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laahata (Jusl 1745; yl.) ’raahata; hioa; viistää (maata); kulkea joutilaana; puhua joutavia (PSavo KSm) /
schleppen, schleifen, (umher)streifen; quatschen’,
laaha (Kymenl) ’litteä kivi’, laahus, laahustaa ~ ka
loahata ’kulkea veltosti, jalat harallaan’.
Deskr. sanoja, vrt. raahata.
laaja (Flor 1683; vars. itämurt. yl.) ’avara, leveä /
weit, breit, geräumig’, laajuus (Agr ladhiutta
’laajuutta’), laajentaa ~ ka loaja (< sm) | va lad'd'a |
vi lai (g. laia), E la7ga ’laaja, leveä’, laiendada
’laajentaa’ | li laig®a ’laaja, leveä’ (ksm *lakja, josta
myös sm länsimurt. lavia, kirjak. lavea (Agr lauia)
ja > lpKo lœa´vj#e ’laaja, lavea’)
< joko germ (ksk) *flakja-, vrt. nr nn (is)flak ’jäälautta’, nt flage id., tai germ (ksk) *l®ag(i)ja- (josta
myöhempi laina on laakea, ks. tätä). Samaa
alkuperää on (jonkin verran varhaisempi laina)
lakea, ks. tätä. — Sm > nr murt. Sm l®aja, l®ajo ’laaja,
lavea’.
Ganander 1787 NFL 2 2a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 134
(+ va), Thomsen 1890 BFB 44 (+ li), Saxén 1895–98 Lånord
161 (sm > nr murt.), Karsten 1915 GFL 242 (sm ? < germ
*flakja-), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (lpKo < sm), SKES
1958 267, *T. Itkonen Vir 1982 121–39 (< germ *flakja- tai
*l®aºgkª (i)ja-), EEW 1982–83 1213, Häkkinen 1987 ES 139.

laaka (Forseen 1738 laakakivi; tietoja vars. lounmurt. Satak Pohjanm P- ja KaakkSm), laako (Eurén
1860; nykymurt. harv.) ’matala, loiva, tasainen; (kivi)laatta, paasi / flach, seicht; (Stein)platte’ ~ ink
l®aku ’loiva’ | va l®aka ’kesy’
< germ (ksk) *l®aºgkª a-, vrt. mn lágr ’alhainen,
matala; vähäinen, vähäpätöinen; hiljainen (ääni)’, mr
lagher id., nr låg ’matala’; joko sk t. sm > lpN l®akko
(U Lu) ’tunturitasanko’. — Joko tähän t. sanan laakea yhteyteen kuulunee myös sm laakko merk:issä
’loiva; leveäsuinen astia (etup. Häme); leveäsarvinen
poro (Peräp Länsip)’.
Lönnrot 1874 SRS 1 869 (sm < ruots), Karsten 1905 ANF 22
199 (sm < ksk), SKES 1958 267 (+ va; lp < sm), Collinder
1964 SvLpO 111 (lp < sk t. sm), Koivulehto Vir 1979 274 (sm
< ksk), *T. Itkonen Vir 1982 131–35 (samoin).

laakea (Jusl 1745; laajalti murt.) ’tasainen, aukea,
matala / eben, offen, seicht’ ~ va (Kukk) l®akia (? <
sm)
? < germ (ksk) *l®aºgkª (i)ja-, vrt. mn lægr ’makaava,
rauhallinen’, isl lægur, kys læge ’tasainen’, kas l5ech,
lege ’matala’ (ellei sm laakea ole johdos sanasta
laaka, ks. tätä). Vrt. lakea.

Karsten 1905 ANF 22 199 (sm < germ), Karsten 1938 FmS 5
180 (sm < ksk *l®agia-), SKES 1958 267 (laakea ♦ laaka), T.
Itkonen Vir 1982 131 (va ? < sm).

laakeri (Lönnr 1874; paik. murt.) ’mauste- ja koristekasvi Laurus / Lorbeer’, yhd. mm. laakeripuu, laakerinmarja,
-lehti;
laakerperi,
laaperi,
laaperinmarja
<
nr
lager
’laakeri(puu)’,
lagerbär
’laakerinmarja’, vur lagerbärträ ’laakeripuu’, mr
lagherbær, laverbær, laurbär; kholl lauwer
’laakeri’, kys l5orbere ’laakerinmarja’, mys l5orbaum
’laakeripuu’, l5orberi ’laakerinmarja’ < lat laurus
’laakeripuu’. — Samaa alkuperää (todennäk. kirj.
lainoja) ovat Agr laurberinpw, VR 1644 laberinpuu,
Flor 1678 Laarberinpuu; Raam 1758 lauripuu
’laakeripuu’, Lönnr 1874 laurinlehti (ellei tämä ~
ink laurillehti ’laakerinlehti’ < ven lavr ’laakeri’).
Karsten 1909 IF 26 249 (sm < ruots < lat), Streng 1915 NRL
96 (laurperinpuu < vur), SKES 1958 282.

laaki (Lönnr 1874; yl., ei Verml Ink) ’isku; sairaus
(-kohtaus), halvaus; kerta, vuoro / Schlag(anfall);
Mal’, laakivesi ’halvausvesi, eräänl. hieromaneste’
(> vi murt. laagvesi ’Suomesta tuotu halvausvesi’)
< nr slag ’isku; halvaus’, slagvatten
’halvausvesi’.
Ojansuu Vir 1900 124 (sm < nr), SKES 1958 267.

laakso (Agr; yl.) ’Tal’, murt. rinn. lakso (merk.
myös ’sateen synnyttämä lammikko’), yhd. vesilakso
’lammikko’ ~ ink lakso, laksu ’aukea, tasainen paikka metsässä, kenttä’ | ka lakVsu ’notko; vetinen kohta
suossa’ | ve laks ’notko, notkelma’ | vi murt. laks ’tasanko; lammikko’
?? = lpN læk |Vsa, læk |Vse (Ko T) ’suuri räme’ (lpN
murt. laksuo ’laakso’ < sm). Tässä yhteydessä
mainitut tVserL laksäq ’kuoppa, syvennys’, laksaka
’laakso, alanne’ ja syrj los (iness. losk{in) ’kaislaa
kasvava kostea niitty’ ovat eri alkuperää (syrj < ven
murt. losk ’pieni rotko, notko’).
Thunmann 1772 Untersuch 90 (sm ~ vi), Budenz 1886–87 NyK
20 414 (+ tVser), Äimä & T. I. Itkonen 1918 SUSA 30:30 17 (+
lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 404 (lpN laksuo < sm),
Wichmann & Uotila 1942 SyrjWsch 142 (syrj ? < ven), SKES
1958 267 (? lp ? syrj), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 161 (syrj
ei < ven, vaan ~ sm lp tVser), UEW 1988 683 (ei syrj), R.
Grünthal Vir 1992 225–27 (ei tVser).

laama1 (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’runsas / reichlich’: laamalti, -lta ’runsaasti’, laamaltaan ’laajalti,
kauttaaltaan; kokonaan’, laamallaan ’pitkällään,
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nojallaan’, johd. laamuta ’tulla suurin joukoin,
virrata paikalle (ihmisistä)’ ~ vi laam ’suuri
kappale, ala’, laama- ’kauttaaltaan, ilmi-’, laamalt
põleda ’palaa ilmitulessa’, laamas ’sekaisin,
hajallaan’
? = lpR labmelet ’rynnätä esiin suurin joukoin’ |
mdE lamo, M lama ’paljon’. — Ainakin osaksi
samaa deskr. pesyettä kuin laamia, lahmata. Vrt.
myös laama2, lama, lamu1–2.
Lönnrot 1874 SRS 1 870 (laama vrt. läämä), Paasonen 1909
MdChr 88 (sm ~ md), Mägiste 1939 EKeel 18 70 (laama ~
läämä), SKES 1958 267 (+ vi lp), UEW 1988 684.

laama2 (paik. lounmurt.) ’lätäkön pinnalla oleva
lima / Schleim auf einem Tümpel’, (vesi-,
veri)laamu (LönnrLis 1886) ’lammikko’ ~ ka loama
’lammikko, lätäkkö’ | vi murt. (Wied) laam (g. -a, -i)
’veteen levinnyt hylkeen rasva ja veri; jäälautta’ (sm
> lpN murt. l®abmâ ’pieni lammikko’).
Alkuaan varmaankin sama sana kuin laama1; vrt.
lauma.
SKES 1958 267 (sm ~ ka; sm > lp).

laamanni (rinn. laak-, laar-, laal-, lalmanni; -ti;
asiak. 1569 ladmandi, 1584 lagmanni, Ljungo 1601
ladmanni; etup. länsimurt.) ’laamanninoikeuden
puheenjohtaja; ansioituneelle tuomarille annettu
arvonimi / Landrichter’
< mr laghman, -maSer, -madher, -mandr
’laamanni; maakunnan tuomari; laintunteva mies’,
mn lagama“r, lögma“r ’laintunteva henkilö’.
Renvall 1823 SSK 1 258 (sm < ruots), Laurosela 1913–15
Suomi 4:13 116–17, *Streng 1915 NRL 89, Virtaranta 1946
LYSMÄH 1 203–04, SKES 1958 267.

laamia (Lönnr 1874; etup. KaakkSm), klaamia (paik.
Satak Peräp) ’silittää, pyyhkiä; sotkea; kahmia /
streichen, wischen; durcheinanderbringen; raffen’,
laamata id., laamaista (Eurén 1860) ’pyyhkäistä’,
laamuta ’haalia kokoon’ ~ ink (k)l®amia ’hapuilla;
kaapata’ | va (Kukk) l®amata ’siepata’ | vi laamida,
laamata ’korjata, siivota, tyhjentää (pöytä, pelto
jne.); antaa iskuja’.
Ainakin osaksi samaa deskr. pesyettä kuin
lahma-ta, laama. Vrt. myös lama.
SKES 1958 267 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1191.

laamu ks. lamu3.
laani ks. plaani.

laapotti (Eurén 1860; Karj Ink), rinn. laapotin, laapokas ’tuohi-, niinivirsu / Schuh aus Bast od. Birkenrinde’ ~ ink l®apatti ’virsu’ | ka loapotti ’virsua
korkeampi paulaton tuohikenkä’ | ly luapotƒ
’umpinainen matala tuohikenkä’ | va l®apatti
’tuohivirsu’
< ven lápotƒ ’niini-, nuoratallukka, tuohivirsu’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Lönnrot 1874 SRS 1
870–71 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 135 (ka < ven),
Kujola 1944 LyS 215 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 112, SKES
1958 267, *Vahros Vir 1960 7, Nirvi 1971 InkS 254 (ink <
ven), Plöger 1973 RL 86, Posti & Suhonen 1980 Kukk 219 (va
< ven).

laappa (Lönnrot 1874; Kymenl Karj Ink) ’(karhun)
käpälä, leveä jalka, lumikenkä; ankkurin haara,
airon, potkurin tms. lapa / Pranke, breiter Fuß,
Schneeschuh; Flunke eines Ankers, Ruder-,
Propellerblatt u. ä.’, laapata, laapustaa ’kävellä,
laahustaa’ ~ ink l®appa ’käpälä; ankkurin väkä’ | ka
loappa id. | ly luap ’käpälä’ | ve lap | va (Kukk)
l®appa id. | viE laaba-jalg ’laahusjalka’
< ven lápa ’(karhun) käpälä; ankkurin haara’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ka ~ ven), Lönnrot 1874 SRS
1 871 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 192, 215 (ly < ven), SKES
1958 267 (+ ly ve vi), Nirvi 1971 InkS 225 (ink < ven), Plöger
1973 RL 86, Posti & Suhonen 1980 Kukk 219 (va < ven).

laari (Agr; yl.) ’jyvä-, jauho-, perunahinkalo (aitassa) / Korn-, Mehl-, Kartoffelbehälter (im Vorratshaus)’
< mr laar, nr lår, vanh. låre id. (ink l®ari ’suuri
vaatekirstu, arkku’ | ka loari ’hinkalo’ | ly lua\r | ve
la\r id. todennäk. < ven la\r ’id.; suuri laatikko,
kirstu’ < mr).
Ihre 1769 Gloss 2 42 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1 258 (<
ruots), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve; < ven), Streng 1915
NRL 89 (+ ka; < ruots), *Karsten 1938 FmS 5 180–81, Kujola
1944 LyS 215 (ly < ven), Vasmer 1955 REW 2 15 (ven < mr;
sm < mr t. ven), SKES 1958 267, Nirvi 1971 InkS 255 (ink <
ven).

laas (mon. lakaat; Eurén 1860; kaakkmurt. Verml),
lae, laes (g. lakeen; Gan 1787; laajalti murt.) ’niittomiehen esi, niittokaista / Streifen eines Mähers von
der Breite eines Sensenhiebes’, johd. lake(h)inen
(Gan; etup. Satak Häme PSm), laisti (PKarj PSavo
Kain), laisto, -a (Gan; LounSm) id.
< germ *slakºgª az, *slakºgª iz ’lyöminen, niittäminen’:
goot slahs ’lyönti’, mn slag, slagr, mr slagh id.
(goot mas mys slahan, mn slá, mr sl®a, nr slå ’lyödä’,
johd. nr slåtter ’niitto’ jne.).
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Qvigstad 1893 NL 80 (sm < ruots), Karsten 1915 GFL 99 (sm
< kgerm), Collinder 1932 Urgerm 22–23, Karsten 1938 FmS 5
181 (sm < ksk), SKES 1958 267.

laaskava (Kal, Lönnr 1874; Laat- ja PKarj), laaska
(-na) (Eurén 1860; ei murt.) ’ystävällinen; avokätinen, tuhlaavainen / freundlich; freigebig, verschwenderisch’ ~ ka loaskava ’antelias, kohtelias’ | ly luaskau ’antelias, lempeä’ | ve laskav id. | va l®askova
’hyvä, lempeä’
< ven láskovyj ’ystävällinen, suopea, lempeä’.
Lönnrot 1874 SRS 1 871 (sm < ven), *Mikkola 1894 SUST 8
135 (+ ka ve), Kujola 1944 LyS 215 (ly < ven), Kalima 1952
SlS 112 (+ ly), SKES 1958 267–68, Laukkanen & Suhonen Vir
1964 161 (va < ven).

laasta ks. lakaista.
laastari (yl.), plaastari (Sorol 1621 plastarit; laajalti
länsimurt.) ’Wundpflaster’
< mr plaster, plaaster (nt nn plaster, mas
pl®astar, kas pl®aster jne. id. (< klat plastrum ’laastari,
kipsi’ < lat emplastrum ’laastari’ < kr émplastron
’voide, laastari’, johd. sanasta empláss5o ’sivellä,
voidella, päällystää’). — Sm murt. ploosteri
’laastari’ < nr plåster id.; ink pl®asteri ’laastari’, ka
ploastari id. todennäk. < ven plásty\r id. (joko
suoraan t. saks välityksellä < klat); vi (p)laaster
’laastari’ < kas pl®aster.
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1 871
(sm ~ saks), Karsten 1909 IF 26 251 (sm < mas), Streng 1915
NRL 89 (sm ka < mmr; vi < kas), Karsten 1938 FmS 5 181 (sm
< mr), Sovijärvi 1944 Suomi 103 40 (ink < ruots), SKES 1958
268, Nirvi 1971 InkS 416 (ink < ven), Koukkunen 1990 Atomi
285.

laasti (Lönnr 1874; nyk. yl.), plaasti (Renv 1826;
laajalti länsimurt.) ’muurauksessa käytettävä sidosaine / Mörtel’, laastita, laastata ’sivellä laastilla,
rapata’.
Ilm. samaa alkuperää kuin laastari (ks. tätä);
saatu lähinnä kas sanasta pl®aster ’laastari, kipsi;
(muuraus-) laasti, sementti, katupäällyste’.
Karsten 1944 FmS 10 395, SKES 1962 585.

laatia (SAchrenius 1758; yl. et. kaakkmurt. PKarj)
’tehdä, valmistaa, järjestää; puhua / (an)fertigen,
schaffen, ordnen; sprechen’ ~ ink l®atia ’tehdä,
valmistaa, panna, jutella’ | ka loatie ’tehdä, rakentaa,
laatia, valmistaa; sopia’, loatiekseh ’sopia, soveltua,
olla sovussa, käydä päinsä’ | ly luad'ida ’tehdä,
valmistaa’, luad'izetta ’tehdä sopimus’ | ve latƒtƒa

(prs. lad'in) ’valmistaa, korjata; aikoa’ | va l®aditt®a
’valmistaa huolellisesti’, (Kukk) l®atƒs/ ia ’tehdä,
laittaa kuntoon, pukea; tarinoida, jutella’ | vi (murt.,
Wied) laadida ’puhua; järjestää’, laaditada ’laittaa
kuntoon, valmistaa’
< ven láditƒ ’järjestää, valmistaa, korjata; aikoa;
sopia; puhua (jankuttaa)’.
Butkov 1842 OFSlovah 59 (sm ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
92 (sm ~ ve; < ven), Weske 1890 SFKO 180 (+ va vi), Mikkola
1894 SUST 8 135 (+ ka), Kalima 1952 SlS 112–13, SKES
1958 268 (+ ly), *Vahros Vir 1965 147–52, Plöger 1973 RL
86–87, Häkkinen 1987 ES 139, Leskinen 1992 JYSKLJ 35 16,
kartta 3.

laatikko (As 1732; yl.), vanh. ja murt. (LounSm)
myös laatikka (VR 1644 laaticka, Schr 1637
laidicka) ’Kasten, Kiste, Schublade’ ~ vi laadik
’laatikko’
< mr l®adika ’pieni laatikko’ (nt (vanh.) lædike
id., kas kys lade ’kirstu’). Vi sana luult. tästä
erikseen tai saks lähteestä lainattu.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 558 (sm ~ nt), Karsten 1909 IF 26
255, Karsten 1915 GFL 158 (< mr), SKES 1958 268 (+ vi),
EEW 1982–83 1189 (vi < kas).

laatta (Koll 1648; etup. länsimurt.) ’levy, litteä kivi;
(LounSm myös a.) litteä, laakea / Platte, flacher
Stein; flach, platt’, yhd. seinälaatta, pihalaatta,
mannerlaatta, johd. laatoittaa
< mr pl®ata ’tasainen pinta; levy’ (< kas plate
jne.), vrt. nr plåt id. — Sm murt. (Suursaari) laatta
’matala kalastuspaikka rannan lähellä’ > vi murt.
laat id.
Toivonen 1917 SUSA 34:2b 19–20 (< mr), SKES 1958 268 (+
vi < sm).

laatu (As 1681; et. itämurt. ja ymp.) ’Qualität, Art;
tüchtig, ordentlich’, käydä laatuun ’sopia’, johd.
laatuisa ’hyvä, mukava’, laadukas ~ ink l®atuisa
’mukava, sopiva’ | ka loatu ’laatu, laji, rotu; tapa’,
loatuisa ’kaunis, miellyttävä’, loavukas ’hyvä,
kunnollinen, sopuisa, miellyttävä(käytöksinen),
kelpo; kohtalainen’ | ly luad ’laatu, tapa’, luaduDlDli7ne
’jnk laatuinen, -lainen’ | ve lad ’sopu’ | va (käüb)
l®at5u ’sopii, käy päinsä’, l®atusa ’laatuisa’ | vi laad (g.
-i) ’laatu, laji’
< ven lad ’sopu, järjestys; liitos’. Ainakin ve
sana on merkityksensä perusteella lainattu erikseen;
vars. sm ka ly vi sanojen merkityksen puolesta vrt.
myös ven sklad ’rakenne, laatu’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 93
(< ven), Mustonen Vir 1883 173 (sm ~ va), Mikkola 1894
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SUST 8 135 (+ ka vi), Kalima 1952 SlS 113, SKES 1958 268
(+ ly), *Vahros Vir 1965 151 (vrt. ven sklad), *Plöger 1973 RL
87–88, Häkkinen 1987 ES 140.

laava1 (Becker 1820; yleisk.) ’tulivuoresta sulana
purkautuva kiviaines / Lava’.
Kansainvälinen sana: ruots saks engl jne. lava <
ital (Napoli) lava joko < lat labes ’maanvieremä’ tai
< lat lavare ’pestä’ (Napolissa lava myös
’tulvavesi’).
Hellquist 1939 SEO 563.

laava2 (Lönnr 1874; Laat- ja PKarj sekä ymp.) ’häpeä, huono maine / Schande, schlechter Ruf’
< ven sláva ’maine, kunnia’.
Lönnrot 1874 SRS 1 872 (sm < ven).

laavu (etup. Peräp) ’puolikota; havuista kyhätty yksilappeinen makuusuoja / Schrägdach aus Zweigen
als Wetterschutz’
< lpN lavvo (Lu In Ko Kld) ’kota, jonka kaikki
salot ovat suoria, kesäkota; (In) matka-, puolikota’.
Merkityksen puolesta lähteenä on ilm. ollut lpIn
sana.
Äimä 1908 SUSA 25:1 25 (sm < lp), SKES 1958 268.

ladata1 (Forseen 1738; yl.) ’panostaa (ampuma-ase)
/ (eine Schußwaffe) laden’ ~ ka loahata (< sm) id.
< vur nr ladda ’panostaa’.
Ihre 1769 Gloss 2 5 (sm ~ ruots), Adelung 1796 WHd 2 865,
SKES 1958 268 (< nr).

ladata2

’tasoittaa peltoa’ ks. lata.

ladi, pladi, plati (Agr), plari, plali, plaji, lari, lali,
lavi, laavi (länsimurt.) ’kirjan lehti; sahan terä /
Buchseite, Blatt; Sägeblatt’, lati (itämurt.) ’sahan
terä, ohut metallilevy’, pladata (JuslLis), plarata,
ladata jne. ’selailla (kirjaa)’
< nr blad ’(kasvin, kirjan) lehti, sahan terä’, mr
blaS ’lehti’.
Renvall 1810–11 Orth 1 22 (sm < nr), Streng 1915 NRL 157 (<
vur), Rytkönen Vir 1935 258 (itämurt. lati < nr), SKES 1958
279.

lafka (puhek.), rinn. laahka (PSavo) ’pieni kauppa,
myyntikoju; yritys / Kaufladen, Verkaufsbude; Firma’ ~ ink lafka | ka laukka | ve lauk | va l®afka ’kauppa’
< ven lávka ’kauppapuoti’.

Wessman Vir 1909 38 (sm < ven), *Plöger 1973 RL 88.

laguuni ’hiekkasärkän t. koralliriutan sulkema matala merenlahti / Lagune’
< ital laguna (esp laguna, ransk lagune) id. < lat
lacuna ’lammikko, allas’ sanasta lacus ’järvi’.
TS 5 1913 408 (sm < ital esp < lat).

lahdata (Agr prs. slachta; länsimurt. KSm Kain
Verml), laahdata (Karj Savo) ’teurastaa /
schlachten’ ~ ka loahata, lahata (< sm) id.
< mmr slakta, slagta ’teurastaa’ < kas slachten
id. — Samasta lähteestä myös johdokset lahtari (ks.
tätä) ja lahti (Gan 1787) ’teurastus; teuraseläin’ (<
ruots slakt). Viron lahtida ’teurastaa’ < as
schlachten.
Renvall 1823 SSK 1 259 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 90 (<
mmr), *Nirvi 1944 Sanankieltoja 224 (~ ka; < nr; vi < as),
SKES 1958 268, 269.

lahea (Eurén 1860; KaakkSm IHäme Ink) ’pehmeä,
sileä; leuto (ilma); miellyttävä (ihminen) / weich,
glatt; mild (Wetter); sympathisch’, lahkea (paik.
PäijHäme), lahakka (KaakkSm) id. ~ ka lahie ’laho,
hauras, murea; helposti lohkeava (puu); raihnas
(ihminen)’ | ve lahed ’pehmeä, murea (nauris)’ | vi
lahe ’kuohkea; avoin, ilmava; tasainen’, lahke
’ystävällinen’, ? lahti ’auki’ (josta > sm lahti (Lönnr
1874; Tytärsaari), ink va lahti id.), lahtuda
’väljähtyä, haihtua’ (? < *lahedu-).
Deskr.-luonteinen sana, vrt. laho, lahko ja lahtea.
VW 3 1888 183 (sm ~ vi lahe), Anderson 1893 Wandl 49 (+ vi
lahke), Ojansuu 1916 SKTT 155 (lahti < vi), SKES 1958 268,
269 (+ ve).

lahja (Agr; yl.) ’Geschenk, Gabe’, lahjakas, lahjus,
lahjoa, lahjoittaa, lahjoitus ~ ink lahja ’lahja,
(morsiamen antama) häälahja’, lahjoitt®a ’lahjoittaa;
kukittaa, koristaa, kaunistaa’ | ka lahja ’lahja,
lahjoitus, häälahja’, lahjoittoa ’antaa lahjaksi,
lahjoittaa; antaa lahjoja (häissä)’, lahjuo ’id., lahjoa,
antaa lahjuksia’, lahjus ’lahja, lahjoitus; häälahja;
lahjus’ | ly lahd'(o) ’lahja, jonka morsiamen
vanhemmat antavat häissä sulhaselle ja hänen
sukulaisilleen’, lahd'otada ’lahjoittaa’, lahd'oda
’antaa lahjoja (häissä)’ | ve lahd', lahi (mon. lahjad)
’häälahja’ | va lahja ’häälahja; uhri’ | vi (koillmurt.)
lahi (mon. lahjad) ’häälahja’ (< ink)
< sk *blahja < germ *blahj5on ’liinavaate’, vrt.
mn bl|æja ’lakana’, nr blöja ’kapalo, vaippa’. — Sm
> lp l®ahje ’lahja’.
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Qvigstad 1881 Beiträge 88 (lp < sm), Kettunen 1922 LVeHA 1
111 (sm ~ ve), Saareste 1924 LVEM 132 (+ ka va vi), SKES
1958 268 (+ ly), *Posti 1979 JuhlakSchlachter 225–30 (<
germ; vi < ink), Häkkinen 1987 ES 140.

lahje (: lahkeet; JuslP, Gan 1787; itämurt. KPPohjanm) ’housujen reisi- ja sääriosa / Hosenbein’ ~ ka
(au) lahkis, mon. lahkehet (uud.; ? < sm) id.
Johd. samasta kantasanasta kuin lahko (ks. tätä).
SKES 1958 268 (sm ~ au).

lahkea ks. lahea.
lahko (Agr, Finno n. 1580 ’puolue’; yl.) ’yhteisöstä
eronnut itsenäinen ryhmä (et. uskonnollinen);
(vanh.)
työyhteisö
/
Abteilung,
Sekte;
Genossenschaft’, laahko (paik. Laat- ja PKarj Kain)
’halkaistu hirsi, lankku’, yhd. lahkokunta (vanh.)
’eriseura; heimo’, uskonlahko, johd. lahkolainen,
lahkouta, lahkoontua ~ ka lahko ’(tav. lattia-, harv.
laipio)lankku; lattiapalkki; kelles’ | ly ve lahk
’palkki, lankku (laipiossa t. lattiassa)’ | va lahko
’halkaistu pölkky’ | vi lahk ’ero; (hiusten) jakaus;
lahko’
? = lpN luos |k5o ’ravistunut vene t. muu puuesine’,
Lu luosk®a id., N luos |kânit (In Ko) ’ravistua, tulla
raihnaiseksi’; (k)sm > lpLu lahkk5o (U) ’sukulainen’,
E laakkuo ’sukulaisuus’, R lak(k)o id. — Samaa sanuetta ovat myös sm lahje (ks. tätä) ja va lahgota
’erota, lähteä pois’, vi lahkuda id., li l5oCgq, l®aCgq
’haljeta; kivistää, särkeä’; suhde sanoihin sm lahkea
(ks. lahea) ja lahtea (ks. tätä) sekä vi lahti ’auki, irti’
on hämärä.
Ganander 1787 NFL 2 7 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 92
(+ ve), Thomsen 1890 BFB 44 (+ li), Anderson 1893 Wandl 49
(+ va), SKES 1958 268–69 (+ ka ly ? lp).

lahmata (Eurén 1860; savmurt. KPPohjanm), rinn.
lahnata (kaakkmurt.) ’tallata, sotkea (peltoa, heinää,
marjamaata); syödä valikoiden; ahnehtia; tuhlata /
(Getreide, Gras, Beeren) nieder-, zertreten; auswählend od. hastig essen; verschwenden’, lahmittaa
’juoda ahneesti’, lahmu ’huono, käyttökelvoton
(esine), vanha (hevonen)’ ~ ka lahmata ’hotkia;
tallata, sotkea’ (vrt. myös lahnata id.) | vi lahmata
’huitaista’, lahmi-da ’huitoa, hotkia’.
Deskr. sana.
Rytkönen 1940 tm 121 (sm ~ vi).

’lahna’ | li l5oCnqz ’lahna’ (vi koillmurt. lahn ’siika
(Coregonus lavaretus); lahna’ < sm ink).
Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (sm ~ ve), Mustonen Vir 1883 173
(+ va), Kettunen 1938 LivW 205 (+ vi lahn, li), SKES 1958
269 (+ ka ly), Ariste 1975 KjK 18 472 (+ ink), *Turunen 1976
KV 56 352 (+ ? vi lasn).

laho (Agr; yl.) ’morsch, faul’, lahota, lahottaa ~ ink
laho ’laho’, lahoittua, lahontua ’lahota’ | ka laho
’laho, mätä, pilaantunut’, lahota ’lahota’, lahostuo
’lahota, haurastua, mädäntyä, pilaantua’ | ly laho
’kaatunut, maassa viruva, lahonnut puu’, lahouzuda
’lahota’ | ve laho ’lahonnut puu’, lahoduda,
lahozuda ’lahota’ | va laho ’laho, lieko’ (viP lahu
’laho, mädäntynyt (puu)’, lpKo laVsk3(a, l®ahh3(a, Kld l®af
’laho’ < sm)
joko < ksk *l®aºgkª 5o(n), vrt. mn lág ’kaatunut puunrunko’, nr låga ’maassa makaava lahoava t. lahonnut
puu’ (vrt. lieko)
tai ? = lpKo luess ’huono vene’‚ jolloin samaa t.
läheistä deskr. sanuetta kuin s. v. lahea main. sanat.
Mustonen Vir 1883 173 (sm ~ va), Setälä 1890–91 ÄH 73 (+
ve), Wiklund 1892 SUSA 10 157 (lpKo l®ahh3a < sm), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 16 (lpKld < sm), Rapola 1919–20 Suomi
4:17 58 (+ ka), SKES 1958 269 (+ ly; vi < sm), *Koivulehto
Vir 1979 273–75 (< ksk; lpKo laVsk3a < sm), Koponen 1995
Käsik (sm ? ~ lpKo).

lahtari (Ljungo 1609 slachtari; länsimurt. KSm
Verml, harv. PSm), laahtari (Karj Savo) ’teurastaja /
Schlachter’
< mmr vur slachtare < kas slachter id. Vrt.
lahdata.
Ingman Suomi 1844 192 (sm < nr), Streng 1915 NRL 90 (<
mmr), SKES 1958 269 (< nr mr slaktare).

lahtea (VR 1644; VarsSm) ’kostea, nihkeä, pehmeä
/ feucht, klamm, weich’, lahtua (VarsSm, paik. Satak) ’tulla kosteaksi; lauhtua’
? = lpN lak |tât (Pi Lu In Ko Kld T) ’kastua, kostua, pehmetä’, lak |tâdit ’kostuttaa, liottaa,
pehmittää’, E laakt´edh ’pehmittää liottamalla’, N
l®avtâs (Lu In Ko) ’kostea, pehmeä’. 1. tavun vokaali
viittaa siihen, että sm ja lp sanueet olisivat lainaa
suuntaan t. toiseen, levikin perusteella ehkä lp > sm
(elleivät tähän kuulu myös vi lahtuda ’väljähtyä,
haihtua’ ja lahti ’auki’, joista ks. s. v. lahea). — Vrt.
lahea, lauha, lauhtua.
Qvigstad 1881 Beiträge 89 (sm ~ lp), SKES 1958 269.

lahna (Schr 1637; yl.) ’Abramis brama / Brachsen’
~ ink ka lahna | ly ve lahn | va lahna id. | ? vi lasn

lahti1 (Agr; yl.), vanh. laksi ’Bucht’, lahdelma ~ ink
lahti | ka laksi (au lahti) | ly ve laht | va lahti | vi laht
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’lahti’ (vanhempi nom. laksi on useimmissa kielissä
korvattu muista sijamuodoista (lahden, lahdella jne.)
abstrahoidulla muodolla lahti)
= lp luok |tâ ’lahti’ (< vksm *lakte)
< baltt, vrt. liett lañktis ’kaari, sanka; viipsinpuu,
(langan) puolain’, latv lanktis ’puolain’; samaa
kantaa kuin liett leñkti ’taipua’, vrt. myös latv l‰ıcis
’lahti’. Ims > ven murt. lahta ’pieni merenlahti’.
Castrén Suomi 1844 9 (sm > ven), Lindström Suomi 1852 54
(sm ~ lp), Europaeus 1870 Suomi 2:8 66 (+ ka), Ahlqvist 1871
KO 146 (+ vi), Setälä 1890–91 ÄH 200 (+ au ve), FUV 1955
94, SKES 1958 269 (+ ly va), *Posti 1977 Baltistica 13 267–
68 (< baltt), UEW 1988 234.

lahti2 ks. lahdata.
lahto (Finno 1583; paik. VarsSm Satak Häme PKarj)
’puun latvaan sijoitettu linnunansa / Vogelschlinge
im Wipfel eines Baumes’, rinn. laahto (Verml),
lahtu, lahtonen ~ ka lahto | ly lahtoine id. | ve lahk
’linnun puristusansa’, laht ’vipupyydys’
< baltt, vrt. liett slπastos ’(rotan) pyydys’, latv
slagzds ’linnunansa’.
Thomsen 1890 BFB 219 (< baltt), *Nieminen 1934 FUF 22
27–29 (samoin), Kalima 1936 BL 126–27 (+ ka ve), SKES
1958 269 (+ ly).

lahturi (KPohjanm) ’puinen tarjoilu- tai syömäastia
/ kleinere längliche Eß- od. Servierschale aus Holz’
< sk, vrt. mn slátr- ’teurastetun naudan liha’,
slátrdiskr ’lihavati’, nr murt. slåter ’teuraseläin’.
Vilkuna Vir 1965 373–75 (sm < sk).

lahvi ks. klahvi.
laide ks. laita1.
laidun (Agr; yl.) ’karjan syöttömaa / Weide’, rinn.
(vanh.) laiduin passiiviverbien (u)in-johdosten
mallin mukaan, johd. laiduntaa (sm > lpN l®aidum
(In) ’laidun’)
< sk *lai∞d-, vrt. mn lei“a ’käyttää, kuljettaa
(laitumella)’, nn leida, nr leda ’viedä, johdattaa’.
*Ojansuu 1915 NPhM 17 158–60 (sm < ksk), Lagercrantz
1939 LpWsch 404 (lp < sm), SKES 1958 269.

laiha (Agr; yl.) ’mager; dünn’, johd. laihtua, laihduttaa, laihuus ~ ink laiha ’laiha, mieto’, laihtua
’laihtua; pyörtyä’ | ka laiha ’laiha, luiseva; mieto,
laimea, vetelä; heikkokasvuinen (maa)’, laihtuo
’laihtua’, laihuttoa | ly ve laih ’laiha’, laihtuda

’laihtua’, laihtuttada ’laihduttaa’ | va laiha, laha
’laiha’ | vi lahja, E laih (g. lahja) ’laiha, mieto’,
lahjuda ’laihtua, kuihtua, miedontua’ | li laj®a ’laiha,
heikko’, laj®astq ’laihtua’
< baltt, vrt. liett líesas, latv liess ’laiha’. — Ims >
lpN laVs |Vse (Lu In) ’laiha’.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 129 (sm ~ vi lp; ~ liett latv),
Thomsen 1869 GSI 33–34 (sm < baltt), Thomsen 1890 BFB
196 (+ ka ve va li; lp < sm), Kalima 1936 BL 127, SKES 1958
269 (+ ly).

laiho (Agr; yl., ei Ink), murt. (Verml) laihvo ’kasvava vilja; (vanh. kirjak. myös) sato / aufgehende Saat,
reifendes Getreide; Ernteertrag’ ~ ka laiho | va
laivo ’laiho’ | ? vi lõiv (g. -u) ’vero, maksu’
? < germ *laixw5on ~ *laikºgª w5on, vrt. mn leiga
’vero, (viljana maksettu) maanvuokra; palkkio’, nr
lega ’vuokra’. — Samasta lähteestä (germ *laikºgª 5on)
myös > lp lai |go ’vuokra’ (> sm murt. laikko1, ks.
tätä).
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va), SKES 1958 269, *Koivulehto 1972 NPhM 73 575–87 (< germ), Koivulehto Vir 1976
44 (+ vi).

laikka (et. Satak Häme EPohjanm), laikkale (As
1659) ’lastua isompi puupala; säle; suuri täplä /
großer Span; Brettchen; Fleck’, laikku, plaikku (Alm
1708) ’täplä’, laikullinen, laikuttaa ~ ka (au) laikku
’täplä; sula paikka kevätjäässä’ | vi laik (g. laigu)
’suuri täplä, pälvi, pilkka (puussa)’ | li laik
’laukkipää eläin, täplä eläimen otsassa’ (ainakin
ositt. ehkä laukki sanan vastine, ks. tätä)
< germ *blaika-, vrt. nr blek ’kalpea, vaalea’, nn
bleikja mm. ’vaalea läikkä kalliossa’. — Vrt.
myös laippa sekä pilkka.
Thomsen 1890 BFB 194 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 181
(+ li), SKES 1958 269, 270 (+ au), *Koivulehto Vir 1981 197–
98 (< germ).

laikko1 (paik. PSm) ’vuokra / Miete’
< lp lai |go ’vuokra’ joka puolestaan < sk *laiºkªg5on-, vrt. mn leiga, nr lega ’vuokra’. Myös ka laikko-: laikkonuotta ’lainanuotta, jonka saaliista menee
osa isännälle’ < lp. Vanhempi laina samasta germ
lähteestä on sm laiho, ks. tätä.
Wiklund 1890 SUST 1 53 (lp < sk), Äimä 1908 SUSA 25:1 25
(sm < lp), SKES 1958 270.

laikko2 (Lönnr 1874) ’(kankaan) suikale, rimsu /
(Stoff)streifen, Franse’ ~ va laikko id.
Kuuluu ehkä laikka sanan yhteyteen.
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laikko3 (LönnrLis 1886) ’hyöty (tav. transl. laikoksi;
paik. VarsSm); voitto (riidassa) (LaatKarj) / Nutzen;
Gewinn’, laikka ’korko, hyvitys (Satak); ylimääräinen, lahja (-raha tms.; Kymi)’
? < germ *laika-, *laik5o, vrt. ags l®ac ’leikki;
lahja, uhri’, mn leika, nr leka ’leikkiä’. Samaa lähtöä
saattaa olla myös KaakkSm laikko ’takamus, suoli’,
vrt. isl leika ’leikkikalu; häpy’.
Koivulehto 1972 NPhM 73 586 (sm < germ).

laikku ’täplä’ ks. laikka.
laikkua (Lönnr 1874) ’ulista, äännellä kimakasti
(osin Häme); heilahdella (Kaarina); läikkyä, loiskua
(harv. itämurt.) / heulen, jaulen; schwingen; schwappen, spritzen’, laikahtaa ’vingahtaa’ ~ ka laikkoa | ly
laikkada ’(arvoituksessa) liikkua vikkelästi, ?
äännellä’ | ? va laikko ’(tulen) leimahdus, liekki’.
Deskr. sana, vrt. läikkyä.
laimea (JuslP, Gan 1787; yl. et. länsimurt.) ’mieto,
haalea; lauhkea, tyyni (paik. itämurt. KPohjanm) /
dünn, schwach; lau; sanft, still (z. B. Wind)’, laimeta, laimistua (Mennander 1699), laimi (Jusl
1745; Konginkangas) ’tyyni kohta veden pinnalla’,
luult. myös lyödä laimin (Agr »laijminloopi
caikinaijset
manauxet»)
’suhtautua
välinpitämättömästi’, laimiska (LPetri 1656;
LounSm Häme) ’lammikko’ ~ ink laimia ’lämmin,
haalea’ | ka laimakka ’tyyni, laimea; veltto’ | ly laim
(g. -a), laimo ’tyyni kohta joessa; lammikko’ | vi
murt. (Iisaku) laim ’lammikko’.
Näiden yhteyteen kuulunevat jotenkin myös sm
laivea (paik. kaakkmurt.) ’laimea’, ka laivie ’vieno,
lempeä (tuuli), lievä (kipu)’, laivakka id. sekä lpN
lai |ve (Lu In Ko Kld; Lu myös sl-) ’laimea, mieto,
heikko’, lpR slaiwe id. ja Lu slai´me ’tyyni sää’,
slai´m5ot ’tyyntyä’, R slaimes, slaimok ’tyyni; tyyni
sää’, slaimet ’tyyntyä’. Lp sanat voivat kuitenkin
olla < ksk *slaiwa- (mn slær ’tylsä’), jolloin sm-ka
sanat — mikäli ne eivät ole lievä, loiva sanojen
vaikutuksesta syntyneitä sivumuotoja — olisivat
ehkä < lp.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 417 (sm laimi ~ lpR slaimet),
Genetz 1877 KL 16 (+ ka), Wiklund 1890 SUST 1 123 (lp <
ksk), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 31 (sm ~ lp), Mägiste Vir
1958 142 (vi < sm), SKES 1958 270 (+ ly; lp slai´me ? < sm),
271 (sm-ka laivea ? < lp).

laina (Agr; yl.), laihna (EPohjanm), lainna (PSatak
PHäme, laajalti savmurt.) ’etw. Geliehenes, Darle-

hen’, lainata (Agr), laihnata, lainnata ~ ink laina,
lainata id. | ka ly laihina ’(tav. luontais)laina’ | vi
laen (g. -u) ’laina’, laenata ’lainata’ | li lainq
’lainata’
< ksk (t. kgerm) *laihna-, vrt. mn isl lán, nr lån
’laina’. — LpLu lai´hn5e (E Ko Kld) joko < ksk tai <
sm.
Moller 1756 Beskr 152 (sm ~ germ), Lindahl & Öhrling 1780
LL 196 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 11 (+ vi), Thomsen
1869 GSI 127 (+ li; < germ), Wiklund 1890 SUST 1 53 (lp <
sk), Wiklund 1892 SUSA 10 150 (lp < sk t. sm), Thomsen
1920 SA 2 190 (+ ka), SKES 1958 270 (+ ly).

lainata (Raam 1642; VarsSm Satak PKarj Savo KSm, paik. kaakkmurt.), rinn. lainota, lainoa (Lounja KaakkSm) ’niellä / schlucken’, lainaus, lainous
’kurkku, nielu (LaatKarj ja ymp.); ylensyöminen,
hekumoiminen (Agr)’ ~ ink lainata ’niellä, nielaista’
| ka lainota ’niellä’ | ly ve va lainata id., ehkä myös
vi (Wied) lainata ’saada ilmaa (tuli)’. — Ims ? >
ven lánatƒ ’syödä ilman ruokahalua’.
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
92 (+ ve), Ojansuu 1907 KKO 80 (+ ka), Kalima 1915 OLR
149 (sm ? > ven), Turunen 1946 SUST 89 102 (+ ly), SKES
1958 270, EEW 1982–83 1216 (+ vi).

laine (Agr; yl.) ’Welle, Woge’, lainehtia, laineilla ~
ink laine ’aalto; heinäkarhe’ | ka lain(n)eh ’laine,
aalto; karhe, luoko; niittäjän niittoleveys, lakeinen’ |
ly lai7niVz | ve lai7niVz, laineh | va lain(e ’laine,
heinäkarhe’ | vi laine | li lain ’laine’
< germ *hlainiz, vrt. goot hlains ’kukkula’,
mn hlein, nn lein, leina ’rinne, sivusta’, nr murt.
lena ’kukkula, rinne’. Samasta germ lähteestä myös
> lpN l®ainâs (In Ko) ’kengän sivusauma’.
Porthan 1786 OS 4 143 (sm ~ vi), Ganander 1787 NFL 2 11a
(samoin), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Setälä 1890–91
ÄH 311 (+ ka ve li), Kalima 1923–24 FUF 16 176 (+ ly),
Nielsen 1945 StSept 1 219–28 (lp < germ), SKES 1958 270,
*E. Itkonen 1981 JuhlakLakó 85–87 (ims < germ).

laipio ’sisä- tai välikatto (Jusl 1745; savmurt. KPPohjanm, paik. Häme); lauta- t. lankkuseinä (kaakkmurt.) / Zimmerdecke; Bretterwand’, laupio (osin Pja KaakkHäme), laupioin (EPohjanm) ’sisä- tai välikatto’ ~ ink laipio ’seinämä’ (ka laipivo ’reen
irtolaita, laitareki’ luult. ~ sm laitio id. s. v. laita1)
< germ *lau‰bi5o-, vrt. mys louba, louppea ’suojakatos, eteishalli’, ns Laube ’katos, katettu kuisti; lehtimaja’.
Lindström 1859 KeltGerm 137 (sm < germ), *Toivonen 1920
NPhM 21 123–24 (samoin), SKES 1958 270.
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laippa (murt. hajat.), rinn. laippo, laippu ’täplä, läiskä, laikku / Fleck’ ~ ka laippi ’täplä, pilkku, läikkä;
tahra’ | ve laip, läip ’täplä’ | li l®aipa ’pilkka
(puussa)’, laipq ’lyödä pilkka puuhun’.
Tähän voi kuulua myös laippa (Lönnr 1874) ’litteä esine; laattamainen levike’ (? > lpLu lai´pa,
(s)lahpa ’ulkoneva kallionkieleke’). Vrt. laikka.
SKES 1958 270 (sm ~ ve li).

laiska (Agr; yl.) ’faul, träge’, johd. laiskuus, laiskuri, laiskimus, laiskotella ~ ink laiska ’laiska’, laisutella ’laiskotella’ | ka laiska ’laiska’, laiskimus
’laiskimus; laiskuus’, laiskissella ’laiskotella’ | ly ve
laVsk | va laiska | vi laisk ’laiska’, laiselda (prs.
laisklen) ’laiskotella’ | li l®aiska ’laiska’, l®aiskandq
’laiskotella’
? < baltt, vrt. latv laisks ’laiska’; sana puuttuu
liettuasta, minkä perusteella latv sanaa on toisaalta
pidetty ims lainana. — Ksm > lp lai |ke; sm > nr
murt. Sm lajska ’laiska’.
Moller 1756 Beskr 152 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling 1780 LL
195–96 (+ lp), Watson 1819 Abstammung 278 (sm ~ latv),
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+
ve), Budenz 1869 NyK 7 11 (+ li), Donner 1884 TechmZ 1
261 (< latv), Thomsen 1890 BFB 193 (+ ka; ims < baltt; lp <
ims), Posti 1950 SUST 98 386 (+ ly), Wessman 1954 FmS 15–
16 81 (sm > nr), SKES 1958 270.

laistaa (As 1766; etup. Pohjanm savmurt. PHäme)
’lyödä laimin, jättää tekemättä, sivuuttaa / vernachlässigen, sich einer Sache entziehen’, vanh. sanak.
(JuslP, Gan 1787) myös ’tehdä t. osata vähän jtak’:
»Taidatkos lukea? — Laistan» ~ ka laistoa ’olla
tekemättä, ryhtymättä jhk’.
Ehkä laita ’sivu’ sanan johdos (< *laidista-), vrt.
sivuuttaa (♦ sivu). Korttipeliterminä laistaa ’tunnustaa väriä (silmälukua kuitenkaan ylittämättä)’ on
katsottu johd:ksi sanasta laji, lai (korttipelissä myös
’väri, maa’) ja on arveltu, että merk. ’lyödä laimin,
sivuuttaa’ olisi tämän edelleenkehittymää.
Lönnrot 1874 SRS 1 880 (~ laidistaa), *Koivusalo Vir 1989
322–26 (♦ laji, merk. ’osata vähän’ toista alkuperää).

laita1 (Agr; yl.) ’sivu, reuna; veneen tai reen reunalauta (t. -laudat) / Rand, Seite; Bord (Boot, Schlitten)’, laide, laitama, laitimmainen; laitio (LounSm
PHäme) ’laitareki; reen päälle asetettava irrallinen
lautakehys’ ~ ink laita ’reuna, laita; veneen
sivulauta’ | ka laita ’(astian, aluksen, reen,
luonnonpaikan) reuna, laita’, laije ’(metsän, pellon)
laita; niittäjän niittoleveys, lakeinen’ | ly laid
’(veneen, kätkyen, laatikon, reen) laita’ | ve laid

’veneen reunalauta’ | va laita ’(veneen) laita’, laitjo
’työreki’ | vi laid ’laita, veneen reunalauta’. — Sm >
lpN lai |de (Lu Kld Ko T) ’veneen reunalauta’, vi >
latv laides id.
Alun
perin
merenkulkuterminä
liittyy
varmaankin laita2 sanaan, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm laitio ~ va laitjo), Thomsen
1890 BFB 193 (sm ~ va vi lp; ? < baltt), Wiklund 1912 MO 5
232 (vi > latv), Kalima 1936 BL 128–29 (+ ka), T. I. Itkonen
1940 SM 46 68 (lp < sm), SKES 1958 271 (+ ly ve), Häkkinen
1987 ES 140–41.

laita2 ’suunta, väylä, kulkureitti (Agr; osin lounmurt.); (asian) tila, laatu, (oikea) tapa (1690; yl.) /
Richtung, Fahrwasser, -weg; Lage, Zustand, (rechte)
Art’ ~ ka (asien) laita ’asian laita’ | ve laid ’järven
tai joen keskikohta, ulappa’ | vi laide ’ylimenokohta
aidassa, veräjä’ | li l®aida ’irtonainen riuku veräjässä’
< germ *lai∞d5o-, vrt. mn lei“ ’matka, tie; tapa’, nr
led ’suunta, reitti, väylä; tapa’ (samasta germ
lähteestä myös lpN (Friis) laiddo (E Lu Pi) ’matka,
tie’). — Sm > nr murt. Sm lajta ’kelpo’, ve > ven
lajda ’ulappa’. Ks. myös laita1.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 132 (sm lp; < germ), Wiklund
1912 MO 5 232 (vi ~ li), Kalima 1915 OLR 149 (ve < ven),
Wessman 1925–26 SO 1 453 (sm > nr murt.), *Karsten 1938
FmS 5 183 (sm < germ), Kettunen 1938 LivW 181 (vi ~ li),
SKES 1958 270–71 (vi li ~ sm).

laitis (Peräp Länsip), laidis, laitikas (Lönnr 1874)
’helposti talutettava (poro) / willig, folgsam, leicht
zu führen (Rentier)’, laitistaa ’johtaa tokkaa; seurata
(poro)’
< lpN lai |distit (Pi Lu In Ko) ’johtaa tokkaa taluttamalla poroa sen edellä’ (v:stä lai |dit ’johtaa’ <
germ, vrt. mn lei“a-, nr leda ’viedä, johtaa’).
Lönnrot 1874 SRS 1 881 (sm < lp laidok), Wiklund 1890
SUST 1 53 (lp < sk), Äimä 1908 SUSA 25:1 25–26 (sm < lp),
SKES 1958 271.

laito (Renv 1823; hämmurt. PäijHäme) ’matala (vesi); ruohoinen ranta / flach, seicht (Wasser); grasbewachsenes Ufer’, johd. laituri (ks. erikseen) ~ vi laid
’luoto, särkkä, matalikko’ | li laid ’matala; särkkä’.
— Sm ? > lpLu laiht5ok ’loivasti laskeva (rinne);
nojal-laan oleva (esim. puu)’, tj®ahtj5e-lai´ht5o ’matala,
kostea maasto’; ims > ven lájda ’matalan veden
aikana paljastuva liejuinen ranta’.
Suhde sanoihin laita1–2 on epäselvä; johtosuhde
laita ∅ laito olisi muodollisesti moitteeton, ja merkityksissäkin löytyy yhtäläisyyksiä, joskin myös täysin
päinvastaisia piirteitä (’keskikohta, ulappa, väylä’ ~
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’ranta, matalikko’) — samanlaisiin ongelmiin törmätään tosin myös laita1 sanan kohdalla.
Middendorff 1867 Reise 4:1 Liite 4 XXIV (sm ~ vi ven), Podvysotski 1885 Arh 81 (ven < sm (tieto Schrenkin käsik:sta)),
Wiklund 1912 MO 5 232 (+ li), Kalima 1915 OLR 148 (ka ve
> ven), Campbell 1948 Vildmark 189, 223 (+ lp), SKES 1958
271 (lp ? < sm), EEW 1982–83 1213–14.

laittaa (yl.) ’panna, järjestää, hankkia, tehdä; lähettää (itämurt.); moittia (Agr; LounSm InkVi Kittilä
Täräntö)
/
legen,
stellen,
arrangieren,
(zurecht)machen; schicken; tadeln’, laittautua; laite,
laitos ~ ink laitt®a ’tehdä, valmistaa,
panna;
lähettää; moittia’, laitt‰ıssa ’pukeutua, laittautua’ |
ka laittoa ’laittaa, panna’ | va laitt®a ’lähettää’ (? <
ink t. sm) | vi laita ’moittia’ | li laitq ’moittia’ (sm >
lp lai |tet ’moittia’)
< germ *lakºgª jan, vrt. mn leggja, nr lägga ’panna,
asettaa (makuulle)’ — ims taholla on germ
kausatiivinen -j- korvattu omalla kaus.-johtimella tta- (ksm *lagitta-).

lailla (aika lailla, sillä lailla), (ei) lainkaan, -lainen;
laistaa (osin, ks. tätä) (sm > ka laji ’laji’, ilm. myös
lpN *lag |gji ’laji, tapa’: nubb#e l®aggji ’toisin’)
< ruots, vrt. mmr slagh, nr slag, murt. sl®aji ’laji,
laatu’ (< as slag).
Ganander 1787 NFL 2 8a (sm < vur), Halász 1881 NyK 16 236
(sm ~ lp), Streng 1915 NRL 91 (+ ka; < mmr), Karsten 1938
FmS 5 183 (sm < nr murt.), SKES 1958 271, E. Itkonen 1960
LpChr 133 (lp < sm), Häkkinen 1987 ES 142.

laju (Lönnr 1874; PHäme kaakkmurt.) ’roska, jäte,
heinän jätteet pellolla (kun karhe on pääosin nostettu
seipäille)
/
Abfall,
beim
Heumachen
liegengebliebene Halme’, lajuta (Eurén 1860;
kaakkmurt.) ’sotkea, tallata (syötäväksi tarkoitettu)
heinä; valikoida (ruokia ym.), tuhlata’ ~ vi laju
’roska, jäte, siru’.
Tähän voivat kuulua myös ka lajo ’karhe (esim.
pellavista)’ ja hämmurt. laju ’pieni laine’ (vrt. esim.
ink ka ve laine(h) ’laine; heinäkarhe’).
Saxén 1895–98 Lånord 162 (sm > nr), SKES 1958 272 (+ vi).

Lindahl & Öhrling 1780 LL 196 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 13a (+ vi), Kettunen 1938 LivW 182–83 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 404 (lp < sm), SKES 1958 271, Nirvi
1971 InkS 245 (+ ink, ? < sm), *T. Itkonen 1980 StNF 62 117–
37 (+ va (< ink); < germ), Häkkinen 1987 ES 141–42 (sm
laitos).

laka (EPohjanm) ’suolavesi / Salzlake’
< nr murt. Sm laka ’suolavesi’. — Myös vi murt.
laga ja lpN lakka, l®akkâ (Lu) ’suolavesi’ < nr.

laituri (Koll 1648; alk. hämmurt.) ’Landungsbrükke’, LönnrLis 1886 myös ’rannassa kasvava ruoho’.
Nähtävästi johd. sanasta laito ’matala (vesi), ranta’, ks. tätä.

lakaatti ks. plakaatti.

Ahlqvist 1871 KO 159 (~ laita), SKES 1958 271 (vertailuja
ilm. muuta alkuperää oleviin vi sanoihin).

laiva (Münster 1544, Agr; yl.) ’Schiff’, johd. laivasto, laivue, laivuri ~ ink ka laiva ’laiva’ | ve laiv
’(huono) vene’ | va laiva | vi laev ’laiva’ | li l5oja, l®aja
’vene’
< germ *flauja- (> mn fley ’lautta, laiva’, fäär
floy, nn murt. fløy ’laiva’). — Ims > lpN lai |ve (Lu)
’laiva’, ven murt. lájba, lójva ’suuri vene’, liett
la˜ıvas ’laiva’, latv laiva ’vene, iso lusikka, laiva’.
Moller 1756 Beskr 8 (sm ~ vi; > baltt), Butkov 1842 OFSlovah
60 (sm ~ ven), Halász 1881 NyK 16 236 (+ lp), Thomsen 1890
BFB 193 (+ va li; < baltt, lp ven < ims), Kalima 1915 OLR 147
(+ ka ve), Toivonen 1929 FUF 20 142–43 (ims > baltt), SKES
1958 271, *Koivulehto Vir 1970 178–82 (ims < germ),
Häkkinen 1987 ES 142, UEW 1988 682–83 (sm ?? ~ md luv
’kätkyt’).

laji (Agr; yl.) ’laatu; luokka / Art, Sorte, Weise;
Klasse’, lajitella, lajitelma; vanh. ja murt. myös lai:

Qvigstad 1893 NL 209 (lp < sk), Karsten 1938 FmS 5 183 (sm
< nr), SKES 1958 272 (+ vi).

lakaista (Agr; yl.) ’fegen’, murt. myös lavaista,
laasta, laista ~ ink l®ata id. | va lagass®a ’silittää,
tasoittaa; kammata (hiuksia)’ | vi laastata ’tasoittaa,
puhdistaa (risuista metsää), raivata’ (sm > lpN murt.
l®ahk®astit ’lakaista’).
Johd:ia sanasta lakea, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 15 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 134
(+ va), Setälä 1890–91 ÄH 137, Kettunen Vir 1915 100 (♦ lakea, va osalta), SKES 1958 272, Hansegård 1967 Jukk 166 (sm
> lp), T. Itkonen Vir 1982 129 (♦ lakea).

lakana (Hemm 1605 lakanaliina; yl.) ’Bettuch, Laken’ ~ va lakana id. (? < sm)
< nr vur lakan id., mmr lakan ’kangas,
lakana’, mas lakan, mys lahhan, ags lake id. < germ
*lakana-. LpIn lakkaan ’lakana’ < sm.
Renvall 1823 SSK 1 262 (sm < nr), Ahlqvist 1856 WotGr 134
(+ va), SKES 1958 272, Hofstra 1985 OsFiGerm 351 (samanikäinen laina kuin liina), LpIn 2 1987 8 (lpIn < sm), Sköld
1988 Kratylos 33 213–14, Hahmo 1994 Grundlexem 303–04.
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lakastua (Agr; etup. LSm) ’kuihtua / verwelken’.
Mahd. johd. adjektiivista *lakas (vrt. germ *slaka-z ’veltto, pehmeä’) tai lakka ’pehmeä (esim.
kypsä suomuurain, aukile pikkulapsen päälaella)’,
vrt. lahastua ’kuihtua’ ~ lahea ’pehmeä’, ks. lakka2,
lakata.

laki1 (Agr; yl.) yleisk. merk:n lisäksi myös ’käräjät /
Gesetz; Gericht’, yhd. lakimies, lakitupa, johd. laillinen, laiton ~ ka laki (< sm) ’laki, oikeus(istuin)’
< mmr vur lagh, nr lag ’laki’ (mn mon. lPog
’laki’, samaa sanuetta kuin nr lägga ’asettaa’). —
LpN l®akkâ (E Pi Lu In Ko) ositt. < sm, ositt. < sk.

SKES 1958 272 (s. v. lakata), *Koivulehto Vir 1974 120–21 (~
*lakas, lakka, vrt. germ).

Ganander 1787 NFL 2 16 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1
262 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 142 (sm lp <
sk), Qvigstad 1893 NL 209 (lp < sk tai sm), *Streng 1915 NRL
91–93 (sm ~ ka; < mmr), SKES 1958 272, Ruoppila 1967
KalKansank 139–40 (ka < sm), Häkkinen 1987 ES 143.

lakata (Agr; etup. LSm) ’herjetä / aufhören, enden’,
laata, laantua id., lakastua (melko laajalti itämurt.)
id. ~ ? ink lakata ’jättää’ | ka lakaistuo ’hiljetä,
loppua’ | ? va (Kukk) lakata ’jättää’ (< ink; vi kirjak.
lakata ’lakata’ < sm)
? < germ *slak5o(ja)-, vrt. ags slacian ’hellittää;
hervota, veltostua’, engl slake ’laantua, heiketä, veltostua’; saman germ pesyeen adjektiivista *slaka-z
’veltto, löyhä, voimaton’ lienevät peräisin sm lakka2
ja lakastua, ks. näitä. — Tähän yhteyteen kuulunee
myös (?(k)sm >) lpE laakkietidh ’lakata (juomasta,
imemästä,
imettämästä)’,
laakkietätt´edh
’vieroittaa’, R lakkedattet id., lakket ’lakata’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 199 (sm ~ lp), Lagercrantz 1939
LpWsch 405–06 (lp < sm), SKES 1958 267, 272, *Koivulehto
Vir 1974 120–21 (< germ), T. Itkonen Vir 1982 135 (~ laantua), EEW 1982–83 1220–21 (vi < sm).

lakea (Agr; etup. länsi- ja kaakkmurt.) ’tasainen, aukea; lempeä, säyseä / eben, weit, offen; ruhig,
zahm’, johd. lakeus (Agr ’lempeys’, nykymerk.
Raam 1642), ks. erikseen lakaista ~ ink lakk‰ıa
’tasainen, aukea; sileä’ | ka lakie ’tasainen, aukea;
säyseä’ | ly ve laged ’tasainen, aukea, metsätön’ | va
lak(ea ’sileä, tasainen’ | vi lage (g. -da) ’id., autio,
tyhjä’ | li laCgdq ’puuton, tyhjä, avoin; lakeus’
< joko germ (ksk) *flakja- tai ksk *l®aºgkª (i)ja(josta myöhempi laina on laakea, ks. tätä). Samaa
alkuperää on myös laaja (ks. tätä).
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
92 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 45 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH
432 (+ ka), Karsten 1905 ANF 22 200–01 (< germ *flakja-),
SKES 1958 272 (+ ly), *T. Itkonen Vir 1982 121–39 (< germ
*flakja- tai ksk *l®aºgkª (i)ja-), EEW 1982–83 1201–02, Häkkinen
1987 ES 139.

lakeija (Schr 1637; paik. KaakkSm) ’(mies)palvelija
/ Lakai’ ~ ka lakei ’miespalvelija, tarjoilija’
ositt. < nr lakej ’lakeija’, ositt. < ven lakéj id. <
ns Lakai, vanh. lackay < ransk laquais ’herraansa jalan seuraava palvelija’ << turk ula:k ’lähetti’.
Streng 1915 NRL 91 (sm < vur), SKES 1958 272.

laki2 (Agr; yl.) ’sisäkatto; kitalaki; mäen tms. korkein kohta / Zimmerdecke; Gaumen, Gipfel’, lae,
laes (: lake(h)en), lake(h)inen (Koll 1648) ’räppänä,
(riihen) savureikä (myös seinässä)’, lakiainen
(kaakkmurt.) ’lakilauta’ ~ ink ka laki ’sisäkatto’ | ly
ve lagi id. | va latVsi ’katto, laki’ | vi lagi id. | li laCggqz
’lakilauta’, mon. laCggqd ’katto, laki’ (sm > lpKo
l®akk3(a (Kld T) ’(vaaran, tunturin) laki, päälaki;
katto’)
? < germ, samasta pesyeestä (*flak-) kuin
lakka1, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 15a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
134 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Budenz 1869
NyK 7 10 (+ li), Wiklund 1917 IF 38 75 (< germ), Karsten
1938 FmS 5 184 (samoin), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpKo
< sm), SKES 1958 272 (+ ka ly; lp < sm), EEW 1982–83 1202.

lakka1 (VR 1644 lakã alusta) ’suojakatos, (riihen)
katon leveä räystäs (LounSm EHäme); ullakko (I- ja
PSm Verml) / Schutzdach, Vordach (an der Darre);
Dachboden’, laka, flaka (LounSm) ’suojakatos’, lakkalatva ’tasainen männynlatva’, lakkamänty ’tasalatvainen mänty’, lakkapää ’id.; vaahtopää(laine)’, ks.
erikseen lakki ~ ink lakka ’tanhuan t. riihen ylinen’
| ka lakka ’ullakko; (pää-, vaaran) laki; naidun
naisen päähine t. sen päälakiosa’, lakkapeä
’lakkapää’ | va lakkap5u ’hirsi, katon orsi’, (Kukk)
lakka ’ullakko’ | vi lakk (g. laka) ’suojakatos; lippa;
ullakko; (hevosen) harja; (kauran) röyhy’ | li lakad
(mon.) ’hevosen harja’ (sm > nr murt. Sm lakka
’ullakko’)
< (ainakin ositt.) germ *flakan-, vrt. mn flaki,
fleki ’risuista ja lankuista tehty suoja-aita; suojakatos’, nn murt. flake ’laudoista tehty kattoluukku’, nr
flake ’lautalava; (murt.) risupunos’; hyvin vanha
laina samasta pesyeestä voi olla myös laki2 (ks. tätä).
— Äänteellisesti ims sanueen vastineeksi sopisi
myös unk lakik ’asua’ (mutta ei vogI l5ok, (Ahlqv)
loqa ’oksista tehty kota’, joka aiemmin myös on
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yhdistetty näihin); tämän yhdistelmän tekee
epävarmaksi sanan puuttuminen muista sukukielistä.
Ahlqvist 1863 Suomi 2:1 8 (sm laki ~ unk), MUSz 1873–81
645 (+ vi), Porkka 1882 Suomi 2:15 287 (sm ~ unk), Saxén
1895–98 Lånord 162–63 (sm > nr murt. Sm), Wichmann 1908
MNy 4 276 (? + vog), Wiklund 1917 IF 38 74 (sm < ksk tai
mr), Kettunen 1938 LivW 183 (+ li), FUV 1955 94 (sm ? ~
vog unk), SKES 1958 272 (+ ka; ? vog ? unk), Liimola 1959
SUST 116 337 (ei vog), TESz 2 1970 708–09 (todennäk. ~
unk), MSzFE 1971 385–86, Koivulehto 1973 NPhM 74 574
(sm < germ), UEW 1988 234 (ims ? ~ unk; yhdistelmä epävarma, koska sana puuttuu muista sukukielistä).

lakka2 (JuslP, Gan 1787; vars. ISm KPPohjanm)
’kypsä suomuurain; lapsen päässä oleva aukile /
reife Moltebeere; Fontanelle’, vasikka on lakalla
(PKarj) ’vasikan liikkeet tuntuvat emän kyljissä’ ~
ka lakka ’kypsä suomuurain’ | ? vi lakk: ussilakk (g.
-laku, Wied) ’sudenmarja’, sealakk ’jokin suosara’;
näistä ensin mainittu kuulunee kuitenkin sanojen
lake ’litku, latku’, lakkuda ’nuolla, latkia’ yhteyteen,
ja jälkimmäinen voi olla lakk ’(latva)röyhy; harja’
(s. v. lakka1)
? < germ *slaka-z, vrt. ags slæc ’veltto, löyhä,
voimaton’, mys slah, mn slakr id., nr slaksida ’eläimen kehon pehmeä osa, vatsanseutu’. — Sana olisi
siis sm:ssakin ollut mahd. alkuaan a. ’veltto, pehmeä’; sen johdos voi olla myös lakastua ’kuihtua’.
Mägiste Vir 1925 88–89 (sm ~ ka; + vi lakk ’palko’; lakka2 =
lakka1), SKES 1958 272 (+ vi ussi-, sealakk), Koivulehto Vir
1974 120–21 (< germ).

< nr murt. brackor ’housut’ < lat bracca,
braca ’housu(t)’. — Sm pakkari > lpN bakker (Lu)
’tasku’, ? E pakerus ’patruunatasku’; sm lakkari >
lpIn lœakkœar ’tasku’.
Setälä 1912–13 FUF 13 331–32, 427 (sm < ruots), Karsten
1943 FmS 9:2 254, SKES 1958 272 (lp < sm).

lakki (Agr; yl.) ’lieritön, usein lipallinen päähine;
naisen myssy; kuhilaan kate / (Schirm)mütze, Haube
der
verheirateten
Frau;
Abdeckung
der
Getreidehocke’ ~ ink lakki ’naidun naisen päähine’ |
ka lakki ’id.; miehen päähine; kuhilaan t. keon
hattulyhde’ | vi murt. lakk (g. laki, laka) ’(etenkin
matala, leveälierinen) miesten hattu’ | li (Sal) latƒtƒ
’hattu, lakki’.
Johdos sanasta lakka1 (ks. tätä).
VW 3 1888 186 (sm ~ vi), Loorits 1926 LRU 1 200 (+ li),
SKES 1958 272.

lakla (Kal; murt. harv.) ’metsähanhi; kapustanokka;
jokin sorsalaji / Wildgans; Löffelente, Löffler; eine
Entenart’ ~ ka laklut ’eräs vesilintu’, lagla ’? alli,
? metsähanhi’ | vi lagle ’villihanhi’.
Onomat. linnun ääntelyä kuvaavia sanoja, vrt. sm
laklattaa ’lyödä siipiään yhteen; kaakattaa; puhua
joutavia’, ka laklattoa ’äännellä (esim. hanhi); puhua
kaakattaa’. Samantapaisia sanoja ovat myös mm.
lpN l®aful (R Lu) ’keräkurmitsa’, ostjE ·l3oga·l
’lapasorsa’, I ·l3ogäql· id., ·läk-lont ’jokin hanhilaji’, mn
gagl ’pieni hanhi’.

lakka3 (Schr 1637; paik. murt.) ’sinettilakka / Siegellack’
< vur nr lack id. < saks Lack < ransk laque, ital
lacca << pers l®ak id.

J. Krohn 1872 Suomi 2:10 144 (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST
10 301 (+ lp), Paasonen 1903 s-laute 32 (+ ostj), SKES 1958
272 (+ ka; ims ? ~ ostj; lp mn näitä muistuttavia onomat.
sanoja), DEWOS 1975 816 (sm ~ ostj), EEW 1982–83 1203.

Ihre 1769 Gloss 2 1 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1 262 (sm
< ruots), *Streng 1915 NRL 93 (< vur < saks < ransk), SKES
1958 272.

lako (Flor 1702; yl.): (olla) laossa, (mennä) lakoon
’sich lagern, sich auf den Boden legen (Getreidehalme auf dem Feld)’, johd. laota ’lyödä lakoon (sade); mennä lakoon’, lakoontua ~ ink lako: laos,
lakk5o ’laossa, lakoon’ | ka lako: lavossa, lakoh | ly
lago: -s, lag5o | ve lago: -s, -ho id. | va lagott®a
’levittää’ | vi lagu ’rappio, hajoamistila; lako’,
laguda, laguneda ’hajaantua, luhistua; levitä’ | li
laCggq ’levitä; erota’, laC ktq ’levittää; erottaa’
? < germ *lakºgª o-, vrt. mn lag ’se mikä on tiettyyn
paikkaan pantu; paikka, johon jotakin on pantu, asema’, nr murt. lag ’kerrostuma; latoon kerätty heinä,
vilja t. oljet; puintikerrallinen riihen lattialle
levitettyä viljaa’, legu ’sateen t. myrskyn lakoon
lyömä vilja’.

lakkari1 (Agr; melko laajalti murt.), kielilakkari
’panettelija, parjaaja / Klatschmaul, Verleumder’
< mr lakkare, lakkere, nr belackare id. (< kas lak
’puute, moite’).
Lönnrot 1874 SRS 1 885 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 93
(samoin), SKES 1958 272 (sm < mr).

lakkari2, plakkari (As 1680 »Plackarsäkin (= housuntaskun) alle»; yl. et. länsimurt.) ’tasku / Tasche’,
prakkari, -ali, pakkari id., pikiprakkari ’suutarinoppilas’ (alk. ’pikihousu’?) ~ ka (vanh., harv.) lakkari
’tasku’ (< sm)

Ahlqvist 1856 WotGr 134 (va ~ vi), VW 3 1888 174 (sm ~ vi),
Karsten 1915 GFL 123–24 (+ ka; < germ), Kettunen 1922
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LVeHA 1 50 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 180 (vi ~ li), SKES
1958 272 (+ ly), EEW 1982–83 1203–04.

lakritsi (Lönnr 1847; VR 1644 lacrijs), lakritsa
(Lönnr 1874; melko yl.), murt. myös lakeri (Lönnr
1874), lakrista, lakriska jne. ’lakritsikasvin juuresta
saatu uute; siitä tehty makeinen / Lakritze’
< nr lakrits < kas lackeritze, kys lakerize id. (ns
Lakritze, josta > vi lagrits id.) < klat liquiritia << kr
glyk/yrriza ’lakritsikasvi’ (sanoista glyk/ys ’makea’ ja
rhíza ’juuri’).
Karsten 1938 FmS 5 183 (sm < nr), EEW 1982–83 1203 (vi <
ns), Koukkunen 1990 Atomi 288.

lalli (Sorol 1621), lallu ’nahjus, veltto t. saamaton
ihminen / Schlafmütze, Faulpelz’, lallus, lallukka id.
(kaikista tietoja melko laajalti murt.; ei Verml Ink),
juoppolalli ’juopporenttu’, lallo (PSm) ’heinäruko’,
lallokki (molemmat Eurén 1860) ’pieni heinäruko;
karhun epiteetti’ ~ ka lallo ’pieni heinäruko’ | vi lall
(g. -i) ’suurivatsainen pikkueläin t. lapsi’.
Deskr. sanoja. — Epäselvää on, kuuluuko tähän
myös henkilönnimi Lalli (esim. piispa Henrikin surmarunossa), jolla on vastineita virossakin: miehen
nimi Lall (g. Lallu) sekä kylän ja talon nimiä Lalli,
Lallu, Lallo.
Ojansuu 1922 Suomi 4:19:1 59 (sm ~ vi), Mägiste 1928 Demin
94 (+ ka), SKES 1958 273, EEW 1982–83 1222.

lama (Jusl 1745) ’huono kunto / Zustand des Daniederliegens, Krankseins u. ä.’: (olla) lamassa, lamana
(I- ja PSm), lama ’heikkokuntoinen (kotieläin tms.)’;
(olla) lamassa, lamallansa (länsi- ja kaakkmurt.)
’laossa (vilja), kaatuneena (aita), lappeellansa’, johd.
lamakka ’loiva’, lamata (Martti n. 1580; et.
länsimurt.) ’polkea lakoon, sotkea (vilja, pellava)’,
lamaantua ~ ink lamakas ’lakoon mennyt’ (vrt. myös
lamm‰ıa ’suuri, voimakas’, lama- ’yhtenäinen, laajaalainen’: lamapilvi, lamasato ’laaja-alainen sade’,
jotka merk. puolesta liittyvät s. v. lamu1 käsiteltyihin
sanoihin) | ka lamaVsVsa ’huonossa kunnossa’, lamas
’laossa’ | ly lama ’kalteva’ | ve lamak ’loiva’ | va
lama ’lakoinen (vilja)’ | vi lame (g. -da) ’lattea,
tasainen; voimaton, laimea, hiljainen’, lamada ’olla
pitkällään’
? = lpN labme (Lu) ’lintujen heikkous
sulkasadon aikana’, lpN labmot (U Lu) ’heiketä,
tulla sulkasa-dolle, lentokyvyttömäksi’ (ellei tämä <
sk t. sm; sk vaikutusta ainakin lpN l®ames (U Lu In
Ko) ’rampa, voimaton’)
? < germ, vrt. mn lami, mys lam ’rampa,
halvaantunut’, nr lam id.; mn lemja ’murtaa, lyödä

kappaleiksi; estää’, tansk (vanh.) læmie ’rampauttaa,
typistää siivet’. Vrt. laama1 (olla laamallaan) ja
lamu1–2. — Syrj Dlam-vartalo (Dlamaln{i ’lamaantua;
sortua’ jne.) ei äänteellisesti sovi ims sanojen
yhteyteen.
Ihre 1769 Gloss 2 12 (sm ~ germ), Lindström 1859 KeltGerm
57 (sm < germ), Qvigstad 1881 Beiträge 88 (lp < sm), Mustonen Vir 1883 174 (sm ~ va), Wichmann 1914–22 FUF 15 15–
16 (sm ~ syrj), Setälä 1915 SUSA 30:5 62 (+ lp), SKES 1958
273 (+ ka ly vi; sm ~ lp syrj; sm ehkä myös germ vaikutusta),
Collinder 1964 SvLpO 113 (lp < sm < sk), UEW 1988 684 (sm
~ lp ? syrj).

lammas (Agr; yl.) ’Schaf’ ~ ink ka lammas | ly ve
lambaz | va lammaz | vi lammas | li l®ambaz id.
< germ *lambaz-, vrt. goot lamb ’lammas’,
mgotl ngotl lamb id., mas mys ags mn mr lamb
’karitsa’ (lpN labbes (Lu In) ’karitsa’ < sk, kun
taas lpKo l®a´bbes (Kld T) ’lammas’ todennäk. <
ims).
Fogel 1669 Käsik 5 (sm ~ germ), Hallenius 1732 BorFenn 42
(sm ~ goot), Ihre 1769 Gloss 2 13, Ganander 1787 NFL 2 19a
(sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 92 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 71 (< germ),
Thomsen 1869 GSI 128 (+ li; ims ~ lp < germ), SKES 1958
273 (+ ka ly), EEW 1982–83 1225.

lampi (itämurt. KPPohjanm Peräp) ’Teich’, lammi (:
lammen t. lammin, Raam 1642; länsimurt. EKarj),
lammikko (Agr), lampare (I- ja PSm) ~ ink lammi
(g. lammin) ’lampi’ | ka lampi (g. lammin) | ly
lamb(i) id. | vi lammikas ’muta-, vesilammikko’, E
lamm (g. -i) ’pieni matala lahti’ (vi Kuusalu lammik
’vesilammikko’ todennäk. < sm; ims > ven murt.
lámba, lámbina, lajbina)
= lpN luobbâl (E Pi Lu In Ko Kld) ’järven tapainen joen laajentuma’ (> sm lompolo (Peräp Länsip)
id.; lpKld l®a´ ¢mb#e (T) ’suo’, lpR labbek, labbak id. <
sm) || ? samJr lymbad ’räme, suo’ | slk l{impä ’neva’.
— Aikaisemmin näihin sanoihin yhdistetyt tVser lap,
lop ’alanko, kostea laakso’ ja unk láp ’suo, räme’ eivät äänteellisistä syistä kuulu tähän.
Butkov 1842 OFSlovah 25 (sm ~ lp labbek; ven < sm), Budenz
1869 NyK 7 11 (sm ~ lp unk), MUSz 1873–81 683–84 (+ vi),
Genetz 1896 ETV 13 (lpK < sm), Szinnyei 1903 NyH2 29 (+
tVser), TS 4 1912 386 (+ ka), *Kalima 1915 OLR 149, Ankeria
SprSF 1952–54 122 (+ ly samJr), FUV 1955 30–31 (sm ~ lp ?
tVser ? unk samJr), SKES 1958 273–74 (vi Kuusalu < sm),
FUV2 1977 50 (ei tVser unk), UEW 1988 235 (sm ~ lp ? ~ tVser
sam).

lamppu (Agr; yl.) ’Lampe’ ~ ink ka lamppu id. (<
sm)
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< nr mr lampa, mn lampi < kas lampe < ransk
lampe << kr lampás ’soihtu’. — Ka lamppa ’lamppu’, ly ve lamp id. < ven lámpa id.; saks Lampe > vi
lamp (g. lambi) ’lamppu’ > ink va (Kukk) lamppi
id.; li lamp id. (? < vi t. latv) < saks; lpIn lambu <
sm, kun taas lpN lam |pa < sk.
Renvall 1823 SSK 1 264 (sm < ruots), *Streng 1915 NRL 94
(+ ka; vi < saks), SKES 1958 274 (ly ve < ven), Nirvi 1971
InkS 247 (ink lamppu < sm; ink lamppi < vi), LpIn 2 1987 9
(lpIn < sm).

lampuoti, lampuodi (-puori, -puoli, -puoji; asiak.
1555 Lambodit; yl., ei PSm Verml Ink) ’vuokratilallinen / Pachtbauer’, lounmurt. myös lampo, lampu
(Martti n. 1580 lamboa, lambua) id.
< mmr landboe, -boa, -bo, -bonde id.
Renvall 1823 SSK 1 264 (sm < ruots), *Streng 1915 NRL 94
(sm < mmr), *Pajula 1955 Lainsuom 124, SKES 1958 274.

lamu1 (Eurén 1860) ’suuri yhtenäinen (pelto)alue,
lakeus, tasanko (länsi- ja kaakkmurt.); notkelma,
painanne, suo (PKarj) / große, zusammenhängende
(Akker)fläche, Flachland, Ebene; Senke, Moor’,
lamupilvi ’yhtenäinen pilvi’ ~ ka lamu ’matala
tasainen maa mäkien keskellä’ | ve lamu
’puolukkapaikka, kangas (?)’ | vi lamakas ’laaja
kappale’
? < baltt, vrt. liett (murt.) lamãkas, lamãntas
’kappale’ (liett lìmti ’murtua’ jne.; samaa ieur juurta
*lom- edustaa sl taholla mm. ven lom (murt.) ’suo’,
láma ’soinen niitty’; sm lamu ’notkelma, painanne,
suo’ sekä mainitut ka ve sanat voinevat osaksi olla
myös < ven). — Pitkävokaaliset ka loama ’suuri ala;
soinen niitty’ | vi laam(akas) ’laaja kappale’ liittyvät
ainakin osaksi myös sanoihin laama1–2 (ks. näitä).
Vrt. myös lamu2 ja lama.
SKES 1958 274 (sm ~ ve), UEW 1988 684 (kaikki s. v. laama1, lamu1–2 mainitut sm vi lp md sanat todennäk. samaa sanuetta).

lamu2 (Gan 1787; etup. PSm) ’loiva, kalteva; laaja,
avara / (leicht) abschüssig, seicht; weit, geräumig’,
lamukatto (yl.), myötä-, vastalamu (lounmurt.)
’myötä-, vastamaa’
? = lpN luomos ’väljä, avara (esim. huone)’, luomost Vcok |kat ’istua väljästi’, lpLu luom5ok ’tasainen
(maasto)’.
Ainakin osaksi samaa alkuperää kuin lamu1 (ks.
tätä); vrt. myös lama.
SKES 1958 274 (sm ~ lp).

lamu3, laamu (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’roju, roska
(-puu) / Krempel, Abfall(holz)’
< ven hlam id.
Vahros Vir 1963 149 (sm < ven).

lamuska (Eurén 1860; länsimurt.) ’työreen laitaan
kiinnitetty päästä juurakkoväärä riuku (vars. lounmurt.); reen levityskehyksen laitalauta t. -riuku; reen
levityskehys (vars. Häme ja Satak) / seitlich am Arbeitsschlitten befestigte, an einem Ende krumme
Stange; leiterartige Auflage auf dem Arbeitsschlitten
zur Vergrößerung der Ladefläche od. auch ein
Seitenholz ders.’, lamuskat, lammuskat, lammukkeet,
lammustimet ’reen levityskehys’, lammuska,
lammuke, lammustin ’reen laitariuku’, lampus
(LönnrLis 1886; Asikkala) ’poikittainen reen
kehyksen tukipuu’ (näiden jo keskenäänkin
äännesuhteiltaan epäselvien sanojen yhteyteen
kuulunee vielä lauskain, lauskaimet ’lamuska’), vrt.
vi laamits, laavits, laav(ik) ’reen levityskehys’,
laamik ’laajat viljanajorattaat’ (kuuluvat ainakin
osaksi myös sanojen laama, lama, lava, lavitsa
yhteyteen, ks. näitä).
Sanueen alkuperä on hämärä. Sitä on toisaalta
verrattu sanoihin tVser namaVs, nomaVs, lomaVs, lowakVs
’aidas, riuku’, mutta tämä yhdistelmä on aivan epävarma. Toisaalta on ajateltu, että sm sanue olisi
lainaa < vi, mutta sen laaja murrelevikki ei tue tätä
oletusta.
*Kalima 1915 OLR 147–48, Ojansuu 1916 SKTT 155–56 (sm
< vi), Wichmann 1923 TscherT 75 (sm ~ tVser), SKES 1958 273
(sm ~ vi ? tVser), EEW 1982–83 1191, 1195 (vi laavits < ven;
laamits kontam. laam + laavits).

lana1 (Eurén 1860; et. Savo EPKarj) ’pellon tasoituslaite / Ackerschleife’, lanata ’tasoittaa peltoa’
? < nr plana ’tasoittaa’, plan ’tasainen pinta’ (<
kys plan << lat planum ’pinta, tasainen kohta’).
Hellquist 1939 SEO 766 (nr < saks < lat).

lana2 (Jusl 1745; eri tahoilla murt., et. Peräp Länsip
KPohjanm KaakkSm EHäme) ’koskissa käytettävä
rysämäinen kalanpyydys / in Stromschnellen
verwendetes reusenartiges Fischfanggerät’ ~ ka lana
id. (< sm, kuten myös lpN murt. lüjanne (In Ko)
’puromerta’)
< ruots, vrt. mr lana, lani, nr murt. lana ’virtapaikoissa pidettävä kalanpyydys’. Myös päinvastaista lainasuuntaa on esitetty, sillä ruots sanan
alkuperä on epäselvä; sen mahd. vastine voi olla mn
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lPon ’kuja, talorivi’ < sk *lan5o, josta on selitetty
lainatuksi sm lano (LönnrLis 1886) ? ’lehtikuja’.
Ihre 1769 Gloss 2 13 (sm ~ germ), Lindström 1859 KeltGerm
113 (sm < germ), Saxén 1904–05 FUF 4 96 (sm < mr), Hellquist 1930 SOÅ 966 (ruots < sm), Karsten 1935 SoS 19–20
(sm lana < mr, lano < ksk), Lagercrantz 1939 LpWsch 407 (lp
< sm), SKES 1958 274, 275.

laneetti ks. klarinetti.
lanelli ks. flanelli.
langeta (Agr; yl.) ’kaatua; pudota, laskeutua (savu,
pöly tms.; et. itämurt.); osua (kohdalle) / fallen, hinfallen, straucheln; sinken, sich legen; treffen’,
lankeemus (et. syntiinl., Raam kielestä), langettaa
(lakik.), langettavatauti (melko laajalti itämurt.)
’kaatumatauti’ ~ ink langeta ’kaatua, pudota’,
lank‰ıvatauti ’kaatumatauti’ | ka lanketa ’kaatua,
pudota; laskea (esim. vesi, hinta); tulla jkn osaksi’,
lankettoa ’kaataa, langettaa’ | ly langeta ’langeta,
pudota, sataa; laskea (joki, puro; vesi)’ | ve langeta |
va lang(eta ’langeta’ | vi langeda ’kaatua, pudota,
vaipua; joutua’, langetada ’kaataa, pudottaa’ | li
langq ’kaatua, vajota; taipua, nojata’ (sm > lpN
lan |gât ’kaatua, lakoontua (heinä)’, Pi lag |gat id., In
langani∞d ’langeta (syntiin)’).
Ganander 1787 NFL 2 21 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 134
(+ va), Ahlqvist 1859 Antckn 92 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7
11 (+ li), VW 3 1888 176 (+ lp), Turunen 1946 SUST 89 125
(+ ly), SKES 1958 274 (+ ka; lp < sm).

lani ks. klani.
lanka (Agr; yl.) ’Faden, Garn; Draht’ ~ ink lanka
’villa- t. rautalanka’ | ka lanka ’lanka; ansa, paula;
siima’ | ly ve lang | va l(enka | vi lõng | li l®anga
’lanka’
= lpLu luogg5e ’peräsuoli’
< germ *langa(n)-, vrt. isl langi, shetl longi ’nautaeläimen paksusuoli’, nn murt. botn-lange ’umpisuoli’, nr murt. blå-langa ’eräiden märehtijöiden
ohuet suolet’. — Myöhempi laina sk taholta on lpN
lag |ga (In Ko Kld T) ’(umpi)suoli; makkara’.
Moller 1756 Beskr 152 (sm ~ ruots lång ’pitkä’), Ganander
1787 NFL 2 20a (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 75 (+ li),
T. I. Itkonen 1916 SUST 39 75 (+ lp), Lidén 1937 MASO 1 87
(lp < sk), SKES 1958 274 (+ ka ly), Koivulehto Vir 1976 253,
*Koivulehto Vir 1994 15–18 (ims < germ).

lankalauantai ks. lankaperjantai.

lankaperjantai (vanh. kirjak., Sorol 1614) ’pitkäperjantai / Karfreitag’
< mmr langa freadagher id. (tästä myös > lpLu
lank5e-pier´j5etahka id. ellei < sm). Sm murteissa (et.
PKarj PSavo Kain Pohjanm) on alkusoinnun vaikutuksesta yleistynyt lankalauantai ’pitkäperjantain
jälkeinen
lauantai’,
ja
alkuosa
on
kansanetymologisesti yhdistetty lanka ’Faden’
sanaan. Vrt. pitkäperjantai.
Forsman (Koskimies) Valvoja 1891 87 (sm < mr), Streng 1915
NRL 94–95, Toivonen 1955 SanaSan 42 (lpLu < mr t. sm),
SKES 1958 274.

lankata1 (paik. itämurt. PPohjanm), plankata ’jakaa
huone väliseinällä / eine Zwischenwand einziehen’
< ruots, vrt. nr plank ’lauta-aita, lautaseinä, väliseinä’.
lankata2 (Lönnr 1874; I- ja PSm), plankata (laajalti
LSm) ’kiillottaa kenkiä / Schuhe putzen’, (kenkä-)
lankki ’kengänkiilloke’
< nr blanka ’kiillottaa’ s:sta blank ’kiiltävä’ <
kas blank ’kirkkaan valkoinen, kiiltävä’.
Lönnrot 1874 SRS 1 889 (sm < ruots).

lankautua (LönnrLis 1886; ISm, paik. KPohjanm
Peräp) ’tylsyä (viikate); herpaantua, työlästyä (ihminen) / stumpf werden (Sense); nachlassen, abstumpfen (Mensch)’, *lanka: langalla (paik. PSm)
’tylsänä, lovilla, kierossa (viikatteen, kirveen tms.
terä)’ ~ ka lankautuo ’kiertyä (teräaseen terä)’.
Kuuluu ehkä lanka sanan yhteyteen; merkityksen
puolesta johtosuhde ei tosin ole aivan selvä.
lanki (Lönnr 1874; laajalti murt., ei Verml Ink), langi ’letku; taipuisa piipun varsi / Schlauch’
< nr slang ’letku’ (mr slanga, mys slango, ns
Schlange ’käärme’); vrt. myös ven Vslang ’letku’.
Lönnrot 1874 SRS 1 889 (sm < ruots).

lankku, plankku (As 1664 sahaplanckui; yl.) ’Planke’ ~ ka lankku (uud.) ’lankku’
< nr mr planka ’lankku’ < kas planke id., josta
ilm. myös vi plank (g. plangu, plangi; ellei < sm);
ink plankku ’lankku’ < sm t. nr, lpIn lankku < sm.
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm < ruots), Sovijärvi 1944 Suomi
103:2 40 (ink < sm), SKES 1958 274 (+ vi < kas), LpIn 2 1987
10 (lpIn < sm).

15
lanko (Agr; yl.) ’naimisen kautta saatu sukulainen,
et. puolison veli t. sisaren mies; pikkuserkku (LounSm); sukulainen, heimolainen (Agr) / Verwandter
durch Heirat, bes. Schwager; Cousin(e) zweiten Grades; (ferner) Verwandter’, lankous, langokset ~ ink
lanko ’sisaren miehen (t. vävyn) sukulaiset’, langokset ’hääväki, morsiamen ja sulhasen sukulaiset
keskenään’ | ka lanko ’naimisen kautta saatu
sukulainen, et. sisaren aviomies’ | va lanko | vi lang
’naimisen kautta saatu sukulainen’ (ims > lpIn lœaggu
nimitys, jota vanhemmat käyttävät lapsensa
appivanhemmista, T l®anka ’lanko’)
< germ *ga-langa, vrt. mys gi-lang ’lanko, sukulainen’, vrt. myös mas bi-lang ’sukua oleva, (suvun
kautta) sidoksissa oleva’, ags ge-lang, ge-long ’riippuvainen, jstak johtuva’ (ieur juuresta *lenk- ’vääntää, taivuttaa’, vrt. esim. saks verwandt ’sukulainen’
~ wenden, winden ’vääntää, taivuttaa’).
Diefenbach 1851 VWGoth 2 121 (sm ~ vi), VW 3 1888 176 (+
lp), T. I. Itkonen 1943 KV 22 52 (lpT < ims), T. I. Itkonen
1948 SmLp 2 303 (+ lpIn), Nirvi 1952 Suomi 106:1 177 (+ ka
va), SKES 1958 274 (lpIn T < ims), *Vilkuna 1973 KV 53 40–
41 (+ ink; johd. s:sta lanka), *Koivulehto Vir 1994 3–21 (<
germ, yhteys lanka sanaan vain germ sanueen kautta).

lankonki (Stjerncreutz 1863; melko laajalti länsimurt.) ’(laivan) laskusilta, portaat / Fallreep; Treppe’
< nr landgång id. (land ’maa’, gång ’kulku, kulkutie, käytävä’).
Karttunen 1979 Slangisanat 126 (sm < ruots).

lannas (: lantaan; Gan 1787; Tytärsaari) ’loiva, pitkälti matala ranta / seichtes, flaches Ufer’.
Luult. johd. sanasta lansi (: lannen), ks. tätä. Sanalle on esitetty myös jo aikaisemmin samaa germ
alkuperää (*lan∞da-z, vrt. mn nr jne. land ’maa,
ranta’) kuin sittemmin sanalle lansi.
Thomsen 1869 GSI 128 (sm ? < germ), Mikkola 1896 BB 21
220 (♦ lansi), Collinder 1934 IUS 63 (germ rekonstruktion -z
perustuu sm sanaan), SKES 1958 274 (? < germ).

lanne ks. lantio.
lanninki ks. lantti3.
lannistaa (As 1761; yl.) ’niederschlagen, unterwerfen, demütigen’, lannita (: lannitsee, Hemm 1605
lannidze) id., lannistua ~ ka lannistuo, lannehtuo
’lannistua’.
Johd:ia s:sta lansi, ks. tätä.
lano ’lehtikuja’ ks. lana2.

lansi (Finno n. 1580 »heluetin alho lansa» ? ’syvänne’; ei murretiet.), lanto, lantea (eri tahoilla murt.,
et. Kaakk- ja KSm) ’alava, kostea maastokohta /
(kleinere) feuchte Senke’, lansi-, lantovesi (PESatak
ja ymp.) ’seisova, peittävä vesi (esim. pellolla)’,
lantto
(et. PSm) ’notkelma, lammikko’, lanttua (PESatak
LUus EHäme, osin VarsSm) ’kaatua, tuupertua’, ks.
erikseen lannas, lannistaa ~ ka lantto ’notko; alava,
matala, viettävä’ | vi laas (g. laane)
’kosteapohjainen tiheä lehto; korpi’, E land (g.
lanno) ’lammikko’ | li l5o7ntVs ’metsäinen alanko,
korpi’, land ’lammikko’ (sm > lpN laddo (R In)
’lammikko’)
= ? lpN luow |det (E U Pi Lu In Ko Kld) ’heittäytyä makuulle (poro ajon aikana)’ | ? md la7nd'ams ’istuutua, kyyristyä’ | tVserL landaka ’pieni alanko, notko, alava paikka (metsässä)’ | votj lud ’niitty, pelto,
uhrilehto’ | syrj lud ’laidun, niitty’ || ? samJr lamdo
’alhainen, matala’ | ? Jn loddu ’matala’ | ? slk lamd¥ı
id.; sam sanat kuuluvat ainakin keskenään yhteen; lp
ja md viittaavat siihen, että sanojen taustalla voi olla
vanha verbinomini ’matala; notko; kaatua,
lyyhistyä’. — Sm-votj-syrj sanaa on pidetty myös
ieur lainana (< ieur/esigerm *londho- t. lomdho-, vrt.
(vk)germ *landa-, goot mn nr jne. land ’maa’).
Wiedemann 1859 BP 16 235 (sm ~ vi li), Anderson 1893
Wandl 71 (+ lp laddo md), Setälä 1896 SUSA 14:3 25 (+ lp
luow |det), Wichmann 1901 WotjChr 80 (+ votj syrj), Setälä
1912–14 FUFA 12 77 (+ samJr slk), Paasonen 1917 Beiträge
37 (+ samJn), Wichmann 1913–18 SUSA 30:6 12 (+ tVser),
FUV 1955 31, SKES 1958 275, Janhunen 1977 SamWsch 81,
UEW 1988 235–36, Sammallahti 1988 UrLang 552 (sm ~ votj
syrj), Koivulehto STEP 1992–93 185 (< ieur/esigerm).

lanssi (Kain PPohjanm Peräp, paik. PKarj Savo KPohjanm)
’uittopuutavaran
varastopaikka
/
Holzlager am Fluß’
< engl launch ’vesillelasku’.
Talve 1961 Satakunta 17 277.

lanta1 (Flor 1702 lantasavi; melko yl., ei Verml)
’sonta, lannoite / Mist, Dung’‚ johd. lannoittaa, lannoite, lannoitus, yhd. apulanta ~ ka lanta ’lannoite;
maan väkevyys’ (? < sm).
Alkumerk. mahd. ’(maanparannusaineena käytetty) viljava maalaji, ruoppa’, johon vrt. lanta, lantea
’alava, kostea, viljava maa’ (johd. s:sta lansi, ks. tätä). Aiemmin esitetyn sk lainaetymologian (mn
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hland ’virtsa’) tekee epätodennäköiseksi sanan
ilmeisen myöhäinen leviäminen sm murteisiin.
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 92 (sm < sk), Thomsen 1869 GSI 128
(samoin), Rapola Kotis 1952 107–13 (~ lansi), SKES 1958
275 (+ ka).

lanta2 (Lönnr 1874; Peräp Länsip) ’Lapista etelään
oleva osa Suomea / das übrige Finnland aus lappischer Sicht’, lantalainen (1778)
< lp lad |de ’Suomi ja Ruotsi saamelaisalueen ulkopuolella; maanviljelysalue (R)’, lad |d#elâVs ’ei-saamelainen’ (lp < sk, vrt. mn nn nr land ’maa’).
Qvigstad 1881 Beiträge 88 (sm ~ lp), Qvigstad 1893 NL 205
(lp < sk), SKES 1958 275 (sm < lp).

lantata (Lönnr 1874; yl. et. länsimurt.), plantata ’sekoittaa, laimentaa / mischen, verdünnen’
< nr blanda ’sekoittaa’.
Karttunen 1979 Slangisanat 38 (sm < nr).

lantio (yl.), lanne (Agr; yl.) ’Hüfte, Becken’ ~ ka
lanneh, lannis ’(ihmisen) lanne; (hevosen) lautaset’ |
ly landeh, landiVs ’(eläimen) lanne’ | ve landeh,
landiz ’(ihmisen) lanne; (hevosen) lautaset’
< germ *land‰ın-, vrt. mys lentin, ns Lende, mn
nn isl lend, nr länd ’lantio’.
Ihre 1769 Gloss 2 31 (sm ~ germ), Ahlqvist 1859 Anteckn 92
(+ ve), Thomsen 1869 GSI 128 (sm < germ), Setälä 1890–91
ÄH 311 (+ ka), SKES 1958 275 (+ ly), Koivulehto 1981
PBB(T) 103:2 183 (< germ).

lantti1 (Gan 1787; yl.), slantti (1743 slanttein) ’metalliraha / Münze’ ~ ka lantti id. (< sm)
< nr slant ’metalliraha’.
Renvall 1810–11 Orth 2 63 (sm < ruots), SKES 1958 275.

lantti2 (Lönnr 1874; paik. murt.) ’uistin, uistinonki /
Blinker(angel)’, lanttavapa, lanttaonki (paik. KaakkSm) ’uistinonki’
< nr slant ’uistinonki’, josta myös > vi lant, li
la7nt id.
Vilkuna 1935 VSH 3:2 30 (sm < nr), Kettunen 1938 LivW 184
(+ vi li), SKES 1958 275.

lantti3 (paik. lounmurt.) ’veneen laitasauma / Fuge
der Bordplanken eines Bootes’, laanti (InkVi), lanninki (Lönnr 1874; Suomenl. saaret ja rannikko)
< nr murt. land id.
T. I. Itkonen Vir 1933 383 (sm < nr), SKES 1958 275.

lantto ks. lansi.
lanttu, planttu (Agr) ’juureskasvi Brassica napus napobrassica (yl., ei LounSm Verml); taimi (Agr;
LounSm PHäme EPohjanm) / Kohlrübe; Pflanze’ ~
ink ka va lanttu | vi (koillmurt.) lanttu ’räätikkä,
lanttu’ (va vi todennäk. < ink < sm, ka < sm)
< vur mmr planta ’taimi, kasvi’, mn planta <<
lat planta ’taimi’.
Ahlqvist 1871 KO 34 (sm < nr), Streng 1915 NRL 157 (< vur
mmr), Setälä 1919 TS 10 752 (sm > va), Mägiste Vir 1953
374–75 (sm > va vi), SKES 1958 275.

lapa (Martti n. 1580; yl.) ’pitkulaisen esineen (airon,
kuontalopuun, sukan jne.) leveä ja litteä pää;
lapaluun kohta hartiassa / flächiges Ende eines
länglichen Gegenstandes (Ruderblatt, Spinnrocken
usw.),
Füßling;
Schulterblatt,
Blatt
(bei
Säugetieren)’, johd. lapanen (itämurt. Kymenl
EKPohjanm), lapikas (kaakkmurt.) ’villakinnas’,
lavanne (Satak Häme Pohjanm), lavasin (osin
lounmurt. Satak) ’puinen sekoituslasta’, yhd.
lapamato, lapaluu, ks. erikseen lapanen2, lapautua,
lapio, lapo ~ ink lapa ’(airon) lapa’, jalkalapa
’jalkaterä’, lappain, lapaset ’villakintaat’ | ka lapa
’lapaluun seutu; rukin, airon jne. lapa’ | ly laba
’(hevosen, airon) lapa; uistimen lusikka, kehräpuun
istuinlauta’ | ve laba ’(rukin) lapa; (jalka)terä’,
labai7ne ’lapanen’ | va lapa ’(rukin, airon) lapa,
lapaluu’ | vi laba ’(airon) lapa; (jalan, sukan) terä;
litteä sivu’, labak, labakinnas ’lapanen’, labaluu
’lapaluu’ | li lab®a ’litteä pinta; (jalan, sukan, lusikan)
terä’ (sm > lpN lappe (E Lu Pi Ko Kld T) ’(airon,
sukan) lapa, jalkaterä’)
= lpIn lyepi (Ko Kld T) ’lapa’, Vcoamœattaslyepi
’lapaluu’ | ? vogP -lop: k®atlop ’kämmenenleveys’
(k®at ’käsi’ || ? samJr laDbe ’airo, mela’ | ? Jn lóba
’airo’ | ? T laban id. | ? slk lap¥ı ’airon lapa’ | ? M lia
’airo’.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 155 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 89 (+ lpN lappe), Saxén Vir 1899 63 (+ ka), Setälä 1912–
14 FUFA 12 43 (+ sam), Äimä 1918 SUST 42 102 (+ lpIn
lyepi), Lagercrantz 1939 LpWsch 407 (lpN < sm), FUV 1955
31 (+ li, ?? vog; ~ sam), SKES 1958 275–76 (+ ly ve va), EEW
1982–83 1195–96, UEW 1988 236.

lapanen1 ’villakinnas’ ks. lapa.
lapanen2 (Häme savmurt. Pohjanm) ’kutomavirhe,
tav. kaksi loimilankaa rinnan / Webfehler: gew. zwei
Kettfäden nebeneinander’, rinn. lapa (kaakkmurt. PKarj), lavasin (Satak) ~ ink lapa ’kudontavirhe’ | ka
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lapa ’virhe kankaassa; kaksi lointa t. kaksi kudetta
yhdessä’ | ve laba, labai7ne ’katkennut lanka
kankaassa’ | va lapa id. | vi labane ’karkea; rivo;
huono; (Wied) kaksi loimilankaa joka toisessa
piinvälissä’,
labane
kangas
’kotikutoinen,
karkeatekoinen kangas’, labastada ’tehdä karkeaksi,
rivoksi’ | li laC bbi ’kaksiniitinen kangas’.
Samaa kantaa kuin lapa, ks. tätä (virhe näkyy
kankaassa leveämpänä raitana).
Kettunen 1938 LivW 180 (vi ~ li), SKES 1958 276 (sm ~ ve vi
li), EEW 1982–83 1195–96.

lapata ks. klapata, lappaa.
lapatossu (paik. ESm EPohjanm) ’yksipohjainen
saapas, tossu / Stiefel mit einfacher Sohle, einfacher
(Haus)schuh’
mahd. < nr murt. Sm lapatåsså id., joka voi kuulua
nr
sanan
lappsko
’lappalaismallinen
(karva)kenkä’ yhteyteen. Lainasuunta voi olla
päinvastainenkin, jolloin sm sana olisi yhteydessä
sm lapa t. lapikas sanoihin. — Merk:ssä ’saamaton,
vetelys’ sm lapatossu lienee joko leik. metafora tai
kansanetym. mukaelma ven sanasta lobotrjás
’lorvailija, vetelys; hölmö’.
Åkerblom 1945 FmS 11 42–44 (sm < nr murt.), Wessman
1956–57 FmS 17–18 63 (nr murt. < sm), SKES 1958 276 (s. v.
lapikas).

lapautua (Jusl 1745 lapauntua; yl., ei lounmurt.),
lapaantua ’menettää liikuntakykynsä etujalan
sijoiltaan menon takia (hevonen); puutua, tulla
voimattomaksi (käsi) / buglahm werden (Pferd);
gefühllos werden, erschlaffen’ ~ ink lapahua | ka
lapautuo | ly labaududa ’lapautua (hevonen)’ | ve
labotada ’puuduttaa (jalka istumalla sen päällä)’ | va
lapauta ’lapautua (hevonen)’ (sm > lpLu
lap®antuvvat ’kipeytyä hartioista ja kainaloista’).
Johd:ia sanasta lapa, ks. tätä. Tästä ’heiketä, lamaantua’ merkityksen kautta ehkä myös lavantauti.
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va), SKES 1958 276 (+ ly ve;
sm > lpLu).

lapi, lapu ks. klapi.
lapikas (Eurén 1860; et. savmurt.) ’parkitusta nahasta tehty kippurakärkinen saapas / Lederstiefel mit
hochgebogener Spitze’ ~ ka lapikas id.
Ehkä johd. v:stä lapata ’muokata (nahkaa)’ (ks.
klapata), vrt. pieksu, joka liittyy piestä ’muokata’ sanaan. Toisena mahdollisuutena on pidettävä sanan
liittymistä nimitykseen Lappi, lappalainen kengän

muodon, erityisesti kärjen nipukan perusteella.
Suhde sanoihin lapatossu (ks. tätä), vi lapikingad,
lapisaapad ’yksipohjaiset, varrelliset jalkineet’ ja
ven labáki ’karkeatekoiset jalkineet, tuohivirsut’ on
epäselvä.
Ahlqvist 1871 KO 132 (~ Lappi), Kalima 1915 OLR 146–47
(sm ? ~ ven), E. Itkonen Vir 1946 404 (? ~ lapata ’muokata’),
SKES 1958 276 (+ ? vi).

lapio (Agr; yl.), lapia (itämurt.) ’Spaten, Schaufel’,
johd. lapioida, lapiollinen, yhd. leipä-, leipilapio
~ ink labja ’lapio’, labjain ’lapiollinen; pieni lapio’ |
ka lapie ’lapio; leipälapio; kuutin mela, aironlapa;
leveämpi kohta jssak puuesineessä’, lapiene ’pieni
lapio, viskain; airon lapa’ | ly labid, labido ’lapio,
leipälapio’, labidai7ne ’pieni lapio, viskain; airon
lapa’ | ve labid (mon. labidod ) ’lapio, leipälapio;
viskain’, labidoi7ne ’pieni lapio, viskain’ | va lapia
’lapio’, (Kukk) labja ’lapio; kehräpuun lapa; uunin
pelti’ | viP labidas, E labjo ’lapio’ | li läC bd'i id.
Liittyvät todennäk. lapa sanaan (ainakin tämä on
vaikuttanut lapio sanan merk:een eräissä kielissä).
Äänt. syistä välitön yhteys ven lopáta ja liett lopetà
’lapio’ sanoihin ei tulle kyseeseen.
Sjögren 1821 GS 1 26 (sm ~ ven), Diefenbach 1851 VWGoth
2 155 (+ vi; ~ baltt sl), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), P. H. KKu 1867 58 (~ lapa),
Ahlqvist 1871 KO 28 (+ li; < baltt), Paasonen 1917 Beiträge
100–01 (+ ka; lapa sanan sam vastineet), SKES 1958 276 (+
ly), UEW 1988 238 (sm lapio ? ~ samJr laDbe ’airo, mela’ jne.,
ks. lapa).

lapo (Flor 1702; ESm, paik. savmurt. ja PSm) ’haravan lavalla kerralla nostettava heinämäärä; pieni
heinäruko / eine Gabel voll Heu; kleiner
Heuschober’, rinn. (ei kaakkmurt. ESavo) lappo,
lavo, lavos, lape, lap(p)o(i)nen id. ~ ink lapo, lavo
’pieni heinäkasa’ | ka lavoh, lapoveh ’luoko, karhe;
hangollinen (heinää, lantaa tms.); karstattu
villaleve’, lavohtie ’haravoida t. koota (heinää)
karheelle’ | ly labeh, laboh ’litteä (villa-, hahtuva-,
heinä)kasa’ | ve labeh, laboz, labod(eh | vi labu
’(heinä)karhe’.
Ositt. lapa (haravan lapa, ehkä myös merk:n ’litteä’ kautta), ositt. lappaa sanan johdoksia (ks. näitä).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 145 (sm ~ vi), Kettunen 1922
LVeHA 2 47 (ka ~ ve), Saareste 1924 LVEM 146–47 (sm ~ ka
vi), SKES 1958 276 (+ ly; s. v. lapa).

lappa (Eurén 1860; osin kaakkmurt.) ’(vyön) solki /
(Gürtel)schnalle’ ~ ink lappa ’vyö; kaulapanta’ | ka
lappa ’silmukka; (vyön t. hihnan) solki’ | ly lapp((e)
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id. | ? ve lapkaiVzed ’korvarenkaat’ (? > syrj lapi ’korvarengas’)
?? = ostjI l3agpq, E t3axqp, P t3awqt ’(vyön) solki’ ||
?? samJr lapak, labak ’silmukka poron riimussa’. —
Ims sana voi kuulua myös ka lapakka, ve lapak ’litteä’ sanojen yhteyteen; tähän viittaa erityisesti merk.
’litteä metallilevy, laatta’ vanh. sanakirjoissa (Gan
1787 jne.).
Toivonen 1914–22 FUF 15 78 (sm ~ ka ostj), Lehtisalo 1928
SUST 58 125 (+ samJr), FUV 1955 31, SKES 1958 276 (+ ly
syrj; ~ sam), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 157 (syrj < ims),
UEW 1988 236 (ostj sana johd. v:stä E t3ax- ’punoa, sitoa’).

lappaa (Mennander 1699; yl.) ’vetää, suoltaa, kerätä
(verkkoa, köyttä, lankaa) / einholen od. auslaufen
lassen (Netz, Leine), auf- od. abwickeln (Faden)’, lapata id., lappo, lape ’kuontalo’ ~ ink lapp®a ’lappaa
(verkkoa)’ | ka lappoa ’lappaa (verkkoa, nuoraa)’ | vi
lapata ’kerätä nuottaa, lankoja vyyhdelle’. — Sm >
nr murt. Sm lappa ’lappaa talvinuotan irtoköyttä’;
ims > lpKo l®app3(a (Kld) ’apaja’, Ko lapp(ad ’vetää,
lappaa nuottaa’, mahd. myös sm > lpN lap |pet (In)
’kutoa lankavyön kuviollista osaa niisiä käyttäen’.
Ks. myös lapo.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 16 (sm ~ lpKo), T. I. Itkonen
1943 KV 22 50 (lpK < ims), Wessman 1954 FmS 15–16 82
(sm ? > nr murt.), SKES 1958 276–77 (+ vi lpN).

lappalainen ks. Lappi.
lappea (ChrLencqv 1782; KaakkHäme KSm Kain,
paik. PSm), lape (laajalti murt.) ’(leveä) sivu; (eläimen) kylki; mäen rinne / Breitseite; Flanke;
Abhang’, lappeellaan ’kyljellään’ ~ ka lape-:
lapetoroka ’syrjätie’, lappealine ’syrjäinen’,
lappielaine ’»Lappien» (= Pohjois-Aunuksen t.
Vienan) asukas; syrjäkyläläinen’ (ositt. varmaankin
~ Lappi, ks. tätä) | ve lapt ’sivu, laita, syrjäinen
paikka’ | vi lape ’id.; (E) teurastetun eläimen
puolikas’, lapeti ’lappeellaan’ | li lap‰ı7n ’sivuttain,
poikittain’ (lpN lap |pâd (In Kld T) ’sivuitse’
varmaankin < ims).
Näihin usein yhdistetyt mdE lapuVza, M lapVs ’litteä’, tVser lap, votj lap, lap(eg ’matala’, syrj lap ’litteä
sivu, (lapion, käden) lapa’, ostj l3apsqk ’litteä, matala’, unk lapos ’litteä’ ja samJr lap/sqä ’levy’ lienevät
myöhäisiä deskr. sanoja; ne eivät äänt. perusteinkaan
enimmäkseen sovi ims sanan vastineiksi, ja lisäksi
ims sanoilla ei varsinaisesti ole merkitystä ’matala’
t. ’litteä’, kuten eräät vanhat sanakirjat ovat
esittäneet (ainoana poikkeuksena ka lappie
(Kiestinki, yksi tieto) ’lappea(?), tasainen, matala’).

Schott 1849 AltSpr 119 (sm ~ unk), Lindström Suomi 1852 55
(+ tVser), Lönnrot 1854 Enare 234 (+ lp), Budenz 1869 NyK 7
10 (+ md), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 145 (+ vi), MUSz 1873–
81 682–83 (+ ostj), Setälä 1890–91 ÄH 107 (+ ve), Wichmann
1901 WotjChr 78 (+ votj), Lehtisalo 1933 FUF 21 23–24 (+
samJr), Uotila 1938 SyrjChr 112 (+ syrj), Kettunen 1938 LivW
184 (+ li), SKES 1958 277, TESz 2 1970 723, MSzFE 1971
387–88, *Kulonen Vir 1986 441–443 (ims sana ei kuulu
etäsukukielten sanojen yhteyteen), UEW 1988 237.

Lappi1 (Agr ? ’pakana’, Flor 1678 Lapinmaa; yl.),
’Lappland, Lappe’, lappalainen murt. myös ’noita;
hiitolainen, para (Ink, mahd. merk.-vaikutusta vi taholta)’, yhd. lapintakki ’saamelaisten kansallispukuun kuuluva tunika’, lapinnoita ~ ka lappi, lappie,
lappalai7ne (ks. myös lappielaine s. v. lappea) | ly
lap, lappalaine ’Vienan Karjala, oman asutuksen
pohjoispuolinen alue ja sen asukkaat’ | va
lappolain((e) ’noita’ | ? vi lapuline ’kuokkavieras
häissä’, lapurahvas ’tarunomainen maata muinoin
hävittänyt kansa’ (vi Lapimaa, laplane ’Lappi,
lappalainen’ ilm. < sm, ven lop, lopá\r < sm)
?? < ruots, vrt. nr lapp, mr lapper ’lappalainen’,
joka voisi olla käännös lappalaisten muinaisesta heimonnimestä wuowjoVs, johd. sanasta wuow |je ’kiila,
kaista, välitilkku, -puu’ (nr lapp ’resu; (kiilamainen
?) paikkatilkku’); sanan wuow |je kautta selittyisivät
nimittäin sanan lappalainen muut merkitykset
’niskatyyny längissä (länsimurt., ei PSm); sahrojen
aisojen välinen poikkipuu (EKarj), kiilamainen
kainalotilkku, vahvike kintaan peukalohangassa
(paik. savmurt.)’, vaikka tämä tuntuukin oudolta,
kun merkityksiä ei ole nr lapp sanalla. — Toisena
selityksenä onkin otettava lukuun alkup. yhteys
lappea sanaan (ks. tätä), jolloin vanhin merk. olisi
’syrjäseutu’; tätä oletusta tukevat lukuisat Lappiaineksiset paikannimet, joilla ei ole välttämättä
yhteyttä saamelaisiin; tässä tapauksessa nr lapp,
Lappland < sm (lpE laappe ’lappalainen’ < nr).
Lehrberg 1816 Untersuch 225 (sm > ven), Eisen 1913 EKirj 8
321–31 (sm ~ vi), Setälä 1934 Sanastaja 19 4 (+ ka), *E. Itkonen Vir 1941 78, 89–93 (sm < nr, joka on lp wuowjoVs sanan
käännös), E. Itkonen Vir 1946 403–12 (lappalainen sanan
murt. merkityksistä), SKES 1958 277 (+ ly), Ariste 1962 SUST
125 6 (+ va), EEW 1982–83 1233 (vi Lapimaa, laplane < sm),
Häkkinen 1987 ES 143–44.

lappi2 (KaakkSm) ’kengän kantalappu, korkorauta /
Absatzstück, Stiefeleisen’
< vi lapp (g. lapi) ’lappu, paikka, tilkku’ (< kas
lappe ’kangas-, nahkatilkku’).
Ojansuu 1916 SKTT 156 (sm < vi < kas), SKES 1958 277.
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lappu (Flor 1678 rindalappu; yl.) ’Zettel, Flicken,
Lappen’
< ruots, vrt. nr lapp ’lappu, paikka, tilkku, pala’,
mr lapper (~ nt lap, kas lappe, ags læppa id. jne.).
Renvall 1823 SSK 1 266 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 209,
E. Itkonen Vir 1946 409, SKES 1958 277.

lapsi (Agr; yl.) ’Kind’, johd. lapsekas, lapsellinen,
lapseton, lapsonen, lapsukainen, lapsuus ~ ink laps
’lapsi’, lapsukkain ’lapsukainen’, lapsus ’lapsuus’ |
ka lapsi ’lapsi; tyttö; poikanen, pentu’, lapselline
’lapsellinen; jolla on lapsia’, lapsukkaine, lapsut
’pieni lapsi’, lapsus ’lapsuus; lapsekkuus,
lapsellisuus; lapsellinen’ | ly lapVs ’lapsi’, lapsestada
’olla lapsena, lapsellinen’, lapsestusaig ’lapsuus’ |
ve lap/s, lapsut ’lapsi, lapsukainen’ | va lahsi ’lapsi’,
lahset5u ’lapseton’ | vi laps, E lats ’lapsi’, lapsukene
’lapsukainen’, lap-selik, lapseline ’jolla on lapsia’ |
li läpVs (g. laps, mon. lapst) ’lapsi’.
Kuuluu todennäk. seur. sanojen yhteyteen: mdE
lav/s, M lavks ’kehto’ | tVserL lü3upVs, I lepVs ’id., lapsen
kantokori’ || samJr jebts | Jn litVso | T l®apsq | slk tƒops |
Km tƒepsü3u ’kehto’. Ainakin sm sanaan usein
yhdistetty samT l®apsaka ’lapsi’ on johd. tästä l®apsq
sanasta; ims kielissä merk:n siirros ’kehto’ > ’lapsi’
on tapahtunut ilman johtamista.
Ganander 1787 NFL 2 25a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
187 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 92 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 195–96 (+ ka), Paasonen 1917 Beiträge 247–48 (md tVser ~ sam, sm ~ samT l®apsaka), Nirvi 1952 Suomi 106:1 39 (+ ly), FUV 1955 31 (sm ~
samT), SKES 1958 277, Häkkinen 1987 ES 144, UEW 1988
260 (md tVser sam, ei sm:a), Kulonen Vir 1988 290 (ims ~ md
tVser sam).

lapsus (uud., kirjak.) ’virhe, hairahdus / Lapsus’
<< lat lapsus id., johd. v:stä labi ’pudota, liukua,
luiskahtaa’.
laputtaa (yl.) ’juosta (tiehensä) / (weg)laufen, abhauen’, vanh. sanak. (Jusl 1745 jne.) vain merk. ’syödä
puputtaa’ ~ ka laputtoa ’kävellä reippaasti’.
Deskr. sana, vrt. lipata sekä lisäksi lapata,
lappaa (ks. tätä) myös ’kulkea yhtenäisenä jonona;
juosta (laajalti itämurt.)’. — Sm > nr murt. Sm
lapota ’juosta tiehensä’.
Wessman 1925–26 SO 1 456 (nr murt. < sm).

las, la(a) (paik. kaakkmurt.), lah (vanh. kiel., Agr
lach) opt. part. ’anna(s) / laß’ ~ ink va la(s), l®a | vi li
las id.

Pikapuhemuotoja v:n laskea imperatiivin yks. 2.
persoonan muodosta las(k)e; sm sanassa mahd. ink
ja
vi
vaikutusta.
—
Samantapaisia
optatiivikonstruktioita tunnetaan myös muista
kielistä: latv la(i) ’annas’, ns laß (v:stä lassen ’antaa,
sallia’), ven pustƒ, puskáj (v:stä puskátƒ ’päästää,
laskea menemään’); huom. myös ka an(n)a ja ve
laske id.
J. Krohn 1870 Suomi 2:8 503–05 (sm ~ va vi li; ♦ laske),
*Genetz 1890 Partikk 180 (+ ink), Kettunen 1938 LivW 179 (li
ehkä ositt. myös ns ja latv vaikutusta), SKES 1958 277–78, *H.
Leskinen Vir 1965 399–402.

lasaretti (As 1753; yl.) ’sairaala / Krankenhaus’
< vur nr lasarett id. < ransk lazaret ’epidemiasairaala’ < ital lazzaretto, 1400-luvulla Venetsiaan
perustetun ruttosairaalan nimen (Santa Maria di)
Nazareth kansanetym. mukaelma, jossa näkyy myös
Raam Lasarus, ital Lazzaro nimen vaikutusta.
*Spitzer 1914–15 WS 6 201–04, Hellquist 1939 SEO 561.

laser ’Laser’, yhd. lasersäde, laserlevy jne.
< engl laser id.; kirjainsana, muodostettu
sanoista light amplification by stimulated emission
of radiation ’kiihdytetyllä säteilytyksellä aiheutettu
valon vahvistuminen’.
Pulkkinen 1984 LokSp 100 (sm < engl).

lasi (yl.), länsimurt. myös klasi (Agr clasi) ’Glas;
Fenster’, mon. lasit us. ’silmälasit’, yhd. ikkunalasi,
juomalasi, vesilasi, johd. lasittaa, lasittua, lasinen,
lasillinen
< vur mmr glas ’lasi’ < kas glas id. — Samalta
taholta, ositt. ehkä sm > ink klasi, ka (k)lasi, va
klasi, lpN kl®assâ, l®asi (E Pi Lu In) ’lasi; ikkuna’; vi
klaas < kas.
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm < ruots), Lindahl & Öhrling
1780 LL 57 (lp < ruots), Lönnrot 1854 Enare 233 (sm lp ~
ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (sm ~ va vi), Streng 1915
NRL 95 (+ ka; < vur mmr; vi < kas), Lagercrantz 1939 LpWsch 408 (lp < sm), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 39 (ink < nr),
SKES 1958 278, Ariste 1961 ESA 7 9 (va < sm).

laskea (Agr; yl.) ’päästää irti; alentaa; kulkea alaspäin, virrata; tehdä laskutoimituksia / (ent-,
los)lassen, gewähren; senken; sinken; münden;
zählen, (be)rechnen’, johd. mm. lasku (sananlasku
(Agr), päivänlasku jne.), laskin ’verkon t. nuotan
laskuavanto’, lasketella (sanoja, lauluja, mäkeä),
laskettaa ’riisua valjaista (LönnrLis 1886; < ka)’,
laskeutua, laskos, laskimo (Lönnr 1837, rinn. laskio,
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laskusuoni id.), ks. erikseen laskiainen ~ ink laskia
’laskea’, lasku ’(päivän)lasku’, lasett®a ’laskea
alemmaksi’, lasetella ’soida’ | ka laskie ’laskea’, lasku ’lasku’, laskin ’nuotan laskuavanto’, laskettoa
’riisua valjaista; valuttaa; lausua’, laskeutuo,
laskevuo ’laskeutua’ | ly laskeda ’laskea; sallia’, lask
’päivänlasku’, laskettada ’riisua valjaista; valuttaa’ |
ve laskta ’päästää (irti, alas); sallia; lyödä’, laskä7n
(g. laskmen) ’apaja’, lasketada ’laskea alas; riisua
valjaista’ | va laskea(g) ’päästää, sallia; tehdä
(sukkaa, nuoraa)’, lasku ’päivänlasku’, laskeuta
’laskeutua’ | vi lasta ’päästää, sallia; ampua’, lask (g.
lasu) ’päästö; laukaus’, laskuda ’laskeutua’, murt.
lasi (Wied lasme) ’laskuavanto’ | li laskq ’päästää, luovuttaa; sallia; ampua’.
Sanalle esitetyt etäsukukielten vastineet ovat
joko äänt. tai semantt. perustein epävarmoja: lp
luoi |kât ’laskea’ (voi kuulua tähän, jos palautuu
vksm asuun *la/sta(*la/sk- + -ta-) | mdM
la/skqms, la/skq7nd'qms ’juosta’ | votj le/z{in{i | syrj
led'z/ n{i, P ved'/zn{i ’laskea, päästää, sallia’ | vogI l5o/sqt-,
L p®al-l5os®at-, P xot-l5osit- ’murtua, haljeta’ | ostjI
·l3askäqm- ’purkaa (hurstia)’, E lasgql-, P ·l3osxqj’irrottaa, päästää’.
Moller 1756 Beskr 152 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1 218 (+
li), Boller 1853 SbAW 10 293 (+ ka), Ahlqvist 1856 WotGr
134 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Qvigstad 1881
Beiträge 91 (+ lp), Setälä 1896 SUSA 14:3 25 (+ md), Paasonen & Donner 1926 OstjW 105 (+ ostj), Toivonen 1929 FUF
20 50–51 (+ vog), Turunen 1946 SUST 89 65 (+ ly), FUV
1955 94 (sm lp (? votj syrj vog) ostj), SKES 1958 278,
DEWOS 1975 854–55 (sm ? ~ ostj), Häkkinen 1987 ES 144,
UEW 1988 233–34.

laski (länsimurt.) ’talousjätteistä syntyvä likavesi /
Spülicht’, yhd. laskiämpäri
< nr slask ’lika-, pesuvesi’, joka liittyy onomat.
v:iin slaska ’läiskyttää’.
Hellquist 1939 SEO 986 (ruots sanasta).

laskiainen (Raam 1642; yl.), vanh. kirjak. (Martti n.
1580, Sorol 1621) paastonlaskiainen ’Fastnacht’,
laskiaissunnuntai, laskiaistiistai.
Johd. v:tä laskea (ks. tätä). Johtosuhteen semantt.
motivaatiota on selitetty monella tavalla;
todennäköisimmin kyseessä on alk. päivä, jolloin
paasto lasketaan (’päästetään’) alkamaan tai josta
paastopäivien laskeminen (’Rechnen’) aloitetaan
tms., vrt. ka pyhälasku, pyhänlasku, ly pühälask(u)
’laskiainen’ (pyhä mm. ’paasto’). — Sm > lpN
laskaVs: fastolaskaVs, In laskijœazV ’laskiainen’.
Ganander 1789 MF 47 (♦ mäenlasku), Ahlqvist 1871 KO 229
(lihan lasku ’jättö’), Setälä Valvoja 1897 389 (mukaelma ruots

sanasta fastlags ’laskiainen’, assosiaatioyhteytenä mäenlasku t.
»paastoon laskeutuminen»), *Toivonen Vir 1932 368–71 (♦
laskea; tässä esitetty semantt. motivaatio), Toivonen Vir 1933
64 (+ lp < sm), SKES 1958 278 (»paasto(o)n laskeutuminen»).

lasku1 (yl.), länsimurt. myös flasku (Agr »cannoxi
eli flaskoxi» transl.) ’peltinen maitokannu (lounmurt.
Satak EPohjanm); puinen maito- t. piimäleili (ISm);
pullo / Blechkanne; Lägel aus Holz; Flasche’ ~ ka
lasku ’puinen maitolekkeri’ (< sm, kuten myös lpIn
laska ’taskumatti’)
< mr (mn nr) flaska ’pullo’ < kas vlasche (mys
flasca, ns Flasche) < klat flasca id., merk. mr nn ns
murt. myös ’puinen t. nahkainen astia nesteitä varten’.
Ganander 1786 NFL 1 82 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1
267 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 95–96 (< mmr), SKES
1958 278, LpIn 2 1987 11 (lpIn < sm).

lasku2 ks. laskea.
lasso ’suopunki / Lasso’
kansainvälinen sana: nr ns engl jne. lasso <
(Latinal. Amerikan) esp lazo, laso ’solmu, silmukka’
(< lat laqueus ’silmukka’).
Hellquist 1939 SEO 562.

lasta (JuslP, Gan 1787; yl.) ’Spatel, Spachtel; Brettchen’, rintalasta (JuslP, Gan), lastoittaa, ks.
erikseen lastu ~ ink lasse (mon. last5et) ’suuri päre
(katonteossa)’ | ka lasta ’lasta, tiuhtavarpa, auran
luotin’, laVsVse ’liiste’ | ly laVst((e) (mon. laVstad) ’auran
luotin; liiste, leveä päre’, laVst(e (mon. laVsteged)
’liiste’ | ve last (g. -an), last(e (g. lastken) ’päre,
kalvoin (verkon kutomiseen); kalan evä’ | va lassa
’lasta, kangastiuhta’ | vi ? lasn ’lasta’, murt. last
’vaunun akseleita yhdistävä vä-lipuu’ | li last®a ’auran
luotin’, l®askqz ’lastu’
= lpN luos |te (E Pi Lu In Ko) ’poron vaalea kylkijuova’ (merk:n osalta vrt. pilkka ’(vaalea) täplä
eläimessä; puuhun veistetty rasti; puutikku, lastu,
pilke’ ja laikka ’(vaalea) täplä eläimessä; puun
pilkka; lastua isompi puupala’). — Ims > lpN las |te
’matala puinen kaukalo’, ? Lu l®asta (mon. lastakah)
’ahkion sivulauta’ (epäselvä on tämän suhde
sanoihin lpE liëstege id. ja N l®aitâ, In laaVsta (Ko Kld
T) id.); myös ven murt. last ’liiste’ < ims. Ks. vielä
luostakka.
Sirelius 1906 Sperrfischerei 341 (sm > ven), Kalima 1915 OLR
150 (+ ka ly ve), Kettunen 1915 Suomi 4:15 26 (+ va), Äimä
1919 SUST 45 41 (+ vi; lp l®aita jne. < ims; vrt. lpN las |te),
Wiklund 1919 MO 13 64–65 (ims ~ lp luos |te), Kettunen
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1938 LivW 185–86 (+ li), SKES 1958 278–79 (lpN las |te, Lu
l®astak < ims; lp luos |te näihin yhdistämättä), Koponen Esit
1993 (ims ~ lp luos |te).

lastaa, lastata (Finno n. 1580; laajalti länsimurt. Savo KSm Verml) ’hylkiä, syrjiä, moittia / verschmähen,
benachteiligen; tadeln’,
laste
(sanak.)
’moite’, (pitää) lasteella ’huonommassa asemassa’
< nr mr lasta ’moittia, panna jkn syyksi’ (lpIn
lasta∞d (Ko) ’parjata’ < sm).
Renvall 1823 SSK 1 267 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 96 (<
mmr), SKES 1958 279, LpIn 2 1987 12 (lpIn < sm).

lastata (As 1734; yl.) ’kuormata / (be)laden’, lastaus, lasti ’kuorma’
< ruots, nr vur mmr lasta ’kuormata’, last ’kuorma’ < kas last, vrt. mys hlast, ns Last id. — Sm >
ink ka lasti id.; vi last < ns.
Renvall 1823 SSK 1 267 (sm < ruots), SKES 1958 279.

lasti ks. lastata.
lastinki (1899) ’kangaslaatu / Lasting’
nr välityksellä < engl lasting id., oik. »kestävä»;
ink lastikka, ka lasti, lastikka < ven lastik < engl.
Pulkkinen 1984 LokSp 100 (sm < engl).

lastu (Sorol 1625; yl.) ’Span’ ~ ink ka lastu | ly last
(mon. -ud) | va lassu | vi laast (g. -u) ’lastu’
= lpIn luœastu (Ko) ’tuohirove’; ims > lpIn lœastu
’litteä puulapio’ ja Ko last(3a (Kld) ’lastu’. Samaa sanuetta kuin lasta, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va vi), Äimä 1919 SUST 45
40–41 (+ ka; lasta ja lastu samaa sanuetta), T. I. Itkonen 1943
KV 22 54 (lpKo < ka), SKES 1958 279 (+ ly), Koponen Esit
1993 (ims ~ lpIn Ko).

lata (Flor 1678; L- ja KSm kaakkmurt.) ’pellon tasoituslaite / Ackerschleife’, ladata ’tasoittaa peltoa’
< nr sladd, murt. ja vanh. (Flor 1678) slada ’lata’, sladda ’tasoittaa ladalla’.
Ihre 1769 Gloss 2 648 (sm ~ ruots), Renvall 1810–11 Orth 13
(samoin), Karsten 1938 FmS 5 192 (< nr), SKES 1958 279.

lati ’sahan terä; kirjan lehti’ ks. ladi.
latikka ’pieni lahna (paik. loun- ja kaakkmurt.); kovakuoriainen t. muu hyönteinen (EPohjanm ja
ymp.); loismato (Lönnr 1874; paik. Häme) / kleiner
Brachsen, Käfer, Wurm’, yhd. latikkamato (Lönnr) ~
ink latikka ’pieni särki t. lahna’ | ka latikka

’hyönteinen, kovakuoriainen; villalangasta pirralla
tehty nauha’ | ly latƒikko ’pieni lahna’ | va (Kukk)
latƒ/sikka ’pieni, ohut kala’ | vi latik(as) ’lahna’ (ims
> ven murt. latik ’pasuri’).
Deskr. sana, joka kuuluu lattea sanan yhteyteen
(ks. tätä).
Thomsen 1890 BFB 208 (sm ~ vi), Kalima 1915 OLR 150 (ims
> ven), SKES 1958 279–80 (+ ly), Nirvi 1971 InkS 242 (ink <
vi).

latina (Agr; yl.) ’latinan kieli / Latein’
<< lat latinus, latina ’latinalainen, latinan-’,
johd. pn:stä Latium maakunta Keski-Italiassa.
SKES 1958 279 (sm < nr < lat), Hahmo 1994 Grundlexem 304.

latinki (Jusl 1745; ISm Pohjanm, paik. Häme),
murt. myös larinki, lalinki, la(j)inki, laahinki,
laarinki, laa(j)inki
’(pyssyn) panos, ammus /
Ladung (einer Waffe)’ (sm > ink laenki, ka latinki,
loahinki, va l®ahenki id.)
< vur nr laddning ’panos’ (v:stä ladda ’panostaa’). Vrt. ladata.
Hertzen 1913 TS 5 643 (sm < nr), SKES 1958 268 (+ va), Nirvi 1971 InkS 242 (ink < sm).

latjata (Kal; Laat- ja PKarj Kain) ’latoa / aufstapeln,
-reihen’, latjoa (paik. PKarj) id. ~ ka latjata ’latoa,
pinota, mättää; puhua pitkään t. kursailematta’ | ly
lad'd'ata ’latoa’
< germ (ksk) *hla∞djan, vrt. mn hle“ja, mr læSja,
nn ledja ’latoa’, samaa kantaa kuin mn hla“a id.,
josta sm latoa, ks. tätä.
Turunen 1949 KalS 141 (sm ~ ka), *Posti 1959 JuhlakHakulinen 213–14 (+ ly; < germ).

latkia (Jusl 1745; yl.), lakkia (Raam 1642; Laat- ja
PKarj PSavo Pohjanm PSm) ’schlecken’, latku ’huono, laiha juoma t. velli; talkkunapiimä
(KaakkHäme)’ ~ ink lakutt®a ’juoda runsaasti’ | ka
lakkie, lakittoa ’id., latkia’ | ly lakkida | ve lakitVsta
’latkia’ | va lakkia id., (Kukk) lakkua ’juoda
(viinaa)’ | vi lakkuda ’latkia; nuolla’ | li lakkq ’latkia;
juoda’.
Deskr. sana, vrt. litkiä.
Ganander 1787 NFL 2 16a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
132 (+ va), Thomsen 1890 BFB 194 (+ ka li; joko baltt alkuperää t. mahd. deskr.), SKES 1958 279 (+ ly ve).

lato (Agr; yl.) ’(et. heinän) varastorakennus / Scheune’ ~ ka lato ’lato, suoja, vaja’ | va lato ’lato (Must),
katos’
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< mn hla“a ’lato, heinäsuoja’, vrt. mr laSa, nr
lada id. — Samalta taholta mahd. myös vi ladu ’lato
(Wied); varasto(huone), makasiini; (ase)varikko’,
jossa ainakin ositt. on vaikutusta ven sanasta sklad
’varastohuone, makasiini; (ase)varikko’; ositt. sm
välityksellä sk taholta myös lpN latto, la∞d∞do (E Pi
Lu In) ’lato’.
Ihre 1769 Gloss 2 3 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2 31
(sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 559 (sm lp ? < germ),
Thomsen 1869 GSI 128 (sm < germ), Qvigstad 1881 Beiträge
124 (lp < sm t. sk), SKES 1958 279.

latoa (Jusl 1745; yl.) ’aufstapeln, -reihen; setzen
(Druckw.)’, ladella (Raam 1642 ’puhua’), lade ’ladottu kerros, pino’, ladelma, latomus, ladonta, latomo, yhd. latomakone ~ ink latt5oja | va latoa ’latoa’,
la(e-astia ’korvo’ | vi laduda ’latoa’, lade (g. lademe)
’puintia varten ladottu lyhderivi’
< germ *hla∞dan, vrt. mn isl hla“a, nn lada
’latoa, lastata’, mr laSa, nr ladda ’latoa, lastata,
ladata’. — Samalta taholta, ositt. sm välityksellä
myös lpN lattot, la∞d∞dot (R In) ’latoa’, lpT l®attane’tulla liiaksi lastiin’. Vrt. latjata.
Ihre 1769 Gloss 2 3 (sm ~ germ), Lindahl & Öhrling 1780 LL
194 (sm ~ lpR), Ganander 1787 NFL 2 5 (+ vi), Diefenbach
1851 VWGoth 2 559 (? < germ), Qvigstad 1893 NL 206 (lp <
sm t. sk), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 20 (< sk), SKES 1958
279 (+ va).

lattea (Lönnr 1874; paik. etup. länsimurt.) ’platt,
flach’, latuskainen (Jusl 1745; yl. et. ESm), latiska
(EPohjanm LaatKarj ja ymp.), latiskainen (EPohjanm) id., latistaa, latistua ~ ink latistua ’litistyä’ |
ka latakka ’litteä’ | va latikk(e id. | vi latakas ’leveä ja
litteä esine’.
Deskr. sana, jonka yhteyteen voivat kuulua ostjI
lawtäqk ’sileä, tasainen, loiva’, E t3aptqx ’vati’, P loptqx ’matala, laakea, litteä’ || samJr lapta ’matala, tasainen, litteä’ | Jn lota ’tasainen paikka’ | M Krg
lapta ’matala’ — todennäköisemmin nämä ovat
kuitenkin erillisiä, deskr. sanoja. Samantapaisia,
nuoria deskr.-sävyisiä sanoja on runsaasti omassa
kielikunnassamme (ks. näistä s. v. lappea) sekä
muualla, mm. nr flat ’lattea, litteä’, ns platt id., liett
platùs, latv plats ’leveä’. Ks myös latikka.
Ahrens 1843 GrEhstn 119 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 208–
09 (? < baltt), Ojansuu 1910 KaK 2 14 (+ ka), Setälä 1912–14
FUFA 12 58–59 (+ ostj), Wichmann 1923 TscherT 68 (+ tVser
laptäq(ra) ’litteä’), Lehtisalo 1933 FUF 21 24 (+ sam), FUV
1955 31, SKES 1958 279–80, UEW 1988 238.

lattia (Ljungo 1601; itämurt.), laattia (Martti n.
1580 laattiolla; länsimurt.) ’Fußboden’ ~ ka late (g.
lattien) | ly latƒtƒ ‰ı, latƒ(e ’lattia’
< germ (ksk) *flatja, vrt. mn flet ’maalattia’, mr
flæt, flat, nn murt. flet ’lattia’. — Sm > lpN lat |te (Pi
Lu In) ’lattia’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 204 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI
128 (sm < germ), Qvigstad 1881 Beiträge 124 (lp < sm t. sk),
Lehtisalo 1936 SUST 72 335 (+ ka), Lagercrantz 1939
LpWsch 409 (lp < sm), SKES 1958 280 (+ ly).

latu (Jusl 1745; yl.), laju, laku (KPPohjanm Peräp),
latua, latva, lalva (Länsip, paik. Peräp) ’suksen t.
eläimen jälki lumessa / Ski- od. Tierspur im Schnee,
Loipe’ ~ ka latu ’suksen latu; ura, väylä’ | ly ve ladu
’suksen latu’
? = tVserL ladäq, I lodäq ’valinmuotti; kuoppa t. syvennys (maassa, puussa); lovi, pykälä (puussa, raudassa)’
? < baltt, vrt. liett latãkas ’lätäkkö;
(räystäs)kouru, kanava, oja’, latv lataka, lataga
’räystäskouru’. — LpN lat |to ’latu’ ja sen vastineet
eri lappalaiskielissä ovat ilm. lainattuja useista eri
ims muodoista (*latuga, *latua, *latva, *ladva).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 203–04 (sm ~ lp), Kettunen 1922
LVeHA 1 5 (+ ve), Wichmann 1923 TscherT 67 (+ tVser),
SKES 1958 280 (+ ly; lp ? < sm), Sammallahti Vir 1977 124
(ims tVser < baltt; lp < ims), UEW 1988 682.

latuska(inen) ks. lattea.
latva (Agr ladhua; itämurt.), larva, lalva
(länsimurt.) ’Wipfel, Spitze’, latvata, latvoa,
latvistaa ’poistaa latvat’, latvus, latvusto ~ ink ladva
’latva; (mon. ladvat) ahdosrivi riihessä’ | ka latva
’latva’, latvata, latvus | ly ladv, ladvata; ladvaz
’latvus’ | ve ladv, ladvas ’latva’, ladvus(ed ’ensi
kerran valmistetut pellavat’ | va ladva | vi latv | li
lad®a ’latva’. — Sm > lpN murt. la∞d |ve (U Lu Ko Kld
T) ’latva; oksa’.
Ganander 1787 NFL 2 5a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 134
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), VW 1 1874 161 (+
li), Setälä 1890–91 ÄH 157–58 (+ ka), T. I. Itkonen 1916
SUST 39 111 (+ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 393 (lpN murt.
< sm), Tunkelo 1946 VeKÄH 91–92 (+ ly), SKES 1958 280,
O. Korhonen 1984 FUS 7 115–18 (lp sanoista).

lauantai (Agr; yl.), murt. lauvantaki ’Samstag’,
johd. laukeri (etup. savmurt.) ’lauantaina syntynyt
lehmä’ (> lpKo lavgger id.), laukko (kaakkmurt.) id.
~ ink lauvvantaki ’lauantai’ (< sm)
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< sk, vrt. mn laugardagr, mr lögherdagher, nr
lördag ’lauantai’, alk. ’kylpypäivä’ (mn laug, mr
lögh ’kylpy, -vesi’). — Sk taholta myös > ink va
laukopäivä ’lauantai’ | vi laupäev id. (jälkiosa
käännös sk sanasta) sekä lpN lavv3ardâk (E U Pi Lu
In, osaksi eri-ikäisiä lainoja) ’lauantai’. Vrt. lauka,
lauko-.
Pontoppidan 1668 53 (Mark 1949–51 FUF 30 68; sm ~ sk),
Ganander 1787 NFL 2 37a (sm ~ vi), Renvall 1823 SSK 1 270
(sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Thomsen 1869
GSI 129 (ims < sk; lp < sk), *Qvigstad 1893 NL 214, Mägis-te
1926 Rosona 24 (+ ink), *Seip 1954 JuhlakCollinder 318,
SKES 1958 280, *Vilkuna 1959 KV 39 260.

laude (: lauteet) ks. lauta.
laueta (Hemm 1605; yl.) ’sich entladen, losgehen
(Schuß), sich (auf)lösen’, laukaista, laukoa, laukaus
~ ink lauvveta ’hajota, sortua’, lauvvata ’löysentää,
hajottaa, purkaa’ | va (Kukk) lauk‰ıssa ’kiertyä auki,
purkautua’, lauk®ab (prs.) ’purkaa’ | vi murt. lauge’sulaa, avautua (vesi)’.
Johd. samasta kannasta kuin laukea, ks. tätä.
SKES 1958 280–81 (sm ~ vi).

lauha1 (Gan 1787; yl.) ’leuto, lauhkea, pehmeä /
mild (Wetter); sanft, weich’, lauhea (paik. murt.),
lauhakka (Laat- ja PKarj) id., ks. erikseen lauhtua ~
ka lauha, lauhakka, lauhie id. | vi lahva ’irtonainen,
väljä’, lahve ’avoin, sula (vesi)’, lahvandus ’avoin
kohta jäässä, sula’ (sm > lpN l®afo (E U Pi Lu In)
’lauha’)
? = lpR lause ’höllä, löyhä, veltto’ (ellei tämä <
sk, vrt. mn lauss ’irrallinen’, nr lös ’irtonainen, irti’)
| mdE lavVso ’heikko’, M laftVsa id. — Toisen
selityksen mukaan samaa (? germ) alkuperää kuin
lausas; vrt. myös lauhkea, lahea.
VW 3 1888 181 (sm ~ lp l®afo), Setälä 1890–91 ÄH 332 (sm ~
vi), Qvigstad 1893 NL 226 (lpR < sk), Tunkelo 1913–18
SUSA 30:39 14–16 (sm < germ), Wiklund 1927 LpStud 31 (lp
l®afo < sm), Toivonen 1928 FUF 19 100 (+ lpR md), SKES
1958 280 (~ vi ? lpR ? md), *E. Itkonen Vir 1959 307, EEW
1982–83 1211–12, UEW 1988 685.

lauha2 (JuslP, Gan 1787) ’Deschampsia tms. villiheinä (vars. EPohjanm Satak KSm); rukiin oras, laiho (paik. Häme); tupsu (PHäme) / Schmiele od. ein
ähnliches Gras; aufgehende (Roggen)saat; Büschel’
? < germ (ksk) *lauha, vrt. ags leah ’niitty’, mn
(pn:issä) ló ’niitty’. — Mahd. kuitenkin alk. sama
sana kuin lauha1, jolloin alkumerkitys olisi ollut
’pehmeä tai löyhästi kasvava villiheinä’.

Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 19–21.

lauhkea (Alm 1765; yl.) ’lauha, leuto, lempeä, pehmeä / mild, sanft, zahm, weich’ ~ ink lauhkia id.,
lauhketa ’lauhtua’ | ka lauhkie ’lauha (sää); leppoisa,
lempeä’, lauhketa ’leppyä, heltyä’.
Liittynee tavalla tai toisella samaan deskr. sikermään, johon kuuluvat lahea, lahtea ja lauha, vrt.
myös laukea. — Sanaa on aik. verrattu syrj sanaan
l{iVsk{id ’antelias, avulias; kerskaileva’, joka kuitenkin
lienee muuta alkuperää.
Kalima 1910 SUST 29 79 (sm ~ syrj), Tunkelo 1913–18 SUSA
30:39 16 (kontam. lauha + laukea), SKES 1958 280 (sm ? ~
syrj), UEW 1988 694–95 (syrj ~ tVser luVs, sm ei tähän).

lauhtua (Agr lauchdhume ’tuhoudumme’; yl.) ’leudontua; leppyä; pehmetä, kostua (jyvät, heinä); haalistua / nachlassen (Kälte), milder werden (Wetter);
sich beruhigen, sich legen; weich, feucht werden
(Heu, Getreide); verbleichen’ (Lönnr 1874 myös
louhtua, luohtua id.), johd. lauhduttaa, lauhtea (EPohjanm) ’kostea; lauha’ ~ ka lauhtuo ’lauhtua’,
lauhuttoa ’lauhduttaa’ | ly lauhtuda ’lauhtua, leppyä’
| ve lauhtuda ’kostua (jyvät, jauhot); hyytyä, jäähtyä;
leppyä’, lauhtutada ’hyydyttää (rasva)’.
Johd. sanasta lauha1. Vrt. myös lahtea.
SKES 1958 280 (sm ~ ly ve).

lauka (Alm 1730; LounSm), laukka (Flor 1678;
LounSm EHäme) ’kalan, lihan, voin suolainen säilöntäliemi / Lake’
? < germ, vrt. mn laug ’kylpyvesi’ jne., ks. lauko-.
Wiklund 1912 MO 5 232 (sm < germ), Collinder 1932 Urgerm
215–16, SKES 1958 280.

laukaista ks. laueta.
laukama (paik. murt.) ’aukkopaikka pellossa, niitetty ala; karvaton ala eläimessä; mustelma; suvantopaikka koskessa / bloße, unbewachsene Stelle (im
Feld, Wald, Tierfell); gemähter Teil einer Wiese;
blauer Fleck; stilles Wasser (vor einer
Stromschnelle)’, vrt. laukku, -pää (Kymenl ESavo)
’aukkopaikka pellossa t. metsässä’ ~ ve loukuz
’pellon t. niityn osa’ | vi laugas (g. lauka) ’paljas
kohta viljapellossa’.
Sanojen laukki tai laukku2 yhteyteen kuuluvia
johdoksia. — Merk:n ’suvanto; mustelma’ suhteen
vrt. myös lauka ’tyyni meri’ (ks. laukea) ja lautuma
’mustelma’ (ks. lautua).

24
Saareste 1922 EKeel 1 144–45 (sm ~ vi), SKES 1958 281 (+
ve), *E. Uotila 1970 Euroasiatica 1:7 3–10.

laukea (ChrLenqv 1782; paik. Savo Verml) ’laakea,
loiva, matala; lievä, löyhä (lanka) / offen, weit,
leicht abschüssig, seicht; schwach, leicht; locker
gesponnen (Faden)’, lauka ’matala ranta (Rymättylä,
paik. Kymenl); tyyni meri (paik. Perämeren
rannikko)’, lauku (LounSm Häme) ’laukea’, lauko
(paik. EPohjanm Satak), laukku, -o (LounSm) id. ~
va lauka, lauko ’lievä, löyhä (lanka)’ | vi lauge
’kalteva, loiva, tasainen’, laug (g. lau) id., lauk (g.
laugu) ’matalikko’ | li lougq ’hidas; hiljainen’.
Samaa sanuetta kuin laueta, ks. tätä.
MUSz 1873–81 704 (sm laueta ~ vi laug), VW 3 1888 181
(sm ~ vi li), SKES 1958 280–81 (+ va), EEW 1982–83 1247.

laukka1 (JuslP, Gan 1787; yl.) ’nelistys / Galopp’,
johd. laukata, laukkoa (1677) ~ ka laukata ’juosta,
laukata’, laukalla ’laukaten’
= (tai sm >) lpN law |ke (U Pi Lu In Ko Kld T)
’askel’, law |kit (Pi Lu T) ’astua’, law |kot (U Pi Lu
In) ’astella’.
VW 3 1888 189 (sm ~ lp), Wiklund 1894 LpChr 92, SKES
1958 281 (+ vi laugu jalga; lp ? < sm), EEW 1982–83 1249
(ei vi).

laukka2 (Martti n. 1580; vars. KaakkHäme, paik. LSm) ’(ruoho)sipuli / Lauch, Küchenzwiebel, Schnittlauch’, yhd. kynsilaukka (laajalti etup. LSm) ’valkosipuli’ ~ ink ka laukka ’sipuli’, laukkaheinä
’ruohosipuli’ | ly laukk(e ’sipuli’ | ve lauk id. | vi lauk
(g. laugu) ’sipuli’, küüslauk ’valkosipuli’ | li l5oka
’sipuli’
< germ *lauka-, vrt. mn laukr ’sipuli’, mys louh,
nr lök id. (sk t. sm > lpN law |ke (R In Kld T) ’sipuli’). — Sm sanasta laukka ’laukku, taskuruoho, lutukka’, kynsilaukka id., ks. laukku1.
Hallenius 1732 BorFenn 43 (sm ~ goot), Ganander 1787 NFL
2 34 (sm ~ ruots), Becker 1824 FGr 6 (sm ~ mr), Sjögren 1834
GS 1 619 (sm ~ sk ~ ven), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 103 (sm ~
lp; < germ), Thomsen 1869 GSI 129 (+ vi li), Qvigstad 1893
NL 213, SKES 1958 281 (+ ka ly ve), Kylstra 1961 Gesch 16,
*Koivulehto 1971 AASF B 170 22.

laukka3 ’reikä, veräjä’ ks. laukku2.
laukka4 ’suolavesi’ ks. lauka.
laukki (Gan 1787; yl., ei lounmurt. Verml) ’läsi,
valkea läiskä eläimen otsassa; laukkipäisen eläimen
nimi / Blesse; Tier mit Blesse’, laukas, lauko (paik.

Loun- ja KaakkSm), laukko, laukku(pää)
(KaakkSm) id., yhd. laukkipää, -otsa ~ ka laukka,
laukki ’läsi’, laukoi ’laukkipäinen eläin’ | ve louk
’laukki’, loukoi ’laukkipäinen eläin’ | va laukko | vi
lauk | ? li laik id.
< baltt, vrt. liett layukis ’laukkipää härkä’, layukas,
laukà ’laukkipää hevonen t. nauta’, latv lauks id.
(huom. myös liett layukas ’aukkopaikka metsässä,
pelto’). Vrt. laikka, laukama, laukku2.
Ganander 1787 NFL 2 33a (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 57 (sm ~ baltt), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 145 (sm ~ vi),
Donner 1884 TechmZ 1 268 (< baltt), Thomsen 1890 BFB 194
(+ va li), Kalima 1936 BL 129 (+ ka), Kettunen 1943 SUST 86
177, 184 (+ ve), SKES 1958 281, *E. Uotila 1970 Euroasiatica
1:7 3–10.

laukku1 (Raam 1642; yl.) ’(nahka)reppu; kotelo, kirjekuori (paik. Pohjanm) / (lederner) Rucksack;
Hülle, Briefumschlag’, laukkuryssä ’venäläinen t.
karjalai-nen kulkukauppias’, laukkulainen (ISm) id.
~ ka laukku ’kankaasta t. nahasta tehty laukku’ (? <
sm). — Sm > lpN law |kâ (Lu In Ko Kld T) id.
Mahd. samaa alkuperää kuin laukku2 (merkityksen suhteen on verrattu sm pauna ’vesilammikko’ ~
vi paun ’olkalaukku’, ks. kuitenkin s. v. pauni). —
Tähän myös (kotelomaisten hedelmien tai kukkaromaisten verhiöiden mukaan) laukku, laukkuheinä
(Pohjanm PSavo PKarj Kain) ’Rhinanthus;
taskuruoho; lutukka’, laukka (Pohjanm Peräp),
kynsilaukka (Kain) id., vrt. myös viE lauk (g. lauga)
’nuori ohut palko’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 204 (sm ~ lp), Qvigstad 1881
Beiträge 89 (lp < sm), SKES 1958 281 (sm ~ viE).

laukku2 (Flor 1678; vars. Häme) ’aukko, reikä, et.
veräjänaukko; notkelma, savikuoppa (Uus) / Öffnung, Loch, bes. Gattertor; Niederung, Lehmgrube’,
laukka id. (Lönnr 1874; ei nykymurt.; Lönnr myös
johd. laukkia ’särkyä’) ~ vi laugas ’aukko, syvennys,
lammikko’, lauk (g. laugu) id.
< germ *lauko-: ns murt. Lauch ’eräänlainen
vuorensola (pn:issä)’, ags l5ucan ’sulkea; avata’, goot
gal5ukan, mys l5uhhan, mn lúka id. Vrt. myös laukku1,
laukama, laukki.
Saareste 1922 EKeel 1 144–45 (sm ~ vi), SKES 1958 281, *E.
Uotila 1970 Euroasiatica 1:7 3–10, Koivulehto 1971 AASF B
170 20–23 (sm < germ).

lauko-: laukovesi (1776; ei nykymurt.) ’pesuvesi /
Badewasser’
< lp law |go ’kylpy’, law |got ’kylvettää’ < sk, vrt.
mn laug ’kylpyvesi’‚ lauga ’kylvettää’, nr löga ’kyl-
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vettää; huuhtoa’. — Sk taholta myös > sm (Ink run.)
laukohiukset, va laukoja ’pesijä’. Vrt. lauantai.
Ganander 1787 NFL 2 34 (sm ~ nr), Wiklund 1890 SUST 1 55
(lp < ksk *laukºgª 5o), Qvigstad 1893 NL 213, Karsten 1938 FmS 5
194 (sm < germ), Rapola Vir 1950 224 (sm < lp), SKES 1958
281–82.

laukuilla (Raam 1642; murt. harv.) ’leijailla, liidellä, liukua ilmassa (esim. petolintu) / im Gleitflug
fliegen (z. B. Raubvogel)’ ~ viE laugele- id.
? < germ *flaukºgª 5o, ksk *flaukºgª u, mn flaug ’lento;
siipi’; mahd. kuitenkin ainakin osaksi deskr., vrt. liukua. — Epäselvää on, kuuluuko tähän yhteyteen
myös sm (Häme LounSm) laukuilla, laukoilla
’harhailla, pyrkiä painumaan kiinni väsymyksestä
(silmät)’, laukullansa, laukollansa ’väsymyksestä
puoliummessa (silmät)’.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 25 (sm < germ), SKES 1958
282 (+ vi).

laulaa (Agr; yl.) ’singen’, johd. laulella, laulelma,
laulu, laulaja, laulattaa ~ ink laul®a ’laulaa’, laulu
’laulu’, laulatt®a ’laulattaa; valmistaa sairas
kuolemaan, siunata (ruumis)’ | ka lauloa ’laulaa’,
laulo, laulu ’laulu, laulaminen’, laulattoa ’laulattaa’
| ly laulada | ve loulda | va laul®a ’laulaa’ | vi laulda
id., laul (g. -u) ’laulu’, laulatada ’vihkiä
(avioliittoon)’ | li loulq ’laulaa’, lo5ul ’laulu’, l5olatq
’vihkiä’ (vi t. li > latv laul®at ’vihkiä’)
= lp law |lot ’laulaa’ (voi myös olla lainaa < ims).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 204 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 34a–35 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1 200 (+ li),
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Thomsen 1890 BFB 264
(latv < li), Toivonen 1938 ÕEST 30 739 (+ ka; lp ~ sm t. <
sm), Tunkelo 1946 VeKÄH 435 (+ ve), SKES 1958 282 (+ ly),
Häkkinen 1987 ES 145.

lauma (Agr; yl.) ’eläinlauma; veden pinnalla kelluva
kalan t. hylkeen rasva (Kymenl) / Herde; (dial. auch)
auf der Wasseroberfläche schwimmendes Robbenoder Fischfett’‚ liuma (länsimurt.; mahd. kontam.
lauma + liuta) ’eläinlauma’, laume (Haapasaari) ’tyven (rasvainen) kohta veden pinnalla’, laumapilvi
(Säkkijärvi) ’yhtenäinen pilvi’ ~ ka laumu ’eläinlauma’ (Salmi; < sm) | vi (murt.) laum (g. -a) ’ohut jääkerros; rasva- t. verikerros veden pinnalla’
? < germ *flauma- ’virta, tulva; veden pinnalla
kelluva aine’, vrt. mn flaumr ’virta, tulva; telmivä
joukko’, nr murt. flom(m)a, flom(m)as ’ruveta jäätymään’, uas Flomen (mon.) ’sian t. hanhen munuaisrasva’, ns murt. Flame, Fläme ’maidon t. keiton pinnalla kelluva rasva’. — Vrt. myös laama1–2.

SKES 1958 282 (sm ~ ka vi ? lpN lubma ’lintu-, kalaparvi’),
Schouwvlieger Vir 1968 163–67 (< germ).

launa (paik. PHäme) ’tulos, saalis / Ergebnis, Beute’: siihen launaan ’sellaisen palkan edestä’,
launaan ’turhan tähden’
? < germ *launa, vrt. goot mn laun ’palkka’, nr
mr lön id. Ks. myös lounia.
Tunkelo (Ekman) Vir 1897 13 (sm < germ), SKES 1958 282.

launi (Koll 1648; PSm) ’puinen kalakoukku / hölzerner Angelhaken’ ~ ka launi id.
= lpLu luou´na (U Ko Kld) ’syöttikoukku’.
Setälä 1896 SUSA 14:3 25, Wiklund 1896 SUST 10 302 (sm ~
lp), SKES 1958 282.

laupias (Agr; yl.) ’lempeä, armelias; lauhkea / barmherzig; sanft, fügsam’, laupea id., laupeus
< germ, vrt. ags l5eaf ’lupa’, mn leyfi ’lupa; luvallinen; myönnytys’, leyfa ’luvata’, goot us-laubjan
’sallia’.
Thomsen 1869 GSI 129 (sm < germ), SKES 1958 282.

lauri- ’laakeripuu’ ks. laakeri.
laus (kaakkmurt.) ’muka / angeblich’ ~ ka lausu,
lau, la partikkeli, jota käytetään toistettaessa omat
tai toisen sanat tai ajatukset.
Lyhentymiä verbimuodosta lausui (ks. lausua).
SKES 1958 282 (sm ~ ka).

lausas (Gan 1787; lounmurt.) ’pehmeä (puu); lempeä, lauhkea (eläin, ihminen; ilma) / weich (Holz),
fügsam, zahm; mild (Wetter)’, lausea (paik. lounmurt. Häme) id., lausu (paik. LSm) ’alava, loiva, tasainen’, lausu-, lausi-, lausvesi (LounSm, paik. Häme) ’kauttaaltaan peittävä vesi, tulvavesi’,
lausaaltaan ’kauttaaltaan’, lausaallaan ’tulvillaan’ ~
ink lausa ’löysä (lanka)’ | ka lausa ’jatkuva,
keskeytymätön (sade); tasainen; vakava’ | vi laus (g.
-a) ’loiva, avoin’, lausa ’kauttaaltaan, kokonaan;
ilmi-’
? < germ *lausaz, vrt. goot laus ’löyhä, tyhjä,
mitätön’, mn lauss ’vapaa, irrallinen, liikkuva,
horjuva, epäluotettava’, nr lös ’irtonainen’. — Vrt.
lauha1 ja lauti.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 11–14 (sm ~ vi < germ),
*Saareste 1924 EKeel 3 83–84, SKES 1958 282, EEW 1982–
83 1251.
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lausua (Agr; murt. harv.) ’sanoa, ilmaista, ääntää /
sagen, äußern, (aus)sprechen’, lause (uud. 1845;
murt. harv., kirjak. merk:n lisäksi ’puhe, mielipide’),
mon. lausehet (Gan 1787) ’parannussanat’, lausia
(kansanr.) ’loitsia’ ~ ka (run.) lausuo ’sanoa; noitua’
| vi lausuda ’lausua; loitsia; ennustaa’
? = lpE laavsedh ’panetella’ (ellei tämä <
sm). Mahd. samaa germ alkuperää kuin lausas jne.;
alkumerkitys olisi tällöin ’päästää ilmi, laskea julki’.
Moller 1756 Beskr 152 (sm ~ vi), Saareste 1924 EKeel 3 83 (<
germ), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 31 (+ lpE), Siro 1949
SUST 93 158–64 (+ ka), SKES 1958 282, EEW 1982–83
1252–53, Häkkinen 1987 ES 145–46.

lauta (Agr cedrinlaudhat; yl.) ’Brett’, yhd.
silmälauta (paik. LSm) ’silmäluomi’, käpälälauta
(etup. savmurt. ja PSm) ’ketun t. suden pyydys’,
johd. lauteet (etup. ISm ja Pohjanm) ’saunan lavo’,
laudus ’verkon koho’, ks. erikseen lautanen ~ ink
lauta ’lauta; pöytä’ | ka lauta ’lauta; (mon.) lauteet’ |
ly laud((e) ’id.; veneen tuhto’ | ve laud ’lauta; pöytä’ |
va lauta ’pöytä; lauta’ | vi laud ’pöytä; lauta; kansi’,
silmalaud, -laug ’silmäluomi’, laudi ’lautahylly’, E
laudu id. | li l5oda ’pöytä; lauta’
= lpN luow |de (U Pi Lu) ’puinen nuotan t. verkon
koho’, lpIn lyevdi (Ko Kld T) ’lauta’ (sen sijaan lpN
law |de: kl®assâ-law |de ’ikkunalauta’, R laut, lauta
’penkki’, Lu lau´ta ’puulaatta’, lau´t5e ’tiuhdan t.
juustohäkin puikko’ < sm)
? < baltt, vrt. liett playutas ’saunan laude;
mehiläispesän porras’, latv plauts ’seinähylly’. —
Ims-lp sanuetta on verrattu myös sam sanueeseen
samJr l®ata ’lauta; lattia; leveys’ | T loitƒu ’lauta’ | Jn
lata id., mutta tämä yhdistelmä on äänteellisesti
epäilyttävä.
Castrén Suomi 1845 180 (sm ~ sam), Ahlqvist 1856 WotGr
134 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Ahlqvist
1871 KO 66 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 91 (lp luow |de <
sm), Thomsen 1890 BFB 209 (lp luow |de ja law |de < sm <
baltt), Setälä 1896 NyK 26 413 (+ ka; lp < sm < baltt, lp law |de
myöh. kuin luow |de), *Kalima 1936 BL 130–31, SKES 1958
282–83 (+ ly; lp law |de < sm, lp luow |de ? < ksm; sm-lp ? <
baltt t. ? ~ sam), *Nieminen 1963 ZSlPh 31:2 234, EEW 1982–
83 1245–46, UEW 1988 238–39 (sm ?? ~ sam).

lautamies (Martti n. 1580; yl.) ’(kihlakunnan)oikeuden maallikkojäsen / Schöffe (im Kreisgericht)’ ~ ka
lautamies id. (< sm, kuten myös lpN law |d-olmai
(Lu) id., jossa alkuosa lainaa, jälkiosa käännös)
vrt. vanh. kirjak. (Ljungo, Koll, Forseen) lauta
’lautamiehistö; oikeudenistunto’, alk. todennäk.
’lautamiesten penkki’. — Tämän selityksen mukaan
lautakunta (1759) ’lautamiehistö’ ei olisi samaa

alkuperää kuin ve lautkund, vi laudkond ’pöytäkunta
(aterioitsevia)’.
Qvigstad 1881 Beiträge 89 (lpN < sm), Kettunen 1928 EKO 19
(sm lautakunta ~ vi laudkond), Kettunen 1943 SUST 86 140 (+
ve lautkund ’pöytäkunta’), *Pajula 1955 Lainsuom 103–05,
SKES 1958 283.

lautanen (Schr 1637 lautainen; yl.) ’astia; hevosen
lantionseutu; kärpän t. hiiren sadin (Lönnr 1874;
paik. murt.) / Teller; Kruppe; Hermelin- od. Mausefalle’, lauta(i)set (kaakkmurt.) ’saunan lavo’ ~ ink
lautain, lautais(e)t ’saunan lauteet; hevosen lautaset’
| ka lautaine ’puinen kiekko, lautanen; sadin; (mon.)
lauteet; hevosen lautaset’ | vi laudja(s) ’hevosen
lautanen’ (lpN law |daVs ’saunan lavo’ < sm; Kld
laudantVs ’kärpänsadin’ < sm t. ka).
Johd. sanasta lauta, ks. tätä.
T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKld < ka), SKES 1958 282 (sm
~ vi; lpN < sm).

lauti (1677; Länsip, paik. Satak PHäme) ’kauttaaltaan; valtoimenaan, vapaana / völlig, durch und
durch; ungezügelt, frei’, lautinainen (EPohjanm)
’kauttaaltaan
peittävä’,
laudee,
lauree(n),
laure(en)s(a) (Satak EPohjanm) ’kauttaaltaan,
kokonaan, jatkuvasti’, vrt. ka lausinaine ’yleinen,
julkinen; vakinainen; keskeytymätön; yhtenäinen’
(voi kuulua myös sanan lausas yhteyteen)
joko < lpN law |dâ (Lu) ’hajallaan, kauttaaltaan’
t. v:n lautua (ks. tätä) yhteyteen kuuluva johdos,
jolloin sm ja lp sanojen lainasuunta voi olla
päinvastainen.
Setälä 1896 NyK 26 391 (sm ~ lp), SKES 1958 283 (sm ? <
lp).

lautta (Martti n. 1580; yl.) ’(tukeista tms. rakennettu) vesikuljetusväline; vesitse kuljetettavaksi koottu
puutavaraerä / Fähre, Floß’, johd. lautata, lautturi ~
ka lautta ’lautta’ | ly laut(t(e) | ve laut ’onkimislautta’
< germ *flauta-, vrt. mas fl5ot, mys fl5oz, ns Floß
’lautta’ (nr flott ’rasva’, flyta ’kulkea, virrata’). —
Sm (t. ka) > lpIn lavtta, T l®a€kta ’lautta’.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 389 (sm ~ germ), Ahlqvist 1859
Anteckn 92 (sm ~ ve), Thomsen 1869 GSI 129 (< germ), T. I.
Itkonen 1943 KV 22 52 (lpT < ims), SKES 1958 283 (+ ka ly),
LpIn 2 1987 13 (lpIn < sm).

lautti (Eurén 1860) ’taimilava, kasvipenkki (etup.
KaakkHäme); lauteet (Kain); (jalka)myllyn lava
(paik. murt.); lautta, silta (lounmurt. Ink) / (Früh-)
beet; Schwitzbank; Schüttunterlage in der Mühle;
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Floß, Brücke’ ~ ink lautti ’lautta; laituri’ | va (Must)
lautti, (Kukk) lautƒtƒ/si ’lautta’ | vi laut (g. laudi, laudu), laudi ’hylly’, laudid ’reen liisteet; lauteet; riihen
parret; myllynkivien teline’.
Mahd. sanan lautta (osaksi ehkä myös sanan lauta) yhteyteen kuuluvia sanoja; merkityksen suhteen
vrt. parvi.
Thomsen 1890 BFB 209 (~ lauta), SKES 1958 283 (sm ~ vi; ~
lautta), EEW 1982–83 1245–46.

lautua (Gan 1783; paik. kaakkmurt. Pohjanm) ’levitä (kauttaaltaan), laajeta, lisääntyä, karttua / sich ausbreiten, sich vermehren’, lautuma (etup. ISm) ’mustelma, ihottuma, iholäiskä’ ~ ka lautuo ’levitä (kauttaaltaan); lisääntyä’
? < germ, vrt. goot -lauSs ’-kokoinen’: hve-lauSs
’minkä kokoinen’ (< *lau∞da-, sama juuri mutta
toinen ablaut-aste kuin v:ssä goot liudan ’kasvaa’,
ags l5eodan id.). — Tähän yhteyteen kuuluvat vielä
lpN law |dât (Lu) ’hajaantua; levitä’, N law |dâ (Lu)
’hajal-laan,
kauttaaltaan’,
joskaan
ei
ole
ratkaistavissa, onko lainasuunta (germ ? >) ims > lp
vai (germ ? >) lp > ims. Ks. myös lauti.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 25–26 (sm < germ), SKES
1958 283 (sm ~ t. < lp).

lava (Forseen 1738; yl.) ’saunan t. riihen lauteet;
makuusija; kärryn t. reen lava; pyyntilava; uunin
puusalvos / Schwitzbank in der Sauna od. Darre;
Pritsche; Hochsitz; Zimmerwerk unter dem Ofen’,
yhd. mm. puhuja-, tanssilava, johd. lavo (Schr 1637
lawoi; LounSm Häme KPPohjanm) ’lauteet’ ~ ink
lava ’heinäkeon alusta; uunin salvos; lauteet;
taimilava’ | ka lava ’katettu metsänriistan
säilytyslava; pyyntilava; venekatos, viljakeon alusta’
| ly ve lava ’lattia’ | va lava ’lauteet; taimilava’,
lav(en ’penkki’ | vi lava ’lava; teline; lauteet’,
taimelava ’taimilava’, heinakuhjalava ’heinäkeon
alusta’ | li lov®a ’vuode; puuteline’, s5ona lov®a ’saunan
lauteet’
= lpN luovve (U Pi Lu In Ko Kld T) ’patsaiden
varassa seisova ruoan, heinien ym. säilytyslava’
? < baltt, vrt. liett lóva ’makuusija’, latv l®ava
’lauteet; uunin pankko, makuusija; 2–3 parren
muodostama lava (riihessä)’. Myös sl alkuperää on
esitetty (vrt. ven láva ’tuvan seinänvieruspenkki;
lautta; silta; pyyntilava’, tVsek lava ’penkki’, puol
€lawa ’id.; teline; markkinakoju’, ks. lavitsa), mutta
sanan äänneasu ja laaja levikki lapissa viittaavat
vanhempaan kuin sl lainakerrostumaan. — Sm > mr
lavi: badhstovu lavi ’saunan lauteet’, nr lave ’lava;

lauteet;
makuulava;
taimilava’,
mältelave
’mallaslauteet’; sen sijaan niin ikään sm:sta
lainautuneiksi esitetyt mn láfi, lófi ’puintilattia;
lato’, nn laave id. lienevät omap. sk sanoja.
Moller 1756 Beskr 152 (sm ~ ruots), Mechelin 1842 Käsik 174
(sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va vi), Ahlqvist
Suomi 1857 93 (< ven), Ahlqvist 1871 KO 120 (+ ve; ven > sm
> nr), Qvigstad 1881 Beiträge 91 (+ lp), Tamm 1894 IF 4 396
(mn nn < sm), Wiklund 1896 SUST 10 43 (lp < sm < baltt),
Falk & Torp 1903 EO 438, 465 (mn lófi jne. omap.), Kalima
1936 BL 131–32 (+ ka ly; < ? baltt), Kettunen 1938 LivW 203
(+ li), Kalima 1952 SlS 114 (< sl), SKES 1958 283 (suhde sl ja
baltt sanoihin epäselvä), Plöger 1973 RL 89–90 (? < sl),
Koivulehto 1990 ImsKielik 152 (vksm *lava < kbaltt *l®av®a).

lavantauti ks. lapautua.
lavea (Agr lauia, lawi(j)a) ’laaja, avara, leveä / weit,
geräumig, breit’, johd. ? lavertaa ’puhua laveasti’,
jossa ainakin osin myös deskr. livertää sanan vaikutusta.
Alk. sanan laaja (ks. tätä) lounmurt. asu (< ksm
*lakja). Sanan nykyinen yleiskielinen käyttö
perustuu vanhaan kirjakieleen.
SKES 1958 267.

laveri (Renv 1823; vars. ISm yl.) ’(laudoista tehty,
us. seinään kiinni rakennettu) makuulava; (lattialla
oleva usean ihmisen) rivivuode; reen kehys; ryhmä,
parvi, jono (Verml ym.); puitavaksi ladottu paririvi
lyhteitä (PKarj) / Pritsche; Schlaflager für mehrere
Personen auf dem Fußboden; Schlittenrahmen;
Schar, Reihe; zum Dreschen ausgebreitete Doppelreihe von Garben’, yhd. tukkilaveri ’tukkilautta (vedessä), tukkirivi (maalla)’ ~ ka laveri ’rivivuode;
tukkisuma’ (? < sm).
Todennäk. johd. sanasta lava. Vrt. myös leteri ja
lavetti.
lavertaa ks. lavea.
lavetti (As 1778; ISm), us. mon. lave(e)tit, lavjetit
’työreen t. -kärryjen lava, pohja, levikkeet t. laiteet;
nelipyöräiset työkärryt; tykin tms. alusta / Pritsche,
vergrößerte
Ladefläche,
Seitenwand
von
Arbeitsschlitten od. -karren; vierrädriger Wagen;
Lafette’ ~ ka lavetti ’kuormalava’ (< sm)
< nr lavett ’tykin lavetti’ < saks Lafette < ransk
l’affût ’jalusta’; todennäk. osaksi sekaantumaa
sanaan lava. Vrt. myös lamuska.
TS 1913 5 697.
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lavi (Gan 1787; itämurt. ja KPohjanm) ’lehmän t. sian kytkyt / Fessel für Kuh od. Schwein’, lavin (Jusl
1745; paik. Savo), klava (Satak Uus), lava, laava
(KaakkHäme) id.
< nr klave, mr klavi id. (sk > myös lpN (k)lavva,
klappa ’(lehmän) kytkyt’).

legioona (LPetri 1670) eräiden sotajoukko-osastojen
nimitys, myös ’suuri joukko / Legion; große Menge’
< nr vur legion < lat legio (vart. legion-) ’roomalainen joukko-osasto’, alk. ’valittu joukko’ (v:stä legere ’valita, poimia; lukea’). Nom.-muodosta >> sm
leegio ’suuri joukko’ (Agr ’n. 6 000’).

Qvigstad 1893 NL 211 (lp < sk), SKES 1958 284 (sm < ruots).

TS 5 1913 724 (sm < lat legio ’valiojoukko’), Hahmo 1994
Grundlexem 345.

lavitsa (Schr 1637; yl., ei lounmurt. Verml Ink)
’penkki, istuin, tuoli (vars. Pohjanm Kain); makuulava, laveri (vars. ISm Satak) / Bank, Stuhl; Pritsche’, laavitsa (Häme Kymenl) ’penkki’ ~ ink
l®avitsa ’seinänvieruspenkki’ | ka loavittVsa, lauttVsa |
ly ve lautVs id. | va l®avittsa ’penkki’ | vi (murt.)
la(a)vits ’hylly; reen kehys, lamuska’, la(a)vats
’makuusija’ | li loutVs, l5otVs ’kaapin hylly, hyllylauta
(seinällä)’
< ven (murt.) lávica ’(seinänvierus)penkki’
(johd. sanasta ven láva jne.; ks. lava).
Sjögren 1830 MP 6:1 157 (sm ~ ka ve; < ven), Ahlqvist 1871
KO 120 (+ vi), Mikkola 1894 SUST 8 134, Kettunen 1938
LivW 203 (+ li), Turunen 1950 SUST 99 145 (+ ly), Kalima
1952 SlS 115, SKES 1958 284, Nirvi 1961 KV 41 114 (+ ink),
Plöger 1973 RL 90.

lavo ks. lava.
lee (Stjerncreutz 1863; länsirannikko), rinn. lei, leiji
(Suomenl. rannikko) ’tuulen alapuoli / Lee’
< nr lä id., isl hlé, kas l5e, ags hléo(w) jne. id.
(germ *hlewa- ’suoja’). — Vi murt. lei ’tuulen alapuoli’ joko samasta lähteestä tai osin myös < sm lei.
Hellquist 1939 SEO 604 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10
267 (sm < nr).

leegio ks. legioona.
leffa (puhek.), levari ’elokuva / Film, Kino’
< nr levande bilder ’elävät kuvat’.
Karttunen 1979 Slangisanat 128 (sm < ruots).

legenda (Sorol 1621) ’(pyhimys)taru / Legende’
< ruots legend, aik. myös legenda << klat
legenda
’kokoelma
pyhimystarinoita
jumalanpalveluksissa tai pyhimysten muistopäivänä
luettavaksi’, alk. mon. sanasta legendum ’luettava’
(legere ’lukea; valita, poimia’).
TS 5 1913 723 (sm < lat legendum ’luettava’), Koukkunen
1990 Atomi 289–90.

lehahtaa (Kal; eri tahoilla murt.) (mm. liekki, tuoksu, tuuli) ’auflodern, aufflattern; auf-, entgegenwehen’, lehahdus; lehua, lehuta (Gan 1787) ’lepattaa;
leiskua’, lehos (KPPohjanm) ’hiillos’ ~ ka lehata
’loimuta (tuli), havista (tuuli)’ | ve DlehaVz5otta
’lehauttaa, liehauttaa’.
Deskr. sana, vrt. liehua, leyhyä, löyhkä.
lehmus (As 1734; kaakkmurt. Ink), rinn. lesmus,
löhmys (Renv 1823) ’Tilia / Linde’, lehmus(-) (Länsip) ’pehmeä puuaines’, lehmuskoivu (paik. Häme)
’pehmeä, tuoreilla mailla kasvava koivu’,
lehmushonka, lehmusmänty ~ ly lehmuz | ve Dlehmuz
’lehmus’ | vi lõhmus ’id., nuori lehmus, josta ei vielä
kiskota niintä’.
Mahd. alkuaan ’pehmeä’-merkityksinen deskr.
sana, vrt. lehmus (paik. KSm KPohjanm; ihmisestä)
’lihava ja veltto’, lehmottaa (Kurkijoki) ’istua
velttona’, ka lehmus (naisesta) ’lihava ja veltto’. Jos
tähän kuuluu mdE DlevVs, M DlevqVs ’niini’, on sille
oletettava merk.-kehitystä ’pehmeä puu’ > ’kasvava
Tilia’ (ehkä jo sm-md) > ’Tilian tuote; niini’.
Ganander 1787 NFL 2 52a (sm ~ vi), Toivonen 1914–22 FUF
15 66–67 (+ md tVser), SKES 1958 284 (+ ka ly), Bereczki
1959 ESA 5 289 (ei tVser), *Kulonen Vir 1986 334–35 (+ ve;
deskr.), UEW 1988 688 (? sm ? md ? tVser).

lehmä (Agr; yl.) ’Kuh’, lehmäinen ’naaraspuolinen
(vasikka)’, yhd. lehmänkieli, -kielo (Lönnr 1860;
Jusl 1745 lehmänkielen cucka) ’kielo, Convallaria
majalis’, lehmikarja, lehmipoika ~ ink lehmä
’lehmä’, lehmäin ’lehmäinen (vasikka)’ | ka lehmä
’lehmä’, lehmäine ’pieni (lasten leikki)lehmä;
leppäpirkko’ | ly lehm ’lehmä’, lehmäi7ne ’pieni
lehmä’, lehmiVzvaza ’lehmävasikka’ | ve Dlehm
’lehmä’, Dlehmai7ne ’pieni lehmä’ | va lehmä | vi lehm
’lehmä’, lehmik ’lehmävasikka’, (murt.) lehma-keel
’kielo’ | li niCem ’lehmä’, niCem-k5el ’kielo’ (ims >
lpKo l#e3aü ´hm#e (Kld T) ’lehmä’, ? > ven murt. léjma
id.)
= mdE DliVsme, M DliVsmä ’hevonen, ratsu’. Voi olla
lähtöisin samasta ’pehmeää, helposti käsiteltävää’
merkitsevästä sanasta kuin lehmus (ks. tätä), jolloin
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nimi viittaisi lehmän säyseyteen kotieläimenä.
Tällöin md sanan merk. on sekundaari.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 157 (sm > ven), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 75 (+ li), Donner 1875 Boningsplatser
130 (+ md), Setälä 1890–91 ÄH 276–77 (+ ka), Toivonen 1928
FUF 19 200 (lpT < sm), Ruoppila 1943 Kotiel 1 108, Vasmer
1955 REW 2 27 (ven ? < ims), SKES 1958 284 (+ ly), Kulonen
Vir 1986 336 (? ~ lehmus), UEW 1988 689 (sm (> lp) md).

lehteri1

(Lönnr 1874; yl.) ’parveke, (kirkon) parvi /
Empore, Tribüne’
< nr läktare ’parveke’, mr læktare ’lukupulpetti,
kirkossa oleva koroke, jossa luettiin Raamattua ja
julkiset kuulutukset’ < mys lecter < klat lectorium
(johd. sanasta lector ’lukija’, joka puolestaan v:stä
legere ’lukea’).

Karsten 1909 IF 26 253 (sm < mas), Karsten 1938 FmS 5 196
(< nr), SKES 1958 284.

lehteri2 (As 1669; LounSm) ’rima, salko / Latte’
< nr läkt, läkte id., vanh. lecther (mon.) < as letke
(= ns Lättchen demin., vrt. Latte ’rima, keppi; säle’).
Karsten 1938 FmS 5 196 (sm < nr), SKES 1958 284.

lehti (Agr, kirjan lehti Lizelius 1775; yl.) ’Blatt
(auch Papier), Zeitung’, lehtiä, lehtevä, lehdetön;
lehto ’lehtimetsä (ISm); nuori lehtipuu tai sen oksa
(hämmurt. EPohjanm)’, lehdes ’oksa lehtineen’,
lehdykkä, lehdistö ~ ink lehti ’lehti’, lehto ’(nuori)
lehtimetsä’ | ka lehti ’lehti; lehtimäinen, litteä esine,
reen sepi; sanomalehti’, lehto ’lehtimetsä’, lehes
’lehdes’ | ly lehtƒ ’reen sepi; lehti’, lehtez ’lehti’ | ve
Dleht (g. -en), Dlehtez ’lehti’, Dleht (g. -on) ’reen sepi’ |
va lehti, lehto ’lehti’ | vi leht (g. lehe) ’lehti’, lehes
’lehdes’ | li l5eCd' ’lehti’
= lp lâs |tâ | tVserL lqVstäVs, liVstaVs, I läqsV taVs ’lehti’.
Sanalle on esitetty useita ieur lainalähteitä, joista
jokin voi osua oikeaan: 1) ? < baltt, vrt. liett lãkVstas
’kasvin lehti(lapa); paperiarkki, kirje’, latv laksts,
(tav. mon.) laksti ’kasvin varsi ja lehdet’; 2) esigerm
*bhlqh-tó- (> germ *bla∞da-, mn bla“ ’lehti’); 3) esigerm *bhleh-to- (vrt. ags bl∞æd ’kukka; hedelmä’).
Fischer 1768 SibGesch 163 (sm ~ tVser), Ganander 1787 NFL 2
52a (+ vi), Porthan 1789 OS 4 143 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Anderson
1879 Studien 278 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 18 (+ ka), SKES
1958 284 (+ ly), Sammallahti Vir 1977 123–24 alaviite (<
baltt), UEW 1988 689, Koivulehto STEP 1992–93 185 (< esigerm).

lehtori (As 1673 lectori; yl.) ’(oppikoulun, lukion,
yliopiston) opettaja / Lehrer, Lektor’
< nr lektor id., mr lector ’luostarikoulun opettaja;
raamatunlukija jumalanpalveluksessa’ << lat lector
’(raamatun) lukija’ (v:stä legere ’lukea’).
TS 5 1913 747 (sm < lat lector ’lukija’), Airila 1940 Johdatusta
1 99–100 (sm << lat).

lehvä (Jusl 1745; etup. itämurt.) ’lehti- tai havupuun
oksa / grüner Zweig’ ~ ka lehvä ’lehti, vuosikasvain;
lehvä, varpu; tuohen helve’, lehviene ’kauran kale tai
helve’, vrt. tähän myös lehu (Gan 1787; Satak) ’naava, tuohen helve’, lehut ’(kauran) helpeet, akanat,
ruumenet’.
Erityisesti merk. ’lehti, lehtevä oksa’ viittaa
sanan lehti yhteyteen (ks. tätä), vaikkei sanaa voida
säännölliseksi johdokseksi osoittaakaan. Sm lehu, ka
lehvä, lehviene ’(tuohen) helve’ voivat olla myös
ositt. deskriptiivisiä. Vrt. myös helve.
leija ’(morsius)huntu’ ks. löija.
leijata (Gan 1787; melko yl.) ’schweben’, leijua,
leijailla, (ilm. takaperoisjohdoksena) leija.
Ehkä kontam. lentää + heijata ’keinua’ (ks.
näitä, heijata s. v. heija). Tähän kuulunevat myös
leija, leijas, leijain (lounmurt.) ’hyllyvä, kostea maa,
suo, suonsilmäke’, vrt. ka liehu ’hyllyvä, upottava
(maa), lieju’, liehuo ’hulmuta, liehua’ sekä letto1.
leijona (Raam 1642 lejoni; yleisk.) ’Löwe’, leik. jellona
< vur leijon, nr lejon, mmr leon, leion (<< lat leo,
g. leonis < kr león ’leijona’).
Porthan 1782 OS 4 95 (vierassana), Streng 1915 NRL 96 (<
vur), SKES 1958 284, Koukkunen 1990 Atomi 290, Hahmo
1994 Grundlexem 304–05.

leikari1 (Agr g. candelen leicarin ’soittajan’; et. Savo) ’leikin t. tanssin johtaja; vallaton (lapsi); ylpeä /
Leiter von Spiel od. Tanz; zügellos (Kind); hochmütig’
< mr lekare (mn leikari) ’soittoniekka, ilvehtijä’
(v:stä leka, leika ’soittaa, leikkiä’, ks. leikki). Sm
sanan merkitykseen on osin vaikuttanut myös äänt.
läheinen keikari. — Vi leigar ’kujeilija,
soittoniekka’ luult. < sm.
Thomsen 1869 GSI 129 (sm < mn mr), Streng 1915 NRL 96–
97 (< mr), Vilberg 1920 EKirj 14 162 (sm ~ vi), Ariste 1933
ERL 74 (vi < sm), SKES 1958 284.
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leikari2 (paik. L- ja KSm), rinn. leikkari, leikain,
leikanne(s), leijari ’pyöry (ketjun tai siiman päässä:
estää tätä kiertymästä) / Wirbel (Vorrichtung, die
eine Kette oder Angelleine daran hindert, sich zu
verdrehen)’
< nr lek, lekare id. (v:stä leka ’pyöriä’, sama sana
kuin leka ’leikkiä’ s. v. leikki).
SAOB 15 1939 L 513.

leikata (Agr; yl.) ’schneiden’, johd. leikkuu, leikkaus, leike, leikellä, leikkele ~ ink leikata ’leikata; katkaista poikki, hakata, kaataa puita; tappaa’, leikellä
’kirvellä’, leikkahus ’metsänhakkuu; haava’ | ka leikata ’leikata, katkaista, haavoittaa; kaataa puita, hakata halkoja; tappaa, syövyttää; tehdä kipeää,
kirvellä’, leikellä ’leikellä; vihloa, kirvellä’,
leikka(v)us ’haava; leikattu vilja pellolla’ | ly leikata
’hakata, katkaista (teräaseella); leikata, haavoittaa’,
leikkoda ’katkoa, paloitella, pilkkoa, leikellä’ | ve Dl
‰ıkata, Dleikata ’leikata’, leik5oda ’leikellä’ | va l(eikata,
leikata ’leikata, hakata; tappaa’, leikkoa (prs. leikon)
’leikellä’ | vi lõigata, (murt. Wied) leigata ’leikata,
lävistää; iskeä’
? < germ *blaikjan- ’lyödä pilkka puuhun’
(samaa kantaa kuin *blaika- ’vaalea’, josta sm
laikka, ks. tätä). Jo ims sanan äännerakenne tekee
oletuksen sen ural alkuperästä epätodennäköiseksi
(aiemmin tähän on yhdistetty unk lék ’vako, haava’
ja samJr Dlek®a- ’haljeta’).
Ganander 1787 NFL 2 54 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 135
(sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), *Pukki Vir
1933 196–97 (+ ka), Turunen 1946 SUST 89 147–48 (+ ly),
SKES 1958 284 (sm ? ~ sam), MSzFE 1971 396 (? sm ? unk ?
sam), Koivulehto Vir 1981 197–98 (? < germ), UEW 1988 244
(? sm ? unk ?? sam).

leikka (Lönnr 1874; kaakkmurt.) ’varrellinen puuastia, äyskäri / Holzgefäß mit Stiel, Schöpfgefäß’
< ven léjka ’viskain, äyskäri, kastelukannu’ (tästä
myös ink leikka ’kastelukannu, äyskäri’, ka leikka
’vesikappa’, ve leik ’äyskäri’, va leikko id., viE leik
’suppilo’).
SKES 1958 284 (sm ve; < ven), Plöger 1977 RLDial 318 (sm <
ven).

leikki (Agr; yl.) ’Spiel, Spaß’, leikitä (Agr ’soittaa’),
leikkiä (sm > ink leikki ’leikkipuhe, ilonpito’, ka
leikki ’pila, leikki’, leikitä ’leikkiä; laskea leikkiä’)
< mmr leker ’leikki, peli; soitto; pila, ilonpito’,
nr lek ’leikki’ (mn isl leikr id.) v:stä nr mr leka
’hyppiä, tanssia; leikkiä’, isl leika, kas l5eken jne. id.
Vrt. leikari1–2.

Hallenius 1732 BorFenn 40 (tieto Brenneriltä; sm ~ mr), Renvall 1823 SSK 1 271 (sm < nr), Karsten 1915 GFL 160 (< mr
nr), Streng 1915 NRL 97–98 (sm ka; < mmr), SKES 1958
284–85.

leili (Agr; LSm savmurt.) ’Lägel, Schlauch’
< mr läghil ’leili, soikea astia’ (mn legill) << lat
lagoena ’ahdaskaulainen savi- tai lasiastia, pullo,
ruukku’ < kr lágynos ’pullo’). Sm > lpN læi |lâ (Pi
Lu In) ’leili’.
Ihre 1769 Gloss 2 21 (sm ruots < lat), Becker 1824 FGr 4 (<
nr), Qvigstad 1881 Beiträge 125 (lp < sk tai sm), Setälä 1912–
13 FUF 13 401 (sm < mn mr), Streng 1915 NRL 98–99 (<
mmr), SKES 1958 285 (lp < sm).

leima (Eurén 1860) ’Stempel, Kennzeichen (am
Baum, der gefällt werden soll)’, paik. itämurt. myös
’läiskä, täplä (ihossa), mustelma’
< ven klejmó, murt. klejnó ’merkki, leima’. Samasta lähteestä myös ka kleima ’merkki, leima; laikku’ ja ve kleimai7ne ’leima’ sekä kaP kleinä ’merkki’
ja (mahd. ka välit.) sm Peräp leino ’poromerkki’.
Lönnrot 1874 SRS 1 909 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
120 (samoin), Kalima 1952 SlS 115 (+ ka), SKES 1958 285,
*Nirvi 1964 Suomi 111:1 158–59 (sm ka ve; < ven), Plöger
1973 RL 90–91 (< mven), Vahros 1974 Sananj 16 168 (< nykyven).

leimuta (yl.), leimua (1736) ’salamoida, roihuta /
blitzen, lodern’, leimu, leimahtaa (Agr) ~ ink
leim®aht®a ’leimahtaa (tuli, salama)’ | ka leimahtoa
’syttyä, lieskahtaa (tuli); leimahtaa (salama);
lehahtaa (tuuli); heilahtaa’, leimoa ’leimuta, liehua’,
leimata ’leiskauttaa, leimauttaa (tuli); lehauttaa
(esim. vaatetta, tuuli)’ | ly leimahtelda ’leimahdella’;
vrt. myös ve Dlemkta, vi lõõmata ’leimuta, hehkua’.
— Sm > lpN murt. leäjmuoht ’salamoida’.
Deskr. sanoja, vrt. loimuta, läimätä.
SKES 1958 285 (sm ~ ka ly vi; > lp).

leina (Flor 1702) snl. »leinaks lehti, hallaks hanki,
hyväks vuodeks varpu» (käen ilmestymisestä) ’heikko viljan kasvu; heikko, kurja (Gan 1787) / schlechter Getreidewuchs; schwach, elend’, johd. leinata
(KaakkHäme) ’varjostaa, heikentää kasvua’ ~ ink
leina ’suru, mielipaha’, leinata ’valittaa, surra
(kuollutta)’ (ositt. ehkä < vi) | ka leinä ’mielipaha,
suru; surullinen, kurja, raukka’, leino ’onneton,
kurja’ (tästä sm kirjak. leino id.) | va leinä
’mielipaha’, (Kukk) leinetä ’surra’ | vi lein (g. -a, ä, -o, -u) ’suru (kuoleman johdosta)’, leinata ’surra
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(kuollutta), kaivata, itkeä’, (set) lainaline ’surullinen’
? < baltt, vrt. liett klíenas, kleins ’ohut, laiha’,
latv kliens ’laiha, kitukasvuinen, kuihtunut’. — Sanalle esitetyt etäsukukielten vastineet (syrj l(e7n
’rauhallinen, tyyni’, ostjE vogP li7n ’veltto’ jne.) ovat
erillistä, ositt. deskr. alkuperää.
Ganander 1787 NFL 2 56 (sm ~ vi), L. H[akulinen] 1932 Sanastaja 9 8 (+ ka), SKES 1958 285 (+ va; ? syrj ? vog ? ostj),
*Nirvi 1964 Suomi 111:1 138–54 (+ ink; < baltt), UEW 1988
246 (? syrj (> vog) ? vog ? ostj).

leini (ESm), fleini (Schr 1637), kleini ’kihti, kolotus;
kasvain, kyttyrä / Gicht, Rheuma; Geschwulst,
Knoten’, johd. leinikki (ks. tätä)
< nr flen ’vatsakatarri; kasvain’, mr fl5en ’kihti,
reumatismi; kihtikyhmy, kasvain’.
Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < nr), Streng 1915 NRL 99 (<
vur), SKES 1958 285, Länsimäki 1983 Duodecim 99 1446–47.

leinikki, leinikkö (Lönnr 1860), myös leiniruoho
(Gan 1786 kleini-ruoho) ’Ranunculus / Hahnenfuß’.
Johdos sanasta leini ’kihti’: murskattua kasvia on
käytetty hauteena kihdin hoitoon.
leino ks. leina.
leipä (Agr; yl.) ’Brot’, johd. leipoa, leivos, leipomus,
leivonnainen, leipuri, leipi-, leivin- yhd:oissa
leipilapio, leivinuuni, leivinjauhe jne. ~ ink leipä
’leipä’, leipoja ’vatkata taikinaa, leipoa’ | ka leipä
’leipä; (kasvava) vilja, leipävilja; jyvät, jauhot;
ruoka, ravinto, toimeentulo’, leipuo ’leipoa’,
leipoveh ’ruokakunta’ | ly ve leib ’leipä, leipävilja’ |
va leipä id. | vi leib ’leipä’ | li l5eba id., leibi, l5ebi
’hedelmällinen (maa)’
< germ, vrt. goot hlaifs, mys hleib, leib, ns Laib,
mn hleifr, nr lev ’leipä’. Samalta taholta myös lpN
lai |be (E Pi Lu) id. (ehkä < ksk); lpIn lejbi (Ko Kld
T) id. < sm.
Pontanus 1631 RDH 705 (sm ~ goot), Wexionius 1650 Epitome 3:10 (+ vi), Hallenius 1732 BorFenn 42 (+ lp), Ganander
1787 NFL 2 56, Sjögren 1832 GS 1 473 (+ ve), Diefenbach
1851 VWGoth 2 562 (+ ka), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va),
Thomsen 1869 GSI 129 (+ li; < germ), Qvigstad 1881 Beiträge
124 (lp < sk t. sm), Wiklund 1892 SUSA 10 153 (lpIn < sm),
Lagercrantz 1939 LpWsch 403 (lpL < sk), Kettunen 1940
SmMurt 3 76 (+ ly), SKES 1958 285 (lpLu < ksm).

< vur nr läger ’(sota)leiri’ (< kas leger id.,
tästä luult. myös > vi leer ’leiri’).
Ganander 1787 NFL 2 57 (sm ~ vi), Becker 1824 FGr 4 (sm <
nr), Weske 1890 SFKO 8 145 (sm vi; < germ), Streng 1915
NRL 99 (sm < mmr), SKES 1958 285 (sm < nr mr; vi < kas).

leiskua (JuslP, Gan 1787; joks. yl.), leiskata (1756)
’loimuta (tuli, salamat); hyppiä, heilua / lodern, blitzen; (umher)hüpfen’, leiskahtaa, leiskaus; leiske (us.
mon., leiskeet; KSm) ’kiire, hoppu’ ~ ka leiskuo ’leimuta, leiskua; liehua; liikkua vauhdikkaasti’.
Deskr. sana, vrt. lieska, ks. myös läiskyä.
leitsari, leitsata ks. liehtari.
leiviskä (Agr; yl.) ’painomitta (20 naulaa = 8,5 kg),
metrijärjestelmään sopeutettuna 10 kg / Liespfund’
< mr, alkuosa yhdyssanasta lifspund (nr lispund,
aik. myös lifskt pund) tai suoraan < kas l‰ıvesch pund
’leiviskä’, alk. ’liivinmaalainen punta’, joka oli käytössä keskiajalla Riiassa Liivinmaalla. Samasta lähteestä myös > vi leisik, leisikas ’leiviskä’ (rantamurt.
leivisk luult. < sm). Sm > lpN læibâs (In) ’leiviskä’.
Ihre 1769 Gloss 2 79 (sm ~ kas), Ganander 1787 NFL 2 58 (sm
~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 119 (sm vi; < kas), Wiklund 1896
SUST 10 173 (sm ~ lp), Thomsen 1919 SA 2 260–63 (sm <
mr), Collinder 1932 Urgerm 12–13 (< kas, lp < sm), Toivonen
1955 SanaSan 53 (sm < mr t. kas), SKES 1958 285 (< mr).

leivo, leivonen (Schr 1637) ’kiuru, Alauda arvensis
(länsimurt.); punatulkku (PSavo PKarj Kain) / Lerche; Dompfaff’, leironen (paik. KPPohjanm) ’kiuru’
~ vi lõo, lõoke, E lõiv(okene) ’kiuru’, leevike(ne)
’punatulkku’
? < germ laiwa(-rik5on) ’kiuru’, vrt. kas
l5ewer(i)ke (ns Lerche), josta mn l|ævirki, nn lerke, nt
lerke, nr lärka id.
Ganander 1787 NFL 2 58 (sm ~ vi), *Kaukoranta 1912–13
FUF 13 65–73 (sm vi; < germ), SKES 1958 285–86 (? <
germ), Kluge & Mitzka 1975 EW21 436 (sm vi; ei germ; molemmat deskr.).

leivos ks. leipä.
leka (1906; yl.) ’moukari / Schmiedehammer’
< nr slägga id. (isl sleggja jne., johd. verbistä slå
’lyödä’).
Karsten 1938 FmS 5 199 (sm < nr).

leiri (1615; yleisk.) ’Lager’, alk. ja murt. (harv.) ’sotaväen sijoituspaikka’, leiriytyä, leirintä (engl
camping sanan käännös 1950-luvun lopusta)

lekkeri (As 1772; yl.) ’leili, nassakka; taskumatti /
Lägel; Flachmann’, rinn. lekku, läkkäri id.
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< nr murt. läckel ’leili, nassakka’. Samasta lähteestä (tai as lechel, lecher, legel) myös > vi lehker,
lähker id.; nr murt. Sm läckare luult. < sm.
Renvall 1823 SSK 1 302 (sm < nr läckare), Ojansuu 1916
SKTT 27 (sm ~ vi; < mr), Karsten 1922 Fragen 12 (< mr; nr
läckare < sm), SKES 1958 286 (< nr murt.).

lekko (Jusl 1745; Kaakk- ja KSm) ’liekki, nuotio;
kuumuus, auringonpaiste (hajat.) / Flamme, Feuer;
Hitze, Sonnenglut’, lekka (paik. KSm) ’polte, loimu’, lekkua (ISm) ’heilua, liikkua, telmiä; välkkyä
(tuli, valo)’, lekottaa (melko yl.) ’paistaa kuumasti
(aurinko)’, lekotella ’maata auringonpaisteessa’ ~
ink lekkoi ’liekki, nuotio’, lekk®a ’liekehtiä’ | ka
lekkuo ’heilua, keikkua; läikkyä; liikuskella’,
lekahtoa ’liikahtaa, hievahtaa’, ? lekko kirosanana
(alk. ’tuli, leimaus’, merk. puolesta vrt. lempo) | ly
lekahtada ’liikahtaa’ | va (Kukk) lekko ’liekki’,
lekotab (prs.) ’liekehtii’ | vi lõkatada ’leimahtaa’,
lõke ’liekki, hehku, nuotio’, lõkata ’palaa suurella
liekillä’.
Merk. puolesta vrt. liekki ja liekkua sekä
laikkua.
SKES 1958 286 (sm ~ vi taevas lekib ’revontulet loimuavat’),
EEW 1982–83 1277 (vi sana ~ lekkida ’vuotaa’; < saks).

lekkua, lekotella ks. lekko.
lelliä (yl.), lellitellä (JuslP, Gan 1787) ’helliä, hemmotella / verzärteln’, lelliä paik. (kaakkmurt. Savo)
myös ’seistä ja kävellä omin avuin (lapsi)’, lelo, lili
’kiltti’, lillimaito ’tuore maito’, lelli-, lilukäsi ’oikea
käsi’ jne. ~ ink lellitellä ’hemmotella’, lilliä ’seistä
(itse, lapsi)’ | ka lellitteä, lillitteä ’pitää hyvänä,
hemmotella’, lellie ’id.; seistä omin avuin’, lilliVskö
’lellikki’ | vi murt. lillitada ’helliä’, ? lill ’kukka’.
Hoivakielen sanoja, jommoisia on muissakin kielissä, esim. latv lelle, lellis ’nukke; pieni lapsi’ (viE
lell ’nukke’ ehkä tästä), liett lîelîµe ’nukke, vauva’,
puol lala ’nukke’, ven ljolja ’leikkikalu’. Ks. myös
lelu.

lelu (Poppius 1820; yl.) ’leikkikalu / Spielzeug’, lello (Ink), lelli (kaakkmurt.) id. ~ ink lilla, lillo ’lelu’ |
ka lilu | va lello id. (sm > ka vi lelu).
Kuuluvat samaan hoivakielen sanapesyeeseen
kuin lelliä, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 135 (sm ~ va), Mägiste 1928 Demin 24
(+ ink; vi lill ’kukka’), Mägiste Vir 1958 141 (sm lelu > vi),
SKES 1958 286 (+ va; ~ lelliä), EEW 1982–83 1277, 1311–
12.

lelvä (Lönnr 1874; paik. LounSm Kittilä) ’pehmeä
(maa); suo / weich (Erdboden); Sumpf’, velvä (Peräp) ’pehmeä’, letveikkö (paik. kaakkmurt.) ’suo’ ~
vi lõtv (g. lõdva) ’veltto, pehmeä’.
Deskr. sana.
Hakulinen Vir 1930 281 (sm ~ vi), *Mägiste Vir 1959 326–27
(samoin).

lemetti (Eurén 1860; Kal lemettinen; kaakkmurt.)
’ruumeninen vilja; ruumenensekainen jauho, leipä /
ungeworfeltes Getreide; Mehl, Brot daraus’, nevetti
(paik. LaatKarj) id.
< ven nevVejki, g. sanasta nevVejka ’viskaamaton
vilja, karkeat sekajauhot’. Saman sanan rinnakkaismuodosta nevVejnica, nevVejanica (mven nevVeniVca)
myös mdE 7nevi7ntƒ/sa ’silppu’, M 7nemq7ntƒs/ ä, 7nevq7ntƒs/ ä
’akanat’.
Paasonen 1896 KielLis 19 (sm ~ md), SKES 1958 286 (? samoin), *Vahros Vir 1963 145–46 (sm md; < ven).

lemi (Eurén 1860; PKarj) ’pehmeä suo; veden päälle
kasvanut sammalkerros / Sumpf; schwimmende
Moosdecke’ ~ ka lemi ’lemi, letto; vetinen, upottava
kohta suolla; märkä lika, kuravesi’, leme(j)ikkö, lemikkö ’vetinen, upottava paikka, lettopaikka’ | ly
lemi ’lieju, muta, hetteikkö; sammalikko veden
päällä (soissa)’ (> ven murt. léma, lémica ’suoperä,
tiheän suokasvikerroksen peittämä lampi’).
Kalima 1915 OLR 151 (sm ~ ka; > ven), SKES 1958 286 (+
ly).

SKES 1958 286 (sm ~ vi).

lellua (Jusl 1745; melko yl. et. länsimurt.) ’hyllyä,
notkua (maa), kellua / schwanken, nachgeben (Erdboden); schwimmen’, lellyä (JuslP, Gan 1787) id.,
lella, lellu(kka) ’vetelä maa, suo; pehmeä, lihava (ihminen)’ ~ ink lellukka ’pehmeä (esim. karhunpentu)’
| ka lelluo ’hyllyä’, lellu ’hyllyvä (suo)’, lellukka ’lihava ihminen’.
Deskr. sanoja, vrt. lilliä.

lempi1 (Agr ’lempeys’; etup. itämurt., ei Verml Ink)
’(eroottinen) rakkaus / (erotische) Liebe’, lemmessä(än) (P- ja PäijHäme, paik. sav- ja kaakkmurt.)
’kukoistuksessa, parhaimmillaan jhk tarkoitukseen’,
lempiä ’rakastella’, lempeä, lemmikki; (Agr, impf.)
lemmachti ’leimahti’ ~ ? ink lemissä ’palaa roihuta’
| ka lempi ’tytön (seksuaalinen) viehätysvoima;
maine, arvo’ | ly lemb ’lempi, naimaonni’ | vi (murt.)
lembida ’palaa, korventua’, lemmeldada ’kipinöidä;
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heilua, lennellä, juosta vikkelästi’, lemmed, lembed
’kipinät’.
Sanueen alkup. merk. näyttäisi liittyvän palamiseen, eivätkä sille johd:n lempeä perusteella esitetyt
vastineet etäsukukielistä (votj 7neb{it, syrj 7neb{id ’pehmeä, hento’) siten kuulu tähän yhteyteen. — Sm > vi
lembe ’lempeä’, lembida ’helliä, rakastaa’, lemmik
’lemmikki’, lpN læm |bâd, ? lpLu libbes (Pi) ’lempeä’. Yl. vanh. hn:issä, mm. Lemminkäinen, Lemmitty (vi Lembito); Ihalempi, Kaukalempi (tällaisia
myös kuurinmaalaisissa asiakirjoissa jo 1200luvulla, luult. kulkutavaraa). Ks. myös lempo.
Grünthal 1931 EKirj 25 283 (vi lembe ’lempeä’ < sm), Kiparsky 1938 SbGEG (1936) 247, 250 (sm ~ li hn.), *Hakulinen
1943 KV 22 11–21 (+ ka), Ariste Vir 1943 310 (+ vi lemmeldada jne.), SKES 1958 286 (+ ly, ? lpLu, ? votj ? syrj), Hansegård 1967 Jukk 168 (lpN < sm), EEW 1982–83 1278 (vi < sm),
Kulonen Kielik 1990 5–6.

lempi2: lempilauta (JuslLis; KSm Savo PPohjanm
Verml) ’hankoauran aisojen tyvipäitä yhdistävä
poikkipuu; reen jukolauta / die Deichseln des
Gabelpflugs verbindendes Querholz; vorderes
Querholz am Schlitten’, lemlauta id., lempiöt (paik.
Satak) ’lantapaarit’ ~ ka lempilauta ’liesipankon,
kiukaan suun edessä oleva suojuslauta’ | vi lemm
’sinkilä’, lemme ’side, puupalikka’, lemmelaud
’kakkula-aisojen, hankoauran aisojen tyvipäässä
oleva poikkipuu’
ilm. < mr nr; vrt. klämma ’puristaa (yhteen)’, nr
murt. (EPohjanm) kläm-rede ’työreki, johon kuuluu
poikkipuulla yhdistetyt kakkula-aisat’. Vi sanan
osalta huom. myös ns klemmen ’puristaa (yhteen)’.
Vilkuna Vir 1931 311–14 (sm ka vi; < sk), Karsten 1938 FmS
5 199–200 (< nr murt. Sm), SKES 1958 286 (? samoin).

lempo (LPetri 1670 lemboit mon. nom.; vars. itämurt. ja Pohjanm) ’paholainen, hitto (kirosana) /
Teufel (Kraftausdruck)’, lempalainen, lempare(s)
id., lemmes (vanh. run.) ’mytologinen olento’,
lemboinneula (VR 1644) ’jk kuoriainen’ ~ ka
lempo(i) ’paholainen; tav. kirosanana: hitto, pahus’,
lempolaine kirosana | ly lemboi ’lempo, piru, hitto
(kirosana)’ | ve Dlemboi id. | ? viE lõmmuleht
’ulpukan-, lumpeenlehti’, (Wied) lõmmukupaC
’lumpeet’.
Luult. samaa ’tulta’ merkitsevää kantaa kuin
lempi (ks. tätä) sekä va lemmüz ’para, kratti’
(ilmestyy tulena, salamana), vi (murt.) lemmes
haukkumasana. — Sm > lpN læbbo id., ims > ven
murt. lémboj, lémbaj ’lempo, piru’.

Sjögren 1853 IRJaSMat 1 157 (sm ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (sm ~ ve), Grot 1873 Filol 444 (ven < sm), Wiklund
1896 SUST 10 171 (sm ~ lp), Pogodin 1904 Severnorussk 40
(+ ka), Kalima 1915 OLR 151–52 (+ ly; ven < ka), Hakulinen
1943 KV 22 19 (~ lempi), *Ariste Vir 1943 302–10 (+ va vi),
SKES 1958 286–87 (lp < sm), Kulonen Kielik 1990 5–6.

lemu (Agr; melko yl.) ’haju, katku, tuoksu / Gestank, stechender Geruch, Duft’, lemuta, lemahtaa;
lemi, lemeä (kaakkmurt.) ’kostea tunkkainen ilma;
häkä’, lem(m)ehtyä (EPohjanm LSatak) ’pilaantua,
väljähtyä’ ~ ink lemissä ’lemuta, haista’ | ka
lemahtoa ’lemahtaa, haiskahtaa’, lem(m)ehtyö
’ummehtua’, lemakka ’tunkkainen huoneilma’ | vi
murt. lemu ’palaneen haju’, lõmu ’tunkkainen
huoneilma’ (ehkä < sm).
Saareste 1924 LVEM 24 (vi ? < sm), SKES 1958 287 (sm ~
vi).

lengätä (paik. Häme KPPohjanm Peräp) ’huokua
(kylmää, lämmintä); huoata; kostua / Kälte, Wärme
ausstrahlen; seufzen; feucht werden’, lenget (Flor
1702) ’huokaukset’, lengahtaa (kaakkmurt.) ’lemahtaa; jäähtyä’, lenguta ’haista’, lenku ’haju’ ~ ink lenkahtaissa ’haiskahtaa (pilaantuneelta)’ | ka lenkätä
’leyhähtää (tuuli), huokua; lemuta, tuoksua’, lenkä
’haju, tuoksu’.
Mahd. deskr.-tyyppisiä ilmauksia, joissa näyttäisi
olevan vaikutusta sanoista hengätä (joka kuuluu sanan henki yhteyteen) ja lemu.
SKES 1958 287 (sm ? ~ lpN lieggâs ’lämmin’).

leninki (yl.), kleninki (Europ 1853), klän(n)inki, läninki ’naisen puku, mekko / Kleid’
< nr klänning id., klädning johd. v:stä kläda ’pukea’ (ja tämä edelleen s:sta kläde ’kangas, puku’).
Lönnrot 1874 SRS 1 677, 915 (sm < nr), Karsten 1936 FmS 4
512, SKES 1958 287.

lenkata (Lönnr 1874; melko yl.), rinn. klenkata ’ontua / hinken, humpeln’, (k)lenkka, lenkkajalka; lenkuta, lenkuttaa ’pyöriä epätasaisesti’ ~ ka lenkata
’vipottaa, lonksua (esim. myllynkivi)’.
Deskr. sana, johon on mahd. vaikuttanut linkata,
ks. tätä.
lenki (asiak. 1638 lengdi; murt. harv.) ’luettelo / Liste’
< vur längd id.
Lönnrot 1874 SRS 1 914 (sm < nr), Streng 1915 NRL 100,
SKES 1958 287.
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lenkki (As 1757; yl.) ’silmukka; kierros / Schlinge,
Kettenglied; Runde’, länkki (EPohjanm Kymenl ja
ymp.), länkky (KPohjanm, paik. Länsip) id. ~ ink
lenkki | ka lenkki ’silmukka’ (< sm)
< nr länk ’silmukka, rengas’, tästä myös > vi
(Wied) lenk ’silmukka, vyyhti’.
Renvall 1810–11 Orth 62 (sm < nr), Karsten 1938 FmS 5 200
(samoin), SKES 1958 287 (sm vi; < nr), Nirvi 1971 InkS 261
(ink < sm).

lenko (Jusl 1745; vars. K- ja PSm) ’kaarelle taipunut
(puu); mutka, koukistuma / gekrümmt (Stamm);
Krümmung’, lengolla(an) ’mutkalla’, yhd. lenkosääri; lengetä ’kaartua, taipua’, lenkeä, lenkevä (paik.
Satak) ’kaareva’ ~ ka lenko, lenkko, lenkka ’lenko
(puu)’, lenkoine (rinn. lentoine) ’ansan selkäpuu’ | ly
lengoi7ne id.
= lpN læg |ge (? Lu sliegg5e, slägg5e) ’pitkänomainen notko, painauma’ (voivat olla myös sanan länkä
vastineita tai lainaa ims:sta kuten ainakin Lu slänck5e
’notko, notkoselkä’, Ko Vsl#e3aü ´ng#e ’takaviistosarvi’)
? < baltt, vrt. liett leñkti, latv liekt ’taipua’;
huom. myös sl *lPek- (> ven ljákij ’käyrä, taipunut’,
ljáka ’notkoselkäinen koira’), ks. myös länkä.
Wiklund 1917 IF 38 70 (sm ~ lpN), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 49 (+ lpKo), Collinder 1932 Urgerm 216–17 (+ lpLu),
Collinder 1938 SUST 74 125 (lp ? < sm), SKES 1958 287 (+
ly), Suhonen 1986 SUSA 82:7 1–3 (< baltt t. sl).

lenseä (Flor 1702; LounSm, paik. Häme) ’leuto;
haalea, lämmin; lempeä / mild, lau(warm); sanft’.
Ehkä kontam. leuto (t. leppeä) + penseä (ks. näitä, vrt. myös lonsea s. v. lonsota). Muut sanalle esitetyt etymologiat (germ laina tai sgr, vrt. ostjI ·l{isäqk
’lämmin, haalea’) ovat hyvin epävarmoja.
Hakulinen Vir 1928 257 (leuto + penseä), Toivonen 1928 FUF
19 180 (sm ~ ostj), FUV 1955 95 (samoin), SKES 1958 287
(sm ? ~ ostj), Koivulehto 1971 NPhM 72 606 (< germ), UEW
1988 245 (sm ?? ~ ostj).

lensmanni, länsmanni (Lizelius 1766; EPohjanm,
paik. KSm) ’nimismies / Ortspolizeivorsteher’
< nr länsman id. — Tästä myös vi lensman, länsman, lpLu länesmanni id.
Ariste 1929 EKirj 23 166, Ariste 1933 ERL 77 (vi < nr).

lensua (Gan 1786; paik. kaakkmurt.) ’kohoilla ja
laskea / sich auf und ab bewegen’ ~ ka lens(s)uo,
lens(s)oa, lentVsuo ’huojua, liehua; notkua, hyllyä’ |
ly lendVzui ’hyllyvä’.
Deskr. sana.

SKES 1958 287 (sm ~ ka ly).

lentää (Agr; yl.) ’fliegen’, lento, lennättää; lennätin
(Eurén 1860; yhd. sanan-, sähkölennätin 1855); letä
(vanh.; kons.-vartalo), leten ’lentäen, pian’; letty, letti, letto, lento, lennos ’noidannuoli, (karjan) amputauti’ ~ ink lentüja ’lentää’, lennellä, lento | ka lenteä
’lentää; kiirehtiä’, lennätteä ’lennättää; kiidättää; kiitää, kiiruhtaa, rientää’, lennellä, lento | ly letä, lettä,
lendada ’lentää’, lendeldä ’lennellä’, Dlend ’lento’ |
ve Dleta (prs. Dlendan) ’lentää; nostaa, kohottaa,
kannattaa’, Dlendelda ’lennellä’ | va lentüja, lennätä
’lentää’ | vi lennata (prs. lendan) id., lend (g. lennu)
’lento; kipukohtaus’, lendav ’lentävä; noidannuoli,
amputauti’ | li lindq ’lentää’, lindl (prs. lindlqb)
’lennellä’. — Sm > lpN læn |det ’kiirehtiä’. Ks. myös
letto1.
Ganander 1787 NFL 2 60 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 92
(+ ve), VW 3 1888 201 (+ li), SKES 1958 287 (+ ka ly va),
Hansegård 1967 Jukk 168 (sm > lpN).

leopardi (Raam 1642; Agr pardi) ’Panthera pardus,
pantteri / Leopard’
kirj. laina, vur välityksellä < mlat leopardus,
yhd. leo ’leijona’ + pardus < kr párdos, párdalis
’pantteri’.
Streng 1915 NRL 100 (< vur < lat), Frisk 1970 GrEW 2 473,
Koukkunen 1990 Atomi 290–91.

lepakko (JuslLis lepacka; yl.) ’Fledermaus’, yölepakko, murt. myös yölipakko, -lipakka (Jusl 1745),
-läpäkkö, -räpäkkö ~ ka yölepakko, -läpäkkö | ve
öDlapak(ei7ne, eDläpäk jne.
Deskr. nimitys, joka kuvannee eläimen lentoa
(vrt. lepattaa, läpättää, räpyttää). Samaan
sikermään kuuluvat myös sm yöleikko, ly üöDl ‰ılakko,
-Dl ‰ıloi, -levoi jne. ’lepakko’ sekä ink üJul®akkoi
’huuhkaja, pöllö, lepakko’, ka yöläpöi ’kehrääjä’, va
üJolakko ’pöllö’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (sm ~ ve), SKES 1958 287 (+ ka
ly).

lepattaa (ISm KPohjanm) ’flattern, flackern’, lepatella ~ ka lepetteä, lepottoa, lepahellakseh ’lepattaa,
lepatella’.
Deskr. sana, vrt. läpättää (s. v. läpätä).
lepertää (Lönnr 1874; melko yl.) ’jokeltaa; puhua
lempeästi, mielistellä / lallen; zärtlich, schmeichelnd
sprechen’, leperrellä (Eurén 1860) ~ ka leperteä ’jokeltaa; mielistellä’.
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Ehkä deskr. sana; voi myös liittyä sanaan leppeä
(ks. tätä, vrt. lavea ~ lavertaa).
lepinkäinen (Renv 1823) ’Lanius (pikkulintu) /
Würger, Neuntöter’, leppälintu (Schr 1637) vanh.
sanak. useista pikkulinnuista, tav. ’Phoenicurus’;
leppäkerttu, -pirkko ~ ink leppä-, leppoilintu
’leppälintu’, leppät‰ıra ’leppäkerttu’ | ka leppälintu,
-lintuine
’Phoenicurus;
keltasirkku,
tiainen;
leppäkerttu’ | va leppälintu; leppät‰ıro ’leppäkerttu’ |
vi lepalind ’leppälintu’, murt. merkinnyt myös muita
punaisia lintuja; lepatriinu ’leppäkerttu’.
Johd:ia ja yhd:oja, joiden pohjana oleva sana leppä (ks. tätä) viittaa näissä lajien punaruskeaan (osin
kellertävään) väriin.

pikko’ | vi lepp ’Alnus’, lepik ’lepikko’, lepistik id. |
li liep®a ’Alnus; veri’
= mdE Dlepe, M Dlepä ’Alnus’
? < baltt, vrt. latv liepa, liett líepa, mpr leipa
’lehmus’, josta erikseen lpN læi |be (E U Pi Lu In)
’Alnus; veri’; Ko leä´pp#e (Kld T) ’Alnus’ < ims,
myös md sana ehkä ims välittämä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 207 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Ahlqvist
1861 MMdGr 161 (+ md), Donner 1875 Boningsplatser 125 (+
ka li), T. I. Itkonen 1943 KV 22 49 (lpKo Kld T < ims), SKES
1958 288 (+ ly), Sammallahti Vir 1977 123–24 (< baltt), UEW
1988 689 (sm vi ? lp md).

leppäkerttu ks. lepinkäinen.

Ganander 1787 NFL 2 61a (sm leppälintu ~ vi leplind), Suolahti Vir 1906 142 (lepinkäinen ♦ leppä), Saareste 1924
LVEM 81–82 (sm leppäkerttu ~ ink vi; ♦ ’punainen’), Vilkuna
1937 FUF 24 197 (+ va leppät‰ıro).

lepra ’spitaali / Lepra’
nr välityksellä << kr lépra id. sanasta leprós
’suomuinen, rupinen, karhea’.

lepo ks. levätä.

lepsu (melko yl.) ’veltto, pehmeä; saamaton /
schlaff, weich; nachlässig’, lepsua (Gan 1787),
lepsottaa, lepsuttaa (SAchrenius 1758); (kulkea)
lepsutella, lepsiä (Gan) ~ ka lepsoa ’liikkua
nopeasti, kevyesti, heilua, lepsua; lipittää’, lepsuttoa
’liikkua, tehdä (jtak) nopeasti ja kevyesti; heiluttaa’,
lepsuo ’lepattaa’.
Deskr. sanoja, vrt. lepattaa.

leppeä (1732; et. itämurt.) ’ystävällinen, hyväntuulinen (ihminen); leuto, miellyttävä (ilma; lounmurt.,
paik. KSm) / freundlich, heiter; mild, angenehm’,
leppoisa (laajalti murt.), leppyä (Agr), lepyttää (Agr)
~ ink leppie ’leppeä (ihminen)’, leppüä ’leppyä’ | ka
leppie ’leppoisa, hyväntuulinen; keveä, taipuisa (esine)’, lepitellä ’suostutella, kehotella’ | va lepüttüja ’lepyttää, viihdyttää (lasta)’ | vi leppida ’sopia, tehdä
sovinto, leppyä; tyytyä’ | li lieppq ’sopia; pestata’
? = mdM Dläpä ’pehmeä’ | tVserL lqpkä, lqpkätä
’ystävällinen (ihminen); vieno, leuto (tuuli)’ | ostjI
lewqt, E tepqt ’heikko, ponneton (jousi), pehmeä’, P
lepqt ’id., hyväntahtoinen’. — LpLu lüjahp5okis ’kiltti,
hyväntahtoinen’, R leppotet ’lepyttää, mielistellä’
luult. < sm.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 208 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 63 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va), Ahlqvist
1861 MMdGr 161 (+ mdM), Anderson 1893 Wandl 61 (+
ostj), Kettunen 1938 LivW 200 (+ li), SKES 1958 287–88 (+
ka tVser; lp ositt. < sm), UEW 1988 246 (sm (> lp) ? lp ? md ??
tVser ? ostj).

leppä (Schr 1637; yl.) ’Alnus (puu); veri (kiertoilmauksena; savmurt., paik. Pohjanm) / Erle; Blut
(Umschreibung für ein Tabuwort)’, johd. lepikko, ks.
erikseen lepinkäinen ~ ink leppä ’Alnus’, lepikko
’lepikko’ | ka leppä ’Alnus; veri’, lepikkö ’lepikko’ |
ly lep(p(e) ’Alnus’, lepik ’lepikko’ | ve lep ’Alnus’,
lep(k)iVst ’lepikko’ | va leppä ’Alnus’, leppäsikko ’le-

lerkkua (Gan 1787; paik. EKarj) ’roikkua, heilua /
baumeln, schwingen’, lerkku mm. ’kellon kieli, heiluri’ ~ ka lerkkuo ’heilua, roikkua’, lerkku ’siitin’.
Tähän kuuluu varmaankin myös lerkkiä (ISm)
’litkiä (kissa)’. Deskr. sanoja, vrt. lerppa.
lerppa (yl.) ’veltto, roikkuva / schlaff hängend’,
lerppu (Eurén 1860) ’id., kellon kieli’, lerpalla(an),
lerppua (Gan 1787) ~ ka lerpottoa ’roikkua’.
Deskr. sana, vrt. lerkkua, lurppa (s. v. luppa).
lesiä (Gan 1787; LounSm, paik. PHäme) ’puhdistaa
viljaa, jauhoja / (Getreide, Mehl) reinigen’, lestä,
lesty(jauho, -leipä) (ISm); leseet ’jyvän kuoriosat’ ~
ink lesemet ’leseet’ | ka lessä, lesetteä ’lesiä’ | va
lesemet | vi koillmurt. lesemed, lesemesed ’leseet’ (ly
leVstƒidä, ve DleVstƒtƒä ’leikata naatit nauriista’, sm listin,
listimet ’leseet’ ilm. sanojen lestä ja listiä
sekoittumia, ks. listiä)
?? < (esi)germ *les-, vrt. ns lesen ’lukea’, aik.
mahd. ’poimia, valikoida, puhdistaa, erotella (hyvät
huonoista)’;
yhtä
epävarma
on
muiden
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etäsukukielten vastineiden puuttumisen
rinnastus unk sanaan liszt ’jauho’.

takia

MUSz 1873–81 702 (sm ~ unk), SKES 1958 288 (+ ka va vi),
TESz 2 1970 775, MSzFE 1971 404–05 (sm vi ~ unk), UEW
1988 246–47 (? sm vi ~ unk), Koivulehto 1988 JuhlakSchmitt
255–56 (< (esi)germ).

lesiäinen (Eurén 1860; Savo Verml), läsiäinen (Renv
1823) ’tupajumi, (kirjak.) Ptinus / Bock-,
Diebkäfer’.
Liittyy varmaankin sanaan lesiytyä (Maaninka)
’lahota (puu), irrota (kuori puusta)’, jolloin lesiäinen
sanan pohjalla oleva *lesijä ’puun lahottaja, haurastuttaja’ voisi olla johd. v:stä lesiä (ks. tätä), vrt.
myös ka leskevyö ’(puusta) kuivua kaadettuna’,
leskeytyö ’kuivua niin että kuori irtoaa’, leskevä
’sinistynyt, vettynyt (puu)’. Sanalle esitetyt vastineet
etäsukukielistä ovat äänt. ja semantt. syistä hylättäviä.
Setälä 1912–13 FUF 13 326 (sm ~ votj lud'z/ , syrj l(ed'/z ’paarma’, unk légy ’kärpänen’), Uotila 1938 SyrjChr 109, SKES
1958 288 (? samoin), MSzFE 1971 395–96 (sm ei ~ unk).

leski (Agr; yl.) ’Witwe(r)’, johd. leskeys, leskiytyä,
yhd. leskenlehti ’Tussilago farfara’~ ink leski ’leski’
| ka leski id., leskevyö, leskestyö ’tottua, sopeutua
elämään leskenä’ | ly leVsk, le/sk ’leski’, leskestädä
’olla, elää leskenä’ | ve le/sk ’leski’ | va lehtVsi | vi lesk
(g. lese), E läsk (g. läsä) | li (Sal) leVstƒ id. (lpN læs |kâ
(Lu In Ko Kld) ’leski’ < ims).
Ganander 1787 NFL 2 64a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
135 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Ahlqvist 1871
KO 184 (+ li lp), Setälä 1890–91 ÄH 232 (+ ka), Anderson
1893 Wandl 66 (lp < sm), Lagercrantz 1939 LpWsch 419
(samoin), SKES 1958 288 (+ ly).

lesti (Schr 1637; ISm Häme lounmurt.) ’(kengän)
malli, muotti / Leisten’, lesta (lounmurt. Satak Pohjanm Peräp Kain) id.
< vur nr läst id., mr läster, mn leistr ’sukanterä’
(vrt. goot laists ’jälki’), myös lpN læs |to (Lu) ’lesti’
< sk.
Renvall 1823 SSK 1 274 (sm < nr), Streng 1915 NRL 101 (<
vur), Karsten 1938 FmS 5 201 (< nr murt. Sm), SKES 1958
288 (< sk, lp < sk).

leteri (Lönnr 1874; Savo KSm) ’rivi, jono (tukkilautta, rivivuode lattialla), lauma / Reihe (Floß aus
Baumstämmen, für mehrere Personen eingerichtetes
Schlaflager auf dem Fußboden), Schar’, letka ’jono’
(vrt. myös letku)
< nr led (mon. leder) ’rivi, jono’.

Lönnrot 1874 SRS 1 919 (sm < nr).

letku (Eurén 1860; LSm) ’ruoska; taipuisa putki /
Peitsche, Schlauch’, letkua, letkahtaa; letkaus
’pistopuhe, (alk.) ruoskanisku’, letkauttaa, johdoksia
sanasta letka (Eurén) ’ruoska’, joka puolestaan
< ven pljótka, johd. sanasta pletƒ ’ruoska’ (ks.
letti2), vrt. unk pletyka ’juoru’ samasta ven sanasta.
Lönnrot 1874 SRS 1 919 (sm < ven), Weske 1890 SFKO 218,
Kalima 1952 SlS 115 (samoin).

letti1 (JuslP, Gan 1787; yl. paitsi LounSm) ’palmikko / Zopf’, letittää (As 1730)
< nr fläta, mr flæta ’palmikko’ — tästä myös vi
lett, plett, pleht id. (ositt. varmaankin < ns Flechte);
ink letti id., lettiä, letittüja < sm tai vi.
Lindström 1859 KeltGerm 58 (sm < germ), Ahlqvist 1871 KO
140 (< nr ns), Mikkola 1894 SUST 8 151–52 (< mr), SKES
1958 288 (sm vi < mr), Nirvi 1971 InkS 262 (ink < sm vi).

letti2 (Lönnr 1874; paik. kaakkmurt.) ’ruoska / Peitsche’
< ven pletƒ id. — Samasta lähteestä myös ka
pletti, ly pDletƒ, ve pDletƒtƒ, va pletti, vi plett ’ruoska’.
Ks. myös letku.
Mechelin 1842 Käsik 147 (sm letti (merk. ei mainittu) < ven),
Akiander Suomi 1845 315 (samoin), Weske 1890 SFKO 218
(letti1–2 < ven, + ve vi), Mikkola 1894 SUST 8 151–52 (letti2 <
ven, + ka va), Kalima 1952 SlS 115 (+ ly, < ven), SKES 1958
288.

letto1 (Jusl 1745; Häme Satak EPohjanm, paik. Peräp) ’suo, upottava kohta suossa; kelluva sammalkerros / Moor, unbegehbare Stelle im Moor;
schwimmende Moosdecke’.
Luult. johd. sanasta lentää (letä) (*len(nä)ttö),
vrt. leijas (lounmurt.), liehu (EPohjanm, paik.
KaakkSm Peräp) ’hyllyvä, upottava maa’, ka liehu
id., ks. lentää, leijata, liehua. Huom. kuitenkin myös
deskr. synonyymit lellu (ks. lellua) ja lelvä (ks. tätä).
— Sm lete (hajat.), hetto ovat kontam. sanoista letto
+ hete.
Ihre 1769 Gloss 2 39 (sm ~ germ), Lindström 1859 KeltGerm
26 (< germ), Lidén 1911–12 FUF 12 89 (? samoin), *Tuomi
1973 SUSA 72 434–51 (+ letto2; ♦ lentää (käännöslainana <
nr), hetto kontam.).

letto2 (Jusl 1745; Loun- ja KaakkSm rannikko, Perämeren rannikko) ’kari, luoto; pieni saari / Schäre,
Klippe; kleine Insel’, leto id.
? < nr murt. fleta ’pieni kallio luodolla’.
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Juslenius 1745 SSC 182 (♦ lentää), Karsten 1938 FmS 5 201–
02 (< nr murt. flätto ’tasainen pinta’), *Tuomi 1973 SUSA 72
434–51 (+ letto1; ♦ lentää (käännöslainana < nr)).

lettu ks. lätty.
letukka (Lönnr 1874; yl.) ’kevytmielinen t. laiska
nainen; reipas t. ajattelematon tyttö (itämurt.) / Flittchen, Faulenzerin; lebhaftes od. gedankenloses Mädchen’.
Ehkä johd. sanasta lentää (letä) (ks. tätä), merk.
puolesta vrt. murt. liehakko, lepakko id.
leuhka (Lönnr 1874; yl.) ’ylpeä, rehentelevä, mahtailija; yksinkertainen, hupsu (KPPohjanm Kain) /
angeberisch, Angeber; einfältig’, leuhkia ~ ink leuhka, leuhkia | ka leyhkä, leyhkeä id. | ly Dlöuhhädä
’leuhkia’.
Ehkä sanojen leuhua, leyhyä (ks. tätä) johdoksia.
Voi liittyä myös sanaan leveä (vrt. leveillä ’mahtailla’), vrt. levakko (kaakkmurt.) ’ylpeä’. Tällöin samaan yhteyteen kuuluisi mahd. myös leuhka (et. itämurt. EKPohjanm) ’leveäteräinen veistokirves’.
leuhua ks. leyhyä.
leuka (Sorol 1621 leuca luusta; yl.) ’(Unter)kiefer,
Kinn’, itämurt. myös ’nuotan poven suuverkko’,
johd. leukailla ~ ink leuka ’leuka, huuli; nuotan osa’
| ka leuka ’leuka; nuotan osa’ | ly Dlöug ’leuka’ | ve
Dlüug | va l(euka | vi lõug | li l5(ega id. (sm > lpLu leuke
’nuotan poven suuverkko’, Ko l5evj#e-vuelaVs
’kaulanahka’ (»leuanalainen»))
? < baltt, vrt. liett liaukà ’kaularauhanen, risa’,
tav. mon. liayukos, latv „laukas (mon.) ’(sian) turvonneet kaularauhaset t. nielurisat, kaulakupu’, tämän
oletuksen mukaan ims sana olisi alkuaan pejoratiivinen.
Ganander 1787 NFL 2 66a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
93 (+ ve), Donner 1879 Verwandtschaft 30 (+ li), B5uga 1908
AistSt 42 (< baltt), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 71 (+ lpKo),
Kalima Vir 1928 103–04 (+ va, < baltt), Kalima 1936 BL 132
(+ ka ly), Nieminen Vir 1945 45–55 (ei baltt), Nesheim 1947
StSept 3 126 (lpLu < sm), SKES 1958 288 (lpKo < sm; ei baltt
mainintaa), Kulonen Vir 1988 84–86 (< baltt).

leukojainen (Lönnr 1874; ei murt.) ’koiperhonen /
Motte’
? < germ *fleug5o-: ags fl5eoge, mys flioga, ns
Fliege, nn fljuge ’kärpänen’.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 25 (sm < germ), SKES 1958
288 (? < germ).

leuku (Lönnr 1874; Peräp Länsip) ’leveäteräinen
kirves, veitsi / Axt, Messer mit breiter Klinge’,
leukku id. (paik. PPohjanm Peräp).
Johd. sanasta leuka (ks. tätä); nimitys johtuu kirveen vartta tukevasta terän leukamaisesta jatkeesta
(Lönnr leukarauta). Merkitys ’iso veitsi’ lienee myöhäisempi.
Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 24, Toivonen 1923–24 FUF
16 215 (♦ leuka).

leuto (Gan 1787; et. itämurt.) ’lauha; huoleton, mukava / mild (Wetter); unbeschwert, angenehm’ ~ ka
leuto ’lauhkea, lämpimähkö (sää); hyvä, mukava’.
Alkuperä epäselvä; esitetty germ lainaetymologia
ei vaikuta uskottavalta.
Lindström 1859 KeltGerm 58 (< germ), Bruse Vir 1917 139
(samoin).

leve (: lepeen; Lönnr 1874; ISm KPohjanm) ’villahahtuva (karstauksen jälkeen); heinäsylys /
Wollflokke; eine Gabel Heu’, lepere id. ~ ink leve
’pyöreä villaleve’, lepe ’jalan päällä koottu
heinätukko’ | ka leveh ’karstattu villaleve’, levehtie
’karstata villoja le-peiksi’ | ly lebeh ’villaleve, hahtuva’ | va (Kukk) leve id. | vi rantamurt. leve,
lebemed ’(karstatut) villahahtuvat’ (? < sm).
Voivat kuulua sanan levä1 yhteyteen, kuten levy
ja leveä, ks. näitä.
MUSz 1873–81 700 (sm ~ vog l5upta, ostj ·l{iwqt, unk levél
’lehti’), Vaigla 1926 EKeel 5 22 (sm ~ vi), SKES 1958 288 (+
au ly; vi ? < sm), Koivulehto 1972 NPhM 73 605 (♦ levä1),
UEW 1988 259 (? sm ~ vog ostj unk).

leveä (Agr; yl.) ’breit, weit’, levetä, leventää, levennellä ’mahtailla’, leveys, levy, (jnk) levyinen ~ ink
levv‰ıä ’leveä’, levetä (prs. levenüJo) ’levitä’, levvüs
’leveys’, levü ’levy’ | ka levie ’leveä, laaja; vauras,
rikas, runsas’, levetä ’tulla leveä(mmä)ksi, laajentua;
lisääntyä’, levennellä ’mahtailla, pöyhistellä, rehennellä’, levevys ’leveys; jnk levyinen’, levy ’levy,
laatta, viilu’ | ly leved ’leveä, levyinen’, levedüz
’leveys’, levendüz ’levennys’, Dlebu ’levy, kaistale
(esim. tuohta)’ | ve leved ’leveä’, leveduz ’leveys’ |
va leviä, levveä ’leveä’, (Kukk) leventüja ’leventää’.
Johdoksia sanasta levä1 (ks. tätä). Ims > lpKo
l¥ı#evved ’pyöreäpohjainen, varava (vene, ahkio)’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (sm ~ ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 19 (sm ~ lpKo), SKES 1958 288–89 (+ ka ly, lp ? < sm),
Häkkinen 1987 ES 146.

levittää ks. levä1.
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levo ks. levätä.
levy ks. leveä.
levä1: levällään (yl.) ’ausgebreitet’, johd. levittää
(Agr), levitä, ks. erikseen leveä ~ ink levittüja
’levittää’ | ka levälläh, levälleh ’levällään, levälleen;
rikki’, levitä ’levitä, hajaantua, siirtyä; hajota,
särkyä, mennä rikki’, levitteä ’levittää (hajalleen);
hajottaa, rikkoa, särkeä’ | ly levitä ’levetä, tulla
leveäksi’, levittädä ’levittää’ | ve levitada id. | va
levällüja ’hajallaan’, (Kukk) levittüja ’levittää’ | vi
levitada id.
= lpN lævve ’löyhä, irtonainen’ (sen sijaan lpN
lævvât (In Ko Kld T) ’levitä, levittää; olla levällään’
luult. < ims)
? < germ *lew5a, vrt. mn isl ljá, nn ljó ’niitetty,
kokoon haravoimaton (levällään oleva) heinä’. Ks.
myös leve, levä2.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 19 (sm ~ lpKo T), T. I. Itko-nen
1928 SUST 58 32 (+ lpKld), SKES 1958 288–89 (+ ka ly ve
lpN l∞ævvât; lp ? < sm), *Koivulehto 1972 NPhM 73 600–06 (<
germ).

levä2 (Jusl 1745; etup. I- ja PSm) ’vesikasvi; sammalkerros veden päällä, suonsilmäke; kostea maasto
/ Alge; schwimmende Moosschicht, Schlenke;
feuchtes Gelände’, leväkkö.
Kuuluu ehkä sanan levä1 yhteyteen (ks. tätä; kyseessä olisi veden pinnalla leviävä, levynä oleva kerros), huom. kuitenkin myös ositt. deskr. synonyymit
lellu (: lellua), lelvä ja letto1 (ks. näitä).
Tunkelo 1902 FUF 1 184–85 (sm < germ), SKES 1958 289 (?
samoin), *Koivulehto 1972 NPhM 73 603–04, 606 (~ levä1).

leväperäinen (1847; yl.) ’huolimaton, välinpitämätön / nachlässig, gleichgültig’ ~ ka (Suojärvi)
leväperäine ’leväperäinen, taitamaton’.
Kuulunee sanan levä1 yhteyteen (henkilö,
jolta asiat jäävät »levälleen»). Ositt. tämän
vaikutuksesta ovat syntyneet vela-, veloperäinen
(VarsSm Satak) ’laiska, saamaton’ (vrt. vela ’pitkä,
pitkäveteinen’),
ehkä
myös
veläpperänen,
veräpperänen (LounSm Hme) ’laiska, saamaton’,
»wedepäräisys» (Flor 1678) ’hitaus’, jotka
näyttäisivät sisältävän vetää v:n aineksia. Aiemmin
esitetyt metateesiin perustuvat selitykset ovat
sanojen levikin perusteella hylättäviä.
Rytkönen Vir 1937 416–17 (♦ vela), Rapola Vir 1947 75–76
(♦ vetää), SKES 1958 289 (samoin), SKES 1978 1689–90
(ositt. ♦ vela).

levätä (Agr; yl.): lepään, murt. levään ’(aus)ruhen,
rasten’, lepo, levoton, levollinen, lepuuttaa,
levähtää; lepo (osin hämmurt.), levo (lounmurt.
Satak) ’karjan lepopaikka metsässä’ ~ ink levätä | ka
levätä ’levätä’, levähteä ’levähtää’, lepävö, lepävys
’lepo’ | ly Dlebäüdüdä ’levätä, nukkua (päivällä
aterian jälkeen)’ | ve Dlebaitaz(e ’levätä’, Dlebu
’lepääminen, lepo’ | va levätäg | vi lebada ’levätä’
? < germ *hlewa- (< *xlewo-), vrt. kys ge-liuwen, Sveitsin murt. lJüw(w)en ’levätä’; s. lepo, levo
ehkä suoraan < germ *xlewo-, vrt. mn isl hlé ’(tuulen)suoja, lepotauko’, ags hl5eo(w) ’katos, suoja’,
engl lee ’suoja, lepopaikka’ (ks. lee). — Samasta
lähteestä myös ka ly levo ’ulkokatto’. Sm lepo,
levoton > lpN læppo (In), læbotæbme id.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 269 (sm ~ vi), Setälä 1890–91
ÄH 72 (+ ve), Wiklund 1896 SUST 10 171 (+ lp), Setälä 1934
AASF B 30 565–68 (au, sm levo < germ), Lagercrantz 1939
LpWsch 419 (lp < sm), Holthausen 1948 VEWAwn 118 (lepo
< germ *hlewa-), SKES 1958 289 (+ ka ly va), Koivulehto
1981 PBB(T) 103 202–03 (lepo, levo, levätä < germ).

leyhyä (Eurén 1860; melko yl.) ’henkäillä, hulmuta /
wehen, flattern’, leyhähtää, leyhytellä (Kal) ’astella
kevyesti; elellä huolettomasti’, rinn. takavok.
leuhua, leuhahtaa ~ ink leuhua ’liehua’ | ka leyhyö,
leyhähteä, leuhuo ’liehua, hulmuta’, leyhkyö ’liehua,
leyhyä (tuuli), loimuta (tuli)’ | ve Dleihta | vi lehvida
’liehua, leyhyä’.
Deskr. sanoja, ks. myös leuhka, löyhkä2.
SKES 1958 323, EEW 1982–83 1270–71.

liaani ’trooppinen kiipijä-, köynnöskasvi / Liane’
< ransk liane, murt. liorne id. (luult. kontam. lier
’sitoa’ + viorne ~ lat viburnum ’heisipuu’).
TS 5 1913 877 (sm < ransk), Gamillscheg 1969 EWFra 566.

lie- (Agr; yl.), pot. lienee, lie ’(Potentialis) dürfte,
mag, ist wohl’ ~ ink l‰ıjjä (l5e, l5enüJo) ’olla (fut.);
lienee’ | ka lie(nöy) ’olla (fut.), tulla (jksik),
muodostua, ilmestyä’ | ly Dliettä ’riittää, olla
tarpeeksi; tulla, saapua; tapahtua’ | ve Dli7nd'ä (l‰ınob,
Dlib) ’olla (fut.), tulla, joutua; riittää’ | va l5e- (l5eb)
’tulla (jksik), olla (fut.); täytyä’ | vi leeda (leeb,
leeneb) pot. ja fut. apuverbinä | li l‰ıdq (l‰ıb) ’olla
(fut.), tulla; lienee’
= lp læt ’olla, tulla’ | ? mdE Dlevks, M Dläfks ’poikanen, lapsi’ | tVserL liäm, I liam, lijam ’olla, tulla;
olla mahdollista; poikia, synnyttää (eläimistä)’ | votj
lu{in{i ’olla, tulla (jksik); olla mahdollista’ | syrj lon{{i
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’olla, tulla, syntyä; täytyä’ | unk lesz (le-) ’olla (fut.),
tulla (jksik)’.
Sjögren 1828 GS 1 228 (sm ~ lp), 459 (+ syrj), Gottlund 1832
Otava 2 225 (+ vi), Rask 1834 SA 1 23 (+ tVser), Boller 1853
SbAW 10 290 (+ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 66 (+ va), Budenz 1869 NyK 7 13 (+ li votj), Simonyi 1877 NyK 13 142 (+
ve), Setälä 1887 SUSA 2 178 (+ ka), FUV 1955 32, SKES
1958 289 (+ ly), Nirvi SbFAW 1960 144 (+ ink), *Rédei 1968
NyK 70 160 (+ ? md), TESz 2 1970 759, MSzFE 1971 402–
03, Häkkinen 1987 ES 146–47, UEW 1988 243–44.

lieha (Lönnr 1874; lounmurt.) ’leveä, reunoille t.
helmaan levenevä (astia, hame) / weit (z. B. die Öffnung eines Gefäßes), ausladend (Rock)’, murt. myös
lieheä, liehka, liehkeä, liekko id., lieheellä (Gan
1787) ’leveällä, levällään’ ~ ka liehasuu ’väljäsuinen
(astia), virnuilija’, liehie, liehkie ’laakea, leveäsuinen
(astia)’, liehakka ’leveähkö, lihavahko; laakea
(astia)’, liehiel ’levällään, (jalat) harallaan’, liehistyö
’levitä (huonoksi), mennä rikki’.
Tähän voi kuulua myös liehua ’hulmuta
(tuulessa »levällään»)’ johdoksineen (ks. tätä), vrt.
myös liuha.
Wiklund 1912 MO 5 225 (liekko < germ, vrt. mm. nr låg ’matala’), Setälä 1912–13 FUF 13 402 (? samoin), SKES 1958 289
(? samoin).

liehakoida (Flor 1702; melko yl.), liehakoita (: liehakoitsee; Agr) ’mielistellä / schmeicheln’, liehiä,
liehitellä, liehailla id.
Liittyy luultavasti liehua pesyeeseen, ks. tätä.
liehme (Eurén 1860; kaakkmurt. PSavo PKarj) ’loimu, paahde; uuninsuun yläpuoli / Feuer, Hitze;
Stelle oberhalb der Ofenöffnung’, liehmen, liehma
id., vrt. ink l5ezmott5a ’leimuta, liekehtiä’ | ka lieVsma
’uunin savukuvun sisäpuoli; lieska’ | ly lieVzm ’liekki;
uuninsuun yläpuoli’ | li liCesmq(z), (Sal) liesm
’lieska’ (> latv liesma id.).
Deskr. sanoja, vrt. leimuta, lieska.
Sjögren 1849 MélR 1 225 (li < latv), Anderson 1893 Wandl 98
(sm ~ ka; latv), Ojansuu 1921 Lisiä 53 (sm ~ ka li; latv < li),
Kettunen 1938 LivW 193 (li ? < latv), SKES 1958 291 (s. v.
lieska; + ly; latv < li).

liehtari (ISm) ’opas / Führer’, leitsata (Agr) ’opastaa’, liettari, lietata (KaakkHäme Kymenl), leittari,
leitata (EHäme Uus Kymenl)
< mr leSsaghare, mn lei“sagari ’opas, tiennäyttäjä’. — Verbin leitsata, leitata osalta vrt. nr ledsaga
’saattaa, (1558) näyttää tietä’; se voi olla myös
sm:ssa oma johdos nomineista leitsari, leittari jne.

Ganander 1787 NFL 2 57a (sm leitzata < ruots), Renvall 1823
SSK 1 272 (samoin), *Ojansuu Vir 1908 152–56 (< mr), SKES
1958 285 (samoin).

liehtoa ks. lietsoa.
liehua (Hemm 1616; yl.) ’hulmuta, loimuta; liikkua,
touhuta vilkkaasti / flattern, wehen, lodern; umherwirbeln, -eilen’, liehuttaa, liehahtaa; lieheellä
(Satak Häme ESavo) ’(vilkkaassa) liikkeessä’ ~ ink
l5ehua ’loimottaa’, l5ehu ’tulenkajo’ | ka liehuo
’liehua, hulmuta, heilua; loimuta, leiskua (tuli);
hyllyä (suo)’, liehottoa ’liikkua vauhdikkaasti (tukka
t. vaatteet hulmuten); tuulla’, liehata ’lehauttaa,
leyhyttää; loimuta, leiskua (tuli)’.
Tähän ehkä myös liehu (EPohjanm, paik. KaakkSm Peräp) ’hyllyvä, upottava maa, lieju’ ~ ka liehu
id. (vrt. letto (~ lentää) ja leijas (ks. leijua) ’hyllyvä
maa, suo’), ellei liehu ole sanan lieju äänt. variantti.
lieju (JuslP, Gan 1787; yl.) ’pehmeä savi, upottava
maa / (lehmiger) Morast’, liejuinen (Alm 1782), ?
liehu (Gan; EPohjanm, paik. KaakkSm Peräp) id. ?
~ ka liehu ’hyllyvä maa, lieju’.
Ehkä deskr. sanoja. Liehu muodot voivat kuulua
myös liehua pesyeeseen (ks. tätä).
lieka (Martti n. 1580; LSm Savo PKarj) ’maahan
lyöty seiväs, johon eläin sidotaan syömään;
kiinnitysköysi / Pfahl und Strick zum Anbinden des
Viehs, Tüder’, lieata ’panna liekaan’ ~ ink l5eka
’lieka’ | ka lieka ’paksu (lieka)köysi’ | ve Dleg ’lieka’ |
va l5(eka | vi lõõg id., kuv. lõõga jääda ’jäädä ansaan,
satimeen’
< germ *l5eºgª 5a, vrt. mys l5aga ’ansa, paula, viritetty
köysi’, kys l5age ’paikka, johon ansat on viritetty’;
mr laga ’ansa, paula’. Nuorempia lainoja samasta
germ originaalista ovat lieko sekä laho, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 2 69a (sm ~ vi), Ojansuu 1918 KAÄH 5
(+ ka), Setälä 1919 TS 10 748 (+ va), Saareste 1924 LVEM
215, Tunkelo 1946 VeKÄH 201 (+ ve), SKES 1958 289, Koivulehto Vir 1979 274, *Koivulehto 1981 PBB(T) 103 169–74
(< germ), Koivulehto 1984 Juuret 191–92 (vrt. lieko).

liekki (Agr; yl.), liekka (paik. Satak EHäme) ’Flamme’, liekehtiä, liekittää ~ ka liekki ’liekki’, lieketteä
’liekehtiä, lepattaa (tuli)’ | vi leek (g. leegi) ’liekki’.
Todennäk. samaa kantaa kuin liekkua ja liekkiö
(ks. näitä), vrt. myös lekko. Sm liekki > lpE liejkie
’salama’.
Ganander 1787 NFL 2 69a (sm ~ vi), Lagercrantz 1939 LpWsch 428 (lp < sm), SKES 1958 289 (+ ka).
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liekkiö (Agr:n jumalaluettelossa: »Lieckiö, Rohot,
iwret ja puudh / hallitzi, ia sencaltaiset mwdh»;
LSm) ’mytologinen olento, kummitus; vilkas lapsi /
mythisches Wesen, Gespenst; lebhaftes Kind’.
Yleensä katsottu liekki sanan johdokseksi sanalla
tavattavan
merk:n
’virvatuli’
perusteella.
Todennäköisempi alkuperä sanalla on samaan
sanapesyeeseen kuuluvassa v:ssä liekkua ’heilua,
liikkua vilkkaasti’; merk. ’virvatuli’ on ilmeisen
myöhäinen (vasta Lönnr 1874), liekki sanan äänt.
samankaltaisuuden aiheuttama.
Porthan 1782 OS 4 75 (~ liekki), *Haavio SbFAW 1946 129–
67 (~ liekki, ? liekuttaa), SKES 1958 289 (~ liekki).

liekko1 (LönnrLis 1886 »au»; paik. Peräp) ’ahkion
perälauta / hinteres Brett des Ackja’ ~ ka liekko id.
< lp liek |ko id.
T. I. Itkonen Vir 1920 8 (sm < lp).

liekko2 ’leveä’ ks. lieha.
liekkua (etup. KaakkSm ja Ink) ’heilua, keinua /
schaukeln’, liekuttaa, liekutella (Gan 1787), liekku
’keinu, kehto’ ~ ink l5ekkua ’keinua, kiikkua’, l5ekutt®a
’keinuttaa, liekuttaa’, l5ekku ’keinu’ | ka liekkuo ’keinua, kiikkua; keikkua, liikkua’, liekuttoa ’keinuttaa,
liekuttaa’, liekku ’keinu’, liekahtoakseh ’keinahtaa,
keikahtaa’ | va l5(ekkua ’keinua’, l5(ekku ’keinu’.
Merk:n ’heilua, liikkua (vilkkaasti)’ kautta voitaneen yhdistää sanoihin liekki ja liekkiö, ks. näitä.
Deskr. sanoja.
Ahlqvist 1856 WotGr 136 (sm ~ va), SKES 1958 289–90 (+ ka
ve ? md ? votj ? syrj), Talve 1961 Sananj 3 96.

lieko (Hemm 1616; länsimurt. PäijHäme Kain)
’maatunut t. vettynyt (makaava) puunrunko / am
Boden oder im Wasser liegender, verfaulter
Baumstamm’ ~ ka lieka ’tuulen kaatama puu;
uittosalko’ (sm > lpN liekko ’tuulen kaatama puu’)
< germ *l5eºgª 5o (> *l5aºgª 5o), vrt. mn lág, nn laag, nr
murt. låga ’kaatunut, metsässä makaava puunrunko’.
Eri-ikäisiä lainoja samasta germ originaalista ovat
lieka sekä mahd. laho, ks. näitä.
Lindström 1859 KeltGerm 58 (sm < germ), *Lidén 1911–12
FUF 11 124–25 (< germ), Wiklund 1912 MO 5 225 (samoin),
SKES 1958 290 (+ lp < sm), Koivulehto Vir 1979 274 (<
germ), Koivulehto 1984 Juuret 191–92 (vrt. lieka), Leskinen
1992 JYSKLJ 35 20, kartta 5.

liemen (Jusl 1745; Häme Satak Peräp Länsip Ink)
’karitsan ensimmäinen villa, lapsen (syntymä)tukka /

Lammwolle, Woll-, Kindeshaar’, rinn. lieminä
(Raam 1642; EPohjanm), lieminka, lieminko,
lievinko (savmurt. Pohjanm) id. ~ ink l5emina
’karitsasta keritty ensimmäinen villa; lapsen hiukset’
| ka liemen, liemenö ’karitsan ensimmäinen villa;
(lapsen) hienot t. kiharat hiukset’, liemenöittyö
’kasvaa liemenvillaa; karvoittua’ | ly Dliemino
’karitsan ensimmäinen villa’ | ve Dlemg{ii7ne | va
(Kukk) l5eminä id. | vi leem: leeme-hiuksed (Wied)
’lapsen ensimmäiset hiukset’, (murt.) leemik,
leemikene, leemin ’karitsan villa’.
Ehkä sanan liemi johdoksia kuten myös lientää
(ks. näitä); ohut villakerros vertautuu taivaan peittävään ohueen pilvikerrokseen ja tämä puolestaan sakenevaan ja samenevaan liemeen.
Juslenius 1745 SSC 185 (~ lientyä), Ganander 1787 NFL 2 70a
(sm ~ vi), Ojansuu 1921 Lisiä 19–20 (+ ka), Hakulinen Vir
1949 307 (+ ve; ~ lientää), SKES 1958 290 (+ ly), Hahmo
1994 Grundlexem 76–79.

liemi (Agr; yl.) ’Brühe, Suppe’ ~ ink l5emi ’liemi,
keitto’ | ka liemi ’liemi, tav. kalojen keitinliemi’,
lientyö ’antaa makua liemeen (kala)’ | ly liemi
’kalakeitto, -liemi’ | ve Dlen, Dlemuz id. | va l5emi
’liemi’ | vi leem ’(liha)keitto, liemi; neste’,
leemendada ’hikoilla, tulla kosteaksi’ | li l‰ıem
’keitto, liemi; jälsi’
= lp liebmâ ’liemi’ | mdE Dlem, M Dläm
’liemi, rasva’ | tVser lem ’keitto, liemi’ | votj l{im
’(kala)keitto; makea liemi’ | syrj Dlem ’hyytelö, (murt.
Wied) keitto’ | vog l5am ’keitto, liemi’ | unk lé ’liemi,
mehu’, leves ’keitto’. Ks. myös liemen, lientää.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 208 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 71 (+ vi unk), Castrén 1845 EGTsch 65 (+ tVser),
Lindström Suomi 1852 55 (+ votj), Ahlqvist 1856 WotGr 135
(+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 161 (+ md), Budenz 1869 NyK
7 11 (+ li vog), Kalima 1915 OLR 152 (+ ka), Saareste 1924
LVEM 152–53 (+ ve), *Uotila 1939–40 FUF 26 163–64 (+
syrj), FUV 1955 95, SKES 1958 290 (+ ly), Lytkin & Guljajev
1970 KESK 159, TESz 2 1970 733, MSzFE 1971 392–93,
UEW 1988 245.

lientyä (JuslP, Gan 1787; kaakkmurt., paik. Häme
Savo Pohjanm) ’lieventyä (kipu), lauhtua; jäähtyä
(uuni; paik. kaakkmurt.) / nachlassen (Schmerz,
Frost); abkühlen (Ofen)’ ~ ink l5entüä ’jäähtyä,
tasaantua (lämpö saunassa)’ | ka lientyö ’lauhtua;
liestyä (lanka)’ | vi murt. leendüdä ’jäähtyä’.
Voi kuulua alk. sanan lievä yhteyteen (? < lieventyä), vrt. lievä kipu, pakkanen, lämpö (uunissa), kuten myös liestyä, ks. näitä. Varmaankin a. lienteä
(murt. harv.) ’lievä, lauha’ on verbiin nähden sekundaari. Merk:n ’lauhtua’ osalta sm ja ka sanat
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kuulunevat ositt. v:n lientää yhteyteen (ks. tätä).
Kyseessä on siis kaksi erilähtöistä sanuetta, jotka
ovat osaksi limittyneet.
Hakulinen Vir 1949 200–01 (sm ~ au vi; ? ~ lientää), SKES
1958 290 (~ lpE liëddedh ’lämmetä’).

lientää (Peräp Länsip) ’pilvistyä tasaiseen / sich
gleichmäßig bewölken’, lientyä (Jusl 1745; I- ja PSm), liennellä id., lienne ’ohut, tasainen pilvi; kaihi’
~ ka lientyö ’pilvistyä; painua kiinni (silmät)’, lienne
’ohut pilviverho’, vrt. myös liemakka ’samea, autereinen, usvainen; (silmistä) raukea’.
Johdoksia sanasta liemi (»tulla liemimäiseksi» =
’menettää kuulautensa, sameta’), ks. tätä. Vrt. myös
lientyä.
Hakulinen 1941 SKRK 1 238, *Hakulinen Vir 1949 199–201,
304–08 (sm ~ ka; ♦ liemi), Toivonen Vir 1949 298–300, SKES
1958 290 (~ liemen ♦ liemi).

liepeä (Jusl 1745; LUus E- ja KaakkHäme Kymenl
Peräp Länsip) ’lauha, mieto / mild, lau’ ~ ink l5epeä
’haalea’ | ka (Kiestinki) liepie ’mieto’ (? < sm) | vi
leebe ’lempeä, lauhkea, lievä’, E leebü- ’jäähtyä’ | li
l‰ıebdq ’lievä, leuto’
? = tVserL liwq, I lewe ’haalea (vesi), leuto, lämmin’. Vrt. lievä.
Tammemägi 1906 EKirj 1 317 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW
191 (+ li), SKES 1958 290 (+ ? tVser), EEW 1982–83 1257 (+
vi leebe ? < sm).

lieputtaa (savmurt. Pohjanm Peräp) ’hulmuta, loimuta; heiluttaa / flattern, flackern (lassen)’,
liepottaa; lieppo, lieppu ’väljäsuinen astia, leveä
helma’ ~ ka liepottoa ’liehua, liidellä; hulmuta,
loimuta’, liepetteä ’tuulla; astella jalat levällään’
(vrt. myös lievehteä ’heilua, hulmuta’) | vi
(rantamurt.) leebuda ’leyhyä’, leebutada ’leyhyttää’
(? < sm).
Deskr. sanoja, vrt. lieha, liehua, liekkua. Merkityksessä ja äänneasussakin voi olla myös lieve sanan
vaikutusta.
lieri (Gan 1787; vars. ISm) ’(pyöreän esineen, hatun) leveä reuna / Krempe (bes. des Huts, eines runden Gegenstandes)’ ~ ka liera id., lierakko ’väljäsuinen, laakea (astia)’, lieritteä ’leventää, levittää (tav.
astiaa suusta)’.
Voi kuulua alk. samaan deskr. sanueeseen kuin
liero, ks. tätä. Merkityksessä on nähtävissä myös sanojen lieha, liekko (s. v. lieha) vaikutusta.

liero (Gan 1787; ISm Pohjanm) ’onkimato / Angelwurm’, liera id., lierakka (paik. VarsSm), lierikka
(Kymenl) ’pötkö, esim. villaleve, pitkänomainen
heinäkasa, ihosta hiertyvä lika’‚ lieru (EPohjanm),
lierukka ’toukka, sammakonpoika’; lierittää (esim.
taikinaa pötköksi), lierua (LSm, paik. kaakkmurt.)
’vieriä, kiemurrella’ ~ ka liera, liero ’onkimato’ | vi
(koillmurt.) lõõrikas ’kastemato’ (? < sm).
Deskr. sanoja. Tähän kuuluvat myös uud:t liereä
ja lieriö (1865). Sm lierittää merk:ssä ’heiluttaa
(häntää; Gan)’ ehkä ositt. < nr murt. lira, lera id.
Rietz 1862–67 SDL 405 (lierittää < nr murt.), Wiedemann
1875 GrEhstn 181 (sm ~ vi), Saareste 1924 LVEM 76–77 (vi ?
< sm), Mägiste 1928 Demin 94 (+ ka), SKES 1958 290.

liesa (PKarj) ’alin seinähirsi, lattian niskahirsi /
unterster Wandbalken, Tragbalken des Fußbodens’ ~
va (mon.) lesat ’talaat, niskahirret’
< ven les ’puu; metsä’.
Vuorela 1979 KpS 241 (sm < ven).

liesi (Speitz 1643; ISm KPPohjanm Peräp, osin Häme) ’hiilikuoppa uunin suun edessä, tulisija / Vertiefung vor dem Ofen für die Kohlen, Herd’, johd. liedos, liedus id., liesikka, liesikko, liesikäinen ’hiilloksella paistettu pieni leipä’ ~ ink l5esi ’hiillos, uunin
edusta’ | ka liijos ’uunin tulisija’ | ve Dle/z ’liesi’ | va
l5esi | vi lee, murt. leed | li l‰ıedqg id.
todennäk. < germ *sle∞d-, vrt. kys sl5at, ns Schlot
’savupiippu’.
Ahlqvist 1856 WotGr 135 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
92 (+ ve), MUSz 1873–81 686 (+ vi), Saareste 1924 LVEM
188 (+ li), SKES 1958 291, *Koivulehto Vir 1984 222 (<
germ).

lieska (1732; itä- ja hämmurt. Pohjanm Peräp) ’uunista työntyvä liekki; uuninsuun yläpuoli / aus dem
Ofen schlagende Flamme; Stelle oberhalb der Ofenöffnung’, lieskata ’lyödä ulos (tuli uunista), leiskua’
~ ink l5eska ’(tulen)lieska’, l5eskata ’lieskata’, l5eskua
’loimottaa’ | ka lieska ’(tulen)lieska’, lieskata ’leiskauttaa (tuli), hulmuta’, lieskuo ’leiskua, hulmuta,
heilua’ | va l5(eska ’lieska’, l5(esk®ab ’lyö lieskoja (uuni),
loimuaa’ | vi lõõsk ’(tulen)lieska, uuninsuun yläpuoli
(jossa pärepuita kuivataan)’, lõõsata (prs. lõõskab)
’lieskata’.
Varmaankin deskr. sanoja, vrt. leiskua, liehme.
Anderson 1893 Wandl 98 (sm ~ vi), SKES 1958 291 (+ ka va).

liestin (LönnrLis 1886; Kittilä) ’hiiren- t. rotanloukku / Mause-, Rattenfalle’
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= lpIn liestaVz ’(linnun) sadin, loukku’, varmaankin lainaa jompaan kumpaan suuntaan.
E. Itkonen Vir 1938 458–59, SKES 1958 291.

liestyä (Gan 1787; ISm Häme Pohjanm) ’purkautua
(lanka, kangas) / sich auflösen (Garn, Gewebe)’,
merk. paik. myös ’lauhtua, jäähtyä (uuni;
KaakkSm); notkistua (EPohjanm)’, johd. liestyttää
’kiertää auki (lankaa), laimentaa, pehmittää’ ~ ka
liestyö ’purkautua (punos, kudos, lanka), oieta
(kierre)’, liesteä ’purkaa (lankaa)’ | ly liestuda
’liestyä, kiertyä auki (lanka)’.
Voi kuulua alk. sanan lievä yhteyteen (? < lievistyä) kuten myös lientyä, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 2 73, 74a (♦ lievä), Turunen 1950 SUST
99 144 (sm ~ ka ly; ♦ lievä), SKES 1958 291.

liesu1 (Lönnr 1874; LSm): (olla) liesussa, (mennä)
liesuun ’olla tietymättömissä, lähteä tiehensä / sich
herumtreiben, sich davonmachen’, lietsussa (ISm KPPohjanm), liessussa (paik. KaakkSm) id.
?? < ven les ’metsä’, v lesú ’metsässä’.
liesu2 (Eurén 1860; Peräp) ’(ketun) onkalo, luola /
Höhle, Fuchsbau’
< lpN liesso (Lu) id.
E. Itkonen Vir 1937 302 (sm ~ lp), SKES 1958 291.

liete (JuslP, Gan 1787; I- ja PSm EPohjanm, osin
Häme) ’veden kuljettama hieno hiekka, lieju;
vesijättömaa / Flußsand, Schlamm; Schwemmland’,
liettää, liettyä; huom. myös lietyä (Jusl 1745)
’juuttua liejuun’ ~ ink l5ete ’lieju, liete’ | ka liete
’hieno rantahiekka, matala hiekkaranta; liejukko,
mutapohja’, lieteranta ’hiekkaranta’, liettyö ’ajautua
tuulen ja aaltojen mukana rantaan (hiekka); liettyä’ |
ly Dliete ’hiekka’ | ve Dlet(e ’hiekka, liete, rantahiekka’ |
va (Kukk) l5ete ’(kova) rantahiekka’, l5ettüja ’liettää,
ajaa hiekkaa rantaan’ | vi leede ’hiekkaranta,
hiekkasärkkä’ | li l‰ıedqg ’kostea, valkea ajohiekka’
(sm > lpKo li?ett(3a (g. l¥ı?e# tt(ag) (Kld) ’liete’).
Samaa kantaa kuin lieto1, ks. tätä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (sm ~ ve), Setälä 1890–91 ÄH 63 (+
ly li), Kettunen 1929 EÄH 138 (+ vi), T. I. Itkonen 1943 KV
22 49 (lpKo < ka), SKES 1958 291.

lieto1 (Jusl 1745; Häme kaakkmurt. Savo KSm,
paik. Länsip), lietomaa ’vesiperäinen, pehmeä
(maa), hiekkamaa, lieju(inen) / sumpfig, weich,
schlammig; sumpfiger od. sandiger Boden,
Schlamm’ ~ ka lietoittuo, lietostuo ’ajautua tuulen t.

aaltojen kuljettamana rantaan (hiekka); peittyä
hiekkaan’ (edellyttää kantasanaa lietto) | ve Dled (g.
Dledon) ’hiekkainen’ (sm > lpLu slüjaht5o ’joen
rantaharju, joenpohjahietikko, moreeni’).
Liittyvät sanoihin liete (ks. tätä), liettää, vaikka
vain ka sana voidaan osoittaa näistä säänn. johdokseksi.
Kettunen 1943 SUST 86 316 (sm ~ ve), SKES 1958 291.

lieto2 (Eurén 1860; kirjak., run.) ’pehmeä, lempeä,
vieno / weich, sanft, mild’, (murt. hajat.) ’leuto’.
Todennäk. kontam. lievä + mieto tai lievä +
leuto.
*Haavio Vir 1965 366–68 (Kansanr. lieto Lemminkäisen epiteettinä ehkä < sl, vrt. ven lVeto ’? kaunis’, lat laetus ’kaunis,
iloinen’).

lietsoa (Agr; yl. paitsi LounSm) ’puhaltaa palkeilla /
(mit dem Blasebalg) anfachen’, rinn. liehtoa id. ~
ink l5etsua, l5etsuta ’lietsoa’, l5etsa ’(pajan) palkeet’ |
ka liettVsuo ’lietsoa palkeilla; puhaltaa (tuuli);
huohottaa, läähättää’ | ly liettVsoda
’lietsoa;
läähättää’ | va l5(etsua id. | vi lõõtsuda ’puhaltaa,
tuulla; lietsoa’, lõõts (g. lõõtsa) ’palkeet’ | li l5(etstq
’puhaltaa; läähättää; lietsoa’.
Ahlqvist 1856 WotGr 136 (sm ~ va vi), Kettunen 1938 LivW
191 (+ li), SKES 1958 291 (+ ka ly).

lieve (Agr; yl.) ’helma; vaatteen, vuodan reuna; reuna-alue / Saum, Rand’, liepukka (KaakkHäme Kymenl) ’lieve’ ~ ink l5eve, l5epe ’lieve, vaatteen reuna’ |
ka lieve ’(vaatteen, vuodan) reunus, lieve; kuve,
kylki; reuna-alue, laitama’ | ly liebe ’helma, lieve’ |
ve Dlebe ’koristekirjailu paidan helmassa’, (mon.)
Dlepked ’helmus, lieve’ (ims > lpKo li?ev3(a (Kld T)
’lieve’)
todennäk. < baltt, vrt. latv kl5epis ’syli’, liett klîebYys ’syli, sylillinen’. Ks. myös lieputtaa.
Setälä 1890–91 ÄH 63 (sm ~ ve), 110 (ve ~ ly), T. I. Itkonen
1943 KV 22 51 (lpKo < ims), Turunen 1949 KalS 151 (+ ka),
SKES 1958 291, *Koivulehto 1989 SUSA 82 185–87.

lievä (1622; yl.) ’löyhään kierretty (lanka); heikko,
vähäinen / lose gedreht (Garn); gelinde, gering’, lieveä (Lönnr 1874) id., lievitä (Ljungo 1601) ’purkautua’, lieventää, lievittää (Agr liewitit) ~ ink l5eveä,
lievä ’lievä (lanka)’ | ka lievä ’löyhä; mieto, heikko;
voimaton’ | ly Dliev ’löyhä; mieto, heikko’ | ve Dleb, Dlev
’lievä (lanka)’ | vi (Wied) leeb, leev ’lauha’, (murt.)
leevida ’tottua, rauhoittua’.
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Merk:n ’lauha’ kautta sanalle on esitetty germ
originaalia (ksk *hl∞æwia-, vrt. mn hl|ær ’lauha, vieno
(tuuli, ilma)’), ja samoin perustein se voitaisiin
liittää myös liepeä sanan yhteyteen. Kyseinen
merkitys on kuitenkin lievä sanalla varsin
marginaalinen, ja sen esiintyminen virossa voi olla
myöhäistä (vi sana voi olla liepeä sanueen jäsen).
Ks. myös lientyä, liestyä.
Wiklund 1912 MO 5 223 (sm ~ ka vi li; < germ), Tunkelo
1946 VeKÄH 501 (+ ve), SKES 1958 291–92 (+ ly; ? < germ).

liha (Agr; yl.) ’Fleisch’, lihava, lihoa, lihottaa, uud.
lihas (1860) ~ ink liha ’liha’, lihh®ava ’lihava’,
lihh5oja ’lihoa’ | ka liha ’liha, lihas’, lihava ’lihava;
rehevä; hyväkasvuinen’, lihuo, lihota ’lihoa’ | ly Dliha
’liha’, Dlihau ’lihava; viljava (maa), vehmas’, Dlihoda
’lihoa’ | ve liha, Dlihau ’liha, lihava’ | va liha, lihava
id. | vi liha ’liha’, lihav ’lihava’ (uud. lihas < sm) | li
lej5a ’ruumis, (ihmisen) liha’, liCebi ’lihava’. — Lp
lii |ke ’(ihmisen) iho; (Ko Kld T myös) ruumis, liha
(hengen vastakohtana)’ mahd. < ims.
Ganander 1787 NFL 2 75 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 135
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Thomsen 1890 BFB
43 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 290 (+ ka lp lâVsVses), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 19 (+ lp lii |ke), SKES 1958 292 (+ ly ? lp),
Koivulehto Vir 1979 275 (lp lii |ke < ims), Häkkinen 1987 ES
147.

lihta (L- ja KSm Savo Kain Verml), klihta (1699)
’pellavan muokkausväline / Flachsschwinge’,
lihdata (Gan 1787), klihdata
< nr murt. klifta ’lihta’, klyfta, klifta ’lihdata’.
Ahlqvist 1871 KO 71 (sm < nr murt.), Karsten 1936 FmS 4
509, SKES 1958 292.

lihti (Schr 1637; ei murt.) ’pieni laiva, proomu /
kleines Schiff, Leichter’
< nr liktare ’proomu, lastauksessa käytetty apulaiva’ < as holl lichter id.
Lindström 1859 KeltGerm 164 (sm < germ), Streng 1915 NRL
101 (< nr), SKES 1958 292.

liiga (1641 lijga) ’liitto, yhdistys / Liga’
<< ransk ligue, esp liga, ital liga, lega id. v:stä
lat ligare ’sitoa’.
Rein 1913 TS 5 925, Renkonen 1954 Avainsanoja 115, Koukkunen 1990 Atomi 294.

liihottaa (Lönnr 1874; murt. hajat.) ’schweben’,
liihotella (Eurén 1860), liihytellä (Kal).
Deskr. sanoja, vrt. liitää, lehahtaa.

liika (Agr; yl.) ’zu viel’, murt. myös ’kasvain, pahka; pariton; yliluonnollinen (ilmiö), kummitus’,
liian, liikaa, liioin; liiallinen, liikanainen; liioitella,
liietä ~ ink l‰ıka ’liika’, l‰ıan ’erittäin; liian’ | ka liika
’liika, tavallista runsaampi, enin osa; sopimaton’,
liijan ’liian; liian paljon; usein’, liijetä ’liietä’,
liijustoa ’liioitella, kerskua; pitää suurena t. paljona’
| ly Dl ‰ıg ’liika, tarpeeton, ylimääräinen; pariton
(luku)’, Dl ‰ıgan ’liian’ | ve Dl ‰ıg ’liikanainen’, Dl ‰ıgad,
ligaks ’liika, liiaksi’ | va l‰ıka ’liikanainen,
tarpeeton’, l‰ıg(epassi ’kohtuuttomasti’ | vi liig ’liika’,
liiga, liiaks ’liian, liiaksi’ | ? li l5(eiga, lJüga
’ylimääräinen, turha’ (ims > lpN lii |ge (E U Pi Lu In
Ko Kld) ’liika’)
? < baltt, vrt. liett liYekas ’pariton, ylimääräinen,
liika’, lYykis ’ylijäämä’, latv lieks ’liika, ylimääräinen,
tarpeeton, vale-’; ainakin li liCekq ’liika,
ylimääräinen’ on myöh. latv laina, muiden li sanojen
asema on epäselvä. Ims sanojen ohella voi baltt
taholta olla peräisin myös mdE Dlija, M Dlijä ’toinen,
muu’, E Dlijadoms ’jäädä yli’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 210–11 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 76a (+ vi), Watson 1819 Abstammung 278 (sm vi ~
latv), Lindström Suomi 1852 56 (+ md), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Budenz 1879 BB 4 239 (lp < sm), *Thomsen
1890 BFB 195–96 (+ ka va; < baltt; li < baltt), Weske 1890
SFKO 217 (sm vi; < baltt), Paasonen 1909 MdChr 89 (sm md;
? < baltt), SKES 1958 292 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 147–48.

liikata (Gan 1787; itämurt.) ’ontua / hinken’ ~ ka
liikata | vi (Wied) ligatada, E likahtada, murt.
likatada id. — LpR likkot, In likko∞d (Pi) ’ontua’, R
likkes, In likkuVs Kld T) ’rampa’ varmaankin < ims.
Vrt. linkata ja liikkua.
VW 3 1888 193 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 16
(lp < sm), SKES 1958 292.

liikavarvas (LönnrLis 1886; melko yl.) ’varvaskänsä / Hühnerauge’.
Kansanetym. mukaelma nr sanasta liktorn id. (lik
’ruumis’ + torn ’piikki’), jonka alkuosa on yhdistetty
sm sanaan liika.
Saxén 1896 Lisiä 5, SKES 1958 292.

liikki (Lönnr 1874, Stjerncreutz 1863 liiki; rannikkomurt.) ’purjeen palleköysi / Liek, Einfassungstau
des Segels’
< nr lik, kas l‰ık, holl lijk id. Samasta lähteestä
(ositt. saks taholta) myös ink l‰ıkki, vi liik, li l‰ık id.
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Ojansuu 1916 SKTT 158 (sm < vi < kas), Kettunen 1938 LivW
197 (sm vi li; < kas), SKES 1958 292 (sm < nr).

liikkiö (VR 1644; osin VarsSm LUus EHäme) ’kinkku / Schinken’
< germ, vrt. mn flikki (mr flykke, flikke ’kinkku,
kylkisilava’), ags flicce, engl flitch ’siansivu’.
Lindström 1859 KeltGerm 125 (sm < germ), Setälä 1912–13
FUF 13 323–24, SKES 1958 292.

liikkua (Agr; yl.) ’sich bewegen’, johd. liikahtaa,
liikehtiä, liikuttaa, liikuttua, liikutus (Gan 1787 mielen liikutus ’affekti’); liike, liikenne, liikunta jne. ~
ink l‰ıkkua ’liikkua’, l‰ıkaht®a ’liikahtaa’, l‰ıkutt®a
’liikuttaa; siirtää toiseen paikkaan’ | ka liikkuo
’liikkua, kulkea, muuttaa paikkaa, siirtyä; nyrjähtää;
nousta (leipä)’, liikahtoa ’liikahtaa; nyrjähtää;
nousta (leipä)’, liikuttoa ’liikuttaa, siirtää paikaltaan;
tuudittaa; hämmentää, sekoittaa, pöyhiä; koskettaa,
loukata, satuttaa’, liikeh ’liike, liikkuminen,
liikehtiminen’ | ly Dl ‰ıkkuda ’liikkua; nyrjähtää, mennä
sijoiltaan; tulla hulluksi’, Dl ‰ıkuttada ’liikuttaa;
keinuttaa, tuudittaa; sekoittaa’ | ve likkuda ’nousta
(leipä)’, likutada ’liikuttaa; tuudittaa; kohottaa
(leipiä)’ | va l‰ıkkua ’liikkua’, l‰ıkut(ella ’liikutella’ | vi
liikuda ’liikkua, kulkea’, liigutada ’liikuttaa’,
liigatada ’liikahtaa, hievahtaa’ | li likkq ’liikkua;
liikuttaa’ (ims > lpN lik |kât (Lu In Ko Kld) ’liikkua;
nousta; työskennellä’)
? = vogE luk-, I L lüjak-, P lako- ’liikkua, kulkea’,
E läkoqt-, P lako- ’hypätä’ | ostjI lü3ok-, E t3ok- ’hypätä,
syöksähtää’ || ? samJr laxa- ’huojua’ | slk laga- ’liikkua’. Jos ims sana on vanha, on 1. tavun pitkä iivokaali selitettävä liekkua, kiikkua tms. deskr. sanojen vaikutukseksi.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 210 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 78a (+ vi), Boller 1856 SbAW 22 105 (+ slk), Budenz
1879 BB 4 237 (lp < sm), VW 3 1888 193 (+ li), Setälä 1890–
91 ÄH 108 (+ ve), Setälä 1915 SUSA 30:5 67 (+ vog),
Wichmann 1914–22 FUF 15 18 (+ ka), FUV 1955 32, SKES
1958 292 (+ ly va), Häkkinen 1987 ES 148–49, UEW 1988
249 (+ ostj).

liila ’sinipunainen / Lila, lila’, lila
< nr lila id. << ransk lilas (aik. lilac) ’syreeni’ <
esp lilac < arab l‰ıl5ak id. < pers l‰ılak ~ n‰ılak
’sinertävä’ (n‰ıl ’sininen, indigo’).
TS 5 1913 965 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 574, OxfEt
1985 528.

liima (Agr lima; yl.) ’kiinnitysaine / Leim, Klebstoff’, liimata (Schr 1637)

< mn lím, mr l‰ım ’kiinnitysaine, liima, kalkki’ (nr
lim ’liima’), mn líma, mr l‰ıma ’liimata, kalkita’; lpN
lii |bmâ (E Pi Lu Ko) ’liima’ < sm t. sk; vi liim, li l‰ım
< kas l‰ım id.
Renvall 1823 SSK 1 279 (sm < nr), Castrén Suomi 1844 28
(sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 124 (sm lp; < sk), Tunkelo
1902 FUFA 1 183 (sm < ksk, vi < kas), Streng 1915 NRL 101
(sm vi; < mr), Kettunen 1938 LivW 198 (vi li; < kas), SKES
1958 292–93.

liina1 (Agr; yl.) ’pellava (LSm Kain), hamppu (itämurt.); liinavaate, huivi; (verkon) havas / Flachs,
Hanf; Leinen, Tuch; (Fischer)netz’, yhd. kaulaliina,
pääliina, pöytäliina; liinatukka, liinaharja, johd. liinakko, liinukka ~ ink l‰ına ’hamppu’, l‰ınakko ’ruskea
mutta vaaleaharjainen hevonen’ | ka liina ’hamppu;
nuotan t. verkon havas’, liinakko ’vaaleaharjainen
hevonen’ | ly Dl ‰ın | ve lin ’hamppu’
< germ, vrt. mn lín, nn nr lin ’pellava, palttina;
huivi’. Samalta (sk) taholta myös > lp liid |ne ’pellavakangas, huivi’; lpLu lii´na ’pellavakangas’ kuitenkin luult. < sm.
Moller 1756 Beskr 153 (sm ~ germ), Sjögren 1821 GS 1 11
(sm < nr), Castrén Suomi 1844 29 (sm ~ lp), Ahlqvist 1859
Anteckn 93 (+ ve), Lindström 1859 KeltGerm 155 (sm < germ),
Thomsen 1869 GSI 130 (sm lp; < mn), Toivonen 1923 KV 3
86 (+ ka), SKES 1958 293 (+ ly; lpLu < sm).

liina2 (Stjerncreutz 1863; paik. ESm) ’köysi, nuora /
Seil, Leine’
< nr lina id., alk. ’pellavalanka’ (< germ *l‰ıni5on
’pellavainen’). Samalta taholta (tai kas l‰ıne >) myös
vi liin, li l‰ın ’köysi, nuora’. Vrt. liina1, liina3, linja.
Kettunen 1938 LivW 198 (sm vi li; < kas nr), SKES 1958 293.

liina3 (Ruija) ’pitkäsiima / Reihenangel’
< nn lina ’nuora, köysi; pitkäsiima’. Tästä myös
lpN liid |nâ, liina ja kaP liina ’pitkäsiima’. Vrt.
liina2.
Qvigstad 1893 NL 218 (lp < nn), Beronka 1922 SynIagttagelser 107 (sm < nn), SKES 1958 293.

liipaisin (Jusl 1745; yl.) ’aseen, ansan laukaisin /
Abzug (Schußwaffe, Fangeisen)’, (LSm myös) lipaisin id. ~ ka liipatVsin | ly Dl ‰ıpattVsim id.
Johd. v:stä liipaista (ISm) ’lyödä, sivaltaa;
mennä sivuitse; laukaista’, liipiä (paik. KaakkHäme)
’joutua pois oikealta suunnalta’, liiviä (Ilomantsi)
’laukaista ansa (tarttumatta siihen)’ (vrt. ka liivie,
liivitteä ’lyödä, laukaista’, josta > ven murt. lívitƒ,
slívitƒ ’laukaista pyssy’); muodon lipaisin suhteen

45
vrt. myös lipaista (ks. lipoa) ja livahtaa, livauttaa
(ks. lipua).

Saxén 1895–98 Lånord 166, Saxén 1904–05 FUF 4 95–96 (sm
< sk), SKES 1958 293–94 (+ ka ly).

SKES 1958 293 (s. v. liipata; sm ~ ka ly), Kiparsky 1959
JuhlakHakulinen 196–97 (> ven).

liippo ’perhonen’ ks. liipottaa.

liipata1 (JuslP, Gan 1787; vars. I- ja PSm Häme)
’hioa, teroittaa / schleifen’, liippa (savmurt. KPPohjanm Peräp) ’hiomakivi, kovasin’ ~ ka liipata
’liipata, hioa teräväksi’, liippa ’hiomakivi’ | vi
liibata ’hioa’, liip ’hiomakivi, kovasin’
< nr slipa ’hioa, teroittaa, tasoittaa’, slipsten ’kovasin, tahko’. Myös lpN Vslii |pit (E Pi Lu) ’hioa’ < sk,
lpN liipat id., liipa ’kovasin’ luult. < sm.
Renvall 1823 SSK 1 279 (sm < nr), Qvigstad 1893 NL 333 (lp
< sk), SKES 1958 293 (+ vi; lpN < sm).

liipata2 (Jusl 1745; LounSm Häme) ’liukua, liirtää /
gleiten, rutschen, schlittern’, liivetä id., liipanne ’liukas kohta tiessä’
? < germ, vrt. kas slipen ’liukua, lipua; hioa; laahata’, vrt. liipata1, toisaalta liirata, livetä (s. v.
lipeä).
Sirelius 1906 Sperrfischerei 449 (sm < germ; tieto Saxénilta),
SKES 1958 293.

liipottaa (Hemm 1605; paik. Satak), liipotella (paik.
itämurt.) ’heilua, liikkua (kevyesti) edestakaisin / hin
und her schwingen, schweben’, liipotin ’kellon
käynnin säädin; rukin polkimen ja pyörän välinen
liikkuva puukapula (kaakkmurt. KSm)’, (rukin)
liipaisin (ISm) id. ~ ka liipottoa ’liihotella’, liipoi,
liipukka ’perhonen’ | ly Dl ‰ıpoi ’perhonen’, l‰ıp
’väkkärä’ | ve lipikäine, lipk5o ’perhonen’ (ka ly ve >
ven lípka ’perhonen’).
Deskr. sanoja. — Sm s. liippo ’perhonen’ (Lönnr
1874; ei murt.), joka on oikeastaan karjalaa, on yhdistetty moniin ural kielten samamerkityksisiin
sanoihin: näistä osa voi kuulua keskenään yhteen,
mutta ne voivat yhtä hyvin olla nuoria deskr. sanoja.
Vrt. liula.
MUSz 1873–81 696 (unk ~ ostj vog tVser lp vi), Genetz 1899
Suomi 3:16 23 (ka ~ vi lp unk), Kalima 1915 OLR 152–53 (ka
ly ve; > ven), Toivonen 1929 FUF 20 52, SKES 1958 294,
TESz 2 1970 757, MSzFE 1971 401–02, UEW 1988 259.

liippi (ISm EHäme Kymenl), lippo (Jusl 1745; PHäme Satak Pohjanm Peräp Länsip) ’kala-, kolehtihaavi / Fischhamen, Klingelbeutel’ ~ ka liippi | ly
l‰ıppi ’kalahaavi’
< germ, vrt. nr murt. glip ’iso kalahaavi’, nn glip,
nt glib, glibe, kas glipp id.

liirata (Lönnr 1874; LounSm KPPohjanm Kain Länsip) ’luisua, mennä sivuttain / gleiten, rutschen,
schlittern’, liirtää (paik. hämmurt.) id.
< nr slira ’liukua, luisua’ (< slidra, germ *sl‰ı∞dan
’liukua’).
Hellquist 1939 SEO 989 (ruots sanasta).

liirumlaarumi (Lönnr 1874 liirun laarun) ’tyhjänpäiväinen, joutava / Geschwätz, dummes Zeug’
< nr lirumlarum < ns lirumlarum id.
liisiä (JuslP, Gan 1787; Pohjanm KSm Savo PKarj
PSm) ’päästää ansa virityksestään (joutumatta siihen
kiinni); perua puheitaan / eine Falle unschädlich machen, ohne selbst gefangen zu werden; ein Versprechen rückgängig machen’.
Kuulunee yhteen liipiä, liiviä sanueen kanssa (ks.
liipaisin); äänneasuun ovat voineet vaikuttaa v:t
löysiä ’hellittää’ ja liestyä (ks. tätä). Merk:ssä
’perua puheitaan; jättää (työ) kesken’ sana voi olla
lainaa < nr lisa mm. ’vapauttaa t. ottaa vapaata
työstä; helpottaa (veloista, työstä)’.
*Koivusalo Vir 1989 326–30.

liiska ks. niiska.
liiste (itämurt. KPPohjanm Peräp) ’pitkä puusäle /
Latte, Leiste’, liista (Jusl 1745; paik. itämurt. ja EPohjanm), liistake, liisto (Kaakk- ja KSm), liste (Satak PHäme Perämeren rannikko Länsip) id., yhd.
liistereki ~ ka lisse ’liiste, päre; reen irtopohja’ | vi
liist, liistak ’säle, liuska’ | li l‰ıst ’hylly; kaistale’.
Ehkä deskr. alkuperää, vrt. listiä. Myös germ alkuperää on pidetty mahdollisena (vrt. lista), ja
ainakin li sanassa voi olla myös baltt vaikutusta (latv
l‰ıste ’lista, hylly’). — Epäselvä on suhde sanoihin
LpN l®ai |tâ (g. lai |tâgâ), In laaVsta (Ko Kld T)
’(ahkion) liiste’, Lu l®asta (g. lastaka), R lastek id.
Donner 1884 TechmZ 1 269 (sm vi; < baltt), Thomsen 1890
BFB 12–13 (sm vi; < sk), Äimä 1919 SUST 45 41 (+ ka),
Kettunen 1938 LivW 198 (+ li), SKES 1958 294 (? < germ).

liisteri, kliisteri (CullKiria 1670 klijsteri ’voide’; yl.)
’kiinnitysaine / Kleister’
< nr klister < kas kl‰ıster id. (vi kliister ehkä tästä).
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Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < nr), Karsten 1936 FmS 4 509,
SKES 1958 294 (+ vi < kas).

liiteri (Gan 1787 liideri; yl., ei Verml Ink) ’vaja
/ Schuppen’ ~ (sm >) ka (harv., uud.) liiteri id.
< nr lider id. (> lpN liider (In) id.).
Karsten 1938 FmS 5 205 (sm < nr), SKES 1958 294.

liitinki ks. linninki.
liittää (Agr; yl.) ’yhdistää / verbinden, hinzufügen’,
liittyä; liitto, liitos, liite ~ ink l‰ıtto: l‰ıtto-p‰ırakka
’tilaisuus, joka pidetään ennen häitä morsiamen
kotona; silloin syödään piirakkaa’ | ka liitteä ’liittää,
yhdistää’, liittyö ’liittyä, tarttua kiinni; yhtyä’, liitto
’määrä(aika), sopimus; määräaikainen pesti’, liitos,
liite ’liitos, sauma’ | ly l‰ıttada ’liittää yhteen’, l‰ıtto
’määräaika’ | va (Kukk) l‰ıttüja ’liittää (yhteen)’ | vi
liita id.
Ilm. alkuaan johdos sanasta liki (ks. tätä). Sm
(sekä ka) liitto > lpN lit |to (Pi Lu In Ko Kld T)
’liitto, sopimus’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 213 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 82 (+ vi), Lönnrot 1874 SRS 1 938 (♦ liki), Budenz
1879 BB 4 239 (lp < sm), Ojansuu 1916 SKTT 47 (sm ~ vi, ♦
liki), SKES 1958 294 (+ ka ly), Häkkinen 1987 ES 149–50.

liitu (yl.) ’Kreide’, kliitu (CullKiria 1670), kriitu
(Gan 1787; ei murt.) id. ~ (sm >) ka (Suojärvi) liitu
’liitu(maali)’
< nr krita, murt. klita, klito ’liitu’ << lat creta
’liitu, valkea savi’ alk. ehkä terra creta ’seulottu
maa’ (cernere ’seuloa’); vi kriit ’liitu’ < kas krite id.
Renvall 1823 SSK 1 201, 222 (sm < nr), Rietz 1862–67 SDL
329 (< nr murt.), Walde & Hofmann 1938 LEW 1 290–91,
SKES 1958 294, EEW 1982–83 989 (vi < kas).

liiva1 (paik. hämmurt.) ’hieno hiekka, liete, muta /
Sand, Schlamm’ ~ ink va l‰ıva | vi liiv (g. liiva) ’hiekka’ (sm liiva (Suomenl. saaret) ’hiekkaranta’ todennäk. < vi)
? < baltt, vrt. latv gl‰ıve, -a ’savilieju, muta, lima
(vedessä)’, liett glyvas ’lima’. Voi kuulua myös sanan liiva2 yhteyteen, ks. tätä. Sanalle esitetyt
vastineet etäsukukielistä ovat äänt. syistä
epätodennäköisiä.
Ganander 1787 NFL 2 83a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
135 (+ va), Thomsen 1890 BFB 173 (sm ? vi; < baltt t. sk), E.
A[htia] Vir 1902 41 (+ syrj), Ojansuu 1916 SKTT 158 (sm
Tytärsaari < vi), Toivonen 1929 FUF 20 51 (+ votj ostj), FUV
1955 95 (? sgr), SKES 1958 294 (? sgr, ? < sk, baltt), UEW
1988 250 (? sgr).

liiva2 (Flor 1702; melko yl. vars. PSm) ’lima, kuola;
levä; hienoksi kiehunut t. mädännyt (ruoka) /
Schleim; Seetang; etw. zu Brei Gekochtes od. Verfaultes’, liivate (1896) ’hyytelöimisaine’ ~ ka liiva
’(tav. seisovan veden, vesikasvien t. -kivien pinnalle
muodostu-va) lima, näljä’, liivautuo, liivavuo ’tulla
limaiseksi, niljaantua, liejuuntua’ | ly l‰ıv ’vesi-,
rantaheinä, venyvä kerros hapahkon maidon
pinnalla, vihreä lima järviveden pinnalla’
< germ *sl‰ıwa; vrt. mn isl sl/y ’limainen vesikasvi’, nn sly, sli ’lima’, samasta lähteestä myös lpN
Vslii |ve (Lu) ’kuola, lima, visva’. Myös sanan liiva1
kohdalla mainittu baltt originaali on mahdollinen;
sanat lienevät ainakin sm:ssa osittain sekoittuneet.
— Sm > lpIn lijvœa ’lima (kalan pinnalla)’, ka ly >
ven murt. líva, l/yva ’lampi, kosteikko’.
Qvigstad 1881 Beiträge 110 (sm lp; < sk), Thomsen 1890 BFB
173 (sm ? vi; < baltt t. sk), Tunkelo 1902 FUF 1 184–85 (sm ~
ka va vi; < sk), Pogodin 1904 Severnorussk 40, 41 (sm ka >
ven), Kalima 1915 OLR 157–58 (samoin), SKES 1958 294 (+
ly; < sk t. baltt), LpIn 2 1987 45–46 (lpIn < sm).

liitää (Kal; hämmurt. KSm, muualla harv.) ’liirtää
(reki); liukua (ilmassa, jäällä) / schlittern,
schleudern; gleiten (durch die Luft, auf dem Eis
usw.)’, liidetä id., liidellä; liite (Jusl 1745), liide
’liukas kohta tiessä’ ~ ka liiteä ’liitää’, liiteäkseh,
liityö ’laskeutua liitäen (lintu); kertyä, tulla parvena
(et. siivekkäät)’
? < nr glida ’liukua, luiskahtaa’ (< kas gl‰ıden,
vrt. ns gleiten id.), tästä ehkä myös lpN lii |det (Lu)
’nopeasti edetä’ (todennäk. kuitenkin < sm).

liivi (As 1766; yl.) ’vaatekappale / Weste’ ~ ka liivi
id. | vi murt. liiv ’liivi’, liivistik ’liivi, hihaton takki’
< nr liv, livstycke ’liivi, (leningin) miehusta’ (tässä sana liv lähinnä merk:ssä ’vartalo, vyötäiset’;
sama sana kuin liv ’elämä’). — LpN lii |vâ ’liivi,
lapsen alusliivi’ todennäk. < sm; ka liihva ’naisen
puvun miehusta’ < ven lif id.

Lindström 1859 KeltGerm 58 (sm < germ), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 33 (sm ~ lpLu).

Liivi: Liivinmaa ’Livland’, liivin kieli, liiviläinen.
Saatu sm:een muista kielistä, lähinnä < nr liv
(-land), livisk, live t. < vi liivi (-maa, keel), liivlane
id. (myös li l‰ıvq, l‰ıbq < vi latv). Alkuperä tuntema-

Renvall 1823 SSK 1 281 (sm < nr), Thomsen 1869 GSI 63 (<
sk), Karsten 1938 FmS 5 206 (< nr).
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ton; mahd. yhteydessä vi sanaan liiv ’hiekka’ (ks. liiva1).
Kruse 1846 Urgesch 95 (~ liiv ’hiekka’), Vääri 1959 ESA 5
196.

liivikko ks. livikko.
liivit ’leseet’ ks. kliidi.
lika (VR 1644; yl.) ’Schmutz’, merk. murt. (ISm)
myös ’loka, kura’, johd. liata, likaantua, likainen ~
ink lika ’loka, muta’ | ka lika | ly Dliga ’lika, kura’ | vi
murt. lige ’loka, muta’ | li lieg5a ’kura’.
Alkuperä epäselvä; vrt. loka.
VW 3 1888 184 (sm ~ vi li), SKES 1958 294 (+ ka ly).

liki (Agr; yl.) ’lähi-, lähellä, lähelle; lähes / nahe’,
likellä; likeinen; liketä (: likenee), likentää ~ ink liki
’liki, lähellä’, likentüja ’lähentää’, likempäin ’lähin’ |
ka liki: likilihah ’vieri vieressä’ | va litVsi ’liki,
lähellä’ | vi ligi id., ligendada ’lähentää’, ligine
’läheinen’
= lpN lâkkâ (E U Pi Lu In Ko) ’liki, lähellä’, N
lâkkânit ’lähetä’. Ks. myös liittää, likistää.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 198 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 84a (sm ~ vi), Kettunen 1930 VaÄH2 55 (+ va), SKES
1958 295.

SKES 1958 295 (sm ~ vi).

liko (As 1737; yl.): (olla) liossa ’eingeweicht werden’, liota, liottaa (Agr); likeä (paik. EPohjanm
PKarj Kain) ’läpimärkä’ ~ ink liko, liota | ka liko,
livota | ly ve Dligo, Dligota ’liko, liota’ | va ligott5ag
’liottaa’ | vi ligu, liguda, liguneda ’liko, liota’‚ lige
’märkä’ | li liCggq ’liota’.
Sana sopisi muotonsa ja osin merkityksensäkin
puolesta lika sanan johdokseksi, mutta oletus on aivan epävarma. Molempien sanojen alkuperä on
selvittämättä.
Ganander 1787 NFL 2 86–86a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), VW 3 1888 183 (ve vi), Saareste 1924 LVEM
261 (? ~ lika), Kettunen 1938 LivW 193 (+ li), E. Itkonen Vir
1945 172 (+ va), SKES 1958 295 (+ ka ly).

likviiti, litviiki (Lönnr 1874; yl.) ’palkka, tili, lopputili; sopimus / Lohn; Vertrag’, kirjak. likvidi, likviditeetti, likvidoida (likvidationi As 1697)
< nr likvid ’maksu, suoritus’, likviditet ’maksuvalmius’, likvidera ’maksaa (loppuun), tehdä loppuselvitys; tuhota, tappaa’ < ransk liquider ’selvittää,
suorittaa, maksaa’, klat liquidare ’selvittää’ sanasta
liquidus ’puhdas, kirkas, selvä’, alk. ’juokseva, nestemäinen’ (liquere ’juosta, virrata’; vrt. likööri).
TS 5 1913 964 (sm << lat), Hellquist 1939 SEO 574, OxfEt
1985 531, Koukkunen 1990 Atomi 295–96.

likistää (Agr; ESm) ’painaa, puristaa, ahdistaa (VarsSm
Häme
Kymenl);
syleillä
(ISm)
/
(zusammen)drükken; umarmen’, likistyä (et. Häme)
~ vi ligistada ’liittää, lähentää; lähetä’.
Todennäk. johdoksia sanasta liki (ks. tätä), LSm
varmaankin myös sanan litistää vaikutusta (ks. tätä).

likööri (As 1766) ’Likör’
< nr likör < ransk liqueur ’likööri; neste’ (~ lat
liquor ’neste’ v:stä liquere ’juosta, virrata’).

Juslenius 1745 SSC 187 (♦ liki), SKES 1958 295.

lila ks. liila.

likka (Gan 1787; yl.) ’tyttö (LSm), lastenkaitsija (Ija PSm) / Mädchen, Kindermädchen’, länsimurt.
myös plikka, flikka (As 1756) ~ ka likka
’lapsentyttö’ (? < sm) | vi plika ’tyttö’
< nr flicka ’tyttö’.

lili (hoivakieltä) ks. lelliä.

Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < nr), Ariste 1933 ERL 89 (vi <
nr), SKES 1958 295.

liklittää (Lönnr 1874; paik. KaakkSm) ’läikkyä, liplattaa / schwappen, plätschern’, liklattaa id. ~ ka likletteä ’liristä, solista (vesi); palaa tasaisesti (tuli);
tehdä jtak helposti ja kepeästi’ | viE ligletädä
’lepattaa’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. liplattaa.

TS 5 1913 964 (sm < ransk < lat), Koukkunen 1990 Atomi
269.

lilja (Agr; melko yl.) ’Lilium / Lilie’
< mmr lilia, nr lilja id. (<< lat lilium, mon. lilia
id.).
Streng 1915 NRL 101, SKES 1958 295 (sm < nr mr).

lilliputti ’peukaloinen, kääpiö / Liliputaner, Zwerg’
< engl lilliputian id., alk. Lilliput-nimisen maan
asukkaista J. Swiftin kertomuksessa Gulliverin
retket (1726, suomennos 1926).
OxfEt 1985 528.
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lilliä (Eurén 1860; KaakkSm) ’kellua (esim. rasva,
vene), olla veden varassa / auf einer Flüssigkeit od.
dem Wasser schwimmen’, lillua id. ~ ? ka lilli
’kalanrasva’ | vi rantamurt. lilluda ’kellua’.
Deskr. sanoja, vrt. lellua.
lillukka (Jusl 1745; ISm Häme Pohjanm) ’Rubus
saxatilis / Steinbeere’, lillikka (Satak kaakkmurt.) ~
ink lillikkain | va lillik(ez | vi lillakas, murt. lillikas,
lillekas, (Wied) lillukas id.
Todennäk.
varhainen
kontaminaatio
marjannimistä lintikka ’lillukka’ (ks. tätä) ja hillukka
’id., suomuurain’ (ks. hilla).
Ahlqvist 1856 WotGr 135 (sm ~ vi; va linnukas id.), SKES
1958 295 (+ va lillik(ez), *Koponen 1992 SUSA 83 138–40.

lima (Gan 1787; yl.) ’nilja; jokin vesikasvi (Sparganium, Lemna jne.; I- ja PSm) / Schleim; Wasserpflanzen wie Igelkolben, Wasserlinse usw.’, limaska
(Jusl 1745) id., limo (JuslP) ’keiholehti’, limoa,
limata ~ ink lima ’lima’, limakas ’limainen’ | ka
lima ’liiva, lieju, muta, rähmä; palpakko
(Sparganium)’ | ? ly limaita ’tutista, hyllyä
(sammakonkutu t. kiisseli)’ | ve 7nima ’lima
(vedessä), nilja, muta’ | vi lima ’lima, nilja, kuola’ |
li lim5a ’nilja, lika’
? < germ, vrt. mn slím, nn nt slim, nr slem, nr
murt. sl‰ım ’lima, nilja’.
Ganander 1787 NFL 2 86a (sm ~ vi), Becker 1824 FGr 4 (sm <
nr), Tunkelo 1902 FUF 1 184 (sm vi; < sk), Ojansuu Valvoja
1919 187–88 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 194 (+ li), Karsten
1938 FmS 5 206, SKES 1958 295 (+ ve).

limi (Kal; etup. I- ja PSm) ’päällekkäisliitos; rako,
halkeama (PKarj Savo) / Überlappungsfuge; Spalte’,
limittäin, limitysten (Kal) ~ ka limikkäh, limekkäh
’limittäin’
= lpKo l(amm3alas- (Kld) ’limittäinen,
syrjittäinen’ (voi olla myös lainaa < sm t. ka).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 16 (sm ~ lp), SKES 1958 295.

limo (Gan 1787; Häme) ’nuori lehtipuu, lehdes; nuori lehtimetsikkö / junger Laubbaum, grüner Zweig;
junger Laubwald’, lima, liimu, liimake id., liimikko
’nuori koivikko’, limakoivu (Satak, paik. Häme Peräp) ’riippakoivu’
< sk, vrt. mn lim (f.) ’hento lehtipuun oksa, latva’‚ lim (ntr., koll.) ’lehtipuun oksisto’, lími ’vitsakimppu, luuta’ > nn nr murt. lime ’vitsa-,
lehdeskimppu, luuta’ (nn > lpE l‰ıma ’luuta’, sen

sijaan lpPi libmek (U) ’koivunoksa’ ilm. < sm
liimake).
Qvigstad 1893 NL 218 (lpE < nn), Tunkelo 1902 FUFA 1 183
(sm < ksk), Setälä 1912–13 FUF 13 403, SKES 1958 293 (lpU
? < sm), O. Korhonen 1994 JuhlakVorren 258–59 (lpPi U <
sm).

limonadi, limonaati (Lönnr 1874) ’virvoitusjuoma /
Limonade’, puhek. lim(p)sa, limppari, limu
< nr limonad < ransk limonade, ital limonata id.
s:sta limone ’sitruuna’, ks. limoni.
TS 5 1913 982 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 575.

limoni (1896; paik. kaakkmurt.) ’sitruuna / Zitrone’
~ ink limm5oni | ka va limona id.
< ven limón << ital limone ’sitruuna’ < pers l‰ım5un ’sitruuna (puu)’.
Vasmer 1955 REW 2 42 (ven < ital), Nirvi 1971 InkS 267 (ink
< ven), Ruoppila 1986 Suomi 136 27 (sm < ven).

limppa (Renv 1823; paik. ISm KPohjanm): limppajalka ’pihtipolvinen, huonojalkainen, ontuva / x-beinig, hinkend’, limpata (hajat.) ’ontua’ ~ vi
limpjalg ’ontuva’, limbata ’ontua’
? < germ, vrt. kys limpfen, engl limp ’ontua’ tai
kys slimp-, slimb- ’vino, viisto, kiero’. Sm limppa
voi olla myös sanan linkka variantti, ks. linkata.
MUSz 1873–81 665 (sm ~ vi), Lidén 1911–12 FUF 11 125–27
(< germ *slimp-), SKES 1958 295, Koivulehto Vir 1974 117
(< germ *limp-).

limppi ks. klimppi.
limppu (Schr 1637; yl., ei Verml Ink) ’pehmeä (ruis-)
leipä / weiches (Roggen)brot’
< nr limpa ’id.; möykky, kokkare’. Tästä myös
lpN lim |po; j∞æºgkª el-lim |po ’poroja varten tehty jäkälämöykky’ (> sm Peräp jäkälälimppu id.; lainasuunta
voi olla myös päinvastainen).
Renvall 1823 SSK 1 282 (sm < nr), Streng 1915 NRL 101 (<
vur), SKES 1958 295.

limsiö (LounSm Häme) ’piikivi / Feuerstein’, limpsio, limpsie (molemmat Agr), murt. myös limpsiö,
limpsi, limpsein, limpsen id.
< mr, ilm. sanasta limsten ’kalkkikivi’ (selitystä
on perusteltu sillä, että kalkki- ja piikivi usein
esiintyvät maaperässä yhdessä; lainalähteenäkin on
voinut olla yhd. limstensflinta »kalkkikivilimsiö»,
josta on omaksuttu vain alkuosa); tämä
lainaoriginaali on äänt. helpommin hyväksyttävissä
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kuin semanttisesti paremmin sopiva vur nr flintsten
’piikivi’ (jonka yhteyteen kuuluu sm flintta, ks. tätä).
Lindström 1859 KeltGerm 58 (sm < germ, vrt. ruots flintsten
’piikivi’), T. Itkonen 1962 SUST 125 141 (< sk, vrt. nr flinta,
flintsten), Horila 1967 Varelius 183–88 (murrevarianteista),
Sköld 1992 JuhlakSköld 219–27 (sm < mr limsten(sflinta)).

linimentti ’lääkevoide / Liniment’, murt. linjamentti
(yl.), liljamentti, liljementti
< nr liniment, linjement << lat linimentum id.
(v:stä linire ’voidella’).
Renkonen 1954 Avainsanoja 161–62 (sm < nr < lat).

linja (Alm 1746; yl.) ’viiva, raja jne. / Linie’,
nilja (Kain), lilja (Peräp Länsip) ~ (sm >) ka linja
’(raja-) linja’
< nr linje, mr linia id. << lat linea ’pellavalanka,
nuora; viiva, linja; luonnos’ (s:sta linum ’pellava’,
ks. liina). — LpN lin |nja, lil |ja (Lu) ’viiva, puhelin-,
rajalinja’ todennäk. < sm.
Karsten 1938 FmS 5 207 (sm < nr mr), Lagercrantz 1939 LpWsch 424 (lp < sm), SKES 1958 295, Häkkinen 1987 ES 150.

linjaali1 (melko yl.) ’viivoitin / Lineal’, linjaani, linjaari id.
< nr linjal, aik. lineal < ns Lineal ’viivoitin’ < lat
linealis s:sta linea mm. ’viiva’ (ks. linja).
Wessman Vir 1909 36 (sm murt. < nr), TS 5 1913 1000 (< lat),
Hellquist 1939 SEO 577, SKES 1958 295.

linjaali2 (Lönnr 1874; yl., ei Verml Ink) ’kärryjen
joustin / Blattfederung eines Wagens’, rinn. linjaani,
linjaari, linjari id., yhd. linjaalirattaat, -kärryt ~ ka
linjoarit ’kärryjen joustimet’.
Todennäk. sama sana kuin linjaali1, vrt. nr murt.
(Uus) linjal ’joustin’, linjalkärra ’linjaalirattaat’; voi
olla niinkin, että joustimen merkitys on sanalle
linjaali kehittynyt sm:ssa, jolloin nr murt. linjal
’joustin’ < sm (tähän viittaa nr sanan suppea
levikki).
Saxén 1904 FT 303 (nr < sm tai sm < nr), Karsten 1938 FmS 5
207 (sm < nr), SKES 1958 295 (? = linjaali1).

linkata (Lönnr 1874; paik. häm- ja itämurt.) ’ontua /
hinken’, klinkata (laajalti länsimurt.) ’id., hyppiä yhdellä jalalla’, linkuttaa (Renv 1823), linkka(jalka) ~
va linkk5an (prs.) ’onnun’
< nr linka ’ontua’, tästä myös lpR linkot id. (nr
murt. Sm klinka ’ontua’ ehkä < sm klinkata, jossa
sanan alussa on hypok. kaksoiskonsonatti — myös
päinvastainen lainasuunta lienee mahdollinen).

Wiklund 1904 JuhlakNoreen 160 (sm < nr), Karsten 1936 FmS
4 509 (klinkata < nr murt.), SKES 1958 295–96 (+ va).

linkku, klinkku (Schr 1637 klincko; yl.) ’(oven)
kääntösalpa / Türriegel, Klinke’, linkki (paik. Kaakkja PSm), linkko (paik. KaakkSm) id., linkussa ’taipuneena’, yhd. linkkuveitsi, -varsta
< nr vur klinka ’säppi’ < kas klinke ’salpa’, tästä
todennäk. myös > vi klink, link ’salpa’; ink linkki
’oven pyörö’ joko < vi t. sm kaakkmurt.; lpN klin |ka,
lin |ka ’salpa’ < sk, lpN lin |ku: lin |ku-nii |be ’linkkuveitsi’ < sm.
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < nr), Qvigstad 1893 NL 218 (lp
< sk), Streng 1915 NRL 101–02 (sm < vur, vi < kas), SKES
1958 296.

linko (Agr; yl.) ’heittolaite, sentrifugi / Schleuder’,
lingota ~ vi ling (g. -u) ’linko; kaivonvintti’ | li ling,
l‰ınga ’linko; korento’ (> latv linga ’linko’)
< germ, vrt. nr slunga ’linko; lingota’, vur sliunga, nt slynge, kas slinge, mys slinga ’linko’, ns
Schlinge ’nuora, silmukka, ansa’.
Moller 1756 Beskr 153 (sm ~ germ), Thunmann 1772 Untersuch 91 (sm ~ latv), Ganander 1787 NFL 2 88 (+ vi), Watson
1819 Abstammung 277 (latv < sm vi), Lindström 1859 KeltGerm 58 (sm < germ), Ahlqvist 1871 KO 214 (+ li), Thomsen
1890 BFB 266 (baltt < ims < germ), SKES 1958 296.

linna (Agr; yl.) ’Burg, Schloß’, linnake, linnoittaa,
linnoitus ~ ink linna ’kaupunki’ | ka linna ’linna, linnoitus; kaupunki’ | ly Dlin, lidn((e) ’kaupunki’ | ve Dlidn
id., lidnah7ne ’kaupunkilainen’ | va lidna ’kaupunki’ |
vi linn, E liin id., linlane ’kaupunkilainen’ | li n‰ın
’linna’. — LpN lâd |ne, In lanne (Ko Kld T) ’linna,
(Ko Kld T) kaupunki’ todennäk. < ims.
Ganander 1787 NFL 2 88 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 501
(sm ~ ve vi), Castrén Suomi 1844 36 (+ lp), Ahlqvist 1856
WotGr 135 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 162 (+ li), Wiklund 1896
SUST 10 16–17 (lp < ims), Karsten 1915 GFL 255 (+ ka; <
germ), Turunen 1946 SUST 89 284 (+ ly), *Hakulinen 1949
KV 29 34–40 (ei germ), SKES 1958 296.

linni ks. blini.
linninki (LounSm Häme KSm, paik. ISm), liininki
(Renv 1823; murt. harv.) ’housun-, hameenkaulus,
kalvosin / Hosenbund, Bündchen, Manschette’
< nr linning id., nn engl lining, ehkä s:sta lin
’pellava jne.’, vrt. liina1). I- ja PSm:ssa yl. liitinki
lienee kontaminaatio linninki t. liininki + liittää
(tästä sm sanasta > ka liitinki).
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Renvall 1823 SSK 1 279 (sm ? < nr), Karsten 1938 FmS 5 204,
205 (< nr, liitinki kontam.), SKES 1958 293.

linssi (Lönnr 1874) ’valoa taittava kappale; kylvövirvilä, Lens culinaris (Alm 1767 mon. adess.
linseillä) / Linse’
< nr lins < kys ns linse id. (suhde lat sanaan lens
id. epäselvä), alk. ’kylvövirvilä’, tästä ulkonäön yhtäläisyyden kautta (’soikea papu’ >) ’valoa taittava
(lasi)linssi’.
Kluge 1915 EW8 287–88, Hellquist 1939 SEO 577.

linta (LounSm), lintikka (Gan 1787) ’kääre, side /
Binde, Wickel’
< nr linda, vur mr linde ’kääre, side, kapalo’.
Karsten 1938 FmS 5 207 (sm < mr), SKES 1958 296.

lintata (paik. loun- ja itämurt. PSm), flintata ’mennä
sivuun, ohi (lyönti, laukaus) / nicht treffen (Schlag,
Schuß)’
< nr slinta ’luiskahtaa, livetä, osua vikaan’.
linteri (tav. mon. linterit), lintteri(t) ’lyhyet
puuvillakuidut / kurze Baumwollfasern’
< engl linters id., lint id., myös ’täyspitkä, kehruukelpoinen puuvilla’, liittyy hämärästi sanaan line
’pellava’.
ITS 7 1934 1282 (sm < engl), OxfEt 1985 530.

lintikka (Jusl 1745 lindicka; LounSm, paik. Satak
KPPohjanm) ’lillukka / Steinbeere’, rinn. lintikkä,
lintukka (Peräp Länsip), linnukka (EPPohjanm PKarj
Kain), linnikka (EPPohjanm) id., lintti (JuslP, Gan
1787; KPohjanm) ’(puoli)kypsä suomuurain’ ~ ink
linnukkain ’lillukka’ | ka linnukka(ine), linnunkaine,
lintVsikkä, au lindVzoi | ly lindVzoi, lindukaz,
lindunmard' | va linnukaz, (Kukk) linn5umarja | vi
murt. linnuk(as), linnohk, lindik, linnumari | li lindm5a\ra id.
Sanuetta on usein pidetty kansanetymologisesti
sanaan lintu yhdistyneenä, mutta linnunmarjatyyppisen yhdyssanan laaja levikki ims:ssa viittaa
pikemmin siihen että kyseessä on primaaristi lintusanan yhteyteen kuuluva marjannimi. — Erilaisten
kontaminaatioiden kautta kehittyneitä sanueen
haaraumia ovat myös sm lillukka jne. (ks. tätä), vi
murt. limmukas, liimikas ja mahd. myös ve
lun/zik(äi7ne) id.
Ojansuu 1918 KAÄH 51 (sm ~ ka), Mägiste 1928 Demin 152
(+ vi), Toivonen Vir 1930 95 (+ ly), SKES 1958 296 (+ va;
jotkin variantit kansanetym. sanaan lintu yhdistyneitä), Ojanen

1983 JKKOJ 9 (ve lun/zik(äi7ne) ♦ lun/z ’reisi- t. lanneluu’,
käännöslaina ven sanasta kostjaníka id.), *Koponen 1992 SUSA
83 138–41 (♦ lintu alkuperäinen eikä kansanetym.).

lintta (LönnrLis 1886; yl.): lintassa ’vinossa, painuksissa (erit. kengät) / schief ausgetreten (Schuh)’,
lintta- (yhdyssanoissa) ’painunut’, linttainen ’likilaskuinen’ ~ ka lintVsassa, lintVsallah ’lintassa’, lintVsakka
’likilaskuinen’.
Varmaankin deskr. sanoja, mahdollista on
kuitenkin myös nr sanan slinta ’luiskahtaa, astua
vinoon’ vaikutus.
lintta(kivi) ks. flintta.
lintti1 (Lönnr 1874; Ink) ’silkkinauha / Seidenband’
~ ink va lintti id.
< vi lint id. < kas lint ’naisten litteä nauha’; li
l‰ınta ’nauha’ todennäk. < latv linta ’koristenauha’ (<
kas).
Weske 1890 SFKO 207 (sm vi < ven), Mikkola 1894 SUST 8
136 (sm < vi < kas), Grünthal 1933 Suomi 5:16 104 (ink < vi),
Kettunen 1938 LivW 198 (vi li liett < kas), SKES 1958 296 (+
va).

lintti2 ’suomuurain’ ks. lintikka.
lintu (Agr; yl.) ’Vogel’, lintunen, linnustaa ~ ink ka
lintu | ly lind(u) | ve lind (mon. lindud) | va lintu ’lintu’ | vi lind (g. linnu) ’lintu; (murt. myös)
mehiläinen; metsäneläin’ | li lind (mon. l‰ındqd,
l‰ındud) id.
? = lp lod |de ’lintu’ | tVserL läqdäq, I ludo ’sorsa’
| vogE l5ont, I lont, L P lunt ’hanhi’ | ostjI lont, E tunt,
P lont id. | unk lúd ’villihanhi’; ims sanan yhdistäminen
näihin
edellyttää
epäsäännöllistä
vokaalimuutosta (1. tavussa *u > i); rinnastusta
voidaan kuitenkin pitää tästä huolimatta varsin
todennäköisenä. Ims sanaan niin ikään yhdistetty
ostjI ·lünti, E P lintq ’pulmunen’ lienee k-ostj *··l:n
perusteella katsottava nuoreksi sanaksi.
Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp), Fischer 1747 VocSib
131 (sm ~ ostj lhunt-was), Ganander 1787 NFL 2 87a (+ vi),
Gyarmathi 1799 Aff 192 (unk ~ vog), 275 (unk ~ tVser), Sjögren
1849 MélR 1 218 (sm ~ vi li), Lindström Suomi 1852 56 (+
ostj lont), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 93 (+ ve), Europaeus 1868 Suomi 2:7 80–81 (+ tVser
vog unk), VW 1 1874 161–62 (+ ostj ·lünti), Saareste 1924
LVEM 85 (+ ka), SKES 1958 296–97 (+ ly), E. Itkonen 1969
FUF 37 396–97, MSzFE 1971 410, Häkkinen 1987 ES 150,
UEW 1988 249, 254.
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lipas (Gan 1784; yl.) ’kannellinen rasia, arkku /
Schachtel, Kästchen’, lippanen (Jusl 1745), lipasti
(KaakkSm) id., lipasto ~ ka lipas ’(vaate)arkku,
kirstu; vakka’ | ly Dlipaz (mon. Dlippahad) ’kannellinen
arkku’ | ve lipaz (mon. liphad) ’lipas, arkku’.
Ehkä johd. sanasta lippa ’suojus’ (tässä tapauksessa lähinnä merk:ssä ’kansi’); lpKld l(a´bbes ’lipas’
todennäk. < ims.
Setälä 1890–91 ÄH 51 (sm ~ ve), T. I. Itkonen 1928 SUST 58
33 (sm ~ lpKld), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lp < ims), SKES
1958 297 (+ ka ly), Hakulinen 1968 SKRK3 114 (♦ lippa).

lipata (Lönnr 1874; joks. yl.) ’juosta, kulkea nopeasti
/ schnell laufen od. gehen’, lipota (Jusl 1745), lipoa
(Salamnius 1690), lippaista id.; todennäk. myös lipetti: lähteä lipettiin (yl.) ’karkuun’, lippahivoon (PSavo) id. ~ ka lipata, lipetteä ’juosta, liikkua nopeasti’, lipetti ’lipetti’ | ve Dlippida, Dlipitada ’juosta’ | vi
lipata ’juosta nopeasti’. — LpN lippât ’juosta
nopeaa ravia (poro)’ ehkä < sm.
Deskr. sanoja, vrt. lipattaa, laputtaa.
SKES 1958 297 (sm ~ ve vi).

lipattaa (melko yl.) ’liikkua kevyesti ja vikkelästi,
lepattaa / sich leicht und schnell bewegen, flattern’,
lipistä (lipajaa Lönnr 1874), liputtaa id. ~ ka
lipetteä, liputtoa, lipata ’räpyttää (silmiä); vilkuttaa,
välkkyä, lepattaa’ | ly Dlipettädä ’räpyttää (silmiä);
lepattaa’ | ve (Kett; prs.) lipatan (siDlmil) ’räpytän
(silmiä)’ | va (Must) liputt5a ’lipattaa’, (Kukk) liputt5a
’lipattaa, liehua; löyhyttää, liehuttaa’ | vi liputada
’heiluttaa; lepattaa’.
Deskr. sanoja kuten myös lpN libâidit ~ livâidit
’lepattaa, väristä’. Vrt. lipata ja lipoa. Näihin liittyvistä substantiiveista ks. lippu.
Ganander 1787 NFL 2 90 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 89
(sm vi ~ lp), SKES 1958 298 (+ ka ly ve).

liperi (Eurén 1860; paik. Häme KSm EPohjanm)
’rohtokasvi, Levisticum officinale / Liebstöckel’,
rinn. liperstikku (Flor 1678), liperistikka (paik. Savo
KSm), lipstikka, lipistikka, liveristikku, lipistykki id.
< nr libsticka, mr libbestikka id., kansanetym.
muodostelmia (kuten myös mm. ns Liebstöckel
»lemmenkeppi») < klat levisticum, libisticum < lat
ligusticum alk. ’Liguriasta (P-Italiasta) peräisin’.
Hellquist 1939 SEO 571 (nr < lat).

liperi(t) ks. lippu.
lipertää ks. livertää.

lipetti ks. lipata.
lipevä (ei vielä Lönnr; paik. murt.) ’liehakoiva, mielistelevä / schmeichlerisch’, lipakko (Gan 1787)
’tyhjäntoimittaja, lavertelija’, lipu id., lipa-, lipukieli
’liukaskielinen’, lipa (Lönnr 1874) ’liehakoiva
olento’ ~ vi liba ’huono nainen’, libu id., lipitseda
’liehakoida, keimailla’ | li lib®a7ntƒq, lib®astq ’id.;
rakastella’.
Samaa, alk. deskr. juurta kuin s. v. lipeä, liukas
(ehkä myös lipattaa, lipoa, livertää) main. sanat, ks.
näitä. Vrt. myös lipilaari.
SKES 1958 297 (s. v. lipeä).

lipeä (Agr; yl.) ’(a.) liukas (etup. häm- ja savmurt.);
(s.) pesuliuos / schlüpfrig; Lauge’, live (et. hämmurt.)
’pesuaine, liuotin’, livetä; livakka, lipakka (Jusl
1745 ’liukas lima’), lipoinen ’liukas’, ks. erikseen
lipevä ~ ink lipp‰ıä ’liukas, lipeä; lima’, livestƒüä,
lipistüä ’liukastua, livetä’ | ka lipie ’liukas, sileä;
(pesu)lipeä; lipevä, liukaskielinen’, lipevyö ’tulla
liukkaaksi’, livetä ’id.; liukastua, livetä; saada
kostuketta’, livestyö ’liukastua, livetä, luiskahtaa’ |
ly libed ’liukas’, Dlibestüdä ’livetä, luistaa,
luiskahtaa’ | ve libed ’liukas’, libestu-da ’liukastua’ |
va lip(ea ’liukas’ | vi libe ’liukas, (viE myös)
pesulipeä’, liba ’liukas’ | li liC bdq ’lipeä’, liC bd'i
’liukas’.
Samaa juurta kuin lipua ja liukas, mahd. myös
livertää (ks. näitä).
Ganander 1787 NFL 2 88a (sm ~ vi), Sjögren 1853 IRJaSMat
1 157 (+ ka), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 93 (+ ve), Wiedemann 1859 BP 16 212 (+ li), SKES
1958 297–98 (+ ly).

lipilaari (Agr; yl.) ’lavertelija, mielistelijä, epäluotettava henkilö / Schwätzer, Schmeichler, unzuverlässiger Mensch’, rinn. liplaari, lipraali.
Affektinen sana, jossa on vaikutusta ainakin nr
murt. sanoista lippra ’mielistellä’ (josta tekijännimi
*lipprare), lippro ’lavertelija’ (tästä ainakin sm itämurt. (harv.) lipru id.); vrt. myös lipertää (s. v. livertää) ja lipevä.
Wessman Vir 1916 121 (sm lipra < nr), *Rapola Vir 1935
236–41 (lipilaari < nr), SKES 1958 298.

lipittää ks. lippi.
liplattaa (ISm) ’plätschern’ ~ ka lipletteä uimisesta:
uija lipletti.
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Onomat. sana, ks. myös liula.
lipoa (Mennander 1699; yl.) ’nuoleksia, litkiä / lekken, schlecken’, lipaista, (todennäk. takaperoisjohdoksena) lipa (harv.) ’kieli’ ~ ka lipuo, lippuo
’lipoa, litkiä’ | ly lippoda (impf. lipoi) ’litkiä’ | vi
libida ’nuolla; silittää’, libada ’lipaista kieltä’,
(Wied) moka-libastus ’syötävä’ | li lib®az
’herkuttelija’.
Kuulunee lähinnä samaan deskr. pesyeeseen kuin
lipattaa (ks. tätä), läheisiä ovat myös s. v. lipevä
main. sanat. Äänneasuun ja merk:een ovat voineet
vaikuttaa lipittää, lippoa ’ammentaa, lusikoida’ (ks.
lippi).
Collinder 1932 Urgerm 161 (sm ~ ka), SKES 1958 298 (+ ly
vi).

lipokas (Gan 1787; ISm) ’naisten matala, yksipohjainen kenkä / flacher Frauenschuh’, lipponen (K- ja
PSm) id. ~ ka lippoine ’varreton kenkä’.
Deskr. sanoja, jotka voivat kuulua verbin lipata
yhteyteen (ks. tätä).
lippa (Eurén 1860; yl.) ’ulkoneva suojus (lakissa);
katos, ulkoneva räystäs (ISm) / Schirm an der
Mütze, Vordach’, lipas (paik. PKarj PSavo) ’katos’
(ks. lipas myös erikseen) ~ ka lippu ’(lakin) lippa’
? = votj Dlip ’peittää, kattaa’, Dlipet, Dlepet ’katto,
katos, vaja’ | syrj lep, leb ’ulkoneva räystäs, katos’.

kaidekoukku (kankaankudonnassa)’, lipet ’auran
luotin’.
Pohjana olevaan vartaloon *lippa- ’heittää,
luoda, ammentaa’ (vrt. ka lipata) vrt. lappaa.
Sanaan lippi ositt. sekoittunut myös liippi, lippo
’haavi’ (ks. tätä).
Toivonen Vir 1930 341 (sm ~ va vi), Tunkelo 1946 VeKÄH
326–27 (+ ve), SKES 1958 298 (+ ka ly).

lippinki ks. klippinki.
lippo ks. liippi, lippi.
lipponen ks. lipokas.
lippu (Agr; yl.) ’viiri; (paperi-, kangas-, nahka- tms.)
palanen / Fahne; Zettel, Stück Papier, Stoff, Leder
o. ä., bes. Fahr-, Eintrittskarte’, lipuke, lipukka, lipare, liperi(t) ~ ka lippu ’lappu’ | va (Kukk) lippu ’lippu’ | vi lipp (g. lipu) ’lippu, viiri; pitkä nauha’, lipakas ’suikale’ | li lip ’tuuliviiri’, Dlip ’lampaan saparo’.
— Sm > lpN lip |po ’lippu’; vi li > latv „lipa ’lyhyt
häntä’.
Deskr. sanoja; liehuvia t. lepattavia esineitä, joiden nimitys liittyy verbiin lipattaa (ks. tätä).
Ahrens 1843 GrEhstn 119 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 266
(+ li; vi > latv), Kettunen 1938 LivW 195, SKES 1958 298 (sm
> lpN), Hakulinen 1968 SKRK3 146 (liperit ♦ lippu).

T. I. Itkonen 1928 SUST 58 32 (~ lippu), SKES 1958 298.

lipru ’lörpöttäjä’ ks. lipilaari.

lippari (Lönnr 1874; etup. LSm), klippari ’vilkas,
eläväinen ihminen, velikulta; kelmi / flinke, quicklebendige Person; Schelm’
< nr klippare ’veitikka, velikulta’; vilkkauteen
liittyvänä ilmauksena sanassa lienee myös verbin
lipata vaikutusta (ks. tätä).

lipsahtaa (Kal; yl.) ’luiskahtaa / ausrutschen’, lipsua; lipsakka ~ ink lipsaht®a ’luiskahtaa’ | ka
lipsahtoa ’lipsahtaa, luiskahtaa; käydä pikaisesti,
pistäytyä’, lipsoa ’lipsua, luistaa’ | ve Dlipsahtada | va
(Kukk) lipsaht®a ’lipsahtaa’ | vi lipsata ’pujahtaa, livahtaa’.
Deskr. sana, vrt. lipua.

Lönnrot 1874 SRS 1 947 (sm < nr), Karsten 1943 FmS 9:2 213
(samoin).

Kettunen 1938 LivW 196 (sm ~ vi), SKES 1958 298 (+ ve).

lippi (JuslP, Gan 1787; yl. paitsi LounSm) ’tuohikauha / Schöpfkelle aus Birkenrinde’, lippo id.; lipata, lipittää, lippoa ’ammentaa, viskata, lusikoida,
juoda’ ~ ink lippoja ’syödä (lusikalla)’ | ka lippi,
lippo ’tuohilippi, löylykauha, äyskäri’, lipittVsä
’tuohilippi; kalahaavi’, lipata ’heittää, viskata,
lennättää; tuiskuttaa (tie) umpeen; kääntää, luoda’,
lippuo
’heitellä,
luoda,
viskoa;
lusikoida
(liemiruokaa)’ | ly lipitVs ’tuohilippi’‚ Dlipaitta ’peittää
(tie) lumeen’ | ve lipitVs ’tuohilippi’ | va lipittsa
’viskain, äyskäri’ | vi lipits ’kauha, äyskäri;

lipstikka ks. liperi.
lipsu (Renv 1823; kaakkmurt. Savo PKarj) ’lihta /
Flachsschwinge’, lipsuta, lipsuttaa ’lihdata’ ~ ink
lipsuta ’puhdistaa pellavia, lihdata’ | ka lipsu ’lihta’,
lipsuta, lipsuttoa ’lihdata’ | ly Dlips, lipsu ’lihta’,
Dlipsuttada ’lihdata’ | va lipsuag ’lihdata’.
Deskr.-lähtöinen sana, vrt. lipsahtaa.
Ahlqvist 1871 KO 71 (onomat.), Kaukonen 1946 KA 7 170
(sm ~ ka), SKES 1958 298 (+ ly), Leskinen 1992 JYSKLJ 35
42, kartta 16.
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lipua (Hemm 1605; melko yl.) ’liukua / gleiten’,
lipu ’luisto’, livahtaa, livauttaa; livistää ~ ink
livaht®a ’livahtaa’ | ka lipuo ’alkaa, ryhtyä; ottaa
vauhtia; innostua, yltyä; taipua; luisua’, livahtoa
’livahtaa, puikahtaa, luiskahtaa’ | ly libuda ’lähteä
liikkeelle, nousta, päästä; alkaa, ruveta; rientää,
yltyä, kiihtyä’ | ve libuda ’nousta’ | va (Kukk)
livissüä ’liukastua’ | vi libi-seda ’liukua, luistaa’,
libistada, (murt.) livistada ’liukua, liukastua’ | li
liCpVstq ’luistaa, lipua, luiskahtaa; luistella’.
Samaa juurta ovat myös s. v. lipeä ja liukas main.
sanat, ks. näitä.
Setälä 1919 TS 10 1955 (sm ~ ve), Kettunen 1938 LivW 196
(+ vi li), Uotila Vir 1947 144–45 (+ ka ly), SKES 1958 297.

liristä (Eurén 1860; yl.) ’rieseln’, lirahtaa, lirua;
lirinä ~ ka lirissä, lirahtoa id. | vi liriseda ’liristä’.
Onomat. sanoja, vrt. lorista.
liro (Eurén 1860; Peräp) ’kahlaajalintu, Tringa glareola / Bruchwasserläufer’.
Todennäk. onomat. nimitys soidinäänen (»lilllill-liro-liro») mukaan, samoin ehkä myös lpN liraVs
’jokin viklo (Tringa), rantasipi (Enontekiö)’, ellei
tämä < sm.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 19 (sm ~ lp), SKES 1958 298.

lisko1 (itsenäisenä sanana 1872, Agr siseliskot; murt.
harv.) ’Echse, Eidechse’, yhd. (uud.) hirmulisko, liskolintu.
Lohjennut sanasta sisilisko, vanh. ja murt.
sisalisko (Schr 1637) jne., jonka alkup. ims muoto
näyttäisi olleen *sisalikko, johd. sanasta *sisal(-), ks.
sisilisko.
Setälä 1932 Sampo 632 (♦ sisilisko), SKES 1969 1043–44.

lisko2 (JuslLis, Renv 1823; etup. hämmurt. KSm)
’puolikypsä, litteä herneenpalko / unreife, flache
Erbsenschote’.
Todennäk. deskr. alkuperää, vrt. litu (s. v. litistää).
Sm > nr murt. Sm (ärt)lissko ’herneenpalko’.
Saxén 1895–98 Lånord 167 (sm > nr).

lisku (LönnrLis 1886; PSm PKarj), liska (Gan 1787),
lusku (paik. KPPohjanm Kain PKarj) ’loukkupyydys
/ Schlagfalle’ ~ ka litVsku id. (> sm (Laat- ja PKarj)
litsku id.), litVska id. (> sm (PKarj) litska(t) ’pihdit,
puristuspuu; loukku’)
= (ims ? >) lpKo l(a´skem ’loukku, sadin’; sanat
voivat olla onomat.-deskr. alkuperää ja liittyä seur.

sanoihin: luskuttaa (Verml, paik. I- ja PSm) ’paukuttaa’, luskutella (1754; paik. I- ja PSm) ’paukutella’,
luske (paik. savmurt.) ’pauke’, liskuttaa, liskauttaa
(Peräp Länsip) ’lyödä’, liskahtaa (paik. Peräp) ’joutua loukkuun t. satimeen; laueta (pyydys)’, litskata
(paik. Karj) ’lyödä rikki’ ~ ka lutVskata ’paiskata’,
lutVskahtoa ’paukahtaa, läiskähtää’, lutVsku ’isku,
pamaus’, litVskata ’litistää, pusertaa’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 20 (sm ~ lp), SKES 1958 314 (?
deskr., ? laina jompaankumpaan suuntaan).

lista (yl.) ’reunus, piena, päärme (As 1729); luettelo
(As 1723) / Leiste; Liste’
< nr list ’piena, reunus’, lista ’luettelo’.
Renvall 1823 SSK 1 283 (sm < nr), SKES 1958 298.

listiä (Jusl 1745; yl. vars. ISm) ’leikata juureksista
naatit / Rüben abblättern’ ~ ink lissiä ’listiä
(lanttuja, ts. irrottaa naatit); irrottaa supusta
(pähkinöitä)’ | ka listie ’listiä (nauriita)’ | ve liVstta id.
| vi murt. listida ’listiä; syödä valikoiden’.
Ehkä deskr.-lähtöinen sana (vrt. liiste); mahdollisena on pidettävä myös ven list ’lehti’ sanan vaikutusta. Ly leVstida ’listiä’ on äänneasunsa puolesta sekoittunut verbiin lesiä, ks. tätä.
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Lönnrot 1874 SRS 1 949
(sm < ven), Kettunen 1922 LVeHA 1 13 (+ ve), Tunkelo 1946
VeKÄH 564–65 (+ ka; < ven), SKES 1958 298 (+ ly vi).

lisä (Agr; yl.) ’Zugabe, Zusatz’, johd. lisätä, lisäys,
lisääntyä, lisiä; lisuke ~ ink lisä ’lisä’, lisätä ’lisätä;
laajentaa, suurentaa’, lisähüssä ’lisääntyä’ | ka lisä
’lisä; etu, hyöty, voitto’, lisätä ’lisätä’, lisetä
’lisääntyä’ | ly DliVza ’lisä, apu’, DliVzata ’lisätä’, DliVzetä
’enetä, lisääntyä’ | ve liVza ’lisä; hyöty, voitto’, liVzata
’lisätä’, liVzanuda ’lisääntyä’ | va lizata, lizätä(g)
’lisätä’, lisäütä ’lisääntyä’ | vi lisa ’lisä’, lisada
’lisätä’
= lp lâsse ’lisä’, lâsetit ’lisätä’ | mdE Dleze, M Dleza
’lisä; apu, etu, voitto’, Dlezdems ’lisätä, auttaa’.
Ganander 1787 NFL 2 90 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 32 (+
lp), Lindström Suomi 1852 56 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr
135 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Budenz 1873
NyK 10 26 (md), Budenz 1884 NyK 18 281 (+ ka), Kettunen
Vir 1940 290 (+ ly), SKES 1958 298–99, Häkkinen 1987 ES
151, UEW 1988 691.

lita (Satak PHäme, paik. lounmurt. Pohjanm) ’lieju,
savi, lima / Schlamm, Lehm, Schleim’, yhd. litamato
(PSavo Kain, paik. KSm KPPohjanm) ’harsosääsken
toukkien muodostama jono (josta jää limainen jäl-
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ki)’, litakka (JuslP, Gan 1787) ’rapakko’, litjakka,
litjake (savmurt. KPohjanm) id.
Deskr.-onomat. sanoja, joille läheisiä ovat myös
v:t sm litistä ~ vi lidiseda ’solista; visertää; puhua
epäselvästi’ sekä ka litVskoa ’litistä, lätistä (savi jalan
alla)’.
SKES 1958 299 (sm litistä ~ vi), Värv 1965 ESA 11 51 (+ ka).

litma (LönnrLis 1886; Savo PKarj) ’vedessä oleva
lima; vesikasvi (Sparganium) / Schleim im Wasser;
Igelkolben’, litmakka ’liukas, niljakas’ ~ ka litma ’lima, muta; soinen paikka’, litmakka ’liukas, limainen’.
Todennäk. deskr. sana, vrt. lima ja lita.
Rytkönen 1940 tm 125–27 (sm ~ ka).

litania (Finno 1615; Agr letanie) ’juhlallinen
kirkkorukous; (paik. murt. myös) loru, vuodatus,
pitkä puhe / Litanei; Geschwätz, langes Gerede’
< lat litania < kr litaneía ’pyyntö, rukous’ (Agr:n
muotoon vrt. kys letan‰ıe < mransk letanie < lat).
TS 5 1913 1035 (sm < kr), Kluge 1975 EW21 443 (kys < mransk < lat).

litra (Meurman 1887) ’tilavuuden mitta / Liter’
<< ransk litre (v:lta 1793) s:sta litron ’vanha tilavuusmitta (»1/16 Pariisin vakkaa») < klat litra ’jokin
nestemitta’ < kr lítra ’painomitta (12 unssia)’ (tämä
ehkä ~ lat libra ’vaaka’).
TS 5 1048 (sm < ransk), Gamillscheg 1969 EWFra 574, OxfEt
1985 532, Koukkunen 1990 Atomi 297.

litistä ks. lita.
litistää (Agr; yl.) ’platt drücken, quetschen, abplatten’, litistyä; littu: litussa, littuun; litteä, lituska; litu
(Jusl 1745, myös litukka) ’ohut puolikypsä herneenpalko; (kasvitieteen oppisanana Lönnr 1860)
ristikukkaiskasvien hedelmä; pieni kala’ ~ ka
litVsisteä ’litistää, likistää, pusertaa’, litti, litVsu ’pieni
kala’ | ve litui7ne, litik ’pieni kala’, litVsik ’ruutana’ | vi
lidus, littu ’litistyksissä, littuun’.
Deskr. sanoja, vrt. litsata; lattea.
Ojansuu 1910 KaK 2 14 (sm ~ ka), SKES 1958 299 (+ ve vi).

litka1 (I- ja PSm IHäme) ’tukkilautta, puominippu /
Floß aus Baumstämmen, Bund mehrerer Sperrbäume’.
Alkuperä tuntematon, vrt. kuitenkin letka (s. v.
leteri).
litka2 (tav. mon. litkat; LönnrLis 1886; kaakkmurt.
Savo PKarj) ’harjakaiset, kaupantekijäiset /
Leikauf’, liitkat ~ ink l‰ıtkat | ka litkat | ly litkad |
va l‰ıtkad ’harjakaiset’
< ven lítki (mon.) id. << kas l‰ıtk5op ’maljojen
juonti kaupan yhteydessä’.
Koskenjaakko 1913 Sananl 151 (sm < ven), Kujola 1944 LyS
207 (ly < ven), Oinas Vir 1951 129 (va < ven), SKES 1958
299 (+ ka), *Talve Vir 1959 169–71 (< kys), Plöger 1973 RL
91.

litkiä (yl.) ’schlecken’, litkaista (Jusl 1745; etup. LSm) ’nielaista, syödä nopeasti’, litkittää; litku ’huono kahvi, laiha velli’ ~ ink litkiä ’litkiä’ | ? ka likitteä
’(juoda) lipittää’.
Deskr. sanoja, vrt. latkia.

litsa (Stjerncreutz 1863 litsat) ’purjeen kiinnityssilmukka / Legel’, litsata
< nr lits, litsa id. < ns kys litze ’nyöri, punos,
purjelanka’ << lat licium ’lanka’ (alk. ’poikkilanka’,
ehkä ~ lat obliquus ’vino’).
Hellquist 1939 SEO 580 (nr < ns < lat), Kluge 1975 EW21 433
(< lat).

litsata (Lönnr 1874; kaakkmurt. Savo PKarj) ’survoa, sulloa, ahtaa / zerdrücken, stopfen’, litsaantua
’musertua, litsistyä’, litsahtaa ’tulla likilaskuiseksi
(leipä)’, litsottaa (Kal) ’litistää, musertaa’ ~ ka
litVsata ’painaa, puristaa, pusertaa, likistää; tunkea,
ahtaa, mättää; ahdistaa, pakottaa; inttää’ | ly litVsaitta
’tunkea, puristaa, litistää, painaa jtak vasten’,
littVsoda ’tunkea (jatkuvasti)’ | ve DlitVsta ’tunkea,
ahtaa’ | vi litsuda ’tunkea, puristaa, litistää, painaa’.
Deskr. sanoja; näistä erillisiä ovat todennäk. tVserI
läqzäqrtem ja syrj Dlitƒ/sk{in{i ’painaa, pusertaa’. Vrt. litistää.
Wichmann 1914–22 FUF 15 19 (sm ~ ka ve vi syrj), Toivonen
1928 FUF 19 148 (+ ? tVser), SKES 1958 299 (+ ly), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 160, UEW 1988 690.

litsi (As 1664 Culda ia Hopia litziä (partit.) ’(hatun)
lieri’; joks. yl.) ’(housun) halkio, nappilista; lovi
(puuliitoksessa) / Schlitz (Hose, Holzverbindung),
Knopfleiste’
< nr slits < ns Schlitz, kas slitz id. (ns schlitzen
’leikata, viiltää’).
Hellquist 1939 SEO 990 (nr < ns kas).

litteä ks. litistää.
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litu ks. litistää.
litviiki ks. likviiti.
liueta ks. liukua.
liuha ’(a.) vino, viisto (paik. kaakkmurt. ESavo);
reunoille t. helmaan levenevä (astia, hame) (EPohjanm Verml); (s.) tuohilippi (Eurén 1860;
kaakkmurt. PSavo KSm KPohjanm) / schief;
ausladend (Gefäß, Rock); Schöpfkelle aus
Birkenrinde’, liuhailla (paik. kaakkmurt.) ’vääntyä;
irvistellä, alkaa itkeä’ ~ ka liuha ’puinen äyskäri t.
kauha, löylykippo’, liuhakka ’laakea, väljäsuinen
(astia)’, (suu) liuhalleh ’irvessä, virneessä’ | ly Dliuh
’(tuohinen) äyskäri’ | ve Dlüuh ’tuohilippi, äyskäri’.
Samaa kantaa lienevät liuhua, liuhtoa (ks. tätä),
vrt. lieha ja liehua.
Turunen 1950 SUST 99 51 (sm liuha ’lippi’ ~ ka ly ve), SKES
1958 299.

liuhtoa (Jusl 1745; Häme, paik. PPohjanm Peräp)
’huiskia; tehdä jtak nopeasti t. ahkerasti / fächeln,
wedeln; etw. schnell od. fleißig tun’, liuhta (Kaakkja PäijHäme Kymenl) ’luuta, huiska, viuhka’, liuhto,
liuhko, liuho ’vikkelä, aikaansaapa’; liuhua ’hulmuta’, liuhotella, liuhakoita (Agr) ’mielistellä,
houkutella’ ~ ka liuhakka ’vikkelä, nopsa’ | ve
liuh®atƒa ’liehauttaa, heilauttaa’ | vi (Wied) lihvitada
’lepattaa’.
Tähän kuulunee myös lyhde (ks. tätä), ks. myös
liuha.
Setälä 1890–91 ÄH 332 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 19 (liuhta ~ lyhde), Kettunen 1943 SUST 86 63 (+ ve),
SKES 1958 299, T. Itkonen Vir 1987 192 (liuhtoa >> lyhde).

liukas (Agr; yl.) ’glatt; schnell, listig’, johd. liukastua, liukastella ~ ink liukas ’liukas’ | ka liukas
’liukas, luistava’, liukastuo ’tulla liukkaaksi’
ehkä < *livukas (ks. lipua), vrt. myös liukua. Sm
> lpKo l(e´vk#e (Kld) ’sileä ensi jää’, l‰ıvg3a( sted ’luistaa’.
Lönnrot 1874 SRS 1 952 (< livukas), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 20 (sm ~ lpKo Kld), SKES 1958 299 (lp < sm).

liukua (Jusl 1745; melko yl., etenkin ESm) ’gleiten’,
liukahtaa (Agr), liukuilla, liuku; liukea (Savo, paik.
PKarj Kain) ’loiva, viettävä’, ehkä myös liueta
(1734), liuota ’sulaa, irrota’ ~ ink liukua ’laskea
mäkeä, hiihtää, liukua; ajaa (polkupyörällä)’,

liuk5ussa ’liukua (itsestään alas)’ | ka liukuo ’liukua,
luisua; viettää t. laskea alaspäin’, liuku ’(loivasti)
viettävä, lievästi kaareva, loiva’ | va liukua ’ajella’,
liugaht®a ’livetä, liukah-taa’ | vi liuguda ’liukua,
liidellä‚ hiipiä’, liugleda id.; liug ’liuku’ | li l(euglq,
liuglq ’kompastua, liukua; pudota, hypätä’.
Voi kuulua sanueen lipua yhteyteen (äänt. vrt.
esim. kepeä ~ köykäinen), ks. myös liukas.
Ganander 1787 NFL 2 93 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 135
(+ va), VW 3 1888 192 (+ li), SKES 1958 299 (s. v. liukas; +
ka).

liula (JuslP, Gan 1787; LounSm PHäme EPohjanm)
’ohut viipale, hiutale, hiukkanen, muru / dünnes
Scheibchen, Flocke, Stückchen’, liulo id. ~ ink liplu,
lipla ’(kauran) helve’, liplatt®a ’hulmuta’ | va liblo
’(kauran) helve’ | vi libl, lible ’ohut viipale, hiutale;
helve, akana’, libletada ’lepattaa’, todennäk. myös
lible, liblik, liblikas ’perhonen’
? = lpLu labl5otit ’sataa suuria lumihiutaleita’, N
(Friis) lable, lablok ’perhonen’. Deskr.-lähtöisiä sanoja, vrt. liplattaa, liipottaa.
Ahlqvist 1856 WotGr 135 (va ~ vi), Kannisto 1897 Suomi
3:14:2 33 (sm ~ va), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 15 (sm ~
vi), SKES 1958 299.

liuma ks. lauma.
liuska (Koll 1648; yl.) ’suikale; ohut kiven lohkeama; (uud.) kirjoitettu paperiarkki / Streifen;
Schiefer; ein Seite Text’, liuskare; liuske (geologian
uud. 1900, Vareliuksella 1856 liuskama) ~ ka liusku,
liuskareh ’liuska, suikale’ (sm > lpN liw |sko ’suikale
(nahkaa, kangasta)’).
Ehkä samaa sanuetta kuin sm liuskahtaa (ks. liusu), ka liuskata, liuskahuttoa mm. ’livauttaa, sivaltaa’. Vrt. myös liiste (ainakin sm liusta, liustake todennäk. kontam. liuska + liiste).
liusu (Alm 1758; paik. ISm KPohjanm) ’loiva, kalteva, viettävä / schräg, abschüssig’, liusua ’liukua’,
liuskahtaa (myös paik. LSm) ’luiskahtaa, lipsahtaa’
~ ka liusu ’loiva, viettävä’, liuskuo ’luistaa, livetä’,
liuskahtoa ’luiskahtaa, lipsahtaa’ | vi liusk (g. liusa)
’loiva, kalteva, viettävä’, liusata (prs. liuskan) ’liukua, luiskahtaa’.
Vrt. luisu, luiskahtaa, ks. myös liuska.
SKES 1958 300 (sm ~ vi).

liuta (Martti n. 1580; yl.) ’joukko, lauma / Haufen,
Schar’
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< germ, vrt. mn ljó“r, l/y“r ’kansa, väki’, mas
liud ’kansa’, liudi, mys liuti, kys liute, ns Leute ’ihmiset, väki’ (germ *liudan ’kasvaa’). Sk myös > lpR
livd, lud ’ihmisjoukko’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 213 (lp ~ saks), Saxén 1896 Lisiä
10 (sm < sk), SKES 1958 300, Vries 1961 AnEW 359, 369 (sm
lp < sk).

liutsa (Peräp Länsip) ’poron tauti, jossa takajalat
halvautuvat / Lähmung der Hinterbeine (Krankheit
bei Rentieren)’
< lpN liw |za (Lu) id., N liwzestit (In Ko) ’liikkua
epävarmasti, huojua, horjua’.
Tiesmaa Vir 1937 169 (sm < lp), SKES 1958 300.

livahtaa ks. lipua.
live ks. lipeä.
liveri (As 1733 liveriet mon.) ’miespalvelijan univormu / Livree’
< vur liveri < vanh. uys liveree, liverei <
ransk livrée (tästä suoraan > nr livré ja sm livree)
id., alk. ’vaatteet, joita Ranskan kuninkaalliset ja
aateliset juhlapäivien edellä jakoivat seurueelleen ja
palvelijoilleen’ (v:stä ransk livrer ’jakaa’).
ITS 7 1934 1330 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 581, Gamillscheg 1969 EWFra 574.

livertää (GGCalamnius 1755; yl.) ’visertää; mielistellä, imarrella / zwitschern, schmeicheln’,
liverrellä, rinn. lipertää, liperrellä ’lörpötellä,
mielistellä’, liverö, liperö ’suupaltti’ ~ ka liperteä,
liperrellä ’liehakoida, mielistellä’ | vi liperdada,
murt. liverdada id. (> latv liberis ’lavertelija,
mielistelijä’).
Todennäk. onomat.-deskr. pesye, jolla on yhtymäkohtia ainakin s. v. lipevä main. sanoihin. Vrt.
myös lavertaa (s. v. lavea) ja lepertää.
Thomsen 1890 BFB 265–66 (sm ~ vi; > latv), SKES 1958 300.

livetä ks. lipeä.
livikko (LönnrLis 1886; Peräp Länsip) ’laihtunut,
voimaton (poro) / abgemagert, kraftlos (Rentier)’, livikkä, liivikko id.
< lpN livâk (E Pi U Lu In) ’työssä lopen uupunut
poro’.
T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 110, SKES 1958 294 (sm < lp).

livistää ks. lipua.
livohka (ISm, paik. Häme PSm): lähteä livohkaan
’paeta / sich davonmachen, fliehen’.
Kuulunee sanojen livistää, livahtaa yhteyteen
(ks. lipua), vrt. myös lipata.
lohduttaa (Agr; murt. melko harv.) ’trösten’, lohtu,
lohdutus, lohduton.
Ehkä kirjak. (Agr:n?) luomus Kymenl:n sanan
lohtua ’sulaa, irrota’ pohjalta, johon liittyvät
lohduttaa (Kymi) ’lohkaista, irrottaa’, lohahtaa
(paik. länsi- ja savmurt.), lohistua ’sortua’, lohto
(Ristiina) ’lohkare, helposti lohkeava (kivi)’. Vrt.
kuitenkin lohduttaa (paik. murt.) ’lauhduttaa’ ~ ka
lohtuo ’talttua, rauhoittua (eläin)’, joihin sm kirjak.
sana ehkä suoraankin voidaan yhdistää. Sm > vi
kirjak. lohutada, lpN loa∞dotit (Lu In) ’lohduttaa’.
Lönnrot 1854 Enare 234 (sm ~ lp), Äimä 1919 SUST 45 227
(lp < sm), Hakulinen 1954 ÄOLV 2 54 (♦ lohtua ’sulaa’),
SKES 1958 300 (+ vi < sm).

lohi (Schr 1637; yl.) ’Salmo / Lachs’ ~ ink ka ly ve
lohi | va l(ehi | vi lõhi ’lohi’
= lpN luossâ (U Pi Lu In Kld) id.
< baltt, vrt. liett lãVsis, laVsiVsà, latv lasis, mpr lasasso ’lohi’ (li laVs ’lohi’ < latv, ven loh ’kutenut ja
laihtunut lohi’ todennäk. < ims).
Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2
95a (+ vi), Porthan 1801 OS 4 322 (sm < ven lohovina),
Castrén Suomi 1844 9 (ven loh < sm), Ahlqvist 1856 WotGr
136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Thomsen 1890
BFB 194 (+ ka; lp < sm < baltt, li < latv), Kalima 1915 OLR
155 (ven < ims), SKES 1958 300 (+ ly), Leder 1968 RussFisch
25–26 (ven ? < ims), Larsson 1981 Lw 22–24.

lohikäärme (Agr, myös louhi-; yleisk.) ’Drache’.
Kansanetym. muodostelma, loppuosa käännetty,
alkuosa lainattu mr sanasta floghdraki ’lohikäärme’,
vrt. mn flugdreki, flugormr, nr murt. Sm flåg-drake,
flåg-orm id., oik. »lentokäärme». Vi lohe(madu) ’lohikäärme’ < sm.
Wiklund Vir 1902 39–40 (sm < mr), Mikkola Vir 1902 70–72
(ei < mr), Setälä 1902–03 FUF 2 158 (sm ~ vi), Setälä 1912–
13 FUF 13 404 (< mr), SKES 1958 300 (sm vi; < mr), Rätsep
1976 KjK 19 216 (vi < sm), EEW 1982–83 1340.

lohjeta (Agr; yl.) ’sich (ab)spalten, zerfallen’, lohkoa, lohkaista, lohkeilla; lohko, lohkare ~ ink loheta
’lohjeta, haljeta’, lohata (prs. lohk®an) ’lohkaista, halkaista’, lohki ’halki’, lohko ’lohkare; perunoita käyttäen valmistettu liha- t. kalakeitto’ | ka lohketa
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’lohjeta’, lohkata ’lohkaista’, lohkuo, lohkota
’lohkoa’, lohko(i) ’lohko, ala, kappale; nauriista t.
lantusta valmistettu ruokalaji’ | ly lohketa ’lohjeta,
murtua’, lohkaitta ’lohkaista, taittaa, murtaa’, lohkoi
’nauriskeitto’ | ve lohketa ’lohjeta’, lohk®atƒa
’lohkaista, murtaa’ | va l(ehg(etag ’haljeta’ | vi
lõhkeda ’haljeta, särkyä, puhjeta, räjähtää’. — Sm
lohkoa > lpIn loakku∞d (Ko Kld) ’lohkoa’; sm ka ly
ve lohko(i) ’naurishaudikas, -keitto’ ? > ven murt.
lókanica ’nauriskeitto’ (ellei tämä ~ ven lokátƒ
’latkia’).
Samaa alkuperää voi olla myös lohtua ’irrota’
(ks. lohduttaa). Varmaankin alk. deskr. sana, vrt.
lahko.
Ganander 1787 NFL 2 95a (sm ~ vi), Sjögren 1853 IRJaSMat
1 157 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 135, 136 (+ va), Setälä
1890–91 ÄH 137 (+ ve), 277 (+ ka), Kalima 1915 OLR 154 (+
ly; > ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 72 (sm ~ lpKo Kld),
T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (+ lpIn; < ims), Vasmer 1955
REW 2 55 (ven ? < ims, ? ~ ven lokátƒ ), SKES 1958 300.

lohmia (Lönnr 1874) ’lyödä kirveellä, lohkoa, veistää karkeasti, tehdä huolimattomasti (paik. LSm);
tuhlata, ahmia (paik. ISm) / hacken, grobe Stücke
abhauen; etw. nachlässig tun; verschwenden,
fressen’, lohmu (paik. ISm KPohjanm) ’jkn iso,
romuluinen, vanha; laiska (ihminen)’ ~ ink lohmata
’iskeä, lyödä’ | ka lohmata ’kolistella, kolauttaa,
jysäyttää; ahmia, rohmuta’ | va (Kukk) lohm®ab (prs.)
’lyödä, iskeä’, lohma ’särkijä, kolistelija’ | vi
lohmata, lohmida ’lyödä, piestä raskain iskuin’.
Deskr. sanoja.
Rytkönen 1940 tm 147 (sm ~ vi), Rätsep 1956 ESA 2 78 (samoin).

lohna (Gan 1787; PSatak EPohjanm, paik. myös
ISm) ’iso laitareki, (Satak KSm Länsip myös) liian
iso t. huono reki; ruuhi, laatikko / (zu) großer od.
schlechter Pferdeschlitten; Kahn, Kasten’ ~ ka lohna
’laidallinen matkareki’.
Alk. varmaankin samaa pejor. sanapesyettä kuin
sm lohna, lohnake (melko yl.) ’jk vanha, huonokuntoinen; iso, romuluinen; laiska (ihminen)’,
lohnahtaa ’lysähtää istumaan t. makuulle’, lohnia,
lohnastaa ’astella raskaasti; veistää karkeasti, tehdä
huolimattomasti; tuhlata, ahmia’, vrt. lohmia.

Todennäk. alk. savmurt. variantti sanasta loitsia
(ks. tätä); toisen, epävarmemman selityksen mukaan
äännekehitykseltään poikkeuksellinen lyhentymä sanasta lovehtia, ks. tätä.
*Ojansuu Vir 1900 68, *Kettunen 1951 KV 31 124, SKES
1958 301.

loikare (Gan 1787; joks. yl.) ’pitkä, suuri t. väljä
vaate; isokokoinen t. laiska ihminen; (kiemurteleva)
kalanvonkale, käärme tms. / langes, weites Gewand;
schlaksiger od. fauler Mensch; großes, sich schlängelndes Tier (Fisch, Schlange)’, rinn. loikari, loikeri,
loikero, loirake id., loikarehtaa, loikertaa (SAchrenius 1766), loikerrella ’luikerrella’ ~ ka loikerehtoa
’vetkutella’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat vielä
loikka ,loikko ’vanha, huono, iso vaate; iso t. laiska
ihminen)’. Vrt. loikoa, luikertaa (s. v. luikkia), roikale.
loikata (1797; yl.) ’hypätä / springen’, loikkia, loikka, loikkaus ~ ka loikahtoa ’hypähtää’ (? < sm), vrt.
myös
loikahtoakseh
’heittäytyä,
lojahtaa;
purskahtaa’, loikottoa ’lojottaa’.
Deskr. sana, ehkä samaa pesyettä kuin loikoa ja
lojua, ks. näitä.
VW 3 1888 189–91.

loikka (Eurén 1860; Häme) ’loiva, laakea / abschüssig, seicht’, loikko (paik. PSm), loikea (paik. murt.)
id., vrt. myös loikka (paik. I- ja PSm) ’maininki’
sekä loikko(nen) (Jusl 1745; PSatak PHäme)
’tuokkonen; soikeapohjainen puuastia’ (merk:n
suhteen vrt. laakko (s. v. laaka) ’loiva, laakea;
leveäsuinen astia’).
Mahd. samaa deskr. pesyettä kuin loikoa, loikare
ja ehkä myös loikata (ks. näitä).
VW 3 1888 189–91, *Virtaranta Vir 1958 36–37.

loikkua1 (Renv 1823; paik. LSm) ’heilua, roikkua /
schwingen, baumeln’ ~ vi loikuda ’heilua,
liikkua edestakaisin’, loigutada ’heiluttaa, liikuttaa’
(vrt. myös ka loikottoa ’(maata) rojottaa’).
Deskr. sanoja, vrt. loikkua2, loikoa, liekkua ja loikata.

E. Leskinen 1932 Sanastaja 10 6 (sm ~ ka).

VW 3 1888 189–91 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1344.

loihtia (Gan 1784; yl. vars. ISm) ’taikoa, lukea loitsuja / zaubern’, johd. loihtu (vars. ISm) ’loitsu, taikaluku’.

loikkua2 (Lönnr 1874; paik. ISm) ’läikkyä / überschwappen, vergossen werden’, loikko (Lönnr) ’lois-
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ke; tilkka’ ? ~ vi loik ’lammikko; (Wied) laakso,
notkelma’ | li luoik ’kuilu, laakso’.
Jos vi li sanan alkumerkitys on ’laakso, notko’,
lienevät sm loikkua, loikko kuitenkin niistä erillisiä
deskr. sanoja; vrt. loikkua1, läikkyä.
Kettunen 1938 LivW 210 (vi ~ li), EEW 1982–83 1344 (sm ?
~ vi li).

loikoa (Lönnr 1874; yl.) ’olla pitkällään, maata / liegen, (ausgestreckt) ruhen’, loikoilla (Eurén 1860)
id. ~ ka loikuo id. (? < sm), loijottoa ’lojottaa,
maata’, ? loikottoa id.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat myös loikkua
ja lojua (ks. näitä); vrt. loitia.
VW 3 1888 189–91.

loilo (Eurén 1860; PSavo KSm PHäme) ’pitkänomainen notkelma, laakso / kleines längliches Tal’, loila,
loilanne id. ~ vi loilas ’alava kohta niityllä; lätäkkö;
matalikko’.
Vrt. loima, lotko.
SKES 1958 300 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1344.

loilottaa (Eurén 1860; yl.) ’hoilottaa, laulaa / grölen,
johlen’, loiluttaa id., loilua (Gan 1787) ’laulaa
uneen’, loilu ’loru; loilotus, melu’ ~ ka loilottoa
’hoilottaa, kaakattaa’ | vi loilutada ’laulaa uneen’,
loil ’unilaulu’.
Onomat. sana.
SKES 1958 300–01 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1344.

loima (Lönnr 1874; PKarj), loihma ’(vaillinaisesti
kyljestynyt) puun haava, puun kolo / (unvollständig
zugewachsene) Baumwunde, Höhlung im Baum’ ~
ka loima | ly loim id. | vi loim (g. -u) ’lammikko, notko’ (vrt. ink loisma ’lammikko’ | va loizma id.).
Jos pn:t Loima, Loimijoki ja Loimaa (joissa -im? < *-dm-) ovat yhdistettävissä tähän, sana voinee
olla alk. sama kuin lotma (ks. tätä). Samaan
yhteyteen voi kuulua vanhojen sanakirjojen loima
(Jusl 1745 jne.; ei murretiet.) ’hiekkamaa, nummi’
(merkityksen kehitys voisi olla ’vesiperäinen maa’ ∅
’laiha, huono viljelysmaa’ ∅ ’nummi’). Vrt. loilo.
Forsman (Koskimies) 1902 SM 9 10 (sm ~ ka lotma), *Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 67, Setälä 1912–13 FUF 13 314 (+ vi),
Saareste 1924 LVEM 15 (+ va), *Rytkönen 1940 tm 133–38 (+
ka loima), SKES 1958 301, EEW 1982–83 1345, UEW 1988
692.

loimi (Hemm 1605; yl.) ’kankaan pitkittäiset langat;
hevosen peite / Kette (beim Weben, in einem Gewe-

be); Pferdedecke’ ~ ink ka loimi | ly ve loim | va
l(eimi | vi lõim | li l5uoima ’kankaan (ka myös
hevosen) loimi’ (sm > lpN murt. loi |mi
’hevosloimi’).
Johd. verbistä luoda1, ks. tätä. — Jos mdE Dlijems,
M Dlijqms ’luoda kangasta’ palautuu muotoon *lunet. *lone- (jolloin se on sm luoda v:n vastine), näiden
ims johdosten vastine on vielä mdM Dlimä ’(kankaan)
loimi’.
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (sm ~ vi; ♦ luoda), Ahlqvist 1859
Anteckn 93 (+ ve), *Ahlqvist 1871 KO 77–78, Paasonen 1896
KielLis 19–20 (sm ~ md; ei ♦ luoda), Ojansuu Vir 1903 124 (+
ka), Paasonen 1909 MdChr 90 (mdM Dlijqms, Dlimä ~ sm luoda,
loimi), Kettunen 1913 SUST 34 17 (+ va), Kettunen 1938
LivW 207 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 430 (lpN murt. <
sm), SKES 1958 301 (+ ly), T. Itkonen Vir 1983 205 (sm loimi
mksm sanastoa), UEW 1988 693 (sm loimi ~ mdM Dlimä <
*lone-ma).

loimuta (Eurén 1860; yl.) ’loistaa, leimuta, palaa /
leuchten, lodern, flammen’, loimotella (Gan 1787),
loimu ~ ka loimuta ’leimuta’, loimottoa ’palaa kirkkaasti’.
Deskr. sana, vrt. leimuta.
loinen ks. luo.
loira (JuslP, Gan 1787) ’lukon navan piikki (LounSm); puulukon estesalpa (Pohjanm) / Schlüsseldorn
im Schloß; Riegel im Holzschloß’, loiro (LounSm EHäme) ’lukon navan piikki’.
Jos tähän kuuluvat myös loiro (LSm) ’pitkä ja
laiha ihminen, laiha kahvi jne.’, loiro (Jusl 1745;
paik. LounSm) ’laiha t. huono hiekkamaa’, niin ne
voivat liittyä samaan deskr. pesyeeseen kuin
loirake jne., ks. loikare.
loiskua (Gan 1787; yl.) ’roiskua, läikkyä / platschen,
schwappen’, loiskata ’loiskua, loiskuttaa; hypätä’,
loiskaa id., loiskia, loiskahtaa ’läikähtää; hypätä’,
loiskaus ~ ka loiskoa, loiskottoa ’loiskia’, loiskahtoa
’loiskahtaa’ (sm > nr murt. Sm lojsk ’leiskua’).
Deskr.-onomat. sana, vrt. leiskua, läiskyä.
Wessman 1956 FmS 17–18 67 (sm > nr murt. Sm).

loistaa1 (LPetri 1649; yl.) ’paistaa, kiiltää / leuchten,
glänzen’, johd. loistava, loisto, loiste ~ ka (Tver)
roistua ’loistaa’ | ve loVstatada, loVstta id. | ? vi murt.
loistuda ’sulaa’, (Wied) loistata id., loiskuda ’lämmetä’, loisutada ’sulattaa’, E loiske ’leuto; suojasää’
? < germ *gl5oja- (< ieur *7ghel- ’loistaa’, germ
suffiksi -ja- olisi korvattu ksm suffiksilla -ista-), vrt.
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ags gl5owan ’hehkua’, mys gluo(j)en, ns glühen id. —
Vrt. loistaa2.
Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (sm ~ ve), Airila Vir 1933 470 (+
ka), SKES 1958 301 (+ vi), *Hakulinen 1969 SSK 106, Koivulehto 1981 PBB(T) 103:2 358–59 (< germ), EEW 1982–83
1345–46 (? vi).

loistaa2 (JuslP, Gan 1787; Savo PKarj) ’menestyä,
kasvaa, kukoistaa / gedeihen, wachsen, blühen’ ~ ka
loistoa ’sujua hyvin, onnistua, menestyä’, loisto
’menestys, hyöty, voitto’
? < germ *bl5oja-, vrt. ags bl5owan ’kukoistaa’,
mys bluojen, ns blühen id. (ellei alk. sama kuin loistaa1, ks. tätä).
*Hakulinen 1969 SSK 106 (= loistaa1), Koivulehto 1981
PBB(T) 103:2 358–59 (sm ~ ka; < germ *bl5oja-).

loitia (EPohjanm ja ymp.) ’loikoa, maata, lorvia /
(müßig) liegen, faulenzen’, loiria (paik. LSm) id.,
loitio (Gan 1787) ’vetelys, laiskuri’ ~ vi loidata
’laiskotella’, loi(d) (g. loia, loiu) ’hidas, loiva’, loit
(g. loidu) ’hidas, saamaton’, E loidus ’hitaus,
velttous’.
Deskr. sanoja, vrt. lojua, loikoa ja loitto.
SKES 1958 301 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1343, 1347.

loito (Peräp Länsip) ’oleskelu- ja makuupaikka kodassa lieden molemmin puolin / Sitz- und
Schlafplatz im Lappenzelt zu beiden Seiten der
Feuerstätte’
< lp loai |do id.
T. I. Itkonen Vir 1920 9 (sm < lp), SKES 1958 301.

loitsia (Jusl 1745) ’taikoa, lukea loitsuja / zaubern’,
loitsija ’taikuri’ (Agr luitzia ’velho’; Gan 1787 luita:
luitsen ’loitsia’), loitsea, loitsu ~ ka loittVsie ’loitsia’,
loittVsi ’loitsu’, loitVsus id. | ve loita (prs. loitVsen) ’rukoilla; kiroilla’ | (sm >) vi murt. loitsuda, loitsida
’haukkua, sadatella’, kirjak. loits ’loitsu’, loitsida
’lukea loitsuja’.
Ehkä vanha johdos verbi- t. partikkelivartalosta
luo-. — Sanan itämurt. variantti on loihtia, ks. tätä.
Lönnrot 1832 MagMed 3 (♦ luoda), Toivonen 1928 FUF 19
166 (sm ~ ka ve), Laugaste 1936 EKirj 30 560 (vi < sm),
*Kettunen 1951 KV 31 124 (♦ luona, luo), SKES 1958 301,
Hakulinen 1968 SKRK3 217, EEW 1982–83 1346.

loitto1 (Alm 1785; yl. vars. ISm): loittona (JuslP),
loitolla ’etäällä / in der Ferne, weit weg’, loitos ’kauas’, johd. loitota ’etääntyä’ ~ ka loittona ’kaukana,
kaukaa’, loittuo id., loittoine ’kaukainen’, loitota

’siirtyä kauemmaksi’ | ly loitton ’kaukana’, loittoze
’kauas’ | ve loitos ’kaukana’, loitho ’kauas’.
Tähän kuuluvia voivat alk. olla myös loitto2 (ks.
tätä) ja loitto ’loiva, viettävä’ (ks. loiva).
Genetz 1890 Partikk 167 (sm loitto ~ ka loitokse), Kettunen
1922 LVeHA 2 11 (+ ve), SKES 1958 301 (+ ly).

loitto2 (Gan 1787; Häme LUus EPohjanm Kymenl
KSm) ’riihen parsien yläpuolella kulkeva,
lyhderivejä erottava tukiorsi; 3–6 parren suuruinen,
kerrallaan ahdettava osasto riihessä / in der Darre die
oberen Enden der Garben stützende Stange oberhalb
derjenigen Stangen, auf die die Garben zum
Trocknen aufgestellt werden; ein 3–6 Stangen
umfassender Abschnitt in der Darre, in den von
einem Ort aus Garben eingestellt werden können’,
yhd. loittoparsi, loittopuu.
Kuuluu varmaankin sanan loitto1 yhteyteen;
merk. alk. joko ’pitkä orsi’ tai ’lyhderivejä erillään
pitävä orsi’.
SKES 1958 301.

loiva (Hemm 1616; yl.) ’lievästi kalteva t. kaartuva,
matala (ranta, katto), vähitellen laskeutuva (maasto)
/ leicht abschüssig, leicht gebogen, seicht, flach’, loiveta ~ ka loiva(kka) ’loiva; heikko (tuuli)’, loivie id.;
vrt. myös viE (KS) lõiv: lõive talv (kun keväällä paljaalle maalle vielä tulee lunta).
Deskr. sanue, jonka yhteyteen voivat kuulua
loitto (Jusl 1745; paik. murt.) ’loiva, kalteva,
viettävä’, loittava (Lönnr 1874) id. ja ehkä myös lpN
loai |to (Lu) ’hiljainen, rauhallinen’, loai |tot ’hiljetä,
rauhoittua’. Vrt. loitto1, loikka ja lojua.
VW 3 1888 189–91 (sm loiva, loitto ~ lp loai |to), SKES 1958
301 (sm ~ ka; vrt. viE).

lojua (Kal; yl.) ’olla pitkällään, maata / faul liegen,
umherliegen’, lojoa, lojoilla, lojottaa id., lojahtaa
(KaakkSm)
’levähtää’,
lojallaan,
lojollaan
’pitkällään’, lojo (Gan 1787; paik. murt.) ’laiskuri,
vetelys’, loi (Jusl 1745) id. ~ ka lojottoa ’lojua,
loikoa’, lojallah ’pitkällään’ | vi loja (Wied)
’ryysyläinen’, ? loidus ’velttous’ (kuuluu joko tähän
tai sanan loitia yhteyteen).
Deskr. pesyettä, jonka yhteyteen kuulunevat
ainakin loikoa ja loitia, ehkä myös loiva jne. (ks.
näitä). — Epäselvä on sanueen suhde sanaan nr loj
’veltto, hidas, saamaton’.
Ganander 1787 NFL 2 96a (sm ~ ruots), VW 3 1888 189–91
(sm ~ vi), Saxén 1895–98 Lånord 168, EEW 1982–83 1343,
1347.
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lojuta (Eurén 1860; ISm) ’huutaa, loilottaa, itkeä;
juoruta / grölen, johlen, weinen; Klatsch verbreiten’,
lojottaa (ISm) ’id.; sataa kovasti’, loju ’juoru; kova
sade’ ~ (ehkä ainakin osaksi sm >) vi murt. lojuda
’huutaa, kisata’, loju ’kisa, melu’, ? loid (g. loiu) id.
Vrt. myös ka loijahtoakseh ’puhjeta itkuun t. kovaäänisesti puhumaan’, loikahtoakseh id., loikottoa ’itkeä, nauraa, kaakattaa’ | ly loikottada ’kaakattaa’.
Deskr.-onomat. sanoja.
loka (Agr; yl.) ’kura, lika / Schmutz, Dreck’, loata,
lokakuu (Agr) ~ ka loka ’räkä, lima; lätäkkö’ | ly
loga ’räkä, lima’ | ? ve loga ’kostea notkelma,
laakso’, logah‰ı7ne ’piru’ (elleivät nämä < ven murt.
log ’notko, laakso, kuoppa’) | vi loga, lõga ’loka;
hylkeenveren ja -rasvan likaama vesi’
= lpN loakke ’sakka, kahvinporo’ (voi myös olla
lainaa < sm, kuten ainakin on lpIn lokœamœaœanu ’lokakuu’). Vrt. lökä ja lika.
VW 3 1888 184 (sm ~ vi), Mägiste 1927 EKeel 6 76 (+ ve logah‰ı7ne), Kettunen 1938 LivW 199 (li lieg®a ~ vi löga, läga, sm
lika, loka), SKES 1958 301 (+ ly lpN), EEW 1982–83 1338,
LpIn 2 1987 63 (lpIn < sm).

lokero (Jusl 1745; joks. yl.) ’(uunin, kiven) kolo,
soppi, onkalo; väliseinien erottama osasto / Loch,
Höhlung, Winkel; Fach’, lokkero id., loko(nen) ’kolo, kuoppa, lovi, ontelo’, lokki (KaakkHäme), lokko
(Kymenl) id.
Deskr. sanoja, joissa voi olla vaikutusta sanoista
loukko ja kolo (sen sijaan ka loko ’notko’ | ly logo
’id., kuoppa’ < ven murt. log ’laakso, notko, kuoppa’).
VW 3 1888 173–74, 180.

loki (Stjerncreutz 1863; paik. rannikkomurt.) ’laivan
nopeusmittari / Log’, lokikirja (1797) ’aluksen
päiväkirja’, lokata ’mitata vauhtia lokilla’
< engl log ’loki; puupalikka’ (> nr logg ’loki’, ns
Log id. jne.; sm ehkä nr:n välityksellä; samalta
taholta myös vi logi ’loki’).
TS 5 1913 1105 (sm < engl), SKES 1958 301 (sm vi < nr),
OxfEt 1985 534, EEW 1982–83 1338 (vi < ns t. engl).

lokka (Peräp Länsip) ’juustomuotti; puupohjainen
seula (LönnrLis 1886) / Käseform; Sieb mit hölzernem Boden’
< lpN vuos |t3a-lok |ke ’(kannen mallinen) juustomuotti’ (lok |ke ’kansi’ < sk, vrt. nn lokk id.).

Qvigstad 1893 NL 222 (lp lokke < sk), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 71 (sm ~ lp), Toivonen 1928 SUST 58 237 (lp ? <
sm).

lokki1 (Jusl 1745; yl. vars. ISm) ’Larus / Möwe’,
kalalokki (Jusl), (kala)lokka (ESavo PKarj) ~ ka lokka ’(kala)lokki; kalasääski; kalatiira’.
Mahd. samaa (deskr.?) sanuetta kuin loue, louke
(g. louk(k)een; LounSm KPPohjanm Kymenl; Raam
1642 louwe, Lönnr 1874 myös loukain, loukki) ’kalalokki’, joihin vrt. vi (Wied) lõugas ’lokki’ ja (sm
>) lpKld lovkäi ’selkälokki’.
SKES 1958 302 (vrt. vi lpKld), KKSK 1958 1064 (lpKld <
sm), EEW 1982–83 1424.

lokki2 (KPPohjanm Peräp) ’villahahtuva, leve /
Wollflocke’, lokka id.
joko < nr lock ’suortuva, kihara; (murt.)
villaleve’ (josta ainakin > lokka (1799), lokki
(molemmat murt. harv.) ’kihara’) tai < nr flock
’villahahtuva; nöyhtä; hiutale’ (josta ainakin > flokki
(LSm) ’patjan t. tyynyn täytteenä käytetty villanöyhtä
t. kasvien siemenvilla’).
Vallinheimo 1956 KA 11 39 (sm < nr lock).

lokki3, plokki ’väkipyörä’ ks. ploki.
lokottaa (Kal; Lönnr 1874 ’liehua’; ISm) ’istua laiskasti, olla jouten / faul dasitzen, faulenzen’,
lokollansa (Gan 1787) ’riipuksissa’, lokallaan
’ammollaan’, lokotin ’jokin riippuva (Lönnr); kukon
heltta (InkVi)’ ~ vi lokuti ’(vaatekappaleen) riippuva
osa; kukon heltta; kivekset’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen voivat vielä kuulua sm lokolakki (Gan) ’korkeakupuinen lakki’, viE
lokk ’vanha ja kulunut hattu’ — Vrt. myös lokko
’kuoppa, kolo’ (ks. lokero) ja lotko.
SKES 1958 301–02 (vrt. vi), EEW 1982–83 1348.

loksua (Lönnr 1874; joks. yl.), kloksua ’kolista, heilua; läikkyä / klappern; schwappen’, loksahtaa, loksuttaa jne. ~ ink loksutt®a ’juoda äänekkäästi’ | ka
lokVsoa ’loksaa’, lokVsata ’kolauttaa’, lokVsuttoa ’loksuttaa’ | vi loksuda ’kolista, heilua, läikkyä’, lõksuda
’paukkua, naksua’, lõks ’loukku, sadin’ | li loks ’läimäys’, kl(ekVsq ’sulkea, erottaa’.
Onomat. sanoja.
Kettunen 1938 LivW 139, 201 (sm ~ vi li), SKES 1958 302,
EEW 1982–83 1349, 1414.
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lolli (Jusl 1745; paik. murt.) ’hupsu, tyhmä; paksu,
veltto, laiska / dumm; dick, schlaff, faul’, lolla(ke),
lollikka, lollo ’tyllerö; iso, paksu tms. ihminen t. esine’ ~ ink lolloi ’tyhmä’ | ? ka DloDlDlo ’veikka (veljen
hellittelynimi)’ | va lollo ’tyhmyri’ | vi loll ’tyhmä;
haluton’ | li loDl ’tyhmä’.
Deskr. sanoja, vrt. lollo ja lalli.
Mägiste 1928 Demin 95 (sm ~ va vi), *Kyrölä Vir 1933 456,
Posti 1942 SUST 85 12 (+ li), *Hämäläinen Vir 1956 224–25,
SKES 1958 302.

lollo (Lönnr 1874; Satak PHäme) ’villaleve, hahtuva
/ Wollflocke’, lolla, lolli id., lollata ’karstata
villoja’.
Todennäk. samaa deskr. alkuperää kuin lolli (ks.
tätä).
loma1 (Jusl 1745; yl. vars. ISm) ’rako, väli; tauko,
väliaika; koulusta, työstä t. sotaväestä annettu vapaaaika (LSm läh. vain tämä merkitys); kuoppa, laakso
(PSm) / Spalte, Zwischenraum, -zeit, Pause; Urlaub,
Ferien; Grube, Tal’, lomittain ’limittäin, vierekkäin’,
lomitusten (Gan 1787 lomatusten, JuslP, Gan lomaxutten) id. ~ ka loma ’rako, väli; laakso’
= lp loabme ’väli, avoin kohta, rako; laakso’ | md
luv ’(sormien) väli’ | ? tVser lo ’väli’, loVstäq ’välissä’
? < baltt, vrt. liett lomà ’kuilu, laakso, syvennys’.
— Vrt. limi ja luoma1.
Lönnrot 1858 Hiisi 576 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 90
(sm ~ lp), Paasonen 1909 MdChr 92 (+ md), Setälä 1912–14
FUFA 12 8 (+ tVser), SKES 1958 302, E. Itkonen 1960 LpChr
136 (? tVser), Sammallahti Vir 1977 124 (< baltt), *Keresztes
1986 MdKons 2 82–83, UEW 1988 692.

loma2 (1833; kaakkmurt. PKarj) ’rautakanki /
Brecheisen’ ~ ink ka ly va loma id.
< ven lom ’rautakanki’ (samaa alkuperää kuin
ven lom ’murtuma; murske’, lomítƒ ’murtaa’ jne.).
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Ahlqvist 1856
WotGr 135 (va < ven), Kujola 1944 LyS 211 (ly < ven), SKES
1958 302 (sm ~ ka ly va; < ven), Nirvi 1971 InkS 273 (ink <
ven), Plöger 1977 RLDial 318.

lomata (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. PKarj) ’kolata, kolista / lärmen, poltern’, lomista id., lomahtaa
(kaakkmurt. EPohjanm) ’läjähtää; romahtaa, sortua’
~ ka lomata ’kolata, meluta’, lomahtoa ’kolahtaa,
romahtaa’ | ve lomda (prs. lomib) ’kolistella’,
lomi7neh ’kolina’ | va (Kukk) lomazikko ’ryske’.
Deskr.-onomat. sanoja; osaksi mahd. sekaantumaa s. v. lomottaa mainittuihin sanoihin.
SKES 1958 302 (sm ~ ka ve).

lommata (Renv 1823; ISm) ’moittia, herjata, parjata
/ tadeln, schmähen, verleumden’ ~ ka lommata (prs.
lompoan) ’panetella’.
Todennäk. sanan lommo (ks. tätä) yhteyteen kuuluvia deskr. sanoja, samoin kuin vi lommata, lõmmata, lommida ’lyödä litteäksi, murskata’ | li
lom®astq ’taivuttaa, painaa alas’, loCmmq ’painua,
taipua’.
Kettunen 1938 LivW 184, 201 (sm lomo, lomota ~ vi li), SKES
1958 302 (sm lommata, klummata ~ vi li; vrt. lommo), EEW
1982–83 1350.

lommo (JuslLis, LönnrLis 1886; etup. LSm) ’kuoppa, painuma (peltiastiassa) / Delle’, klommo, lompo
(Gan 1787; LounSm), (k)lummu (LounSm), lomo
(Jusl 1745; paik. murt.), lompi (g. lommen; Lönnr
1874) id., lom(m)eessa (Satak) ’lommoilla’, lommistaa (PHäme Pohjanm Länsip) ’lyödä t. painaa lommolle’ ~ vi lomm (g. -i) ’lommo’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen voi kuulua myös
jokin t. jotkin seuraavista: lommata ’moittia’ (ks. tätä); klummi (LounSm) ’haitta, epäonni’, klummata
’epäonnistaa, olla esteenä työn sujumiselle’; vi lomp
(g. lombi) ’lammikko, notko’. — Vrt. lotma, loma1
ja lampi.
Saareste 1924 LVEM 15 (sm ~ vi), *Rytkönen 1940 tm 138–
40, SKES 1958 302, EEW 1982–83 1350.

lomottaa (Lönnr 1874; kaakkmurt.) ’särkeä, purkaa,
irrottaa / abbrechen (tr.)’, lomota (kaakkmurt.)
’sortua, romahtaa, lojahtaa (hiekkatörmä tms.); purkautua (kangas)’ ~ ink lommaitt®a ’purkaa, särkeä’,
lomm‰ıa ’murtaa, taittaa’ | ka lomottoa ’hakata, lyödä,
pirstoa; kivistää’, lomaija ’rikkoa, särkeä, vääntää
kangella jne.’, lomie ’rikkoa; kivistää’ | ve lomda
’kivistää’, lom ’särky’ | va lomatt®a ’särkeä, rikkoa’
? < ven lomátƒ ’murtaa, katkaista, rikkoa’, lomítƒ
’taittaa; kivistää’ (lomotá ’kolotus’, lomátƒsja
’murtua, särkyä’), mutta ositt. sekaantunut s. v.
lomata mainittuihin sanoihin. Vrt. myös loma2.
Lönnrot 1874 SRS 1 962 (sm < ven), SKES 1958 302, Posti &
Suhonen 1980 Kukk 249 (va < ven).

lompakko (Lönnr 1874; joks. yl.) ’setelikukkaro /
Brieftasche’, lompakka (Eurén 1860), lompuuki, pl-,
fl- jne. (LSm), lonpuki (Lönnr), lom(p)sa (yl.)
< nr plånbok ’lompakko; (alk.) muistikirja’.
Lönnrot 1874 SRS 1 963 (sm < ruots), Wessman Vir 1909 36,
SKES 1958 302.
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lompalo (Eurén 1860; Länsip), lompolo (Peräp Länsip) ’joen laajentuma; lampi / breitere, teichartige
Stelle im Flußlauf; Teich’
< lp luobbâl id. (sm lampi sanan etym. vastine,
ks. tätä).
Europaeus 1870 Suomi 2:8 44 (sm < lp), SKES 1958 273–74
(s. v. lampi).

lomu (LönnrLis 1886; kaakkmurt. PKarj) ’purkujäte, roju, polttopuu / Schutt, Krempel, Brennholz’ ~
ink ka ly lomu ’polttopuu, hylkytavara, roju, roska
jne.’ | ve lom (g. -un) ’roska, romu’ | ? va (Kukk) lomu ’kömpelys, särkijä’
? < ven lom ’(metalli)romu, murska’ (lomítƒ
’murtaa’, vrt. lamu1 ja lomottaa), ositt. ehkä myös
omap. deskr. sanuetta (vrt. romu). — Sm ink ka
lomu ’iso t. huono hevonen’ | va (Kukk)
lomuhepoina ’iso hevonen’ ositt. myös < ven
lomovája lóVsad' ’isokokoi-nen työhevonen’.
SKES 1958 302 (sm ~ ly ve), Nirvi 1971 InkS 273 (ink < ven),
Plöger 1977 RLDial 318 (sm lomuvoihevonen < ven).

longota (PSm PSavo) ’irrota, irtaantua (esim. kuori
puusta, sammal maasta, pohja kengästä, tapetti seinästä); aueta (ovi) / abgehen, sich (ab)lösen (Rinde,
Moos, Sohle, Tapete); aufgehen (Tür)’, lonkoa, lonkua (Eurén 1860), lonkoilla id., longottaa (JuslP,
Gan 1787; itämurt.) ’raottaa, avata (ovea); irrottaa
(tuohta), vääntää irti (kiveä)’, longallaan
(lonkollaan jne., vars. ISm) ’raollaan, auki; huonosti
paikallaan’ ~ ink lonkutt®a ’raottaa’, lonka ’(oven)
rako’ | ka lonkata ’raottaa’, lonkottoa ’olla raollaan’,
lonkallah ’raollaan; harallaan’ | ly longai7ne ’(oven)
rako’ | ? ve longoitez ’rotko, maanvyörymä’.
Useampia selitysmahdollisuuksia (ehkä myös
toisiinsa sekaantuneita sanoja): joko samaa deskr.
sanuetta kuin sm (k)lonkkua ’lonksua, heilua’ | vi
longutada ’heilua, irrottaa’, longus ’riipuksissa, alas
painuneena’, E lonki ’vinossa, kallellaan’ (vrt.
lonkata)
tai ? < lp, vrt. lpIn loggodi∞d ’irrota, kesiä’, lpN
|
log got ’kuoria, kiskoa tuohta’, log |g#e-muorrâ
’vuosirenkaita myöten halkeava puu’ (sm lunka
sanan vastine, ks. tätä)
tai ? = mdE luvod'ems, lungid'ums, M lungod'ems
’irtaantua, haljeta’ | vogE lanm®at- ’haljeta’ | ostjI
·lank{it-, P lankqt- id. (nämä sanat, sikäli kuin ne eivät
ole kokonaan muuta alkuperää, voisivat ehkä myös
olla sm lunka sanan vastineita).
Ganander 1787 NFL 2 100 (sm ~ vi), VW 3 1888 177–78,
SKES 1958 302 (+ ka ly; ? md ? vog ? ostj), *Mägiste Vir

1962 244–47 (ei vog ostj), Keresztes 1986 MdKons 2 83 (sm ?
~ md), UEW 1988 256 (sm ? ~ md vog ostj), *Koponen Vir
1988 92–95 (sm ? < lp).

lonia (Gan 1786; joks. yl.), klonia ’valikoida, penkoa / auswählen, wühlen’, (k)lona (Lönnr 1874; joks.
yl.) ’viimeksi jäljelle jäänyt huono vaihtoehto;
huono kortti; huono hevonen; laiskuri’ ~ ka lonie
’valikoida’ (? < sm).
Deskr. sana.
lonka ks. lonkero.
lonkata (Renv 1823; LSm), klonkata (Häme) ’ontua;
lonksua / humpeln; nicht fest sitzen, wackeln’, lonkaaja (Gan 1787) ’ontuja’ ~ va (Kukk) lonkata |
vi longata | li lonkq id.
Deskr. sanoja, vrt. (k)lonkkua ’lonksua, heilua’
(s. v. longota) ja linkata. — On myös mahdollista,
että lonkata ’ontua’ kuuluu samaan yhteyteen kuin
lonkka (vrt. nilkka ja nilkuttaa).
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (sm lonkka ~ vi longata), Wiedemann 1856 MélR 3 182 (sm ~ vi), VW 3 1888 178 (+ li), EEW
1982–83 1352.

lonkero (Lönnr 1874; paik. murt.) ’rönsy, kärhi;
mutkitteleva t. kiemurteleva haara, käärme / (Fang-)
arm, Ranke; schlangenartiger Auswuchs; Schlange’,
longerrella ’kiemurrella, mutkitella’, lonkeroida
’kiemurrella, rönsyillä; laiskotella’, tähän mahd.
myös (pilven) lonka (Kal) ’pitkulainen pilvi’.
Deskr. sanoja, vrt. loikare.
lonkka (JuslP, Gan 1787; yl. muualla paitsi lounmurt. PSm Verml) ’Hüfte’, lonkko (Jusl 1745; Satak
PEHäme), lonkki (KaakkSm), longasluu (VR 1644;
Schr 1637 longalu) id. ~ ink lonkka ’lonkka(luu)’,
lonkku ’(hevosen) lonkka’ | ? va lonkka ’notko’
? < germ, vrt. mys hlanka ’lonkka’. Mahd. kuitenkin omap. deskr. sana, vrt. ronkka ja lonkata.
VW 3 1888 177–78, Kalima 1952 SlS 116 (va ei tähän vaan <
mven), Kiparsky Vir 1956 76 (va tähän), SKES 1962 835,
Koivulehto 1971 NphM 72 607 (sm < germ).

lonno (Uus), lunnu, lonto (Eurén 1860) ’vipu, nostokanki; aluspuu (jonka avulla vieritetään hirsiä salvokselle), tela / Hebel; Schrägholz (über das die Balken auf das Zimmerwerk gewälzt werden); Rolle der
Helling’
< nr murt. Sm lonno, lunno, lunnu ’id; tela, jota
myöten vene vedetään maalle’, mr lunnar (mon.)
’aluksen maihinvetotela’.
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Wessman Vir 1916 121–22 (sm < ruots), SKES 1958 303.

lonsota (Lönnr 1874; LSm) ’irrota; purkautua (halot
pinosta, väki kirkosta) / sich ablösen, auseinandergehen’, lonsahtaa id., lonsita (Häme) ’pehmetä; lauhtua’, lonsistua id., lonsea (paik. Häme Peräp Länsip)
’haalea (vesi); lauha; lauhkea’.
Mahd. samaa deskr. sanuetta kuin lonsua (Gan
1787; Savo) ’lonksua, heilua’, lonsia (LSm) ’lorvia,
talsia’ (huom. myös lenseä ’haalea’); ositt. ehkä
? < lp, vrt. lpN loaVz |zV ot (E U Pi Lu In Ko Kld)
’löystyä, irrota; laantua, rauhoittua’, lpN loaVz |zV e (E
U Pi Lu) ’heikko tuuli; rauhallinen’, lpN loaVz |zV âd
’irtonainen’ (lp = vogE la7ntƒ/sqn, I L la7n/sqn, P
lo7n/sqn ’lämmin’ | ostjE lu7ntƒq, P lo7n/si ’haalea’ |
unk lágy, langy(os) ’pehmeä, veltto; leuto’).
UEW 1988 250–51 (lp ja ugr sanoista), Koponen Vir 1988 95–
96 (sm ? < lp).

lontto (JuslLis; et. EPohjanm KSm) ’kuoppa, painuma / Grube, Senke’, lonto (paik. KaakkSm) id.,
lonne (LönnrLis 1886; Verml) ’alava maastonkohta;
kosteikko’, lonnikko (paik. KSm) ’id.; lammikko’ ~
viE lont (g. londi) ’lammikko, notko’ (huom. myös
vi murt. lontsik, E londsak ’vesilammikko’ ja vi lont
’veltto, löysä’, londis ’velttona, painuksissa’)
? = mdE londadoms, M lo7nd'äd'ems ’painua, sortua’. Deskr. sana. — Vrt. myös lantto (s. v. lansi).
Anderson 1893 Wandl 71 (sm ~ vi), Paasonen 1909 MdChr 91
(+ md), SKES 1958 302–03, EEW 1982–83 1354, UEW 1988
692.

loota (1747; 1738 kräämälodat ’rihkamakaupat’),
looda (loora, loova jne.; länsimurt.), louta (itämurt.)
’laatikko / Kasten’ ~ ka louta id. (< sm)
< nr låda id. — LpN lo∞da ’(tulitikku)laatikko’ <
sm t. sk; lpKo l5ov3a ’laatikko, rasia’ < sm.
Lönnrot 1874 SRS 1 964 (sm < nr), E. Leskinen 1933 Suomi
3:15:4 57 (ka < sm), Karsten 1938 FmS 5 209, Collinder 1949
LpJukk 163 (lpN < sm t. nr), SKES 1958 303.

loova: loovavaaja (Lönnr 1874; ei nykymurt.) ’patovaaja merran laskemiseen ja nostamiseen / Pfeiler
zum Heben und Senken der Reuse am Fischwehr’,
loovapuu id.
? < sk, vrt. nr murt. klåv, klov ’halkaistu puu,
pölkky’.
Sirelius 1906 Sperrfischerei 449 (sm < sk), Setälä 1912–13
FUF 13 404, Karsten 1938 FmS 5 209–10, SKES 1958 303.

lopakka (Eurén 1860; paik. Häme Kymenl), lopakko ’lumisade, räntä; lumisohjo; lätäkkö /
Schnee(treiben),
Schneeregen;
Schneematsch;
Pfütze’, loppa (Lönnr 1874) ’iso lumihiutale’,
lopakoida (et. Kymenl) ’pyryttää’ ~ viE lopp (g.
lopa) ’vedensekainen lumi’ (vrt. myös vi lobjakas
’kasa; märkä lumi’ ja loputada ’huuhtoa’)
? = mdE lopavtoms ’kostuttaa, liottaa’, lopod'ems
’kastua, kostua’ | tVser lup ’kostea’, läqpkata ’kostea ja
lämmin’ | syrj lap{id ’kostea’. — Sanueiden
deskr. luonteen vuoksi niiden keskinäinen
yhteenkuuluvuus on varsin epävarmaa; vrt. loppa1.
Anderson 1879 Studien 105 (vi loputada ~ md lopalems ’pestä
pyykkiä’), Paasonen 1909 MdChr 91 (vi loputada ~ md lopavtoms), Toivonen 1933 FUF 21 95 (+ viE lopp ? tVser lup),
Uotila 1939–40 FUF 26 159 (+ tVser läqpkata syrj), EEW 1982–
83 1334 (vi lopp ~ sm loppa1), 1369 (vi loputada tuskin ~ md),
UEW 1988 693 (vi ~ md tVser ?? syrj).

lopettaa (Agr; yl.) ’beendigen’ ~ ink lopett®a | ka lopettoa | va l(ep(ett®a | vi lõpetada | li loptq id.
Johd. samasta kantavartalosta kuin loppu (ks.
tätä sekä loppi). — LpN loappâtit (In) ’lopettaa’ on
joko lainaa < sm tai omap. johd. verbistä loap |pât
’loppua’ (< sm); omap. johd. on lpN loak |tet, In
loapti∞d (U Pi Lu Ko Kld T) ’lopettaa’.
Lönnrot 1854 Enare 235 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 21,
Kettunen 1930 VaÄH2 140 (+ va), Kettunen 1938 LivW 202 (+
vi li), E. Itkonen 1941 FUF 27 179, Posti 1942 SUST 85 194,
*Nirvi 1944 Sanankieltoja 218, SKES 1958 303 (+ ka).

lopista (Gan 1787; joks. yl.), klopista ’lörpötellä,
puhua joutavia t. sopimattomia / schwatzen, quatschen’, (k)lopina ’puhe; häly’ ~ ink lopista ’puhua
rivouksia’ | ka lovissa (prs. lopisou) ’kahista,
suhista; lepattaa’ | ve lob®atƒa ’lörpötellä’ | va (Kukk)
lopissa ’puhua sopimattomia’ | vi lobiseda
’lörpötellä’, lobada id., loba ’loru, lörpötys’ | ? li leC
bbq ’vihtoa’, lob®az ’lörpöttelijä’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. lopottaa, löpistä.
Ganander 1787 NFL 2 101 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 186
(+ li leC bbq), SKES 1958 303 (s. v. lopertaa; + ve), EEW 1982–
83 1333–34 (+ li lob®az).

lopottaa (Lönnr 1874; joks. yl.), klopottaa ’lörpöttää; vuotaa, sataa / schwatzen; lecken, regnen’,
lopattaa (Eurén 1860) id., lopakko ’lörpötys;
lörpöttelijä’ ~ ve lopotada ’kolistella; lörpötellä’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. lopakka, lopista.
SKES 1958 303.
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lopotti (1833; ISm) ’esikaupunki, taajama, tehdaskylä; huonokuntoinen rakennus / Vorstadt, (Fabrik-)
siedlung; Gebäude in schlechtem Zustand’
< ven slobodá ’iso kirkonkylä; esikaupunki’ (>
vi lobudik ’talonröttelö’).
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Mikkola 1894
SUST 8 163, Kalima 1952 SlS 116, Mägiste 1953 MLU 1:3 34
(vi < ven), SKES 1958 303, EEW 1982–83 1335.

loppa1 (vars. ISm yl.): lopallaan, lopassa ’riipuksissa / schlaff hängend’, loppakorva (Gan 1784) ’luppakorva, hörökorva’, loppahuuli ’lerppahuuli’, loppasuu ’ahnehtija’ ~ va (Must) loppakorva ’luppakorva’.
Deskr. sana, vrt. luppakorva (s. v. luppa), lokallaan (s. v. lokottaa), lotkokorva (s. v. lotko). — Muotonsa puolesta tähän voisi kuulua myös lopakka ’lumisade’, ks. tätä.
EEW 1982–83 1334 (sm ~ vi lopp ’räntä’).

loppa2 (Peräp Länsip): lopalta(nsa) ’pauloittamatta,
sukitta (kengät jalassa) / ungeschnürt, ohne Strümpfe
(von
angezogenen
Schuhen)’, loppasiltaan,
loppakengässä id.
< lp, vrt. lpN loabatâs |tet, loavatit ’panna kengät
pauloittamatta jalkaan’, lpLu ljåp®atahka ’huolimattomasti puettu kenkä’, In loavœattoh (E U Ko Kld) ’heinittä t. sukitta ja pauloitta jalkaan pantu kenkä’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 27 (sm < lp), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 71, SKES 1958 303.

lopperi, loppuri (Lönnr 1874; LaatKarj) ’pasuri (kala), Blicca bjoerkna / Güster’
? < ven murt. Au lópa\r id. (lainaussuunta voi
olla päinvastainenkin).
Kalima 1915 OLR 155 (sm < ven t. ven < sm), Vasmer 1955
REW 2 58, SKES 1958 303, Leder 1968 RussFisch 88.

loppi (: lopen t. lopin; Jusl 1745; paik. PSatak Häme)
’soppi, nurkka, syrjäkulma; syvennys / Ecke, Winkel; Vertiefung’, neljäloppinen (Alm 1705) ’nelikulmio’, lopella(an) (paik. murt.) ’lopussa, lopuillaan’,
lopen (et. KaakkSm) ’aivan, kokonaan; lopussa’,
loppea (Raam 1642; paik. LounSm) ’(jaksaa, ehtiä)
syödä, juoda, tehdä loppuun’ ~ ink loppea ’loppua’
(? < vi) | ka loppie (prs. lopen) ’lopettaa (työ);
käyttää loppuun’, loppiekseh ’loppua’ | ly loppida
’lopettaa’, lop‰ıhe ’loppui’ | ve loptƒä (prs. lopib) ’lopettaa’, loptƒäkse ’loppua’ | vi lõpe (g. lõppe) ’loppu;
merenlahti; suupieli’, lõppeda ’loppua’ | ? li lop
(mon. lopud ) ’suupieli; merenlahti’, loppq ’loppua’

(li sanat voivat myös olla sm loppu, loppua sanojen
vastineita).
Saman kantavartalon johd:ia ovat lopettaa,
loppiainen ja loppu, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 2 100 (sm loppua ~ vi lõppeda), Kettunen
1922 LVeHA 1 32, 79 (+ ve), Posti 1942 SUST 85 7–8 (+ vi
lõpe; li), SKES 1958 303 (+ ka ly).

loppiainen (WK 1701; yl.) ’Epiphanias’, loppiaispäivä (Flor 1688) id., loppiaisaatto.
Johd. samasta kantavartalosta (ks. loppi) kuin
loppu
ja
lopettaa;
samaa
kotoperäistä
juhlannimityyppiä edustavat myös laskiainen ja
pääsiäinen, ks. näitä. — Sm > lpN loap |paVzâk (Lu
In) ’loppiainen’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 230 (sm ~ lp), Ahlqvist 1871 KO
229 (♦ loppi t. loppu), Collinder 1949 LpJukk 190 (lp < sm),
*Toivonen 1955 SanaSan 30, SKES 1958 303.

loppu (Agr; yl.) ’Ende’, loppua ~ ink loppu ’loppu’,
loppua ’loppua’ | ka loppu ’loppu; kuontalo’, loppuo
’loppua’ | ly loppu ’loppu; kuontalo’ | ve lop (g. -un)
’loppu’ | va l(epp5ussag, (Kukk) loppua ’loppua’ | vi
lõpp (g. lõpu) ’loppu’ | li lop (mon. -ud) ’suupieli;
meren lahti’, loppq ’loppua; puuttua’ (li sanat voivat
myös olla sm loppi, loppea sanojen vastineita).
Johd:ia samasta kantavartalosta (ks. loppi) ovat
myös lopettaa ja loppiainen (ks. näitä). — Sm (joko
loppu(-) t. kantavartalosta loppe-) > lpN loap |pâ
’loppu’, loap |pât (Lu In Ko) ’loppua’.
Moller 1756 Beskr 119 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling 1780 LL
230 (sm ~ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Qvigstad
1881 Beiträge 90, Kettunen 1930 VaÄH2 86 (+ va), Kettunen
1938 LivW 202 (+ li), E. Itkonen 1941 FUF 27 179 (lp < sm),
Posti 1942 SUST 85 7–8, 193, SKES 1958 303 (+ ka ly),
Häkkinen 1987 ES 152.

lopsia (Lönnr 1874; joks. yl.), klopsia ’lörpötellä;
syödä, napsia; lyödä, hakata / plappern; essen,
schnappen; klopfen, hacken’, (k)lopsahtaa ’loksahtaa, läiskähtää; kuihtua, raueta’, (k)lopsottaa ’lopsia;
nuokkua’, lopsuttaa (Gan 1787) ’maiskuttaa’, lopsutella (Gan 1784 »Ei Koira tyhjeä hauku, loppa korwa
lopsuttele») ~ ka lopsoa ’lopsia; litistä’‚ lopsata
’lyödä’, lopsahtoa ’lopsahtaa’ | ve lopVsta ’taputtaa’,
lopsahtada ’lopsahtaa’ | vi lopsida ’lyödä, läpsiä’,
lopsatada ’läiskähtää; läjäyttää’, lops ’läimäys’ | li
lops ’korvapuusti’.
Onomat. sanoja.
Aminoff 1869 WirSS 40 (sm ~ vi), SKES 1958 303 (+ ka ve
li), EEW 1982–83 1368–69.
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lorista (Eurén 1860; yl.) ’solista, liristä / rieseln’,
lorina, lorittaa (Jusl 1745) ’puhua joutavia’, loritus
(Jusl) ’joutava puhe’, lorottaa, lorua (Kal) ’vuotaa,
herua’, loru ~ ink loru ’joutavien puhuja’ | ka lorissa
’lorista’, lorottoa ’lorottaa’, loru ’loru’ | va lorissa
’puhua joutavia’ | vi loriseda ’puhua joutavia’,
lorada id., lorutada ’id., laiskotella’, loru ’joutavien
puhuja’ | li lor‰ıkVsq ’lorista; puhua joutavia’.
Onomat. sanoja.

losa (JuslP, Gan 1787; I- ja PSm) ’huonokuntoinen,
rapistunut t. vuotava vene, astia t. reki; huono t. laiska nainen (paik. Peräp Länsip) / etw. Altes, Abgenutztes (Boot, Schlitten, Gefäß); verrufene od. faule
Frau’ ~ ka loVso id. | vi losa ’vanha kulunut esine’,
losakil ’rähmällään’ (vrt. myös lösakil id., lohada
’raahata’, lohakas ’huolimaton’)
= (t. sm >) lpN loasse (In Ko) ’huonokuntoinen
ihminen t. esine’. Deskr. sanoja, vrt. luoska.

Setälä 1890–91 ÄH 182 (sm ~ li), Kettunen 1938 LivW 202 (+
vi), Hakulinen 1946 SKRK 2 19, SKES 1958 303 (+ ka), Vääri
1976 Fenno-ugr 2 76 (+ va), EEW 1982–83 1370.

Anderson 1893 Wandl 74 (sm ~ vi), SKES 1958 304 (+ lp ? <
sm), EEW 1982–83 1371–72.

lorkki (paik. Pohjanm ja ISm) ’laiskuri / Faulpelz’ ~
? ka lorkutella ’jaaritella’ | vi lorkuda ’maleksia,
kierrellä’ | li l5orka ’hutilus’.
Deskr. sanoja, vrt. lorppi, lorvi.
Kettunen 1938 LivW 204 (li vrt. vi).

lorppi (Lönnr 1874; paik. LSm) ’laiskuri, tyhmyri /
Faulpelz, Dummkopf’, lorppo (Lönnr) id., lorpottaa
(ISm) ’lörpöttää; löntystää’, lorppua (Gan 1787)
’roikkua’, lorppakorva, lorpallaan ~ ink lorpp‰ıll®a
’lerpallaan’ | ka lorpottoa ’lörpöttää’ | vi lorp (g.
lorbi) ’vetelehtijä, lurjus’, lorpida ’maleksia,
kierrellä’.
Deskr. sanoja, vrt. lorkki, lorvi, lurppa (s. v. luppa).
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (sm ~ vi), SKES 1958 303, EEW
1982–83 1370.

lortti ’pitkulainen kappale (JuslP lorti; Gan 1787);
männyn vuosikasvain (LönnrLis 1886; Uus ja ymp.);
lapsi, mukula (Eurén 1860; LUus); laiskuri (L- ja KSm kaakkmurt.) / länglicher Gegenstand; Jahrestrieb
der Kiefer; Kind; Faulpelz’, tupakkilortti (JuslP)
’palanen rullatupakkaa’ ~ vi murt. lurt ’havupuun
vuosikasvain’ (? < sm)
? < nr lort ’uloste, lika; (murt. Sm) pojanviikari’;
merkityksessä ’laiskuri’ (ja ’pojanviikari’?) mahd.
sekaantumaa myös sanoihin lorppi, lorvi.
Ganander 1787 NFL 2 101a (sm < nr), Wessman 1936 FmS 4
247, Karsten 1938 FmS 5 210, SKES 1958 304 (+ vi).

loru ks. lorista.
lorvi (Gan 1787; yl.) ’laiskuri / Faulpelz’, lorvia,
lorvailla, yhd. lorvitauti.
Deskr. sana, vrt. lorppi, lorkki.

loska1 (JuslP; yl. et. LSm), floska ’lumisohjo; märkyys / Schneematsch; Nässe’, (s)losko, losku id.,
loskua (Jusl 1745) ’litistä’, loskomärkä ’läpimärkä’.
Deskr.-onomat. sana, jota äänteellisesti muistuttavia ovat mm. lpLu (sj)låsjk5os ’sula’, unk lucskos
’märkä ja likainen’, nr slask ’loska; loka’. Vrt.
loskata, loso.
Äimä 1919 SUST 45 50, 66, Wiklund 1919 MO 13 70–71.

loska2, losku (Lönnr 1874; ISm) ’kangaskaistale,
maakaistale; palanen; laudankappale, tukipuu,
vahvikepuu / Stoff-, Landstreifen; Stück; Brettstück,
Stützholz’
joko < ven lóskut ’tilkku, kangaskaistale;
(mven) maakaistale’ (tästä ainakin ink losku(in)
’kolmikulmainen verkapala’ | ka loskuutta
’(jää)lohkare; (kangas)kaistale’ | va loskotti ’tilkku’)
tai < ven kloVcók (g. kloVcká) ’palanen, kappale;
repale; kimppu’ (demin. sanasta klok id.). —
Merkityksissä ’tukipuu, vahvikepuu’ ehkä myös
tarttumaa sanasta (k)lossi ’pidike, tukipuu, vahvike’
(ks. klossi). Vrt. myös losos.
Ruoppila 1956 EKarj 109 (sm < ven kloVcók), Nirvi 1971 InkS
274 (ink < ven), Kettunen 1986 CT 27 70 (va < ven), *Ruoppila 1986 Suomi 136 28.

loskata (Jusl 1745; KaakkSm Savo Pohjanm PSm)
’puhua joutavia t. hävyttömiä, louskuttaa leukojaan /
dumm od. unverschämt schwatzen, keifen’, (p)loskahtaa ’läiskähtää, loksahtaa’, (p)loskua (LSm) ’kolista, natista, naksua, napsua’, loskuttaa (joks. yl.)
’louskuttaa; syödä kovaäänisesti’, lotskuttaa (P- ja
LaatKarj) id., lotskaa, lotskahtaa ~ ka loVskata
’lyödä, läiskäyttää; tokaista’, loVskoa ’kolista, loksua,
paukkua’, lotVskata ’läimäistä’, lotVskoa ’kolista,
paukkua’ | ly loVskahtazetta ’napsahtaa, paukahtaa’ |
ve lotVsk(eita ’lyödä, napauttaa’, lotVskutada ’naksuttaa
(sormia)’.
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Onomat. sanoja, jollaisia on muissakin kielissä,
esim. lpN loas |kâlit ’lyödä, kopauttaa’, tVser lotƒ/skam
’kopistaa’. Vrt. loska1.
Äimä 1919 SUST 45 84 (sm ~ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 331
(+ ve), SKES 1958 304 (+ ly).

loso (Eurén 1860; PKarj ja ymp.) ’notkelma, lätäkkö,
kolo / Talsenke, Pfütze, Loch’, loseikko (savmurt.)
’kostea ja kivikkoinen maasto’ ~ ka loVso ’alava vetinen kohta, lätäkkö’, loVseikko id.
Deskr. sanoja, vrt. loska1 ja luosa.
Äimä 1919 SUST 45 24 (sm ~ ka), Mägiste 1928 Demin 69,
234.

losos (Eurén 1860) ’lattialankku / Fußbodenbrett’,
loso (PSm) ’sahausjäterima’ ~ ka loVsos
’(lattia)palkki; pärepölkyn sälö’, loVsostoa ’halkoa
päreiksi’.
Mahd. deskr. sanoja.
losottaa (vars. ISm ja Pohjanm) ’sataa, vuotaa, valua; puhua, lörpöttää; laiskotella / regnen, rinnen;
plaudern; faulenzen’, losuta (Gan 1787) ’lörpötellä’,
vrt. vi losuda ’maata, laiskotella’, losus ’alla päin’.
Deskr. ja onomat. sanoja; vrt. myös loso ’märkä
maasto’, loska ’lumisohjo’.
lossata1 (paik. murt.) ’teeskennellä / sich (ver)stellen’, loossata (Gan 1787; KPohjanm)
< nr låtsas (murt. Sm *låtas, prs. ljåss) id.
Ganander 1787 NFL 2 100 (sm < ruots), Karsten 1938 FmS 5
209.

lossata2 (As 1798; vars. rannikkoseud.) ’purkaa lastia / löschen, aus-, entladen’ ~ vi murt. lossata id.
< nr lossa ’purkaa lastia’ < kas lossen id. (saks >
vi lossida id.).
Ariste 1933 ERL 75 (vi lossata < nr, vi lossida < saks).

lossi1 (Gan 1787; joks. yl. vars. ISm PPohjanm)
’maantielautta, ylikulkualus / Fähre’
< ns Floß ’lautta’; mahd. myöhäinen
merimiesten välittämä laina.
Ahlqvist 1871 KO 153 (< saks), Karsten 1938 FmS 5 210,
SKES 1958 304 (sm ? < saks).

Karsten 1938 FmS 5 210.

lossi3 (LönnrLis 1886; PKarj) ’lattialista / Fußleiste’
~ ka lossi ’lattialista; kimpale’.
Varmaankin alk. sama kuin (k)lossi ’pidike, tukipuu, vahvike’ (ks. klossi); vrt. myös losos ja loska2.
lota (paik. PSm) ’villakuore, Mallotus villosus / Kapelan, Lodde’ ~ ka lota id.
< nn lodde id.
Paulaharju 1923 VanhLp 307 (sm < nn), T. I. Itkonen Vir 1962
112.

lotista (Gan 1787 lotajaa; yl.) ’litistä (vesi); kalista
(hampaat); löpistä / platschen; klappern (Zähne);
quatschen’ ~ ink lotissa ’lotista’ | ka lotissa ’kolista,
kalista, lotista’ (vrt. myös lotVsissa ’lotista; hälistä’) |
ve lodaita ’rupatella’ | va lotiz(e- ’lotista’ | vi
lodiseda ’lorista’, lõdiseda ’vapista; kalista’.
Deskr.-onomat. sanoja.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 146 (sm ~ vi), SKES 1958 300 (+
ka), Värv 1965 ESA 11 51 (+ va).

lotja (Schr 1637 lodio; yl.) ’proomu / Prahm’ ~ ka
lotja ’lotja’ | ve lodj | va (Tsv) lod' (g. lod'd'a® ) | vi
lodi (g. lodja) id. | (vi >) li lod'®a ’pieni matala vene’
< ven lod'já ’proomu, vene’ (> nr lodja id.). —
Ven t. sm > lpIn loa∞djœa ’lotja’.
Butkov 1842 OFSlovah 171 (sm ~ ven), Ahrens 1843 GrEhstn
120 (sm ~ vi), Grot 1853 IRJaSMat 1 41 (sm nr < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 151 (+ li),
Setälä 1890–91 ÄH 155 (+ ka), Mikkola 1894 SUST 8 44–45,
136–37 (vi > li), Mikkola 1938 SUST 75 27 (+ va), *Kalima
1952 SlS 116–17, SKES 1958 304, *Plöger 1973 RL 91–92.

lotko (1799; LSm): lotkollansa ’lerpallaan / schlaff
herunterhängend’, lotkassa id., lotko-, lotkakorva
(Gan 1787; vars. LSm) ’luppa-, hörö- t. isokorvainen’, lotko (vars. KaakkSm) ’laiskuri; vonkale’, lotkauttaa (vars. Savo) ’liikauttaa’, lotkahtaa ’lojahtaa,
liikahtaa, notkahtaa’, lotkottaa (joks. yl.) ’maata,
laiskotella’, lotkua ’hölskyä, lonksua’ ~ ka lotko
’kuru, rotko, notko’, lotkahtoa ’lotkahtaa’, lotkistoa
’vetelehtiä, laiskotella’ | vi lõtkuda ’horjua, heilua,
lonksua’.
Deskr. sanoja, vrt. lokottaa ja lotma.
EEW 1982–83 1422.

lossi2:

lyödä lossiksi (joks. yl., paitsi PSm Ink) ’jättää kesken, lopettaa; tehdä huonosti t. laiskasti / aufgeben; unsorgfältig arbeiten’, heittää lossiksi id.
< nr, vrt. kasta loss ’heittää irti’.

lotma (Eurén 1860; Savo P- ja LaatKarj) ’notko,
laakso, painanne / Talsenke, Niederung’, lotmo,
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lotmake, lotmanne id., lotmallaan ’notkollaan,
kuopallaan’ ~ ka lotma | ly lodm(o) id.
? = mdE loVzmo ’syvänne, onkalo’ | syrj laVzm{id
’alava (paikka), matala (vesi; rakennus)’; molemmat
äänteellisesti
epäilyttäviä.
—
Vanhojen
kirjoitusasujen perusteella voivat tähän jotenkin
liittyä myös pitäjännimi Loimaa ja pn:t Loimijoki
(1439
Lodmaioki, Lodhmaiokj), Loima (1489
Loydma, kn. Huittisista). Vrt. loima ja lotko.
Forsman 1902 SM 9 10 (sm Loimaa ~ ka), *Ojansuu 1904
Suomi 4:2:3 67, Setälä 1912–13 FUF 13 314 (sm ~ ka),
Toivonen 1928 FUF 19 135 (+ md syrj), SKES 1958 301 (+
ly), *Rapola 1966 SKÄHL 232–33, Lytkin & Guljajev 1970
KESK 156, UEW 1988 692 (syrj ei tähän).

lotto1 (Gan 1787) ’veltto, riippuva / schlaff, locker
hängend’, lotollansa (Haartman 1770), lotto-, lottakorva (LSm) ’luppakorva, hörökorva’, lottoposki
’lonttoposki’ ~ ink lottakorva ’isokorvainen, luppakorvainen’ | va (Kukk) lottokorva ’luppakorva’ | vi
murt. lottus ’lommollaan’, lotutada ’roikkua’ (vrt.
myös lotendada ’lerpattaa’).
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuulunee vielä
lotossa (ISm) ’(liian) tiiviisti asetettuna (esim. halot
uunissa)’. Vrt. lokottaa, lotko ja lontto.
Mägiste 1928 Demin 69 (sm ~ ink vi), EEW 1982–83 1374.

lotto2 (TS 1913) ’arpapeli, numeroveikkaus / Lotto’,
lotota ’pelata lottoa’
< nr lotto ’arpa-, seurapeli, numeroveikkaus’ (ns
Lotto, ransk ven loto jne.) << ital lotto ’id., uhkapeli;
osa jstak kokonaisuudesta’ (< ransk lot ’osa, osuus,
arpajaisvoitto’).
Koukkunen 1990 Atomi 302.

loude (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’kotavaate, peitto,
suojus / Verkleidung des Lappenzelts, Plane’
todennäk. < lpN loawdâ (E Pi Lu In) id. johd.
v:stä loaw |det ’peittää (kota louteella), kattaa’.
Qvigstad 1881 Beiträge 90 (sm ~ lp), Paulaharju 1928 RuijanSuom 551 (sm < lp), SKES 1958 304.

loue ks. lokki1.
louhi (Lönnr 1874; KarjKann Ink) ’salama / Blitz’
? < sk, vrt. mn leygr, mys loug ’liekki’, ags l‰ıeg
’liekki, salama’.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 5–8 (sm < sk), SKES 1958 304
(? < sk).

Louhi (ChrLencqv 1782) ’Pohjolan emäntä / die
Herrin des Nordens’, alk. loitsuissa esiintyvä tautien
synnyttäjä, rinnakkaismuotoja mm. Louhetar, Lovehetar, Loveatar.
Alkuperä epävarma: voi olla lainaa sk myt.
nimestä Laufey (Edda-runojen pahan hengen Lokin
äiti) tai kuulua sm sanan lovi2 ’transsi’ yhteyteen.
Vikár 1901 Ethn 12 385 (♦ lovi), *Setälä 1911–12 FUF 12
211–16, 222–24 (< sk), *K. Krohn 1917 Syntyloitsut 144–53
(♦ lovi), SKES 1958 304 (? < sk), Vries 1961 AnEW 347
(samoin), Haavio 1967 SMyt 391–97.

louhia (Flor 1702; yl.) ’halkoa (puita), murskata (kiviä); leikata karkeasti (esim. lampaasta villoja)
(LSm); hiertää / spalten (Holz), brechen (Stein);
grob scheren; reiben’, louhi (ISm) ’kivikko, kiven
kolo; iso kivi (Kain)’, louhikko, louhos ~ ka louhie
’louhia, särkeä’, louhita ’syödä rouskuttaen’, louhi
’iso kivi, järkäle; louhikko’, louhikko, louhe(j)ikko
’louhikko; louhikkoinen’ | ly louhik ’louhikko’
? < baltt, vrt. liett láuVzti, latv lauzt ’murtaa’, liett
láuVzas mm. ’murtuma; ryteikkö’. Voi olla myös
omap. deskr. sana, vrt. lohjeta ja rouhia.
Thomsen 1890 BFB 194–95 (sm ? < baltt), Kalima 1936 BL
133–34 (+ ka), SKES 1958 304 (+ ly).

loukata (Agr ’törmätä’; melko yl.) ’kolhaista, satuttaa, vahingoittaa; (1700-luvulta alkaen myös) aiheuttaa mielipahaa / (sich) verletzen, (sich) stoßen; beleidigen’, loukkaantua, loukkaus ~ ink loukata ’puristaa, litistämällä loukata’, loukkahua ’jäädä puristuksiin, puristua (kuoliaaksi)’ | ka loukahtoa ’nyrjähtää
(jalka)’, loukahuttoa ’lyödä kolauttaa’. — Sm > lpN
loaw |ketit (In) ’loukata’.
Todennäk. samaa onomat. alkuperää kuin louk1–2
ku , ks. näitä.
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (~ loukku1), Lagercrantz 1939 LpWsch 441 (lp < sm).

loukko (Agr; melko yl.) ’kolo, reikä; nurkka, kolkka
/ Loch, Winkel’, loukku, loukas ’kolo (KaakkSm);
nurkka (LounSm)’ ~ ka loukko ’reikä, aukko, kolo;
nurkka, soppi’ | ly louk ’reikä, loukko’ | vi lõugas
’uunin liesikuopan reunus, pankko; nurkka, mutka;
merenlahti’ | ? li l5okandqks ’kolo jäässä’. — Sm >
lpN loaw |ko (Lu In) ’nurkka, mutka’.
Näihin on usein yhdistetty mm. tVserL läqk, I luk
’nurkka, mutka’ ja unk lyuk ’kolo, onkalo’; loukko,
loukas jne. lienevät kuitenkin ennemmin sanan lovi1
johdoksia (ks. tätä), vrt. myös laukku (main. li sana
voi kuulua myös tämän yhteyteen).
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Ahlqvist 1863 Suomi 2:1 15 (sm ~ unk), Qvigstad 1881 Beiträge 90 (lp < sm), Mustonen 1893 Suomi 3:7:3 9 (+ vi),
Szinnyei 1905 NyH3 164 (+ tVser), Toivonen 1929 FUF 20 62–
64 (+ ka ostj, myös laukku), Kettunen 1938 LivW 203 (+ li),
Kalima Vir 1945 414 (♦ lovi1), E. Itkonen 1956 UAJ 28 63
(sm ei ~ tVser ostj), SKES 1958 304–05 (+ ly), TESz 2 1970
803, MSzFE 1971 412, UEW 1988 252.

lounia (Lönnr 1874; Peräp) ’hyvittää / vergelten, belohnen’, lounehtia ’avustaa’, loune (Eurén 1860)
’korvaus, avustus, lahja; palkka, palkan lisä’
? < sk, vrt. mn launa (isl launa, nr löna)
’palkita’, mn laun (isl laun, nr lön) ’palkka’, ks.
myös launa.

loukku1 (Schr 1637; yl.) ’pellavan tai hampun muokkausväline / Hanf-, Flachsbreche’, loukuttaa, loukutus ~ ink loukuin ’pellavaloukku’, loukutt®a
’loukuttaa (pellavia)’ | ka loukku, loukin ’pellava- t.
hamppuloukku’, loukuttoa ’loukuttaa’, loukutus | ly
loukin ’pellavaloukku’, loukuttada ’loukuttaa
pellavia’, loukut(ez ’loukutus’ | vi lõuguti, murt. lõuk
’pellavaloukku’.
Onomat.-lähtöinen sana kuten myös loukku2; näihin kuulunee lisäksi loukata (ks. tätä).

Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 11 (sm < sk), SKES 1958 305.

Ganander 1787 NFL 2 104 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
120 (samoin; ♦ loukata), Ahlqvist 1871 KO 71 (onomat.),
Kaukonen 1946 KA 7 162 (+ ka), SKES 1958 305 (+ ly).

loukku2 (Lönnr 1874; yl. et. ISm) ’pyydys, sadin /
Falle’, loukas (Koll 1648; LSm) id. ~ ink loukku ’puristin; linko; hiirenloukku’ | ka loukas, loukku ’(vars.
karhun) loukkupyydys’.
Samaa onomat. alkuperää kuin loukku1 ja todennäk. myös loukata, ks. näitä.
Ahlqvist 1871 KO 71 (~ loukku1, onomat.), SKES 1958 305.

lounas (Agr; yl.) ’ilmansuunta (paik. myös etelä tai
kaakko); keskipäivä; päivällinen (harv. KaakkSm PKarj Ink), puolipäivän ateria / Südwest(en), örtlich
auch
Süd(en)
oder
Südost(en);
Mittag;
Mittagsessen’, rinn. murt. louna, lounat, lounaja id.,
lounastaa ~ ink lounat, loune(t) ’etelä; päivällinen’ |
ka lounat ’(ilta-) päiväateria; lounas (ilmansuunta)’ |
ly lounaine ’lounas (ilmansuunta)’ | ve louna, long
’päivällinen’ | va l(eunat | vi lõuna ’etelä (murt. myös
kaakko, lounas); keskipäivä, päivällinen’ | li l5(enag
’kaakko’, l5(enagist ’päivällinen’ (li > latv launags
’välipala, päivällinen’, liett layunag(a)s ’illallinen’;
sm > lpIn luœaynœazV ’ruoka-aika’)
= votj lun, nun: lun-adVze ’päiväsaikaan’,
nunal ’päivä’ | syrj lun ’päivä, päivänvalo’.
Ganander 1787 NFL 2 104 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
57 (+ votj syrj), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Budenz
1867 NyK 6 438 (+ li), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 146 (+ ka),
Thomsen 1890 BFB 264–65 (li > latv), Setälä 1890–91 ÄH 61,
110 (+ ly ve), SKES 1958 305, Rapola 1966 SKÄHL 165–66
(+ ink), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 163, UEW 1988 693.

louppi (Koll 1648; ei nykymurt.) ’reppu, kontti /
Ranzen’
? < sk, vrt. mn laupr ’kori, vakka’, nn laup, nr
(murt.) löp, låp ’punottu kori’ (tästä myös lpN
low |pâ (E Lu) ’kori, rasia, vakka’).
Qvigstad 1893 NL 213 (lp < sk), Toivonen 1927 FUF 18 178
(sm < sk), SKES 1958 305.

louru (Eurén 1860; osin lounmurt.) ’pitkulainen syvennys, rotko, sola; luola / Spalte, Kluft, Hohlweg;
Höhle’
? = lpKo lovr3(a ’railo, rako (jäässä)’. Sanojen levikkien takia yhdistys on epävarma; todennäk. kyseessä ovat erilliset deskr. sanat.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 33 (sm ~ lp), SKES 1958 305.

lousata (Lönnr 1874; Kymenl KarjKann InkVi)
’löysätä / lockern’, lousia id.; lousa, lousi ’löysä,
höllä’ ~ ink va (Kukk) lousata ’hellittää, päästää
löysemmälle; huojentaa hintaa’
? < sk, vrt. mn lauss, nn laus, nr lös ’irtonainen’,
mn leysa, isl leysa, nn løysa, nr lösa ’irrottaa’.
Samaa alkuperää todennäk. myös lausas ja löysä
(eri-ikäisiä lainoja?), ks. näitä.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 19 (sm < sk), SKES 1958 305,
Hofstra 1985 OsFiGerm 51.

louskua (Eurén 1860; melko yl.) ’loksua, lotista /
klappern’, louskuttaa (Juteini 1810), louskia, louskahtaa ~ ka louskuo ’loksua, lonksuttaa’, louskuttoa
’louskuttaa’ | ve lousk ’isku, mäiskäys’, lousk®ad'us
’kolaus’.
Onomat. sanoja.
SKES 1958 305 (sm ~ ve).

loutti (Kivi 1870; paik. murt.) ’savikuoppa, pelto,
pieni maapalsta / Tongrube, (kleiner) Acker’, loute
(Kangasniemi Hattula) ’(savi)kuoppa’, louttu (Lönnr
1874; paik. Satak) ’painuma, lommo’ ~ va l(eutto
’peltosarka’
? < sk, vrt. mn laut ’painuma, pieni laakso; pelto’, mr löt ’laidun’ (tästä sm lyötty (Schr 1637)
’keto, laidun’), isl nn laut ’pieni laakso, niitty’, nr
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murt. löt ’id., laidun, karjapiha’. Samasta sk
lähteestä myös va lautta, vi laut ’navetta’.
Mikkola 1894 SUST 8 174 (va lautta, vi < sk), Toivonen 1927
FUF 18 178–79 (sm loutti < sk), M. R. 1935 Sanastaja 22 6
(sm lyötty < mr), Ariste 1940 Etüm 23–24 (+ va), SKES 1958
305.

lovari ’hevosnylkyri’ ks. klovari.
lovehtia (LönnrLis 1886; itämurt. KPPohjanm Peräp) ’jaaritella, laverrella; ilveillä / plaudern, schwatzen; scherzen’ ~ ka lovehtie ’puhua äänekkäästi;
esittää itkuvirsiä’.
Liittynee deskr. sanueeseen lopista (ks. tätä),
osittain ehkä sanan lovi2 johdos, ainakin lovehtia
(run.) ’? loitsia, taikoa sanan voimalla (erit. lehmä
umpeen) (paik. kaakkmurt.)’. Ks. myös loihtia sekä
Louhi.
Vikár 1901 Ethn 12 385 (♦ lovi2), SKES 1958 305 (? ~ lovi2).

lovi1 (Raam 1642 ’aukko’; yl.) ’rako, pykälä / Kerbe’, loveta ~ ink lovi ’rako’ | vi (murt.) lõvi ’lohkeama, halkeama, rako’
? < germ (ksk) *klo‰ba-, vrt. mn klof, nn klov ’halkeama, rako, lovi’, nr murt. klov ’halkeava kohta;
uurre, rako kalliossa’. — Toistakin germ originaalia
on esitetty (germ *lawi-, *law(w)5o, vrt. mys l‰ıhlawi
’arpi’ (l‰ıh ’ruumis’), mn lPogg, nr lagg ’kimpilaudan
uurros’), mikä edellyttäisi hyvin varhaista (esigerm)
lainautumista.
Anderson 1893 Wandl 50 (sm ~ vi), Saareste 1953 Suomi
106:3 20 (samoin), SKES 1958 305, Haavio 1967 SMyt 291
(lovi2 < mn klof ), Koivulehto 1971 NPhM 72 607 (< germ
*law(w)5o), *Hofstra 1985 OsFiGerm 403–05 (< germ *law(w)5o
t. *klo‰b-; + ink).

lovi2 (Gan 1766; PPohjanm Peräp Länsip Verml):
langeta t. mennä loveen ’in Ekstase geraten’, lovinoita, lovemies ’loveen lankeava lappalaisnoita’.
Alkuperä epäselvä, mahd. sama sana kuin lovi1
(merk. ’aukko (tuonpuoleiseen?)’). Sanalle on esitetty myös erillistä germ alkuperää (mn gljufr t. klofi
’onkalo’), joka on vähemmän todennäköinen.
Setälä 1911–12 FUF 12 211 (= lovi1), Okkonen 1938 KV 18
80–81 (samoin), SKES 1958 305, Haavio 1967 SMyt 290–96
(< germ gljufr t. klovi).

lude (Agr; etup. länsimurt.) ’Wanze’, lutikka (etup.
itämurt.), lutikkainen (KarjKann Ink), lutu (Lönnr
1874) id. ~ ink lutikkain | ka lutikka, lutti | ly lud(e,
lutƒtƒi, lutƒik | ve lud(e | va (Kukk) lutƒ/sikka | vi lutikas
’lude’.

Todennäk. deskr. sana, vrt. lutistaa, latikka. —
Sm > lpN luttik, luttihâVs (Lu In) ’lude’; ka > syrj lud{ik, josta edelleen > vogP lut{ikka, lutaki, ostjP t3otek,
E t3atek ja ostj > samJr tatäek ’lude’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 218 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 107a (+ vi), Castrén 1844 EGS 147 (+ syrj), Castrén
1849 Ostj 99 (+ ostj), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Anderson 1893 Wandl 93 (+ ka; lp ? < sm), *Wichmann 1914–22
FUF 15 29–30 (syrj lp ? < ims, ostj ? < syrj), SKES 1958 305–
06 (+ ly), *Kálmán 1959 NyK 61 351 (+ vog < syrj, samJr <
ostj).

luha1 (Jusl 1745; Häme, paik. LounSm itämurt.; tav.
mon. luhat) ’kangaspuiden liikkuva osa, johon pirta
kiinnitetään / Lade des Webstuhls’, kluhat (Satak),
kluvat (LounSm Uus EKPohjanm) id.
< nr klove, murt. klåva ’id.; pihti’ (mr klovi, mn
klofi ’haara, haarukka, halkaistu puutikku, pihti’).
Lindström 1859 KeltGerm 148 (sm < germ), Karsten 1915 GFL
92 (< sk), Karsten 1936 FmS 4 512 (< nr murt. Sm), SKES
1958 306 (< nr).

luha2 ’riihen puimahuone’ ks. luuva.
luhistua ks. luho.
luho (Salamnius 1690; paik. murt.) ’huono, rikkinäinen, kelvoton; heikko / schlecht, zerbrochen, unbrauchbar; schwach’, luhi, luha (EPohjanm) id. (ks.
erikseen yhd. pataluha), luhistua (yl.) ~ ka luho
’huono, kulunut, kelvottomaksi rikottu; raihnainen
(ihminen)’ | ve (pe\rtƒ)luham ’(tupa)rähjä’, luhiVsk
’(hampaan) tynkä’
? = md luVzadoms ’luhistua’. Deskr.-sävyinen sana, vrt. ink luhka: pataluhka ’rikkinäinen saviastia’,
ka luhki ’uuvuksiin (ajettu hevonen)’, vi (murt.)
luhkuda ’rikkoa’, luhki ’rikki’, viE (Wied) luhi (g.
luhja) ’väsynyt, voimaton’.
Thomsen 1890 BFB 195 (sm ~ vi; ? < baltt), Paasonen 1909
MdChr 92 (+ md), Mägiste 1928 Demin 138, 153 (+ ka ve),
SKES 1958 306, UEW 1988 694.

luhta (Schr 1637 ’sara’, Flor 1678 ’saraikko’; yl., ei
Verml) ’(ranta)niitty, joka keväisin jää tulvan alle;
alava kostea paikka; ruohottunut ranta; sara / (Ufer-)
wiese, die im Frühjahr überschwemmt wird; feuchte
Niederung; grasbewachsenes Ufer; Segge’, luhdikka
(Gan 1787; EPohjanm) ’mesimarja’ ~ ink luhta
’kuloheinä, vanha heinä’ | ka luhta ’keväisin tulviva
niitty; alava kohta; ruohoa kasvava rantavesi;
(tulva)lampi’ | ly luht((e) ’lätäkkö, luhta(niitty);
luhtaheinä’ | ve luht ’lätäkkö; matalikko; tulvaniitty’
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| va luhta | vi luht ’tulvaniitty; sara’ (sm > lpN luk |te
(In Ko) ’sara’, ims > ven murt. luhta ’ruohoinen
matalikko, lahti’)
< baltt, vrt. liett lùkVstas ’leveälehtinen
vesikasvi;
sara;
rentukka’, latv
luksts
’leveälehtinen, pehmeä kasvi; korsi; kostea alanko;
keväisin tulviva joenrantaniitty’.
Kutorga 1854 FinskElem 3 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Qvigstad 1881
Beiträge 90 (+ lp), Thomsen 1890 BFB 197 (ims < baltt; lp <
sm), Kalima 1915 OLR 157 (ve > ven), Kalima 1936 BL 134–
35 (+ ka ly; < baltt), SKES 1958 306, Suhonen Vir 1980 196.

luhti (Schr 1637; yl.) ’kaksikerroksinen aitta t. sen
yläkerta; ullakko, ylinen (KaakkSm) / zweistöckiges
Vorratsgebäude, oberer Stock dess.; Dachboden’,
lutti (Häme EPohjanm) ’kaksikerroksinen aitta’
< mr loft, lufft ’yläkerta, luhtiaitta’, nr loft ’ullakko, yliset, parvi, luhti’ (sm lutti ehkä vanhemmasta
mr muodosta lopt, lupt), nn loft, lopt, isl lopt ’ullakko, luhti’, nt loft ’id., välikatto’, mn lopt alk. ’(tuohi-)
katos’. Samasta sk lähteestä myös lpN lok |tâ (E Pi
Lu In Ko) ’yläkerta, (kirkon) parvi; (vuoren)
pengermä;
tuohikatos,
laavu
(tavaroiden
säilytykseen)’.
Becker 1824 FGr 3 (sm < nr), Thomsen 1869 GSI 130 (sm ~
lp; < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 405 (sm < mn), Streng 1915
NRL 102 (sm < mmr), Valonen Vir 1957 389 (lutti < mr, luhti <
vur), SKES 1958 306.

luihu (Gan 1787; yl.) ’petollinen, kavala, epäluotettavan näköinen / tückisch, hinterhältig, von unzuverlässigem Aussehen’, luihukorva ’luimukorva; epäluotettava’, luihuilla, luihauttaa ’katsoa vihaisesti’.
Affektinen sana, joka on äänteellisestikin lähellä
saman merkityskentän sanoja luimu ja luikkia ’poistua salaa, nolona’ (ks. näitä).
*Häkkinen 1985 Fennistica 7 108.

luikata (Raam 1642; vars. Häme EPohjanm), luihkata (LounSm) ’huutaa, mylväistä / schreien, brüllen’, luikauttaa, luikuta, luikutella (itämurt.) ’laulaa,
huudella’, luika (KSm) ’huuto, meteli’ ~ ka luikata
’sanoa’, luikahuttoa ’kiljaista, naurahtaa äänekkäästi’, luikahuo, luikahoija ’puhua t. nauraa kovalla
äänellä’, luikuttoa ’puhua nopesti ja äänekkäästi,
kirkua’ | ly luikata ’äännähtää’ | ve luikahtelda ’itkeä
t. nauraa ääneen’ | vi luigata ’huutaa kuuluvasti;
ammua, mylviä; itkeä ääneen’.
Deskr. sana, vrt. huikata.

Anderson 1893 Wandl 94–95 (sm ~ vi), Ojansuu 1907 KKO
81 (+ ka), SKES 1958 306 (+ ly ve).

luikka (KSm, paik. Savo PKarj) ’suovilla, Eriophorum; Eleocharis / Wollgras; Nadel-, Sumpfsimse’,
luikko (Gan 1787), luikku (PKarj Savo), luike (PSatak Peräp Länsip) id. ~ ka luikku id.
Alkuperä epäselvä; yhteys sanaan luikko ’joutsen’, johon sana valkean värin perusteella voisi
liittyä, on levikkien perusteella epävarma.
Mägiste 1928 Demin 192 (? ~ luikko), SKES 1958 306 (samoin).

luikkia (Eurén 1860; yl.) ’mennä (kiireesti, salavihkaa, nolona) tiehensä / sich (schnell, heimlich, verlegen) davonmachen’, luikahtaa (1720) ’pujahtaa’,
luikertaa, luikerrella ’kiemurrella’, luikero ~ ka
luikertoa ’kiemurrella, luikertaa’ (lpN lui |ket
’livahtaa, pujahtaa’ todennäk. < sm).
Liittynee ainakin ositt. sanaan luiku, ks. tätä, vrt.
myös loikkia (s. v. loikata), puikkia.
SKES 1958 306 (sm ~ ka; lp < sm).

luikko, luiko (Raam 1642 luicoi; LounSm, paik.
kaakkmurt.) ’joutsen / Schwan’, snl. »lumi luikon
siiven alla» laajemmaltikin tunnettu ~ ink luikkoi id.
| ka (Kiestinki) luikku (ed. snl.) ’hanhi’ | va luikko |
vi luik (g. luige) ’joutsen’.
Todennäk. onomat. sana, vrt. luikata. Valkean
värin perusteella tähän kuulunevat myös luiko,
luikki (LounSm) ’valkoinen härkä tai lehmä’. Ks.
myös luikka.
Ganander 1787 NFL 2 112 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 136
(va ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 150 (onomat.), Anderson 1893
Wandl 94–95 (sm ~ vi), Mägiste 1928 Demin 192–93, SKES
1958 306 (+ sm murt. luiko ’härkä, lehmä’).

luikku1 (Agr luickuri; kaakkmurt., paik. LSatak) ’tuohinen, puinen t. sarvesta tehty paimentorvi / Hirtenhorn (auch aus Birkenrinde od. Holz)’, leik. myös (et.
yhd. tuliluikku) ’pyssy’ ~ vi murt. luik (g. luige) ’puusta t. pukinsarvesta tehty paimentorvi’.
Todennäk. verbin luikata johdos (ks. tätä), LounSm:ssa tähän on voinut assosioitua merk. ’tuohi’ sanonnasta luikun aika ’aika (keväällä), jolloin tuohi irtoaa puusta helposti’, vrt. luieta ’irrota’ (ks. luiku).
Ganander 1787 NFL 2 112 (sm ~ vi), Valonen Kotis 1951 164–
65, SKES 1958 306–07 (? ~ luikata).

luikku2 (I- ja PSm) ’(uittotöissä) puomiaitaus ja siinä oleva suljettava aukko, uittokapeikko / Wehr
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(beim Flößen) und seine verschließbare Öffnung,
Floßgasse’.
Ehkä sanan luukku variantti kuten myös luikku,
luikka (paik. KaakkHäme Kymenl) ’uunin tuhkaluukku’.
SKES 1958 306 (KaakkHäme luikka ? ~ lpN loikke ’onkalo
jään alla’).

luiku (Lönnr 1874; yl. et. ISm), luiko (Pohjanm) ’lipu, luisto, vauhti / Gleiten, (gute) Fahrt’, luikua ’liukua’, luieta (: luikeaa; Satak) ’irrota (tuohi
keväällä)’, luikas ’liukas’, luikea ’id., loiva,
viettävä’, luikuri ’vale, pötypuhe’, luikki ’veijari,
lurjus’ ~ ka luiku ’liuku, liu’unta’, luikastuo
’liukastua’, luikahuo ’lipua, liukua, solua’ | vi
(Wied) luiguda ’liukua’.
Todennäk. sanueen liukua metat. muotoja (ks. tätä), vrt. myös luisu, luistaa1–2.

Liittynevät sanaan luisu, ks. myös luistaa2. Samaa kantaa on todennäk. myös Peräp luistaa
’suoltaa, sotkea (heiniä; hevonen)’, luisteet
’syömättä jääneet heinät’, näistä > lpN lui |stit
’sotkea heiniä’, lui |stek ’heinän jätteet’, myös lpN
lui |stet ’luistella’ < sm.
Lagercrantz 1939 LpWsch 442 (lp < sm), SKES 1958 307,
Koivulehto 1981 PBB(T) 103:2 359–62 (~ luistaa2; < germ).

luistaa2 (Gan 1787; PSatak) ’irrottaa tuohta / Birkenrinde ablösen’.
Todennäk. sanan luieta johdos (ks. luiku). Myös
germ alkuperää on pidetty mahdollisena (germ
*l5uja- > mn l/yja ’lyödä, rikkoa, vahingoittaa’, ljósta
mm. ’irrottaa tuohta’), jolloin luistaa1 ja luisu
johdoksineen olisivat tästä sekundaaristi kehittyneet.
SKES 1958 307 (~ luiskata, luisua), *Koivulehto 1981 PBB(T)
103:2 359–62 (sm < germ).

Äimä 1928 JuhlakQvigstad 354 (sm ~ vi; ~ liukua).

luimu (Gan 1787; yl.): korvat luimussa ’mit angelegten Ohren’, luimistaa, luimistella; luimauttaa
’katsoa vihaisesti’ ~ ka luima: luimallah ’(korvat)
luimussa, (silmät) puoliummessa’, luimistoa ’painaa
(korvat) luimuun; ummistaa (silmät), katsoa
vihaisesti’ | ly luimiVstada ’luimistaa (korvat)’
?? < sk, vrt. nn murt. glyma ’luimistaa korvat
(hevonen); katsoa synkästi t. vihaisesti’ (tämänkin
sanan alkuperä tuntematon). Vrt. myös luihu.
Rytkönen 1940 tm 152 (< sk), SKES 1958 307 (sm ~ ka ly).

luiska1 (Renv 1823; kaakkmurt.) ’kovasin / Schleifstein’, luiskata ’hioa’ ~ ink luiska, luisata | va
luiska, luiskata | vi luisk, luisata id.
Voi kuulua sanojen luiskahtaa, luiska ’suippo,
terävä; ohut’ yhteyteen (ks. luisu), vrt. myös liuska.
Ojansuu 1916 SKTT 159 (sm < vi), Kettunen 1930 VaÄH2 59
(vi ~ va), SKES 1958 307 (sm ~ va vi), EEW 1982–83 1383 (~
liuska).

luiska2 ks. luisu.
luiskahtaa ks. luisu.
luistaa1 (Gan 1787; yl.) ’liukua, solua; irrota (tuohi;
PSatak) / (aus)rutschen, (aus)gleiten; sich (gut) ablösen (Birkenrinde)’, luistella ’liukuilla; (itämurt.
myös) vihloa’, luistin (molemmat Jusl 1745) ~
ka luistoa ’luistaa, liukua; irrota (tuohi)’, luissella
’liukuilla; vihloa’.

luisu (Jusl 1745; yl.) ’kalteva, viettävä; vinoon (teräväksi) veistetty; liukas / schief, abschüssig; abgeschrägt, angespitzt; glatt’, luisua, luiskahtaa; luiska
’kalteva; suippo; kalteva pinta’, luiskea ’suippo,
ohut, laiha (laihan luiskea, tässä ehkä myös sanan
luu vaikutusta); sileä(karvainen)’ ~ ka luiskoa,
luiskahtoa ’livetä, luistaa; irrota hyvin (tuohi)’,
luiska ’kalteva, luisu’ | vi luisata (prs. luiskan)
’valehdella, teeskennellä; (Wied) juosta tiehensä’.
Vrt. liusu johdoksineen. Erään teorian mukaan
takaperoisjohdoksia (germ-peräisestä?) sanasta
luistaa2, ks. tätä.
MUSz 1873–81 701 (sm ~ vi), SKES 1958 307 (+ ka), Koivulehto 1981 PBB(T) 103:2 359–62 (♦ luistaa2; < germ).

luja (Agr; yl.) ’fest, stark; hart’, partit. lujaa ’kovaa
(vauhtia)’, johd. lujittaa, lujuus ~ ka luja ’luja,
vahva, kestävä, ehyt; varma, luotettava; peloton;
kova, raskas’, lujah ’kovasti, lujasti, voimakkaasti;
sikeästi; varmasti’, lujata ’kovettaa; vakuuttaa,
väittää; vahvistaa (kauppa, sopimus), luvata’, lujeta
’vahvistua, lujittua’, lujentoa ’vahvistaa, lujittaa,
korjata’ | ly luja ’luja, vahva, ehyt; sikeä (uni)’ | ve
luja ’luja, vahva, kestävä’
= lp loggje ’vakaa, rauhallinen, sävyisä; kesy;
luja, kova, vahva (Ko Kld T)’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (sm ~ ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 72 (+ lpKo T), SKES 1958 307 (+ ka ly lpLu N In).

lukaali (murt. hajat.) ’(suuri, komea) huoneisto /
(große, prächtige) Wohnung’
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< nr lokal ’huoneisto’ << ransk local ’id.; (a.)
paikallinen’ << lat localis (sanasta locus ’paikka’).
Gamillscheg 1928 EWFra 566, Hellquist 1939 SEO 586.

lukata (Hemm 1605; Ahlainen) ’houkutella /
locken’
< nr locka, mr lukka (~ isl lokka, kas ns locken)
id.
Lönnrot 1874 SRS 1 976 (sm < nr), Karsten 1944 FmS 10 296
(< mr), SKES 1958 307.

lukea (Agr; yl.) ’lesen, zählen’, luetella, lukema, lukematon ’suunnaton (määrä)’, lukemisto (1847), lukio (sanan kimnaasi tilalle 1836), luento (1846),
luennoida, ks. erikseen luku ~ ink lukk‰ıa ’laskea,
lukea parannuslukuja t. loitsua, lukea kirjaa’,
luetella ’luetella; esittää itkuvirttä’ | ka lukie ’laskea,
lukea, lausua (loitsu), hokea’, luvetella ’id., luetella’,
lukema
’(langan
määrän
yksikkönä)
3
lankakierrosta’; (iän pituudesta) tav. 10 vuoden
ikäjakso’, lukematoin ’lukuisa; lukutaidoton’ | ly
lugeda ’lukea, laskea’, lugoitt(elda ’hokea, lausuilla
(itkuvirttä)’ | ve lukta ’laskea, lukea, lausua
(loitsuja)’ | va luk(ea ’lukea’, lug(et(ella ’lausua
(taikasanoja)’ | vi lugeda | li luCggq ’lukea, laskea’
= lp lokkât ’lukea, laskea; pitää jonakin; kertoa,
sanoa’ | mdE lovoms, M luväqms ’laskea, lukea, pitää
jonakin’ | tVserL läqdam, I ludam ’lukea; laskea’ (♦ lu;
ks. luku) | votj l{id'd'z/ {in{i | syrj l{id'd'{in{i ’laskea, lukea,
lausua (rukous)’ (johd. nominista l{id, ks. luku) | vog
lowint- ’lukea, laskea, pitää jonakin’ | ? ostj l3onqt(-n- ? < -g-) | ? unk olvas (jos metat. aiemmasta
muodosta *lovas) ’lukea’. Useimmissa sgr kielissä
(ink ka ly ve vi lp md vog ostj) lukea verbillä on
myös merk. ’pitää jonakin, jonkinlaisena’, joka ilm.
on käännöslaina ven Vcitatƒ ’lukea’ verbin vast.
käytöstä.
Sanalle esitetty ieur alkuperä (lat legere, kr
legein ’poimia, valita; laskea, lukea jne.’) on hyvin
epävarma.
Idman 1774 Försök 68 (sm ~ kr), Lindahl & Öhrling 1780 LL
215 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 108 (+ vi), Castrén 1844
EGS 148 (+ syrj), Castrén 1845 EGTsch 66 (+ tVser), Castrén
1849 Ostj 100 (+ ostj), Diefenbach 1851 VWGoth 2 142 (vi; ?
~ lat), Lindström Suomi 1852 57 (+ md votj), Hunfalvy 1853
FMSz 38 (+ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 93 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 30 (+ li vog),
Karjalainen 1912 TS 4 386 (+ ka), Jokl 1921 JuhlakBaudouin
de Courtenay 111–12 (< ieur), SKES 1958 307 (+ ly), TESz 2
1970 1078–79, MSzFE 1971 501–03, Joki 1973 SUST 151
278–79 (?? ~ ieur), DEWOS 1975 784–85, Häkkinen 1987 ES
152–53, UEW 1988 253.

lukkari1 (hn. 1430; asiak. 1555) ’Küster, Kantor’
< mr klokkare, klukkare, nr klockare id., alk. ’kirkon kellonsoittaja’ (johd. sanasta mr klokka, klukka,
nr klocka ’kello’). Tästä myös lpN luk |kar (E Pi Lu
In Ko) ’lukkari’, ositt. myös < sm.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm < germ), Renvall 1823 SSK 1 292 (sm
< nr), Thomsen 1869 GSI 131 (sm lp; < sk), Qvigstad 1881
Beiträge 125 (lp < sm sk), Streng 1915 NRL 102 (sm < mmr),
SKES 1958 308.

lukkari2 (Gan 1787 lukkarpuu; etup. LSm PSavo PKarj) ’kangastukki (kangaspuissa) / Warenbaum (am
Webstuhl)’
< nr murt. klockare, klockar-stocken (’-tukki’) id.
Todennäk. alkuaan (tukin päässä olevien lukitushampaiden ääntä jäljittelevä) onomat. sana, joka
assosioiduttuaan sanaan lukkari1 on synnyttänyt
sanonnan »maata lukkarin vieressä» (tytölle, joka ei
saa aloituspäivänä kudotuksi tukin ympärille koko
kierrosta kangasta).
Renvall 1823 SSK 1 292 (= lukkari1), Karsten 1938 FmS 5
212–13 (sm < nr murt., onomat.), SKES 1958 308 (= lukkari1),
*Nirvi 1982 Suomi 123:3 89 (= lukkari1).

lukkaro (Gan 1787; paik. Satak Peräp) ’kouruhöylä
/ Rundhobel’, rukkalo (osin Häme), rukkaro (Satak),
ruklo (paik. lounmurt.) id.
< sk, vrt. mn lokarr, nn lokar ’höylä’ (ags locer,
mys lohheri ’kaavinrauta’), samasta lähteestä myös
lpN lokker, rokkel (E Pi Lu Ko) ’kouruhöylä’. Sekä
sm että lp sanoihin on voinut vaikuttaa myös nr
murt. strukar, nn strokar ’silityshöylä’.
Thomsen 1869 GSI 130 (sm lp; < germ), Qvigstad 1893 NL
222 (lp sm < sk; ? < nn strokar), Karsten 1944 FmS 10 470
(rukkaro < nr murt.), T. I. Itkonen Vir 1947 199 (lpKo < sm),
SKES 1958 308.

lukki1 (JuslP, Gan 1784; KPPohjanm, muualla harv.)
’hämähäkki / Spinne’
< nr murt. locke, lokk, lukk, mr lokke, lukke id.,
jonka alkuperä on epäselvä; voi sisältää myt.
aineksia (Eddan Loki?). Sekä sm että nr sanan
esiintyminen lasten hampaanvaihtoluvuissa (»hei
lukki luuhammas, anna mulle rautahammas – – »)
voi myös viitata myt. alkuperään.
Ganander 1787 NFL 2 114 (sm < nr), Rietz 1862–67 SDL 418
(< nr), Tallgren Kotis 1910 76 (lukki = Loki), *Setälä 1911–12
FUF 12 250–51, Setälä 1912–13 FUF 13 324–35 (samoin),
SKES 1958 308.

lukki2 (Kal; kansanr.) ’koira / Hund’.
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Alkuperä epäselvä. Voi olla tilapäinen
alkusoinnun synnyttämä ilmaus (vrt. hakki, rakki),
toisaalta sen esiintyminen hammasmadon loitsussa
(»umpi lukki luunpurija, rakki rauvan karvallinen»)
viittaa sanan lukki1 yhteyteen.
Setälä 1911–12 FUF 12 250–51 (? = lukki1), Karsten 1938
FmS 5 213, SKES 1958 308.

lukko1 (Agr akk. lucun; yl.) ’Schloß, Verschluß’,
lukita ~ ink ka lukku | ly luk(ku) | ve lukol, mon.
luklod (johd.) | va lukku | vi lukk (g. luku) ’lukko’
< sk, vrt. mn isl loka, nn luka, nt luge, kas l5uke
’salpa, suljin’; mn isl lok ’lukko, salpa; kansi’, nr
lock ’kansi’, mn luka ’sulkea, lukita’. — LpN lok |kâ
(In Ko Kld T) ’lukko’ joko < sk tai sm.
Ihre 1769 Gloss 2 112 (sm ~ germ), Sajnovics 1770 DemH 49
(sm vi lucku ~ lp lok, unk lakat), Diefenbach 1851 VWGoth 2
153 (sm vi; < germ), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 130–31 (ims
< germ), Qvigstad 1893 NL 222 (lp < sk), Setälä 1906 SUSA
23:1 18 (+ ka), SKES 1958 308 (+ ly).

lukko2 (JuslP; PEHäme) ’harjujen välinen painauma, rotko, kuoppa / Senke zwischen Landrücken,
Schlucht, Grube’, luko (JuslP, Gan 1787) id., ehkä
myös lukka (Lönnr 1874; paik. Satak) ’ulkoneva sorakuopan reuna’
? < sk, vrt. mn nn slok ’vesikouru’, isl slokk ’syvennys maastossa’, nr murt. slåk ’suuri kaukalo, kouru’; nn nr sluka ’nielaista’, nn sluk ’kuilu’ (~ kas sl5uken, ns schlucken jne. ’nielaista’).
Wichmann 1904 MNy 4 277 (sm ~ tVser lakäq, unk lok ’rotko,
laakso’), SKES 1958 307–08 (? samoin), *Nikkilä 1983 FUF
107–11 (< sk).

luku (Agr; yl.) ’(An)zahl, Zählen; Kapitel; Lesen’ ~
ink luku ’luku(määrä); (työ)tahti, loitsu; otsake’ | ka
luku ’lukumäärä, lasku, loitsu’ | ly lugu ’tili; määrä’ |
va (Kukk) luku ’(adv.) vähän; (s.) huolenpito, vaarinotto’ | vi lugu ’tapaus, juttu, (asiain)tila;
arvo(stus);
musiikkikappale;
(vanh.)
kerta,
lukumäärä’ (> latv luga ’kerta, lukumäärä; tila;
sävelmä’) | li luCg ’lukumäärä’
= lp lokko ’lukumäärä, lasku’.
Verbin lukea johd. (ks. tätä), jollaisia (erill. johdoksia t. alkup. vartalon edustajia) ovat myös lp
lokºgª e, lokke | tVser lu ’10’ | votj syrj l{id ’luku, lasku’ |
vog low ’10’.
Ganander 1787 NFL 2 108 (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 148
(+ syrj), Castrén Suomi 1844 31 (+ lp), Budenz 1869 NyK 7 30
(+ li votj), Anderson 1879 Studien 93 (+ tVser vog), SKES 1958

307 (+ ka ly), TESz 2 1970 1078–79, MSzFE 1971 501–03,
Häkkinen 1987 ES 153, UEW 1988 253.

lulla (Lönnr 1874; yl. et. LSm) ’kehto / Wiege’,
lullu id., lullata ’tuudittaa’, lullia (paik. savmurt.)
id., lulli (Ink) ’sarvesta tehty lapsen tuttipullo’, vrt.
ka lullettoa ’laulaa, hyräillä; itkeä’ | vi lullitada
’vetelehtiä, maleksia; pitää hauskaa’, murt. lullida
(lastenk.) ’leikkiä, itkeä’, lullutada ’tuudittaa’
? < nr lulla ’tuudittaa’, murt. Sm lullo ’kehto’
(ellei tämä < sm) ~ nn lulla ’hyräillä, erit. lasta
nukuksiin’, ns lullen ’tuudittaa’ (sk ehkä myös > lpN
lullit (In) id.). Hoivakielen sanana voi olla
omaperäinenkin, vrt. lelliä, lelu. Samanlaisia ovat
myös mm. ven ljuljukatƒ ’tuudittaa’ (? > ink DluDlutt®a
id.), syrj (Wied) DluDlDledn{i ’tuudittaa’.
Qvigstad 1893 NL 225 (lp < sk), Tarkiainen Vir 1913 18 (sm <
nr), Wessman 1936 FmS 4 124 (sm < nr murt.), SKES 1958
308 (+ vi), EEW 1982–83 1387 (? ims onomat.).

lumi (Agr; yl.) ’Schnee’, lumeton, luminen; lumikko
’näätäeläin, Mustela nivalis’ ~ ink ka ly ve va vi
lumi | li luCm, luC im ’lumi’
= lpE lubme | mdE lov, lon, M lov | tVserL läqm, I
lum | votj l{im{i | syrj l{im ’lumi’ | ? unk (murt.) lom
’loska; keväällä joesta lähtevä jää, (vanh.) huurre
puiden oksissa’ || sam (johd:ia) Jr jomtƒs/ eC ’heikko
lumisade’ | T d'úmu ’lumisade’ | slk tƒs/ omna ’sataa
lunta’.
Fischer 1747 VocSib 59 (sm ~ tVser votj syrj samJr), Moller
1756 Beskr 116 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling 1780 LL 214 (+
lp), Sjögren 1821 GS 1 29 (+ md tVser votj syrj), Ahlqvist 1856
WotGr 136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Ahlqvist
1863 Suomi 2:1 8 (+ unk), Budenz 1869 NyK 7 14 (+ li), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 16 (lpR < sm), Posti 1953–54 FUF
31 35 (+ ka), SKES 1958 308 (+ ly), TESz 2 1970 785–86,
MSzFE 1971 408, Janhunen 1981 SUSA 77:9 13 (+ sam),
Häkkinen 1987 ES 154, UEW 1988 253–54.

lumme (1765; yl. vars. I- ja PSm) ’vesikasvi Nymphaea t. Nuphar (ulpukka) / Weiße oder Gelbe
Seerose’, (paik. murt. myös) lumpe, lumpukka id. ~
ka lummeh ’lumme, ulpukka’, lumpukkaine
’lumpeen t. ulpukan kukka’ | ? viE lõmmuleht
’ulpukan t. lumpeen lehti’, lemmaleheC (mon.)
’lumpeet’ (vrt. sm kansanr. lemmen lehti
’lumpeenlehti’, ehkä myöh. vaikutusta sanoista
lempi t. lempo)
= lpIn luubbaVsk (Ko Kld) ’ulpukka’ (? < sm) —
ims-lp sana ja näihin verratut syrj l{ib- ’nousta
pintaan, kellua’, vogE lumpqnt, N l5opant ’lumme’ (?
~ ostjI E ·l3aw{i id.) lienevät erillisiä deskr.-luonteisia
sanoja, vrt. myös Gan 1786 klumpu, Lönnr 1874 lu-

74
pukka ’lumpeenkukka’, ka luppo ’lumpeenlehti’ ja
lumpio (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 115a (sm ~ vi), Munkácsi 1894 NyK 24
205 (+ vog), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 20, 140 (+ lp),
SKES 1958 308–09 (+ ka), Liimola 1959 JuhlakHakulinen
159–60 (vog ostj ei sm), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 163–
64 (+ syrj).

lummehdus (JuslP, Gan 1787; EPohjanm kaakkmurt., osin PSatak): lummehduksissa ’lukossa (korva) / vorübergehend taub (Ohr)’, lumpeuksissa (Savo,
paik. kaakkmurt.), lumme(e)ssa (HAchrenius 1777),
lumpeessa (Savo PKarj Kain KPPohjanm Peräp), lumossa (hajat.) id., lummehtua (kaakkmurt.) ’mennä
lukkoon (korva); tukehtua, sammua (tuli)’ ~ ink
lummata ’saattaa korvat lukkoon’, ? lummist®a
’luimistaa korvat (hevonen)’ (vrt. luimu) | ka
lummehtuo ’mennä lukkoon (korva), sammua (tuli)’,
lumossa, lummehuksissa ’lukossa (korva)’ | va
lumm(eza id., lummata ’painaa kiinni (silmät)’
? = lpN lâbmot ’lumoutua niin että menettää
kuulonsa ja helposti nukahtaa’. Sekä ims että lp
sanoissa voi olla useiden sanojen vaikutusta, erit.
lumota (vrt. lumota silmät ’sokaista’, lpN:ssa ehkä
vain merkityksessä ims vaikutusta), ja umpi. Myös
sk alkuperää (vur lum ’kuuro, huonokuuloinen’, nr
lomhörd id. ~ nr lomma ’kaikua, humista’) on
pidetty mahdollisena.
Lindström 1859 KeltGerm 107 (sm < germ), Karsten 1906
NphM 8 16 (< nr mr), SKES 1958 309 (+ ka va).

lumota (Agr; yl.) ’taikoa, noitua (vaarattomaksi),
kääntää (silmät) / verzaubern, betören’, lumo,
lumous, lumoutua, (silmän)lume ~ ink lummata (prs.
lump®a) ’seisauttaa veri taikakeinoin; tainnuttaa’ | ka
lumoa, lumuo ’lumota, taikoa, noitua; pilata
taikakeinoin’, lumovuo ’lumoutua’, lumo(v)us
’lumous; taikakeino’ | vi lummata ’lumota, taikoa,
noitua’
= lpN lâbmot (In Ko Kld) ’lumota (esim. susi ihmisen puhumattomaksi)’ | tVserL läqmem, I lumem:
Vsi7nd'z/ am lumem ’lumota silmät, sokaista taikomalla’.
Ganander 1787 NFL 2 115a (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
88 (+ lp), *Wichmann Vir 1921 107–08 (+ tVser), SKES 1958
309, UEW 1988 694.

lumpio (Schr 1637; LUus EHäme Kymenl, osin
VarsSm) ’pyöreä ja litteä nuppi, rukin rullalaitteen
nyöriratas; paksunnos; polvilumpio / runder, platter
Knopf, Spinnwirtel; Verdickung; Kniescheibe’,
lumppi, lumppio (laajalti savmurt., KPPohjanm),

lumpein (lounmurt.) id. ~ ka lumppi ’rukin lyhty t.
rullalaitteen nyöriratas’ (? < sm).
Joko deskr. sana tai < nr klump ’möykky, paakku, kokkare’ (< as klump, vrt. ns Klumpen id.).
SKES 1958 309 (sm ~ vi lumm ’poikkipuu’).

lumppu (As 1738 lumpoin mon. g.; yl.), tav. mon.
lumput ’käytetyt villavaatteet ja langat; huonot
vaatteet / Lumpen, schlechte Kleider’
< nr lump (mon. lumpor), vur lumpa ’riepu, resu’
(< as, vrt. holl lomp id.).
Wiklund 1917–20 IF 38 100 (sm < nr), SKES 1958 309.

lumpsahtaa (Lönnr 1874; melko laajalti murt.) ’pudota äänekkäästi, molskahtaa (veteen), paukahtaa
(kiinni); luiskahtaa / geräuschvoll plumpsen,
zufallen; ausrutschen’ ~ ka lums(s)ahtoa ’loksahtaa,
paukahtaa (kiinni); keikahtaa, muksahtaa’, lums(s)oa
’lampsia’ | vi (Wied) lumpsata ’polskia vedessä’.
Onomat. sanoja, vrt. myös nr plumsa, ns plumpsen ’molskahtaa’.
Wessman 1936 FmS 4 145–46 (sm ~ nr), SKES 1958 309 (+
vi).

lunastaa ks. lunnas.
lunka (Satak ja ymp.) ’ehyenä levynä irtoava puun
kuori / Rinde, die sich leicht, in ganzen Stücken ablösen läßt’, lunka-aika ’aika, jolloin puunkuori irtoaa
lunkana’, lunki (Lönnr 1874; ei nykymurt.) ’koivun
kaarna’, lunkaa (Eurén 1860) ’irrota helposti
(kuori)’, lungata ’id.; irrottaa lunkana, kuoria’
= lpN log |ge-(muorrâ) ’vuosirenkaita myöten
halkeava puu’, lpN log |got (Lu) ’kiskoa tuohta;
irrottaa turvetta’, lpIn logge∞d (Ko Kld) id. | ? mdE
luvod'ems, lungid'ums, M lungäqd'qms ’lohjeta, irrota’
(ellei tämä ole sm longota sanan vastine; huom. myös
mdE Dlenge, M Dlengä ’niini’)
? < baltt, vrt. liett lùnkas ’niini’, mpr lunkan, latv
l5uks id. — Jos sm-lp(-?md) sanojen merkitys ’kiskoa
tuohta t. niintä’ on sekundaarinen ja ’lohjeta, haljeta’
alkuperäinen, baltt etymologia ei tule kysymykseen;
verbin longota (ks. tätä) yhteydessä mainitut vog ja
ostj sanat voisivat siinä tapauksessa ehkä kuulua tähän.
Anderson 1893 Wandl 54 (sm ~ md Dlenge ~ liett), Falusy 1901
nk 15 (sm ~ lp), Paasonen 1909 MdChr 89 (sm ~ md Dlenge; <
baltt), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:2 20, 140 (+ md lungid'ums), Kalima 1936 BL 135, SKES 1958 309–10, *Mägiste
Vir 1962 244–48 (ei < baltt), *Koponen Vir 1988 92–95.
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lunkata (Gan 1787; laajalti Häme) ’ontua; juosta hitaasti (sanak.) / hinken; langsam laufen’
< nr lunka, nn mt lunke ’juosta hölkyttää’, vrt. nr
linka ’ontua’, josta sm linkata, ks. tätä.
Judén [Juteini] 1818 Försök 79 (sm < nr), Wessman 1936 FmS
4 197, SKES 1958 310.

lunki1 (melko yl.) ’tyyni, rauhallinen, hätäilemätön /
ruhig, ausgeglichen’
< nr lugn ’tyyni, rauhallinen, levollinen, maltillinen’, nn logn ’tyyni (erit. vedestä)’, nt lun id., johd.
s:sta nr lugn, mr lughn, isl logn, mt lu(g)n ’tyyni
paikka, tyven, tuuleton sää; rauha’.
Hellquist 1939 SEO 593 (ruots sanasta), Karttunen 1979 Slangisanat 137.

lunki2 (Gan 1787; osin EPohjanm) ’serkku / Cousin,
Cousine’, syslunki, syslunti id.
< nr murt. sysslung id., mr systlunga ’äidin sisaren tytär’, systlunge, syslungi ’äidin sisaren lapsi, äidinpuoleinen serkku’ (sanan syster ’sisar’ johdoksia).
Ganander 1787 NFL 2 116 (sm < nr syszlunge), Wessman 1936
FmS 4 200 (< nr slung ’sukulainen’), *Toivonen Vir 1938
185–86, SKES 1958 310.

lunkku (Lönnr 1874 lunku; itämurt., osin EPohjanm)
’luukku / Luke, Klappe, Fensterladen’, lunkka (PPohjanm Peräp Länsip) id. ~ ka lunkku ’aukko, luukku’,
lunkka (Kiestinki) ’lauta, jolla räppänä suljetaan’
(sm ka > lpN lun |ka, lun |kâ (In) ’luukku; irrallinen
pohjalauta veneessä’).
Todennäk. sanan luukku variantteja, kuten myös
luikku2, ks. näitä.
lunnas (Ljungo 1601 g. lunahan; yl.), tav. mon. lunnaat ’Lösegeld’, lunastaa (Agr), lunastus, lunastaja
~ ink lunata, lunast®a ’lunastaa’ | ka lunnas ’lunnas,
pantti’, lunnastoa ’lunastaa; maksaa, ostaa; hankkia’
| va lunass®a ’lunastaa’ | vi luna ’maksu, korvaus’,
lunastada ’lunastaa, vapahtaa’
< germ *lunaz, vrt. goot lun (akk.) ’lunnas’, ags
®a-lynnan ’lunastaa’. — LpN lones ’lunnas’, lonestit
(E Pi Lu In Ko Kld) ’lunastaa’ varhainen laina ims
taholta.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 226–27 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 115a (+ vi), Thomsen 1869 GSI 131 (sm vi lp; < germ),
Qvigstad 1881 Beiträge 90 (lp < sm), Turunen 1949 KalSk 160
(+ ka), SKES 1958 309 (+ va).

lunni (Lönnr 1874 lunnilintu; yleisk.) ’Fratercula
arctica / Papageitaucher’
< nr lunnefågel < nn lunde, mn lundi id.
luntio1 (Schr 1637; PSatak EPohjanm) ’lantio, lonkka / Lende, Hüfte’, luntioin, (tav. mon.) luntioimet id.
< sk, vrt. mn nn lund ’lantio; munuaisten ympärillä oleva rasva’, mt lynd ’lantio’, ags lund, lynd
’rasva’‚ gelyndu (mon.) ’lanteet’.
Thomsen 1869 GSI 128 (sm < sk), SKES 1958 310, Vries
1961 AnEW 368.

luntio2 (Gan 1787; Satak PSavo KPPohjanm Kain)
’kohtalo, toistuva sattuma; tottumus, tapa; halu;
onni, menestys; aavistus, enne; taika(voima) /
Schicksal, wiederkehrender Zufall; Gewohnheit;
Lust; Glück; Vorgefühl, Omen; Zauber(kraft)’
< sk, vrt. mn lund ’mielenlaatu; ominaisuus, tapa’, mr isl nn nr murt. lund ’tapa, mieli, mielenlaatu,
luonne’, nr (yleisk.) -lunda: annorlunda ’toisin’ jne.
Alk. sama sana kuin mn lund ’lantio, munuaisten
ympärillä oleva rasva’ (ks. luntio1): käsityksiä
henkisistä toiminnoista on vanhastaan liittynyt myös
munuaisiin.
*Toivonen Vir 1939 91–98 (sm < sk), SKES 1958 310.

luntreijari (paik. KaakkSm ja Pohjanlahden rannikko) ’salakuljettaja / Schmuggler’
< nr murt. Sm lundregar (nr yleisk.
lurendräjare) id.
luntta (Lönnr 1874 lunttu) ’huonokuntoinen paksu
kirja (sanak.), paksu paperinippu (paik. murt.), luvaton apuneuvo kokeissa (koul.) / dickes zerlesenes
Buch; Papierstoß; Spickzettel’, luntata ’käyttää kokeessa luvatonta apuneuvoa’ (> nr murt. Sm lunta
id.), luntti(lappu)
< nr lunta ’kirjaresu, paperipinkka’, sama sana
kuin lunta ’riepu, resu; sytytyslanka’, ks. lunttu1–2.
Wessman 1936 FmS 4 181 (sm < nr), SKES 1958 310.

luntti ’poikaviikari’ ks. kluntti.
lunttu1 (Schr 1637 lunto; murt. hajat.) ’sytytyslanka; naurislamppu; päresoihtu (LUus) / Lunte; Talglicht mit leinenem Docht in einer ausgehöhlten
Rübe; Fackel’, luntti (paik. ISm) ’huopainen
välitulppa haulikon patruunassa’
< vur nr lunta, nn nt lunte ’sytytyslanka’ < kas
lunte id., vanh. myös ’(vaate)riepu, resu’, vrt. lunttu2
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(vi lont ’kekäle, soihtu’, li (SjW) lo7nt ’soihtu’ todennäk. < saks).
Renvall 1823 SSK 1 293 (sm < nr), Streng 1915 NRL 103 (<
vur), SKES 1958 310 (+ vi li < saks).

lunttu2 (EPohjanm, paik. KaakkHäme savmurt.)
’vaateriepu, lumppu / Fetzen, Lumpen’
< nr murt. lunta, lunto ’riepu, resu’, samaa alkuperää kuin sanan lunttu1 kohdalla main. germ sanat.
Enäjärvi-Haavio 1933 Suomi 5:16 97–98 (sm < nr), SKES
1958 310 (~ lunttu3; < nr).

lunttu3 (melko yl.) ’laiska, kömpelö, huonotapainen
ihminen; huora / fauler, plumper Mensch; Hure’,
luntti, luntus id., luntustaa ’kulkea hitaasti; käydä
kyliä’, luntti (PSavo) ’emäsika’ ~ ka luntti, luntiVsko
’lihava, kömpelö, huonoissa vaatteissa kulkeva
ihminen’, luntustoa ’liikkua kömpelösti’.
Deskr.-affektinen sanapesye, johon on osaltaan
saattanut vaikuttaa lunttu2 ja sen lainalähde nr murt.
lunta ’riepu, resu; paksu kömpelö tyttö’.
SKES 1958 310 (lunttu3 ~ lunttu ’riepu’ < nr).

luo, luokse, luona, luota (esim. LPetri 1658 luoxi,
Flor 1702 meidän luota; itämurt. Kymenl, paik. KP

Pohjanm) ’(Verhältniswörter:) in die / in der / aus
der Nähe von’, johd. loinen (JuslP) ’koturi; parasiitti’
(toisen luona asuva t. elävä) ~ ink l5o, l5oks ’luo’, l5on
’luona’, l5ont ’luota’ | ka luo(h), luokse ’luo’, luona
’luona’, luo(n)ta ’luota’ | ly (pääsanan g.-muotoon
sulautuneena, sijapäätteen tapaan) -lu(o), -lü(ö), nu, -nü ’luo(na)’ | ve lost, lost ’luo’, lon, -lon, -nol
’luona’
= lp lusâ ’luo’, Lu lunne ’luona (E U Pi Lu In Ko
Kld); luota (In Ko Kld)’, lp lut |te ’luota (E U Pi Lu
N), luona (N)’, Lu luste ’luota’, T lu´zn ’luona’; lp
sanan vart. ehkä hyvin vanha laina ims:sta. — Ks.
myös luola.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 218 (sm ~ lp), Donner 1879 Verwandtschaft 113 (+ ve), Budenz 1879 BB 4 239 (lp < sm), Genetz 1890 Partikk 170 (+ ka), Setälä 1890–91 ÄH 217, Turunen 1946 SUST 89 306 (+ ly), SKES 1958 310, *Oinas 1961
SUST 123 108–38, E. Itkonen 1968 SKK 495 (lp < ims), T.
Itkonen Vir 1983 361, Sammallahti 1988 UrLang 545 (lp lu-sâ
’luo’, lu-ksâ ’etelään’, lu-lle ’etelä’ < sgr *luwi ’joen alajuoksu’; myös sm luo- voi kuulua tähän yhteyteen).

luoda1 (Agr; yl.) ’saada aikaan, tehdä; panna alulle
(kangas, kudin, verkko); lapioida (lantaa, maata, lunta); kaivaa, perata (ojaa, kaivoa), ammentaa vettä;

heittää, varistaa yltään (nahkansa, karvansa,
höyhenensä; jäänsä); poikia ennenaikaisesti /
(er)schaffen, bilden; die Vorbereitungen zum
Weben, Stricken, Netzflechten treffen; schaufeln
(Mist, Erde, Schnee), (frei)graben, Wasser schöpfen;
(ab)werfen, sich häuten, das Fell wechseln, mausern,
die Eisdecke abwerfen; abortieren (bei Tieren)’ (ks.
myös luoda2), johd. luonti ’luominen’, luonta
’id., kutimen tms. aloitus’ (ks. myös luonnos),
Luoja ’Jumala’ ~ ink l5ovva ’luoda (kangasta; lantaa,
vettä); poikia ennenaikaisesti’ | ka luuva ’luoda
(kangasta; lantaa; karvansa); poikia ennenaikaisesti’
| ly luoda ’luoda (kangasta; lantaa)’ | ve loda id.,
lodas ’heittäytyä’ | va luvva, l5ovag ’luoda
(kangasta)’ | vi luua ’luoda (kangasta, kudinta; lunta,
kaivoa, vettä)’, ära luua ’poikia ennenaikaisesti’ | li
l5uodq ’luoda (kangasta)’
= lpLu låkn5ot (U Pi) ’nostella’, lågnit (E U Pi
T) ’nostaa’, låknånit (E Pi In Kld T) ’nousta, kohota
ilmaan’ (lpN luovvât (Lu) ’luoda’ < sm) | ? mdE Dlijems, M Dlijqms ’luoda (kangasta); panna alulle (virsu)’ | tVserL longam, I lonam ’pohtaa (hampunsiemeniä, marjoja, viljaa), pudistaa (päätään)’. Sanalle on
esitetty vastineita myös perm ja ugr kielistä, mutta
nämä ovat sekä äänt. että merkitykseltään kovin
epävarmoja. — Tähän ims:ssa semanttisesti ja johtoopillisesti
monimuotoiseen
sanueeseen
(alkumerkitys todennäk. ’heittää, viskata ylös t. pois’)
kuuluvista sanoista ks. myös luoda2, loimi, luoma,
luomapuut, luomi, luonteva, luonto, luopua, luotin,
luottaa.
Ganander 1787 NFL 2 118 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 477,
481 (+ ve li), Qvigstad 1893 NL 48 (lp luovvât < sm), Setälä
1894 JuhlakThomsen 231 (+ lp log |nit), Paasonen 1909 MdChr
90 (+ md), Setälä 1912–14 FUFA 12 5 (+ tVser), Paasonen 1917
Beiträge 35 (+ ka), Wichmann 1923–24 FUF 16 196–97 (+
syrj l(ed- ’ammentaa, latoa’), *Tunkelo 1928 SUST 58 292–302
(+ ly va; vog koän-loηχqj- ’synnyttää ennenaikaisesti’, tieto
Kannistolta), Uotila 1939–40 FUF 26 160–61 (+ votj led{in{i
’ammentaa’), *Airila 1940 Johdatusta 1 161, Lakó 1941–43
NyK 51 167–73 (+ unk lóg ’riippua’, lóbál ’heilua’, lódít ’heittää, sysätä’), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 37–38, Liimola
1953–54 FUF 31 111 (? unk), FUV 1955 96 (sm ~ lp tVser votj
syrj vog), SKES 1958 310–11 (lp md tVser epäilyksittä; ? votj
syrj vog; ei unk), E. Itkonen 1968 SKK 496 (lp tVser varmoja,
perm ja obinugr vastineet epävarmoja, md ja unk ei mainita),
TESz 2 1970 782 (myös md votj syrj vog unk), MSzFE 1971
406–07, FUV2 1977 112 (? unk; md ei tähän), Honti 1980
ALH 30 189 (myös unk), Rédei 1984 FUF 46 54 (vain vog
epävarma), Keresztes 1986 MdKons 2 78 (sm ~ lp md tVser votj
syrj), Häkkinen 1987 ES 154–55 (sm ~ lp tVser; md syrj unk
epävarmoja), UEW 1988 251–52 (vain vog epävarma).

luoda2 ’nostaa maasta (lanttua, naurista, perunaa)
(KaakkSm PKarj Savo KSm, paik. Häme PSatak);
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nostaa heinää seipäille, suovaan (I- ja PSm Ink);
latoa (leivät uuniin; paik. Laat- ja PKarj PSavo KSm
PSm); kuljettaa veneellä rannalta toiselle (ISm Ink) /
ernten (Rüben, Kartoffeln); Heu aufschichten; Brote
im Ofen aufreihen; jmdn. ans andere Ufer
übersetzen’ ~ ka luuva ’luoda heiniä suovaan t.
pielekseen, nostaa nauriita kekoon’ | ly luoda ’luoda
(heiniä, nauriita)’ | ve loda ’luoda heinää’ | vi kuhja
luua ’tehdä heinäsuovaa’ | li l5uodq: luoi k5uC jq ’tein
heinäsuovan’.
Samaa alkuperää kuin luoda1, ks. tätä.
luode1 (Sorol 1621; Agr »lounatlenten ia lodhepohian pein»; nyk. yl., alk. länsi- ja kaakkmurt.) ’pohjoisen ja lännen välinen ilmansuunta / Nordwest(en)’,
lu(u)ve (savmurt.) ’länsi’, luoteinen (Jusl 1745) ~
ink l5o(v)e (g. l5otehen) ’luode’ | ka luuveh ’länsi;
lounas’ | ly luodeh ’länsi’ | ve lode(h) ’luode; länsi’ |
vi loe (g. loode), murt. loode, (Wied) looe ’luode;
(murt. myös) länsi’ | li l5uod ’luode’ (ims > latv murt.
luodes v5ejVs ’luodetuuli’).
Jos sanan alkumerkitys on ’auringonlaskun suunta’ (vrt. vi päeva loode (t. looja) ajal
’auringonlaskun aikaan’, päev läheb loode (looja)
’aurinko laskee’, loojak, loojang ’auringonlasku’,
ink päivükäs laskij5a l5oj5a, li püjava lüjaC b l5uojq ’aurinko
laskee’; ink li ? < vi), sana voisi olla johdos (verbitai postpositiovartalon luo- yhteyteen kuuluneesta)
verbistä *luotaa ’laskea, heittää, heittäytyä tjs.’.
Toisaalta sana näyttää kuuluvan tavalla tai toisella
myös sanan luode2 ’tulva; pakovesi’ yhteyteen (ks.
tätä), jolle puolestaan on esitetty germ
lainaetymologia.
Ahrens 1853 GrEhstn 1 157 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
93 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 267 (+ li; latv < ims), Setälä
1890–91 ÄH 311 (+ ka), Setälä 1906 SUSA 23:1 44, Tallqvist
1928 StO 2 110 (+ ly), *Rapola 1953 Rr 209–19, SKES 1958
311, *Be2othy 1967 BezHimm 106–08, EEW 1982–83 1358 (vi
päike läheb looja kuuluu sanan looja ’luoja, Jumala’ yhteyteen), *Räisänen STEP 1987–88 129–38; lisää kirjallisuutta
s. v. luode2.

luode2 ’tulva (Agr loodhe); pakovesi (kirjak. Helenius 1838) / Flut; Ebbe’, luodevesi (paik. KPPohjanm
LounSm rannikko InkVi) ’korkea merivesi;
rantajäälle noussut vesi’ ~ ink l5ove(vesi) ’rannalla
jään päälle noussut vesi’ | va (Kukk) l5ot5ed ’rantavesi
jään päällä’ | vi loe(vesi) ’nousuvesi, tulva’
? < germ *fl5o∞di-z, *fl5o∞du-z, vrt. mys fluot, ns Flut
’tulva’, goot fl5odus ’virta’. — Sanaparin vuoksi ja
luode alkuperäisempi merkitys on kirjakielessä
’pakovesi ja nousuvesi’ (näin Renv 1823; vrt. Gan
1787 »ebb idem ac wuoxi – flödwatn»). Jos sanan

luode (-tuuli) alkumerkitys on ’tuuli, joka aiheuttaa
veden nousun, so. meren suunta’, luode1 ja luode2
ovat samaa alkuperää (myös tässä tapauksessa
voitaisiin vaihtoehtoisesti ehkä ajatella, että luode1–2
kuuluu verbin luoda ’ammentaa’ ja sen johdosten
yhteyteen, ks. s. v. luode1 annettua selitystä).
Ganander 1787 NFL 2 116a (luode ’tulvavesi’ ~ luoda
’ammentaa’), Thomsen 1869 GSI 85, 131 (< germ), Setälä 1906
SUSA 23:1 44, Setälä 1912–13 FUF 13 406, Karsten 1915
GFL 99, *Koskimies 1924 SUST 52 110, Collinder 1932 Urgerm 16 (< germ *fl5o∞di-z), *Rapola 1953 Rr 209–19,
*Toivonen 1954 JuhlakCollinder 168, SKES 1958 311,
Koivulehto Vir 1976 257, Hofstra 1985 OsFiGerm 354. Lisää
kirjallisuutta s. v. luode1.

luokka1 (Mennander 1699; länsimurt.), luokki (savmurt. KaakkHäme) ’länkivaljaiden kaari, vemmel /
Krummholz über dem Nacken des Pferdes zur Verbindung von Kummet und Deichsel’ ~ ink luokka (?
< sm) ’vemmel’ | ka luokki id. | va l5okka ’id., kaari’,
uk5ol5okka ’sateenkaari’ | vi look (g. looga) ’luokki,
vemmel, kaari’, lookas, loogas ’kaarella’, loogused
’eräänlainen kantolaite’ | ? li l5uok ’kaari; luokki’
(ellei tämä < latv loks id.; merkityksen ’luokki’
osalta
voisi
kenties
tulla
kysymykseen
päinvastainenkin lainasuunta; ainakin nr murt. loka,
loke ’luokki’ ja lpN luok |ka, luok |ke, In luoka (Ko)
id. < sm; Balt saks lok id. < vi)
< mven, vrt. ven luká ’taive, (joen) mutka; satulankaari’, luk ’jousi, kaari’ (> ve luk id.). — Sanan
luokka ’kaari’ yhteyteen kuuluvat myös ottaa
luokalle (PSavo KPPohjanm PSm) ’vaatia tilille’
(tässä luokka ehkä ’kaarelle jännitetty laite, jolla
kuivattiin saaliseläimen nahka, kuivatusjousi’) sekä
luokka2 ’koululuokka, kategoria’ (ks. tätä).
Renvall 1823 SSK 1 293 (sm ~ nr), Sjögren 1852 MélR 2 107–
08 (sm ~ vi look ’vemmel’ < ruots; vi look ’kaari’ < ven),
Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 115 213
(sm ~ va vi li; ims < sl; nr ? < sm), Weske 1890 SFKO 248 (+
ve), Thomsen 1890 BFB 94 (sm < ven; li < latv; vi < ven t.
latv), Mikkola 1894 SUST 8 47–48, 137–38 (ve < ven; li <
latv; sm va vi < ven t. latv; nr < sm), Ojansuu 1916 SKTT 115,
123, 159 (sm < vi < latv), Kalima 1936 BL 18 (sm < sl, ei
baltt), Kiparsky 1936 MSNph 11 50 (Balt saks < vi), *Vilkuna
Vir 1936 295–305, Lagercrantz 1939 LpWsch 450 (lp < sm),
Kalima 1952 SlS 57–58, 117–19, Kiparsky Vir 1956 80 (ims
latv < ven), SKES 1958 311, *Ruoppila 1967 KalKansank 60,
97, kartta 67, E. Itkonen 1968 SKK 496, Plöger 1973 RL 92–
94, LpIn 2 1987 82 (lpIn < sm).

luokka2 (yl.) ’koululuokka (Schr 1637); (ihmis)joukko (Jusl 1745); kategoria / Klasse; Menge;
Kategorie’, olla lasten (miesten, naisten jne.)
luokassa (Gan 1787 »lapsen luokkaan luwetaan»;
länsimurt.),
päreluokka
(LounSm
Häme)
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’pärekimppu, tietty määrä päreitä’, permiluokki
(paik. itämurt.) ’puinen silmukka, jossa säilytetään
ansalankoja’, johd. luokkout(u)a, luokkuita (itämurt.
KPPohjanm) ’erota, loitota’.
Samaa alkuperää kuin luokka1 (ks. tätä);
merkityksen
kehitys
todennäk.
’kaari’
>
’vitsasilmukalla tms. yhteen sidottu erä’ > ’kimppu;
joukko’; samanlaista kehitystä osoittavat myös sm
murt. (kuulua) miesten kaareen, naisten lenkkiin ym.
— Sm > ruots (murt. etup. Sm ja vanh. sanak.) loka
’koululuokka; joukko; seura’.
Ihre 1769 Gloss 2 88 (sm ~ ruots), Renvall 1810–11 Orth 62
(sm < ruots), Saxén 1895–98 Lånord 169 (ruots < sm), Setälä
Vir 1904 61–62 (ruots < lat *loca ’oppilaiden paikat luokassa’;
sm < ruots t. lat), *Hakulinen 1938 StF 3:3 45–63 (luokka
’koululuokka’ = luokka ’vemmel’), SAOB 16 1942 L 1040–41
(ruots < sm), SKES 1958 311–12.

luoko (Jusl 1745; yl., ei Verml) ’levällään oleva niitetty heinä t. vilja / Schwade’, luo(k)ota (LounSm)
’haravoida luo’oksi’, luokou(n)tua, luokou(t)a (Gan
1787; I- ja PSm) ’pilaantua sateessa (luokona oleva
heinä)’ ~ ink luolla ’luo’olla’ (? < vi t. sm) | ka
luoko ’luoko’, luokopeä id., luokovuo, luokoutuo
’luokoutua; kuivua (heinä)’ | ly luog(o) ’luoko’ | ve
logo | va l5oku | vi loog (g. loo, Wied loou) id.,
looline ’luo’ontekijä’
< germ *sl5oºgkª 5o(n)-, vrt. nr murt. slog ’heinänteko,
suoniitty’, tadu-sloga ’niitos kylän läheisyydessä’,
(*sl5oºgkª i5o(n)- >) isl slægja ’luoko’; saman germ
juuren
toista
ablaut-astetta
edustavasta
sanavartalosta on lainattu sm laas (ks. tätä). —
Sanalle on aiemmin esitetty muitakin germ
originaaleja, ja sitä on aiheettomasti verrattu sanaan
ven lug ’niitty’ (? > ve loga, logo ’heinikkonotkelma’; ven murt. loga ’kokoon haravoitu
heinä’ < ims). Sm > lpN luokko (Lu In) ’luoko’.
Ganander 1787 NFL 2 117 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 487
(sm vi < ven lug), Wiklund 1894 LpChr 93 (+ lp), Kalima 1915
OLR 154 (+ ka ly ve; ven loga < ims), Karsten 1915 GFL 124,
195 (< germ *l5oºgkª o-), Collinder 1932 Urgerm 217–18 (? <
germ *fl5oh5o- t. vrt. nr murt. slog), Mikkola 1938 SUST 75 88
(ei < ven), Lagercrantz 1939 LpWsch 450 (lp < sm), Kalima
1952 SlS 119 (+ va; ei < ven), SKES 1958 312 (omap.; ve
loga, logo ? < ven), *Koivulehto 1972 NphM 73 596–600 (<
germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 307.

luola (Agr; yl., ei Verml Ink) ’(vuoren) onkalo; (ketun) pesäkolo, käärmeenkolo / Höhle, Bau eines Tieres’, luol(e)ikko, luolakko (PSm TornLaakso) ’louhikko, kivikko’, (kivi)luola (paik. PSm TornLaakso)
’id.; kivien välissä oleva kuoppa; lähde’ ? ~ vi

(Wied) lool (g. -a) ’syvä suolätäkkö (puron
rannalla)’.
Mikäli sm murt. (ja vi) merkitys ’matala märkä
maastonkohta’ olisi alkuperäisempi, sanaa voisi
ehkä verrata lp sanaan lulle ’(alk.) joen alajuoksun
suunta’ (vksm *luv(e)- + la); saman ural
perusvartalon yhteyteen on liitetty myös lp
postpositiovartalo lu- (= sm luo, ks. tätä). — Tuskin
oikea on arvelu, että luola olisi sanan uula ’uoma,
kulkureitti’ sivumuoto. Sekä äänt.
että
merkitykseltään läheisiä ovat myös juolu (paik.
Peräp Länsip), juolikko (Länsip) ’louhikko, kivikko’
sekä s. v. luoma1 mainitut sanat.
Kalima 1952 SlS 179 (luola ? = uula < ven), Toivonen 1954
JuhlakCollinder 159–70 (lp sanasta), SKES 1958 312 (sm ~
vi), Sammallahti 1988 UrLang 545 (lp lu-sâ ’luo’, lu-ksâ ’etelään’, lu-lle ’etelä’ < sgr *luwi ’joen alajuoksu’; myös sm luovoi kuulua tähän yhteyteen).

luoma1 (HWegelius 1778; EPohjanm ja ymp., paik.
ESm) ’(jyrkkäreunainen) puro, luonnonoja / (tief
eingeschnittener) Bach’, luomanne (KPohjanm) ’id.;
notkelma, loiva ranta; rantatörmään tehty loivennus’,
luomi (PSm Ruija TornLaakso) ’alta veden uurtama,
päältä kielekkeinen törmä; luola, kallionkolo’ ? ~ vi
murt. loom (g. -a) ’joenmutka’ (ellei tämä kuulu
’apaja’ merkityksen yhteyteen, ks. luoma2)
= lpLu luopma (U) ’puron t. järven rantaäyrään
alainen onkalo’, luobm5ot, luobm®a, luomak ’ontto,
onteloinen (rantatörmä)’, vrt. myös lpN luobmâ ’kovaa sadetta enteilevä erikoinen pilvimuodostuma’
(lp todennäk. < sm, joskin osa sm merkityksistä voi
puolestaan olla < lp; nr murt. Sm loma ’notkelma’ <
sm)
? < baltt, vrt. liett lomà ’painanne, alanko, notko;
kapea laakso, onkalo, rotko, sola’, latv l®ama ’notko,
alanko, lätäkkö; suo; niitty’ (lainaksi samasta baltt
lähteestä on selitetty loma1, ks. tätä). — On myös
mahdollista, että sana on omap. joko verbin luoda
monimuotoiseen johdossikermään (vrt. luoma2, luomi) tai s. v. luola käsiteltyjen sanojen yhteyteen kuuluva (tai ainakin osaksi näihin sekaantunut).
Saxén 1895–98 Lånord 169 (nr < sm), Tunkelo 1928 SUST 58
287–302 (< baltt), Airila 1940 Johdatusta 1 161 (sm luoma
’notko’ ? ♦ luoda), SKES 1958 312 (jos sm ♦ luoda, niin baltt
ehkä < ims; sm ? > lp), Fraenkel 1955–62 LitEW 385 (sm <
baltt), T. I. Itkonen 1968 SUST 145 68 (sm luomi ’rantatörmän
kieleke’ < t. ~ lp; ehkä sama kuin (silmä)luomi), Vaba 1989
KjK 32 140 (+ vi; < baltt).

luoma2 (Martti n. 1580, Sorol 1625; LounSm) ’apaja, nuotanvetokerta, -paikka / Fanggründe, Fischzug’, vanh. kirjak. (Martti, Ljungo 1601, Koll 1648)
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myös ’sudenpyyntialue’ (ajo-, metsä-, verkkol.), luomus (Ink) id. ~ va (Kukk) l5omuz ’(nuotta)apaja’ | vi
(kala)loomus ’nuotanvetokerta, apaja’, (murt., Wied)
loom ’id.; (susien ja muiden otusten) saarros; kerta’ |
li l5uom(qz) ’nuotanvetokerta’ (ims > latv loms
’kalansaalis’, murt. luõma ’id., apaja, pyyntialue;
kerta’, luõmêt ’saartaa metsästettäessä’).
Johd. v:stä luoda ’heittää; (paik.) laskea nuotta t.
verkko’ (myös ink va), ks. tätä. — Saman v:n
muihin merkityksiin perustuvia morfologisesti
identtisiä johdoksia ovat sm luoma (PSm PKarj)
’verkon tms. alku’ (ks. luomus, luonnos), vi (ise)loom
’luonne, luonto’, loom ’(nauta)eläin’ (> sm murt.
(Suursaari Ink) ink luoma id.), li l5uomqz
’luontokappale, eläin’; vrt. myös luoma1 ja luomi2.
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (vi loom(us) ~ sm luoda), Thomsen
1890 BFB 110, 267 (+ li; latv < ims), Kyrölä Vir 1933 456,
Mägiste 1933 EKirj 27 375 (sm murt. luoma ’elikko’ < vi),
Vilkuna 1935 VSH 3:2 45, SKES 1958 312, E. Itkonen 1968
SSK 496, T. Itkonen 1972 HAik 101, 105.

luomapuut (JuslP, Gan 1787; itämurt. PSm), luontapuut (rinn. kaakkmurt.), loimi-, loinpuut (LSm)
’pystyakselin ympäri pyörivä kehikko, jolle kankaan
loimet luodaan / Schärrahmen’ ~ ink l5okkip5ut | ka (?
uud.) luomapuut, luontapuut | ve lontpud, lonts(ij)ad
| va (Kukk) l5omisp5ud | vi murt. loom(a)puud | li
l5uodqp5ud, luotp5ud id.
Verbivartalon luoda johd:iin perustuvia yhdyssanoja (vrt. myös ka luojaiset, ve lomVz(ed id.). Vrt. loimi.
SKES 1958 301 (sm ~ ka ve vi li), Länsimäki 1987 in: ime 14,
kartta 14.

luomi1 (Gan 1787 silmäl.; yl.; paik. ESm Ink myös
luoma) ’silmäluomi / Lid’ ~ ka luomi | ly luom(i)
(mon. -ed, -ad) id.
? = lpN luobmâ, luovvâ: Vcâl |bm#e-l.
’silmäluomi’, E luove id., bijjie-l., vuölie-l. ’ylä-,
alaluomi’, luoven-guolge ’silmäripsi’ (ainakin
luobmâ todennäk. < sm; asun luovvâ suhde tähän
hämärä). — On myös ajateltavissa, että (silmä)luomi
kuuluu verbin luoda johdannaisiin (vrt. luoda silmät
’katsoa’, myös ka ve); sama sana lienee tavalla tai
toisella myös luomi2, ks. tätä.
Nielsen 1928 JuhlakQvigstad 180 (sm ~ lp luobmâ), Lagercrantz
1939 LpWsch 450 (lp < sm), Kettunen 1954 KV 34 106 (sm
luomi ’silmäluomi; syntymämerkki’ ♦ luoda), SKES 1958 312
(+ ka ly; lp luobmâ < sm, lp luovvâ suhde näihin hämärä), E.
Itkonen 1968 SSK 496.

luomi2 (JuslP, Gan 1787; yl., ei Verml), rinn. luoma
(Flor 1678; et. LounSm PKarj PSm Ink) ’iholuomi,
syntymämerkki / Muttermal’ ~ ka luomi, luoma
’jokin ihosairaus; rohtuma’.
Todennäk. johd. sanasta luoda ’synnyttää’; alk.
ehkä ’raskauden t. syntymän aikana saatu ihovamma
tms.’ (vrt. syntymämerkki); myös merk:n ’silmäluomi’ voisi ajatella (esim. merk:n ’ihopoimu’
välityksellä) kehittyneen tästä, joskaan sanan
(silmä)luomi laajempi levikki ei tätä varsinaisesti
tue.
Tunkelo 1928 SUST 58 297 (luoma ’syntymämerkki’ ♦ luoda), SKES 1958 310 (samoin), E. Itkonen 1968 SSK 496.

luomus (Sorol 1621 ’luominen’) ’verkon (t. muun
kudottavan) alku, kankaan loimet (luomapuilla)
(paik. etup. PSm); luonnos, teelmä, aikaansaannos
(paik., etup. uud.); luonto, vaisto (paik. PSavo) /
Anfangsstück beim Netzflechten (od. Weben usw.),
die Kette (auf dem Schärrahmen); Skizze, Produkt;
Natur, Instinkt’ ~ ka luomus ’verkon ensimmäiset
silmärivit; pauloittamaton verkko’ | vi loomus
’kutimen alku; luonne, luonto’ (vrt. myös murt.
loomus, loomis ’kytö’) | li l5uomqz ’luontokappale,
eläin’.
Johd. verbistä luoda (välitön kantasana luoma,
ks. luoma2). — Merkitykseltään läheisiä saman kantaverbin toisentyyppisiä johd:ia ovat myös sm luonne, luonnos, luonto (ks. näitä) ja vi loodus ’luonto;
kutimen alku’.
luonne (1780) ’(henkinen) ominaislaatu, perusluonto / Charakter’, yhd. luonteenlaatu, johd. (jnk) luonteinen, luonnehtia, vrt. ka luonneh ’hyvätapainen,
kiltti’.
Johd. samasta kannasta kuin luonto (ks. tätä),
jota et. murt. ja vanh. kiel. käytetään myös tässä
merkityksessä. Merkityksen kehitykseen on voinut
vaikuttaa ilmaus silmän luonne (Lönnr 1874) ’katse,
kasvojen ilme’, ka silmän luonneh id. (luoda silmät
’katsoa’, myös ka ve). Vrt. luonteva.
*Rapola Vir 1948 70–78, *Rapola 1953 Rr 102–13, SKES
1958 310–12, E. Itkonen 1968 SSK 496.

luonnos (JuslP, Gan 1787) ’verkon, kudonta-, neulontatyön tms. alku (kaakkmurt. ESavo KSm Häme
PSatak EPohjanm, paik. PSm); hahmotelma (yleisk.)
/ Anfangsstück beim Netzflechten, Weben, Stricken
o. ä.; Entwurf’, luonta (paik. PSm) ’(verkon) luonnos’ ~ ka luonta ’luominen (myös kankaan)’ (vrt.
myös va (Kukk) l5onuz ’sukan t. käsineen suupuoli’).
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Johd.
sanasta
luoda;
sanan
luonta
edelleenjohd:ia ovat myös luonne ja luonto (ks.
näitä). Vrt. luomus sekä luomapuut.
luonteva (Alm 1764; yl., ei Verml Ink) ’luonnollinen; taipuisa, joustava, sopiva / natürlich,
ungezwungen; angemessen, passend’, luontea
(Becker 1820; etup. itämurt., myös Verml Ink) id.,
luonnikas (Jusl 1745; etup. LounSm Häme Satak)
’sopiva, onnistunut, naseva’, luontua (joks. yl., ei
Verml Ink) ’sopia, sopeutua, pehmetä, taipua;
onnistua, sujua’, luonnistua (yl., ei Verml) ’sujua,
menestyä, onnistua’, luonnata (joks. yl., ei Verml
Ink) ’sujua, onnistua, menestyä’ ~ ka luontie
’lauhkea; luonteva’ luontuo ’taipua’, luonnistoa
’luonnistaa’ (? < sm).
V:n luoda (ks. tätä) ja sen johdosten yhteyteen
kuuluvia sanoja.
luonto (Agr; yl.) ’ulkomaailma, luomakunta; luonnonjärjestys; laatu, ominaisuus; luonne / Natur,
Schöpfung; Charakter’, luontokappale (Agr) ’luontoon kuuluva, luotu olio’, luonnollinen ~ ink l5onto
’luonne’, l5unnoll®a ’luonnollisissa oloissa’ | ka luonto
’luonne, tapa, (perus)ominaisuus; sisu, (hengen)voima’, luonnossah ’mielellään’ | vi koillmurt. luondu
’luonto’, vanh. kiel. (Göseken 1660) londo ’hahmo,
muoto’ (< sm).
Johd. sanasta luoda; lähin kanta luonta ’luominen’: murt. luonnan väärä, luonnan musta; luonnankin (paik. Kymenl) ’varsinkin’, (ei) luonnankaan
(JuslP, Gan 1787); vrt. luonne, luonnos. — Sm >
lpN luon |do (Lu In Ko) ’luonto; (Lu myös) puoliso’,
luond3o-gap |palâk (In) ’luontokappale’, l5undulâVs
(In) ’luonnollinen’.

luopuisa
’taipuisa; miellyttävä’, luovuttoa
’luovuttaa, antaa’ | va (Must, Kukk) l5opua ’suostua,
leppyä, taipua, turvautua’ | vi loobuda ’(murt.) erota,
suostua; (kirjak.) luopua’, loovutada (kirjak.)
’luovuttaa’ (kirjak. < sm).
Johd. v:stä luoda (ks. tätä). — Sm > lpN luoppât
(Lu In) ’luopua, erota (työstä), poistua’, luobâtit (In)
’luovuttaa’, Lu luopatit ’antaa lainaksi; erota (aviopuolisosta)’, Pi luohpatet ’erota (aviopuolisosta)’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 223 (sm ~ lpR), Donner 1879 Verwandtschaft 125 (sm luopu- ♦ luo), Mustonen Vir 1883 174
(sm ~ va), Budenz 1884 NyK 18 254 (+ vi), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 21 (lp luoppât < sm), SKES 1958 312 (+ ka), Ahven 1958 ETAK 4 164, 175 (vi loovutada < sm), Rätsep 1976
KjK 19 213–15 (vi kirjak. loobuma < sm).

luori1 (KSm PSavo PKarj), (f)loori (Gan 1786; LSatak Pohjanm PSm TornLaakso) ’lantakouru (navetassa) / Jaucherinne (im Stall)’ ~ ka luori id. (< sm)
< nr flor id.
A. Vilkuna 1960 KA 14:1 136, 158, 207.

luori2 ’harso(kangas)’ ks. fluuri.
luosa (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’vesilätäkkö / Pfütze’, luoso (myös PKarj) id. ~ ink l5osa | ka luoVso id. |
vi loos ’tulvan aikaan veden alle jäävä niityn osa;
umpeen kasvanut joenpoukama’, murt. luusna id.,
luutsatus (Wied) ’lähteinen, talvella sulana pysyvä
kohta suossa’
< ven lúVza ’vesilammikko, lätäkkö’, lúVzina id. —
Sm sana voinee osaksi kuulua myös samaan deskr.
sikermään kuin s. v. loska1, loso, luosata ja luoska
mainitut sanat.

Castrén 1845 Suomi 1844 30 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 33
(lp < sm; sm luonto ♦ luoda), *Rapola Vir 1948 70–78,
*Rapola 1953 Rr 102–13, Mägiste Vir 1958 129 (vi londo <
sm), SKES 1958 312 (+ ka; vi luondu < sm).

Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Lönnrot 1874 SRS 1 985
(sm < ven), Weske 1890 SFKO 249 (myös loso < ven), Wiklund 1919 MO 13 70 (deskr. sana, vrt. sm loska, lpN loVsko),
Kalima 1952 SlS 119 (< ven), Mägiste 1953 MLU 1:3 36 (sm
< ven t. deskr.), SKES 1958 312 (+ vi), Must 1959 ESA 4
160–61 (+ viE luusna).

luopua (Agr »wilutauti loopui ~ lowuij heneste»;
joks. yl.) ’erota; antaa (pois), jättää (kesken; toisen
haltuun) / verlassen; aufgeben, verzichten’, murt.
myös ’haalistua (etup. KaakkSm Savo PKarj); purkautua (kankaan reuna; P- ja LaatKarj); oieta (vemmel, suksen kärki tms.; paik.)’, luopea, luopuisa
(paik. itämurt.) ’pehmeä, lahea, miellyttävä; haalistuva’, luovuttaa ’antaa pois, toisen haltuun (Agr;
joks. yl., ei Verml Ink); päästää (väriä), haalistaa
(paik. KaakkSm); vaikuttaa joltakin (EPohjanm ja
ymp.)’ ~ ink l5opua ’luopua’ | ka luopuo ’luopua,
erota; haalistua; taipua; kiintyä, turvautua’,

luosata, luosuta (Eurén 1860; paik. itämurt., ei Verml
Ink) ’kehuskella, panetella, puhua joutavia; huorastella / aufschneiden, lästern, leer schwatzen; huren’,
luosu ’huono nainen; epäsiisti, laiska rivopuheinen
ihminen’, luosa ’id.; huono vene’.
Deskr. t. onomat. sanoja, joiden suhde seur. lp ja
sm sanoihin hämärä: lpE loåsedh ’rupatella, puhua’,
loåsedidh, loåsiestidh id.; lpIn luœasvœadi∞d, lyesvisti∞d
’puhua sopimattomia’; lpKo luess3a ’huonokuntoinen
esine (esim. vene)’; sm loskata ’puhua sopimatto-
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mia’, losottaa ’lörpötellä’, luoska ’huono nainen;
huono vene’, luosto (ks. näitä).
Wiklund 1896 SUST 10 203 (sm ~ ? lp), Wiklund 1919 MO 13
70–71 (onomat.-deskr. sanoja).

luoska (Gan 1787; Häme LSatak, paik. PSavo PSm)
’huono nainen; epäsiisti, laiska, rivopuheinen ihminen; huono vene (Peräp Länsip) / liederliche Frau;
schmutziger, fauler, vulgärer Mensch; schlechtes
Boot’, luosku (paik. itämurt. PSm) ’siivoton, sopimattomasti käyttäytyvä ihminen; laho; vetinen maa’,
luoskio ’sopimattomasti käyttäytyvä ihminen’ ~ ka
luoskivo ’vanha, rikkinäinen esine’ (? < sm).
Kuuluvat yhteen seuraavien lp sanojen kanssa:
lpN luos |ko ’huonokuntoinen, ravistunut vene t. muu
puuesine’, Lu luosk®a id., lpN luos |kânit, luoskâgit,
l5uskiidit ’ravistua, ränsistyä’, In luoskani∞d ’tulla
raihnaiseksi’; jos nämä lp sanat ovat sm lahko (ks.
tätä) sanan vastineita, sm ja ka sanat ainakin
merkityksessä ’huonokuntoinen, ravistunut esine t.
ihminen’ ovat lainaa < lp. — Merk:ssä
’rivopuheinen ihminen’ sanueella on kosketuskohtia
myös s. v. luosata mainittuihin sanoihin. Vrt. luosto
ja losa.
Äimä 1908 SUSA 25:1 28 (sm < lp), SKES 1958 268–69 (sm
lahko ? ~ lp luos |ko), Koponen Esit 1993 (sm < lp).

luostakka (Peräp Länsip) ’vaaleakylkinen, selästä
tummempi poro / Ren mit hellen Flanken und
dunklerem Rücken’, luosto(kka), luostokylki id.,
luosto ’poron vaalea kylkijuova’
< lpN luostâg (E Pi Lu In) ’luostakka’, luos |te (E
Pi Lu In Ko) ’poron vaalea kylkijuova’; viime
mainittu on sm lasta sanan vastine, ks. tätä.
Tiesmaa Vir 1937 171 (sm luostakka < lp), SKES 1958 313.

luostari1, vanh. kiel. kl- (Agr clostarit, clostrit, closterit; paik. murt.) ’Kloster’
< mr kloster < kas kl5oster id. << lat claustrum
’id.; (alk.) suljettu paikka’. Samaa alkuperää myös
(lähin-nä kas >) vi (k)looster, li kl5uostqr id. — Vrt.
luostari2.
Renvall 1823 SSK 1 295 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 219,
Setälä 1912–13 FUF 13 406, Streng 1915 NRL 103–04,
Kettunen 1938 LivW 141 (li vi < kas), Pajula 1955 Lainsuom
111, SKES 1958 312–13.

luostari2 (Eurén 1860; Gan 1787 luusteri) ’vanha t.
autio talo / altes od. verlassenes Haus’, luostair kona
(Verml) ’epäsiveellinen nainen’ ? ~ vi murt. looster
’kiertolainen’.

Sm sanat on tav. yhdistetty sanaan luostari1;
merkityksensä perusteella ne ainakin osaksi
kuulunevat jotenkin myös s. v. luoska ja luosto main.
sanojen yhteyteen; huom. vielä sm luottio (Gan 1787;
paik. murt.) ’hulttio, laiskuri, kelvoton ihminen’.
Ganander 1787 NFL 2 127 (sm luusteri < ruots kloster), Salminen Vir 1905 52, Ojansuu 1909 KirkLain 76.

luosto (paik. LaatKarj): olla luostossa, jäädä luostoon ’pois(sa) käytöstä / außer Gebrauch’ ~ ka luosto
’hylky, raiska, kelvoton esine, raihnainen ihminen’,
luostos ’hylättynä’ | ly luoVsto ’huono, kelvoton’
? < lp, vrt. lpIn luœastu (Ko) ’tuohirove, tuokkonen’, kärbisluœastu ’huono vene’. Ainakin sm luosto
(Eurén 1860; Inari) ’tuokkonen’ < lpIn; lp sana on
todennäk. sm lastu sanan vastine, ks. tätä. Vrt.
luoska, luostakka, luostari2.
Äimä 1919 SUST 45 15 (sm luosto ’tuohirove’ < lpIn), SKES
1958 313.

luotanen (Kal; Kuusamo; kansanr.) ’lautanen, vati /
Teller, Schüssel’ ~ ka luota, pDluota ’puu- t.
posliinilautanen, -vati’ | ly bDluod, blüöd | ve bDlöd,
(b)Dlod | va bl5uda | vi liud (g. liua, murt. E livva) id. |
li l5(eida, l5(eda, l‰ıuda ’puuvati’
< ven bljúdo ’vati, lautanen’. Joukossa varmaankin eri-ikäisiä lainoja.
Lönnrot 1874 SRS 1 986 (sm < ven), Thomsen 1890 BFB 83
(vi < ven; li < latv t. ven), Mikkola 1894 SUST 8 89 (+ ka ve
va), Posti 1942 SUST 85 38 (vi li < ven t. latv), Kiparsky 1948
RÉSl 24 32, 44 (sm < mven), Kalima 1952 SlS 119–20, Posti
1954 FUFA 31 12 (myös vi li < ven), SKES 1958 313 (+ ly;
eri-ikäisiä lainoja), Mägiste 1962 ÄRL 34 (sm < ven),
*Ruoppila Vir 1964 26.

luote (Wallenius 1706; paik. kaakkmurt. Kain), tav.
mon. luotteet ’loitsuruno; juoni, kepponen; veruke;
moite / Zauberspruch; Streich; Ausrede; Tadel’,
luode (Lönnr 1874) ’id.; kohtalo’, luotella (paik.
PPohjanm Kain) ’moittia, parjata’, luotattaa
(LönnrLis 1886) ’murista, nurista’ ~ ka luote (mon.
luottehet t. luottiet) ’loitsu(sana); moite’
? = lpN luotte (In) ’(henkilön, eläimen t. esineen)
joiku; (vanh.) loitsulaulu’, T l‰{ı´xte ’uhri;
lappalaisten pakanallinen uskonto’, l‰{ı´xte-m‰{ırr
’puuhepo, joka päällystetään uhratun poron taljalla’
(läheisesti tätä muistuttavia, lähinnä lpN *luot( |)t#emuorrâ-asuun viittaavia sanoja esiintyy myös 1600ja 1700-luvuilta peräisin olevissa lappalaisten
uhrimenojen kuvauksissa). — Ainakin lp mahd. <
germ *bl5ota-, vrt. mn blót ’pakanallinen uhri(juhla);
epäjumala’, blóta ’uhrata’, blóttre ’uhripuu’.
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Ims sanat voivat todennäk. kuitenkin olla johdoksia v:stä *luottaa ’? lukea (uhri)loitsuja tjs.’ ja
siten mahd. samaa alkuperää kuin luottaa1 (ks. tätä)
tai ainakin tähän sekaantuneita.
Tunkelo 1902 FUF 1 186–87 (sm lp < ksk), *Setälä 1902 FUF
1 187–88, Qvigstad 1902–03 FUF 2 139–40, Collinder 1932
Urgerm 1 218–20 (sm luote ♦ *luottaa < germ; luottaa ’uskoa’
toista alkuperää), Haavio 1952 FFC 144 77, SKES 1958 313
(sm < sk; vaikutusta ehkä myös v:stä luottaa, luoda), Hofstra
1985 OsFiGerm 81–82, Pulkkinen Vir 1986 287.

luotella (ISm Ink) ’ommella kankaan reuna purkautumisen estämiseksi; harsia yhteen / überwendlich
nähen; heften’, yliluotella id. ~ ka luotella | va
(Kukk) l5otella id. (vrt. myös ve lotoida ’id., parsia’).
V:n luoda yhteyteen kuuluvia sanoja, vrt. ommella yli luoden id.
luoti (Agr; yl.), rinn. (länsimurt. Kain) luodi ’ammus, kuula; silitysraudan sydän; kellon, luotilaudan
paino; vanha painomitta (UpsEK »lähess sathaa loodhij») / Geschoßkugel; Bolzen (Bügeleisen); Uhrgewicht, Lot (Senkblei, Gewicht)’, johd. luodikko (joks.
yl., ei Verml Ink) ’luotipyssy’, luodata (As 1798;
etup. rannikkomurt.) ’mitata veden syvyys; tarkistaa
rakennuksen pystysuora suunta’ (ink l5oti, ka luoti id.
< sm)
< mr lodh ’kuula; paino(yksikkö)’ < kas l5ot ’id.;
lyijy’; samalta taholta (lähinnä kas) > vi lood ’luoti
(painomittana)’, loodida ’luodata’, (Wied) loot, lööd
’luoti’, li l5ed', lüJod' id. — Sk (osaksi myös sm?) > lpN
luo∞d∞dâ (U Pi Lu In Ko Kld T) ’luoti’, lpE luvre id.;
sm > lpLu luotak ’luodikko’.
Renvall 1810–11 Orth 61–62 (sm < ruots), Sjögren 1850 MélR
1 538 (sm ~ vi li; < as), Wiklund 1892 SUSA 10 154 (lpKld <
sm), Qvigstad 1893 NL 225–26, Streng 1915 NRL 104,
Karsten 1938 FmS 5 216, SKES 1958 313, EEW 1982–83
1355–56.

luotin (Jusl 1745) ’auran mullankääntölasta
(itämurt. Kymenl KPPohjanm Peräp Länsip); äyskäri
(PHäme) / Wendschaufel am Pflug; Schöpfgefäß’,
luotti ’mullankääntölasta (PSatak PHäme, paik.
itämurt.); kukan emilehden kärkiosa (Lönnr 1859)’,
luotikas, luodikka, luotikainen (KSm KaakkHäme
Kymenl),
luodin
(paik.
Ija
PSm)
’mullankääntölasta’ ~ ink l5otin ’auran luotin’ | ka
luotin | ly luotƒin, luotƒtƒim id. (vrt. myös vi adralooted ’vakoa levittävät palikat auran vantaan sivuilla’).
V:n luoda (ja luottaa2) yhteyteen kuuluvia
johd:ia. — Toisentyyppisiä saman kantav:n johd:ia

ovat va (adr®a) l5op‰ı ’auran luotin’, vi murt. loop,
loobik ’äyskäri’; va (Kukk) l5oppia, vi loopida
’viskoa’.
Ahlqvist 1856 WotGr 135 (sm ~ va), Lönnrot 1874 SRS 1 986
(♦ luottaa), Collinder 1932 Urgerm 1 138 (♦ luoda, luottaa),
SKES 1958 313 (+ ka ly vi), *Länsimäki 1987 in: ime 14,
kartta 15.

luoto (Agr; yl.) ’(pieni ja kallioinen) saari; metsäsaareke, kivinen t. kallioinen paikka pellossa (paik. I- ja
KSm) / Klippe; Wäldchen; steinige od. felsige Stelle
im Feld’ ~ ink l5oto ’luoto, kari’ | ka luoto ’kari,
luoto; muta- t. hiekkapohjainen matalikko’ | ly
luod(o) ’luoto’ | ve lodo ’matalikko’ | va l5oto ’luoto’ |
vi murt. lood (g. loo, Wied loou) ’kuiva
(liuskakivi)tasanko; (Wied) metsätön pieni saari’. —
Ims > ven luda ’kivipenger; hiekkasärkkä;
vedenalainen kari’ (> ve luda ’meressä oleva kivi t.
kallio’); ims > lpN luotto ’autio metsä, erämaa (R
In); kesälaidun (N); luoto (K)’, omap. johdoksia lpN
luo∞dos ’villi’ ja lpLu luot5ok ’karhu; villieläin (R)’,
luot®atahka ’karhun talja’.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 157, 162 (sm ~ ven), Podvysotski
1885 Arh 84 (ven < sm), Mikkola 1894 SUST 8 56 (+ ka), Setälä 1896 NyK 26 406 (+ ve vi lp), Kalima 1915 OLR 155–56
(ims > ven > ve luda), Ojansuu 1915 NphM 17 157–58 (sm <
germ, vrt mn flú“ ’vedenalainen kari’), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 34 (lpK < sm), SKES 1958 313 (+ ly va; lp < sm).

luotsi (As 1727; paik. etup. KaakkSm Ink) ’Lotse’,
luotsata ’opastaa laivoja’
< nr lots ’luotsi’, lotsa ’luotsata’ < as l5ots(man)
’luotsi’; as myös > vi loots (murt. myös lootsman)
’luotsi’, lootsima ’luotsata’; vi > va l5otƒs/ i ’luotsi’,
kun taas va lotsmani id. < ven lócman id. (< as); ink
l5otsi id. < sm t. vi. — Samaa alkuperää (ruots murt.
ja vanh. kiel. los, losa) ovat myös sm murt. (L- ja PSm Verml) luusi ’opas, luotsi’, luusata ’opastaa,
luotsata’ sekä lpLu luu´si, låu´så (U) ’opas, luotsi’,
Lu luu´sitit, låu´sitit ’opastaa, luotsata’, N lovsâ
’luotsi’, lovsit ’luotsata’, Ko lohs¥ıjed id.
Renvall 1823 SSK 1 298 (sm luusi < ruots), Halász 1891 SvLp
4 258 (lpU < nn), Neuhaus 1908 Sprachlehre 145 (sm luotsi <
ruots < as), Karsten 1944 FmS 10 303, 305, KKSK 1958 219
(lpN Ko < sk), SKES 1958 314 (vi < as; lpLu < nr), Ariste
1979 SFU 15 212, 214 (va < vi ja ven).

luottaa1 (Agr; yl.) ’uskoa, turvautua; välttää, kelvata
(PSm); onnistua, luonnistua, sujua (PKarj PSavo
Kain PPohjanm) / sich verlassen, sich stützen auf
etw. od. jmdn.; taugen; glücken’, luottamus (Sorol
1625), luotto (1857) ’krediitti; luottamus’ ~ ink l5ott®a
’luottaa, uskoa’, l5ott‰ıssa ’nojautua, tukeutua’ | ka
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luottoa ’luottaa, uskoa; määrätä; sujua, luonnistua’,
luottoakseh ’luottaa, turvautua’, luottavuo id. | vi
loota ’toivoa; luottaa; turvautua’, lootus ’toivo;
luottamus’ (vrt. myös Wied loodus ’satoisa’) | li
l5uotq ’toivoa; luottaa’, l5uotqks ’toivo’ (lpN luot |tet
(In) ’luottaa’ < sm).
Todennäk. johdos joko v:stä luoda (ja siten sama
sana kuin luottaa2, ks. tätä) t. pron.-vartalosta luo(ks. luo). — Epäselvä on suhde s. v. luote mainittuun
v:iin
*luottaa
’lukea
uhriloitsuja’.
Jos
jälkimmäiselle esitetty germ etymologia on oikea,
lienee ajateltavissa, että v:ssä luottaa ’uskoa,
turvautua’ on ainakin semanttista vaikutusta tästäkin
sanasta.
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 235
(lpIn ~ sm), Qvigstad 1881 Beiträge 91 (lp < sm), Collinder
1932 Urgerm 1 220 (sm luottaa ’uskoa’ ♦ luoda), Kettunen
1938 LivW 208 (+ li), SKES 1958 314 (+ ka; ♦ joko pron.- t.
v.-vartalosta luo-), *G. Karlsson 1965 Sananj 7 25–31 (sanasta
luotto), E. Itkonen 1968 SKK 495–96 (luottaa pikemmin
pron.- kuin v.-vartalon luo- yhteyteen).

luottaa2 (paik. murt.) ’panna luomaan (ojaa, lunta,
lantaa; kangasta); kulje(tu)ttaa veneellä veden yli /
graben od. schaufeln lassen; Webvorbereitungen
treffen lassen; mit dem Boot übersetzen (lassen)’,
luotus (Schr 1637) ’lautta; vedenylityspaikka’,
luotuspaikka (Raam 1642) ’vedenylityspaikka’,
luotusmies (As 1741) ’lautturi’ ~ ka luottoa ’panna
luomaan’.
Johd. v:stä luoda. — Samaa alkuperää saattaa
olla myös luottaa1 (ks. tätä).
luotti ks. luotin.
luotus ’lautta’ ks. luottaa2.
luovia (Lönnr 1874; joks. yl., ei Verml) ’purjehtia
vastatuuleen, edetä mutkitellen / kreuzen, Umwege
machen’, luovata (Renv 1823) id., luovi (Gan 1787)
’käännös (purjehdittaessa)’ ~ ink l5ovvia id.
< nr lova ’luovia’, göra en lov id. < as l5of ’tuulenpuoli’, holl loef id., loeven ’luovia’; samalta
taholta myös vi loovida, (vi >) va l5ovi- ’luovia’.
Ganander 1787 NFL 2 122 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1
296 (sm < nr), VanaK 3 1938 389 (sm ~ vi), Karsten 1944 FmS
10 303, SKES 1958 314, Ariste 1979 SFU 15 214 (as > vi >
va), Ruoppila Vir 1985 144.

lupa (Agr; yl.) ’Erlaubnis’, johd. luvata, lupaus, luvallinen, luvaton ~ ink lupa, luvata, lupp5ahos ’lupaus’ | ka lupa, luvata, lupa(v)us, luvalline, luvatoin

| va lupa, luvata, (Kukk) lupahuz | vi luba (g.
loa, Wied myös luba), lubada, lubadus | li (kirj.; <
vi) lub5a id.
< germ (ksk) *lu‰ba-, mn lof ’lupa; ylistys’, mr lof
’suosio, lupa, ylistys, lupaus’, nr nn nt lov, nisl lof
’lupa; ylistys’. — Sm > lpN loppe (E Pi Lu In Ko)
’lupa’, loppedit ’luvata’.
Moller 1756 Beskr 153 (sm ~ ruots), Lindahl & Öhrling 1780
LL 216–17 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 122a, 123 (+ vi),
Diefenbach 1851 VWGoth 2 145 (sm ? < sk), Ahlqvist 1856
WotGr 136 (+ va), Thomsen 1869 GSI 131 (< mn), Qvigstad
1881 Beiträge 124 (sm > lp), Ojansuu 1913–18 SUSA 30:17 7
(+ ink), Kettunen 1938 LivW 206 (li < vi), SKES 1958 314 (+
ka), E. Itkonen 1960 LpChr 137 (sm > lp), Vries 1961 AnEW
363 (ims lp < sk).

lupi ks. klubi.
luppa: luppakorva (Gan 1787; et. I- ja PSm), luppokorva ’Hängeohr’, luppasilmä, -huuli; lupallaan, lupassa ’roikkuva, velttona; kuihtuneena (kukka)’ ~ ka
luppakorva, -silmä; lupalleh ’puoliummessa (silmä);
lurpallaan (korva)’, lupata, lupistoa ’siristää
silmiään; luimistaa, höristää korviaan’, lupistoakseh
’vetäytyä syrjään, piiloutua’ | ve lupiVstada ’vetää
häntä koipiensa väliin, luimistaa korviaan’,
lupiVstuda ’käpristyä, puristua kokoon; kyykistyä’ | vi
murt. lupistada ’piiloutua; mennä lommolle’.
Deskr. sanoja, kuten myös lurppakorva, -silmä,
-huuli; lurpallaan, lurpassa id., lurpistua
’surkastua’ (et. kaakk- ja savmurt.) ~ ink
lurppakorva, lurpp‰ıll5a id., vrt. loppa1, lerppa.
Saxén Vir 1899 63 (sm luppa ~ luppo ’naava’; < germ *lubban’tuuhea, pitkäkarvainen’), Wichmann 1911–12 FUF 11 184 (~
lpN lummbo (koiran nimi), tVserL lapVsa-bqlqVs ’luppakorva’), Setälä 1912–13 FUF 13 406–07 (? < germ).

luppo1 (JuslP, Gan 1787; Peräp Länsip Pohjanm PSatak, paik. PHäme), luppa, luppu (Raam 1758)
’naava / (an Bäumen wachsende) Bartflechte’, murt.
(PHäme) myös ’rohtimisjäte, huono heinä,
heinäkasvin tms. kukinnoista irronnut roska’ ~ ka
luppo ’naava’
? = lpN lâp |po (U Pi Lu Ko Kld) id. (N lup |po <
sm) | mdE nupo7n, lupo7n, M nupäqn7 ’sammal’. — Lp
lâp |po saattaa myös olla laina ims taholta t.
lainasuhde voi olla päinvastainenkin.
Qvigstad 1881 Beiträge 89 (sm ~ lp lâp |po), Saxén Vir 1899 63
(< germ), Paasonen 1909 MdChr 100 (+ md), Mägiste 1928
Demin 153 (+ ka), SKES 1958 314 (lp > ims t. päinvast.; lpN
lup |po < sm), UEW 1988 694.
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luppo2 (Peräp Länsip), luppa ’(poron) sorkkatulehdus / Klauenentzündung (beim Rentier)’
< lpN Vslub |bo-: Vslub |bo-juol |ge (Lu In Ko) ’kampurajalka; (luppotaudin johdosta) turvonnut jalka’ (<
sk, vrt. mr nr klubba, nt klubbe ’nuija’, nr nt klump
’möykky’, nr klumpfot, nt klumpfod, as klumpf5ot
’kampurajalka’).
Äimä 1908 SUSA 25:1 28 (sm < lp < sk), Hellquist 1939 SEO
471 (ruots sanasta), SKES 1958 314, Vries 1961 AnEW 318.

lupsa (Lönnr 1874; paik. itämurt.): lupsallaan ’nuutuneena, lerpallaan (lehti), puoliummessa (silmä) /
schlaff (Blatt), halb geschlossen (Auge)’, lupsahtaa
(yl. et. I- ja PSm) ’lysähtää (kasaan), luiskahtaa, kupsahtaa’, lupsauttaa ’lyödä läpsäyttää, pudottaa’, lupsia, lupsuttaa, lupsutella (Gan 1787) ’imeä maiskautellen; lönkyttää’ ~ ink lupsutella ’syödä lupsutella’ |
ka lupsottoa ’olla allapäin’‚ lupsahtoa ’lupsahtaa,
muksahtaa’, lupsata, lupsailla, lupsahuttoa ’lyödä,
lätkäistä’, lupsie ’ahmia, hotkia’, lupsuttoa,
lupsahuo ’lönkyttää’ | vi lupsu lüüa ’läiskäyttää’,
lupsada, lupsatada ’loiskahtaa’, lupsti ’läiskis’.
Deskr.-onomat. sanoja, joihin liittynevät myös
sm lupsakka, lupsakas (I- ja PSm) ’hyväntahtoinen,
leppoisa; pehmeä’ ~ (? sm >) ka lupsakka,
lupsakkaine ’luppakorva; leppoisa; pulska, tukeva’,
lupsu ’leppoisa; lihava ihminen’. Vrt. lepsu.
SKES 1958 314 (sm ~ ka vi), EEW 1982–83 1390–91.

lupu, luppu ks. klupu.
lurista (Eurén 1860; paik. L- ja PSm) ’lorista; laulaa,
hyräillä, kukertaa / rieseln; singen, trällern, glucksen
(Auerhahn)’, lurittaa, lurauttaa, luruttaa ’lorauttaa,
lorista; laulaa’, luritella, lurautella, lurutella
’lorista; laulaa’, luru (et. EPohjanm) ’pikkupuro;
pehmeä, ryhditön kangas t. lanka’, luri, luritus,
lurikka (paik. murt.) ’huono kahvi, vetinen velli
tms.’ ~ ka lurata ’lorista; hyräillä’, luruttoa ’lorista’,
luru ’hyräily’ | vi luriseda, luristada ’ryystää’,
lurada (Wied) ’loruta, puhua joutavia’, lurin
’korina; ryystävä ääni’.
Onomat. sanoja, vrt. lorista.
lurjus (JuslP, Gan 1787; yl.) ’roisto, kelmi, konna,
vintiö / Gauner, Schurke’, lurjailla, lurjustella ’vetelehtiä, laiskotella’ ~ ink lurjus ’laiska’ | ka
lurjakehtoa ’vetelehtiä’ | va (Kukk) lurjuz
’tottelematon, uppiniskainen’ | vi lurjus ’roisto,
heittiö’, (Wied) lurjata ’maleksia, vetelehtiä’. — Sm
lurjus > nr murt. Sm lurjus id.

Ahrens 1843 GrEhstn 122 (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm
59 (sm ~ sk), Saxén 1895–98 Lånord 169 (sm > nr murt. Sm),
Karsten 1938 FmS 5 217 (sm < nr murt. Sm), SKES 1958 314,
EEW 1982–83 1391 (vi lurjus ♦ lurjata).

lurppa ks. luppa.
lusa (Alm 1762; VarsSm Satak, paik. PHäme) ’puinen t. luinen tuohenkiskontaväline; puulapio;
tilkitsemisväline / Pfriem zum Abziehen von
Birkenrinde aus Holz od. Knochen; Holzschaufel;
Werkzeug zum Abdichten’, merk. paik. murt. myös
’naskali; apupuikko tuohitöiden kutomiseen t.
vanteiden löysentämiseen’ ~ vi murt. lusa
’virsuntekopuikko’.
Saattaa olla samaa alkuperää kuin luta (ks. tätä),
jolloin muutos t > s voisi olla vaikutusta sanasta
lusa (LSm) ’vanha, kulunut esine; huono hevonen t.
nainen’ (vrt. losa); mahdollisena on pidetty myös
germ alkuperää (*lusan- ’? irrottaja tjs.’).
Äimä 1919 SUST 45 117 (sm lusa ja luta kuulunevat yht.),
Karsten 1944 FmS 10 304 (lusa < ksk *lusa-), SKES 1958 314
(sm ~ vi), Koivulehto PBB(T) 1981 362 (? < germ).

lusia (joks. yl.) ’palvella; istua vankilassa / dienen;
im Gefängnis sitzen’, luusia (Knorring 1833 ’palvella’; KaakkSm) ’id.; rukoilla; mielistellä; lahjoa’,
luuspa (paik. E- ja LaatKarj) ’palvelu, palveluksessa
olo’ ~ vi (murt.) lusida ’palvella’
< ven sluVzitƒ ’palvella (armeijassa)’, sluVzba
’palvelu; virka, toimi’.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm luusia < ven), Mechelin
1842 Käsik 175 (luusia < ven sluVzitƒ ), *Plöger 1973 RL 94–95,
EEW 1982–83 1392 (vi ? < ven), Ruoppila 1986 Suomi 136
29.

lusikka (Schr 1637; yl. paitsi LUus EKaakkHäme
Kymenl kaakkmurt. Verml ja osin VarsSm, joissa
luska) ’Löffel’, lusikallinen, lusikoida ~ ink lusikka
id., lusikall‰ın ’lusikallinen’ | ka lusikka, lusikalline
id., lusikoija ’lusikoida’ | ly luVzik, luVzikai7ne ’lusikka’
| ve lu/zik id. | va luzikka id. | vi lusikas, murt. myös
lusik id.
< mven l3uVz¥ıka, nven loVzka ’lusikka’ (ims > ven
murt. luzik id.). — Ims t. ven > syrjU Dlu/ska id.; ven
> lpT lu´€Vske id.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm ~ sl), JuslP 199 (~ ven loschka), Ganander 1787 NFL 2 124 (sm ~ vi), Porthan 1801 OS 4 322 (<
ven), Sjögren 1853 IRJasMat 1 157 (sm ~ ven murt. luzik),
Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+
ve), Grot 1873 Filol 444 (sm > ven murt.), Setälä 1890–91 ÄH
306 (+ ka), Genetz 1891 KLpS 115 (lpT < ven), Mikkola 1894
SUST 8 137 (< mven), Wichmann 1902 FUFA 1 39 (ims >
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syrj), Kalima 1915 OLR 157 (ims > ven murt.), Lytkin 1928
SUSA 42:4 21 (ims t. ven ? > syrj), Kalima 1936 BL 60, SKES
1958 314 (+ ly), *Plöger 1973 RL 95–96, EEW 1982–83 1392.

lusku, luskuttaa ks. lisku.
luste (Schr 1637 lustet; länsimurt. PäijHäme, ei KPohjanm pohjoisempana), lusti, lustus ’ruiskattara,
rai-, maarianheinä, Bromus secalinus, Hierochloë,
Lolium / Roggentrespe, Lolch, Mariengras’ ~ vi
luste, (murt.) lustjas, luster (g. lustra) ’kattara’ | li
luVskqz id.
? < nr murt. Sm losst(a), Vi lusst(a) ’kattara’.
Lainauksen suunta voisi olla päinvastainenkin ja
ims sanat omap., koska ruots sanan alkuperä on epävarma; silloin todennäk. myös latv luste ’kattara’ <
vi t. li.
Ihre 1769 Gloss 2 90 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2 124a
(sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 267 (+ li; > latv), Wessman
1936 FmS 4 260 (< nr murt. Sm Vi), Hellquist 1939 SEO 589
(ruots sanat omap.), SKES 1958 314 (laina jompaankumpaan
suuntaan), Koivulehto 1971 AASF B 170 32 (ims < germ),
EEW 1982–83 1393 (omap. t. vanhoja lainoja).

lusti ks. lysti.
lusto (Lönnr 1860; yl.), rinn. lusta, luste, lustu(va)
’vuosirengas, puun kova pintakerros / Jahresring,
harte Außenschicht des Baumes’, murt. myös ’kiven
halkeamissuunta; pellavan t. hampun luu (et.
itämurt. Kymenl); metallilla vahvistettu vyö,
sellaisista vöistä muodostettu ruumiin suojus
(kansanr.)’, esim. »lustuhissa mies lujempi», lustut
(g. lustuen) ’pajuvitsa, jolla viikatteen terä sidotaan
varteen’ (vrt. luta, lusa), lustolleen, lustukselleen
(savmurt.) ’säännöllisiin taitteisiin (lakana, hame
yms.), päälletysten (päreet katossa)’.
Näihin sanoihin yhdistetty lpN (Friis) l3asto (U
Lu Kld) ’vitsa; paju’ voisi ehkä pikemmin kuulua
lehto sanan yhteyteen (ks. lehti).
Äimä 1919 SUST 45 117 (sm ~ lp), Leppäaho & Vilkuna 1937
KV 17 169–73, SKES 1958 315 (sm ? ~ lpLu), Koivulehto
1981 PBB(T) 103 362 (? < germ *lusta- ’irrottaminen, irrallaan oleva tms.’).

luta (Eurén 1860; KaakkSm savmurt., paik. KPPohjanm), yhd. lutapuikko, lutapuu, lutavarpu ’halkaistu
varpu, jolla tuokkosen taitetut kulmat kiinnitetään
sen päihin, säylä / der Länge nach gespaltenes Aststückchen zur Befestigung der Ecken eines Gefäßes
aus Birkenrinde’ (> nr murt. Sm luta id.), luta(puu)
myös ’puinen t. luinen tuohenkiskontaväline (et.
KarjKann)’, luta myös ’apupuikko tuohitöiden

kutomiseen
(kaakkmurt.);
pajunkuorisuikale
(viikatteen terän, vastan, luudan sitomiseen; et.
PKarj)’ ~ ink luta ’vasikan sääriluusta tehty väline,
jolla pajun kuorta kiskotaan’ | ka luta ’notkeasta
varvusta halkaistu nide esim. viikatteen terän
kiinnittämistä, vastan sitomista tms. varten; säylä’ |
ly luda ’säylä; reenpajun päitä toisiinsa kiinnittävä
poikittainen side, joka tehtiin tuomen pinnasta;
viikatteen nide’ | vi luda ’apupuikko tuohi- t.
niinitöiden kutomiseen’ (ims > ven murt. lúdega
’viikatteen nidekohta’)
= lpN lotte (Lu In Ko T) ’kiila, suude; tulppa
(T)’.
Merkitys ’viikatteen yms. nide’ viittaa siihen,
että tähän yhteyteen saattaisi kuulua myös vi murt.
luda ’kaisla’ (mahd. myös luga (g. loa) ’kaisla,
ruoko’); huom. lisäksi lpN lottât (Pi Lu) ’kutoa,
palmikoida nauhaa’. Vrt. lusa.
Saxén 1895–98 Lånord 170 (sm > nr murt. Sm), Kalima 1915
OLR 156 (sm ~ ka; ka > ven murt.), Äimä 1919 SUST 45 117
(+ vi luda ’auran osa’), Manninen 1934 SmSuku 3 172 (+ vi
luda ’puikko’), T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 584 (+ lp lotte),
Valonen 1952 KA 9 23–26, SKES 1958 315 (+ ly; ims > ven
murt.), EEW 1982–83 1377 (? + vi murt. luda ’kaisla’, mahd.
myös vi luda ’auran osa’ ja luga).

lutata ks. klutata.
lutikka ks. lude.
lutistaa (Jusl 1745; melko yl.) ’puristaa, painaa /
einklemmen, zusammendrücken’, luttu: mennä luttuun, olla lutussa ’mennä lyttyyn, olla lytyssä’ ~ ink
lutist5a ’litistää, painaa kasaan, puristaa’, lutissella
’puristella’, lutistua ’litistyä’ | ka lutti ’hattureuhka’,
luttu ’jk huono, ruma’ | ve (ill.) luthu: hebon l. ajetas
’hepo ajetaan lamaan’ | va lutiss5a ’puristaa’, (Kukk)
lutt5u: p5a lutt5u! ’syö!’, rahat pantƒ/s‰ı lutt5u ’rahat
pantiin menemään’.
Pohjana olevasta kannasta *lutta ’ohut, litteä’
lienevät johd. myös lude (ks. tätä) sekä lutta,
luttonen (KSm) ’sadin (lintuja, hiiriä varten)’,
lutsake (paik. EPohjanm PSatak P- ja PäijHäme)
’linnunsadin’ ja lutti, luttu (paik. murt.) ’poikueen
laihduttama emäsika’. Vrt. myös litteä, lattea, lytty.
Ruoppila 1947 Kotiel 2 46 (sm lutti, luttu ’emäsika’ tähän),
SKES 1958 315 (sm ~ ve va; vrt. lytty; ? lutta, luttonen, lutsake tähän), T. Itkonen Vir 1983 223 (omap. perusvartalo).

lutka (ei vielä Lönnr; murt. yl.) ’huonomaineinen
nainen / verrufene Frau’
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todennäk. < ven bludnyj ’haureellinen, irstaileva’
(s:sta blud ’haureus’), bludník, bludníca ’haureilija,
huorintekijä’; vrt. myös va (Kukk) bl5utka ’levoton,
kuljeskeleva’ sekä ink pl5utka ’heittiö, pahantekijä;
petollinen’ < ven bludít ’kuljeksia, vetelehtiä’, ven
plut ’puijari, petturi’.
lutti ks. luhti.
luu (Agr; yl.) ’Knochen’, johd. luutua, luinen, luiseva ~ ink l5u ’luu’, l5ukka ’(marjan) raakile’ | ka luu
’luu’ | ly l5u ’luu; ruoto’ | ve lu ’luu; marjan raakile’,
l5ul ’raaka (hedelmä)’ (< *l5ulla, adess.) (> ven murt.
lúlaki ’marjan raakileet’) | va l5u ’luu; marjan raakile
(Kukk)’ | vi luu ’luu; ruoto’ | li l5u id.
= md lovaVza ’luu (E); ruumis, kalmo (M)’ | tVser
lu | votj l{i ’luu’ | syrj l{i ’id., ruoto’ | vogI lo, L P luw
id. | ostjI l3og, E t3uw, P l3aw ’id.; ruoto (E)’ || samJr l‰ı |
Jn Dliri | T lat5a | slk l(e | Km Kb M le | ? Krg léde
’luu’.
Ganander 1787 NFL 2 125a (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 29
(+ tVser votj), Klaproth 1823 AP tabula (+ ka md syrj vog ostj),
143 (+ sam), Castrén 1849 Ostj 99 (ostjE), Sjögren 1849 BP 7
54 (+ li), Lindström Suomi 1852 57 (samJr Kb M Krg), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+
ve), Europaeus 1868 Suomi 2:7 22 (samJn T), Budenz 1881
NyK 16 148 (slk), Kalima 1915 OLR 157 (ve > ven), Turunen
1946 SUST 89 178 (+ ly), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 49,
SKES 1958 315, Mészáros 1970 MNy 66 332 (+ unk láb ’jalka’), Rédei 1970 ALH 20 421, Janhunen 1977 SamWsch 82 (?
samKrg), Sammallahti 1979 FUF 43 31, Janhunen 1981 SUSA
77 261–62, UEW 1988 254–55 (? unk).

luukata (Renv 1823; Kymenl sekä paik. ymp. ja LSm), kluukata (laajalti länsimurt.) ’ontua, liikkua
vaivoin / hinken, sich schleppend fortbewegen’,
luukka (Kymenl) ’ontuva ihminen’ ~ vi luugata
’ontua’, luukur ’ontuva ihminen’.
Deskr. sanoja, joihin voidaan verrata toisaalta liikata, toisaalta lynkätä (s. v. lynkä) ja (k)linkata id.
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (sm ~ vi), SKES 1958 315 (? deskr.
sana; vrt. kuukata, liikata), EEW 1982–83 1398.

luukka (LönnrLis 1886; Karj), pluuka (Ink) ’kääntöaura / (moderner) Eisenpflug’ ~ ink pl5uka ’rautaaura, välttiaura’ | ka luukka, luuka ’kääntöaura’ | ly
pl5ug ’sahrat’ | va (Kukk) pl5uga ’aura’
< ven plug ’aura’; sen sijaan pluuka, fluuka,
pluuki (osin VarsSm LUus) ’(lumi)aura’ < nr plog
id.
Jirlow & Vilkuna 1957 FM 64 83 (sm < ven), Haarmann 1982
FUM 6 113 (sm ~ ink).

luukko (Schr 1637; ei murt.) ’huppupäähine / Kapuze’, Schr myös ’piispan hiippa’ (> lpN luk |kâ (In Ko)
’ylävartalon
peittävä
huppupäähine’,
josta
puolestaan > sm (paik. Peräp Länsip) lukka id.).
Alkuperä tuntematon.
*E. Itkonen Vir 1933 472–77 (sm > lp), SKES 1958 315 (lp >
sm lukka).

luukku (As 1741; yl.), luuku (PEHäme Satak KPPohjanm Kain) ’ovimainen levy, kansi; housujen
avattava etu- t. takaosa / Luke, Klappe;
Hosenklappe’
< nr murt. Sm luka id., nr lucka ’luukku, aukko’,
mr luka, loka ’luukku, ovi’, nt låge ’portti, luukku’,
ns Luke ’luukku’ (< as luke id.), holl luik id., isl loka
’poikkipuu, salpa; laskukansi, -ovi, läppä’ (< germ
*l5ukan ’sulkea’); ink Dl5ukki ’lattialuukku’, va (Kukk)
l5ukki ’ikkunaluukku’ < ven Dluk ’luukku’ (< holl); vi
luuk (g. luugi) id. < saks; li l5uk id. (? < latv l5uka, l5uks
id.) < as. — Sk > lpN luw |ka ’(kellarin)luukku’. Ks.
myös luikku2, lunkku.
Renvall 1823 SSK 1 297 (sm ~ ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 8
(sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 227 (lp luw |ka < norj; lp lun |ka
’luukku’ < sm), Karsten 1938 FmS 5 218 (sm < nr murt. Sm),
Lagercrantz 1939 LpWsch 444 (lpN lun |ka ’irrallinen
pohjalauta veneessä’ < sm), Karsten 1944 FmS 10 305 (vi li <
kas), SKES 1958 315–16 (vi ilm. < saks), Suhonen 1973 SUST
154 154 (li (< latv) < as).

luulla (Agr; yl.) ’glauben, meinen’, luulo ’olettamus,
(harha)käsitys’ ~ (sm >) ka luulla, luulo id. | vi luuletada, (Wied myös) luulda, luuleda ’runoilla;
keksiä; (Wied) epäillä, väijyä, urkkia’, luule (g.
luule) ’runous’ (luul (g. luulu) ’(harha)luulo’ uud.,
vrt. sm luulo)
= lpN lollât (E Pi Lu Ko Kld T) ’olla
mustasukkainen’, lpN lollo (Pi Lu Ko Kld)
’mustasukkaisuus’; ilm. tähän kuuluva vi sana (vanh.
kirjak.) nuulda ’luulla, arvella’ on syntynyt
dissimilaation tietä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 220 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL
2 126a (+ vi), Wiklund 1894 LpChr 93, Mägiste 1932 EKeel
11 87 (+ vi nuulda), E. Itkonen 1946 FUF 29 287, SKES 1958
316, Rätsep 1976 KjK 19 215 (vi luul), EKET 1982 82 (+ ka),
EEW 1982–83 1398–99, Häkkinen 1987 ES 157.

luumu, pluumu (Schr 1637 mon. plumot; hajat.,
uud.) ’Pflaume’, luumuna, plummuna id.
< vur plomon, mr ploma id., mn plóma ’luumupuu’ (< kas pl5ume, pr5ume, kys pfl5ume, mys pfr5uma
(? lat prunum välit.) < kr proyumnon, proyunon ’luu-
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mu’). — Vi ploom (g. -i), murt. myös loom, kloom,
pluum, kluum, Wied myös plaum ’luumu’ < saks.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 131, 146 (sm < ruots), Karsten 1909
IF 26 249 (sm < mn << lat), Streng 1915 NRL 105 (sm < vur
<< kr), Hellquist 1939 SEO 770 (laina suoraan < kr eikä välttämättä lat välit.), SAOB 20 1954 P 1214, SKES 1958 316 (vi
ainakin ositt. < saks).

luuppi (Stjerncreutz 1863; melko laajalti murt.),
luupi ’(tasaperäinen ja -pohjainen) ruuhi;
huonokuntoinen vene / Schaluppe’ ~ vi luup (g.
luubi), (murt.) sluup id.
< nr slup id. (< as sl5up, slupe, holl sloep id.); vi
mahd. < as.
T. I. Itkonen 1924 SM 31 59 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS
10 305, SKES 1958 316 (+ vi)

luura ’jälkiolut / Treberbier’, murt. ja vanh. kirjak.
lura ’suomalainen juoma, olut; hyvin käyvän kaljan
päälle muodostuva ohut poreileva vaahto (paik.
LounSm)’
?? < saks, vrt. ns Lauer, kys l5ure, mys l5ura
’viinirypäleiden ruupuista valmistettu viini’ (< lat
lora ’viinin sakka’). — Sm > nr lura ’suomalainen
olut’.
*Vilkuna Vir 1934 230–33 (sm < mys), SAOB 16 1942 L 1212
(sm > nr), SKES 1958 316, Vuorela 1979 KpS 257.

luurata (JWegelius 1749; yl.), luurailla, luuria
’vaania, väijyä / (auf)lauern’, olla luurissa id., maata
luuria (et. Pohjanm) ’olla nukkuvinaan’ ~ (sm >) ka
luurata id.
< nr lura ’vaania, väijyä, kuunnella’, ligga på lur
’olla vaanimassa, väijyksissä’ (< kas l5uren, l5ur id.);
kas > vi luurata, (Wied) luurida ’vakoilla; väijyä,
vaania’, luure ’vakoilu’, (Wied) luur (g. luuri)
’väijytys’, li l5urq ’väijyä’. — Sm > lpIn luvrœa∞d
’vaania, katsella; lorvia’.
SKES 1958 316 (sm < nr; vi li ? < kas), EKET 1982 82 (vi <
kas), LpIn 2 1987 89 (sm > lp), Grönholm 1988 RLT 103.

luuri1 (paik. LounSm) ’(puhelimen) kuuloke / Telefonhörer’
< nr lur ’id.; torvi’.
luuri2 ’harso’ ks. fluuri.
luusi ks. luotsi.
luusia ks. lusia.

luuska (Eurén 1860; yl.) ’huono hevonen; huono ihminen (et. nainen) / schlechtes Pferd; schlechter
Mensch (bes. Frau)’, luuskahevonen, hevosluuska ?
> lpN luw |sko ’homssu, laiska’ (johon mahd. myös
lpLu lusjka ’kevytmielinen nainen’).
Mahd. deskr. sana; vrt. kuitenkin nr murt. Sm luska ’rämpiä, lorvia’, lusskär ’lurjus, riiviö’ sekä toisaalta luoska.
Karsten 1944 FmS 10 305 (sm vrt. ruots).

luussi ks. pluusi.
luusua (Eurén 1860; Peräp, paik. Länsip), luspa
(Länsip), pn:issä myös lusma (paik. Peräp) ’joenniska, järven laskukohta / Stelle des Abflusses eines
Sees’
< lp, vrt. lpN murt. lus |pe (E U Pi Lu), In lusme
(Ko) id.
Kalima Vir 1912 118 (sm < lp), Wiklund 1912 MO 5 119,
SKES 1958 316 (lp ? ~ vi luusna ’joen mutka’), EEW 1982–83
1401 (lp eri alkuperää).

luuta (Agr; yl.) ’Besen’, luutia ’lakaista’, luudakset
’varvut luudan tekoon’ ~ ink l5uta ’luuta’ | ka
luuvata, luuvita ’pöyhiä varpuluudalla jyväkasaa’,
(sm >) luutie ’lakaista’ | ly l5ud((e) ’varpuluuta’ | ve
lud ’luuta’, lud{ita ’lakaista jyviä erottaen ruumenet’,
lud{itƒes(ed, lud'ivod ’lyhteiden puimisessa erottuneet
isot ruumenet’ | va l5uta ’luuta’, l5utata ’hääräillä’ | vi
luud ’luuta’ | li l5ud id.
< baltt, vrt. liett Vslúota, latv slota ’luuta’; sm >
lpN luw |da (Lu In) id. — Sm kyläluuta ’ahkera
kylänkävijä’ sen sijaan on toista alkuperää, vrt.
luudata < ruots loda ’kuljeskella’.
Ganander 1787 NFL 2 127a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Ahlqvist 1871
KO 110 (+ li; < baltt), Qvigstad 1881 Beiträge 91 (sm > lp),
O. Donner 1884 TechmZ 1 261, 266, Thomsen 1890 BFB 225,
Kalima 1936 BL 135–36 (+ ka), SKES 1958 316 (+ ly), Nieminen 1959 JuhlakEndzelin 206, Karttunen 1979 Slangisanat
137 (kyläluuta), EEW 1982–83 1396, Suhonen 1984 Juuret
207, Koivulehto 1993 LingU 29 34.

luutinki (Lönnr 1874; yl. et. länsimurt.) ’poikittainen
kiila t. sokkanaula (esim. akselin päässä) / Querbolzen od. -stift (z. B. an der Radachse)’, luutata (paik.
et. Kymenl) ’niitata, lyödä linttaan’ ~ vi (murt.) luuding ’poikittainen kiila t. sokkanaula’
< nr murt. (Sm Vi) slutning ’sokkanaula (esim.
akselin päässä)’.
Lönnrot 1874 SRS 1 993 (sm < ruots), Wessman Vir 1909 37,
SKES 1958 316 (+ vi), EEW 1982–83 1397.
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luutnantti (Speitz 1642 leutenampti (partit.), As
1659 lutnantti; yl.) ’Leutnant’
< vur leutenampt, lutenant id., nr löjtnant (< saks
Leutnant < ransk lieutenant, alkuaan ’(päällikön) sijainen’ < ransk lieu ’paikka’ + tenant ’pitävä’). —
Balt saks > vi leitnant; sm > lpIn luutntant id.
Streng 1915 NRL 105 (sm < vur < saks < ransk), SKES 1958
316, EEW 1982–83 1276 (vi < saks), LpIn 2 1987 88 (sm >
lpIn), Koukkunen 1990 Atomi 303.

luuttu1 (Schr 1637 lwtu; ei murt.) ’mandoliinin tapainen (vanha) näppäilysoitin / Laute’
< nr mr luta id. (< kas l5ute < mransk leüt < esp
laúd, alaúd < arab al-c5ud id., oik. ’puu; puinen
soitin’).
Karsten 1915 GFL 159 (sm < nr), Streng 1915 NRL 105,
SKES 1958 316, EWD 2 1989 984.

luuttu2 (Gan 1787 luutu; yl., ei ESm Ink Verml),
(k)luutu, (k)luut(t)i ’lattia-, pesuriepu / Aufwisch-,
Waschlappen’, (k)luututa, (k)luutata ’pestä luutulla’
< nr murt. Sm klut ’riepu’, kluta ’pestä rievulla’.
Renvall 1823 SSK 1 298 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
682, SKES 1958 316.

luutus (: luutuksen; paik. EPohjanm häm- ja savmurt.) ’tuhkalipeä / Aschenlauge’
< nr mr lut ’lipeä’.
SKES 1958 316 (sm < nr).

luuva (Agr luuasta elat., (suui)loghas iness.; LSm,
ei PSm), luva, luha ’riihen puimahuone / Tenne’
< nr loge, murt. lo, love, lugge, vanh. loofve, mr
l5oe, l5o, nt lo, nn laave, mn lófi, láfi id.; muoto luha
näyttää lainautuneen muita aiemmin. Sk sanalle ei
ole voitu esittää varmaa ieur etymologiaa. — Sk >
lpN loavva, Lu luovva (Pi) id.
Ihre 1769 Gloss 2 88 (sm ~ ruots), Idman 1774 Försök 68 (sm
~ kr al5o5Fe ’puima-alusta’), Renvall 1823 SSK 1 298 (sm <
ruots), Thomsen 1869 GSI 45, Halász 1885 SvLp 1 462 (ruots
> lp), Wiklund 1896 SUST 10 204, Streng 1915 NRL 105–06,
Hellquist 1939 SEO 585, Vilppula 1955 KA 10 142 (sm luha
vanhempi laina kuin lu(u)va), SKES 1958 316–17, Vries 1961
AnEW 363 (sk sanoilla ei varmoja ieur vastineita).

lyhde (Agr; yl.) ’leikatusta viljasta sidottu kimppu,
sitoma (itämurt. Pohjanm PSm); olkikupo (LounSm
hämmurt.) / Garbe; Strohballen’, rinn. paik. itämurt.
lyyhde ~ ink lühe | ka lyyheh, ƒliyheh | ly ƒliuhtes
’sitoma’.
Voi kuulua sanojen liuhta, liuhtoa (ks. tätä)
yhteyteen.

Genetz 1877 KL 12 (sm ~ ka), SKES 1958 317 (+ ly), H. Leskinen 1980 CQuiIFU 3 250 (+ ink), T. Itkonen Vir 1987 192
(lyhde ♦ liuhta).

lyhty1 (Agr; yl.) ’valaisin / Laterne, Leuchte’, murt.
(KPPohjanm PSm savmurt., PSavo myös lyhti)
’hammasrattaan liikkeet välittävä lyhtymäinen laite
myllynkiveä pyörittävän pystyakselin päässä’
< nr mr lykta ’lyhty; lyhtymäinen välitysratas
myllyn rattaistossa’ < kas l5uchte, luchte, lüchte
’lyhty’, josta myös > vi murt. lüht (g. lühi), löhi
’lyhty, kynttilänjalka’. — Joko sm tai nn lykt ’lyhty’
> lpN lik |tâ, lik |to id.; sm > lpIn lyhty id.
Ihre 1769 Gloss 2 114 (sm ~ germ), Renvall 1823 SSK 1 298
(sm < ruots), Streng 1915 NRL 106 (sm ~ ka vi; mr < kas),
SKES 1958 317 (sm tai nn > lpN), EEW 1982–83 1460 (vi <
kas), LpIn 2 1987 93 (sm > lpIn).

lyhty2 (Gan 1787 wokin lyhty), lyhti (Lönnr 1874;
KaakkSm ESavo; Uus myös fl-) ’hakasilla varustettu
siivenmuotoinen rukin osa, johon rulla kiinnitetään /
Flügel der Spindel am Spinnrad’ ~ ink lühtƒü id.
< nr murt. Sm flykt, flyht, flikt, fliht ’rukin lyhty’;
vi (p)lüht (g. (p)lühi) ’rukin lyhty’ < nr murt. Vi fliht,
flift id. tai kas vlucht ’siipi’, josta main. ruots
muodot ovat lainautuneet (ainakin vi murt. luht (g.
luhe) ’rukin lyhty’ kaiketi < kas).
SAOB 8 1926 F 921 (ruots < kas), Karsten 1938 FmS 5 219
(sm < nr murt. Sm), SKES 1958 317 (myös lyhty ’myllyn rattaiston osa’ kuuluu tähän).

lyhyt (Agr; yl.), murt. lyhy, lyh(y)vä jne. ’kurz’, lyhykäinen (Agr; etup. lounmurt. Länsip Verml), lyhkäinen (murt. yl.), lyhyinen (KSm), lyhä (PäijHäme)
id., lyhyenläntä (murt. rinn. mm. lyhy-, lyhe-, lyhäläntä), lyhempi, lyhetä, lyhentää ~ ink lühüt, lühükkäin ’lyhyt’ | ka lyhyt, lyhyine, lyhykkäine, komp. lyhempäine | ly lühüd, lühükäi7ne, komp. lüh(üd)empi |
ve Dlühüd, Dlühukaine | va lühüd, lühükk(ein(e | vi lühike
(-ne), komp. lühem, murt. lühine, (Wied) lühi (g. lühida), viE lühü (g. lühkü) | li l‰ıt, (Sal) l‰ıDki id.
Johd. kantavartalosta *lühe- t. *lühä-. — Tähän
ehkä myös affr. sisältävät ka lytVsykkä, lytVsykkäine | ly
lütVsükäi7ne ’lyhyt’ (joihin vrt. myös lytty).
Porthan 1789 OS 4 144 (sm lyhykäinen ~ vi lühhikä), Sjögren
1849 MélR 1 223–24 (+ li (Sal)), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93–94 (+ ve), Ojansuu 1918
KAÄH 50, 58 (sm lyhykäinen ~ ka lytVsykkäine), Kettunen 1938
LivW 199 (? + li), Tunkelo 1946 VeKÄH 123 (+ ka lyhyt),
Turunen 1946 SUST 89 103 (+ ly), SKES 1958 317 (ei li), *T.
Itkonen Vir 1969 136–40, 153–54, *Rintala 1972 läntä 68–89
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(♦ *lühe-), EEW 1982–83 1459–60, Häkkinen 1987 ES 157
(♦ *lühä-).

lyijy (Eurén 1860; Sorol 1621 blyisä yks. iness.; yl.,
länsimurt. etup. pl-) ’Blei’, lyijypuu (LönnrLis 1886;
länsimurt., paik. savmurt.) ’ikkunaruutujen välissä
oleva kapea puurima (alk. lyijystä)’
< nr bly, mr bl5%y ’lyijy’ (mn bl/y, mys bl‰ıo id., mas
bl‰ı ’lyijy; väri’, kas bli(g) ’lyijy’; tästä myös vi plii
id.); sm (t. ositt. sk) > lpN lâggjo (Lu In Ko T) ’lyijy’, Lu slidja (Pi) id.; ainakin lpE bl´öjje id. < ruots.
— Osin käännettyjä, osin lainattuja ovat sm lyijykynä, (p)lyijy(s)pännä (rinn. LSm plyyspännä), vrt.
ruots blypenna, blyertspenna id., blyerts ’id.; lyijymalmi; grafiitti’ < saks Bleierz ’lyijymalmi’ (samalta
taholta myös vi pliiats ’lyijykynä’, murt. pleiats,
pleistik, pliipulk, Wied pliierts id.) sekä sm lyijyvesi
(Lönnr 1839; yl., rinn. lyyvesi) ’lääkintään käytetty
ohennettu lyijyetikka’ < nr blyvatten id.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm ~ saks), Renvall 1826 SSK 2 73 (<
ruots), Castrén Suomi 1844 29 (sm ~ lp), Grimm 1860 DW 2
88 (sm lp < ruots), Thomsen 1869 GSI 131 (sm lp < sk), Qvigstad 1881 Beiträge 124 (lp < norj), Wiklund 1894 LpChr 91 (lp
(? < sm) < mn), Streng 1915 NRL 106 (sm < mmr), T. I.
Itkonen 1948 SmLp 1 163 (lp < sm < sk), SKES 1958 317 (sm
< nr; lp < (ositt. sm välit.) ruots), EEW 1982–83 2100 (vi <
kas).

lykky (Westh Lÿckÿn akk., Sorol 1621 lycky partit.;
yl.) ’onni / Glück’, lykyllinen (Jusl 1745; paik. savmurt. ja PPohjanm) ’hyvin menestyvä, onnellinen’,
lykästää (vars. itämurt. ja Pohjanm) ’onnistaa;
onnistua’, lykystää (KPohjanm, paik. savmurt.)
’onnistaa’, lykytellä (paik. Karj) ’onnitella’ ~ ink
lükkü, lükkähüs ’hyvä onni’, lükistüä ’onnistua’ | ka
lykky, lykykäs ’onnekas, onnea tuova’, lykkyisä,
lykysteä, lykästeä ’onnistaa’, lykytteä ’onnitella’ | va
lükkü, lükükaz, (Kukk) lükükäz | vi murt. (Kuusalu)
lükk ’onni’ (va vi mahd. < sm)
< nr lycka, mr lykka ’onni’, nr lyckas, mr lykkas
’onnistua’ (< kas (ge)lucke ’kohtalo, onni’, lucken
’onnistua’); sk taholta (ositt. varmaankin sm välityksellä) myös lpN lik |ko (E U Pi Lu In Ko) ’onni’, likkostuvvât ’onnistua’, likkulâVs ’onnellinen’.
Renvall 1823 SSK 1 298 (sm lykky < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 136 (sm lykky, lykykäs ~ va lükkü, lükükas), Thomsen
1869 GSI 132 (lp < nr), Qvigstad 1893 NL 217 (lp v:t omia
muodosteita tai < nr lyckas), Streng 1915 NRL 106–07 (+ ka;
sk < kas lucke), SKES 1958 317 (va < sm; ims lp v:t < nr
lyckas), Raag 1988 KjK 31 729 (vi < sm).

lykätä (Agr; yl.) ’työntää, sysätä; siirtää myöhemmäksi (Ljungo 1601 ylöslykätä ’siirtää myöhemmäk-

si’) / schieben; aufschieben’, lykkiä (Finno n. 1580),
lykellä; lykkäytyä murt. ’työntyä’, lykkääntyä; lykkäys, lykkäjäiset (Suomenl. rannikkomurt. ja saaret)
’aluksen juhlallinen vesillelasku’ ~ ink lükätä,
lükkiä ’työntää’ | ka lykätä ’heittää; työntää;
päästää’, lykkie ’viskoa; työnnellä’, lykkä(v)ys
’heitto, työntö; lykkäys’ | ly lükäittä ’heittää;
työntää’, lükkidä ’heitellä; työnnellä’ | ve ƒlükäita
’heittää; työntää; jättää’, ƒlükƒtä, lükkida ’heitellä’ |
va lütVsätä(g), (Kukk) lükätä ’työntää; pujottaa’,
lüttVsiä(g), (Kukk) lükkiä ’työntää; pujottaa’ | vi
lükata ’työntää’, lükkida ’pujottaa’, lükand
’työntöluukku’ | li likkQ, lükkq ’työntää’, liktÄQb,
lüktqb ’lykättävä, salpa’
= vogI lüjako-: jiw lüjakoqm ’pinoan puita’ | ostjI ·l3oü kQmtQ-, E l3okemQ- ’työntää, sysätä; pujottaa’, P
·l3uke-mQ- ’työntää johonkin (esim. vene veteen)’
(> vogI lükQm- ’työntää’) | unk lök, murt. lik-, lük’työntää; heittää; (murt.) rouhia’. Eri alkuperää ovat
tVserL logem | votj ƒlekan{i | syrj ƒlukaln{i ’pukata
sarvillaan’, jotka on joskus yhdistetty tähän
sanueeseen.
Ganander 1787 NFL 2 129 (sm ~ vi), Fábián 1856 MNyszet 1
297 (sm ~ unk), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Budenz 1869
NyK 7 14 (+ li), MUSz 1873–81 708, VW 3 1888 171–72 (sm
~ votj), Anderson 1893 Wandl 68 (sm ~ tVser votj syrj), Simonyi
1910 Nyr 39 438 (+ vogI lükQm-, ostj), Saareste 1924 LVEM
276 (+ ka va), Toivonen 1929 FUF 20 60–61 (sm ~ ostj tƒäk’ampua, potkia, sylkeä’; tVser votj syrj tuskin tähän, mutta keskenään samaa alkuperää), Tunkelo 1946 VeKÄH 159 (+ ly),
FUV 1955 96, Liimola 1956 FUF 32 237–40 (sm ~ vog lüjako-,
ostj unk; vogI lükQm- < ostj), SKES 1958 317, TESz 2 1970
794, MSzFE 1971 409, IllitVs-SvitytVs 1976 OSNJa 28 (~ alt ja
dravidakielet), UEW 1988 66 (tVser syrj votj ? ~ sm tokata), 248.

lylly (Eurén 1860; hajat.), lyllykkä (paik. murt.), lyllerö (Lönnr 1874; etup. itämurt.) ’pullukka, tyllerö /
kleiner, dicker Mensch’, lylleröinen (Petraeus 1649;
verrattain yl.) ’lyhyt ja lihava, palleroinen’, lyllyä
(Kal; hajat.) ’hyllyä, hetkua’ ? ~ vi (Wied) lüll (g. -i)
’kömpelys’.
Deskr. sanoja, vrt. lellua.
EEW 1982–83 1462 (sm ? ~ vi).

lyly (Jusl 1745) ’kova, tummahko puuaines, joka
muodostuu lengon havupuun selkäpuolelle, janhus
(länsimurt. PäijHäme kaakkmurt.); epäparisten
suksien vasemman jalan pitkä janhuksesta tehty
liukumasuksi (PPohjanm Peräp Kain Verml) /
hartes, dunkles Holz, Druckholz; der längere Ski
beim ungleichen Skipaar’, murt. paik. myös
’vesikola (LSatak), suksi’; lylykuusi ’lylyinen kuusi’,
lylypuu ’janhuspuu; puu kesäaikana, jolloin kuori
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halkeamatta voidaan vetää pois ja kuorta käyttää
torvena’, lylyinen, lylykäs ~ ink lülü ’luonnonkäyrä
puu;
koukkupäinen
puutanko’,
lülükäs
’luonnonkäyrä; lylypuinen’ | ka lyly ’janhus;
vasemman jalan pitkä liukumasuksi; tukkireen kaustojen varaan pantavat kaarevat puut; kieroon vääntynyt’, lylys ’janhus; kieroon vääntynyt’, lylykäs, lylyksine | ly lülü ’puun pahka; kaaripyssyn kaari (kalliokatajasta); (kuusen, männyn) lyly’, lülüz, lülü(s)p5u
’lylypuu, janhus’, lülükVsi7ne ’lylyinen, kova’ | veP K
ƒlüƒlu, E lül (g. lülün) ’lyly’, ƒlüƒlükaz ’lylyinen’,
ƒlüƒlüstuda ’taipua, käyristyä’ | va lülü(p5u) ’lylypuu,
janhus’, (Kukk) lülükäz ’lylyinen’ | vi lüli ’osa,
nivel, lenkki; puun tummempi ja kovempi sisäosa,
(Wied) ylöspäin kasvanut puu, jossa on kovempi
punertava ulkopuoli (lülikülg) ja pehmeämpi sisäpuoli (rõõsk külg)’, lülikas ’lylyinen’ | li liC Dl, lüC Dl
’käyräksi kasvaneen havupuun lyly’, liC DlDli ’lylyinen’
= syrj l5o (< *lol) ’lyly, puun mutkan kova puoli
(sopii pororeen jalakseksi)’, lol(ed ’kova, lylyinen’ |
ostjI l#el, l#el ’janhus; jousen kaaren sisäpuoli’, jogqll#el ’jousen kaaren alapuolinen lylystä tehty osa’, E
tü3at, P lü3al, l3al ’lyly, (jousen) kaaren vatsapuolen
lyly’, E t#etQn jug, P lü3alQn, l3alqn ’janhuspuu’.
Kettunen 1913 SUST 34 123 (sm ~ vi murt. lüli), Wichmann
Vir 1915 114 (+ ka va ostj), Kettunen 1922 LVeHA 2 55 (+
ve), Kettunen 1938 LivW 194 (+ li), Uotila Vir 1945 194–96
(+ syrj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 184, 285, FUV 1955 96,
*T. Itkonen 1957 Suksisan 23–24, 31–34, SKES 1958 317–18
(+ ly), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 160, DEWOS 1975 749,
Sammallahti 1988 UrLang 552 (ostj ei mainita), UEW 1988
244.

lymy (Agr; et. LSm), lymmy (Satak EPohjanm) ’piilo / Versteck’, lymyssä, -llään, lymyyn, lymylleen (et.
itämurt.), lymössä, lymöön (paik. Savo PKarj) ’laossa, lakoon’, lymytä ’mennä piiloon, pakoilla’ ~ ka lymiekseh ’mennä maata, piiloon’ | vi (Wied) lümada
’maata, olla maahan painuneena, kumartua’, (murt.)
lümakil ’kyyryssä’, lümakile ’kyyryyn’
= lpN lâbmât (E Pi Lu In Ko Kld) ’kyyristyä (piiloon)’, lpN lâbme ’vanhuuttaan kokoon painunut ihminen tai esine; väsymyksestä maahan lysähtänyt
ajoporo’.
Ahrens 1843 GrEhstn 119 (sm ~ vi limakülle, limerdama), Karsten 1907 NphM 8 16 (sm < mn), Ojansuu 1913 NphM 15 189,
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 15 (+ lp), Kettunen 1955 AASF
B 90:1 27, SKES 1958 318, EEW 1982–83 1463.

lynkata (1879 lynchavat mon. 3. p., 1897 lynkkaus;
ei murt.) ’tappaa (kansanjoukon omavaltaisesti toimeenpanemasta
kuolemanrangaistuksesta)
/
lynchen’, lynkkaus

< nr lyncka, lynka ’lynkata’ (ns lynchen, ransk
lyncher) < engl lynch id. Engl. verbi pohjautuu
hn:een Lynch (lynch law).
Streng-Renkonen 1938 Siiv 53–54 (engl v. hn:stä Lynch),
Pulkkinen 1984 LokSp 105, OxfEL 1985 542, *Koukkunen
1990 Atomi 304.

lynkä (Keksi 1677 lyngällensä ’kallelleen’; etup. ISm ja Pohjanm), lynkkä (et. KaakkSm), lynkky (EPohjanm) ’lako, painunut, kallellaan oleva /
niederge-bogen, (zum Boden) geneigt’, lynkä-,
lyngänlako: vilja on mennyt l:oon ’vilja on painunut
yhdelle puolelle (ja on hyvä leikata)’, lynkäpuu,
-ruis ’kallellaan oleva puu, ruis’, lynkkä ’ontuva’,
lynkätä, lynkyttää, lynkytellä ’ontua’ ~ ka lynkä
’väärä, lenko’, lynkälläh, lynkässä ’taipuneena,
painuksissa’, lynkkie ’ontua’ | vi lüngis ’vinossa’,
lüngi ’vinoon’, E lünga id.
Deskr. sanoja, vrt. lenko, länkä, linkata.
Wiedemann 1875 GrEhstn 541 (sm ~ vi), Karsten 1938 FmS 5
219 (sm lynkky < nr murt. Sm lynkio ’silmukka; koukku, mutka; poimu’), SKES 1958 318 (+ ka), EEW 1982–83 1463.

lynttä (paik. VarsSm) ’riimuverkko t. -nuotta, johon
kalat ajetaan porkkaamalla ja jolla pyydetään syksyisin myös jään alta / Läddering-, Dreiwandnetz, in
das die Fische mit Stangen hineingetrieben werden
und mit dem im Herbst auch unter dem Eis gefischt
wird’, käydä lyntällä ’pyytää kalaa kolkkaamalla
jään läpi’
< nr murt. lynta ’verkko jota käytetään jään alta
kalastamiseen’, nr murt. Sm Vi lynta ’kalastaa jään
alta’, josta myös vi murt. (Hiidenmaa) lündil
käimine ’kalastaminen jään alta joko ajamalla kalat
verkkoon tai kolkkaamalla’.
Manninen 1931 SKE 1 199 (sm vrt. vi), Vilkuna 1935 VSH 3:2
33, 43 (sm < nr murt.), Karsten SoS 1935 21 (vi < nr murt. Vi),
SKES 1958 318, Luts 1959 EMA 16 205, Vuorela 1979 KpS
257.

lypsää (Martti n. 1580; yl.) ’melken, Milch geben’,
lypsy, lypsävä, lypsikki (paik. I- ja PSm) ’lypsylehmä’ ~ ink lüpsüja ’lypsää’, lüpsikko ’lypsyastia’, lüpsö
’lypsykerta’ | ka lypseä ’lypsää’, lypsy(s) ’lypsy(kerta)’, lypsiköi ’(hyvin) lypsävä lehmä’ | ly lüpsädä
’lypsää’ | ve lüpsta ’lypsää’, Dlüpstus ’lypsy’ | va lühsüja, (Kukk, sm >) lüpsüja ’lypsää’, lühtVsi ’lypsyastia’,
(Kukk) lühzikko, (sm >) lüpsikko id. | vi lüpsta ’lypsää’, lüps (g. -i) ’lypsy’, lüpsik (g. -u) ’lypsyastia’
(huom. myös viE nüs(si)-, (Wied) nüps- ’lypsää’,
nüssik, (Wied) nüpsik ’lypsyastia’) | li lipsq, lüpsq
’lypsää’, lipVs ’lypsy’
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= lpKld l(a´pseδ (T) ’lypsää’ (? < ims) | ? mdE
lovso, lovtso, M loftsa ’maito’ (palautuisi lähinnä
asuun *lupsa). — Näihin aiemmin yhdistetyt lpN
lak |câ ’kerma’, tVser lüVstem ja syrj l{i/st{in{i ’lypsää’
eivät äänt. syistä kuulu tähän.
Ganander 1787 NFL 2 131a (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 141
(sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 148 (+ syrj), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 76 (+ md), Thomsen 1870 Einfl 147 (? + lp), MUSz
1873–81 709 (+ viE nü/s-), Donner 1875 Boningsplatser 130 (+
li tVser), Setälä 1890–91 ÄH 195 (+ ka), Qvigstad 1893 NL 154
(lp ei tähän), Wiklund 1896 SUST 10 247 (+ lpKld T),
Toivonen 1928 FUF 19 203–04, Setälä 1929 SUSA 43 54 (? ~
syrj), Ravila 1933 SUST 67 355, T. I. Itkonen 1943 KV 22 54
(ka > lpK), SKES 1958 318 (+ ly; tVser ja syrj eivät kuulu
tähän), EEW 1982–83 1464 (? ~ md), T. Itkonen Vir 1983 205,
Keresztes 1986 MdKons 2 82, UEW 1988 695, Kont 1994
LingU 30 48.

lyriikka ks. lyyra.
lysi ks. nysi.
lysmiä (LönnrLis 1886 »loits.» ’taivuttaa’; Peräp
Länsip), lysmyä (Kal) ’taipua poikkitaitteelle / überbo-gen werden, beim Biegen brechen’, lysmistyä,
lyhmistyä (et. savmurt.), lysmähtää, lyhmähtää
(KaakkSm), lysmätä (PPohjanm Peräp Länsip)
’vääntyä, sälöillä taivutettaessa, taipua poikkitaitteelle’, lysmistää (Gan 1787; paik. savmurt.)
’sälöillä
taivutettaessa; murtaa
taivuttaessa’,
lysmä, lysmy, lyhmä, lyhmy ’(taivutettaessa
syntynyt) vääntymä, murtuma’ ~ ka lysmie,
lysmähteä ’taipua äkkimutkalle; murtua’.
Deskr. sanoja, kuten myös sm lytmä, lytmy (paik.
savmurt.) ’painimessa olevaan jalakseen syntynyt
mutka’, lytmistyä ’mennä mutkalle’ ja lpN
lâs |mot ’keskeltä tai päistään koholla’, lâs |musist
id., lâsmetit ’lysähtää kasaan (lumi)’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 17 (sm ~ lpN laVs |mâdis ’vikkelä;
aulis’, Kld laVsm3ad ’lyyhistyä kokoon’), Wiklund 1919 MO 13
73 (sm ? ~ lpR luspe (In Ko) ’joenniska, luusua’, mordE loVzmo
’kolo’), Äimä 1919 SUST 45 28 (lp ja md ei tähän; ? sm sanat
samaan yhteyteen kuin sm losma, luosma ’loska’ ja lpN loVskâs
’pehmeä, sula’), Rytkönen 1940 tm 149–51.

lysti (Martti n. 1580; yl., ei Verml), lusti (Agr; EPohjanm KaakkSm Ink) ’huvi, mieliteko, (vanh. kiel.)
halu; hauska / Vergnügen, Lust; lustig’, lystikäs,
lustikas, lystätä (Agr; yl.), lustata (EPohjanm
KaakkSm) ’haluttaa (ruokaa), tehdä mieli’, lystäillä
(yl.), lustailla (EPohjanm KaakkSm) ’huvitella’,
ruokalysti ’ruokahalu’ ~ ink lustia ’lystätä’ | ka lysti

’huvi, hauskuus; hauska’, lystäillä ’huvitella’ (? <
sm)
< mr mt lust, lyst, mn lyst, nr lust ’halu; huvi’ (?
< kas lust id.), johd. mr nr mn lysta ’haluta’; vanh.
kiel. harvinaisempi etuvokaalinen sm lysti lienee
syrjäyttänyt takavokaalisen variantin arvattavasti
lystätä verbin vaikutuksesta; kas lust > vi lust (g. -i)
’hyvä mieli, halu’, lustida ’haluta’, josta > ink lusti
’kaunis; hauska’, lustia ’lystätä’ ja va lustƒs/ i ’kaunis;
hauska’; kas (> latv luste ’halu’, lust5et ’olla iloinen;
haluta’) > li luVst ’hyvä mieli, halu’, luVstq ’olla
iloinen, haluta’. — Sk > lpN lus |to (E Pi Lu In Ko)
’halu’, (sm välit.) lpN lus |tâ ’huvi’ sekä lpN lustiidit
(Pi In) ’haluttaa (ruokaa)’, lus |tit ’ampua
paukkupanoksilla’, elleivät nämä ole pikemmin
lus |to, lus |tâ sanojen omap. johdoksia.
Ganander 1787 NFL 2 124a (sm lysti, lusti < ruots), Renvall
1823 SSK 1 299 (samoin), Qvigstad 1893 NL 227 (lp < sk),
Streng 1915 NRL 104 (lusti < vur mr lust (? < kas)), 107 (lysti
~ ka; < mmr mn lyst (? < kas)), Karsten 1938 FmS 5 218, 219
(sm lystätä < nr murt. Sm lyst(a) ’kaivata, haluta’), Kettunen
1938 LivW 209 (vi < kas, li < latv < kas), SKES 1958 314–15
(+ va; li (? < latv) < kas, lpN lus |tâ (? < sm) < sk), 318.

lysähtää (Eurén 1860; joks. yl.) ’painua kokoon,
lyyhistyä / zusammensinken, -fallen’, lysy: (olla) lysyssä, (mennä) lysyyn (Gan 1771; etup. LSm) ’lytyssä, kasassa; lyttyyn, kasaan’ ~ ka lysähteä(kseh) ’lyyhistyä, rojahtaa’.
Deskr. sanoja, kuten myös mm. lpN lissâ (In), Ko
le´ss#e (Kld) ’romu, jk romahtamaisillaan oleva, roska; hullu’, Lu lis5as ’vuotava’ (nämä kuitenkin todennäk. muuta alkuperää). — Vrt. lysmiä, lytty, lyyhistyä, luhistua (s. v. luho).
Qvigstad 1881 Beiträge 90 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST 10
246, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 17 (sm lysy, lysmä, lysmiä
jne. ~ lpN laVs |mâd ’taipuisa’).

lytty: (olla) lytyssä, (mennä) lyttyyn (Eurén 1860;
yl.) ’kokoon painuneena, kasassa; kasaan, myttyyn /
zusammengdrückt (sein; werden)’, lytistää, lytistyä
(Jusl 1745) ~ (? sm >) ink (lüttü:) lütƒüssä, lütƒtƒüJ id. |
ka lytVsistyö ’lysähtää, lyyhistyä’ | (? sm >) vi koillmurt. (KS) lüdus ’kasassa, kokoon painuneena’, lüdistä- ’kyykistyä’.
Deskr. sanoja, vrt. lysmiä, lysähtää, lyyhistyä, lutistaa sekä lyhyt.
Ojansuu 1918 KAÄH 50 (sm ? ~ ka), Toivonen Vir 1930 94
(sm ~ ka), SKES 1958 318 (+ vi).

lyy (LönnrLis 1886) ’vauhti, tie / Fahrt, Weg’, mennä sitä lyytä t. sen lyyn (KPPohjanm savmurt.) ’sen
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tien, pysähtymättä; siitä syystä’ ~ ka lyy: sitä, yhtä
lyytä ’siitä asti, yhteen menoon’.
Tähän aikaisemmin yhdistetyt votj Dlog{in{i ’astua,
polkea’ | vogE Dlaη, I Dloηk, P Dl5oηχ ’tie, polku’ | ostjI
·lüok, ·leko, E lok ’id., (eläimen, ihmisen) jäljet’ tuskin
kuuluvat ims sanojen yhteyteen.
Wichmann 1914–22 FUF 15 48–49 (votj vog ostj ei tähän),
Toivonen 1929 FUF 20 65 (sm ~ votj vog ostj), E. Itkonen
1949–51 FUF 30 48, Collinder 1954 Proto-LpSm 108 (sm ? ~
vog ostj), FUV 1955 97, SKES 1958 318 (+ ka), Collinder
1965 HUV 165 (? + jukag), Lytkin & Guljajev 1970 KESK
159 (+ syrj Dlogn{i ’tallata maahan (heinää)’), DEWOS 1975
821.

lyydi (Lönnr 1853; ei kansanom.), lyydin kieli ’Lüdisch’, lyydiläinen, oppineiden sm kirjakieleen
tuoma kielen ja kansan nimi: ly *Dl üJud'i: Dlüd'ikVs,
lüudikVs, Dl5udikVs ’lyydiksi, lyydin kielellä’, Dl üJud'iköi,
lüudikoi, Dl5udikoi ’lyydiläinen, ihminen, jonka
äidinkieli on lyydin kieli tai aunuksen karjala’ ~ ve
Dlüd'i-: Dlüd'ikVs ’vepsäksi, vepsän kielellä’, Dlüd'ikeDl
’vepsän kieli’, lüdilai7ne ’(äänis)vepsäläinen’, veK
DlüdikVs id., Dlüd'i7nik, Dlud'i7nik ’vepsäläinen’ sekä myös
au livvi ’aunus, aunuksen murre, aunukselainen;
lyydiläismurre, lyydiläinen’, livvinkieli ’aunuksen
murre; lyydiläismurre’, livviköi ’aunuksenkielinen’,
lyyviköi ’(ent. Aunuksen kuvernementin alueella
asuva) lyydiläinen’
< ven ljudi ’ihmiset, kansa’, lyydin kieli siis alk.
»kansan, rahvaan» kieli (sm > vi kirjak. lüüdilane
’lyydiläinen’).
Lönnrot 1853 NTschS 1 (ly veP lyydin-, ljuudin kieli ’kansan,
rahvaan kieli’ < ven Dludi), Ahlqvist 1859 Muistelmia 73,
Thomsen 1890 BFB 20, Karsten 1936 JuhlakHirt 2 486, Tunkelo 1946 VeKÄH 570 (veP < veK < ven), Turunen Vir 1947 4
(au < ven), Ariste 1956 ETAT 5 124, Mägiste 1962 ÄRL 35,
Branch 1973 SUST 152 82, Turunen 1977 KV 57 238–39.

lyyhistyä (JuslLis; joks. yl.) ’kyykistyä, painautua
maahan; vaipua maahan, luhistua / sich bücken, sich
zur Erde beugen; niedersinken, zusammenbrechen’,
lyyhistää ’kyyristyä; kyykistää’, lyyhyssä (paik.
murt.) ’kyykyssä, kumartuneena’, lyyhysissä (paik.
KaakkHäme) ’maata vasten painautuneena’ ~ ka lyyhistyö ’lyyhistyä, kumartua’, lyyhäillä ’olla t. tehdä
jtak kumarassa; kyykkiä’.
Deskr. sanoja, vrt. lysmiä, lysähtää, lytty, luhistua (s. v. luho).
lyykistää (Raam 1642; LounSm EPohjanm) ’kyykistyä, kyyristyä; niiata (KaakkSm) / in die Hocke
gehen, sich bücken, einen Knicks machen’, lyykistyä
(1784; joks. yl.) ’kyykistyä, vaipua maahan’, lyyky

(Gan 1787, Lönnr 1874; g. lyyvyn t. lyykyn) ’kyykkyasento; (Gan) runonlaulanta-asento’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joiden äänneasu näyttää
olevan kontam. sanoista lyyhistyä (ks. tätä) ja kyykistyä (ks. kyykky); vrt. lyytistää (JuslP, Gan) ’niiata,
kumartaa’, lyytistyä ’painautua maahan, lysähtää’ ja
lyymistyä (paik. I- ja PSm) ’kyyristyä, kyykistyä’ ~
ka lyymistyö id., lyymyksissä, lyymässä ’kumarassa,
painuksissa’, joiden äänneasuun ovat mahd. vaikuttaneet sanueet lytty ja lymy (ks. näitä).
Toivonen Vir 1955 342 (sm lyyky, lyykistää jne. samaa sanasikermää).

lyyli (GJCalamnius 1755; I- ja PSm) ’hemmottelu;
onni, menestys; taika; uhri / Verwöhnung; Glück,
Erfolg; Zauber; Opfer’, vanh. sanak. myös ’vauhti;
mieleninto’, pitää lyylillä ’hemmotella’, hyvässä
lyylissä (Gan 1787) ’humalassa’, kalastaa lyylillä
(LönnrLis 1886) ’etsiä salassa aarteita’, lyylä (paik.
itämurt.) ’onni, menestys; into; tapa’, lyylitä,
lyylittää (Gan; PKarj, paik. PSavo PSm) ’uhrata
(puiden alla); (murt. myös) lepyttää’, lyylitellä
’hemmotella, lepytellä, maanitella’, lyylipaikka
(paik. Karj) ’uhripaikka (metsässä)’ ~ ka lyyli ’onni,
kohtalo; maan kasvuvoima; keino, konsti; syy,
veruke’, lyylitteä, lyylitellä ’hemmotella, lepytellä’,
lyylekäs ’onnekas; oikukas’ | ly lüJulim ’lapsen kätkyt’,
lüJulitädä ’soudattaa lasta kätkyessä’.
Sanan alkuperästä esitetyistä arveluista vähiten
epätodennäköinen on lainaus ven sanasta ljulí, ljuljú
’interj. lasta tuudittaessa’, vrt. ven ljúDlka ’kätkyt’,
ljúDlkatƒ ’tuudittaa lasta laulaen’.
MUSz 1873–81 694 (sm lyyli liittyy löyly sanaan), Wichmann
1914–22 FUF 15 29 (rinnastettu löyly sanan kohdalla esitettyjen etäsukukielten vastineisiin), Toivonen 1929 FUF 20 64
(sm lyylitä, lyylittää ? ~ ostj lí iíltƒqgílqíl- ’rukoilla, rukoillen
pyytää (jumalaa, haltijaa)’), *A. Vilkuna Vir 1957 378–84 (+
ka ly; ? < ven), SKES 1958 318, Haavio 1967 SMyt 76–77 (<
sk), UEW 1988 249 (sm ?? ~ ostj).

lyyra, lyyry (Lönnr 1874 lyyrä; kirjak.) ’muinaiskreikkalainen
kielisoitin;
muinainen
viulua
muistuttava jouhisoitin / Lyra’
< mr nr lyra, nn nt lyre ’lyyra’ < lat lyra < kr l/yra
id., lat kr myös > vi lüüra id. — Johd. sm lyyrinen,
lyriikka ja vi lüüriline, lüürika esikuvina vrt. seur.
johd.: ruots lyrisk, ns lyrisch, ransk lyrique, kr lyrikós ’lyyrinen’ ja ruots lyrik, ns Lyrik, ransk lyrique
’lyriikka’.
I. Krohn 1913 TS 5 1333 (sm < kr), Hellquist 1939 SEO 578,
600–01 (nr << kr), Koukkunen 1990 Atomi 304–05 (sm lyyrinen << kr, sm lyriikka << ransk).
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lyyry (Schr 1637 »Lyru» ’maila, jolla pallo lyödään
ilmaan; pallopeli’; paik. länsimurt.) ’koppi (pallopelissä); (EPohjanm myös) hyrrä, kiekko / Fangen des
Balles aus der Luft; Kreisel, Puck’, lyyri (EKarj
TornLaakso) ’koppi (pallopelissä)’
< vur lyra ’pallopeli’, nr lyra, murt. myös lira
’kaariheitto, -lyönti’ (vrt. nn lyr, nt lyre id.), nr murt.
lira ’kiertää ympäri, veivata, lyödä t. heittää
kohopallo’ < kas liren, kys l‰ıren, ns leiern ’soittaa
lyyraa t. posetiivia; kiertää, veivata’, jotka ovat johd.
s. v. lyyra main. sanoista. — LpN lii |ro ’koppi
(pallopelissä)’ (? < sm) < nn.
Streng 1915 NRL 107 (sm < vur), Karsten 1938 FmS 5 219,
SKES 1958 318–19 (lp (? < sm) < nn).

SKES 1958 319 (+ ly), *Hakulinen 1969 SSK 117 (sm lyödä
verbin lainamerkitykset), T. Itkonen 1970 Sananj 12 14, TESz
2 1970 792, MSzFE 1971 408–09, Häkkinen 1987 ES 157–58,
UEW 1988 247.

lyökki (1775 merilyökki; et. savmurt.), lyöki (Lönnr
1874), löökki (Gan 1787; et. EKPohjanm), lööki (länsimurt. Kain) ’sipuli / Zwiebel’
< nr lök, vrt. mr löker, mn laukr id.; aik. laina samasta lähteestä on laukka (ks. laukka2).
Ganander 1787 NFL 2 105a (sm ~ ven), Renvall 1823 SSK 1
300 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 51, 129 (sm < nr), Ahlqvist 1871 KO 35, Setälä 1913–15 FUFA 13 407, Karsten
1938 FmS 5 220, SKES 1958 319, Grönholm 1988 RLT 103.

lyötty ’keto’ ks. loutti.
lyyssi ks. pluusi.
lyödä (Agr; yl.) ’schlagen’, murt. (et. KaakkSm Ink)
myös ’niittää’, lyöttää ’antaa lyödä; hangata,
hiertää’, lyöttyä ’tulla araksi (hammas; lounmurt.
LSatak); hiertyä rikki, hankautua (etup. Savo);
lyöttäytyä, heittäytyä (et. Kain)’, lyöttäytyä ’liittyä t.
tunkeutua seuraan (savmurt.); hiertyä, hankautua
verille (et. KarjKann)’, lyönti, lyömä, lyöttymä
’hankauma, hiertymä’ ~ ink lüJovvä ’lyödä, iskeä;
niittää’, lüJokki ’lyöminen; niitto’ | ka lyyvä ’lyödä’,
lyyväkseh ’tylsyä (teräase); ryhtyä; heittelehtiä,
paiskautua’, lyötteä ’lyöttää; hangata, hiertää; iskeä
kiinni’, lyöttäytyö ’saada selkäänsä; hiertyä;
heittelehtiä; lyöttäytyä mukaan; heittäytyä jksik’,
lyönti, lyöntä ’lyönti; tappelu’ | ly lüödä ’lyödä’,
lüönd ’lyöminen’ | ve Dlöda ’lyödä, piestä; muurata
saviuuni; niittää; heltyä (hampaat)’, Dlönd ’lyöminen,
pieksentä; uunin muuraus’ | va lüvvä ’lyödä’, (Kukk)
lüJum‰ın ’lyönti, lyöminen’ | vi lüüa ’lyödä’, lööm (g.
-a) ’lyöminen, tappelu’, löök (g. löögi) ’isku, lyönti’
| li lüöb (prs.) ’lyö’
= tVserL lüem, I lü(j)em ’ampua’ | syrj l{ijn{i ’ampua; heittää’ | vogE lä-, läw-, I li-, läj-, liγ-, L lij-,
läj-, P laj-, liγ- ’heittää’ | unk l2o ’ampua; (murt.)
lyödä’. — Sm lyöttää (Eurén 1860; Kirvu)
’vanuttaa, tampata sarkaa’ ~ ink lüJottüja ’karttauttaa,
kartata tehtaassa’ | va (Kukk) lüJuttüja ’karttauttaa’ ovat
merkityslainoja, vrt. ven bitƒ Vserstƒ ’karstata villoja’
(ven bitƒ ’lyödä’).
Ganander 1787 NFL 2 130a (sm ~ vi unk), Gyarmathi 1799 Aff
75 (sm ~ unk), Sjögren 1832 GS 1 564 (+ va), 567 (+ ka ve),
Castrén 1845 EGTsch 66 (+ tVser syrj), Fábián 1860 MNyszet 5
188 (~ vi; + vog), Wiedemann 1871 MP 7:17:2 102, MUSz
1873–81 706–08, VW 3 1888 170–71, Setälä 1890–91 ÄH
477, 478 (+ li), Wichmann 1923 TscherT 71, E. Itkonen 1949–
51 FUF 30 46, E. Itkonen 1953–54 FUF 31 176, FUV 1955 96,

lähde (Agr; yl.) ’luonnonlähde; kaivo (VarsSm) /
Quelle; Brunnen’, luonnon-, luontolähde (VarsSm)
’lähde’ ~ ink lähe ’lähde’ | ka lähe ’lähde; avanto’ |
ly lähte ’avanto; lähde’ | ve Dläht(e (g. Dlähtken) ’kaivo;
avanto’ | va lähe (g. läht5e) ’lähde’ | viE läte (g. lätte)
’lähde; kaivo’.
Johd. sanasta lähteä (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 40a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 134
(+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 161 (+ mdM), Ahlqvist 1877
SKR 31 (+ ve), Saareste 1924 LVEM 13 (+ ka), Hakulinen
1941 SKRK 1 163 (♦ lähteä), Vilkuna 1951 KV 31 177 (merk.
’kaivo’ germ vaikutusta), SKES 1958 319 (+ ly), T. Itkonen
HAik 1972 105 (sm murt. ’kaivo’ < vi).

lähettää (yl.) ’schicken’, rinn. lähdettää (LSm, paik.
KarjKann; molemmat Agr, esim. lehetteijsit, lähdetteijsit ’lähettäisit’), lähättää, lählättää (länsimurt.
Kain, ei LounSm) ’id.; saada lähtemään (lika);
poistaa, irroittaa’, lähättää myös ’heittää, paiskata;
tyrkätä, panna nopeasti; syöstä (itämurt.)’, johd.
lähetys, lähettiläs ~ ink lähettüja ’lähettää’ | ka
lähetteä ’lähettää; viskata, heittää’ | va lähättüja
’lähettää’ | vi lähetada id.
Johd. sanasta lähteä (ks. tätä).
Juslenius 1745 SSC 178 (♦ lähteä), Ahlqvist 1856 WotGr 134
(sm ~ va), VW 3 1888 196 (+ vi), SKES 1958 319. Lisää kirjallisuutta s. v. lähteä.

lähi- (Agr; yl.) ’lähellä oleva / nah’, lähellä, -lle, -ltä
’likellä, -lle, -ltä’, lähes ’melkein’, vanh. kiel. myös:
’lähelle’ (esim. Martti n. 1580 »nijn rakenda mies
nijn lähes toista ettei hänelle ole sia»); läsnä, lässä
(essiivejä; Agr), lästä (partit.) ’lähellä, -ltä, paikalla,
-lta’, johd. lähetä, lähestyä, lähentää, läheinen,
lähimmäinen, uud. lähiö ~ ka lähellä, -ltä, -le
’lähellä, -ltä, -lle’, lässä ’lähellä, -lle; läsnä’, lästä
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’läheltä, luota’, lähetä, lähenteä; lähine, lähimäine
’lähin, läheisin’ | ly lähil, lähin ’lähellä’, lähil(e,
lähikse ’lähelle’, läs ’lähellä, -lle’, lähetä | ve Dlähen,
DläheDli, Dläz ’lähellä’, lähel(e, Dlähäks ’lähelle’,
Dlähen(eda, Dlähetaks(e ’lähetä, lähestyä’, läheta (prs.
Dlähendab) ’lähentää’, DläheDl ‰ı7ne ’läheinen; sukulainen’, Dlähembaine ’lähin’ | vi lähedal, -le, -lt
’lähellä, -lle, -ltä’, läheneda ’lähetä’, lähendada
’lähentää’, lähedane ’läheinen’ | li leC iVzgql,
leC Vzgql ’lähellä’, leC iVzgqld, leC Vzgqld ’läheltä’,
leC iVzg(i)li ’lähellä oleva; sukulainen’
= tVser liVs-: I liVsne ’lähellä’, L liVsän, I liVsan ’lähelle’, L liVs(kq), I liVs(ke) ’lähelle, luo’, L liVsqts(qn), I liVsäqtƒ/s(äqn) ’läheltä’, I liVsemam ’lähetä’, L liVsql, I liVsäql
’lähellä oleva’.
Ahrens 1843 GrEhstn 90 (sm lähi ~ vi lähhidale), Budenz
1864 NyK 3 457 (+ tVser), Donner 1879 Verwandtschaft 113 (+
ve li), Setälä 1890–91 ÄH 251 (+ ka), SKES 1958 319 (+ ly),
E. Itkonen SKK 1968 496, Häkkinen 1987 ES 158, 159, UEW
1988 687.

lähmiä ks. kläämiä.
lähtemä (Jusl 1745; KarjKann Ink LUus) ’hieho,
nuori nauta / Färse, junges Rind’, lähtömä, lähtämä
(paik. KarjKann Ink) id., lähtemäinen, lähtömäinen
(PHäme) ’id.; ensi kertaa ulos laskettava sonnivasikka’, lähtevä, lähteväinen (PäijHäme, paik. Satak) ’n.
vuoden vanha sonnivasikka, nuori nauta; hieho’ ~
ink lähtemä, lähtömä ’hieho’ | ka lähtemä,
lähtemäine | ly lähtäm(äi7ne) | veK E lähtäm, Dlähta7n,
P lähtäin, Dläht(ein | va (Mahu) lähtemä, (Kukk)
lähtämä id. (nämä mahd. < ink).
Johd. sanasta lähteä (ks. tätä).
Juslenius 1745 SSC 178 (♦ lähteä), Setälä 1890–91 ÄH 399
(sm ~ ve), *Ruoppila 1943 Kotiel 1 93–99 (+ ink ka (ink > ?)
va), SKES 1958 319, T. Itkonen Vir 1983 223.

lähteä (Agr; yl.), impf. lähdin, rinn. (itä- ja lounmurt. KaakkHäme Kymenl) läksin ’mennä, poistua;
irrota / (weg-, ab)gehen’, johd. lähtö, lähtiäiset,
läksiäiset, ks. erikseen lähde, lähettää, lähtemä ~
ink lähtiä (impf. lähin t. läksin) ’lähteä; irtautua’ | ka
lähtie (impf. yl. läksin t. läkVsin, et. au lähtƒin)
’mennä, poistua; irrota’, lähtö ’lähtö; sato, saanti’ |
ly lähtä (impf. läkVsin, läk/sin t. lähtƒin) ’lähteä,
mennä, erottua, irtaantua’ | ve Dlähtta (impf. Dläk/sin)
’lähteä, mennä; irrota’ | va lätä (impf. lähsin),
lähteäg ’lähteä’ | vi lähen, läksin (nyk.
sekaparadigmaisen minna verbin prs. ja impf. yks. 1.
p.) ’mennä, lähteä’ | li lüjaCdq (impf. lekVs) ’mennä;
tulla jksik; täytyä, pitää’

= lpKo li?eht(ad (Kld T) ’lähteä, pistäytyä’ (? <
ims) | ? mdE Dlivtƒems, M DliVstƒqms ’viedä, vetää,
saattaa esiin’, M DliVstƒqma ~ Dlqxtƒqma ’lähde; kaivo’ |
tVserL läktäm, I lektam ’lähteä, tulla ulos; nousta
(aurinko); orastaa’ | votj l{ikt{in{i id. | syrj lokn{i (lokt-),
lakn{i (lakt-), vokn{i (vokt-) ’tulla, saapua’ | ostjI
lügqt-, E tiwqt- ’mennä ulos; lähteä pois’.
Ganander 1787 NFL 2 40a (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch 66
(+ tVser), Boller 1853 SbAW 10 52 (~ vi; + syrj), Wiedemann
1871 MP 7:17:2 100 (+ li), MUSz 1873–81 699 (+ md votj),
Szinnyei 1881 NyK 16 433 (+ ve), VW 3 1888 196–97 (+ lp),
Setälä 1890–91 ÄH 126 (+ ka va), Paasonen & Donner 1926
OstjW 256 (+ ostj), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 32 (lp ? <
ims), Ravila 1933 SUST 67 358 (~ md), Tunkelo 1938 Suomi
5:20:2 136, 138 (+ ly), Uotila 1939 FUF 26 161–63 (md tVser
votj syrj ei tähän), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (ka > lp),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 172, FUV 1955 94, SKES 1958
319, E. Itkonen SKK 1968 496 (md ei mainittu), DEWOS
1975 746 (~ syrj ostj), Keresztes 1986 MdKons 2 79 (? ~ md),
Häkkinen 1987 ES 159, Sammallahti 1988 UrLang 552 (smperm vartalo; ~ lp tVser votj syrj), UEW 1988 239–40.

läikkyä (Agr; yl.) ’loiskua yli laidan, lainehtia; välkehtiä, välkkyä, kiiltää / überschwappen, wogen;
glitzern, funkeln, glänzen’, läikyttää ’läiskyttää
(vettä); välkyttää, leiskua (salama, revontulet)’,
läikkä ’laikku, pälvi; laine, loiske; tahra, täplä’,
murt. myös läykkyä (1787), läykyttää, läykky id. ~
ink läikküä ’läikkyä, kimaltaa’, läikküja ’kiiltää’,
läiküttüja, läikkiä ’läikyttää’, läükküä, läükküja ’läikkyä’ | ka läikkyö, läikkeä ’läikkyä; välkkyä’,
läikytteä, läikytellä, läikky ’läikkä, roiske’ | ly
läikküdä ’läikkyä; liekehtiä’ | ve Dläikta, Dläikitas,
VsDläikuda ’läikehtiä, läikkyä’, Dläik ’aalto’ | va
läütVsüttüja ’läikyttää’ | vi läikida, (Wied myös)
läikuda, läükädä ’kiiltää, läikkyä, kimaltaa’,
läigatada ’välkähtää; läikkyä’, läigitada ’läikyttää’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. läiskyä.
Ganander 1787 NFL 2 51 (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST 10
182 (+ lp læikkot ’kaataa’), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 18,
114 (ei lp), Äimä 1919 SUST 45 92 (+ ka; vrt. lpN liVskot ’läikkyä veneeseen’), SKES 1958 319 (+ ly ve va).

läimätä (Eurén 1860; et. itämurt.) ’läiskäistä,
huitaista / klatschen, schlagen’, läimiä ’läiskiä’,
läimähtää ’leimahtaa; sävähtää’,
läimä(h)yttää
(Kal; joks. yl.) ’sivaltaa, läiskäyttää, hujauttaa’ ~
ink läimüja ’kiiltää’ | ka läimätä ’läimäyttää, lojauttaa;
leimahtaa’, läimeä ’loistaa, kiiltää, välkehtiä’,
läimähytteä
’läjäyttää,
heilauttaa;
väläyttää,
leimauttaa’ | ly läimähtädä ’leimahtaa, välähtää’,
läimähtelda ’leimahdella, välähdellä’ | ve Dläimäita
’avata (silmät)’ | va (Must) läimä- ’kuultaa’.
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Onomat.-deskr. sanoja, vrt. läiskyä, leimuta.
läiskyä (Renv 1823; länsimurt.) ’läikkyä, roiskua;
mäiskyä / schwappen, spritzen, platschen’, läiskiä
(et. länsimurt.) ’loiskia; lätkiä’, läiskinä (n. 1700),
läiskätä (Gan 1787; paik. itämurt. EPohjanm)
’mätkiä, läimäyttää’, läiskähtää, läisk(ä)yttää, läiskä
’läikkä, täplä; paljas paikka; pälvi’ ~ ka läiskyö
’loiskua, läikkyä; leiskua; melskata’, läiskeä
’läiskää; loiskua; kimaltaa; leiskua’, läiskätä
’läimäyttää; loiskuttaa; välähtää; leiskua’, läiskytteä,
läisky ’läimäytys; loiske; leiskaus’ | (?) va
plaizgutt5a(g) ’läiskiä; pamauttaa, läimäyttää’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. leiskua ja läikkyä. —
Samaan yhteyteen kuulunee myös lp læi |kot ’kaataa
nestettä’: -i |k- < klp *-Vsk- joko < ims -isk- (jolloin lp
< ims läisk(ä)- t. leisk(a)-) tai < vksm *-/sk- (> ims
-isk-, jolloin lp = ims leisk(a)- t. läisk(ä)-); lpR leisket, läisket ’iskeä, lyödä’ todennäk. < sm.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (sm ~ va), Äimä 1919 SUST 45 92
(sm > lp).

läjä1 (Martti 1580; yl., itämurt. rinn. läijä) ’kasa /
Haufen’, läjätä ’kasata, koota läjään (heiniä, puita,
viljaa tms.)’
= (tai >) lpN læggje, In leeiji ’koko, läjä (jäkälää,
halkoja, porontaljoja)’; lpIn leäijœa ’kasa’ < sm.
Lagercrantz 1939 LpWsch 414 (sm > lpN), SKES 1958 319 (~
au läjä, (sm ? >) lpN), LpIn 2 1987 29 (sm > lpIn leäijœa).

läjä2 (tav. mon. läjät; EKarj) ’luokkivaljaiden mäkivyöt / Hinterzeug des Kummetgeschirrs’ ~ ve
(Ahlqv) Vslejad id.
< ven Vslejá id.
Ahlqvist Suomi 1857 93 (< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 107
(~ ve), Mikkola 1894 SUST 8 40, 178, Ruoppila 1958 Suomi
108:1 34, Plöger 1977 RLDial 319, Ruoppila 1986 Suomi 136
29.

läkistä (Lönnr 1874; ei murt.) ’meluta / lärmen’ ~ vi
(Wied) lägiseda id., lägin (g. -a) ’melu, huutelu’ | li
läg5astq ’räkättää’.
Onomat. sanoja, jotka saattavat kuulua s. v.
läkättää (ks. tätä) mainittujen sanojen yhteyteen.
Toivonen Vir 1949 49, 180 (sm ~ vi; nämä ehkä läkättää sikermän yhteyteen), SKES 1958 320 (+ li), EEW 1982–83 1434.

läkki1, pläkki (Agr plekille yks. adess.; yl., ei Ink)
’muste / Tinte’
< vur bleck, mmr bläk, mn blek, mt blæk id. (<
ags blæc ’musta, muste’) — lpN blæk |kâ, plæk |kâ,

læk |kâ (E Pi In) ’muste’ < (osittain sm välit.) norj
blekk t. ruots bläck id.
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 111
(lp < norj t. ruots), Streng 1915 NRL 107, SKES 1958 320.

läkki2 (Renv 1826; yl.), pläkki (As 1757 rautapläkki) ’pelti; peltinen maitoastia tms. (Karj) / Blech;
blecherne Milchkanne, Blechgefäß’
< nr bleck, bläck, mr bläk ’pelti’ (< kas bleck, vrt.
mys bleh, ns Blech id.). — Saks > vi plekk, (Wied
myös) lekk id. samoin kuin (mahd. latv ble;kis sanan
välit.) li blek id.
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm pläkki < ruots), Ojansuu 1916
SKTT 157 (vi < as), Saareste 1924 LVEM 27 (vi < saks), Kettunen 1938 LivW 24 (li < latv), SKES 1958 320 (li (? latv välit.) < saks), Suhonen 1973 SUST 154 88.

läkki3 ’tahra’ ks. fläkki.
läkkäri ks. lekkeri.
läksy (Agr lexyt ’jumalanpalveluksessa luettu Raamatun kohta’, Gan 1787 myös ’koululuokka’; joks.
yl.) ’kotitehtävä; luku, loitsu, juttu, loru (paik. Pohjanm Karj); torumiset (paik. murt.) / Hausaufgabe;
Lesen, Spruch; Tadel’, läksyttää ’nuhdella kiivaasti,
kurittaa; antaa kotitehtäviä, opettaa (paik. LounSm)’
< vur lexa ’luku; koululuokka’ (nr läxa ’läksy;
torut’), mmr läkza, lexa ’luenta; opetus’, mt lektie,
lexe ’luenta, luento; lukukappale’ (< kas lectie, lexe
< lat lectio ’luenta, luento’). — Sk > lpN læk |so (R),
In leäksu ’läksy’; lpIn läksy id. < sm.
Renvall 1823 SSK 1 302 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 227
(lpN < sk), Streng 1915 NRL 107, Hellquist 1939 SEO 612,
Metsikkö 1957 KSmOKS 245, SKES 1958 320, LpIn 2 1987
23 (lpIn läksy < sm).

läkä (Eurén 1860; paik. PKarj) ’lima, räkä / (Nasen) schleim’ ~ vi läga ’vetinen loka, kura’, lägu
(Wied) ’merenran-nalle ajautunut tavara’.
Tähän mahd. myös vi murt. läkk (g. läku) ’loka,
kura’; deskr. sanoja, joihin vrt. läkähtyä, läkättää ja
räkä.
VW 3 1888 184 (sm ~ vi), Siro 1949 SUST 93 156, SKES
1958 320, EEW 1982–83 1433–34.

läkähtyä (Agr; yl.) ’tukehtua, tikahtua, pakahtua / ersticken, fast keine Luft mehr bekommen’, läkähdyksissä ~ ka läkähtyö, läkästyö ’läkähtyä, tukehtua, tukahtua (tuli)’, läkässyksissä ’läkähdyksissä’ | ve Dläkästuda ’läkähtyä’, Dläkätada ’läähättää, voihkaista’ |
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va lätVsähtüä ’läkähtyä’ | vi läkastada, läkatada
’tukehduttaa;
tukehtua,
hinkua’,
läkaköha
’hinkuyskä’ | li läk5artq ’saada väärään kurkkuun’
= mdE Dlekams, M Dläkqms ’läähättää’.
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va vi), Äimä 1919 SUST 45
50 (+ ka), Kettunen 1922 LVeHA 1 14 (+ ve), Kettunen 1938
LivW 211 (+ li), *Toivonen Vir 1949 48, 180 (+ md; sanat
kuuluvat läkättää sikermän yhteyteen), Kettunen Vir 1949 145
(md ei tähän), SKES 1958 320, EEW 1982–83 1440–41, Keresztes 1986 MdKons 2 76, UEW 1988 685 (? ~ md).

läkättää (Eurén 1860; etup. KarjKann) ’lörpöttää,
räpättää; kailottaa / schwatzen; grölen’, läkertää
(Gan 1787; paik. KSm) ’sotkea; puhua epäselvästi,
sekavasti; lörpöttää’ ~ ink lüjatä (prs. läkküjan) ’puhua,
jutella’, läkäellä ’puhua’ | (?) ka läklätteä ’hölöttää,
pölpöttää’ | ve Dläkätan ’lörpötän’, läkatam
’palpatamme’ | va (Kukk) läkinä ’puhe(lu)’,
läkemäkohta, läkeni-, läkenäpaikka ’aukile (lapsen
päässä)’; ims > ven murt. lekotátƒ ’mumista’, ljokotátƒ
’puhua nopeasti, epäselväs-ti’.
Onomat.-deskr. sanoja, joille läheisiä ovat myös
s. v. läkistä (ks. tätä) mainitut sanat. On myös arveltu, että tässä main. sanat olisivat johd:ia sanasta läkä
(ks. tätä); vrt. myös läkähtyä.
Kalima 1915 OLR 151 (sm ~ ink lägädäk ’puhua’; ims > ven
murt.), Kettunen 1943 SUST 86 159 (ink lüjatä ~ ve), *Siro
1949 SUST 93 156 (ink lüjatä ♦ *läkä, joka puolestaan s. v. läkä
main. sanojen yhteyteen), *Toivonen Vir 1949 47–49, 180
(tässä main. sanat eivät kuulu s. v. läkä vaan s. v. läkistä ja
läkähtyä main. sanojen yhteyteen), *Mägiste Vir 1953 362–65,
376–77, Vasmer 1955 REW 2 28, SKES 1958 320.

lämmin (Agr; yl., ei VarsSm) ’warm; Wärme’, lämmä (KaakkSm), lämmi (kaakkmurt.), lämpimä (paik.
itämurt.), lämpymä (paik. kaakkmurt. Pohjanm);
lämmiä, lämmyn (VarsSm); lämpö, lämpöinen, lämmetä, lämmitä, lämmittää, lämmitys ’pesällinen
puita (paik. savmurt. PPohjanm); kaljakeitto (etup.
VarsSm), maitovelli (Uus Kymenl itämurt., ei Kain
Verml)’ ~ ink lämmüja ’lämpö, lämmin’, lämmitä
’lämmitä’,
lämmittüja
’lämmittää’,
lämmätä,
lämmitellä ’lämmitel-lä’ | ka lämmin, lämmeä,
lämpöine ’lämmin; lämpö’, lämmetä, lämmitä
’lämmitä’, lämmitteä ’lämmittää’ | ly läm ’lämmin’,
lämbitä ’lämmitä’, lämbittädä ’lämmittää’ | ve Dläm
’lämmin‚ lämpö’, Dlämpta ’lämmitä’, Dlämbitada
’lämmittää’ | va lämm‰ı ’lämmin’, lämmitä, (Kukk)
lämp‰ıssä ’lämmitä’, lämmittüja ’lämmittää’ | vi lämbe,
(murt.) lämme ’tukehduttava(n kuuma)’, lämmatada
’tukehduttaa, läkähdyttää’, lämbuda ’tukehtua,
läkähtyä’, murt. lämm, lämb (g. lämmu) ’kuumuus’,
lämmistada ’kuumentaa’ | li lem ’lämmin’, lüjamatq

’tukehtua, läkähtyä’, lüjamatqks ’hengästyminen,
tukehtuminen’, lämmq ’heikottaa, pyörtyä’
= mdE Dlembe, M Dlämbä ’lämmin; lämpö’, E Dlembi7ne ’lämmin, lauha; lämpö’, Dlembe7nd'ems
’lämmitä’.
Ganander 1787 NFL 2 45a (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 30 (+
md), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
92 (+ ve), Wiedemann 1859 MélR 3 690 (+ li), Ahlqvist 1861
MMdGr 161, Qvigstad 1881 Beiträge 89 (+ lp), Kettunen 1922
LVeHA 1 101 (+ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 416 (+ ly), SKES
1958 320, Hakulinen 1968 SKRK3 112 (lämmin ♦ lämmä),
Keresztes 1986 MdKons 2 77, Häkkinen 1987 ES 159–60,
UEW 1988 685 (? + tVser liwq, lewe ’lauha, lämmin’).

lämmytä, lämmähtyä (molemmat Eurén 1860; ei
murt.) ’taipua / sich biegen’ ~ ka lämpyö,
lämmähteä id., lämmytteä, lämmähteä ’taivuttaa’,
lämmys ’taipunut kohta’, lämpä ’taipunut, väärä’ | ly
lämbüdä id., lämbüttädä ’taivuttaa’, lämbüi
’taipuva, notkea’ | ve Dlämbuda id., Dlämbutada,
Dlämb(eita ’taivuttaa’, Dlämbuz ’taipunut puu’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, vrt. länkä.
Äimä 1919 SUST 45 96 (sm ~ ka ve lp), Rytkönen 1940 tm
149, SKES 1958 320 (+ ly), EKET 1982 84 (+ vi lämp ’jokin
vino’), EEW 1982–83 1444–45.

lämsä1 (Eurén 1860), lämpsä (etup. PSm), lämsi (VKal »itse lämsensä lähetti»; ei murt.) ’hihna,
vetoköysi; silmukka, lenkki, suopunki / Riemen,
Zugseil; Schlinge, Öse, Lasso’ ~ ka lämVsä, lämVsVsä
id., lämVsie, lämVsVsie ’heittää suopunkia’ | ly lämtVs
’(kontin, nahkalaukun, hameen) viileke, kannike’ |
ve DlämtVs ’(kontin) viileke’
= lp law |zV e ’ohjashihna’, lawVzastit ’käyttää ohjashihnaa’ | ? syrj letƒ/s, vetƒ/s ’(linnun; jäniksen) ansa,
paula’ | ? vogE Dl‰ıs, I L P l5es ’linnunansa’ | ? ostjI lis,
E tis, P lis ’ansa, paula’. — Ims > ven murt. Dlemcy
(mon.) ’sarafaanin olkaimet, kontin viilekkeet’, josta
-ka johtimella ljamka ’kanto-, vetohihna; olkahihna;
valjaat’, tästä > ve Dlämk ’kontinviileke’, tVser Dlämkä
’olka-, vetohihna’, votj Dlamka ’vetohihna’, syrj
Dlamka: sa-Dl. ’poron valjaat’.
Setälä 1896 SUSA 14:3 10 (sm ~ lp), Wichmann 1902–03 FUF
2 180 (ven > syrj), Setälä 1902–03 FUF 2 232 (+ syrj vog ostj),
Grünthal 1911 EKirj 6 360 (+ tVserL lapsem ’riimunvarsi’),
Kalima 1913 RS 6 92 (ims > ven), *Kalima 1915 OLR 39, 42,
53, 158–59 (ims > ven > tVser votj), Turunen 1946 SUST 89
203 (+ ka ly ve), Kalima 1952 SlS 120 (ven > ve), E. Itkonen
1953–54 31 172 (? ~ syrj), FUV 1955 94, Joki 1956 FUFA 32
52 (tVser ja syrj eivät sovi hyvin yhteen), E. Itkonen 1956 UAJ
28 72 (ims ~ lp, kaikki muut vastineet mahd. muuta alkup.),
SKES 1958 320–21 (~ lp ? tVser syrj vog ostj), *Vilkuna Kotis
1966 48–54, DEWOS 1975 808, UEW 1988 239.
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lämsä2 (Eurén 1860 lämsällään ’raollaan (ovi)’),
lämpsä (EPohjanm Verml) ’löyhällä oleva,
irtonainen; läppä (itämurt.) / locker, lose; Klappe’,
läm(p)sätä, (Gan 1787 lämpsää) ’lampsia,
löntystää’, lämpsiä id., lämpsähtää ’mätkähtää,
lätsähtää’ ~ ka lämsä, lämssä ’laiska, voimaton
(ihminen); väljä (vaate)’, lämsäkkö, lämssäkkö
’veltto, voimaton’, lämseä, lämsseä ’lonksua’, lämsätä, lämssätä ’läimätä, mätkätä’.
Deskr.-onomat. sanoja, joita muistuttavat lp
(mahd. ims >) N læm |se (Lu) ’liian väljästi riippuva
t. levittäytyvä (et. puku); pieni lihava henkilö’,
l∞æmsâs ’liian väljä puku; liian pieni (ihminen
suhteessa pukuun)’, læm |sot ’mennä jonnekin liian
väljissä vaatteissa’. Vertauskohtina on mainittu
lukuisia muitakin deskr. sanoja eri sukukielistä.
Wiklund 1896 SUST 10 181 (sm vrt. lp), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 71 (sm ~ lpKo), Wichmann 1914–22 FUF 15 19–
20 (sm ~ md tVser syrj vog ostj), Wichmann 1923 TscherT 71
(unk), Toivonen 1928 FUF 19 188–89 (+ lpN lavVco ’irtonainen, lepatteleva’, ? tVser unk), Moór 1953 ALH 2 37 (lp unk),
FUV 1955 94, SKES 1958 321 (sm ~ ka; niitä muistuttavia sanoja myös lp md vog ostj unk), UEW 1988 241, 864 (etäsukukielistä vain lpN lavVco tähän).

länget (Gan 1787; itämurt. Kymenl PKaakkHäme PSm), ränget (Martti n. 1580; Uus Satak EKPohjanm
PPohjanm rannikko), ranget (lounmurt.) ’kahdesta
toisiinsa
kiinnitetystä
puukaaresta
koostuva
valjaiden kaulaosa / Kummet’, länki-, ränkipuut
’länkien puuosat’, ämmänlänget, -ränget, -ranget
’niskakorento’, länki-, ränkiluu ’solisluu; kalan (tav.
hauen) poskiluu’ (länget > lpN len |gi (Lu In Ko) id.)
~ ink länget | ka länket, länkipuut | ly länged,
länkp5ud | ve Dlänged, Dlängpud | va rang(ed | vi rangid
’länget’, rangluu ’solisluu’ (murt. ränged (Kuusalu) <
sm) | li r5angaz ’suitset, ohjakset’, rangqd ’suitset’.
Sanojen alkuperä on jossain määrin epäselvä. Jos
l- ja r-alkuiset muodot ovat samaa alkuperää, niin
länget voi olla johd. sanasta länkä (ks. tätä) ja ralkuiset sanat sen äänt. variantteja (silloin sm > nr
murt. ranka, mon. rankor, rank, mon. rankar
(Suomessa myös ränker id.)); toisaalta tyyppi ranget
voi olla primaari (mahd. < germ, vrt. mn rPong, mr,
nr murt. vrang ’aluksen kaari’) ja sm-ve länget
tällöin länkä sanaan nojautuva kansanetym.
muodoste. Va-li ranget ja sm-ve länget saattavat olla
myös kahta eri alkuperää (ja sm lounmurt. ranget <
vi). Kahdessa viim. main. vaihtoehdossa ränget olisi
kontam. ranget + länget.
Ihre 1769 Gloss 2 382 (sm ränget ~ germ), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (sm länget, ränget ~ va vi), Ahlqvist 1871 KO 115 (sm

> ruots; länget ♦ länkä), VW 3 1888 113 (+ li), Weske 1890
SFKO 164 (ims < sl), Anderson 1893 Wandl 43 (sm > lp),
Mikkola 1894 SUST 8 16–17 (< germ), Saxén 1895–98 Lånord 206–07, Setälä 1912–13 FUF 13 446, Saareste 1924 LVEM
218 (+ ka ve; tuskin länget ♦ länkä), Kyrölä Vir 1933 458 (vi
(Kuusalu) < sm), Airila Vir 1933 469 (r- ja l:lliset sanat eri
alkuperää), Kiparsky 1936 MSNph 11 64, Kettunen 1938 LivW 329 (vi li < latv, vrt. sprang5at ’kiristää’), SKES 1958 321 (+
ly), T. Itkonen HAik 1972 99, 105 (sm lounmurt. ranget < vi),
EEW 1982–83 2410–11 (ranget jne. < sk; länget jne. ♦ länkä),
Suhonen 1989 SUSA 82 213–15 (va-li ranget < baltt, vrt. liett
árklio ãpranga ’hevosen valjaat’; ? ränget < sl, vrt. mksl
-prPega ’valjastaa’).

länkki ks. lenkki.
länkä (Eurén 1860) ’käyrä, koukistunut / krumm,
gebogen’, länkky (PSm) ’poimu, pullistuma, mutka’,
länkällään, längällään, lönkällään, löngällään
(ISm) ’kallellaan, vinossa’, länki- (yl.), länkä(paik. itämurt.), länkkäsääri (paik. KaakkSm)
’väärä-, lenkosääri’, längätä, löngätä (paik. Uus
Peräp) ’nojautua, kallistua’, länkätä (paik. itämurt.)
’kävellä ontuen, linkata’ ~ ka länkä, lönkä ’väärä,
lenko (puu)’, länkämöisilläh ’kyyryssä, kumarassa’
(vrt. myös lönkälleh ’taipuneena, lengollaan,
kallellaan; raollaan; kumarassa’, lönkkä(polvi),
lönkäpolvi ’koukkupolvi(nen)’, lönkätä ’painaa
lengoksi, väärään; raottaa; levittää jalkansa
haralleen’, lönkitä ’ontua, kompuroida’) | vi längakil
’väärässä, vinossa’, läng (g. -u) ’vinous’, längus
’vinossa’, länguda ’painua vinoon’
? = lpN læg |ge ’pitkä notkelma, painanne’,
Lu sliegg5e, slägg5e ’kaareva; vino, käyrä’, N
læg |gan ’notkoselkäinen eläin’, læggeld ’notkollaan,
mutkalle painunut (selkä, vene, pulkka, jalas)’,
læg |gat ’seisoa t. maata selkä notkossa’ (voivat olla
myös sanan lenko vastineita t. lainaa < sm).
Todennäk. deskr. sanoja, vrt. lenko, lynkä.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 147 (sm ~ vi), VW 3 1888 179–80
(+ lp; länkä ja lenko kuuluvat yhteen), T. I. Itkonen 1916 SUST
39 75 (+ lpKo Vslenk#e ’takaviistosarvi’), SKES 1958 321 (sm ?
> lp), Suhonen 1989 SUSA 82 211 (sm < ven ljakij ’käyrä’).

lännikkö (Lönnr 1874; InkVi), läntymys (Flor 1702;
ei murt.) ’matala puinen maitoastia / flaches
Milchgefäß aus Holz’ ~ ink lännikko ’puupytty’ | va
lännikko ’pytty, voipytty’ | vi lännik (g. -u) ’astia,
pytty’ (> ven murt. ljánik ’suuri puuvati’).
Kantasanaksi sopisi *läntä; tällaista ei ole
todettu, mutta samasta sanasta voisi juontua myös
sm (loits.) lännys ’lehmus’ ja sanalle voisi löytyä
baltt alkuperä, vrt. liett lentà ’lauta, paarit, taulu’. —
Vrt. myös ve lätik ’pytty’, li lemdqks ’puuastia,
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(puinen) maitoastia, jossa maitoa lämmitetään’
(jonka -m- ehkä lem ’lämmin’ sanan vaikutusta) sekä
vi murt. lämigäs ’suuri (maito)astia’, lääsikko
’astia’, läätsik ’suuri astia, saavi’.
Ahlqvist 1856 WotGr 135 (va ~ vi), Weske 1890 SFKO 95 (vi
> ven murt.), Kalima 1915 OLR 159, Ojansuu 1921 Lisiä 23–
24 (sm ve va vi sanat ♦ ksm *läntä ’lehmus’ < baltt), Toivonen
Vir 1921 82, Rintala Vir 1956 324, SKES 1958 321 (+ li; vi
murt. lääsikko ? < va), E. Uotila 1970 Euroasiatica 1:9 8–10
(ksm *läntä ’lehmus’ < baltt).

länsi (Agr; yl.; Renv 1823 myös lensi, ei murt.)
’Westen’, savmurt. paik. ’lounas’, länttää: päivä
länttää (Jusl 1745; ei murt.) ’tulee ilta’ ~ ink läns
’länsi’ | ka (sm >) länsi ’länsi’ | va lüjasi ’länsi (?)’ | vi
lääs (g. lääne) ’länsi; (Wied) lounas’, murt. (Wied)
lääs (g. lääsi, lääsa), E lääds (g. läädsa) ’lounas’,
(sm >) murt. läns, länts (g. länne) ’länsi’ | li l5e7ntVs (g.
lüjand) ’lounas’ (> latv lents, lenics, lenica id.).
Sanan alkuperä on epäselvä. Sen on mm. arveltu
kuuluvan sanojen lenseä ’leuto, lauha’ t. lansi ’alava
maa’ yhteyteen (ks. näitä), mutta oletukset ovat
aivan epävarmoja.
Ganander 1787 NFL 2 47 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 18
(+ va), Lönnrot 1856 Väderstreck 11 (~ lenseä), MUSz 1873–
81 681, Thomsen 1890 BFB 265 (+ li; li > latv), »Sahmatov BP2
1911 720 (< germ), Tallqvist 1928 StO 2 134 (? ~ läntistynyt,
läntällään), Kettunen 1938 LivW 189, 213 (? ~ lenseä, vrt.
myös li (Sal) lüjan ’lempeä’), SKES 1958 321, Saukkonen Vir
1962 343 (kehittynyt lansi sanasta), Räisänen 1988 STEP
1987–88 129–38.

(Alm 1772; LounSm EPohjanm) ~ ink p‰ınilantain,
p5enel-läntäin ’pienehkö’, Vs5uri-lantain, s5urelläntäin
’suurehko’ | ka helppolanta ’pienehkö, vähäläntä’,
helppolantaine,
-läntäine
’pienikasvuinen’,
kuivalanta, -läntä, -läntäine ’kuivanlainen, laihahko’
| vi koillmurt. landa: teist landa ’toisella tapaa’,
landane, landaline ’kaltainen, samanlainen’ (< ink).
Kahdesta johtimesta *-lA- ja *-ntA- muodostettu
johdin, joka on mielletty sekundaaristi yhdyssanan
perusosaksi (vrt. usein puuttuva vokaaliharmonia,
edellä olevan sanan genetiivi); on myös esitetty, että
aines olisi lainaa sk taholta, vrt. nr land ’maa’.
Tunkelo Vir 1914 129–32 (? < sk), *Rintala 1972 läntä et.
131–40, 198–99, 244–47 (< *-lA- ja *-ntA-), T. Itkonen Vir
1973 381–88 (samoin), Alvre 1981 SFU 17 241–46 (< sk).

läntätä (Lönnr 1874; ISm, paik. Pohjanm) ’lyödä,
läimäyttää, mättää; tahria (Lönnr) / schlagen, klatschen, schmeißen; klecksen’, (p)läntti, läntty
’epämääräisen kokoinen (maa-)alue, tilkku, kaistale;
tahra, täplä’ ~ ka läntVsä ’lieju’, läntVsäkkä, läntVsäkkö
’kurainen’.
Onomat.-deskr. sanoja, joihin liittynevät s. v.
länttä, lättä ja lätäkkö mainitut sanat ja joihin
toisaalta ovat saattaneet vaikuttaa nr murt. flätta
’heittää nurin, kumoon’ ja nr murt. Sm plätta ’lyödä
t. läimäyttää paljaalla kädellä’ sekä plätti (ks. tätä).
Ojansuu 1918 KAÄH 56, 58 (sm ~ ka), Karsten 1934 FmS 2
99 (< nr murt. Sm flinta ’läimäyttää’ tai kummankin tahon sanat onomat.), Kettunen 1955 AASF B 90:1 116 (+ vi), Grönholm 1988 RLT 51, 126 (fläntti < ruots Sm flänt).

länsmanni ks. lensmanni.
läntti ks. läntätä.
länttä: läntässä, länttään, läntällä, läntälle
(LönnrLis 1886 läntti; ISm, paik. KaakkHäme
Kymenl KPohjanm) ’lintalla, lintalle (kengät) /
schief abgelaufen (Schuhe)’, läntsällä, läntsälle
(paik. itämurt.) id., läntistyä (LaatKarj savmurt., ei
Kain Verml) ’mennä linttaan’, länttäjalka ~ ka
läntVsistyö ’mennä käppyrään, linttaan, kastua
pilalle’.
Deskr. sanoja; vrt. lintta.
Ojansuu 1918 KAÄH 51 (sm ~ ka), Rintala 1972 läntä 236–
37.

-läntä (yl., ei PSm) esim. sanoissa lyhyenläntä (et.
itämurt. Pohjanm VarsSm), lyhe-, lyhy-, lyhäläntä
(laajalti LSm, paik. savmurt.) ’lyhyehkö, lyhyenlainen / ziemlich, recht kurz’, vähä(n)läntä (Raam
1642) ’pieni’, myös -läntäinen: esim. vähäläntäinen

läpi (Agr; yl.) ’lävitse, halki, kautta; reikä (et. LSm)
/ (hin)durch; Loch’, sijam. läpeensä, lävitse, johd.
lävistää, läpäistä ~ ink läpi, läpitse ’läpi’ | ka läpi
’läpi, halki, kautta’, lävisteä ’lävistää’ | ly läbi ’läpi,
lävitse’ | ve Dläbi ’läpi, kautta’, Dläbuda ’tehdä reikä’ |
va läpi ’läpi’, läve ’kynnys’ | vi läbi ’läpi’, E läbi
(g. läve) ’aukko (ikkuna t. ovi)’, läbida ’mennä t.
kulkea läpi; lävistää’, läbistada ’lävistää’, lävi (g.
läve) ’kynnys’, murt. läve, lääv id. | li leC b, leC bbq,
leC bbql ’läpi’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
135 (+ va), Genetz 1890 Partikk 157 (+ ka ve li), SKES 1958
321 (+ ly), EEW 1982–83 1432–33, Häkkinen 1987 ES 160.

läppä1 (Eurén 1860; yl.) ’pieni levy t. liuska, joka
toisesta reunastaan kiinnitettynä toimii jnk aukon
sulkimena, kansi, luukku / Deckel, Klappe’ ~ ink
läppä ’eväslaukun nahkaläppä, kansi’ | ka läppä:
kesselin l. ’kontin kieli’
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= lpN læp |pe: râd |d#e-l. (Lu In) ’rintaläppä, jolla
peitetään peskin kaula-aukko’ | ? tVserL lewedä-, I leweda- ’peittää’, L lewäVs ’katto, kansi’, I lewaVs ’suojakatos, vaja’ | syrj lap: /sin-l. ’silmäluomi’, lap(ed:
sumka-l. ’kontin kieli’ | ? vogE l‰ıp-, I L P l5ep- | ? unk
lep ’peittää’. — Ainakin vog ja unk sanat kuuluvat
keskenään yhteen, ja myös tVser sana voi palautua niiden kanssa samaan, sm läppä sanasta erilliseen,
alkuaan verbi- tai verbinominikantaan.
Qvigstad 1881 Beiträge 91 (lp < sm), Qvigstad 1893 NL 228
(sm lp < sk), Wiklund 1896 SUST 10 181 (sm ~ lp, ei < sk),
SKES 1958 321–22 (deskr. sana), UEW 1988 241 (tVser ~ votj
unk, myös muita rinnastuksia), *Kulonen 1988 FUF 48 281–86
(sm ~ ink ka lp tVser syrj vog unk), UEW 1992 8 (kaksi sanuetta: sm ~ ka lp syrj).

läppä2: kärpäsläppä (ISm, paik. KPPohjanm) ’kärpäslätkä / Fliegenklatsche’ ~ ka läppä ’id.; leveä,
matala esine; lyhytkasvuinen, leveänaamainen
ihminen’, läppy ’kärpäslätkä’ | vi (Wied) läpp: l.jalg ’karhu’ | li Dläp®a ’uimaräpylä’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät läpätä sanueen
yhteyteen, ks. tätä.
Kettunen 1938 LivW 211 (sm läppä ~ vi läppjalg, li Dläp5a),
SKES 1958 321–22 (sm läppä1 ’levy, luukku’ ~ ka läppy ’kärpäslätkä’, ? vi li).

läppä3 ’kellon kieli’ ks. kläpätä.
läpätä (melko yl., et. KaakkSm) ’lyödä kevyesti, läpsäyttää; paiskata (kättä) / klatschen, knallen’,
läpättää (Lönnr 1874; I- ja PSm) ’liikkua vikkelästi,
lepattaa, takoa (sydän)’, läpyttää ’taputtaa, läpsyttää
(I- ja PSm); latkia (Gan 1787)’, läväyttää ’paiskata,
lyödä’, lävähtää ’läiskähtää; leimahtaa, lehahtaa
(tässä merk:ssä selvästi välähtää sanan vaik.)’ ~ ka
läpätä ’läpsätä, pamauttaa, paiskata kättä’, läpätteä
’lepattaa, väpättää;

heiluttaa nopeasti edestakaisin’ | ly läpetädä
’lepattaa (haavan lehti puussa)’ | ve Dläpotada ’lyödä
kevyesti kädellä, läpsäyttää, taputtaa’.
Deskr. sanoja, vrt. läppä2, lepattaa. — Sm
läpätä ’lyödä, soittaa kirkonkelloa’ on muuta
alkuperää, ks. kläpätä.
läristä (Lönnr 1874; paik. murt.) ’pöristä, hyristä;
lörpöttää / brummen, summen; plappern’, lärinä ~
va läris(sä) ’? id.’ | vi läriseda, lariseda, laristama
’läiskää, räkyttää, lörpöttää’, lärin, larin ’läiskyntä,
räkytys’, läru ’itkuinen lapsi’ (vrt. myös pläriseda

’parkua’, plära ’lörpötys’, plärin ’parkuna’) | li
lärikVsq ’räkyttää, meluta, huutaa’.
Onomat. sanoja; vi p-alkuiset sanat ositt. < saks
plärren ’hoilottaa, mölytä, parkua, lörpöttää’,
Geplärr ’parkuna, lörpötys’, josta myös va plärissä
(merk. epäselvä) ja li plär5a ’räikkä’, plärikVsq,
pläri7ntƒq ’kolista, lörpöttää’ (vrt. myös latv p„l5erkst5et
’parkua’, p„ler5at ’lörpöttää’).
Kettunen 1938 LivW 212 (sm ~ vi li), 304 (li plär5a < vi plära
< saks Geplärr), SKES 1958 322, Vääri 1976 Fenno-ugr 2 76,
77 (+ va ilman merkityksiä), EEW 1982–83 1237, 1447, 2108–
09.

läsi (As 1768; länsimurt. ja ymp.), pläsi (Jusl 1745
pläsisuorsa ’haapana’) ’laukki; naama, turpa /
Blesse; Gesicht, Fresse’, PSm myös ’(kasvamaton t.
paljas)
laikku;
läiskä
(esim.
ihossa,
karvapeitteessä)’, läsikkö, läsipää (ei PSm)
’läsipäinen hevonen’
< nr bläs ’laukki; (vanh.) naama’, mr
blæsutter ’laukkipäinen’, norj bles, kas bles(se),
ns Blesse ’laukki’ < germ *bles- ’olla valkoinen,
vaalea’.
Renvall 1826 SSK 2 78 (sm < ruots), Karsten 1938 FmS 5 220
(< ruots), Hellquist 1939 SEO 84, SKES 1958 322.

läsiä (Gan 1787; Karj Ink) ’sairastaa, potea; maata
(laiskana) / krank sein; (faul) liegen’ ~ ink läss‰ıä
’sairastaa’ | ka läsie ’sairastaa, potea’ | ve DläVzuda
’sairastaa, potea; maata’, DläVzui ’sairas’, DläVzund
’sairaus’ | va läsiä, (Kukk) lässiä, leVzVziä ’sairastaa’,
läsivä (Kukk) ’sairas’ | vi lesida, lesatada, läsida
’virua, makailla’
< ven leVzátƒ ’loikoa, maata; sairastaa’; ven myös
> lpKo lieVsVs(ad (Kld T) ’lojua, maata; sairastaa’.
Ganander 1787 NFL 2 49a (sm ~ vi), Knorring 1833 Gamla
Finland 53 (< ven), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va), Ahlqvist
Suomi 1857 93 (< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve),
Mikkola 1894 SUST 8 135 (+ ka), Kalima 1952 SlS 121,
SKES 1958 322 (ven > lp), Nirvi 1960 SbFAW 147 (ink <
ven), Plöger 1973 RL 96.

läski, fläski, pläski (Agr fleski; yl.) ’silava, ihra;
rasvainen sianliha / Speck, fettes Schweinefleisch’ >
ka läski id.
< vur fläsk, mr nr fläsk, mn flesk id.; sm ilmausten lyödä, panna, mennä läskiksi osalta vrt. myös nr
murt. Sm fläska ’osua harhaan pallopelissä’, joka
kuuluu main. sk sanojen yhteyteen.
Ingman Suomi 1844 193 (sm < ruots), Ahlqvist 1875 KW 20
(samoin), Streng 1915 NRL 108 (< vur), Karsten 1922 Fragen
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72, SKES 1958 322, Grönholm 1988 RLT 51 (sm lyödä läskiksi < nr murt. Sm).

lässähtää (Gan 1787; paik. Häme EKPohjanm) ’tulla likilaskuiseksi (leivonnainen); mätkähtää,
läjähtää; lopahtaa / beim Backen nicht aufgehen;
plumpsen, klatschen; verflachen (metaph.)’,
läsähtää ’mätkähtää, läjähtää’, lätsähtää (itämurt.)
’id.; tulla likilaskuiseksi’, lätsä ’matala lakki’ ~ ink
lätsühattu ’vanha kiiltävälippainen lakki’ | ka
lätVskähteä ’lätsähtää’. — Sm lätsä > nr murt. Sm
lättsä ’lakki, lätsä’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. litsata, lättä.
Rytkönen 1940 tm 40 (lätsähtää ~ litsahtaa), Wessman 1956–
57 FmS 17–18 70 (sm > nr murt. Sm).

lästi, lesti (Speitz 1643, Lönnr 1874 myös lesta; Satak EPohjanm sekä hajat.) ’vanha viljan, hiilen,
tervan yms. tilavuuden t. painon mitta: 12 tynnyriä /
alte Volumen- bzw. Gewichtseinheit für Getreide,
Kohlen, Teer u. ä.: 12 Tonnen’, lesti murt. myös
’hiili- t. ruumenkoppa’
< nr läst ’tilavuusmitta’, mr læst ’paino- ja tilavuusmitta’ < kas last, mon. leste, ’lasti, tietty määrä
tavaraa’. Vrt. lasti, lastata (ks. tätä).
Renvall 1823 SSK 1 274 (< ruots), Karsten 1938 FmS 5 220 (<
nr), Hellquist 1939 SEO 611 (samoin), SKES 1958 322.

lätistä (Gan 1787 plätistä; yl.) ’puhua joutavia, löpistä; litistä, lotista / schwatzen; platschen,
klatschen’ ~ ka lätVsissä ’litistä, lotista’, lätVsä ’suu
(halv.)’ | vi lädiseda id. | li läd'ikVsq ’mumista;
löpistä’.
Onomat. sanoja.
Vääri 1976 Fenno-ugr 2 76 (sm ~ vi li), EEW 1982–83 1433
(sm ? ~ vi).

lätkiä (Lönnr 1874; laajalti murt., ei Verml Ink)
’läiskiä, lyödä, läimäytellä / klatschend, mit der
flachen Hand schlagen’, lätkäistä, (kärpäs)lätkä ~ ka
lätkeä, lätkyö ’läiskää, läiskyttää’, lätkytteä
’läiskyttää, lätkyttää, lätky ’lyönti, läimäys’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. läimätä, lätistä, lättä.
lätsä ks. lässähtää.
lätti1, yhd. sika-, sikolätti (Flor 1678; et. Uus E- ja
KaakkHäme KSm ESavo), (sika-, siko)läätti (Schr
1637 sica läätti; Satak P- ja PäijHäme PSm) ’sikala,
(PSm myös) lampola / Schweine-, Schafstall’

< nr murt. läter, svin-läter ’makuusija, sian ja
muiden eläinten makuupahnat’, lätter ’id.;
porsaspesye’. — LpN l∞ædi ’lampola’ < sm.
Mikkola 1894 SUST 8 120 (sm < nr murt.), SKES 1958 323 (?
< nr murt.; sm ? > lp).

lätti2 (Renv 1823; Gan 1787 lätti ’mustalainen’; ei
murt.) ’lättiläinen, latvialainen; lätin, latvian kieli /
Lette, Lettin; Lettisch’, lättiläinen ~ ink lättäläin
’latvialainen’ | vi läti (g.): läti keel ’latvian kieli’,
lätlane ’latvialainen’ | li letƒDli, letƒli (s.), letƒ (a.)
’latvialainen’, letƒ-k5eDl ’latvian kieli’
< joko vi, ruots t. ns, vrt. ns Lette ’latvialainen’,
nr lett id., nämä samoin kuin esim. ransk letton id.
luult. < latv latvis, latvietis id. (mahd. < joennimestä
Lat(v)a t. Let(v)a).
Ojansuu 1916 SKTT 116 (sm < vi), B5uga 1924 JuhlakStreitberg 30 (latv nimen alkup.), Kettunen 1938 LivW 188 (sm ~ vi
li), EEW 1982–83 1448–49 (sm < ? vi; vi li < saks).

lätty1 (Lönnr 1874; KPPohjanm Peräp Kain, osin
Häme) ’ohukainen / Pfannkuchen’, plätty
(EPohjanm Länsip, paik. Uus KPohjanm), lättynen,
plättynen (E- ja KaakkHäme), lettu (savmurt.
KaakkSm), lettunen (KaakkHäme), plätti (LounSm)
~ ka lettu ’ohukainen’ (< sm)
< nr murt. Sm plätt, plätty, ruots plätt ’ohukainen’, vrt. nn plett ’pieni litteä, pyöreä kakku’, holl
plets, saks platz, plätzchen, plätzlein ’pyöreä, ohut
kakku’, engl plate ’litteä kakku’.
Karsten 1944 FmS 10 397–98 (sm < nr murt. Sm), SAOB 20
1954 P 1309 (ruots plätt ’lätty’ ja ’tahra’ sanoilla eri alkuperä),
SKES 1958 322 (lätty ’ohukainen’ ja ’tahra, maapala’ sama sana).

lätty2 ’tahra’ ks. plätti.
lättä: lättäjalka, -nenä
(Eurén 1860; yl., ei
LounSm) ’jk litteä / etw. Flaches’, lätätä (LSm)
’läimäyttää, mättää’, lättänä, lätykkä (Gan 1787) ’jk
leveä ja litteä’, tähän mahd. myös lätkä ’kiekko,
levy’ (ainakin ositt. lätkiä v:n yhteyteen, ks. tätä) ~
ink lätistüja ’litistää, musertaa’ | ka lätVsisteä ’litistää’,
lätVsistyö ’litistyä’, lätVsänä ’mäsänä; lytyssä’,
lätVsänenä | vi murt. lätakas ’latuska’.
Deskr. sanoja, vrt. litteä (s. v. litistää), lattea.
Hahmo 1994 Grundlexem 182–84.

lätäkkö (Schr 1637; yl.), lätäkkä (paik. murt.), lätikkö (kaakkmurt.) ’lammikko, rapakko / Tümpel, Pfütze’ ~ ink lätikkä | ka lätäkkö, lätikkö | ly lätäkk(o) |
veK Dlätƒäk, E Dlätƒik | va (Kukk) lätäkko id.
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Vrt. myös s. v. läntätä ja lättä main. sanoja.
Genetz 1877 KL 15 (sm ~ ka), Kettunen 1922 LVeHA 1 35 (+
ve), SKES 1958 322 (+ ly va).

lävetä (: läpeää, läpee; Lönnr 1874; Satak PHäme),
lävytä (: läpyää) ’välttää (silmä, katse) / (dem Blick
jmds.) entgehen’ (»kun äiren silmät läpee, nil lapset
karkaa») ~ va (Mahu) lävetäg ’liikenee’ | vi läbeda,
läbuda, läbeneda ’ehtiä, joutaa, malttaa’ | li läC bbq
id., läb5andqks ’aika, rauha’.
Kettunen 1938 LivW 211 (sm ~ vi li), SKES 1958 322.

lävistää ks. läpi.
lävähtää ks. läpätä.

läähättää (JuslP; I- ja PSm), läähöttää ’huohottaa,
puuskuttaa / schnaufen, keuchen’ ~ ka leähätteä
’läähättää, huohottaa’.
Onomat. sana.
Äimä 1919 SUST 45 50 (sm ~ ka).

lääkitä (: lääkitsee; Agr; yl.) ’hoitaa lääkkeellä / mit
Medizin kurieren’, lääkitys (Agr lekitus jne.; et. Pohjanm) ’lääkehoito, lääke’, lääke (n. 1800; murt.
myös ’viina’)
< mmr vur läkia ’hoitaa terveeksi’, nr läka ’id.;
parantua’ (johd. sanasta, jota edustavat nt læge, mt
læke, mys l5achi, goot l5ekeis ’lääkäri’, ags l∞æce ’id.;
iilimato’). — Sm lääkitys > lpIn lekittas, lækittas
’rohto; viina’. Ks. myös lääkäri.
Kirjallisuus ks. s. v. lääkäri.

läyli (Kal), läylä, läylö, läylen (Lönnr 1874; hajat.
Karj) ’raskas, tukala, vaikea / schwer, beschwerlich,
mühsam, unbehaglich’, esim. »läylö on lähteä, läylö
olla lähtemättä», läylentää (LaatKarj, paik. PKarj
Kain) ’kuvottaa, etoa; kolottaa; porottaa (aurinko)’,
läylöä (LaatKarj) ’kuvottaa’, läylöttää (PKarj)
’porottaa (aurinko)’ ~ ka läylen, läylemä ’velttous,
hiostava t. tukahduttava olo t. ilma, pahoinvointi;
painostava, tukahduttava, kuumeinen, sairas, vaikea’,
läylenteä
’veltostaa;
tehdä
heikoksi,
pahoinvointiseksi, haluttomaksi’ | ly DläuDle7n ’raskas,
tuskallinen olo’ | veP löuDlein, K Dlöumai7n, Dlöumei, E
DläuDlüja ’raskas, vaikea’, Dlöumeta ’tulla huonommaksi,
paheta’ | vi läila, läilakas, (Wied murt.) läilas
’vastenmielinen, iljettävä’, E läülä ’tiine’ | li lüjalam
’raskas, vaikea; raskaana oleva, tiine’, lüjalamqz
’raskaus, vaikeus, vaiva’, lüjalamtq ’tehdä painavaksi;
tehdä raskaaksi’
= lpE liëvles (Kld T) ’raskas’ | tVserL nelq, I nele,
lelq, lele ’raskas, vaikea; raskaus’, B lele ’id.; vaikeus’ | ?? ostjI lil ’kylmä’, lül ’kevätkylmä’. — Tähän
yhteyteen saattaa kuulua myös sanapari sm läylä
(Eurén 1860) ’levällään oleva, löyhä’ = lpN læw |le
’hyvin väljä vaatekappale (et. housut)’, mahd.
toisaalta myös sm > lp t. lp > sm.
Castrén 1845 EGTsch 65 (sm ~ tVser), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 147 (+ ka vi), MUSz 1873–81 395 (+ lpE), Paasonen &
Donner 1926 OstjW 109 (? + vog lül, DluDl ’heikko; laiska, veltto; huono’), Kettunen 1938 LivW 212 (+ li), E. Itkonen Vir
1938 458 (läylä ’levällään oleva, löyhä’ ~ lpN læw |le liittyvät
mahd. tähän), Tunkelo 1946 VeKÄH 386, 423 (+ ve), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 172 (lpE ? < sm), SKES 1958 322 (+ ly ?
ostj; vog; sm ? > lpN t. lpN > sm), EEW 1982–83 1439–40,
UEW 1988 243 (vog ei tähän).

lääkäri (Agr läkeri; yl.) ’Arzt’
< mmr läkiare, läkäre, läkere, nr läkare id.
(johd. v:stä mr läkia, nr läka ’parantaa’). — Sk
taholta
myös
>
lpLu
lüjak5ar(-siehk5e)
’lääkäri(ntapainen)’. Vrt. lääkitä.
Ihre 1769 Gloss 2 28 (sm ~ sk), Renvall 1823 SSK 1 304 (<
ruots), Thomsen 1869 GSI 54, Streng 1915 NRL 108 (< mmr),
Hellquist 1939 SEO 606, SKES 1958 322, Häkkinen 1987 ES
160–61.

lääni (Agr; yl.) ’Verwaltungsbezirk, Lehen’, murt.
myös ’tila, laaja alue, seutu’ ~ ka leäni ’valtakunta,
lääni; (suuri) alue’ | vi lään (g. -i) ’läänitys, lääni,
seutu’
< mmr län ’laina; lääni, läänitys’ (nr län ’lääni’),
mn lén ’lääni; läänitys’ (< kas l5en ’läänitys’); sm
verbin osalta huom. myös nr mmr läna, mn léna
’lainata’ (< kas l5enen id.). — Sk > lpN (Friis) liedna,
lædna ’lääni’, sm > lpIn -lææna id.
Renvall 1823 SSK 1 304 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 216
(lpN < sk), Streng 1915 NRL 109 (sm ~ ka vi; lääni < mmr <
kas; läänätä < nr), Hellquist 1939 SEO 603, 607, SKES 1958
322–23 (läänätä ? < nr), EEW 1982–83 1450, LpIn 2 1987 37
(lpIn < sm).

lääp(p)iä ks. kläämiä.
lääte (1850; KSm Verml) ’Saussurea; (murt.) (huopa)ohdake, Cirsium / Alpenscharte; (Alant)distel’,
lädäke (PHäme ja ymp.) ’(huopa)ohdake’, lääpe
(KaakkSm) id., lääde (1850) ’Serratula arvensis’,
läätä(ruoho) (Gan 1787) ’jokin kasvi’
todennäk. < ruots, vrt. vur lättegräs ’Serratula
tinctoria’, vur nr murt. leta ’värjätä’. Serratula
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tinctoria on vanha väriainekasvi; Serratula, Cirsium
ja Saussurea ovat läheisiä ja toisiaan muistuttavia
kasvisukuja.
Koivulehto 1972 NphM 73 609–10.

läätti ks. lätti1.
läävä (Jusl 1745; KaakkSm PKarj Ink sekä hajat.)
’navetta / Stall’ ~ ink lüjavä | ka leävä | ly Dliäv | ve Dläü
| va (Kukk) lüjavä id. (< sm)
< mven hlVev ’navetta’ < germ *hlaiwa- (goot
hleiSra ’maja, teltta’, nr lider ’liiteri’). — LpKo
lie´vv#e id. < sm t. ka; lpKld lieff id. < ven.
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Sjögren 1850 MélR 1
528 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 92 (+ ve), Mikkola
1894 SUST 8 54, 173 (+ ka), Mikkola 1938 SUST 75 81–82,
T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpKo < sm < ven), Kujola 1944
LyS 207 (+ ly), Kalima 1952 SlS 121–22, KKSK 1958 212
(lpKld < ven), SKES 1958 323, Vilkuna 1960 KA 14:1 50–53,
Nirvi 1960 SbFAW 148 (ink < ven), Kiparsky 1963 RHGr 1 77
(< mven), Koivulehto 1973 NphM 74 564 (ven < germ), Plöger
1973 RL 96.

paahtaa (osin VarsSm LUus) / schlaff hängen; faulenzen, sich nicht bewegen; sengen (Sonne),
brennen’, löksöttää
’roikkua väljänä’,
lökä-,
lököpöksy; lökö ’paahde’ ~ ka lökötteä ’olla
velttona, liikkua verkkaisesti; liekehtiä, loimuta
(tuli)’, lökVsötteä id.
Deskr. sanoja. Vrt. lötköttää sekä toisaalta
lekottaa (s. v. lekko).
lölli (Jusl 1745; paik. murt.), lölly ’lihava; pehmeä;
hyllyvä / dick; weich; schwankend’, löllö ’id.; tomppeli; vetelys (Kymenl)’, löllöttää (PSavo Kain) ’olla
jouten, möllöttää; kulkea verkkaan t. veltosti’ ~ ka
löllö ’tollo’, löllötteä ’möllöttää; löntystää; kailottaa,
vollottaa’.
Deskr.-onomat. sanoja. Vrt. lolli.

löhötä (etup. itämurt.), löhötellä (Gan 1787), löhöttää ’maata t. olla laiskana, rötköttää / faulenzen,
sich rekeln’ ~ ka löhötteä ’id.; loimottaa (tuli);
lorottaa (vesi)’.
Deskr. sanoja.

löntystää (Eurén 1860; melko laajalti murt.) ’laahustaa, lampsia / sich schleppend fortbewegen’, löntystellä, löntti (etup. itämurt.) ’vetelys; köntys’ ~ ka
löntysteä ’laahustaa, lampsia’, löntti ’jötikkä;
köntys’, löntys id. | va (Must) löntössä- ’löntystää’.
Deskr. sanue, jolle läheinen on sm lönkyttää
(Gan 1787; etup. I- ja PSm) ’juosta hiljakseen,
hölkätä’. Tähän yhteyteen kuulunee myös sm
länsimurt. (k)löntti ’kokkare, möykky’, jonka
kl:llinen asu lienee heijastumaa samamerkityksisestä
klimppi sanasta.

löija (yl., ei Verml Ink), (f)leija (etup. LounSm Kymenl), flöija, löijä, slöija ’(morsius)huntu / (Braut-)
schleier’, leijakka (Lönnr 1874) ’viitta, kauhtana’
< nr slöja ’morsiushuntu’ (< as, vrt. kholl sl5oje
’laahus’).

löpistä (Eurén 1860; melko laajalti murt.) ’höpistä,
lörpötellä / Unsinn reden, faseln’, löpöttää
’höpöttää, lörpöttää’ ~ ka lövissä ’lorista, lotista;
lörpöttää; tutista’.
Deskr. sanoja.

Hellquist 1939 SEO 998 (ruots < as), Karsten 1943 Fms 9:2 91
(sm < nr).

löppönen ks. löttö.

löit(t)i, löötti ks. flöiti.
lökä (Eurén 1860; ISm) ’lima, lika, lieju; vetelä
ulostus (paik. PSm) / Schleim, Schmutz, Schlamm;
dünnflüssiger Stuhl’, lökäinen (paik. ISm) ’limainen,
likainen’, löätä ’sylkeä limaa’ ~ ka lökä ’lima, räkä,
kuola’, lövätä ’sylkeä (limaa), kakoa’ | vi löga ’lima,
lika’.
Vrt. loka, läkä.
SKES 1958 323 (sm ~ ka vi).

lököttää (Eurén 1860; etup. I- ja PSm) ’roikkua väljänä; olla laiskana t. liikkumatta; porottaa (aurinko),

löpsähtää (ISm) ’löyhtyä; lepsahtaa (maahan, irti) /
sich lockern, sich lösen; plumpsen’, löpsöttää ’roikkua löysällä’, löpsellään (huulet; Lönnr 1874) ~ ka
löpsötteä ’olla löysällä t. velttona’ | ve löpsähtädä
’pu-dota pehmeästi’.
Deskr. sanoja. Vrt. lepsu, lopsahtaa (s. v. lopsia),
lupsa.
löpö (paik. ISm), lötti, lötty (LönnrLis 1886) ’sammakko / Frosch’ ~ ka löttö, Vslöttö, löpVsöi | ly lotoi,
(Vs)lötüöi, lökVsüöi | ve Dlötoi, lop(ei, löpshüja7ne, Dlötsöi
id.
Äännesuhteiltaan hämäriä deskr. sanoja. Vrt. löttö.
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Valonen 1952 KA 9 241 (ka ~ ly), SKES 1958 323 (sm ~ ka ly
ve).

lörpöttää (Eurén 1860; etup. itämurt.) ’laverrella,
höpöttää / faseln, Unsinn reden’, lörppä, lörppö
’suulas; kielevä’, lörpötellä ~ ka lörpötteä ’puhua
epäselvästi; lörpöttää’.
Deskr.-onomat. sanoja.
lötköttää (Eurén 1860; vars. itämurt.) ’maata t. olla
laiskana t. velttona, rötköttää; lönkyttää / faulenzen,
faul daliegen; sich träge fortbewegen’, lötky ’laiska,
veltto; löllö’, lötkö ’id.; hölkkä (etup. Häme KaakkSm)’, lötkyä (Jusl 1745) ’notkua’ ~ ka lötkötteä ’lötköttää, rötköttää’, lötky ’vonkale, jötikkä; isku’.
Deskr. sanoja. Vrt. lököttää, rötköttää.
lötty ’sammakko’ ks. löpö.
löttö ’matalareunainen tuohivirsu (JuslP; Laat- ja PKarj Savo); (tuohi)huosia (paik. Kain) / niedriger
Schuh
aus
Birkenrinde;
Schrubber
(aus
Birkenrinde)’, löttönen ’tuohivirsu’, lötökäs,
löppönen ’vanha jalkine, virsu’ ~ ka löttö, löttöine,
löpöi ’matalareunainen tuohivirsu’ | ly löpüöi ’vanha
virsu’.
Deskr. sanoja. Vrt. löpö.
Mägiste 1928 Demin 234 (sm ~ ka ly), Valonen 1952 KA 9
185–87, 243, SKES 1958 323.

löyhkä1 (Jusl 1745; Agr leuueh (o: löyeh); yl.), löhkä
(Hemm 1605; paik. LounSm), läyhkä (Verml) ’paha
haju, lemu; leyhäys / Gestank; Windhauch’, löyhkätä
’haista, lemuta; huokua, henkiä (etup. Häme EKPohjanm KaakkSm)’, löhkätä (LounSm) id. (sm > lpLu
leu´hkit ’haista, lemuta’, ehkä myös > lpN (murt.)
læw |get id.).
Deskr. sanoja, joille äänteellisesti ja merk. puolesta läheisiä ovat mm. löykä (VR 1644 löykäwichta,
ellei kuulu löyhkä2 sanan yhteyteen; Flor 1683; paik.
Loun- ja KSm) ’höyry, hönkä, leyhäys; lemahdus’ ja
vi lehk (g. leha), lähk, löhk ’löyhkä; henkäys’, lehata, lähata, löhätä ’haista’. Huom. myös löyhkän
yleinen itämurt. merkitys ’hupsu, vähämielinen’.
Vrt. leuhka, leyhyä, löyhkä2, löyhyä.
Ganander 1787 NFL 2 105 (sm ~ vi), Mägiste 1932 EKeel 10
169, Hakulinen 1933 StF 1:2 63 (sm ~ ka leyhkie ’leuhkia’),
Virtaranta 1957 LYSMÄH 2 434, SKES 1958 323 (sm ~ au
löühkü, vrt. vi lehk jne.; sm > lpLu), T. I. Itkonen 1968 SUST
145 68 (sm > lpN murt.), EEW 1982–83 1268.

löyhkä2 (Ink, paik. KarjKann), löyhä (paik. Ink)
’tuohi- t. nahkaviuhka, jolla viljaa tuullettaessa
löyhytetään roskat pois / Fächer, mit dem beim
Worfeln die Spreu aus dem Korn gewedelt wird’,
löyhy (kaakkmurt.) ’ohut tuohi- t. peltilevy’,
löyhkätä, löyhätä (: löyhkään; Ink) ’puhdistaa jyvät
löyhkällä’ ~ ink löühkä, löühkü, löühätä (: löühküjan) |
va (Kukk) löühi, löühki, löühätä, löühkätä | vi murt.
(Vaivara) löühkä, löhkä id. — Todennäköisesti va vi
< sm t. ink.
Deskr. sanoja, vrt. löyhkä1, löyhyä.
*Mark 1937 ERMA 11 152–59 (sm ~ ink > va vi), SKES 1958
323.

löyhyä (Jusl 1745; paik. LounSm), löyhytä ’liehua,
hulmuta / flattern, wehen’, löyhyttää, löyhytellä
(Petraeus 1649; etup. E- ja KaakkSm) ~ ink löühüttüja
| ly DlöuVsüttädä, Dlöuhüttädä ’löyhyttää’ | ve Dlöuhutada
’hypittää’, Dlüuhk(eita ’löyhäyttää’.
Samaa lähtöä kuin leyhyä, ks. tätä. Vrt. myös löyhkä1–2, löyhä.
Ruoppila Vir 1935 129–30, SKES 1958 323, EEW 1982–83
1270–71.

löyhä (As 1655; yl. paitsi LounSm kaakkmurt.),
leyhä (Agr leuhä; paik. PKarj) ’höllä, väljä; pehmeä,
hauras; lauhkea (ilma) / lose, locker, weit; weich,
spröde; milde (Wetter)’, löyhtyä ’väljentyä, höltyä;
lauhtua (ilma)’, vanh. kiel. löyhittää ’lauhduttaa (viha; Hemm 1605); möyhentää (maa; 1768)’ ~ ka
leyhä, löyhä ’löyhä, väljä; lempeä’, leyhie
’tuhlaavainen’, leyhtyö ’löystyä; lauhtua’.
Todennäk. samaa alkuperää kuin löysä (ks. tätä).
Vrt. myös lauha1.
Ahlqvist 1856 WotGr 136 (sm löyhdyn ’lauhdun’ ~ va lõuhun
id.), Thomsen 1869 GSI 51 (löysä, löyhä < nr lös), Setälä
1890–91 ÄH 251, 262, Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 16–18
(sm ~ ka), Karsten 1944 FmS 10 307, SKES 1958 323.

löyly (Agr leuly; yl.) ’(saunassa vettä kiukaalle viskattaessa syntyvä) kuumuus t. kuuma höyry, lämpö;
läksytys, selkäsauna / (beim Aufguß in der Sauna
entstehender) Schub heißen Wasserdampfes,
Wärme; Rüffel, Prügel’, löylyttää ’kylvettää;
saunoa; palvata (etup. LSm); läksyttää’ ~ ink löülü
’löyly’, löülüttüja ’ottaa löyly; löylyttää, kurittaa’ | ka
löyly ’löyly; selkäsauna’, löylytteä ’kylvettää;
kurittaa’ | ly DlöuDl, löülü | ve DlöDl, lölü, Dlöul | va leülü,
(Kukk Mahu) löülü ’löyly’ | vi leil ’id.; henki,
elämä’, leilitada ’heittää löylyä’ | li läul ’löyly;
henki’
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= lpN liew |lâ (In) ’höyry, löyly’ (? < sm, kuten
ainakin Ko l(e´vl¥ı ’löyly’) | votj lul ’sielu; henki; henkäys’ | syrj lol, lov, vov ’sielu; henki; elämä’ | vogE
lält ’elävä’, L läl ’elämä’, I lil, P lili ’henki,
hengitys’ | ostjI lil, E tit ’id.; sielu’ | unk lélek ’sielu,
henki’.
Ganander 1787 NFL 2 107a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff
264, 279 (unk ~ votj vog ostj), Castrén 1844 EGS 147 (+ syrj),
Castrén Suomi 1844 32 (+ lp), Lindström Suomi 1852 58 (+
votj), Boller 1853 SbAW 10 291 (+ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Budenz 1869
NyK 7 12 (+ li vog ostj), MUSz 1873–81 693, Genetz 1877
KL 12 (+ ka), Anderson 1893 Wandl 40 (lpN ehkä < sm), Paasonen 1907–09 FUF 7 21 (vrt. jukag lul ’savu’), Wichmann
1914–22 FUF 15 28–29, FUV 1955 95, SKES 1958 323 (+ ly;
lp todennäk. < sm), TESz 2 1970 747–48, MSzFE 1971 397–
98, UEW 1988 247–48, Sammallahti 1988 UrLang 545.

löysi (Polon 1797; etup. Satak hämmurt. KaakkSm
savmurt.), löysinki (Lönnr 1874; paik. LounSm), löysä, löösi (paik. murt.) ’(työ)vuoro; kerta, jakso; lukukausi / (Arbeits)schicht; Mal; Semester’
< ruots, vrt. nr avlösning ’vuorottelu; (työvuoron)
vaihtuminen’.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 18 (sm < ruots murt.), Metsikkö
1951 KSmOKS 236–37 (sm < ruots lös), Talve 1962 Sananj 4
94 (vrt. ruots (av)lösning).

löysä (Alm 1754; yl., ei Ink) ’väljä, höllä; pehmeä,
vetelä; lauha (ilma) / lose, locker, weit; weich, wäßrig; milde (Wetter)’, löystyä ’väljentyä, höltyä;
vetelöityä’, löysätä ’höllentää, hellittää; irrottaa’ ~
ink löüseä ’löysä’ | ka leysätä ’löysätä’, leysäkkö
’(liian) löyhä’ (sm > vi murt. (Kuusalu) löüsis
’löysällä’)
< nr lös ’irtonainen’, murt. Sm löus, mn lauss ’irrallinen’. — Vrt. lauha1, lausas, löyhä.
Renvall 1823 SSK 1 305 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 51,
Neuhaus 1908 Sprachlehre 146, Tunkelo 1913–18 SUSA
30:39 16–18 (sm ka < germ *leusaz), Karsten 1938 FmS 5 220

Karsten 1944 FmS 10 307, SKES 1958 323 (vi murt. ? < sm),
Vries 1961 AnEW 348, EEW 1982–83 1455.

löytää (Agr; yl.) ’finden’, löytyä, löytö (Martti n.
1580), löydös (Ahlman 1883), löytäjäinen (vars. EPohjanm ISm) ’löytöpalkkio’ ~ ink löütüja ’löytää’ |
ka löyteä id., löytyö ’löytyä’, löytö, löytäjäine ’löytöpalkkio’ | ly Dlöuttä ’löytää’, löudüdä ’löytyä’ | ve
Dlüuta, Dleütä, Dlöütä ’löytää’, löüdüdä ’löytyä’, DlüJudüb
(prs.) ’löytyy’ | va leütüja, (Kukk) löütüja ’löytää’ | vi
leida, murt. löüd-, lõid- id., leiduda ’löytyä’, leid
’löytö; löydös’, leidis ’löytöpalkkio’ | li lieudq,
(Sal) lied, löüd ’löytää’ (sm t. ka > lpKld l‰ıvtje’löytyä’)
? = unk lel ’löytää’. Rinnastusta pidetty epävarmana vastineiden etäisyyden vuoksi ja esitetty, että
löytää < *levtä- voisi olla kausat. johdos vksm
vartalosta *leve- : *lev- >> lyö- (ks. lyödä).
Welin 1736 NKäsik 280 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 2 106
(+ vi), Gyarmathi 1799 Aff 96 (sm ~ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 93 (+ ve), Budenz 1869
NyK 7 12 (+ li), MUSz 1873–81 692, Genetz 1877 KL 12 (+
ka), Setälä 1890–91 ÄH 129, Setälä 1896 NyK 26 392 (+
lpKld), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 33 (sm > lpKld), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (ka > lpKld), FUV 1955 95, SKES 1958
323 (+ ly), E. Itkonen 1969 UAJ 41 97–98 (sm ? ~ unk), *T.
Itkonen 1970 Sananj 12 11–16 (ims joko ~ unk tai ♦ *lev(e)(lyö-)), TESz 2 1970 747, MSzFE 1971 397, Häkkinen 1987
ES 161 (ims ~ unk), UEW 1988 247 (ims ? ~ unk),
Sammallahti 1988 UrLang 545 (sm ~ unk).

löök(k)i ks. lyökki.
ma (Agr harv. myös maa, vain vanhimmassa kirjak.), merk. todennäk. ’sanoo’, toisen käsityksen mukaan ’niin, niin kuin, kuten’ / wahrscheinlich ’sagt’,
nach anderer Auffassung ’so, wie’, (Agr) »Wan mite
teste ombi tekeminen? Ma Herra», »Tulcat (ma
mine) ostacat ilman rahata», »waan mene (ma hen)
osota itzes Papille», »Mine olen (ma itze Jumala
taiuaasta iocaitzelle Inhimisille sanopi sinun Herras
Jumalas)», »temen aijan peräst (ma Herra sano)
Mine tahdon anda minun lakini heiden
Sydhemeens», »Ia minun Tieeni, eij ole teiden
Tieenne, maa Herra sanopi» jne.; (Westh) »eij ole
rumisca (ma) ylöincatzottu Jumalan edhes»,
»Mixistä (ma) minyu pitäy eppäelemän henYe armoins
pälle», »En minä ole tullu (ma hän sano) cutzumahan nitä vanhurskaita» jne.
mahd. < ruots, vrt. nr må, mr magha, prs. 1. ja 3.
p. ma, maa, magh, mag, maagh, mogh ’mahtaa, voida jne.’. On myös arveltu, että sana olisi lyhentynyt
mainita sanan muoto tai lpR muonet ’nimittää,
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kutsua; arvata; sallia’ sanan vastine. Hylättävä on
rinnastus Peräp murresanaan maka (ks. tätä), joka <
lp. Epävarmaa on sekin, onko ma(a) = lpLu m®a ’han, toki, tosin, tosiaankin’, N mai, m®ai, mâi
’tietysti, tietenkin, toki’.
Ahlqvist 1871 Kieletär 1 16–17 (~ Agr max ’sanotkos’, länsimurt. part. mitämaks ’ehkä, joskin’), Genetz Vir 1886 176 (?
mainitsen > ma ’sanon, sanoo’), Genetz 1890 Partikk 127 (~
Agr max ja paik. murt. maka, mäkä ’muka’), Ojansuu Vir 1907
160–62 (~ maka, mäkä, *maga > maa), Setälä 1915 SUSA 30:5
63 (sm ~ lpR muonet, tVser manam ’sanoa’, samJr mâdm jne.),
Ojansuu 1922 Pron 75–77, 141 (sm ~ unk maga ’itse’), Siro
1949 SUST 93 168–70 (sm ~ lpR muonet jne.; muukin kuin
sanomista merkitsevä verbi on voinut saada saman merkityksen), SKES 1958 324 (useimmat esitetyt selitykset epävarmoja;
? lpLu m®a, N mai jne.), *Ikola 1973 FUF 40 29–41 (< ruots).

maa (Agr; yl.) ’Erde, Land’, johd. ja yhd. mm. maallinen (Agr), maasto (sepitt. Mikkola 1918), maatiainen (Poppius 1833), maatua (1677), mainen,
maakunta,
maanselkä,
ks.
erikseen
maahanpaniaiset, maahinen, maailma, maantie,
maisema ~ ink m®a ’maa, lattia’, m®akas ’mullakas,
paljomultainen’ | ka moa ’maa; väri’, moalline
’maallinen, mainen (hengellisen t. kirkollisen
vastakohtana); maalta päin puhaltava (tuuli);
latteus; mantereenpuoleinen ilmansuunta’, moatuo
’muuttua maaksi, lahota, mädäntyä; nurmettua’ | ly
mua ’maa’, muattada ’mullata’ | ve ma ’maa’, mai7ne
’maa-, maasta tehty’, makaz ’multainen, multapitoinen’ | va m®a | vi maa ’maa’, maine ’mainen, maallinen’ | li m5o ’maa, valtakunta, pelto’
= tVser mü-, müj-: münö ’maassa, lattialla, alhaalla’, mügö, müjän ’maahan, lattialle, alas’ | votj syrj
mu ’maa’ | vogE m(5e, I L m5(e, P m®a ’maa, valtakunta,
paikka’ | ostjI m#eg, E m#ex, P m3ow ’maa, valtakunta,
maaperä, multa jne.’ || samT mou ’maa’. — Sm >
lpLu m®adja: ill. m®adjai, iness. m®ajan ’seutu’, N
murt. m®a ’maa’, Ko m®av3(a ’maailma’.
Fischer 1747 VocSib 69 (sm ~ syrj vog ostj), Ganander 1787
NFL 134a (+ vi), Castrén 1849 Ostj 87 (+ ostj), Sjögren 1849
MélR 1 221 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 2 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 94 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 407 (+ ka), Halász 1894 NyK 24 446 (+ samT), Wiklund 1896 SUST 10 318
(sm > lpN m®a), Beke 1917–20 NyK 45 346 (+ tVser), T. I. Itkonen 1943 KV 22 49 (sm > lpKo m®av3(a ), FUV 1955 33, SKES
1958 324 (+ ly; ei tVser; sm > lpLu m®adja), Häkkinen 1987 ES
162, UEW 1988 263–64 (? tVser).

maahanpaniaiset (Koll 1648; vars. LSm) ’hautajaiset / Begräbnis’ ~ ink m®ahanpaniaist | ka
moahpanijaiset,
-panieset
’hautajaiset’,
moahpanemine, -panenta, -pano ’hautaaminen’ | ly
muahapanendpäiv, -virded ’hautajaispäivä, -

(itku)virret’ | ve mahapan(end ’hauta-jaiset’. — Sm >
lpIn maapennijœazV id., N murt. mabadnijaVs ’papille
maksettu korvaus hautaamisesta’.
Yhdyssanoja, joiden alkuosana on maa.
SKES 1958 324.

maahinen (asiak. 1658) ’henkiolento; eräänl. ihotauti, rohtuma / Hautausschlag, Frieseln’, maahiainen,
maahisto, maisto, maista, maanpuutunnainen,
maanviha jne., alk. käsitetty maasta tarttuneeksi,
haltija- ja henkiolentojen aiheuttamaksi ihottumaksi
~ ink m®ah‰ın, m®ahine ’käärme’ | ka moahine ’(tav.)
maan, (harv.) veden tms. aiheuttamaksi uskottu
ihottuma, rohtuma; maasta tehty, maa-; multiainen’,
moahiene ’ihottuma’ | ly muahi7ne ’maahinen, jokin
ihottuma, rohtuma, tarttuma’.
Johd. sanasta maa; vrt. vi maa-alused, murt.
mailased, maaljad ’maanalaiset henkiolennot;
näiden aiheuttamaksi katsottu ihottuma’, li m5o-vig®a
’hieno ihottuma, nokkoskuume (tulee väliin maassa
istumisesta)’. Vastaavanlaisia käsityksiä on mm.
lappalaisilla ja skandinaaveilla.
Castrén 1853 FMyt 171–72 (sm ~ vi), SKES 1958 324.

maailma, mailma (Agr) ’Welt’, johd. maailmallinen
(Agr), maailmaton ’tavaton’ ~ ink m®ailma, mailma |
ka moailma; moailmalline ’maailmallinen, mainen’,
moailmatoin ’suunnaton, tavaton’ | ly muailm, muoiDlm | va m®ailma; (Kukk) m®ailmatta ’tavattoman, hirveän’ | vi maailm; maailmatu ’suunnaton, tavaton’.
Yhd. maa + ilma (ks. näitä); sm > lpN maïl |bme
(R Lu In) ’maailma’. — Yhd. maailmanpatsas, -pylväs, -tolppa,
maasammas
’vanha, usean
sukupolven ajan elänyt ihminen’ ~ ka
maailmanpatVsas ’hyvin vanha; maailmanpatsas’ |
vi
ilmasammas,
maasammas ’hyvin vanha
ihminen’, vrt. lpN maïlme Vcuol |dâ ’id., »maailman
patsas», oik. ’taivaan kantta, maailmaa kannattavaksi
kuviteltu patsas’.
Ganander 1787 NFL 2 137a (sm ~ vi), Castrén 1845 EinflLp 3,
4 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va), Hunfalvy 1866 NyK
5 419 (sm > lpN), SKES 1958 324 (+ ka ly), Häkkinen 1987
ES 162–63.

maajas (Gan 1787) ’ahne, perso, halukas, kernas
(paik. LounSm); maukas, makea (I- ja PSm) / gefräßig, gierig; schmackhaft, süß’ ~ ink magjas
’nirso; ahne, halukas jollekin’ | ka (länsimurt.)
moajas ’maukas, makea, hyvänmakuinen’ (< sm) | va
mad'jaz ’herkkusuu’ | vi maias (g. maia), E majas (g.
magja, makja), magjas (g. maja) ’herkkusuinen,
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perso, hanakka’ | li maig®az ’perso, himokas’ (? >
latv maigs, smaigs ’lempeä, vieno, makea’). — Sm
ehkä > lpLu m®aj5es ’lauha, leuto ilma talvella’, sm
t. ka > lpT m®aGVs ’makea, maajas’.
Ksm *makjas < germ *smakja-z, vrt. ruots smak
’maku’ < kas smak, smake. Vrt. maistaa, makea,
maku (ks. näitä).
Ganander 1787 NFL 2 137 (maajas ~ maku ~ maistaa), Thomsen 1890 BFB 44 (sm ~ va vi li; ~ makea), 268 (li ? > latv),
Ojansuu 1916 SKTT 160, Kettunen 1938 LivW 215 (li > latv),
T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpT < ka), SKES 1958 324–25
(lpT < sm t. ka, ehkä myös lpLu < sm), T. Itkonen 1980 StNF
62 134 (sm < germ), T. Itkonen Vir 1982 121 (ka < sm).

maaka(n), maakasti (Gan 1787; LounSm Häme
Verml) ’kyllä, niin juuri, varmasti; suinkaan, millään
muotoa, (ei) toki / durchaus, bestimmt, wahrlich
(nicht)’: on maaka, joo maakaste, ei maaka, ei maakasti
todennäk. < ruots make, maka ’vertainen, verta’.
Ganander 1787 NFL 2 138 (ej maakan l. maarian < Maarian,
siis Neitsyt Marian nimestä), Renvall 1823 SSK 1 307 (ei maakaan < ei maariakaan), Genetz 1890 Partikk 43 (kuten Renvall), SKES 1958 334 (samoin), *Ikola 1973 SUSA 72 118–22
(sm < ruots).

maakari (Lönnr 1874; yl.) ’valmistaja, mestari /
Hersteller, Meister’, esim. säämiskämaakari (Flor
1678
sämiskmacari)
’säämiskän
parkitsija’,
satulamaakari
(As
1721)
’satulaseppä’,
harjamaakari ’harjamestari’
< nr makare: sadelmakare ’satulaseppä’, borstmakare ’harjantekijä’ jne. (< kas -maker, josta myös
> vi maaker).
Lönnrot 1874 SRS 1 1023 (sm < saks Macher), Wessman 1939
FmS 6 52 (sm < nr murt. Sm < kas maker), Karsten 1944 FmS
10 308 (sm < nr -makare < kas -maker), SKES 1958 325.

maakkana (Renv 1823; Peräp Länsip), rinn. maakkanas, maakkanus, maakkamus, maakko, maakkina
(Gan 1787) ’kuusivuotias poro, kuudennella
vuodella oleva (uros)poro / sechsjähriges Rentier’
< lp, vrt. lpLu m®ahkanis, -nus, N m®akkân (In)
’kuusivuotias urosporo’.
Qvigstad 1881 Beiträge 92 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1
29 (sm < lp), SKES 1958 325, Hahmo 1994 Grundlexem 339.

maalari (Raam 1642; yl.) ’Maler’
< mr malare, nr målare ’maalari, maalaaja’ (<
kas maler; saks taholta myös vi maaler, maalder;
lpLu m®al®ar, N m®aler, In mœaœalœar ehkä < sm; Lu
mjål®ar < ruots). Vrt. maalata, maali1.

Ganander 1787 NFL 2 138 (sm ~ vi), Porthan 1788 OS 5 13
(sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 60–61 (sm lp <
germ), Streng 1915 NRL 110 (sm < mmr vur < kas), SKES
1958 325.

maalata (Agr; yl.) ’malen’, maalaus (Agr)
< mr mala, maala ’maalata, kuvata’ = mn mála,
mt male (< kas m®alen; saks taholta kai vi maalida ja
li m5oDltq; lpLu m®al5etit, N m®alit, In mœaœalœa∞d ehkä < sm;
Lu mjålit, N m5olit < ruots). Vrt. maalari, maali1.
Ihre 1769 Gloss 2 157 (sm ~ ruots germ), Ganander 1787 NFL
2 138 (sm ~ vi), Renvall 1823 SSK 1 307 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 60–61 (sm vi lp < germ ruots), Streng
1915 NRL 110–11 (sm < mmr < kas), SKES 1958 325 (vi li
luult. < saks).

maali1 (LPetri 1656; yl.) ’väri / Anstreichfarbe’
< ruots, vrt. nr murt. mål ’maalaus, taulu; maali’,
nn maal ’maalaus, maali’. — LpN m®alâ, In maala,
Ko m®al3(a ’maali’ kai < sm, N moallâ < sk; vi maal
(g. -i) ’maalaus, taulu’, maalida ’maalata’ < kas
malen ’maalata’; li m5oDl ’väri’ ehkä samaa alkuperää
kuin maali. Vrt. maalari, maalata.
Renvall 1823 SSK 1 307 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 60–61 (sm vi < kas m®al), SKES 1958 325 (sm ja ehkä
myös vi li < ruots; lp kai ositt. < sm, ositt. < sk), EEW 1982–83
1470 (vi < kas).

maali2 (Agr; paik. murt.) ’kohde, (pää)määrä / Ziel’
~ ink m®ali ’pilkka, maali’
< mr mal, maal ’mitta, määrä; merkki;
ajankohta’ = mn mál, mt maal jne.
Renvall 1810–11 Orth 2 62 (sm < ruots mål), Diefenbach 1851
VWGoth 2 16 (sm < sk kas), Streng 1915 NRL 111 (sm < mmr
vur jne.), Karsten 1944 FmS 10 308 (sm < mr < kas), SKES
1958 325.

maaliskuu (Flor 1678 Maaliscuu; yl.), maalliskuu
(Kymenl), maliskuu (paik. Karj; huom. myös Agr
Maliskwla) ’März’.
Varianttiin maalliskuu tukeutuen on arveltu, että
nimen alkuosa olisi a. maallinen ja nimi tarkoittaisi
kuukautta, jolloin maa paljastuu tai alkaa paljastua
lumen alta. l > ll -muutos on kuitenkin vast.
asemissa
yleinen
Kymenl
murrepiirre.
Todennäköisempi selitys voisikin olla, että sana olisi
saanut kansanetym. vaikutusta maa sanasta (yl. sp.
»maaliskuu maan avaa, huhtikuu humauttaa») ja että
koko nimi olisi äänt. vaikeuksista huolimatta sama
kuin
mahlakuu
(Lönnr
1874;
epävarma)
’maaliskuu’, vi mahlakuu, (Göseken) maala kuu
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’huhtikuu’, alk. ’kuukausi, jonka aikana mahla alkaa
kehittyä puihin’. Ks. mahla.
Gottlund 1832 Otava 2 86 (♦ mahla ~ lp male ’mahla’), Ahlqvist 1871 KO 227–28 (♦ mahla, vrt. vi mahlakuu ’huhtikuu’),
E. Itkonen 1937 FUF 24 278–80 (♦ mahla, jonka h ehkä myöhäinen, vrt. lp malle ’veri; mahla’), Rikkonen 1940 Elanto
(15. 3.) (maalis- < maallis- ♦ maa, alk. »maakuu»), Vilkuna
1950 Ajantieto 66 (samoin), SKES 1958 325 (? = mahlakuu
(Lönnr) ~ vi; kansanetym. vaikutusta maa sanasta), Hakulinen
1979 SKRK4 386 (joko ♦ mahla tai ♦ maallinen).

maammo (Kal; kansanr.), maamo (KarjKann PKarj)
’äiti / Mutter’ ~ ka moamo(i) | ly muamo, moamo |
ve mam (g. maman), mam(ei, mamoi (> ven murt.
mamoj), mam5o id.
ehkä < ven máma ’äiti’, josta on saatu ainakin
ink mama, m®ama | ka mama | ly mama, mamo | ve
mama | va m®ama | viE maama id.
Monissa muissakin kielissä tavataan samantapaisia, alk. lasten kieleen kuuluvia sanoja, esim. votj
mum{i, syrj mam ’äiti’. Vrt. mamma1–2.
Ahlqvist 1871 KO 186 (ka maamo ~ ve mam ~ syrj < arj),
Wichmann 1901 WotjChr 84 (sm ~ votj syrj), Mägiste 1928
Demin 139, 154 (ims < ven), Uotila 1933 SUST 65 275 (sm
maammo, au moamoi, ve mam(ei ~ votj syrj), Uotila 1938
SyrjChr 115 (sm ? ~ votj syrj; syrj mam voisi olla myös < ven
máma), Kujola 1944 LyS 230–31 (ly < ven), *Nirvi 1952
Suomi 106:1 120–22, SKES 1958 332 (s. v. mamma2).

maamuurain (Jusl 1745 maamuurama; ESm, ei
KaakkHäme) ’mesimarja / Arktische Brombeere’ ~
ka moamuraine, -muri, -murine, -muroine, -muuroi
id. | ly muam5uroi id. (> ven murt. mamura id.).
Yhdyssana: maa (suon vastakohtana) + muurain
(ks. näitä). — Sm maarama (Flor 1678) ’vadelma’,
maarain (Renv 1823; JuslP maaran; Häme Kymenl)
’id.; mesimarja’ on kontam. maamuurain + vaarain,
vaarama ’vadelma’; jälkimm. ks. s. v. vadelma.
Mechelin 1842 Käsik 175 (Maa-muurama ~ ven mamura),
Lönnrot 1874 SRS 1 1025 (sm ~ ven), Kalima 1915 OLR 162
(ly > ven), SKES 1958 325, SKES 1975 1586 (s. v. vadelma;
sanasta maarain), Koponen 1991 SUSA 83 152.

maanantai (Agr Manantaij, Martti n. 1580 maanantaina; yl.), maan(an)taki (vars. KaakkSm) ’Montag’
< mr m®anadagher (nr måndag) = mn mánadagr,
saks Montag, engl Monday jne. (yleisgerm sana,
käännös lat nimestä dies Lunae = kr h5eméra Sel5Fen5es
»kuun päivä»; lpN mann3odâk < sk).
Renvall 1823 SSK 1 307 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 132
(sm < mr manadagher), Karsten 1944 FmS 10 308, Toivo-nen
1955 SanaSan 19, SKES 1958 325, Rapola 1966 SKÄHL 137
(sm sana tajuttu yhdyssanaksi ja alkuosa genetiiviksi).

maania (Eurén 1860; paik. Karj) ’suostutella / (ver-)
locken, verleiten, überreden’, maanittaa (harv. itämurt.), maanitella (Ahlholm 1830; yl. ISm) ~ ink
manitella, m®anitella ’houkutella’ | ka moanittoa
’houkutella,
maanitella;
pettää,
petkuttaa’,
moanitella ’houkutella, viekoitella’ | ly mua7nittada,
mua7nittelda ’pettää, valehdella, houkutella, puijata’ |
ve manitada ’houkutella, pettää’, manitelda ’pettää
valelupauksilla tai houkutuksilla’ | va manitt®a
’houkutella’
< ven manítƒ ’houkutella, viekoitella, vietellä’; 1.
tavussa esiintyvä pitkän ja lyhyen vokaalin vaihtelu
selittyy siitä, että edellisessä tapauksessa lainaus on
tapahtunut prs. yks. 3. p. muodosta mánit, jälkimmäisessä tapauksessa (va) inf.-muodosta manítƒ (samalta taholta, todennäk. sm t. ka välityksellä, lpN
m®annât (In Ko) ’pettää’).
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm maanittaa, -tella ~ ven manítƒ ),
Ahlqvist 1856 WotGr 137 (sm ~ va < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Kalima 1939–40 FUFA 26 45 (pitkän ja lyhyen vok:n vaihtelusta), Hakulinen 1946 SKRK 2 49 (sm nuori
itämurteiden ven-peräinen lainasana, kirjakieleen 1800-luv.),
Kalima 1952 SlS 46, SKES 1958 325 (+ ka ly; lp sm t. ka
välityksellä < ven), Plöger 1973 RL 97.

maantie (Agr; yl.) ’Landstraße’ ~ ink m®ant5e | ka
moantie | va m®at5e ’maantie’, taiv®a m. ’linnunrata’ |
vi maantee ’maantie’, murt. maandi, maanti id.
Yhdyssana: maa(n) + tie (ks. näitä), varmaankin
sk mallien mukainen, vrt. esim. nr landsväg, nt
landevej jne. — Sm > lpLu m®atiedja, N m®a∞dii, ma∞d|æggje, In maa∞dij ’maantie’.
Ahrens 1843 GrEhstn 120 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
91 (lp < sm), SKES 1958 325–26 (+ va; varmaankin sk esikuvia).

maanto (Gan 1787; Satak) ’kerma; vaahto kaljan
päällä; ohut pölykerros; sakka / Sahne; Schaum auf
dem Bier; dünne Staubschicht; Bodensatz’, manto
(Jusl 1745; paik. Satak) id., mantu ’id.; mehu
(PSatak Häme); ravintoarvo, maku (EPohjanm)’, vrt.
myös mento (paik. KSm Häme) ’tomu; sakka; kaljan
vaahto’
mahd. < germ *sman∞du- (> kys smant ’kerma’,
ns Schmant ’id., ketto; loka, muta’). Vrt. mantti.
Lidén 1910 StNF 1 42 (sm mantu, manto ? < germ), Ruoppila
Vir 1954 362–63 (sm sanat sekä mantti ’kerma’ ovat samaa alkuperää olevia mutta eri-ikäisiä germ lainoja), SKES 1958 326
(maanto, manto, mantu tuskin kuuluvat mantti sanan yhteyteen).

maar ks. mar.
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maarain ks. maamuurain.
maarto (Lönnr 1874; hämmurt.) ’kalanpoikanen /
junger Fisch’, marto (Eurén 1860; paik. itämurt.),
marta (Lönnr) ’muikunpoikanen’
= lpN mar |do ’hyvin vähän kehittynyt
kalanmäti’, In mœardu ’mätiä ympäröivä kalvo’, Ko
mœard3a (T) ’mätiaihe, pienijyväinen, kypsymätön
mäti’. Todennäk. lainaa joko sm > lp tai päinvastoin.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 22 (sm ~ lp), SKES 1958 326
(sm ? ~ lp).

maaru ks. maru.
maasteri (Lönnr 1874; paik. kaakkmurt.), maastari
(myös paik. savmurt.) ’mestari / Meister’
< ven máster id. (tästä myös ink va m®asteri, ka
moasteri, ly muastƒe\r id.).
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm < ven), Lönnrot 1874 SRS 1
1028 (samoin).

maata (: makaa; Agr; yl.) ’liegen; schlafen’, makuu,
makuuttaa ~ ink makk®ahus ’karjan makuupaikka,
makuu-’ | ka moata (prs. makoau) ’nukkua, maata’,
makavo ’nukkuminen, makaaminen; makuusija’ | ly
magat(t)a ’maata, nukkua’, magad (elat. -os, -us)
’makuu, makaaminen’ | ve magat(t)a ’nukkua,
maata’, magadu/ssija ’makuupaikka’ | va magata
’maata’, makauz ’sänky’ | vi magada ’nukkua,
maata’, magatada ’makuuttaa, maata’ | li mag®atq,
maCggq ’nukkua, maata’, mag®atq, mag‰ı7ntq ’panna
nukkumaan’.
Arveltu germ-peräiseksi (< germ *maka-), vrt. ns
machen ’tehdä’, johd. kys ge-mach ’mukavuus, rauha; paikka, jossa voi levätä, suoja, majapaikka, asumus, huone; kerros (rakennuksessa)’. Vrt. maja.
Ganander 1787 NFL 2 144 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 140
(sm ~ vi), Sjögren 1830 (1832) GS 1 473 (+ ve), 564 (+ va),
Sjögren 1849 MélR 1 206 (+ li), Diefenbach 1851 VWGoth 2
14 (+ ka), SKES 1958 326 (+ ly), Koivulehto Vir 1984 222
(ims < germ).

made (Schr 1637 madet; yl.), matikka (vars. ISm)
’Lota lota / Aalrutte’ ~ ink mae (g. matt5ehen) | ka
majeh, moah | ly madeh | ve madeh, madez | va ma(e
’made’. — Sm > lpN murt. m®a∞dâs id.
Mahd. johd. v:stä mataa (ks. tätä).
Ahlqvist 1856 WotGr 136 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
94 (+ ve), Donner 1875 Boningsplatser 139 (+ ka), Lagercrantz
1939 LpWsch 474 (sm > lp), Nirvi 1944 Sanankieltoja 177
(empien ~ mataa), SKES 1958 326 (+ ly), KKSK 1958 293 (♦

mataa), Virtaranta Vir 1958 28 (samoin), Hakulinen 1961
SKRK2 174 (empien), A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2 10.

madella ks. mataa.
magneetti (Flor 1678 magneti) ’Magnet’
< vur nr magnet << lat magnes (vart. magnet) ’magneetti’ < kr magn5Fetis líthos id., oik.
»magnesialainen kivi» Magnesian kaupungin nimen
mukaan.
Koukkunen 1990 Atomi 307–08.

maha (Schr 1637; yl.) ’Magen, Bauch’ ~ ka ly maha
| ve mahud (demin.) | va maha ’vatsa’
< germ *makºgª an- > mr maghi, nr mage, mn magi,
ags maga, kas mage, mys mago id. Vrt. mako, maho.
Ganander 1787 NFL 2 139 (sm ~ ruots mage), Thomsen 1869
GSI 132 (< germ, vrt. mn magi, ags maga), Wiklund Vir 1903
28 (< mr maghi), Collinder 1932 Urgerm 74 (< mr obl.-sij.
magha), Karsten 1944 FmS 10 308–09 (< kgerm *mahan-),
SKES 1958 326 (+ ka ly ve), Koivulehto Vir 1979 274 (< germ
*makºgª an-).

mahi (Gan 1787; paik. häm- ja savmurt. KPohjanm
Peräp Länsip) ’laho (s.) / faule, morsche Stelle’, mahea (Lönnr 1874; Rovaniemi) ’laho, lahonnut,
mätä’, mahia (Gan; etup. savmurt. ja PSm) ’lahota’,
mahiuta (Alm 1773), mahiintua, mahe(e)ntua,
maheutua, mahettua id. ~ ink mahi ’sydämestään
mustunut, mätänevä (puu)’ | ka mahie ’lahota,
mädätä, haurastua’, mahistuo id. | vi murt. mahi (g.
mahi t. mahja) ’halkeama (puun kuoressa)’
= mdE makVso, M makVsa ’laho kohta puussa’.
Paasonen 1909 MdChr 92 (sm ~ md), SKES 1958 326 (+ vi),
UEW 1988 698.

mahla (LounSm Uus Peräp Länsip Verml), mahala
(Agr; loun- ja itämurt. Pohjanm), mahlaja
(hämmurt.) ’Baumsaft, Birkensaft’ ~ ink mahla | ka
mahla, mahala ’(koivun) mahla; mehu’ | va mahla |
vi mahl (g. -a) ’mehu; mahla’ (sm > lpLu m®ahl5e
’katkaistusta puusta, tuoreesta kannosta kihoava
mehu’, Lu (s)mai´(h)l5e ’id.; hieno sameuttava sakka
vedessä’, N mai |hle, m®ahle ’mahla’)
todennäk. = lp malle ’veri; mahla; keitto,
velli’. Rinnastus on mahdollinen, jos ksm *mahla
muodon h on sekundaarinen kuten ilm. sanassa
kahlata (~ kaalata). — Sm maala (Länsip):
maalaleipä ’verileipä’, maalakakku ’verikokkare’ <
lp. Ks. myös maaliskuu.
Ganander 1787 NFL 2 141 (sm ~ vi), Gottlund 1832 Otava 2
86 (sm ~ lp male ’mahla’), Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va),
Qvigstad 1881 Beiträge 92 (sm ~ lp mai |hle, m®ahle), E. Itkonen
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1937 FUF 24 271–77 (ims ~ lp malle; lp mai |hle, m®ahle < sm),
SKES 1958 326 (+ ka).

maho (Raam 1642; yl.) ’gelt, güst, brach, unfruchtbar’,
etup.
lehmästä:
maholehmä
’poikimattomaksi jäänyt lehmä’, mutta myös
mahopelto ’kesanto’ ~ ink ka ly ve va maho (lehmä).
Mahd. johd. sanasta maha (ks. tätä): *mahoi ’sellainen, jolla on (vain tyhjä) maha (eikä sen sisällä sikiötä)’, vrt. sm korva sanan johd. murt. korvu ’kuuro, huonokuuloinen’ (jolla on korva, mutta ei kuulokykyä).
Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (sm ~ ve), Setälä 1890–91 ÄH 290
(+ ka), Toivonen Vir 1945 187–88 (< *mahoi; johd. maha sanasta), SKES 1958 326 (+ ly).

mahorkka (1850 mahvorkka; laajalti murt.) ’halpa
venäläinen tupakkalaatu, kotitupakka / billiger russischer Tabak’ ~ ink mahorkka | ka mohorkka
’mahorkka, venäläinen tupakkalaatu’ | vi mahorka
id.
< ven mahórka id.
Vennola 1897 Suomi 3:13:5 20 (lainasana; lähdettä ei mainita),
Nirvi 1971 InkS 290 (ink < ven), Plöger 1973 RL 98 (sm <
ven), EEW 1982–83 1483 (vi < ven).

mahtaa (Agr; yl.) ’voida, taitaa, kyetä; lumota / können, vermögen; (modal) mögen, sollen; verhexen’,
mahtava, mahdollinen (Agr), mahdoton (Agr), ks.
erikseen mahtua ~ ink maht®a | ka mahtoa, mahotoin
| ve mahtta (prs. mahtab) ’osata, taitaa’, mahtt(e
’hyvin, erittäin’, maht (g. -on) ’taito’ | vi murt.
mahta ’voida; mahtua’, maht (g. mahu) ’laajuus,
tilavuus’, mahutu ’suunnaton, mahdottoman suuri’
(sm > lp mat |tet ’osata, taitaa, mahtaa’)
= mdE maVstoms, M maVstäqms ’osata, taitaa’ |
tVserL mäqsV tem, I moVstem id. Vrt. mahti.
Moller 1756 Beskr 154 (sm ~ lp), Castrén 1845 EGTsch 66 (+
? tVser), Lindström Suomi 1852 58 (sm mahtua ~ md tVser), Ahlqvist 1861 MMdGr 162 (sm mahtaa ~ md), Setälä 1890–91
ÄH 278 (+ ka ve), 295 (sm > lp), SKES 1958 326 (+ vi ma-hutu), EEW 1982–83 1483–84 (+ vi mahta, maht), Häkkinen
1987 ES 163, UEW 1988 265.

mahti (Gan 1787; yl.) ’voima, taito, valta / Kraft,
Macht, Vermögen’‚ mahtimies (1769) ~ ka mahti
’tapa; taito, voima; mahti’ | vi maht (g. mahi) ’mahti,
voima, valta’, mahti leida, saada ’ehtiä, joutaa’,
salamahti ’salaa’.
Todennäk. < mr nr makt ’mahti, voima, valta’ (<
kas macht, mys maht, goot mahts id.). Mahd. germperäiseen sanaan on yhtynyt mahtaa verbin johd.

*mahti (samaan tapaan johdettuna kuin esim. anti,
paini ♦ antaa, painaa). — LpN mak |tâ (E Lu) ’mahti,
voima’ < sk. Vrt. mahtaa, mahtua.
Ganander 1787 NFL 2 140 (sm ~ vi vanh. mahte ’mukavuus’),
Renvall 1823 SSK 1 308 (sm ~ ruots magt), Thomsen 1869
GSI 132 (sm ~ vi maht (g. mahi) < goot mahts (vart. mahti-) t.
< ruots magt t. < sl; viittaus myös md ja tVser taholle), Setä-lä
1890–91 ÄH 278 (+ ka; mahti on joko omap. ja saanut merk.vaikutusta germ taholta tai sieltä lainattukin), Wiklund 1894
LpChr 63 (lp < sk), Karsten 1944 FmS 10 309 (sm vi todennäk.
< ksk mahti-), SKES 1958 326 (ims todennäk. < ruots, mutta
sanaan on mahd. yhtynyt omap. johd. *mahti).

mahtua (Hemm 1616; yl.) ’Platz haben, passen’ ~
ink mahtua | ka mahtuo | ly mahtuda | va mahtua | vi
mahtuda | li m5oCdq, mjåCdq ’mahtua, sopia’ (sm > lpN
m®atut,
In matta∞d id.).
‰
Johd. v:stä mahtaa (ks. tätä). Vrt. mdE
maVstovoms ’kelvata’.
von Jannau 1828 BRosen 19 152 (sm ~ vi), Setälä 1890–91
ÄH 278 (♦ mahtaa; + ka li), Äimä 1919 SUST 45 227 (sm >
lp), SKES 1958 326–27 (+ ly ve).

maima (Eurén 1860; EHäme Laat- ja PKarj), maimonen (Kymenl), maimunen (Suomenl. saaret) ’pieni kala, syötti / kleiner Fisch, Köder’, maiva
’muikku (Jusl 1745; Kain KPPohjanm Peräp); pieni
kala, kalanpoikanen, syöttikala (PHäme PSatak
KaakkSm, paik. EKPohjanm savmurt.)’ ~ ka maima
’kalanpoikanen; pikkukala; täky, syötti’, maimaine
id. | ly maim((e) (mon. maimad) ’pieni kalanpoika
(sekä elävänä että kuivattuna), syötti’, maimai7ne
demin. | ve maim (g. -an) ’pieni kuivattu kala,
pikkukala; kalan vonkale’, maimai7ne demin. | vi
maim (g. -u, murt. -e) ’kalanpoikanen’. — Sm >
lpKo
mœa´jv#e
’pikku siika’, majv3a ’maima,
kalanpoika’ ja nr murt. Sm maimo ’syöttinä käytetty
pieni kala’; ka ve > ven murt. májmuVska ’pieni kala’,
májmuha ’eräs Äänisen siikalaji’, mójva ’pieni, etup.
syöttinä käytetty kala, kalanpoika’; ven murt. > syrj
majva ’salakka’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 148 (sm ~ vi), Pogodin 1904 Severnorussk 41–43 (+ ka; ims > ven murt.), Kalima 1915 OLR
160 (+ ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 72 (sm ~ lp), Sebestyén-Németh 1935 NyK 49 68 (+ ly), Wessman 1939 FmS 6
62 (sm > nr murt. Sm), SKES 1958 327 (sm > lp), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 168 (ven murt. > syrj).

maina, mainas (paik. KarjKann Ink) ’avanto, josta
on otettu jäitä; nuotta-avanto / Wune zur
Eisentnahme bzw. Eisfischerei’ ~ ink maina ’nuottaavanto’ | va maina id.
< ven májna ’avanto, railo, jäänottopaikka’.
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Kalima 1915 OLR 160–61 (sm ~ va ~ ven; lainaa suuntaan tai
toiseen), Vahros Vir 1962 135 (sm va; < ven), Nirvi 1971 InkS
292 (ink < ven), Kiparsky 1975 RHGr 3 89 (ven < ims).

maine (Hemm 1605) yleisk. merk. lisäksi ’jälkipuhe, -vaikutus, seuraus; veneen aiheuttama aalto
(Sakkola); (a.) mainio / Ruf, Ruhm; Nachrede, wirkung,
Folge;
Bugwelle;
vortrefflich’,
maine(h)ikas ’kuuluisa’ ~ ka maine ’maininki; hyvä
maine, hyvä nimi’.
Todennäk. saman kannan johd. on maininki (Lagervall 1834) ’myrskyn jälkeen (joskus edellä) havaittava aalto t. aaltoilu (etup. itämurt.); maine, kulkupuhe, huhu (paik. murt.)’ ~ ka maininka, -nki,
-nko ’aaltoaminen tuulen jälkeen’. — Sm maininko,
mainikko, maininki (Länsip) ’mainio’ ja mainikka
(Ruija) id. lienevät lpR mainok, N murt. mainag
’mainio, kuuluisa’ sanan vaikutusta. Sanan maine
varhaiseen asuun liittyy, ehkä tästä lainattu, lpN
m®ainâs (In Ko Kld T) ’satu, kertomus’. Lainasuhde
on kiistaton, jos maine on, kuten usein on arveltu,
mainio sanan rinnakkaisjohd. germ-peräisestä
mainita sanasta.
Thomsen 1869 GSI 132 (sm ~ lp m®ainâs), Qvigstad 1881 Beiträge 92 (lp m®ainâs < sm), *Rapola 1951 KV 31 108–19 (+ ka
maine, maininki, maininka, sm murt. mainikka, vrt. lp mainag),
SKES 1958 327 (lp m®ainâs liittyy maine sanan varh. asuun,
ehkä tästä lainattuna).

mainio (melko yl. vars. PSm) ’erinomainen, oivallinen, kuuluisa (1664); maininta; seuraus; kulkupuhe
(Jusl 1745; KaakkSm); maineteko / vortrefflich, berühmt; Erwähnung, Ruf, Ruhm, Gerücht; Großtat’ ~
ka mainivo ’maine; mainio, erinomainen’,
mainivokas ’mainio’.
Ilm. johd. v:stä mainita (ks. tätä) (vrt. tuomio ~
tuomita), jonka rinnalle voidaan asettaa (lähinnä
suomesta omaksuttu?) lpN mai |dno (Pi Lu) ’ylistys,
kehuminen’ ja, ehkä tästä johdettu, N mai |dnot (U Pi
Lu T) ’ylistää, kehua’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 236 (sm ~ lp maino), Thomsen
1869 GSI 132 (mainio ♦ maini(t)a; lp maino, mainot < sm),
Qvigstad 1881 Beiträge 91 (lp mai |dno < sm), Karsten 1944
FmS 10 310 (joko < germ *maini∞do tai uusi johd.), *Rapola
Vir 1944 340–48, SKES 1958 327 (+ ka; lp mai |dno < ? sm).

mainita (: mainitsen, Agr; yl.), mainia (Verml
InkVi) ’nimetä, kertoa / erwähnen, nennen’ ~ ink
mainita ’mainita, muistuttaa’, mainia ’mainita’ |
ka mainita ’mainita, sanoa; puhua hyvää t. (tav.)
pahaa; muistella; nimittää, sanoa jksik; kehottaa,
käskeä’ | ly mai7nita (prs. mainittVsou) ’mainita,

puhua’ | va mainits(e- ’nimittää, mainita’ | vi mainida
’mainita, nimetä’ (< sm), manitseda (ellei ~ sm
manata),
murt.
maenitseda, mainitseda,
maanitseda ’kehottaa, neuvoa, varoittaa, nuhdella,
lohduttaa, mainita, muistuttaa’
< germ *mainjan, vrt. nr mr mena ’arvella,
luulla, tarkoittaa, oikoa’, nn mn (myöh.) meina < kas
m5enen, meinen (mys meinjan, ags m∞ænan) ’arvella,
luulla, puhua, kertoa, valittaa’ (saman germ sanaperheen lappiin kulkeutuneista sanoista on lpN m®ainâVsit
(In) ’mainita’ < sm; muiden suhteen ks. maine ja
mainio). Vrt. meinata.
Thomsen 1869 GSI 132 (sm ~ lpIn < germ, vrt. ags jne.),
Thomsen 1870 Einfl 153 (+ vi maenitseda, mainitseda), Qvigstad 1881 Beiträge 92 (lp m®ainâVsit < sm), Neuhaus 1908
Sprachlehre 146 (sm mainia < germ *mainjan), SKES 1958
327 (+ ka ly va), EEW 1982–83 1486 (vi mainida < sm mainia), Häkkinen 1987 ES 164.

mainos (Saarimaa 1928) ’Reklame’, mainostaa.
Uudissana, jonka pohjana on murresana mainoa
(Peräp Länsip) ’kehua; päivitellä; mainita’ — tämä
puolestaan mahd. < lpN mai |dnot (Pi Lu) ’ylistää,
kehua’, ks. mainio.
mairea (Lönnr 1874; paik. itämurt.) ’suloinen, makea; mielistelevä / lieblich, süß; süßlich, schmeichlerisch’, maire (Kal; kansanr. Ink), mairitella (JuslP;
laajalti länsi- ja itämurt.), mairotella, mairutella
(Gan 1787; KarjKann) ’mielistellä, kehua’ ~ ka
maireh lehmän hellittelynimityksenä: ’armas, kulta’,
mairis (g. mairehen) vars. lapsesta: ’armas, kallis’ |
ve mai\riVz (g. mai\rhen) ’puute; parka; suloinen’,
mai\riVstada ’säästää’, mairhekaz ’säästäväinen’ | va
(Kukk)
mairet5o ’orpo’, mairutella ’mairitella,
hellitellä, kutsua hyväilynimillä’
? < kgerm *smairjaz ~ *smairiz, vrt. ags sm5∞ære: g®al-sm∞ære ’nauravainen’, k-engl sm®are,
sm5ere ’hilpeä’: laughe sm®are, sm5ere
’nauraa
herkästi, hilpeästi, halveksivasti’, engl murt. smeer
’hymyillä’.
Hofstra 1985 OsFiGerm 245–48 (ims < kgerm).

maisema (Ahlholm 1830) ’näköala, näkymä (paik.
murt.); seutu; maasto; maaperä (etup. I- ja PSm) /
Aussicht, Panorama; Landschaft, Gegend; Gelände;
Boden’, maiselma (paik. savmurt.) ’seutu; maasto’ ~
ka maisema, maiselma ’maasto; seutu, tienoo’.
Johd. sanasta maa (ks. tätä).
Kalima Vir 1945 200–01, SKES 1958 324 (s. v. maa).
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maiskuttaa (1670; yl.) ’schnalzen, schmatzen’,
maiskutella, interj. maiskis (Flor 1702); näiden
ohella myös maskuttaa (Gan 1787; harv. länsi- ja
itämurt.), mauskuttaa (paik. savmurt.) ~ ka maiskata
’maiskauttaa; läiskyttää, läjäyttää, mäjäyttää;
luiskauttaa’, maiskuttoa ’maiskuttaa; läiskyttää;
luiskahdella, liukastella’ | li maC isklq ’maiskuttaa’.
Onomat. sanoja. — Sm > lpN murt. (s)mai |skot
’maiskuttaa’.
Kettunen 1938 LivW 215 (sm ~ li), SKES 1958 327 (+ ka).

maissi (Lönnr 1874) ’Mais’
< nr majs = saks Mais, ransk maïs, esp maiz
’maissi’. Kasvi on tullut Eurooppaan n. v. 1500 Haitista, jossa siitä on käytetty nimitystä mahiz.
Hakulinen 1946 SKRK 2 59 (< amerikkalaiskielistä).

maistaa (Agr; yl.) ’kosten; schmecken’, maistua,
maistella, maistiaiset, maisti, maisto (Agr) ~ ink
maist®a, maistua | va maist®a (< sm tai ink; sm > lpN
mai |stet (Pi Lu) ’maistaa’, mai |stot, mai |stut
’maistua’).
Johd:ia samasta germ-peräisestä kannasta kuin
makea ja maku (ks. näitä) sekä lisäksi sm maittaa
(1773), (vanh. kirjak.) ? maita (: mainneet ’maistaneet’; WK 1701), vi maitsta ’maistaa, maistella;
maistua, maittaa’ ja li maitsQ ’maistaa; maistua’ (?
< vi, myös Renv 1823 maitsaa ilm. < vi).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 237 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 142a (sm maistaa ~ vi maitsta), Diefenbach 1851 VWGoth 2 571 (samoin; ~ ruots smaka, saks schmecken), Ahlqvist
1856 WotGr 136 (+ va), Ojansuu 1916 SKTT 160 (sm maitsaa
< vi), Kettunen 1938 LivW 215 (+ li), *Tunkelo Vir 1945 374–
76 (+ ve magiVstuda ’tulla makeaksi’; sm maistua <
*magistudak eli johd. a:sta *makeda, samoin sm maittaa <
*magittadak), SKES 1958 327–28 (lp < sm), T. Itkonen 1980
StNF 62 134 (sm maku, makea, maistaa, maittaa, maitse- <
germ), Koivulehto 1981 PBB(T) 103 352–54 (sm maittaa,
maistaa ja maita: maitsen, vrt. germ *smakja- > saks schmekken jne.).

maisteri ks. mestari.
maito (Schr 1637; yl.) ’Milch’, paik. murt. myös
’mahla, (kalan) maiti’, maiti (kalan; Jusl 1745),
maittila, maitila (Jusl; EPohjanm PSatak) ’kerma’ ~
ink ka maito | ly maid(o) | ve maid (mon.-od) | va
maito | vi (Kuusalu) maidu (< sm; ims > lpLu
mai´tu, Sompio maidCdo, Kuolajärvi maito, Kld
maìd3a (T) ’maito’)
mahd. < germ *smait5o v:stä *smeitan, vrt. saks
schmeißen ’heittää, paiskata’, goot bismeit, gasmait

’sivellä’, nr smeta ’sivellä; sotkea, sekoittaa’, josta
(*smait5o muotoa vast.) s. smeta (f.) ’puuromainen
massa, velli, rasvainen aine’, smet mm. ’taikina, ruoan valmistukseen t. leivontaan käytetty sekoitus’. Sana olisi siten lainautuessaan tarkoittanut jotakin (sekoitettua) maitovalmistetta. — Varsin epävarma on
myös rinnastus votj sanaan m(eDl ’puun makea mehu
(kovalla helteellä esim. jalokuusen havuilla)’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (sm ~ ve), Munkácsi 1901 ÁKE 597
(lp < sm), Toivonen Vir 1918 79 (+ votj), SKES 1958 328 (+
ka ly va (? < ink), ? votj, vi murt. mait ’kuori’), *Länsimäki Vir
1973 33–46 (vi murt. mait ei tähän, sen sijaan vi murt. maidu
(< sm)), H. Leskinen 1980 CQuiIFU 3 248 (va < ink sm),
UEW 1988 697 (sm ? ~ votj), *Nilsson 1993 UAJ 12 Neue
Folge 58–73 (< germ).

maittaa ks. maistaa.
maiva ’muikku, pieni kala’ ks. maima.
maja (Agr; yl.) ’Hütte, (notdürftige) Unterkunft’,
johd. majailla, majoittaa (Agr), majoittua, yhd.
havu-, lehti-, yömaja, majatalo, ks. erikseen
majamies ~ ink ka ly maja ’havumaja, tilapäinen
suoja; asunto’ | va maja ’asunto, asuinrakennus’ | vi
maja ’talo, rakennus’, öömaja ’yömaja’ | li m5oi
’maja, majapaikka’, ‰ıe-m5oi ’yömaja’ (sm maja > nr
murt. Sm maja ’kalastajan mökki; tilapäinen suoja’)
? < baltt, vrt. latv m®aja ’talo, asuinpaikka, kotiseutu; perhe, talonväki’. Lainasuhde voi olla
päinvastainenkin. On myös arveltu, että kyseessä
voisi olla vanha ieur lainasana (< *ma7go-), vrt. mys
gi-mah ’mukavuus, rauha’, kys ge-mach mm. ’suoja,
majapaikka, asumus, huone’. Vrt. maata.
Thunmann 1772 Untersuch 89 (sm vi ~ latv mahja), Watson
1819 Abstammung 277 (sm vi > latv mahjas), Diefenbach
1851 VWGoth 2 5 (sm vi > latv m®aja), Ahlqvist 1871 KO 97
(+ li; ims < latv), Thomsen 1890 BFB 198 (sm va vi < latv),
Mikkola 1930 IzglMM 442 (baltt < ims), Kalima 1936 BL 136
(ims ? < baltt), Mägiste 1936 EKeel 15 185 (li suoraan < latv),
SKES 1958 328 (+ ka ly; ims ? < latv tai latv < ims), Koivulehto Vir 1984 221–22 (ims < ieur *ma7go-; latv < ims).

majakka (1833; etup. rannikkomurt.) ’Leuchtturm,
-feuer’ ~ ink majakka | ka majakka ’majakka; (morsiussaaton kulkiessa ohi teiden varsilla poltettava)
kokko, rovio’ | ly majak (mon. -ad) ’majakka;
seipääseen pantu olkilyhde’ | ve majak (mon. -ad)
’majakka’ | va majakka | vi majakas id.
< ven maják ’majakka; sovittu merkki, tähystystorni, olkivihkolla varustettu seiväs’.
Knorring 1833 Gamla Finland 54 (sm < ven), Ahlqvist 1859
Anteckn 94 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 140 (+ ka vi), Mik-
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kola 1938 SUST 75 33, Kalima 1952 SlS 122 (+ ly), SKES
1958 328, Plöger 1973 RL 98.

Äimä 1908 SUSA 25:1 49 (sm maka < lpIn; sm muka > lpN),
SKES 1958 328.

majamies (Jusl 1745; Suomenl. saaret ja rannikko)
’tuttaviensa luona majaileva (ja näille tuotteitaan
myyvä) inkeriläinen / bei Bekannten übernachtender
(und ihnen Waren verkaufender) Ingermanländer’,
vanh. kiel. myös ’maalainen, joka laittomasti vie
tuotteitaan suoraan kaupunkilaistuttavilleen ja saa
näiltä vastapalveluksia’ ~ ink majam5es ’inkeriläisten
tuttaviensa luona majaileva (ja näille tuotteitaan
myyvä) suomalainen’.
Yhd. maja + mies. Sm > nr murt. Sm majmiseri
’maalainen, joka laittomasti vie tuotteitaan suoraan
kaupunkilaistuttavilleen’; sm ink > ven murt.
májmist ’suomalainen, lähinnä Inkerin asukas’.

makaroni (1865; uud.) ’Nudel’
< nr makaron << ital maccarone, maccherone
’makaroni, juustopasta’ < kr makaría ’lihaliemestä ja
ohraryyneistä valmistettu keitto’.
Koukkunen 1990 Atomi 311–12.

makasiini (As 1721; yl.) ’Magazin, Speicher’
< nr magasin, saks Magazin (< ransk magasin,
ital magazzino ja esp magacen ’varasto, makasiini’ <
arab (mon.) mah®azin id.).
Hellquist 1939 SEO 618 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10
310 (sm ~ ruots).

majesteetti (Agr Maiestati, sinun – – Maiestatis,
Maiestetin (g.) jne.) ’Majestät’
< mmr maiestat, maiestät (<< lat maiestas g. maiestatis ’suuruus, ylevyys, arvokkuus’).

makaus ’kaksi pasmaa (120 kierrosta lankaa; VarsSm), pasma (Schr 1637 macaus; Vampula);
muutama lankakierre kerän ympäri (Vehmaa);
verkon ja kankaan laskos (Längelmäki); verkkoliina,
havas (paulojen välillä; paik. LaatKarj) / (Garnmaß:)
zwei Strähne, Strähn; ein paar Wicklungen um das
Garnknäuel; Falte od. Ausbuchtung im Netz, einem
Stoff; Maschenwerk des Netzes (zwischen den
Simmen)’, makajas (PKarj Kain) ’vähäinen määrä
yhdessä nipussa olevaa lankaa (vyyhdessä t.
loimissa); suortuva, tukko hiuksia, sotkeutuneita
hamppuja; nippu t. kourallinen olkia’, makainen,
makajainen (paik. PSm; samantap. merkityksiä),
makas (kaakkmurt. ja ymp.) ’pauloitettaessa hölläksi
jääneen verkon muodostama laskos; paulojen
välinen havas’ ~ ka makahus, makavus, (mon.)
makahat ’verkkokudos (ilman pauloja, kohoja ja
kiveksiä), havas; vars. verkkoa molemmista
pauloista vedettäessä muodostuva puohde’ | vi murt.
magadus ’kerros, juova, raita’, lõng lööb magadusi
sisse (kun tiukkaan kerrattu lanka menee sykkyrään
tai kun kerää purettaessa lanka irtaantuu juovina).
Kuuluvat maata sanan johd:iin (ks. tätä).

Streng 1915 NRL 111 (sm < mmr << lat), SKES 1958 328.

SKES 1958 328–29 (sm ~ ka vi).

majuri (LPetri 1644 all. Majoril) ’Major’
< ruots major (< saks major < esp mayor
’majuri’ < lat maior ’suurempi’).

makea (Agr; yl.) ’süß’, yhd. mäen-, kallion-, kivenmakea,
-makeainen
(LounSm
PHäme)
’kallioimarre’, johd. makeinen ~ ink makk‰ıa ’makea;
tuore, rievä, ei tarpeeksi hapannut (leipä); maukas,
hyvä’ | ka makie, au magei ’makea, imelä; maukas,
hyvänmakuinen’ | ly maged, mage, magei ’makea,
maukas, hyvänmakuinen’ | ve maged id. | va mak(ea
’makea, imelä’ | vi mage (g. -da) ’vähäsuolainen,
suolaton, makea’, murt. maged (mon.) ’maltaat’ |
li maCgdq ’makea, maukas’, maCgdqd ’maltaat’.

Kiparsky Vir 1947 357–60 (ven < sm), SKES 1958 328.

majava (Ljungo 1601; joks. yl.), majaa (paik. murt.
ja pn:issä), maja (Schr 1637) ’Biber’, majavanpaise
(LönnrLis 1886; paik. Laat- ja PKarj) ’paise’ ~ ka
majoa, majava, au majai ’majava; majavannahka;
paise’ | ly majai: majaipaiVz(e ’ajos’ | ve majag:
majagoja ’Majavaoja’, maiga\rv järven ja kylän
nimi, ’Majavajärvi’ | viE majaja(s) ’majava’
= lpN maggjeg (In Ko Kld T) | mdE mijav, mijal
| votj m{ij, m{ij{i | syrj moj ’majava’.
Ganander 1787 NFL 2 144 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 144
(sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 149 (+ syrj), Lindström Suomi
1852 59 (+ lp), Donner 1875 Boningsplatser 133 (+ ka md),
Diefenbach 1880 Völkerkunde 233 (+ votj), Kettunen 1922
LVeHA 1 60 (+ ve maiga\rv), Tunkelo 1946 VeKÄH 186 (+ ve
majagoja), SKES 1958 328 (+ ly), Bergsland Vir 1963 151 (lp
nähtäv. < sm), UEW 1988 697.

W. Streng 1911 Sivistyssanoja 20 (<< lat).

maka (LönnrLis 1886; Peräp TornLaakso), mäkä
(Kemi) ’muka / angeblich’
< lp, vrt. In maka (Ko), N mâkka, mâk, mâkkaVs,
Lu mak, mahki id. (< sm muka1, ks. tätä).
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Samaa germ perua kuin maajas, maistaa, maku
(ks. näitä).
Moller 1756 Beskr 154 (sm makea, maku, maistaa ~ ruots
smak, smakar), Ganander 1787 NFL 2 145a (sm ~ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 136 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+
ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 114 (+ li), Thomsen 1890 BFB
44 (sm vi li ~ maajas jne.), SKES 1958 329 (+ ka au ly), T.
Itkonen 1980 StNF 62 134 (sm makea, maku, maistaa, maittaa,
maitse- < germ *smakja-).

makkara (Schr 1637; yl.) ’Wurst’ ~ ink ka va makkara | vi murt. makerjas, makkar(a), makk (g. maki)
’veri-, ryyni- ja rasvamakkara’.
Ganander 1787 NFL 2 145 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 136
(sm ~ va vi), Saareste 1938 VGEG 30 622 (sm ~ vi makk; vi
makerjas tai ainakin koillmurt. makkar(a) näyttää olevan <
sm), SKES 1958 329, EEW 1982–83 1490.

makki (Schr 1637; laajalti etup. länsimurt.), maki (g.
makin t. main; As 1771 mon. mait; Pohjanm PSm)
’käymälä / Toilette’
< ruots, vrt. nr mak ’(vanh.) huone, kammio;
(murt. myös) ulkohuone’, mr mak ’lepo, hiljaisuus;
kammio; ulkohuone’.
Rietz 1862–67 SDL 425 (sm < ruots murt. mr mak), Streng
1915 NRL 112 (sm < vur mmr), Karsten 1944 FmS 10 310 (sm
< ruots murt. Sm mr), SKES 1958 329.

maklakka (LönnrLis 1886; etup. hämmurt. EKPohjanm) ’makeileva, imartelija; veijari, petkuttaja /
schmeichlerisch, Schmeichler; Schelm, Schwindler’,
matlakka (Lönnr 1874; vars. itämurt. ja Kymenl)
’viekas, petollinen, teeskentelijä’ ~ ink maklakka
’petturi, huijari’ | ka maklakka ’keinottelija, huijari;
viekas, ovela’, matlakka, matlakko ’kaupustelija;
huijari; viekas, lipevä, kielevä’
< ven maklák ’kaupanvälittäjä, välikauppias; huijari, veijari, petkuttaja’ (< saks Makler t. holl
makelaar ’välikauppias’). Sm sanan merk. voi ositt.
olla äänne-asun aiheuttamaa (assosiaatiosta makea
sanueeseen).
Rytkönen Vir 1938 112–13 (sm ~ ka; < ven), SKES 1958 329,
Plöger 1973 RL 99.

mako (Agr; länsimurt. paitsi KaakkHäme ja Kymenl), maku (Kain, paik. KPohjanm KSm),
makonen (KPPohjanm Peräp, paik. EHäme) ’(et.
kotieläimen) vatsa, (juuston teossa käytetty vasikan)
juoksutusmaha / Magen (bes. eines Haustieres),
Lab(magen)’ ~ va mako ’maha, -laukku’ | vi magu,
E mago ’maha, -laukku, vatsa’ | li maCg, mon. mag5ud

’id.; alaruumis’ (sm > lpN makko ’juustonjuoksutin:
piimällä t. heralla täytetty poron tai lampaan suoli’)
< germ, vrt. mn magi, mr maghi, ags maga, kas
mage, mys mago ’vatsa’. Vrt. maha.
Moller 1756 Beskr 154 (sm ~ ruots saks), Ihre 1769 Gloss 2
117 (~ germ *mago-), Ganander 1787 NFL 2 145 (sm ~ vi),
Thomsen 1869 GSI 132 (+ li), Setälä 1912–13 FUF 13 408,
Karsten 1915 GFL 127 (ims < kgerm *magon-), Karsten 1944
FmS 10 310 (< ksk *magon-), SKES 1958 329 (+ va; sm > lp).

makrilli (Schr 1637 makril; ei murt.) ’Scomber
scombrus / Makrele’
< vur makrill, makrell jne. (nt makrel < holl
makreel t. saks makrele) id.
Streng 1915 NRL 112 (sm < vur), SKES 1958 329.

maks (Agr:sta lähtien, etup. Raam kieltä; murt.
harv.), rinn. maksa, mitämaks, mitä maksa ’ehkä,
kenties / vielleicht’
< mr maxan, moxan ’ehkä, melkein’, nr murt.
maksa ’erittäin, melkein’ (< kas machsch5en, oik.
’voi tapahtua’).
Lindström 1859 KeltGerm 59 (sm < ruots), *Setälä Vir 1904
44–48 (samoin), Streng 1915 NRL 112–13, SKES 1958 329.

maksa (Agr; yl.) ’Leber’ ~ ink ka maksa | ly maks((e)
(mon. maksad) | ve maks (g. -an) | va mahsa | vi
maks (g. -a), E mass | li maks®a id. (ims > ven murt.
maksa, moksa ’kalanmaksa, -maiti’)
= lpR muekse, muokse, E muöksie | mdE makso,
M maksa | tVser mokVs | votj mus | syrj mus (vart. mus-,
musk-) | vogE majqt, I m®at, m5(et, L mat, m5(et, P m®ajt |
ostjI mugql, E muxqt, P m3ogql, m3agql | unk máj ||
samJr m5ud | Jn muro, mudo | T mita | slk m{it, m‰{ıte |
Km m{it ’maksa’.
Fogel 1669 Käsik (Suomi 3:5 194; sm ~ unk), Rudbeck 1717
Spec 78 (sm ~ unk), Lindahl & Öhrling 1780 LL 259 (+ lp),
Ganander 1787 NFL 2 156a (+ vi), Gyarmathi 1799 Aff 162
(vi ~ unk), Sjögren 1821 GS 1 29 (+ tVser votj), Mechelin 1842
Käsik 175 (sm ~ ven), Castrén Suomi 1844 9 (sm > ven),
Castrén 1844 EGS 149 (+ syrj), Castrén Suomi 1845 180 (+
sam), Castrén 1849 Ostj 88 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 136
(+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 162 (+ md), Europaeus 1862
Mehiläinen 126 (+ vog), Kalima 1915 OLR 160 (+ ka ve),
FUV 1955 33, SKES 1958 329 (+ ly li), TESz 2 1970 818,
MSzFE 1971 417, UEW 1988 264, Sammallahti 1988 UrLang
538, EWUng 1994 924.

maksaa (Agr; yl.) ’suorittaa (hinta, palkka); olla jkn
arvoinen; kannattaa, hyödyttää (etup. KaakkSm Ink)
/ (be)zahlen; kosten; lohnen’, johd. makso (Agr
maxo), maksu ~ ink maks®a ’maksaa; kannattaa,
hyödyttää’, makso ’maksu, palkka, vero’ | ka maksoa
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’maksaa (palkka, hinta, velka); palkita vaivat,
korvata, hyvittää; kostaa; olla jnk hintainen, olla jnk
arvoinen, veroinen, vertainen; kannattaa, hyödyttää’,
makso ’maksaminen, maksanta; maksu, vero; arvo’,
maksu id. | ly maksada ’maksaa (velka; palkka);
kostaa; olla hintana; kannattaa; luoda, ajaa (lantaa
kuormaan)’ | ve maksta (prs. maksab) ’maksaa;
luoda (lantaa, lunta)’, maks (mon. -ud, -od) ’maksu’ |
va mahs®a ’maksaa’, mahso, mahsu ’maksu’ | vi
maksta (prs. maksab), E mas(sa)- ’maksaa, suorittaa;
olla voimassa; olla jnk arvoinen; kannattaa’, maks
(g. -u), E mass (g. -u) ’maksu, vero’ | li maksq
’maksaa; olla voimassa, kelvata; kannattaa’, maks
’maksu, vero’ (> latv maks®at ’maksaa’, maksa
’hinta’; sm > ruots maxa ’maksaa’)
= lp mak |set ’maksaa, olla jnk arvoinen;
merkitä’, mak |so ’maksu’ (? < sm) | mdE maksoms,
M maksäqms ’antaa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 237 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 157 (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 2 (sm vi lp ~
latv), Lindström Suomi 1852 59 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr
136 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Donner 1884
TechmZ 1 267 (sgr > latv), Thomsen 1890 BFB 269 (+ li; ims
> latv), Setälä 1890–91 ÄH 161 (li), Mark 1936 Fenno-Ugrica
5 6 (sm > lp), SAOB 17 1945 M 521 (sm > ruots), SKES 1958
329 (+ ka ly; lp ? < sm), Häkkinen 1987 ES 164, UEW 1988
698.

maksis (LönnrLis 1886), rinn. maks(iis), moksis,
moksiis (etup. Loun- ja KaakkSm): sana, jolla kissaa
komennetaan hyppäämään käsien muodostaman lenkin läpi / Wort, mit dem eine Katze zum Sprung
durch einen von Händen und Armen gebildeten Ring
aufgefordert wird — tällöin kissa maksii (moksii) ja
kissaa maksitetaan
< nr murt. (Sm) maksis samansisältöinen komennus kissalle; sana, jolla koiraa käsketään
hyppäämään kepin yli, istumaan jne., (Ruots)
maksis, maksyss luult. < saks mach süß (jota ei ole
todettu) ’tee herttaisesti, suloisesti’ tms.
SAOB 17 1945 M 525, Rytkönen 1953 Kasvatus ja koulu 39
170, SKES 1958 329–30.

maku (Rajalenius 1654; yl.) ’Geschmack’, johd.
-makuinen, maukas, mauton (Agr), makuisa, maustaa, mauste ~ ink maku, makkuin ’makuinen, hyvänmakuinen, makupala’, maukas, makkuisa ’maukas,
hyvänmakuinen’ | ka maku ’mauste, höyste’, makuine ’jnk makuinen’, makuisa ’maukas’ | ly magu ’maku’, maguVz((e) ’maukas’ | ve magu | va maku ’maku’,
makuza ’makuisa, imelä, makea’ | vi magus (g. -a)
’makea, imelä; makeileva, mielistelevä, mairea’,

murt. ja vanh. kiel. magu (g. mao) ’maku’, maokas
’maukas’, maotu ’mauton’ | li maCg ’maku’ (sm
maku > lpN makko (Lu In) id., sm makuisa > lpIn
maahhuVs, mahhuVs ’maukas’).
Ilm. samaa germ-peräistä kantaa kuin makea,
maajas ja maistaa (ks. näitä).
Moller 1756 Beskr 154 (sm maku, makea ~ ruots smak), Ihre
1769 Gloss 2 671 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2 145a
(sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 137 (+ va), Qvigstad 1893 NL
403 (lp makko < sm), Äimä 1919 SUST 45 148 (lp maahhuVs <
sm makuisa ~ ka vi), Kettunen 1922 LVeHA 1 26 (+ ve),
Kettunen 1938 LivW 214 (+ li), SKES 1958 330 (+ ly), T.
Itkonen 1980 StNF 62 134 (maku on ims:ssa synt. johd. makea
sanasta, joka < germ *smakja-).

malatti (LönnrLis 1886), malati, malaati (LounSm
PHäme LUus) ’nolo, alakuloinen, masentunut; vaatimaton, sävyisä / verlegen, niedergeschlagen; anspruchslos, fügsam’
< nr murt. Sm malat ’väsynyt, raukea, sairas’, vrt.
mr malata, malatin ’spitaalitautinen’, kas malat id.,
ransk malade ’sairas’ < klat malatus.
Uotila-Arcelli Vir 1970 23–24 (sm < nr murt. Sm).

mali (Gan 1787; etup. itämurt.), (Lönnr 1874 myös)
mali-, maliaisheinä, maliainen, malina ’Artemisia
absinthium, koiruoho / Wermut’
< alkuosa nr sanasta malört id. (< mal ’koi’ + ört
’ruoho, yrtti’; koita vastaan käytetty ruoho, »koiruoho»).
Renvall 1823 SSK 1 310, Karsten 1944 FmS 10 311, *Erkamo
1950 Vanamon Tiedonannot 4:2 149–58, SKES 1958 330.

malja (Agr; yl. et. juomaterminä: juoda malja) ’juoma-astia; kulho; (murt.) pesuallas, -astia / Schale,
Trinkgefäß; (dial.) Waschbecken, -schüssel’, johd.
maljakko, malju (paik. Häme), saunamalju ’matala,
pitkulainen huuhteluastia’ ~ ink malja ’vati’ | ka
malja ’(puinen) malja, kuppi, kulho, vati’, maljuVska
’pieni kuppi, malja; polvilumpio’ | ly maDlDluVsk
’polvilumpio’ | ve maDl (g. maDlDlan) ’malja, maitovati,
puukuppi’, pä-maDlDluVsk ’päälaki’
nähtävästi < ksk *m®alia-, vrt. mn m|ælir ’(et. viljan) tilavuusmitta’, nn mæle ’viljamitta, vakka’, ags
m5ele ’nestemäisen tavaran mitta’, m∞æle ’juomaastia, malja’, vrt. goot m5ela ’vakka’.
Ojansuu 1914 NphM 16 163 (sm ka au ve < germ *m®alia-),
Karsten 1944 FmS 10 311 (ims < ksk *m®alia-), SKES 1958
330 (+ ly; ims nähtäv. < germ), Koivulehto 1973 NphM 74 593
(ims < ksk), Ritter 1977 Sprache 23 172 (ims sanan kuuluminen germ sanan yhteyteen semantt. syistä epäiltävää).
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malju1 (Flor 1678; Lempäälä) ’solki, rengas (puvussa) / Kleiderspange’
< nr malja ’silmukka; rengas’, murt. Sm
malljo ’rintasolki’, mr malia ’panssaripaidan
silmukka’ (< kas mallie < ransk maille ’silmukka,
rengas; täplä’ < lat macula id.). — Erikseen sk
taholta saatuja ovat vi murt. (Saarenmaa) mali
’naisten röijyn eräänl. rintakoristeet’ ja lpE maaljaa
’kolmikulmainen
hopeakoriste’,
Lu
mal´j5e
’hopeakauluksen päässä oleva pyöreä, nappimainen
hopeakoriste’, N mal |lje ’»hopeavyön» päässä oleva
hopeanappi’.
Lindström 1859 KeltGerm 154 (sm malju < goot malja, engl
ransk ital), Qvigstad 1893 NL 231 (lp < sk), Saxén Vir 1897
29 (sm < ruots < kas < ital ransk klat), Karsten 1944 FmS 10
311 (sm < nr murt. Sm malljo), SKES 1958 330 (vi < sk).

< germ *malta- (*maltaz-), vrt. nr mr mn jne.
malt, ags mealt, kas malt, mys malz, ns Malz
’mallas’ (lpR malte < nr).
Moller 1756 Beskr 154 (sm mallas ~ ruots malt), Ganander
1787 NFL 2 147 (sm < ruots, ags mealt), Thomsen 1869 GSI
133 (sm < sk malt, ags mealt), Qvigstad 1893 NL 231 (lp <
ruots), Karsten 1915 GFL 172 (sm < esi- t. kgerm *maldas,
*maltaz), SKES 1958 330 (+ vi murt. ? < sm), Koivulehto
1981 PBB(T) 103 178 (sm < germ *malta-, *maltaz-).

mallata (Lönnr 1874; yl., ei Verml Ink) ’sopia; tehdä mallin mukaan; kokeilla / passen; modellieren;
probieren’: miltä mallaa, ei se niin mallaa (sovi,
käy) jne.
< nr murt. Sm malla ’tehdä malli l. kaava; sopia,
käydä; onnistua’. Vrt. malli.
Karsten 1944 FmS 10 311 (sm < nr murt. Sm), SKES 1958
330.

malju2 ks. malja.
malka (Agr; yl.), malko (paik. E- ja KaakkHäme KPohjanm, laajalti itämurt.) ’olki- t. tuohikaton painopuu, -riuku; salko / Stange (als Auflage auf dem
Stroh- oder Birkenrindendach)’, yhd. malka-,
malkosilta ’kapulasilta’, ylimalkain, -malkaan
(Eurén 1860; paik. murt.) ’yleensä, ylipäänsä’, johd.
malkuri (laajalti et. länsimurt.) ’suuri, leveäteräinen
kaira, jolla tehdään reikiä malkoihin ja hirsiin’ ~ ink
malko ’olkikaton t. heinäkeon painopuu’, malkka,
mala, malo ’olki- ja tuohikaton malka’ | ka malko,
malka id., malkuri ’iso kaira, pora’ | ly malg (mon. od, -ad) ’pellavalikopuu’ | ve malg (g. -an), maug,
moug (g. -un) ’id.; uppotukki; kattomalka; keon
painopuu’ | va malka ’keppi, seiväs, malka (esim.
katon harjalla, heinäsuovan päällä), kapula’ | vi malk
(g. malga) ’kalikka, kurikka, malka’ | li m®alka
’halko, riuku, heinäsuovan painopuu’ (sm malka >
lpN mal |ga ’nuori mänty, jossa on runsaasti
pintapuuta’, nr murt. malkko ’tuohikaton malka’;
sm malkuri > lpN mal |gar, mal |gur (In) ’malkuri’)
< baltt, vrt. liett málka ’halko, polttopuut, halkopino’, latv malka ’polttopuu’, mpr malko ’puut’.
Thunmann 1772 Untersuch 90 (sm malka ~ latv malka), Ganander 1787 NFL 2 146 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 66 (+ li;
< baltt), Thomsen 1890 BFB 1948 (+ va), Kalima 1936 BL
137 (+ ly ve), SKES 1958 330 (sm > lp), UEW 1988 866.

mallas (Schr 1637; yl.), mon. maltaat ’kaljan, oluen
tekoa varten idättämällä imelletyt ohran t. rukiin
jyvät / Malz’ ~ ink malt®at | va (Kukk) malt®ad | vi
(Kuusalu) mallad ’maltaat’ (? < sm)

malli (JuslP, Gan 1787; yl.) ’kaava, esikuva, muoto /
Muster, Modell, Form’ ~ ink malli ’muotti, malli’ |
ka malli, malti (anal.) ’malli, laji, laatu’ | vi
koillmurt. mall (g. -i) ’malli, kaava’ (? < sm)
< nr mall id. < holl ja flaam mal, moll, malde,
molde, mransk mole < lat modulus ’mitta, mittakaava’. — LpN mal |li (Lu In) ’laatu, laji, ulkonäkö’ lähinnä < sm. Vrt. mallata.
Lindström 1859 KeltGerm 59 (sm < ruots murt. Gotlanti),
Rietz 1862–67 SDL 454 (samoin), Karsten 1944 FmS 10 312
(samoin), SKES 1958 330–31 (+ ka vi murt.; lp lähinnä < sm).

mallo (Gan 1787; PHäme, paik. EPohjanm PSatak)
’pehmuste längissä / Kummetkissen’, mallu ’id. (Satak EPohjanm, paik. PHäme); suuri nuorasta kudottu
eväsheinäsäkki, iso säkki (Lönnr 1874; etup. LounSm)’
< sk, vrt. mn malr ’säkki, matkalaukku’, vistamalr ’evässäkki’ (< kas male, kys malhe, mys malaha, maleha, malha ’nahka-, matkalaukku’).
Lindström 1859 KeltGerm 28 (sm mallo ~ mm. mys malaha,
malha, kas mala, malo), *Erämetsä Vir 1941 329–32 (sm < sk
< mys kys kas), SKES 1958 331.

malmi (Agr), malvi (etup. savmurt.) ’metallia sisältävä
kivennäinen;
valurauta
(nämä
yl.);
hiekkanummi (vars. kaupungin äärellä), esikaupunki
(vanh. kiel.) / Erz; Gußeisen; Sandfläche (bes. am
Stadtrand), Vorstadt’ ~ ka malvi ’(järvi)malmi’ | vi
malm (g. -i), murt. malv (g. -i) ’valurauta’
< ruots, vrt. nr malm ’hietikko, nummi; esikartano; malmi’, mr malmber ’hiekkamaa, -nummi, Tukholman esikaupungin nimi; metalli, malmi’, mn
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malmr ’malmi, metalli’, nn malm ’id.; (luja) sydänpuu’, ags mealm ’kalkkimaa, hiekkakivi’, goot malma ’hiekka’. — Sk > lpN mal |bmâ (Lu) ’malmi; metalli; petäjän sydänpuu’.

smalz, ns Schmalz ’sulatettu rasva’. — Ims > lpN
mal |do (In Ko Kld T) ’karkaisematon, pehmeä rauta;
(Ko Kld T myös) pehmeä lylytön mäntyaines’. Vrt.
melto.

Renvall 1823 SSK 1 311 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 230
(lp < sk), Streng 1915 NRL 113, SKES 1958 331 (+ vi).

Lönnrot 1854 Enare 238 (sm melto ~ lpIn), Karsten 1915 GFL
124 (sm malto(rauta) < esigerm *smaldo- (kgerm *smalta-)),
125–26 (sm malto(liha) < esigerm *maldo- (kgerm *malta-)),
171–72 (sm melto(rauta) < esigerm *smeldo- (kgerm *smelta-)), T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 462 (lp mal |do < sm malto,
melto, nuorehko laina), SKES 1958 331 (+ ka ly; ? < germ).

malo (Gan 1787) ’reuna, ääri, sivu (paik. PKarj Kain);
rako, kolo (paik. loun- ja hämmurt.); lahti, ranta
(Gan) / Rand, Seite; Spalte, Höhlung; Bucht, Ufer’,
maloton (Laihia) ’kohtuuton; liian suuri’, suumalo
’suun seutu (paik. länsi- ja itämurt.); leipää
leikattaessa jäänyt leikkauspinta, (tähteeksi jäänyt)
pieni pala (PKarj Kain); (mon.) hevosen kuolaimet
(osin LounSm)’, rantamalo ’pieni merenlahti’,
malous, malavus (Lönnr 1874; ei murt.)
’nuotannostoavanto’, maloapaja (Kesälahti) ’lyhyt
ranta-apaja’ ~ kaP malo ’matala (vesi)’, malottoa:
malottau ’näkyy pohja’ | vi mala ’hiekkainen
merenranta’ (ims > ven murt. malájduksa
’nuotannostoavanto’, malajdáƒt ’kalastaa jään alta’)
? = lpLu muol5os (Ko Kld), muolun ’keväällä järven rantaan muodostuva sula avanto’, muol5ostit ’vapautua jäästä (ranta keväällä)’ | md mala-: malas
’lähelle’, E malaso, M malasa ’lähellä’, E malasto,
M malasta ’läheltä’
< baltt, vrt. liett malá ’maa, maisema; reuna’,
latv mala ’reuna, ääri; ranta; tienoo’.
Pogodin 1904 Severnorussk 42 (sm malo > ven), Kalima 1915
OLR 161 (ven mahd. < ve *malaidus), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 72 (sm ~ lp), *Mägiste 1939 EKeel 18 60–69 (+ ka
md), SKES 1958 331 (sm ? ~ lp md), *Nuutinen Vir 1987
514–28 (< baltt), UEW 1988 638, Vaba KjK 1989 140 (+ vi).

malto (Eurén 1860; itämurt.) ’pehmeä; puun runko;
hedelmän liha, kasviksen sisus, pähkinän sydän; suvanto, tyyni, virtaamaton vesi / weich; Baumstamm;
Fruchtfleisch; Nußkern; ruhiges, stilles Wasser’,
maltoliha (KarjKann LaatKarj) ’rasvaton liha’,
malto(rauta) (KaakkSm), manto (Gan 1787),
mantorauta (KPPohjanm Peräp) ’karkaisematon
rauta’, maltua, malttua ’pehmetä, lauhtua, tyyntyä’
~ ka malto ’melto, pehmeä (rauta); tyyni,
liikkumaton (vesi, tuuli); säyseä, sävyisä,
rauhallinen;
vähäsuolainen,
pehmeä (vesi)’,
maltoranta ’kosteranta’, maltorauta ’meltorauta,
takorauta; meltorautainen’ | ly mald(o) ’tyyni, liikkumaton (vesi, tuuli); pehmeä, teräksetön (rauta)’
mahd. < kgerm *malta-, *smalta-, vrt. mn maltr
’pilaantunut, karvas (maku)’, mys kys malz ’kuihtuva, voimaton’, goot ga-malteins ’sulattaminen’, mn
melta (malt) ’sulattaa (ruoka vatsassa)’, mys kys

maltsa (Tillandz 1683 sian maltza) ’savikkakasvi
Atriplex; (murt. myös) Stellaria, Polygonum /
Melde; (dial. auch) Miere, Knöterich’, murt. maltta
(Haartman 1759 maltta-ruoho; PHäme Satak
PPohjanm), maltto (KPPohjanm), malssa (LUus),
mallasruoho (Jusl 1745; paik. LounSm) ~ ve moutVsh‰ı7n, movutVs-h‰ı7n ’saviheinä’ | vi malts (g. -a), maltsas
’maltsa’, E meltsas id. | li m5(eltsa, m(eltsqz ’id.;
saviheinä’
< vkgerm *mal∞dj®a- (a.), *mel∞dja-, vrt. mys
melta, ns Melde ’maltsa’.
On arveltu, että tähän yhteyteen voisivat kuulua
myös maltsa, -puu (Ink) ’harvasyinen, rakennustarpeisiin huonosti sopiva puu’ (ilm. < vi) ~ ka maDlttVsa
’liuskakivi, liuske’, maDlttVsakivi ’rapakivi’ | ve moutskivi ’harmaa kivilaji, kalkkikivi’ | vi malts (g. -a)
’rapakko, liete’, maltsa kallas ’rantakallio’, malts
puu ’pehmeä, harvasyinen puu’. Yhteiseksi
ominaisuu-deksi maltsaksi nimitetyillä kasveilla ja
kivennäisillä on mainittu pehmeys ja hauraus.
Viimeksi main. merkityksiä tavataan myös joillakin
germ sanueen jäsenillä. Vrt. myös malto.
Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 233 (sm ~ vi li; ~ mys saks),
Tunkelo 1946 VeKÄH 314 (+ ve), SKES 1958 331, *Ruoppila
Vir 1965 393–98, Ritter 1979 JuhlakFromm 296–300 (ksm
*malttsa < germ *mal∞d(i)j5on t. *mal∞dj®a), Koivulehto Vir 1979
290, Koivulehto 1986 CILT 38 258–60 (+ viE meltsas, li <
vksm *meltƒtƒ/sa < vkgerm mel∞dja-).

malttaa (Agr; yl.) ’hillitä itsensä; odottaa kärsivällisesti, olla rauhallinen; raskia; voida; osata;
ymmärtää; huomata / sich gedulden; abwarten, ruhig
sein; übers Herz bringen; können; verstehen;
bemerken’, johd. maltti (Hemm 1605), maltillinen,
malttamaton ~ ka malttoa ’ymmärtää, älytä, tajuta,
käsittää; osata, voida, kyetä, taitaa’, maltti
’ymmärrys, järki; taju’, maltto ’taito, kyky’,
malttamatoin ’taitamaton, osaamaton, kykenemätön’
| ly malttada, mautada ’osata; ymmärtää, käsittää’ |
ve maltta, moutta ’osata, taitaa’ | va maltt®a
’malttaa’ | vi mallata (prs. maldan) id., mald (g.
mallu; vanh.) ’maltti’, maldamatu ’malttamaton’. —

117
Sm > lpN mal |tet (Lu In Ko) ’malttaa’; ka ly ve >
ven murt. máltatƒ, maltátƒ ’ymmärtää, käsittää’.

< nr mamsell < saks < ransk mademoiselle
’neiti’.

Sjögren 1853 IRJaSMat 1 159 (sm ~ ka ~ ven), Mustonen Vir
1883 175 (+ va), Weske 1890 SFKO 99 (+ vi), Setälä 1890–91
ÄH 426 (+ ve), Kalima 1915 OLR 161–62 (+ ly), Lagercrantz
1939 LpWsch 471 (sm > lp), *Tervo Vir 1957 408–17, SKES
1958 331–32.

Karsten 1944 FmS 10 314 (sm < nr), Nirvi 1971 InkS 295 (ink
sanaan vrt. ven mamzeDl ).

malva (Lönnr 1860; murt. uud.) ’koristekasvi, Malva
/ Malve’
< nr malva, saks Malve (< lat malva id.).
mamma1 (Jusl 1745; LounSm EHäme, paik. Suomenl. saaret ja rannikko) ’nisä, äidin rinta / Zitze,
Mutterbrust’
< nr (vanh.) mamma (mon. mammor) (kas kys
mamme, lat mamma ’rinta, utare, nisä’).
Lastenkieltä. Vrt. mamma2, maammo.
Karsten 1944 FmS 10 313–14 (sm < nr), SKES 1958 332.

mamma2 ’äiti (Jusl 1745; Loun- ja KaakkSm Uus,
muualla harv. t. tuntematon), isoäiti (paik. ed.
alueella) / Mutter, Großmutter’ ~ (sm >) ink mamma
| vi murt. mamma id.
< nr vur mamma (jo 1600-luv. lop.), nt saks mama (luult. < ransk maman), esp mama, ital lat mamma ’äiti (hyväilysana)’. — LpN mamma (R) ’äiti’ <
norj ruots. Vrt. mamma1, maammo.
Qvigstad 1893 NL 231 (lp < norj ruots), Nirvi 1952 Suomi
106:1 115 (sm < nr), SKES 1958 332, Nirvi 1971 InkS 295
(ink < sm t. vi).

mammona (Agr mammon, g. mammonin, iness.
mammonas) ’Mammon’
< vur mammon(a) << aram m®am(m)5on(®a) ’rikkaus, maallinen omaisuus’.
Streng 1915 NRL 113, SKES 1958 332, Hahmo 1994 Grundlexem 306.

mammutti (Lönnr 1874) ’Mammut’
< nr mammut (1740 mammont) < saks Mammut
(vanh. mammont) < ven mámont id. mahd. < samJr
j®a-7n®amt ’mammutin syöksyhammas’ (oik. »maan
sarvi»).
Stipa 1982 SUSA 77 57 (ven < sam).

mamselli (1799; eri variantit laajalti murt.), rinn.
mams(s)eli, mampsel(l)i ’neiti, hieno neiti, herrasneiti; aik. aateliton neiti / Fräulein’ ~ (sm >) ink mampseli ’mamselli, neiti’ | ka mams(s)eli id.

mana ’tuoni / Totenreich’ (Lönnr:n Kalevalaan
sovittama tuoni sanan merkitysvastine), mennä
manalle (Gan 1787; paik. sav- ja kaakkmurt.)
’pilalle, kelvottomaksi, hukkaan’, manala (Gan;
kansanr.), manalainen ’kummitus, kirkonväki,
henkiolento, näkymätön seuralaishenki (PSm)’ ~ ka
manala (kansanr.); manalaine ’soimaus- ja kirosana’
| vi (alkup. vai ? < sm) mana (Wied; run.) ’manala,
manalan jumala?’, maanala, manala ’kuolleiden
asuinpaikka’, ma(a)nalane ’vainajan henki’.
Sm kansanrunoissa nominatiivi on harvinainen,
genetiivi ehkä vähän yleisempi (»Makaa, makaa
manan koira» ym.), tavallisia ulkoiset paikallissijat
manalla, -lta, -lle sekä manala ja manalainen.
Onkin arveltu, että nämä edustaisivat suhteellisesti
varhaisempia muotoja ja olisivat lyhentymiä
ilmauksista maan ala, maan alainen, maan alla,
alta, alle, jota tyyppiä on tavattu melko laajalti.
Mutta päinvastainenkin suhde lienee mahdollinen:
viimeksi mainitut voivat olla myöhempiä
kansanetym. selvennysmuotoja.
Lönnr:n esimerkit »raha-asioissa on nyt monta
manaa» (ikävyyttä, harmia tjs.), »tahtoi maa manalle
mennä» (hukkua, tuhoutua) tuntuvat kuvastavan
vanhakantaista käyttöä, ja jos myös murt. mana
(paik. KPPohjanm) ’jään sulamisen viimeinen aste
(siis häviäminen, tuhoutuminen)’: »jäät mennee
manoksi» (= manoiksi; Hailuoto), kuuluu tähän, niin
»maan ala» selitys tuskin osuu oikeaan, ja tällöin
mana ehkä = lpE muonese, muonesje, mon.
muonesjh ’eräs henki, (hyvä) henki; ennusmerkki;
pahuus, paha henki; yliluonnollinen olento, joka
aiheuttaa t. ennustaa saira-utta tai kuolemaa;
(magialla aiheutettu) sairaus’. — LpLu m®ann5elatj
’vainajan henki’, m®anelih®ah, In mœanœaliih mon. ’id.;
haamu, kummitus’ < sm.
Renvall 1823 SSK 1 312 (manala < maan-ala), Castrén 1853
FMyt 129 (maan ala > manala; > mana), Wiklund 1896 SUST
10 130 (sm manalainen ~ lpLu muonesjh mon., vrt. myös Lu
m®anelih®a), K. Krohn 1914 SSU 1 62–63 (mana(la) < Maanala), Wiklund 1916 MO 10 48 (rinnastus manalaiset ~ maan
alaiset luult. väärin), K. Krohn 1923–24 FUF 16 30 (ka moan
ala mahd. kansanetym.), SKES 1958 332 (sm mana ~ mahd.
lpE muonesjh; sm > lpLu m®ann5elatj jne.), Turunen 1979 KalSanat 202–03 (todennäk. mana alkup. kantasana; huom. myös
selitys maan ala > manala), EEW 1982–83 1497 (sm ~ vi; pitkävok. variantit kuten maanala todennäk. kansanetym.).
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manakka (1842), monakka, monakko (mol. Lönnr
1874), monahko (Kurkijoki) ’munkki / Mönch’, manahka ’id. (paik. kaakkmurt.); lapsi, pienikasvuinen
henkilö (paik. PKarj)’ ~ ink manahka | ka
manoah(h)a, manah(h)a | ly manah ’munkki’
< ven monáh id.

Collinder 1940 Jukag 82 (ural ~ jukag), FUV 1955 33 (? sm lp
? md tVser unk sam jukag), SKES 1958 332–33 (ims ? < germ
tai ? omap. (~ ? lp ? md tVser unk sam) tai ims sanassa germ ja
ural sana yhtyneinä), TESz 2 1970 948 (? sm lp ? md ? tVser unk
sam), MSzFE 1971 448 (samoin, myös viittaukset ieur kieliin
ja jukagiiriin mainittu), UEW 1988 290–91, EWUng 1994
990–91 (ural *mon•- ’sanoa’, sm epävarma).

Mechelin 1842 Käsik 175 (sm manahka < ven), Lönnrot 1874
SRS 1 1041 (sm manakka < ven), 1076 (sm monakka, -kko <
ven < kr), Kujola 1944 LyS 231 (ly < ven), Nirvi 1952 Suomi
106:1 38 (ka < ven), SKES 1958 332, Nirvi 1971 InkS 295
(ink < ven).

maniska (KaakkSm, paik. länsimurt.) ’irrallinen paidanetumus; kaulus / Hemdbrust; Kragen’
< ven maníVska ’paidan etumus’.

manasteri (Lönnr 1874; paik. Karj), monasteri
’luostari / Kloster’ ~ ink manasteri | ka manasteri,
-tiri, monasteri, namasteri | ly manaste\r, -t{i\r id.
< ven monast/y\r, murt. namast/y\r ’luostari’ < kr
monastérion.
Ahlqvist 1871 KO 219 (sm < ven < kr), Kujola 1944 LyS 231
(ly < ven), Ruoppila 1954 KV 34 155–56 (ka < ven), SKES
1958 332, Nirvi 1971 InkS 296 (ink < ven), *Plöger 1973 RL
104–05.

manata (Agr; yl.) ’haukkua, kirota, noitua, moittia,
nuhdella; haastaa oikeuteen (etup. itämurt.) /
schimpfen, (ver)fluchen, beschwören, tadeln;
verklagen’, manaus (Agr; itämurt.), manuu
(itämurt.) ~ ka manata ’manata, kirota, sadatella,
noitua; kutsua vastaajaksi, todistajaksi tms.
oikeuteen, antaa haaste, haastaa’ | vi manada
’manata, kirota; loihtia (silmien eteen)’, ? mõnada
’sadatella, manata, kirota’ (sm > lpN m®anedit (In)
’manata (myös henkiä), moittia’)
mahd. < germ, vrt. nr mr mana ’muistuttaa, kehottaa, pyytää, vaatia, velkoa, manata esiin (henkiä)’,
mn (myöh.) mana, nt mane (< kas manen
’muistuttaa, vaatia, velkoa’, mys man5on, man5en, ns
mahnen). — Ims sanueelle on esitetty vastineita
myös ural kielistä, mutta näistä lpE muonedidh
’arvata’, Pi muonnât, Lu mjånnat id., mdE mu7nams,
M mq7nams ’noitua, loitsia, taikoa’ ja tVser manam
’sanoa, lausua’ ovat äänt. syistä hylättäviä ja myös
unk mond (< *mon-nd-) ’sanoa, lausua’ sekä samJr
m®an- ’sanoa’ | Jn man- | T muno- | Km ma- ’id.,
puhua’ aivan epävarmoja.
Moller 1756 Beskr 154 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 2 130
(sm ~ mys kas lat moneo ’muistuttaa; nuhdella; kehottaa, neuvoa, varoittaa’), Diefenbach 1851 VWGoth 2 85 (vi manitseda
’varoittaa, nuhdella’ ~ tansk mane), MUSz 1873–81 629 (sm vi
manada, mõnada < ruots), Paasonen 1909 MdChr 97 (+ md),
Setälä 1913–15 FUFA 13 62 (sm vi < ruots t. ositt. omap.),
Streng 1915 NRL 113 (+ ka; < mmr < kas), Paasonen 1917
Beiträge 21 (? md; + tVser unk sam), Collinder 1934 IUS 63
(? sm ? vi lp ? md tVser unk sam ~ ieur (m-int kr lat jne.)),

Plöger 1973 RL 99 (sm < ven), Vahros 1974 Sananj 16 168.

mankeli (1798; yl.) ’(Wäsche)mangel’, mankeloita
(1754 mangeloittu), -da (joks. yl.), manklata (Lönnr
1874 manglata; vars. länsimurt.)
< nr mangel ’mankeli’ (< kas kys mangel, ns
Mangel id.), nr mangla ’mankeloida’.
Renvall 1823 SSK 1 312 (sm < ruots), SKES 1958 333.

mankua (SAchrenius 1766; yl., ei Verml) ’kärttää,
kerjätä itsepintaisesti / unaufhörlich, aufdringlich
betteln’, mankoa (Lönnr 1874; paik. LounSm),
manguta (paik. Häme KSm), manguttaa (Gan 1787)
id. ~ ink mankua ’mankua, pyytää’ | ka mankuo
’mankua, kerjätä, kärttää’ | va (Kukk) mankua
’mankua, pyydellä’ | vi manguda, mangida,
mangeldada ’mankua, kärttää, ruinata’ | li mangq id.
Samantapaisia sanoja muissakin kielissä: lpN
mag |godit ’olla tyytymätön ja vaativainen’, m®agguVs
’kerjäläiseukko; tunkeilija’, nr murt. Sm mangusta
’kerjätä, mankua’, Suomen mustal mang®a ’pyytää,
kerjätä, rukoilla’, Ruotsin ja Norjan kulkurien ja rikollisten kiel. manga ’kerjätä, mankua’, Tanskan
mustal mange, latv mangot id. Ilm. eräänlainen, alk.
ehkä mustalaiskielinen sanakulkuri.
Ganander 1787 NFL 2 150a (sm manguttaa < mustal), Renvall
1823 SSK 1 312 (sm mankua ? < mustal), Saxén 1895–98
Lånord 171 (sm ~ vi; > nr murt. Sm), Wessman 1925–26 SO 1
508 (nr murt. Sm, ? mustal < sm; esiintyy myös Ruotsissa ja
Tanskassa), Ariste 1934 EKeel 13 162–65 (vi < mustal; sm <
vi; sm tai mustal > nr murt. Sm; lp < sm, latv < mustal),
Kettunen 1938 LivW 216 (+ li), T. I. Itkonen Vir 1949 136–37
(myös Norjan kulkurien kielessä), SKES 1958 333.

manna1 (Jusl 1745; ei nykymurt.) ’mieskuntoinen
nuorukainen / mannbarer Jüngling’, mannata
’saattaa mieskuntoiseksi; toimia miehekkäästi (Gan
1787); anastaa, vallata, ottaa väkisin; viekoitella
toiselta (EPohjanm)’
< nr mr man ’mies’. Samasta lähteestä myös
manni ’mies (Flor 1702 »Jos sinä olet mies merellä;
minä manni Manderella»; paik. länsimurt. leik.);
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mestari, taitava (paik. KPPohjanm Peräp)’ ja ilm.
vielä manu (LönnrLis 1886) »se oli manu siihen
työhön». Vrt. myös oltermanni, pelimanni jne.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 33 (sm manna < ruots), Lönnrot
1874 SRS 1 1042 (sm manni < ruots), SKES 1958 333 (edelliset ja sm manu < ruots).

manna2 (Agr) Raam sana: ’Manna’
< vur t. lat kr manna (< aram manna, hepr man <
arab mann ’lahja’). — Tähän myös mannaryyni (laajalti murt.), -suurima (Lönnr 1874) < ruots mannagryn ’mannaryyni’.
SAOB 16 1942 M 260, Karsten 1944 FmS 10 314 (sm mannaryyni < ruots), Hakulinen 1946 SKRK 2 59 (sm manna <
ruots).

manner (rinn. mantere, Agr yks. g. manderen, partit. mannerta, mon. iness. manderis; laajalti murt.,
tav. konneksiossa maat ja mantere(e)t), mantera
(WK 1701 partit. Hänen – – Manderans), manteri
(Lönnr 1874) ’Festland, Kontinent’ ~ ink mantere
’mannermaa (vastak. meri, saaret)’ | ka manner
’suuri yhtenäinen maa-alue saaren vastakohtana,
manner’ | ly mander ’maa, joka määrättyjen
väliaikojen jälkeen jaettiin uudestaan talonpoikien
kesken’ | vi mander, manner (g. mandri, mandra)
’manner, mannermaa’ (vanh. ims lainoja ovat lpE
maaddere ’kodan seinä, vars. seinän alaosa’, Lu
m®attar ’puun oksiston, kodan jne. alin, laajin osa;
horisontti; esi-isät’, N m®addâr-, In maadar’alkujuuri’, T m®and(ar ’manner; maakaista, jolle kodan
seinä
on
pystytetty,
ja maapenger
ulkoseinustalla’, N m®addâr-ag |gja
’kantaisä’,
|
m®addâr-ak ko ’kantaäiti’; samoin ims > ven murt.
mandera, mandara ’manner’)
? = votj mudor ’myyttinen olento, jolle
kesäkodassa uhrataan; uhrikodan pyhä nurkka’ | syrj
(Wied) mudör ’pohja, talon pohja’. Saman
kantasanan johd. kuin mantu (ks. tätä).
Castrén Suomi 1842:4 8 (Lönnrotin tiedonanto; lp madder ? <
sm), Sjögren 1853 IRJaSMat 159 (ven ~ sm), Genetz 1877 KL
53 (~ mantu), Wiklund 1896 SUST 10 312 (sm ~ lpT mandir,
N maddar- jne.; ~ ? sm maa, mantu), Wichmann 1903 SUST
21 24 (sm ~ votj syrj), Pogodin 1904 Severnorussk 42 (sm ~
ka; > ven), Setälä 1911–12 FUF 12 209 (votj), Kalima 1915
OLR 162 (+ vi; ims > ven), T. I. Itkonen 1943 KV 22 49 (lpT <
ka), SKES 1958 333 (+ ly; lp kaiketi < sm), E. Itkonen 1960
LpChr 139 (lp < sm).

mansikka (Schr 1637; yl.), murt. rinn. mantsikka,
manssikka, mansikas, manskainen ’Erdbeere’ ~ ink
mantsikka, mantVsikka, mantVsikkain | ka mantVsikka,
mantVsikkaine, mantVsoi | ly ma7ntVsoi, ma7ntVsuoi | ve
ma7n/zikai7ne, man/zik | va m®azikaz, (Kukk) mantsikaz,
mantsikka | vi maasikas, maasik | li m5oVskqz ’mansikka’.
Kenties ksm mansikka < *mantikka, johd. samasta vartalosta kuin manner ja mantu; samanlaiseen
semantt.
motivatioon
perustuvia
mansikan
nimityksiä on baltt sl ja germ tahollakin, esim. ruots
jordgubbe, saks Erdbeere, joissa jord, Erd(e) ’maa’.
Ganander 1787 NFL 2 150a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
94 (+ ve), Genetz 1877 KL 53 (+ ka ~ sm mantere, mantu),
Thomsen 1890 BFB 43 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 128 (+ va),
Toivonen Vir 1930 97 (+ ly), SKES 1958 333 (ehkä ~ manner,
mantu), Koponen 1991 SUSA 83 158 (merk.-paralleeleista).

manteli (Sorol 1621 mandalita partit., Raam 1642
mandelia; harv. murt.) ’Mandel’
< vur mandel ’manteli’, mr mandel, mandol <
kas mandel, mys mandala << lat amandula id.
kansanetym. mukaelma muodosta amygdala < kr
amygdál5e ’manteli’. — Vi mandel, li mandeDl ilm. <
saks Mandel id.
Streng 1915 NRL 114 (sm < vur mmr < kas (~ vi uys) < lat),
SKES 1958 333 (sm < nr mr; vi li ilm. < saks).

mantila (Gan 1786; Nurmo, paik. PSm) ’hyötymaassa kasvaneen havupuun pehmeä puuaines / auf
gutem Boden gewachsenes astarmes Fichtenholz’,
mantilas
(et.
Peräp)
’id.,
hyötykuusi’,
mantila(s)kuusi (paik. PSm), mannelkuusi (Lönnr
1874), mantila(s)näre, mantilonäre (PKarj, paik.
Savo), mannelnäre (paik. ESavo) ’nopeakasvuinen,
suora kuusi, hyötykuusi’ ~ ka mantilas ’suora,
tasasyinen puu’, mantilasnäre ’kosteassa paikassa
kasvanut hoikka, suora kuusi’, mantilonäre ’solakka
kuusi’.
Vrt. manto ’jk pehmeä’, malto (ks. tätä).
SKES 1958 333–34 (? ~ maanto, manto ’kerma’), T. Itkonen
1973 SUSA 72 155–56 (+ ka).

manto1 ’kerma’ ks. maanto.
manto2 ’maa’ ks. mantu.
manto3 ’rauta’ ks. malto.

manni ks. manna1.
manttaali (As 1673 mantal-lengdit, 1677 mantalinsa; laajalti murt.) ’maaomaisuuden mitta / Hufe
(Einheit zur Erhebung der Grundsteuer)’
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< vur nr mantal id., mr mantal, mannatal ’veroa
maksavien henkilöiden lukumäärä, »miesluku»’.
Renvall 1823 SSK 1 312 (sm < ruots), SKES 1958 333 (sm <
nr).

mantteli (Salamnius 1690 surumantteli) ’(miehen)
päällystakki, -viitta (murt. harv.); hyvin leveähihainen röijy, naisten lyhyt päällystakki (paik.
hämmurt.); lapsen kapaloista päällimmäisin, vaippa
(etup. PSm); patja, patjan päällinen (paik. savmurt.
ja KPohjanm); rekipeite (paik. länsimurt.) /
Umhang, Mantel (der Männer); Jacke mit sehr
weiten Ärmeln, Frauenjacke; Windel; Polster, Inlett;
Schlittendecke’
< ruots mantel ’viitta, vaippa, verho’, mr mantel,
mantol (mn mPottul), kas mantel, mys mantal, saks
Mantel jne. << lat mantellum ’verho, peite’:
mantum, mantus ’lyhyt mantteli’. — Vi li mantel
’päällystakki, viitta’ lähinnä < saks.

Europaeus 1856 Käsik (Suomi 5:2 131; sm ~ lp mant), Genetz
1877 KL 53 (mantu ~ mantere), Setälä 1890–91 ÄH 128 (mantere, mantu ♦ *manta), Genetz 1891 KLpS 175 (yhdistää lpK
sanat mant ’maa, mantu’, m®ant ’tyvi’ ja m®and(ar ’manner’),
Wiklund 1892 SUSA 10 182 (lpK mant < sm mantu), Wiklund
1894 LpChr 95 (sm mantu ja maa ~ lp mad |de), Wiklund 1896
SUST 10 312 (sm maa, mantu ~ lpK mant, N mad |de, mad |do,
m®addâ, joiden yhteyteen ehkä kuuluu sm manner lp
vastineineen), SKES 1958 334 (lpN mad |do todennäk. < sm
mantu; *manta ~ lpN mad |de), E. Itkonen 1960 LpChr 139 (lp
< sm).

manööveri, manöveeri, manuve(e)ri ’sotaliike, sotaharjoitus; toimenpide, temppu / Manöver; Maßnahme; Trick’, manöveroida, puhek. manö-,
manuveerata (Polon 1797 manoewrerata) ’liikutella
sotavoimia, ohjailla (alusta)’
< ruots manöver id. << ransk manoeuvre ’sotaliike, sotaharjoitus; työ, toimenpide’ sanoista main
(lat manus) ’käsi’ ja oeuvre (lat opus, mon. opera)
’työ’.

Renvall 1823 SSK 1 312 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 628
(ruots << lat), SKES 1958 333 (vi li ehkä lähinnä < saks).

Hellquist 1939 SEO 628, SAOB 16 1942 M 283 (ruots sanasta).

mantti (Lönnr 1874; LaatKarj) ’kerma / Sahne’ ~ vi
mant (g. mandi), manti id.
< saks Schmant, kys (myöh.) smant ’kerma’ (samaa alkuperää myös nr murt. Hiidenmaa smant id.).
Sm sana mahd. viron kielen välittämä. Vrt. maanto.

mappi (uud.) ’kansio / Aktenordner, Mappe’, johd.
mapittaa, mapillinen
< nr mapp (vanh. myös mappa) ’mappi, (pahvi-)
kansio; (vanh.) kartta’, tansk mappe id. < saks mappe < (k)lat mappa ’liina; kartta’, lat mappa
’kangaspala, liina’.

Lönnrot 1874 SRS 1 1042 (sm < saks Schmant), Lidén 1910
StNF 1 42 (vi mant nuori laina < saks), Wessman 1930–32 SO
2 255 (nr murt. < saks), Karsten 1944 FmS 10 314 (sm < kas;
sm ~ vi), Ruoppila Vir 1954 363 (sm mantti etym. samaa
kantaa kuin maanto ’kerma’), SKES 1958 333–34 (mantti (? <
vi) < saks., maanto eri alkuperää).

mantu (JuslP, Gan 1787; hajat. murt.) ’maa; kuiva,
kova maa; maaperä, maasto, seutu (Verml); talo
maineen, maatila irtaimistoineen / Land; (trockener,
harter) Boden; Gelände, Gegend; Haus und Hof, Hof
samt
aller
Gerätschaften’,
laajalti
murt.
konneksiossa maat ja mannut; »mannun isäntä ja
eukko» jne., manto ’maa’ (As 1723 mandons,
mannolle; Enonkoski) ~ ka mantu ’maa(-alue)’,
moat (ta) mannut ’maat ja mannut’
= (ilm. vanhana ims lainana) lpN mad |do (E U
Lu) ’alkuperä, -juuri; suku, perhe’, Ko mœadd(a, Akkala mant ’maa, mantu’. Samaa kantaa kuin manner
(ja mansikka, ks. näitä). Oletettavaa kantasanaa
*manta edustaa lpN mad |de (In) ’etelä; sisämaa’ (? <
sm) ja rinnakkaisjohdoksia (manner sanan ohella)
*mandek: lpN m®addâ (-d |dâg-) (E U Lu In Ko Kld)
’tyvi’.

SAOB 16 1942 M 288 (ruots sanasta).

mar, maar (Hemm 1616: »Tääll hän orjan
hahmossa, Soimes macais pahnoissa, Maar»;
länsimurt., ei PSm) vahvistuspartikkeli / bestärkende
Partikel: on mar, ei mar, totta mar, (ei) maar,
maarin, maarjan (Hemm: »Ijancaiksest ainijan.
Maarjan»), totta maaria, niin maarian (Martinius
1689 nijn marian) ’niin kaiketi’, totta maarian (Gan
1787) t. maarijan (EPohjanm).
Neitsyt Marian nimen sisältäviä toivotuksia, huudahduksia ja vahvistuksia. Samantapaista, ehkä ainakin osaksi sm mallin mukaista käyttöä edustaa mm.
nr murt. (Sm) jo-mar ’kyllä varmasti’, nej-mar, -m®ar
’ei varmasti(kaan)’, nog-mar, -m®ar ’varmasti,
»kautta Marian»’, nn vastaavasti jau Mari, nei Mari
id.
Martinius 1689 Hodegus Finnicus 64 (< Maria), Ganander
1787 NFL 2 138a, Renvall 1823 SSK 1 307, Vendell 1892
NylE 27 (sm ma(a)r < nr mar), *Ruoppila 1955 KV 35 264–
69, SKES 1958 334.
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mara (Jusl 1745; LounSm EHäme EPohjanm) ’painajainen (et. eläimillä) / Alp (bei Tieren), Alptraum’
< nr mr mara ’painajainen (ahdistaa uhriaan
unessa)’ = mn mys mara (myös lpN murt. marr®a, E
m®ar5u id. < sk).
Renvall 1823 SSK 1 312 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 233
(lp < sk), Karsten 1944 FmS 10 314, SKES 1958 334.

marakatti (CullKiria 1670 Maracattein mon. g.; yl.)
’Meerkatze’
< nr markatta, murt. Sm marakatto, marakattu,
vur markat (nt marekat, vanh. markat, merkat < kas
merkatte = mys merekazza, ns Meerkatze ’marakatti’, oik. »merikissa», meren yli tullut kissa:
pitkähäntäinen, kiipeämiskykyinen kuin kissa).
Renvall 1823 SSK 1 312 (sm < ruots), SKES 1958 334.

marasto (Eurén 1860; Peräp) ’matalaa koivikkoa
kasvava vaara t. harjanne / höher gelegenes
fjällartiges, aber von niedrigen Birken oder
Zwergbirken bestandenes Gelände’, morosto ’id.;
koivuvyöhyke tunturin rinteessä’, murista ’metsän
peittämä tunturin harjanne’, marras (LönnrLis 1886)
’vuoren metsäinen osa’
< lp, vrt. In moorast ’matalaa koivikkoa
kasvava tunturinrinne’, Ko m5(er(ast, moarast
’koivikkolakinen harjanne’, N mârâs, Lu mar®astievv®a ’matalaa koivikkoa kasvava harjanne’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 30 (sm < lp), Paasonen 1909 MdChr 93
(sm ~ md mar ’suuri läjä, kasa, kumpu’), Toivonen 1914–22
FUF 15 70 (+ ostjI m3or{i ’pensas; tiheikkö, viidakko; joukko’, E
m3araj ’pensas’), FUV 1955 97 (sm ~ lp ? md ostj), SKES 1958
334 (sm < lp ~ ? md ? ostj), UEW 1988 291–92.

marata (Eurén 1860; paik. KaakkSm) ’nuhrata, tahrata / beschmutzen’ ~ ka maraija ’liata, tahrata,
tuhria’ | ly maraida id. | ve mar(eita id.
< ven marátƒ ’ryvettää, tahria, tuhria’.
Kujola 1944 LyS 231 (ly < ven), Nirvi Vir 1957 225–26 (sm <
ven).

marhaminta (Sorol 1625; savmurt. Pohjanm Peräp
Länsip) ’riimu, riimunvarsi / Halfter, -strick, -kette’,
marhain, mon. marhaimet (Eurén 1860; paik. kaakkmurt.), marhastimet, marhustimet (Ink) ’suitsien ohjaimet’ ~ ink marhamet ’marhaminta’ | ka
marhaminta id. | ve va\rhind, mon. va\rhindod
’suitset, päitset’
< germ *marha (mn marr, ags mearh, mys
marah) ’hevonen’ + *minSa ’suu’ t. ’suitset’ (vrt.
mys mindil, ags mi∞dl, midl, mn mél ’kuolaimet’).

Lindström 1859 KeltGerm 117 (sm ~ germ), Thomsen 1869
GSI 133 (sm marha- < germ) Mikkola 1895 SM 2 76 (kokonaan < germ), Karsten 1944 FmS 10 315–16, SKES 1958 334
(+ ve).

marin (tav. mon. marimet; Lönnr 1874; PSm
Nakkila),
marinpuu(t) (Eurén 1860) ’pitkä
vedenalainen poikkipuu kalapadossa; kattotuoli /
langes Querholz unter Wasser am Fischwehr;
Dachstuhl’, marittaa ’panna marimet paikoilleen’
mahd. < sk, vrt. mn mari ’tukipalkki, -hirsi;
teline, jossa on jalat toisessa päässä’, nn mara, mare
id.
Nikkilä 1988 Suomi 143 149–52.

marista (LönnrLis 1886; yl.) ’maunzen; klagen, murren’, marina, marata (: marajan; EPohjanm
LaatKarj) ’marista’ ~ ka marissa ’marista,
nalkuttaa, valittaa; naukua, ynistä’, marineh
’marina’, marata (: marajan) ’naukua, ynistä’.
Onomat. sanoja.
Karsten 1944 FmS 10 315–16 (sm < nr murt. Sm marra ’marista’).

marja (Agr winamaria; yl.) ’Beere’, marjikko (paik.
itämurt.), marikko (itämurt., osin KPPohjanm) ’hyvä
marjapaikka’, marjastaa ~ ink marja ’marja’, marjakas, marjakko ’marjaisa’ | ka marja ’marja’,
marjaisa, marjakas | ly muard'((e) (mon. mua\rdad),
mard' ’marja’ | ve ma\r7g (g. -an), ma\rj, ma\rd' | va
marja | vi mari (g. marja) | li m5or\ a, m5o\ra id.
= lp
muor |je id. | ? mdM ma\r ’omena;
(yhd:oissa, myös E) marja’ | tVser mör, mörq ’marja;
puutarhamansikka’ | ? vogL (Munk) moåri: pulmoåri ’marjaterttu’, N morin, morip: m. pil id. | ?
ostjI E murqp, P m3urqp id., P murqw ’sidottu
kimppu suomuuraimia’. Ks. myös marjas.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 265 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 151a (+ vi), Castrén 1845 EGTsch 67 (+ tVser), Ahlqvist
1856 WotGr 137 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve),
Donner 1875 Boningsplatser 128 (+ ka li), Wiklund 1896 SUST
10 134 (md ma\r ei tähän), Wichmann 1908 NyK 38 275 (ei md;
+ vog), Paasonen 1909 MdChr 93 (+ md), Toivonen 1934 FUF
22 155 (+ ostj), FUV 1955 97 (? vog), SKES 1958 334 (+ ly;
md vog ostj yhdistetty epäilyksittä), E. Itkonen 1960 LpChr
145 (? md ? vog ? ostj), Lytkin 1962 SUST 125 331 (syrj mar:
ka/s mar ’lillukka’ (ka/s ’kissa’) ja marja: marja tu/s ’lillukka,
mesimarja, maamuurain’ (tu/s ’marja’) lainaa ims taholta), UEW
1988 264–65 (? vog ? ostj).

marjas (Lönnr 1874; Länsip Ruija), marjos (Eurén
1860), maarias (LönnrLis 1886) ’naaraslohi / Lachs-
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weibchen’ ~ ly marjus id. (lähinnä tästä > ven murt.
mariuksa id.).
Ilm. johd. sanasta marja (vrt. va kal®a marja, vi
kalamari ’mäti’).
Kalima 1915 OLR 163 (ims > ven murt.).

markka (Agr, nykymerk. Lönnr 1860, vanh. myös
’naula (painoyksikkö)’; yl.) ’Mark (Geldeinheit, früher auch Gewichtseinheit: Pfund)’ ~ ink markka
’markka’ | ka markka ’id.; raha’ | ly mark (mon.
markad) ’markka’ | va markka ’id., pienehkö raha’
| vi mark (g. marga) ’markka; naula (painomitta)’,
mar-gata ’punnita’
< germ *mark®a: mr nr mark ’sekä paino- että rahayksikkö’, mn mPork id., mys kys marc, ns Mark id.
— Li m®arka ’vanhanaikainen raha: 3 kopeekkaa’
nähtäv. < latv m®arka id. < saks; lpR marke ’paino-,
(harv.) rahamarkka’, N mar |ke ’vanha painomitta, 1/4
kg; Suomen markka’, In märkki, Ko mœa´rk#e (Kld T)
’markka (In Ko), rupla (Kld T)’ ainakin osaksi < sm.
Renvall 1823 SSK 1 312 (sm ~ ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
137 (sm ~ va), Thomsen 1869 GSI 133 (+ vi li lp; < sk),
Ahlqvist 1871 KO 171, Wiklund 1894 LpChr 96 (lp < sm t.
sk), Streng 1915 NRL 114 (ims < sk), Karsten 1915 GFL 135
(ims < kgerm), Collinder 1932 Urgerm 55–56 (sm va vi < sk; li
< latv), *Karsten 1944 FmS 10 316, SKES 1958 334–35 (ims <
sk; lp ainakin osaksi < sm), Häkkinen 1987 ES 165.

markkina (tav. mon. markkinat; asiak. 1584; yl.)
’Markt’ ~ ink markkinoitt5e adv. ’markkinoilta’ | ka
markkinat ’(hevos)markkinat’ | va markkinat
< mr marknaSer (nr marknad, murt. markad,
marten, martne) ’markkinat, kauppa’ = mn
markna“r, marka“r, kas market jne. (<< mransk
market < lat mercatus ’kaupanteko, markkinat’). —
Ink ka va < sm; lpLu mar´hkanah (mon.)
’markkinat’, N mar |kân ’id., jumalanpalvelus,
hartaustilaisuus, käräjät, huvitilaisuus; kirkonkylä’,
In markkan ’markkinat; kirkonkylä’ ainakin osaksi <
sm; lpR martna ’markkinat’, Lu marcn®an
’kirkollisen juhlan yhteydessä tai muuten pidettävät
markkinat’ ilm. < nr murt. martne, marten
’markkinat’.
Porthan 1788 OS 5 13 (sm < ruots marknad), Lindström 1859
KeltGerm 168 (sm < ruots < ransk engl lat), Thomsen 1869
GSI 133 (sm lp < mn ruots), Qvigstad 1881 Beiträge 125 (sm
norj > lp), Thomsen 1890 BFB 105 (sm < mr marknaSer), Setälä 1890–91 ÄH 19 (sm > va), Streng 1915 NRL 115 (+ ka),
SKES 1958 335 (lp ainakin osaksi < sm), Hahmo 1994
Grundlexem 306–07.

markkonki (As 1747 marckgångin jälkeen; laajalti
etup. länsimurt.) ’verohinta, markkinahinta, päivän
hinta, hintataso, taksa, rahanarvo; (harv.) (elämän)tapa / Ablösungswert, Marktpreis, Tagespreis, Preisniveau, Geldwert; (selten) Sitte, Lebensweise’
< nr markegång (mr marketgang < kas) ’virallisesti vahvistettu veroparselien hinta, verohinta’.
Renvall 1823 SSK 1 312 (sm < ruots), SKES 1958 335.

markkuli (Lönnr 1874; PSavo PKarj Kain) ’myrkky, arsenikki / Gift, Arsenik’, rinn. mark(k)uri (Gan
1787; Kymenl, paik. Savo), markurmi (paik. sav- ja
kaakkmurt.), markkuuni (kaakkmurt.), merkkuri (Kymi) id., merkuri (Lönnr) ’elohopea’, markkulisalva
(Lönnr), merkurisalva (Lönnr) ’harmaasalva, luusalva’ ~ (sm >) ka markkuli ’arsenikki’
< nr merkurium, merkur ’elohopea; (murt.) arsenikki’, murt. merkurja, markkurja, markkoli ’myrkky, arsenikki’ < lat Mercurius, alk. ’jumalan sanansaattaja’, Mercurius sublimatus alk. ’elohopeakloridi’. — Samaa alkuperää on myös vi markurjaan,
markun, markur, margon ’elohopea; myrkky’.
Wessman Vir 1909 155 (sm < ruots), *Rytkönen Vir 1935
370–72 (sm < ruots < lat), SKES 1958 335 (vi).

marmattaa (Eurén 1860; itämurt.) ’marista, nalkuttaa, mankua / nörgeln, quengeln, maunzen’ ~ ka
marmattoa ’marmattaa, marista, mankua, nalkuttaa’.
Onomat. sana.
marmeladi (yleisk.), murt. marmelaati ’Marmelade’
< nr marmelad << ransk marmelade < esp mermelada << kr melím5elon ’kvitteni (pieni omenan tapainen hedelmä, jota on käytetty erit. hillojen ja marmeladien valmistukseen)’ sanoista méli ’hunaja’ ja
mYelon ’omena’ (vrt. meloni).
TS 6 1914 85 (sm < ransk esp), Hellquist 1939 SEO 632 (ruots
sanasta).

marmori (Agr) ’Marmor’
< vur nr marmor, mr marmorsten ’marmori’ (nt
marmor) << lat marmor < kr mármaros ’kiteinen
kivilaji; marmorinen (taide-)esine’
Streng 1915 NRL 115 (sm < vur), SKES 1958 335, Koukkunen
1990 Atomi 317–18.

marras (: martaan, Agr »mardahalla carwalla»;
paik. häm- ja itämurt. sekä PSm) ’kuolemaisillaan,
kuoleman kielissä oleva, raihnas; kuollut, vainaja;
kuoleman enne (esim. odottamaton saalis);
kalmankalpea / im Sterben liegend, gebrechlich; tot,
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Toter; Todesomen (z. B. eine unerwartete Beute);
totenblaß’,
martauskapeet
(Lizelius
1780)
’menninkäiset, vainajain henget’, marrasuhri (Agr)
’sovitusuhri?, ihmisuhri?’, marrastaa (KaakkHäme,
paik. savmurt. EKPohjanm) ’enteillä sairaaksi
tulemista, sairastaa kauan; vaivata’, marras (Lönnr
1874) ’mies-, urospuoli’, marraspuoli id.,
martohamppu ’koirashamppu’, marto (Gan 1787;
savmurt. KPPohjanm Peräp Länsip) ’maho’, martua
(Lönnr) ’ehtyä’ ~ ink marras ’kuoleva, »kuolemaan
määrätty»’ | ka marras ’loputon, ikuinen,
iankaikkinen (kuollut); routa, kirsi’ | vi marras (g.
marda) ’hauras, hento, herkästi tärveltyvä’, mardus
’(pahaenteinen) haamu, kummitus’ (sm > lpKo
mœja´rdes, Kld m®a´rdes ’saalis, joka outoutensa tai
epätavallisen pyyntisattuman tähden ennustaa
saajalleen kuolemaa’)
< k-arj / k-ir *mØrtá-s (vrt. m-int mØrtá-.h ’kuollut’,
av mqrqta- id.). — Näihin usein verratut mdE mi\rd'e,
M mi\rd'ä, mäqr\ d'ä ’mies, aviomies’ | votj murt ’ihminen; mies; vieras’ | syrj mort ’ihminen; mies’ ovat
palautettavissa yhteiseen asuun *mertä, joka
edellyttää toista, etuvokaalista arj (ir) astetta samasta
ieur juuresta (ieur *mer-, *merq-, vrt. oss mærdæ
’kuolema’). Ks. myös marraskesi ja marraskuu.
Ganander 1787 NFL 2 152 (sm martaus ~ vi mardus), Mikkola
Vir 1902 72 (sm < ir: m-int av), Paasonen 1909 MdChr 96 (sm
~ md mi\rd'e), Toivonen Vir 1918 79 (sm ? ~ votj mur{i, syrj
murka ’maho’), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 34 (lpKo Kld <
sm), Setälä 1928 UJ 8 306 (sm marras sanan yhteyteen kuuluvat myös md mi\rd'e, votj murt ja syrj mort), *Collinder 1932
Urgerm 86–87 (sm < m-int), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 179
(md mi\rd'e jne. < *mertä), FUV 1955 132, SKES 1958 335
(sm ~ vi marras, mardus ? votj mur{i, ? syrj murka < sgr *marta-s ? < k-arj *martas tai ? < k-arj *mØrtas; sanoille md mi\rd'e
jne. < *mertä on vaikea esittää ieur lähtökohtaa), Joki 1973
SUST 151 280–81 (md mi\rd'e jne. < ieur *mer-, *merq), FUV2
1977 143, UEW 1988 699, 702.

marraskesi (Gan 1787; länsimurt.), -kettu (KarjKann Ink), -nahka; maraskettu (LaatKarj) ’ihon sarveiskerros / Oberhaut, Epidermis’, martio (JuslP;
paik. PHäme KSm) ’id., nahan pinta’, martioin
(PSatak) ’id., parkitun nahan pinta’, martion
(EPohjanm) ’hiusraja’, tähän ilm. myös hiusmarto
(Gan 1786; laajalti murt.) id. ~ ink marraskettu | ka
marras-, märräsnahka | ly mardaznahk | va
marraskettu, marr(eskettu (? < ink) | vi mar(r)ask
’marraskesi’, marraskil ’vereslihalla’ | li m5ordugn5o Cg, m®ardig-n5o Cgq ’marraskesi’.
Yhdyssanoja ja johd:ia, joiden pohjana on
marras (ks. tätä), ks. myös kesi. Vrt. orvaskesi.

Ojansuu 1921 Lisiä 23 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 218 (+
li), *Ruoppila Vir 1953 268–73 (+ ka ly), SKES 1958 335 (+
va ? < ink).

marraskuu (Agr; yl.) ’November’.
Alk. luultavasti »kuukausi, jolloin luonto jo martaana, melkein kuolleena asettuu talviuneen» (vrt.
Ink run. marrasaika ’surkea aika’, vi marras aeg
’aika, jolloin helposti sattuu vahinkoja’), tai:
»kuukausi, jolloin martaat, vainajain henget,
erikoisesti olivat liikkeellä». Vi (Wied) mardikuu,
märdi-,
märtnakuu ’marraskuu’, sananmuk.
»Martinkuu», ehkä kansanetym. muunnos. Ks.
marras.
Ganander 1787 NFL 2 152a (sm ~ vi), Gottlund 1832 Otawa 2
89 (»silloin makoo jo kaikki kasvut martona»), K. Grotenfelt
1904 SM 11 4 (vi mardikuu < marraskuu, alk. vainajille pyhitetty kuu), SKES 1958 335–36 (molemmat selitykset mainitaan).

marsalkka (Martti n. 1580) ’Marschall’
< vur nr marskalk, mr marskalker ’(kuninkaan)
tallimestari, ratsuväen päällikkö, sotaväen päämies’
(< kas marschalk ’tallimestari, ratsuväen päällikkö’,
mys
marahscalc
<
germ
*marhaskalka’hevosrenki’). Vrt. marhaminta, marski.
Mikkola Vir 1903 98 (sm << mys marah ’hevonen’ + scalc
’palvelija’), Streng 1915 NRL 116 (sm < vur mmr < kas <
germ), SKES 1958 336.

marsio (Schr 1637; ei nykymurt.) ’kalakassi t.
-kontti / Fischsack’
= lpLu mar´s5o (R) ’kuusen juurisäikeistä punottu
kalakontti’ (? < sm)
< germ *marsi5on, vrt. nr murt. (Uus) märsa
’verkkosäkki
(heiniä
varten)’,
(Vi)
märs
’mäntypäreistä tehty selässä kannettava koppa;
kalakassi’, vanh. (Schr) märsa ’kalakassi’, nt (vanh.)
mærs ’koppa, kori’. — Myöhempiä ruots
murremuodoista omaksuttuja laino-ja ovat sm
märsiö (paik. murt.) ’kalakori, koppa’, merssi
(KaakkSm Ink) ’kalakassi; verkkopussi; vakka,
(päre)kori; tuohikontti’, mertsi (paik. kaakkmurt.)
’heinäsäkki, verkkopussi’ ~ ink merssi ’verkkopussi’
| vi märss, märts, merss ’id., eväspussi, (niini-, verkko)kontti’. Ks. myös märssy.
Setälä 1911–12 FUF 12 269 (sm marsio < germ), Toivonen
1917 SUST 34:2 21 (+ lp marso), SKES 1958 336.

marsipaani (VR 1644 marspani) ’Marzipan’
< vur marcipan, nr marsipan < ital marzapane,
josta
myös
ransk
massepain,
marcepain
’marsipaani’, alk. mahd. < arab.
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Gamillscheg 1928 EWFra 597–98, Hellquist 1939 SEO 632,
Kluge 1985 EW22 464.

marski (Agr marschi, Speitz 1642 marski) ’Marschall’
< vur nr marsk, mr marsker ’korkea, kuninkaan
nimessä toimiva vallanpitäjä, joskus valtakunnan ensimmäinen mies’, lyhentymä sanasta marskalk (ks.
marsalkka).
Streng 1915 NRL 117 (sm < vur), SKES 1958 336.

marssi (As 1697 »ennen marchi»; yl.) ’Marsch’,
marssia (As 1697 »ulos Marchittaman pitä»),
marseerata (Speitz 1642)
< ruots, vrt. nr marsch ’marssi, astunta’, marschera ’marssia, astua’ (< ransk marche ’astunta, käynti,
marssi’, marcher ’astua, marssia’).
Streng 1915 NRL 116–17 (sm marseerata < vur marchera),
Karsten 1944 FmS 10 317 (sm marssi < ruots marsch), Hakulinen 1946 SKRK 2 58 (sm < ruots < ransk), SKES 1958 336.

marsu (Lönnr 1874; yleisk.) ’jyrsijä, Cavia / Meerschweinchen’
< nr marsvin ’pyöriäinen; marsu’ (= kas mys
mersv‰ın, ns Meerschwein), »merisika», jossa jälkiosa
svin ’sika’ viittaa po. vesieläimen ulkonäköön.
Merkitys ’jyrsijä’, joka sm:ssa ilm. on
yksinomainen, on ruots tahollakin todettu jo 1638.
Huom. myös sm maarsika (asiak. 1771 g.
maarsian), jossa jälkiosa on käännetty.
Hellquist 1939 SEO 633, Karsten 1944 FmS 10 317 (sm <
ruots).

marto ks. marras, marraskesi.
marttyyri (Agr martyr, martir jne.) ’Märtyrer’
< vur nr martyr, mmr martir (< klat martyr ’veritodistaja’ < kr mártyr ’todistaja’).
Streng 1915 NRL 117 (sm < vur), SKES 1958 336, Koukkunen
1990 Atomi 318.

maru (Kal; paik. kaakkmurt.), rinn. maruke, marus,
marut (Gan 1787), marutta ’sisusrasva, sian ihra;
ihramaha; utareet / inneres Fett, Schweinefett;
Schmerbauch; Euter’, mara (Lönnr 1874)
’ihramaha’ ~ ka maruh, maruhut, marukeh, marukka
’ihra, tali, rasva’, mara ’(tav. eläimen) maha; (iso)
vatsa, maha’
? < sk, vrt. mn mPorr ’eläimen sisusrasva, -tali’,
nn mor, morr, maarr ’hakkelus; syötävät osat elukan
sisuksista; lihamakkara’ (sk > lpN mar |fe (E Lu In

Ko) ’verimakkara’). — Sanan maaru (Kivi,
LönnrLis 1886; melko yl.) ’maha, vatsa (hieman
leik.)’ alkuperä on epäselvä; se tuskin kuuluu tähän
yhteyteen.
Thomsen 1869 GSI 133 (sm < sk > lp), Lidén 1905 IF 18 409
(epäilee sm sanan sk-peräisyyttä), Setälä 1912–13 FUF 13 409
(sm ? < sk), Pipping 1921 StNF 12:1 44 (< sk yks. akk. *maru), Lidén 1937 MASO 1 78–79 (?? < sk), SKES 1958 336 (+
ka; ? < sk), Ruoppila 1967 KalKansank 77.

masea (Agr; paik. murt.) ’lamaantunut, masentunut,
nöyrä, surumielinen, heikko, voimaton; leuto (ilma)
/ niedergeschlagen, demütig, wehmütig, schwach,
kraftlos; milde (Wetter)’, masentaa (Raam 1642;
yl.), masentava, masentua; maseta (: masenee, As
1741; paik. länsi- ja itämurt.) ’hiljetä, talttua
(ihminen, eläin; tuuli, pakkanen)’, masata (1782;
EPohjanm PSatak) ’tasoittaa, taltuttaa, masentaa’ ~
kaP maseta ’hiljentyä, asettua’ (< sm)
? = syrj mud'/zn{i, m{id'/zn{i ’väsyä, uupua’ | vogI
ma7n/s-, P mo7n/s- ’joutua pulaan, olla tarpeessa’, P
(Munk) mo7n/sîem, mu7n/sîem ’hätä, puute’ | ostjE m3a7ntƒ’olla vailla, olla tarpeessa’, m3o7n/s- (m3o/s-), P m3o7n/s(m3o/s-), m3a7n/s- (m3a/s-) ’joutua hätään, puutteeseen’.
Äimä 1919 SUST 45 257 (sm masea ~ lp m®aVsVsât ’malttaa’),
Toivonen 1928 FUF 19 227 (sm ~ lp, tVser moVstem ’väsyä’,
syrj), Uotila 1938 SyrjChr 121 (syrj ~ tVser ? vog ? ostj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 160 (tVser sana kuuluu toiseen yhteyteen),
SKES 1958 336 (sm ~ epäillen lp syrj vog ja ostj).

masentua ks. masea.
masiina (yl.), murt. myös masina, masiini (asiak.
1756 partit. machiniä) ’kone / Maschine’
< nr maskin ’kone’ (< saks Maschine < ransk
machine < lat machina id. < kr makhaná (door.),
m5ekhan5Fe ’työkalu’). — Vi masin (g. -a) ’kone’ <
saks (uud. merk. ’auto’ kuit. < ven, ks. massina).
Cannelin Vir 1926 76 (sm < ruots), SKES 1958 338, Koukkunen 1990 Atomi 318–19, Hahmo 1994 Grundlexem 307–08.

maski (1770 »hänen masqvins») ’naamio / Maske’
< nr mask, vanh. masque << ransk masque id. <
klat masca id. todennäk. < arab mas.hara ’iva;
ilvehtijä’.
Hellquist 1939 SEO 635 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10
317 (sm < nr), SKES 1958 336.

maskotti ’Maskottchen’
< nr maskot id. < engl mascot < ransk mascotte,
alk. demin. prov sanasta masco ’noita’.
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Hellquist 1939 SEO 635.

10 318 (sm masto < ksk *masto-, *masta-), SKES 1958 337
(sm masto < nr mr; kaE au ly < ven).

massa (As 1748; murt. harv.) ’taikina, tahdas / Masse’
< nr massa < saks Masse (mys massa) < lat massa < kr máza (t. mãza) ’ohrajauhotaikina, ohut leipäkakku’.

masurkka (laajalti murt.), rinn. marsuska, masuska,
masolkka, matuska ’eräs tanssi / Mazurka’
< nr masurka t. ven mazúrka (< puol
mazurek ’masurialainen tanssi’).

Hellquist 1939 SEO 635, Koukkunen 1990 Atomi 321–22.

Karsten 1944 FmS 10 317 (sm < ruots).

massi (Gan 1787; laajalti länsi- ja itämurt.)
’tupakka- ym. kukkaro, -pussi / (Tabaks-,
Geld)beutel’, massikka (etup. EPohjanm) id., vanh.
lähteissä myös murremuotoja masikka, masseli,
massina ~ ink massina, tupakkam. ’tupakkapussi
(tehty pässin kivespussista)’ | va massina ’massi,
rahakukkaro’
< ven moVsná, mven moVs¥ına id.

masuuni (Speitz 1643 mon. partit. masswhneia, As
1734 »heidän – – maas-uunins», 1757 masuuneisa;
paik. murt.), masunti (Lönnr 1874) ’malminsulatusuuni, sulatto, rautatehdas, tiilenpolttolaitos / Hochofen, Gießerei, Ziegelei’
< ruots masugn ’sulatto, masuuni’ (< saks, vrt.
vanh. saks massofen).

Butkov 1842 OFSlovah 172 (sm massi < ven), Ahlqvist 1856
WotGr 137 (+ va), Kalima 1952 SlS 122, SKES 1958 337,
*Plöger 1973 RL 100.

massina (kaakkmurt., paik. PKarj) ’kone / Maschine’ ~ ink masina, mass‰ın(a) id. | ka maVsin(a), maVsiini, maVsVsin(a) ’kone, vars. ompelukone, separaattori
t. puimakone; juna, laiva t. auto’ | ve maVs{in (g. -an)
’kone’ | va maVsin(a) id.
< ven maVsína ’id., auto’ (< ns Maschine jne., ks.
masiina).
Hahmo 1994 Grundlexem 307–08.

mastata (LönnrLis 1886; paik. Länsip), mastoa
(paik.
TornLaakso)
’sekaantua
(porolaumat
toisiinsa); röykkiöityä (jäät) / durcheinandergeraten
(Rentiere verschiedener Herden); sich auftürmen
(Eis)’
< lpN mâs |tât (E Pi Lu In) ’sekaantua (esim. porolaumat)’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 72 (sm < lp), SKES 1958 337.

masto (Schr 1637; yl.), masti (1771; Suomenl. saaret, paik. Kymenl kaakk- ja savmurt.) ’Mast’ ~ ink
masti | kaP maVsto | va (Must) maVsti ’masto’
< mmr vur mast ’masto’ (< kas mast id.); sm ink
va i-lopp. muodot mahd. < vi mast (g. -i) < saks
Mast (kaE maVsta, au maVstu, ly maVst((e), mon. maVstad
< ven máVcta ’masto’).
Ihre 1769 Gloss 2 138 (sm masto < germ), Renvall 1823 SSK 1
313 (sm masto < ruots), Thomsen 1869 GSI 71 (sm masto,
masti < ruots), Streng 1915 NRL 117 (sm << mmr vur; + kaP),
Ojansuu 1916 SKTT 161 (sm masti < vi), Karsten 1944 FmS

Renvall 1823 SSK 1 313 (sm < ruots).

mataa (GGCalamnius 1754; savmurt. paik. PSm)
’ryömiä, liikkua hitaasti / kriechen, sich langsam
fortbewegen’, madella (Agr; laajalti länsi- ja
itämurt.), matelija (Agr) ~ ? vi made (g. -me)
’porras, -puu, -tie; taso’ | li (Sal) matt (prs. matab)
’ryömiä’ (sm madella > nr murt. Sm matel(a): (de)
matlar ’kivistää, särkee (hiipivästä reumaattisesta
särystä)’)
?? = mdE madamo ’lava, silta’.
Budenz 1869 NyK 7 1 (sm ~ li), MUSz 1873–81 607 (+ vi),
Saxén 1895–98 Lånord 171 (sm > ruots), Wessman 1956–57
FmS 17–18 72 (samoin), SKES 1958 337, UEW 1988 699–
700 (? + md).

matala (Agr; yl.) ’niedrig’, matalikko ~ ink matt®ala |
ka matala, matalikko | ly madal | ve madal, madou,
mad®a | va matala | vi madal ’matala, alhainen’,
madalik ’matalikko, alanko’ | li mad®al ’matala’.
Mahd. samaa kantaa kuin mataa (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 154 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 137
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Kettunen 1938 LivW
213 (+ li), SKES 1958 337 (+ ka ly).

matami (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’nainen, vaimo
(ei niin hieno nimitys kuin rouva) / Madam (salopp
für (Ehe)frau)’
< nr madam ’matami’ < ransk madame, yhd. ma
’minun’ (f.) + dame ’hieno nainen’, vrt. daami.
Karsten 1944 FmS 10 318.

matara (Tillandz 1683; paik. häm- ja itämurt.) ’Galium boreale / Labkraut’ ~ ink matt®ara ’kivien päällä
kasvava jäkälä (? sammal), josta keitettiin väriainet-
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ta’ | ka mataro, matara ’matara (Galium), hanhikki
(Potentilla), karvejäkälä (Parmelia), ? riidenlieko
(Lycopodium)’ | ly madaro ’eräs lehtijäkälä
(Parmelia saxatilis)’ | vi madar(as) ’matara’ (ims >
ven murt. matúra id.; lpN m®a∞der, In mää∞diir id. ehkä
< sm; latv madaras luult. < vi)
< germ, vrt. ruots måra, madra ’Galium’, nn
modra (more, maare, maure) ’Galium boreale’, mn
ma“ra id. (pn.), ags mædere, kys matare, metere id.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 160 (sm ~ ven), Kreutzwald & Neus
1854 MythLieder 101 (vi ~ germ), Lindström 1859 KeltGerm
86 (sm < germ), Thomsen 1890 BFB 268 (sm vi < germ; latv <
vi; lp < sm), Kalima 1915 OLR 164 (ims > ven), SKES 1958
337 (+ ly; lp ehkä < sm).

ags maSa, mys mado ’toukka, mato’ sekä rinnastus
lp sanoihin Lu muohts5e (U R) ’koi’, N muoccot (In
Ko Kld) ’tappaa, litistää kuoliaaksi (täitä)’ (lpN
matto (Pi Lu In Ko Kld T) ’mato’ < sm).
Fogel 1669 Käsik 5 (sm mato ~ germ made ’vermis’), Ihre 1769
Gloss 2 161 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2 155a (sm ~
vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 6 (sm ~ ka vi, lp matto ja R
muetse ~ germ; viittaus myös v:iin matia ’madella’; koko sanue
ehkä sm-peräinen), Ahlqvist 1856 WotGr 137 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 94 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 134 (sm mataa
voi viitata siihen, että mato on omap. eikä < germ; mataa voi
toisaalta olla mato sanan johd.), Qvigstad 1893 NL 232 (lp
matto pikemminkin < sm kuin sk), Karsten 1944 FmS 10 318
(sm < ksk *maSon), SKES 1958 337 (+ ly; ims < germ t. ~ lp
muohts5e; lp matto < sm; vrt. myös mata), *Sköld 1984 FUS 7
157–62 (sm < kgerm t. länsigerm).

matikka ks. made.
matka (Agr; yl.) ’Reise, Fahrt, Weg, Strecke, Entfernung’, matkata, matkustaa, matkailla, matkalainen ~
ink matka, matkustaa | ka matka, matkata | ly
matk((e) ’matka’, matkata | ve matk (g. -an) | va
matka ’matka’ | (mahd. sm >) vi matk (g. -a) ’matka,
retki, kulku-reitti’, matkata ’matkailla, retkeillä’
= lpN muot‰ |ke (E Pi Lu In Ko Kld) ’kannas, taivalluspaikka (joko kannas t. kosken sivu)’, muo‰t |kot
’kuljettaa yli kannaksen’ (> sm Peräp Länsip muotka
’kahden järven välinen kannas, jonka yli vene vedetään’, muotkata, muotkia ’vetää vene yli kannaksen’;
lpN ma‰t |ke (Lu In) ’matka’ < sm). Merkityksen suhteen vrt. taipale.
MUSz 1873–81 632 (sm matka ~ vi matkata), Budenz 1879
BB 4 241 (sm > lp mat‰ |ke), Budenz 1884 NyK 18 281 (+ ka),
Setälä 1890–91 ÄH 18 (+ ve), Äimä 1908 SUSA 25:1 30 (sm ~
lp muot‰ |ke; lp > sm muotka), Mägiste Vir 1958 134 (vi
mahd. < sm), SKES 1958 337 (+ va), EEW 1982–83 1513,
Häkkinen 1987 ES 165–66, UEW 1988 282.

matkia (Raam 1642; yl.), matkitella ’jäljitellä /
nachahmen’ ~ ka matkie, matkittoa, matkitella
’matkia, apinoida; virnistellä’ | (sm >) vi matkida
’matkia’.
Samaa sanuetta kuin matka, matkata jne., vrt. ka
jällestƒi matata ’matkia’, sananmuk. »perässä,
jäljessä kulkea».
Hakulinen 1941 SKRK 1 255 (matkia ♦ matka), Mägiste Vir
1958 133 (vi < sm), SKES 1958 337 (+ ka).

mato (Agr; yl.) merk. laajalti murt. myös ’käärme’ /
’Wurm; (dial. auch) Schlange’ ~ ink mato | ka mato |
ly ve mado | va mato | vi madu ’mato, käärme’.
Ehkä johd. v:stä mataa (ks. tätä). Muita mahd.
alkuperänselityksiä ovat germ laina, vrt. goot maSa,

matrassi (Lönnr 1874; yl.) ’patja / Matratze’, rinn.
matressi id. (sm > lpIn matras)
< nr madrass < saks Matratze < klat matratium <
arab ma·trah ’istumatyyny, patja’.
Hellquist 1939 SEO 618 (ruots sanasta), LpIn 2 1987 104 (lpIn
< sm).

matruusi (As 1770; melko laajalti murt.) ’Matrose’
(sm > lpIn matruuz)
< nr matros < holl matroos, väännös ransk sanasta matelot ’matruusi’ < mransk matenot < kholl *matenoot ’ruokakumppani’.
Hellquist 1939 SEO 637 (ruots sanasta), LpIn 2 1987 104 (lpIn
< sm).

matsakka (Lönnr 1874; ei murt.) ’lihava, tanakka /
dick, gedrungen’ ~ vi matsakas, matsukas, masajas
’luja, tukeva’
? = mdE ma/za, M matƒ/sä ’matala’. Deskr. sana.
Paasonen 1917 Beiträge 168 (sm ~ vi md), SKES 1958 337.

matsalkka (etup. kaakkmurt.), matsalkku ’pitkä pesusieni, niinestä tehty pesusuti, kangaspala, jolla
astiat pestään / Luffaschwamm, Scheuerbürste aus
Bast, Scheuerlappen zum Topfreinigen’ ~ ink
matVsalka ’pesusieni (esim. niinestä tehty)’ | ka
motVsalkka ’niinihuosiain’
< ven moVcálka ’pesusieni, -vihko’.
Karvinen Vir 1908 58 (sm < ven), Nirvi 1971 InkS 299 (ink <
ven).

matsku (Lönnr 1874; paik. itämurt.) ’kuuluva isku /
geräuschvoller Schlag’ (»sai aika matskun»), matskuttaa ’maiskuttaa’ ~ ka matVsku ’lyönti, isku, läimäys’,
matVskuttoa, matVskata
’maiskauttaa,
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maiskuttaa; muiskauttaa’
|
ve
matVskutada
’maiskuttaa suutaan, huuliaan’ | viE matsk- ’piestä,
paukuttaa (lyömällä)’, matskna ’kaikuva isku’.
Onomat. sanoja, jollaisia on muuallakin,
esim. syrj matVsk(edn{is ’läiskyttää, taputtaa (jtak
pehmeää)’. Vrt. matsuttaa ja maiskuttaa.
Wichmann 1914–22 FUF 14 94 (sm ka, va matsa-, vi ~ syrj),
Tunkelo 1946 VeKÄH 331 (ka ~ ve), SKES 1958 337–38.

matsuttaa (Gan 1787; paik. itämurt.) ’maiskuttaa /
schmatzen’ ~ ink mats®a, matsutella id. | ka matVsahuttoa ’maiskauttaa, muiskauttaa’ | va (Must, prs.)
matsab ’maiskuttaa’ | vi mats ’läiskis’, matsuda
’maiskaa, läiskähdellä’, matsutada ’maiskuttaa,
läiskytellä’, E madzahta- ’paukuttaa, paukauttaen
heittää maahan t. lyödä’.
Onomat. sanoja, vrt. matsku.
SKES 1958 338 (sm ~ vi).

matto1 (Schr 1637; laajalti murt.) ’peite (et.
lattialla); länkien pehmike; niinisäkki (jauhomatto) /
Teppich, Matte;
Kummetpolster; bastener
(Mehl)sack’, mattu (Lönnr 1874; Seiskari InkVi) ~
ink mattu ’olkinen peite’ | kaP matto ’viljan mitta: n.
9 puutaa’
< nr mr matta ’matto’ < kas matte, mys matta <<
lat matta ’matto, paksu peitto’ < seem. — Vi matt
(g. mati), li matƒ (mon. matƒid) ’matto’ < saks Matte;
lpN murt. mat |to ’matto’ < sm.
Streng 1915 NRL 117 (sm ~ ka; < mmr vur), SKES 1958 338,
Hansegård 1967 Jukk 170 (lp < sm).

matto2 (Lönnr 1874; Karj Savo) ’välikatto, laipio /
Zwischen-, Zimmerdecke’ ~ ka matto id.
Johd. v:stä *matta- ’peittää’, jota edustavat vi
matta (prs. matan) ’haudata, kuopata, mullata’, johd.
mate ’turvepeitto; paino (esim. liossa olevien pellavien päällä)’, matus (mon. -ed) ’hautaus, hautajaiset’
(> sm Tytärsaari matokset, Lavansaari mattajaiset
id.) ~ li mattQ (prs. mat®ab) ’haudata, kuopata’, vrt.
lisäksi va mättemized, mättäjäiset ’hautajaiset’; verbi
sopisi äänt. lp sanan muot |tet ’sataa lunta’
vastineeksi, mutta semanttisesti yhdistys on
epäilyttävä.
Wiklund Vir 1906 56 (sm ~ vi), Ojansuu 1916 SKTT 161 (sm
matokset < vi), Saareste 1924 LVEM 135–36 (+ va li), SKES
1958 338, Mägiste 1975 UAJ 47 124–25 (+ lp).

maukas ks. maku.

maukku (Jusl 1745; itämurt. Häme) ’kalan mätipussi t. uimarakko / Eierstock beim Fisch, Schwimmblase’, moukku (melko laajalti murt., et. PSm) id.,
moukka (KPPohjanm Kain, paik. Satak Peräp) ’kalan uimarakko’, möykky (Jusl) ’möhkäle, kimpale
(yl.); mätipussi (paik. murt.)’ ~ ink maukku, maukko
’mäti’, möükkü (pilvemm.) | ka maukku ’mätipussi’,
moukku ’kalan uimarakko, mäti’, möykky ’pieni,
pyöreä ruislimppu, möykky’ | ly möuk ’mätipussi’ |
ve möuk, mölk, melk ’mätimöykky, mäti’ | va mauttVsi
’suoli’, (Kukk) maukku ’mäti(pussi)’ | vi mauk (g.
maugu), murt. mook, moigas, mõõgas ’(veri-, ryyni-,
rasva)makkara; verimöykky’ | li m5(eka, m‰ıuka
’makkara’
? < sk, vrt. nn mauk ’nestemäärä (esim. vettä,
maitoa), johon jauhot ruokaa valmistettaessa sekoitetaan; keitto; seos, taikina’, isl mauk ’ruokaseos,
velli’, jotka kuuluvat samaan sanapesyeeseen kuin nr
mjuk, mn mjúkr ’pehmeä’ (lpN murt. maw |kâ ’makkarantäyte: jauhoja, verta, talia’ < sk tai sm; lpKo
mevk3a ’pieni leipä’ < sm t. ka möykky).
Ahlqvist 1856 WotGr 137 (sm ~ va vi), Thomsen 1890 BFB 54
(sm maukku, moukku, möykky ~ li), Qvigstad 1893 NL 234 (lp
< sk), Bruse Vir 1917 140 (sm ka < ksk *mauku, *mPouku),
Kettunen 1922 LVeHA 2 16 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 222
(+ vi), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpKo < sm), SKES 1958
338 (+ ly; ? < sk; lpN kai < sm).

mauriainen (Kal; KaakkSm Kain) ’pieni musta
muurahainen / kleine schwarze Ameise’ ~ ka mauroi
’mauriainen (Lasius niger) t. keltiäinen (Lasius
flavus)’ | ly maur(u)oi ’pieni ruskea muurahainen’
< sk, vrt. mn maurr, nn maur, nr murt. möur,
mör ’muurahainen’. Vrt. muurahainen ja
myyriäinen.
Toivonen Vir 1919 104–06 (sm ~ ka; < sk), SKES 1958 338 (+
ly).

mauruta (JuslP, Gan 1787; laajalti et. itämurt.)
’naukua (et. kiimainen kissa); ruikuttaa, vaikeroida,
marista; mankua, kärttää / miauen (bes. von einer
läufigen Katze); jammern; betteln’, maurullaan,
maurillaan ’kiimassa (kissa)’ ~ ka mauruta
’mauruta (kiimainen kissa); mankua, marista’,
mauru: maurullah ’kiimassa (kissa)’.
Onomat. sanoja, jollaisia on muuallakin, esim. vi
maaruda ’pyytää, mankua’, lpN maw |rot ’murahtaa,
murista, korista (esim. unessa); naukua (kissa)’ (voi
olla < sm), In muœavru∞d (Kld) ’möristä (karhu, sonni), mauruta (kiimainen kollikissa)’; huom. myös
latv maurot ’ammua, mylviä (nauta)’ (? < ims). Vrt.
myös mouruta (s. v. möyrytä).
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Thomsen 1890 BFB 269 (sm ~ vi li; > latv), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 23 (sm ~ lp), SKES 1958 338 (sm ~ ka; vrt. vi lp
latv (? < sm)).

mauste ks. maku.
me (Agr; yl.), murt. mei, met, myö persoonapronomini ’wir’ ~ ink müJo | ka myö | ly müö, me | ve mö,
me | va müJo, (Kukk) mJü | vi meie, me | li meg, m5eg,
(Sal) m5e, me ’me’
= lpN m‰ı, mij (Pi Lu In Ko Kld T), E mijj´eh, U
mijja ’me (mon.)’ | md mi7n ’me’ | tVserL mä, I me |
votj mi | syrj mi, permj mij(e id. | vogI L min, P m5en
’me (kaks.)’ | ostjI m#en, E m3on, P mun ’me (mon.)’, I
E P min ’me (kaks.)’ | unk mi, murt. mí, mik, vanh.
kiel. miv ’me’ || samJr ma7neC ’me (mon.)’, ma7n‰ıC ’me
(kaks.)’ | T mên ’me’, mî ’me (kaks.)’ | slk me, m5e
’me’ | Km miC ’me (mon.)’, miVste ’me (kaks.)’ | Kb
me ’me’ | M mend'a, mende id.
Sanan vartalossa esiintyy paljon epäsäänn. vaihtelua, eikä sen vokaalin alkup. laatua ole voitu
tarkasti määrittää. Vartalo esiintyy semmoisenaan
vain joissakin ural kielissä, useimmissa sitä on
laajennettu eri pron.-johtimilla (*-j, *-n, *-n). —
Eräissä kaksikon tuntevissa kielissä kaksikon ja
monikon pron:t näyttävät olevan eri alkuperää; tästä
yhteydestä olisi siten ilm. erotettava lp moai ’me
(kaks.)’ ja vogE män, I L man, P m®an ’me (mon.)’,
mutta pohjimmiltaan yhteistä ainesta kaikissa 1.
persoonan pron:eissa on vain alkukons. m- ja
vokaalien sekä johdinten vaihtelua esiintyy kaikkien
pron.-sarjojen sisällä. Vrt. minä.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Welin 1736 NKäsik
280 (sm ~ unk), Porthan 1771 OS 5 135 (+ lp), Gyarmathi
1799 Aff 283 (+ ka md tVser votj syrj vog ostj sam), Budenz
1869 NyK 7 4 (+ li), Donner 1879 Verwandtschaft 100 (+ ve
va), FUV 1955 34, SKES 1958 338 (+ ly), TESz 2 1970 915,
MSzFE 1971 447, Häkkinen 1987 ES 166, UEW 1988 294.

mehi (: mehen t. mehin; Gan 1787; paik. KaakkSm)
’mehu, neste, mahla; hunaja, mesi / Saft, Flüssigkeit,
Baumsaft; Honig’, johd. mehevä (Jusl 1745), mehu
(As 1729; yl.), mehukas; mehiä, mehittää, mehtää
’vuotaa, tihkua’ ~ ink mehetöin ’voimaton;
mehuton’, mehtüja ’vuotaa, tihkua (astia)’ | ka mehi
(g. mehen) ’kosteus, märkyys; sade; mehu, mahla;
eräs rukiissa esiintyvä tauti’, mehestyö, mehetä
’kostua, tulla kosteaksi’, mehevä ’mehukas’, mehteä
’suotaa, päästää (vettä) lävitseen’, mehtyö ’kostua,
mehustua, mehevöityä’, mehuo, mehuta ’tihkua,
valua; vuotaa, suo-taa’ | ly mehi (g. mehen)
’kosteus; kostea’, meheu ’nihkeä, märkä, mehevä

(maa)’ | viE (Wied) mehi (g. mehi) ’hunaja, mesi’.
Sm ja vi taholla harvinaisena tavattava merk.
’hunaja, mesi’ on ehkä mesi ja mehiläinen sanojen
vaikutusta.
Anderson 1893 Wandl 4 (sm ~ vi), SKES 1958 338 (+ ka ly),
EEW 1982–83 1523.

mehiläinen (Jusl 1745; yl.), rinn. mehiäinen (KSm
paik. Savo Verml) ’Biene’, laajalti murt. merk. ’kimalainen’ ~ ink mehiläin | ka mehiläine, mehiene,
mehihäine | ly mehiaine, mehiäine, mehäine | va
(Kukk) meholaina ’mehiläinen, kimalainen’ | viE
mehiläne, mehine, mihine ’mehiläinen’
= mdE mekVs, mäkVs, M meVs | tVser mükVs | votj muVs |
syrj moVs, maDla-muVs (maDla ♦ ma ’hunaja’) | unk méh
(murt. mév, mihe jne.) ’mehiläinen’ (sgr *mekVse)
< ieur t. varh.-arj *mekVs-: sanskr mák·s®a- ’kärpänen’, mák·sik®a- ’mehiläinen’, av maxVs‰ı- ’kärpänen’.
Ganander 1787 NFL 2 165 (sm ~ vi), Strahlmann 1816 Sprachlehre 244 (sm ~ unk), Boller 1856 SbAW 19 299 (sm ~ tVser
unk; ? < ieur), Budenz 1869 NyK 7 3 (+ md votj), Anderson
1879 Studien 267 (+ syrj; ~ sanskr av), Setälä 1890–91 ÄH
273 (+ ka), Wiklund 1906 MO 1 56 (sgr < varh.-arj t. ? ieur),
Jacobsohn 1922 AuU 161 (sgr ~ arj; lainaa suuntaan tai toiseen), FUV 1955 132, SKES 1958 339 (+ ly; sgr < varh.-arj),
Burrow 1959 Sanskrit 26 (indoarj todennäk. < sgr), TESz 2
1970 879, MSzFE 1971 429, UEW 1988 271.

mehu ks. mehi.
meijeri (LönnrLis 1886; yl.), rinn. meijari, meijäri
’Molkerei’
< nr mejeri (1805), mejare < saks Meierei ’vuokratalo; ulkotila, karjatalo’ s:sta Meier ’tilanhoitaja,
isännöitsijä, vouti; talonvuokraaja’ (< klat major
(domus) ’talon palvelus- ja työväen päällysmies’, lat
major ’suurempi’).
Wichmann 1893 Suomi 3:6 18 (meijari < ruots), Karsten 1944
FmS 10 318, Hakulinen 1946 SKRK 2 57 (ruots << lat), SKES
1958 339.

meiju (1850; LSatak E- ja KaakkHäme), möijy (LSatak Laihia) ’juhannuskoivu, koivunoksa; oksa- t.
kukkavihko; lehdesköynnös / junge Birke als
Schmuck zu Johanni, Birkengrün; Zweige und Blumen als Zimmerschmuck; Gewinde aus Zweigen’,
meijulehti
(Agr
»Caunistacat
site
Juhla
meijnledhille», ilm. painovirhe pro meijuledhille,
ruots 1541 »medh löff», saks 1545 »mit Meigen»)
< nr maj ’lehvä, limo’, murt. Sm mäijor, möijor
pl. tant. ’lehvät, limot, joita juhannuksena pannaan
portaiden ja ovien kahden puolen, ikkunoihin jne.’,
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mäja ’pystyttää limoja’ < kas mei, meije ’lehvä, koivunoksa’, meien ’koristaa lehvillä’, kys maye, saks
Maie ’koivunlehvä; toukosalko; koivu; kukkavihko;
touko-, kevätjuhla’, ransk maie, ital majo; pohjana
lat maius ’toukokuu’. — Vi murt. mei(g) (g. meiu)
’lehvä, limo’, li meij(qz) ’lehvä; koivu’ < as, samoin
latv meija.
Wiklund 1915 MO 9 15 (sm ~ vi < nr maj, murt. maijor),
Ojansuu 1918 NphM 19 53 (Agr sitaatista), Ariste 1937 EKeel
16 136 (vi < as), Kettunen 1938 LivW 219 (li < as), Karsten
1944 FmS 10 619, SKES 1958 339.

meikata1 (Gan 1787: meikaan; ei tietoja nykymurt.)
’imarrella, mielistellä / schmeicheln’
< nr smeka, mr sm5ekia ’hyväillä, liehakoida, mielistellä’.
Thomsen 1869 GSI 49 (sm ~ ruots), Karsten 1944 FmS 10 318
(sm < mr), SKES 1958 339.

meikata2 (: meikkaan) ’ehostaa / schminken’, meikki
’ehostus; naamiointi (teatterissa tms.)’
< engl make(-)up ’ehostaa; ehostus’ (make ’tehdä’).
Pulkkinen 1984 LokSp 110, Koukkunen 1990 Atomi 327–28.

meinata (Gan 1787; yl.) ’beabsichtigen, wollen, vorhaben; meinen; bedeuten; nahe daran sein, etw. zu
tun’ ~ ink meinata ’ajatella’ (< sm)
< nr mena ’luulla, arvella, tarkoittaa’, mr
mena, murt. Sm mäin(a) (< kas meinen, m5enen, mys
meinjan) id. — Sk taholta myös (ainakin ositt. sm
välittämänä) lpLu mei´nit, mein5etit, mäin5etit, N
meinat, In meäjnœa∞d ’luulla, arvella, aikoa’. Vrt.
mainita.
Ganander 1787 NFL 2 166 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
132, Qvigstad 1893 NL 234 (lp mei |nit < norj; Lu mæin5etit <
sm), Karsten 1944 FmS 10 319 (sm < nr murt. Sm), SKES
1958 339.

meininki (Alastaroensis 1634; yl.) ’Absicht, Treiben’
< nr mening ’luulo, arvelu, mielipide; tarkoitus’
mr mening id., v:stä mena (s. v. meinata). — LpN
meinig (R Lu In) ’mielipide; tarkoitus’ ehkä sm
välit. saatu.
Ganander 1787 NFL 2 166 (sm ~ isl meina-, tansk mene),
Renvall 1823 SSK 1 315 (< ruots), Qvigstad 1893 NL 234 (lp
< norj meining), Karsten 1944 FmS 10 319 (< ruots murt. Sm
mäining), SKES 1958 339 (< nr; lp ehkä sm välit.).

meiskata (JuslP, Gan 1784; etup. Pohjanm ja PSm)
’telmiä, mekastaa, leikkiä / toben, lärmen, spielen’,
meiske ~ ka meiskata ’leikkiä, telmiä, peuhata, melskata’, meiskeh ’meiske’.
Deskr.-onomat. sanoja.
meisseli (Lönnr 1874; yl.), meiseli ’(ruuvi)taltta /
Beitel, Meißel; Schraubenzieher’, yhd. ruuvimeisseli
(As 1802 skruwimeiseli)
< nr mejsel < saks Meißel, mys meizil; saks myös
> vi meisel (g. meisli) ’taltta’.
Karsten 1944 FmS 10 319 (sm < ruots), Hakulinen 1946 SKRK
2 55 (< ruots < saks), SKES 1958 339 (viE kai < saks).

meisu (LönnrLis 1886; paik. LounSm) ’iso heinäsäkki, merimiesten vaatesäkki / großer Heusack,
Seesack’
< nr mes, murt. Sm mäiso, mäisu, mäis ’kalakassi, rehusäkki, selkälaukku; kantosatula; eväspussin viileke; iso matkareki’ = nn meis mm. ’oksista
tehty kantolaite’, mn meiss ’kori’. — Sk taholta
myös > lpLu mäi´sa ’puinen, selässä pidettävä
kantolaite’, N murt. mæi |sa ’kuormasatulan
tavarakoppa’, näitä vanhempi laina ehkä lpE
maajsuo, maajsaa (U Pi), R maisa ’suuri taakka’.
Qvigstad 1893 NL 229 (sm ~ lp maisa jne. < mn nr murt.),
Karsten 1944 FmS 10 319 (< ruots murt. Sm), SKES 1958 339.

meitto (paik. TornLaakso) ’yhteen läjätyt vuodat t.
nahat, joihin on karvojen irrottamiseksi ripoteltu jauhoja ja suolaa / zur Enthaarung mit Mehl und Salz
bestreute und übereinandergelegte Häute’, meitota
’peitota nahkaa (Länsip, paik. Peräp); hakata
mäikyttää (paik. LSm)’, meitoa (paik. EPohjanm)
’lyödä lujasti, mätkiä’
luult. < mr sm5eta t. ruots murt. Sm smeta, smäit
’voidella; sivellä; lyödä; heittää’ (= norj murt. smeita
’lyödä, läimäyttää’), smet, smeta (murt. smäito) ’tahdas, velli, puuromainen massa, kura, sohju’, ositt.
ehkä myös nr murt. smeda (smäid) ’takoa; hioa viikatetta kovasimella’. — LpN mæi |det (In Ko) ’lyödä
t. vasaroida kovasti; kaataa puita joukoittain; parkita
nahkaa’ < sm; vi (Hiidenmaa, Saarenmaa) mäidata
’parkita valkeaksi; peitata tupakkaa’ lienee sm meito(t)a sanasta erillinen lainautuma ruots taholta.
Vanhemmaksi lainaksi samasta germ sanueesta on
selitetty sm maito, ks. tätä.
Karsten 1944 FmS 10 319 (sm < nr murt. smeda), SKES 1958
464 (s. v. paitto; sm luult. < mr sm5eta, ositt. ? nr murt. smeda;
lp mæi |det < sm; vi erikseen < ruots).
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mekastaa, mekkala ks. meteli.
mekko (Flor 1678 meckoi; yl.) ’leninki, hame, lapsen paita (et. I- ja PSm), takkimainen vaatekappale
(et. LSm) / Kleid, Rock, Kittel, Hemd kleiner Kinder’ ~ ink mekko ’mekko, päällysvaate’ | ka mekko
’naisten
(lyhyt)
päällystakki;
paita
tms.
vaatekappale’ | vi koillmurt. mekko ’jakku, takki’,
mekud ’vaatteet’ (luult. < sm). — Sm > nr murt.
Sm mäkk, mekk, mekka, mekko ’miesten paita, pitkä
vuoriton takki, miesten ja naisten päällysvaate’.
Alkuperä tuntematon.
Saxén 1895–98 Lånord 172 (sm > nr murt.), Mägiste 1928
Demin 96 (ka < sm), Wessman 1956–57 FmS 17–18 72–73.

Sm > lpN mæl |gâd (Lu In Ko) ’melko lailla, aika
paljon; melko kauan; melkoinen (välimatka)’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 271 (sm ~ lp), Lagercrantz 1939
LpWsch 478 (lp < sm), SKES 1958 339 (sm ~ au; lp todennäk.
< sm), Nirvi 1971 InkS 304 (ink ? < sm), Häkkinen 1987 ES
166–67.

melki (g. meljen; Peräp Länsip) ’eläimen rinta,
rintalasta / (Tier)brust, Brustbein’
< lp miel |gâ ’(eläimen) rinta’; lp sanan vanha
vastine ims taholla lienee sm mälvi, ks. tätä.
Tiesmaa Vir 1937 169 (sm < lp), SKES 1958 359 (sm < lp;
nämä eri alkuperää kuin mälvi).

melko ks. melkeä.
meklari (1698 »ja (joka) oli yxi Mecklari Adamin ja
Perkelen wälillä»; et. VarsSm Uus) ’kaupanvälittäjä,
huutokaupan toimitusmies; (vanh.) välittäjä,
välimies / Makler, Veisteigerer; Vermittler’
< ruots mäklare id. < kas mekeler, saks Mäkler
id.
mela (VR 1644; yl.) ’Steuerruder, Paddel’, meloa,
(harv.) melata ~ ka ly ve mela, melata | va m(ela
’airo’ | vi mõla ’airo; mela’, mõlada ’soutaa, meloa’
= lpN mælle (Lu In Ko) ’(perä)mela; (Ko myös)
aironlapa’, R mele ’mela’, N mællot (Lu In) ’meloa’
| mdE miDle, M miDlä ’airo; airontapainen sekoituskauha’, E miDled'ems, meDlid'ims ’soutaa’ | ? syrj maDl ’airo’. — Sm > nr murt. Sm mela ’lapiomainen sekoituskauha’.

mella (Lönnr 1874; Peräp Länsip) ’jokitörmä, hiekkakumpu, -harju, kunnas / sandiges Steilufer, Sandhügel’
< lpN miel |le (Pi Lu In Ko Kld) ’korkea joen t.
järven rantatörmä’ (< sk, vrt. mn melr
’hiekkakumpu, -törmä’, nn mel).
Qvigstad 1893 NL 234 (lp < mn nn; ~ sm), T. I. Itkonen Vir
1920 9 (sm < lp), SKES 1958 339–40 (sm < lp < sk).

mellakka (Lönnr 1874; yl.) ’meteli / Tumult, Krawall’, mellastaa (Jusl 1745; yl.) ~ ka mellakka
’melu, jyry, metakka’, mellaistoa ’riuhtoa, rehkiä’,
vrt. vi möllata, (Wied) mõllata, -da ’meluta, riehua,
raivota’, mõll (g. -u, -a) ’melu, meteli’.
Onomat. sanoja. Vrt. myös melu, meteli.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 250 (sm ~ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 163 (+ mdM), Ahlqvist
1871 KO 155 (+ va vi), Anderson 1879 Studien 104 (+ mdE
meledems), Wichmann 1903–04 FUF 3 100 (+ ka syrj), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 176 (? syrj), Wessman 1954 FmS
15–16 94 (sm > nr murt. Sm), SKES 1958 339 (+ ly; myös
syrj), E. Itkonen 1969 UAJ 41 86 (syrj ei tähän), UEW 1988
701 (+ mdE miDle; myös syrj).

Ganander 1787 NFL 2 167a (sm mellastaa ~ vi möllata), EEW
1982–83 1631.

melkein ks. melkeä.

Paulaharju 1923 VanhLp 304.

melkeä (Finno n. 1580 »Tutkistelcamme mös melkiäst»; paik. savmurt. KPPohjanm) ’paljon, melko
suuri, melkoinen määrä, joltinenkin, isonlainen /
viel, recht groß, ansehnlich’, melko (yl.) ’koko lailla,
huo-mattavan, aika’, melkoinen ’aikamoinen’,
melkein (Agr melke(n) ’melko, aika’; yl.) ’lähes,
likimain’ ~ ink melk5en ’melkein’ (? < sm) | ka
melkie ’melko paljon’, melki ’melkein’ | va (Kukk)
melk5ettüja ’melkein; (kielt. yhteyksissä: ei) juuri’. —

mellanmooli (Peräp), rinn. mellamooli, mellamooni,
mellamoona, mellakka ’(iltapäivällä syötävä) väliateria / Zwischenmahlzeit (am Nachmittag)’
< nr mellanmål ’välipala’.

meloni (Raam 1642; yleisk.) ’Melone’, yhd. vesi-,
hunajameloni
< ruots melon < saks Melone < ital mellone ’meloni’ < lat melo (g. melonis) id., kr s:sta m5elopép5on
oik. ’kypsä omena’.
Hellquist 1939 SEO 642 (ruots sanasta).

melto (1766; etup. itämurt.) ’pehmeä, sohjo, särjetty; taipuisa, hyväluontoinen, veltto; karkaisematon
rauta (us. yhd. meltorauta); tyyni, virtaamaton vesi /
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weich; biegsam, gutmütig, schlaff; ungehärtetes Eisen; stilles, stehendes Wasser’, mento (Gan 1787;
hajat. länsi- ja itämurt.) ’lieju, sakka; tomu; vaahto;
karkaisematon rauta’ (vrt. maanto) ~ ka melto
’karkaisematon (rauta); heikko, hidas, saamaton;
kuorittu maito t. piimä (meltomaito)’
mahd. < germ *smeldo-: ags smeolt (< *smelta)
’tyyni, hiljainen (sade, tuuli)’, nn smelt ’emalji’, nr
smälta ’sulatos, kerralla sulatettava määrä; suuri määrä’, nn smelta ’massa, seos’. Sana olisi täten samaa
alkuperää kuin malto (ks. tätä), maltorauta, mutta
toisesta ablautmuodosta lainautunut.
Ahlqvist 1871 KO 61 (sm < ruots smälta), Setälä 1912–13
FUF 13 410 (sm ? < ruots), Karsten 1915 GFL 171–72 (< esigerm *smeldo-), Karsten 1944 FmS 10 319, SKES 1958 331
(s. v. malto).

melu (Gan 1786; yl.) ’meteli / Lärm’, meluta
(Salamnius 1690; yl.), melakka (Lönnr 1874; eri
tahoilla murt.) ’meteli’ ~ ka melu, melo ’melu,
meteli’, meluta, meluija ’meluta, mellastaa’,
melakka ’melu, jyry, metakka’ | vi mõlu (Wied)
’melu, meteli’, (sm >) melu id. — Sm > nr murt. Sm
melu id.
Onomat. sanoja, kuten niitä muistuttavat vi mõla
’melu, meteli’‚ mõliseda ’meluta, huutaa’, mõlin
’melu, huuto, ääni’. Vrt. mellakka, meteli, möly.
Weske 1890 SFKO 25 (sm meluta ~ vi mõliseda), Ojansuu Vir
1907 159 (sm melu ~ vi mõll, mõlu, mõllama), Wessman
1956–57 FmS 17–18 73 (sm > nr murt. Sm), SKES 1958 340
(+ ka), EEW 1982–83 1527 (vi melu todennäk. < sm).

menehtyä ks. mennä.
menestyä (Agr; yl.) ’Glück, Erfolg haben, gedeihen’,
menestys (Agr) ~ ink mänestüä | ka mänestyö ’ränsistyä, raihnaantua; menestyä; kulua (aika)’ | ? vi
murt. mõnustada ’menestyä’, mõnustutada (Wied)
’edistää, saattaa oikealle tolalle’, (Göseken)
mõnistada ’hyödyttää’, mõnistus ’edistyminen,
menestys’
= lpN mânâstuvvât ’näyttää menestyvän’ (todennäk. sm mallin mukainen johd.; lpN menëstuvvât,
mein- ’menestyä’ < sm).
Johd:ia v:stä mennä (ks. tätä).
SKES 1958 340–41 (s. v. mennä; sm ~ vi lp).

menettää (Agr; yl.) ’panna menemään, tuhlata, hukata / verlieren’, menetys, menetellä (frekv.-johd.) ~
ink mänettüja ’tuhlata, kuluttaa’ | ka mänetteä ’menettää, kuluttaa, tuhlata, hukata; saada kulumaan,
viettää (aikaa); saattaa turmioon, perikatoon; joutua

(pelissä) tappiolle, hävitä; viilettää; saada menemään
kaupaksi’, mänetys ’kulutus; ajan kulu; menetys,
turmio, perikato’, mänetellä ’aikoa mennä, olla
menossa; pistäytyä; mennä kaupaksi; menettää,
kuluttaa, tuhlata; on
nistua, sujua; menetellä’ | ly mänet(t)ada ’menettää,
hävitä (peli), kuluttaa (aikaa)’, mäneteltä, -teldä ’aikoa mennä, olla menossa’ | ve mänetada ’haaskata
(aikaa)’ | vi (murt. Wied) minetada ’menettää;
kuljettaa (kädestä); panna menemään; idättää’
= lpN mânâtit (Pi Lu In Ko Kld) ’panna menemään, ajaa; menettää, tuhlata, kadottaa’, In
monattalla∞d ’menetellä; vähitellen menettää’.
Johd:ia v:stä mennä (ks. tätä), semantt. seikkojen
nojalla suurelta osin eri kielissä erikseen muodostettuja. Samanlaisia on etäisemmissäkin sukukielissä:
ostjE m#enat- ’menettää, pudottaa, hukuttaa; ajaa
pois’ | unk vanh. menet- ’panna menemään,
lähettää’.
SKES 1958 340–41 (s. v. mennä), Häkkinen 1987 ES 168.

menninkäinen (Agr »Menningeiset mös heiden
Uffrins sait, coska Lesket hoolit ia nait»; et. LSm),
männi(n)käinen, männingäinen, mönni(n)käinen ’jk
uskomusolento, manalainen; jk hyönteinen (etup.
Loun- ja KaakkSm); karhu (paik. PKarj) / mythisches Wesen, Geist eines Verstorbenen; Insekt; Bär’,
? mönni (Lönnr 1874; ei murt.) ’karhu’ ~ ? ka mönni
id. (euf.)
? < kgerm *menSing®a > mn minning ’muisto
(erityisesti vainajan); rakkauden lahja; juhla (?);
enne, ennusmerkki’.
Setälä 1914 NphM 16 170–72, Karsten 1915 GFL 46–50 (<
kgerm), Karsten 1944 FmS 10 319–22, Nirvi 1944 Sanankieltoja 47–48 (mönningäinen ~ ? ka mönni), SKES 1958 340 (? <
sk, ~ mn).

mennä (Agr; länsimurt.), männä (itämurt.) ’gehen’,
menehtyä ’nääntyä, kuihtua, kuolla, pyörtyä, taintua;
ummehtua, pilaantua, väljähtyä (kalja)’, menekki, ks.
erikseen menestyä, menettää, meno ~ ink männä
’mennä’, mänekki ’meno, rahanmeno’ | ka männä,
au mennä ’mennä, lähteä, ajaa; tulla jksik; mahtua;
sujua; kelvata’, mänekki ’menekki; (rahan)meno,
kulunki’ | ly mändä ’mennä; mahtua’ | ve mändä
’mennä, lähteä’ | va mennä | vi minna ’mennä,
lähteä, käydä’, minek ’meno, lähtö; menekki’,
minestada ’pyörtyä’
= lp mânnât ’mennä, lähteä; kulua; sujua; mahtua’ | tVser miem, mijem ’mennä; tulla; käydä (jssak)’ |
votj m{in{in{i ’mennä’ | syrj munn{i, munn{is ’mennä,
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ajaa; haalistua (väri)’ | vogE mi7n-, I L P min- ’mennä’
| ostjI E m#en-, P m3an-, mü3an- ’mennä, mennä pois,
lähteä matkaan’ | unk megy (inf. menni) ’mennä, kulkea, lähteä, käydä, astua; tulla; ajaa; seurata; mahtua;
sujua; aikoa jksik’ || samJr mi7n- ’mennä’ | T mendeid. | slk mentétja-, menda-, mänt5eja- ’mennä ohi’ |
Km mqn- ’mennä’.

meras (Gan 1787; ei nykymurt.), merasin (Gan; yl.,
ESm harv.), merastin (Lönnr 1874; paik. murt.) ’rautameisseli, jolla seppä tekee kirveensilmän / Stift,
mit dem der Schmied das Stielloch der Axt
ausformt’ ~ ka merasin id. — Sm > lpN meris,
merris (R U Pi Lu In Ko Kld T) ’tylsä kirves, kalso;
lihakirves’.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 244 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 168 (+ vi unk), Sjögren 1821 GS 1 30 (+ votj syrj vog),
Castrén 1845 EGTsch 66 (+ tVser), Castrén Suomi 1845 180 (+
sam), Castrén 1849 Ostj 88 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 138
(+ va), Genetz 1877 KL 16 (+ ka), Szinnyei 1881 NyK 16 414
(+ ve), Kettunen 1940 SmMurt 3 254 (+ ly), Steinitz 1944
FgrVok 29 (? syrj), FUV 1955 34, SKES 1958 340–41, Lytkin
1964 IstVokPJa 222 (ei sam), TESz 2 1970 877, MSzFE 1971
428, Häkkinen 1987 ES 168, UEW 1988 272.

Wiklund 1896 SUST 10 172 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1916
SUST 39 47 (lp < sm), SKES 1958 341 (lp ? < sm vai sm ? <
lp).

meno (Agr; yl.) ’meneminen, vauhti; elämöinti, riehunta / Gehen, Gang, Fahrt, (Ver)lauf; Radau’, kirkonmenot ’jumalanpalvelus’, yhteen menoon ’keskeytymättä’, menota (etup. KaakkSm), menuta ’mekastaa, pauhata, parjata’ ~ ink mänö ’meno,
rahanmeno; paikka’, kirikon mänö ’kirkonmenot’ |
ka mänö(i), au meno ’meneminen, lähteminen;
kulussa, menossa oleminen; kulut; kulutus, menekki;
kuolema, hengenmeno; tappio, häviö; metelöinti’ | va
mänö, meno ’meno’ | vi mõnu ’meteli, melu’,
mõnuda, mõnutseda ’metelöidä, meluta’, (Wied) E
mino ’menetys, menot’; tähän kai myös mõnu
’nautinto, mielihyvä, viehätys, huvi’
= lpN mânno (Lu In) ’meno, matka, kerta’ (lpLu
männ5o ’harvinainen t. surullinen tapaus’, kir´hk5o-m.
’kirkonmenot’, N mænno ’meno, meteli; mon. käyttäytyminen, menettelytapa’, In meänu ’paha meno,
melu, meteli’ < sm).
Johd:ia v:stä mennä, ks. tätä.
SKES 1958 340–41 (s. v. mennä; sm ~ ka vi lp), EEW 1982–
83 1599.

mento ks. melto.
mera (Jusl 1745; et. Satak EKPohjanm ja ymp.),
märä (Jusl; hajat. mm. Verml) ’tamma;
huonomaineinen nainen / Stute; Frau mit schlechtem
Ruf’ ~ ka mera ’tamma’ | vi mära id.
< ruots märr, murt. Sm mära, Sm ja Vi märu, mr
mær, mn nn merr ’tamma’ (sk > lpN murt. mærro (E
U Pi Lu) id.).
Moller 1756 Beskr 154 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1 337
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 134 (sm vi < mn nr), Halász
1891 SvLp 4 234 (lp < ruots), Ruoppila 1943 Kotiel 1 29–31,
Karsten 1944 FmS 10 322 (sm < nr murt. Sm mära), SKES
1958 341.

meri (Agr; yl.) ’Meer, See’, tav. merk:n lisäksi
’etelä (laajalti ESm); länsi, lounas, itä (hajat.)’ ~ ink
meri ’meri’ | ka meri ’id., suuri järven selkä’ | ly
meri, me\ri ’meri; etelä; järvi (et. Ääninen; harv.)’ |
ve me\ri, mör ’meri, (myös) Ääninen’ | va vi meri
’meri’ | li meCr ’id.; (harv.) länsi’ (sm > lp m∞ærrâ
’meri’)
todennäk. < baltt, vrt. liett mãrîe, mon. mãrîes,
mãrios ’meri; Kuurinlahti’, latv ma\ra, mare, mpr
mary ’ahdassuinen rannikkolahti’. Ensi tavun
vokaalien suhde on sama kuin baltt lainasanassa
reki.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Thunmann 1772 Untersuch 76 (sm vi > liett), Lindahl & Öhrling 1780 LL 271 (sm
~ lp), Diefenbach 1851 VWGoth 2 45 (+ ka ~ germ), YrjöKoskinen 1866 Liv 16 (+ li), Thomsen 1870 Einfl 155 (+ va; ?
< germ, vrt. goot marei; mahd. kuitenkin < baltt), Ahlqvist
1871 KO 145 (< germ, mahd. < baltt), Thomsen 1890 BFB 199
(+ ve; ? < baltt; lp < sm), Kalima 1936 BL 137 (< baltt),
Karsten 1944 FmS 10 322–24 (< germ), Nieminen STEP 1956
206, SKES 1958 341 (+ ly; todennäk. < baltt), Suhonen Vir
1980 195 (samoin), Larsson 1981 Lw 22 (? < baltt), Häkkinen
1987 ES 169.

merkki (Agr; yl.) ’Zeichen’, johd. merkillinen ’huomattava, erinomainen, erikoinen, kummallinen’,
merkitä ’varustaa merkillä, leimata, kirjoittaa
muistiin; osoittaa, ennustaa; tarkoittaa; (vanh. kiel.
myös) panna merkille, havaita’, merkittävä, merkitys
~ ink merkki ’merkki, jälki, tuntomerkki’ | ka merkki
’merkki, jälki, arpi, täplä, läikkä; enne,
ennus(merkki)’, merkitä | va merkki (< sm), (Kukk)
merkittüja ’muistaa’
< mr mærki ’merkki, tuntomerkki’, mn merki
’id.; rajamerkki’. Vi märk (g. märgi) ’merkki, tunnus; oire; viitta; maali’ on todennäk. erikseen
lainattu < nr murt. Vi mærk id.; li merk ’merkki;
narri; omalaatuinen, omituinen’ ehkä myös < ruots;
li > latv m5er;kis ’merkki, päämäärä, maali(taulu)’; sk
> lpN mær |kâ (E U Pi Lu In Ko) ’merkki, poron
korva-, karvamerkki’, ositt. ehkä suomenkin
vaikutusta.
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Hallenius 1732 BorFenn 44 (sm ~ goot), Moller 1756 Beskr
155 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 2 147 (sm ~ ruots ym.), Ganander 1787 NFL 2 171a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth
2 53 (+ lp; ~ mn nr), Thomsen 1869 GSI 134 (+ va li < mn mr),
Thomsen 1890 BFB 269 (sk, erik. ruots (mahd. ims kielten
kautta) > latv), Wiklund 1894 LpChr 98 (lp ? < sm < mn mr),
Streng 1915 NRL 119 (+ ka), SKES 1958 341 (va < sm; vi
todennäk. eriks. < nr murt. Vi; li ? < ruots; li > latv), Häkkinen
1987 ES 169–71.

merkuri ks. markkuli.
merssi ks. marsio.
merta (Martti n. 1580; yl.) ’Fischreuse’ ~ ka merta |
ly ve merd | va m(erta | vi mõrd (g. mõrra) | li m5(erda,
m‰ırda, müJurda ’merta’
< sk, vrt. mn mer“ (yhd.), nn merd, mr m(i)ærSe,
miærdhe, nr mjärde id. — LpN mær |de (Lu Ko)
’merta, lana’ < sm; ims > ven murt. merda, mórda,
marda, merjoda, merjota, nerjoto ’merta’; ven >
mdE 7ne\rota, M 7nerata, merata, syrj morda, votj
morda, murdo id. sekä tVser murda ’pajumerta’, ellei
tämä < votj; li m5(erda > latv murda, murds > li murd
’merta’.
Ihre 1769 Gloss 2 174 (sm ~ sk), Ganander 1787 NFL 2 172
(sm ~ vi), Butkov 1842 OFSlovah 140 (sm ~ lp; sm > ven),
Ahlqvist 1856 WotGr 138 (+ va), Lindström 1859 KeltGerm
113 (sm < nr ven), Ahlqvist 1861 MMdGr 162 (sm ~ md ven),
Thomsen 1869 GSI 134 (+ ka li, ~ sk mven; ven murt. < sm; ?
sm > sk), Qvigstad 1881 Beiträge 95 (+ syrj votj), Thomsen
1890 BFB 270 (li > latv; sm > ven > mdM), Setälä 1890–91
ÄH 16 (+ ve), Qvigstad 1893 NL 241 (lp pikemmin < sm kuin
sk), Saxén 1895–98 Lånord 172 (sm > sk), Karsten 1906 ÖbOrtnamn 65 (sm < sk; md syrj lainoja jstak ieur kielestä),
Sirelius 1906 Sperrfischerei 409 (ims lp ? < sk; ven < sm; md <
ven; syrj ? < ka; votj < syrj), Kalima 1915 OLR 164–66 (ims >
ven > md ? tVser (? < votj) syrj ? votj tVsuv), Karsten 1944 FmS
10 325–26, SKES 1958 341 (+ ly).

meru (tav. mon. merut, Eurén 1860; PSavo Laat- ja
PKarj) ’sulamaton rasvajäte / unschmelzbarer Fettrest’, meraja ’sulatettu hylkeenrasva (paik.
PKarj)’, meruta (Laat- ja PKarj Kain) ’sulattaa
rasvaa eläimen sisäelimistä’ ~ ka meru, merajo,
meraju ’hylkeenrasva’, meruta ’sulattaa rasvaa’,
meruo ’sulattaa talia’
? < germ, vrt. mys smero, kys kas smer ’rasva,
tali’, mn smjPor, nr smör ’rasva, voi’.
Thomsen 1869 GSI 133 (sm ? < germ), Lidén 1905 IF 18 409
(sm < sk *smeru-), Karsten 1944 FmS 10 326 (< ksk *smeru <
*smerwa-), SKES 1958 341 (sm ? < germ).

mesa (Lönnr 1874; Salla) ’raja, rajalinja / Grenze’ ~
ka meVsa ’raja, linja; piennar’ | ly meVza ’piennar’
< ven meVzá ’piennar; (raja)linja’.
Lönnrot 1874 SRS 1 1058 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 234
(ly < ven).

mesi (: meden; Agr; yl.) ’kukkien erittämä makea
neste; hunaja / Honig’, mettä (paik. EKPohjanm),
möttä (paik. EPohjanm) id. (partit.-muodoista
abstrahoitu-neita variantteja), johd. mesinen,
metinen, meto, metonen, ks. erikseen mesiäinen ja
metiäinen ~ ink ka mesi ’mesi, hunaja’ | ly meVzi,
mezi ’id.; sima (mesijuoma)’ | ve me/zi | va vi mesi | li
meC iz, meC V∆z ’mesi, hunaja’ (lpN miettâ (Pi Lu In Ko
Kld T) ’hunaja’ < sm)
= mdE med', mäd', M med' | ? tVser mü, müj | votj
mu, mu | syrj ma | unk méz id. < sgr *mete
< ieur t. k-arj *médhu-: sanskr mádhu- ’mesi;
makea juoma’, av madu- ’mesi’, kr méthy ’viini’,
liett medùs ’mesi’, ven mjod ’mesi; sima’, mn mjPo“r
’sima’. — Obinugr kielissä on *mag• (*mäk•) asuun palautuva sana vogP m®ag (m®ag-wit), ostjI
mäg-woj, E mäx, P maw ’mesi’ (wit ’vesi’, woj
’rasva’), jonka yhteyteen myös tVser sana voi kuulua
(ostj > samJr m®aw ’mesi’).
Welin 1736 Käsik 280 (sm ~ unk), Moller 1756 Beskr 155 (sm
~ vi; ~ germ), Lindahl & Öhrling 1780 LL 255 (+ lp), Gyarmathi 1799 Aff 76, 162, 202–03 (+ md tVser), Castrén 1844 EGS
13, 148 (+ syrj), Grimm 1848 GeschD 355 (~ sanskr ags mn),
Lindström Suomi 1852 60 (+ votj), Ahlqvist 1856 WotGr 138
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Hunfalvy 1864 NyK
3 21 (+ li), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 105 (osoitus sgr ja ieur
kielten alkusukulaisuudesta), Halász 1892 Nyr 21 337 (lp ? <
sm), Qvigstad 1893 NL 235 (lp < sk; sm), Setälä 1896 NyK 26
403, 417 (+ ka; lp ? < sk), Paasonen Esit 1904 = 1923
Urheimat 8 (< varh. ieur), Wiklund 1906 MO 1 63 (sgr < esiarj
t. alkusukul.), H. Sköld 1927 FUF 18 218 (alkusukul.), E. Itkonen 1946 FUF 29 318 (lp < sm), Toivonen Vir 1953 15–17
(lp < sm; sgr *mete < ieur *medhu-; tVser ehkä ~ vog ostj (>
samJr) < sgr *meke), FUV 1955 132–33, SKES 1958 341–42
(+ ly; ~ ieur; ehkä alkusukul.), TESz 2 1970 911–12 (sgr ~
ieur; lainaa suuntaan tai toiseen), MSzFE 1971 443–44 (sgr ? <
arj t. alkusukul.), Joki 1973 SUST 151 283–85, UEW 1988
266 (? tVser < sgr *mäk•), 273.

mesiäinen (Jusl 1745; etup. ESm) ’kimalainen, mehiläinen, ampiainen / Hummel, Biene, Wespe’, mesiläinen (JuslP, Gan 1787; paik. murt.) id. ~ ka (Paatene) mesiene ’mehiläinen’ | ly meVzihäi7ne, meVzijäin(e,
me/ziaine ’mehiläinen, kimalainen’ | ve me/z7gäi7ne,
mezjäi7ne ’mehiläinen’ | vi mesilane, murt. mesilene
id.
Johd:ia sanasta mesi (ks. tätä), luult. esikuvana
mehiläinen.
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Ganander 1787 NFL 2 172a (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 273–
74 (+ ve), Ojansuu 1916 SKTT 122, 162 (sm mesiläinen < vi),
SKES 1958 342 (+ ly).

meslinki (Schr 1637; paik. ESm) ’(tuhka)rokko /
Masern’
< ruots mässling, mr (myöh.) mæsling ’tuhkarokko’.
Renvall 1823 SSK 1 317 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 120
(sm < vur nr), SKES 1958 342.

messinki (As 1729; yl.) ’Messing’
< nr mässing, mr mæssing(er) (isl nt messing ) <
saks, vrt. ns Messing ’messinki’. — Myös vi messing ’messinki’ < saks; lpLu miessik, N m5essig, meisig, In messig < sk.
Renvall 1823 SSK 1 317 (sm < ruots), Wiklund 1890 SUST 1
66 (lpLu < ruots), Qvigstad 1893 NL 233 (lp < sk), Karsten
1944 FmS 10 326, SKES 1958 342, Koukkunen 1990 Atomi
333.

messu (Agr; yl.) ’kirkollisen alttaritoimituksen laulaen suoritettava osa; (vanh.) jumalanpalvelus, herranehtoollinen / Messe; Gottesdienst, Abendmahl’,
mon. messut ’markkinat, myyjäiset’
< mr mæssa ’messu, kirkollinen juhlapäivä, et.
pyhimyksen muistojuhla’, mn messa id., nr mässa
’messu; jumalanpalvelus; (murt.) herranehtoollinen’
(< ags mæsse = kas misse, mys misse, messa, saks
Messe id.) < klat missa ’jumalanpalvelus; ehtoollistilaisuus’. — Vi mess (g. -i) ’messu, messut’ < saks;
lpN mæs |so (R Lu) ’messu; jumalanpalvelus; kirkkojuhla’ < sk, ehkä osaksi vaikutusta suomesta.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 251–52 (sm ~ lp), Renvall 1823
SSK 1 317 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 242 (lp < sk; sm),
Paunu 1914 TS 6 359 (sm < lat missa), Streng 1915 NRL 120
(sm < mmr jne.), SKES 1958 342.

messuta (LPetri 1658; yl.) ’laulaa asiaankuuluvat
alttaritoimituksen osat (pappi) / die Messe singen’.
Johd. sanasta messu (ks. tätä), mutta alkulähteenä
ehkä nr v. mässa ’messuta’, mr mæssa id.
SKES 1958 342.

mestari (Agr; yl.) tav. merk:n lisäksi mm. ’opettaja /
Meister, Lehrer’, mestaroida ~ ka mestari ’etevä,
kyvykäs; mestari, taituri’ (< sm), mestaroija ’mestaroida, nikkaroida, näpertää’
< ruots mästare, mr mæstare, mæster ’opettaja,
oppinut mies, maisteri, mestari, taiteilija, esimies’,
mn meistari < kas meister, m5ester < mransk maistre

< lat magister ’esimies, opettaja, johtaja’, josta
myöhemmin > nr magister > sm maisteri.
Renvall 1823 SSK 1 317 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 120
(sm ka < mmr jne.), SKES 1958 342.

mestata (Agr; yl.) ’teloittaa, katkaista kaula; (murt.
ja vanh. kiel. myös) menettää, kadottaa / hinrichten,
enthaupten; verlieren’ ~ ka mestata ’heittää, antaa
mennä, hävittää, hukata’ | vi mestata ’saattaa itsensä
hengenvaaraan; saattaa vaaranalaiseksi; kadottaa,
menettää; surmata’ (sm > lpIn meästœa∞d ’mestata’)
< mr mista, mesta ’menettää, jäädä t. olla ilman’,
nr mista, nt miste, meste id. — Sm:ssa pääasiallisena
tavattava merkitys ’teloittaa, katkaista kaula’ on varmaankin nr s:n mästerman ’pyöveli’ vaikutusta (nr =
tansk mestermand, mestere id.), jonka taustalla on
sm mestari ’ammattimies, opettaja’ sanan originaali;
sana mestarmanni ’pyöveli’ esiintyy myös sm vanh.
kirjakielessä (RWL 1759).
Renvall 1823 SSK 1 317 (sm mestarmanni < ruots), J. Krohn
1872 Suomi 2:10 148 (mestata = Kal mestata ’viskata’ ~ vi),
Streng 1915 NRL 121–22 (sm ka vi < sk, vrt. mr mista, mesta),
Karsten 1944 FmS 10 327 (samoin), SKES 1958 342, LpIn 2
1987 121 (lpIn < sm).

mesto ’puolukoista ja jauhoista valmistettu ruokaseos (Lönnr 1874), hienoksi hakatusta kalasta t. mädistä ja marjoista valmistettu ruokaseos (paik. TornLaakso) / Speise aus Preiselbeeren und Mehl, Speise
aus feingehacktem Fisch oder Rogen und Beeren’,
mestu:
puolukkamestu
(paik.
Kain)
’puolukkasurvos’ ~ ka meVsto ’liian kauan säilytetty t.
keitetty (kala)ruoka, joka on puuroutunut’, meVstu
’marjapöperö, (keitetty) nauris- t. marjasurvos,
johon on sekoitettu talkkuna- t. ruisjauhoja’
< lp, vrt. lpN (R Lu) mæsto ’kalasta ja marjoista
tms. valmistettu ruokaseos’, N mæs |tet (In) ’valmistaa ruokaa eri aineksia sekoittamalla’. — Ka > ven
murt. meVstVsúj ’puolukoista ja jauhoista valmistettu
ruokaseos’.
Wiklund 1896 SUST 10 172 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 166
(sm ka ~ ven murt.; lainaussuunta epävarma), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 72 (sm ? > lp), Vasmer 1955 REW 2 131 (sm
ka > ven murt.), SKES 1958 342 (sm ka < lp).

metalli (Speitz 1643; nyk. yl.), mitalli (Gan 1787;
paik. murt.) ’Metall’
< nr metall jne., kansainvälinen sana, alkulähteenä lat metallum ’metalli; vuorikaivos’ < kr métallon
’vuorikaivos, (myöh.) kaivoksesta saatu metalli’.
Karsten 1944 FmS 10 329 (sm < nr < lat), SKES 1958 342–43,
Koukkunen 1990 Atomi 334–35.
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meteli (Agr; yl.) ’melu; (Lönnr 1874 myös) rajuilma
/ Lärm; Gewitter’ ~ ka meteli ’melu, meteli’
?? < ven metéƒl, mjatéƒl ’pyry’. Rinnastus on semantt. ongelmallinen (Lönnr:n antama merk. ’rajuilma’ voi olla teorioitu). Sana voi myös kuulua
samaan ehkä melu
sanan vaikutuksesta
syntyneeseen sikermään, johon kuuluvat metakka ja
mekkala sekä mekastaa ’meluta’; ks. myös mellakka
ja mökä.

1478 Mettåi; us. länsimurt.), mehto (savmurt. KPohjanm), messo (paik. KaakkSm KPohjanm), metsäs
(Flor 1678 metzäs), mettäs (Satak Häme), metäs
(VarsSm LUus), mehtäs (Kuhmoinen) id. ~ ink metsoi | ka mettVso, au metVsoi | ly metVsoi, mettVsuoi | ve
|mets{i, metsoi, mets5o | va mettso | vi metsis ’metso’.
Ims sanan on arveltu kansanetym. liittyneen
metsä sanueeseen. Alkuperäisempää kantaa edustaisi
mettos, ks. tätä.

Mechelin 1842 Käsik 175 (sm < ven), Ahlqvist Suomi 1857 94
(samoin), Plöger 1973 RL 101 (sm ? < ven; äänt. mahdollinen,
semantt. ongelmallinen), Vahros 1974 Sananj 16 168 (sm
mahd. < ven).

Ahlqvist 1856 WotGr 138 (sm ~ va vi), Thomsen 1890 BFB
200 (+ ka ve li; ♦ metsä), Setälä 1890–91 ÄH 178 (liittynyt
kansanetym. metsä sanaan), Paasonen 1917 Beiträge 132 (+

metiäinen (Flor 1678; etup. EPohjanm KaakkSm)
’kimalainen, mehiläinen / Hummel, Biene’,
mötiäinen (EPohjanm), mettiäinen (Schr 1637;
laajalti länsimurt.), mettinen (Gan 1787; etup.
KPPohjanm) id.
Johd:ia sanasta mesi, ks. tätä.

tVserL mäqzäq, I muzäq ’pyy’, vog mansin, ostj manVsin ’metso’),
Toivonen 1928 FUF 19 149 (+ ly, ? mdE matƒ/sej, M matƒ/si
’hanhi’), SKES 1958 343 (ims kansantym.; ? tVser; ei md vog
ostj), Mäger 1967 ELinnunim 54–55, UEW 1988 271–72 (sm ?
~ vog (> ostj); md tVser ei tähän).

Setälä 1890–91 ÄH 273–74 (mettinen, mettiäinen kansanetym.
sekaantumaa: mehi(l)äinen + metsä, mettä), Nirvi 1944 Sanankieltoja 317 (♦ mettä, möttä ’mesi’), SKES 1958 343.

metka (et. KaakkSm) ’mukava, huvittava, kummallinen, hauska, erikoinen, lystikäs; varma (LönnrLis
1886) / nett, merkwürdig, lustig; sicher’, tähän ilm.
myös metku
< ven métkij ’tarkka, osuva, sattuva’.
Karvinen 1910 Kaukomieli 4 122 (sm < ven), Plöger 1973 RL
102.

metla (Lönnr 1874; kaakkmurt. ESavo PKarj) ’(varsi)luuta / Besen’ ~ ka metla | ly metl | va müjatla,
metla id.
< ven metlá id.
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr
137 (va < ven), Lönnrot 1874 SRS 1 1059 (sm < ven), Kujola
1944 LyS 234 (ly < ven), SKES 1958 343 (+ ka).

metri (Lönnr 1874; yl.), murt. ja vanh. myös meeteri, meetteri, meetri, meitteri ’Meter’
< ransk mètre ’mitta; metri’ (josta myös nr saks
meter, engl metre) < kr métron ’mitta, runomitta’.
Metrijärjestelmä tuli Suomessa voimaan 1887 (ka ly
metri < ven).
Hellquist 1939 SEO 645, Häkkinen 1987 ES 171, Koukkunen
1990 Atomi 337–38.

metso (Schr 1637 metzoi; KarjKann Ink) ’Tetrao
urogallus / Auerhuhn, -hahn’, ohella metto (Hauho

metsä (Agr; yl.) ’Wald’, johd. metsästää, (murt.
myös) metsättää, metsätä ’pyytää metsänriistaa’,
metsittyä, metsikkö ~ ink metsä | ka mettVsä ’metsä;
(koll.) puut, tukit, hirret; metsänhaltija; (kiert.)
karhu; hitto, piru, helvetti’, metVsätteä, mettVsuija
’metsästää’ | ly metVs, mets, mettVs(e ’metsä; tukkipuut;
hiisi, paholainen’, mettVsuida, mettsuida ’metsästää’ |
ve mets ’metsä’, metsata ’metsästää’ | va mettsä | vi
mets (g. -a), E mõts ’metsä’ | li m(ets®a, mits®a, müts®a
id.
? = lpN mæVc |Vce- (E U Pi Lu In) ’reuna, ääri, sivu’:
mæVc |Vcen ’syrjässä, sivussa, kaukana (Pi Lu); metsässä, -stä, metsäjärvillä, -ltä (In)’, mæVc |Vcanit (Pi Lu In)
’etääntyä’ (lp mæc |ce ’metsä, erämaa’ on joka
tapauksessa < sm) | unk messze ’kaukana, kauas,
etäällä, -lle; kaukainen, etäinen’.
Kysymykseen voinee tulla myös lainaus baltt taholta: liett mYedis (vart. *medja-, medVzia-) ’puu;
metsä (murt.)’, latv meVzs (vart. *medja-, meVza-)
’metsä, metsikkö’.
Scheffer 1673 Lapponia 178 (sm ~ lp medz (mæc |ce)), Thunmann 1772 Untersuch 90 (vi, lp meds (mæc |ce) ~ baltt), JuslP
212 (sm vi lp ~ baltt), Ganander 1787 NFL 2 173a (sm ~ lp
mettjen vi unk), Klaproth 1823 AP XXII, 145 (+ ka), Sjögren
1832 GS 1 565 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve),
Thomsen 1869 GSI 80 (+ li; < baltt), Thomsen 1890 BFB 200
(lp mæc |ce < sm), Kalima 1936 BL 11 (baltt rinnastus äänt.
ongelmallinen), SKES 1958 343 (+ ly; baltt rinnastus äänt.
mahdoton), E. Itkonen 1959 JuhlakHakulinen 139 (sm ~ lp
mæVc |Vce- ~ unk), TESz 2 1970 906–07, MSzFE 1971 441
(samoin), Koivulehto Vir 1979 290 (sm ~ lp mæVc |Vce- (vksm
*meƒtƒt/sä) < baltt *med˝ia-), Ritter 1979 JuhlakFromm 295 (sm
< baltt; ei lp mæVc |Vce- ), Häkkinen 1987 ES 172, UEW 1988
269–70 (sm ~ lp mæVc |Vce- ~ unk).
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mettinen1 (Agr; paik. LounSm) ’uuttukyyhky, sepelkyyhky (Jusl 1745), turturikyyhky (Flor 1678) /
Hohl-, Ringel-, Turteltaube’, toukomettinen (Raam
1642; VarsSm LUus), mettiäinen (Gan 1787; paik.
LounSm) id. ~ ? vi meigas, murt. mehik(as), E mõo
’sepelkyyhky, uuttukyyhky’
? = mdE metVse, metVsa ’kyyhkynen’, M pq\rmetVs
’kesy kyyhkynen’.
Paasonen 1896 KielLis 38 (sm ~ mdE), Paasonen 1909 MdChr
110 (sm ~ mdM), Saareste 1924 LVEM 92 (vi onomat.), SKES
1958 343 (sm vi md yhdistetään epäilyksittä), Mäger 1967
ELinnunim 91–92 (vi onomat.; lintu huutaa mehe-he-hee tai
meek-meek-meek), EEW 1982–83 1524–25, UEW 1988 701
(sm vi md epäilyksittä).

mettinen2 ’kimalainen, mehiläinen’ ks. metiäinen.
mettos (paik. Häme), mettus (Kangasala) ’metso /
Auerhuhn, -hahn’ ~ vi murt. mõtus | li m(et5uks, mit5uks, müt5uks id.
? = vogI mänVsqm ’vanha metso’, L mänsqm
’metso’, P mansin id. ( > ostjE mäntVsim, P manVsin
id.). Vrt. metso.
Setälä 1929 SUSA 43 9–11 (esit. 1914; sm ~ vi li vog ostj),
Paasonen 1917 Beiträge 132–133, FUV 1955 99, E. Itkonen
1956 UAJ 28 72 (sm sanan kuuluminen vog ostj sanojen yhteyteen epävarmaa), SKES 1958 343 (ims ~ epäilyksittä vog
ostj), UEW 1988 271–72 (ims ? ~ vog; ostj < vog).

metu (Hemm 1616; Kain Pyhäranta) ’mesi, hunaja,
mehu / Honig, Saft’ ~ va m(etu ’sima, olut’ | vi mõdu
’sima’ (> ruots murt. Vi mö“u id.)
mahd. < baltt *medu-, vrt. liett medùs ’mesi’,
latv medus ’id., sima’, mpr meddo ’mesi’
tai < germ *me∞du-: mys metu, mitu, kas mede,
mn mjPo“r ’mesi, sima’, nr mjöd id. Vrt. mesi.
Thomsen 1890 BFB 200 (vi va < latv; vi > ruots murt. Vi),
Setälä Vir 1897 33–34 (ims < baltt, germ t. sl), Ojansuu 1916
SKTT 162 (sm < vi < latv t. vi mõdu demin. sanasta mesi),
Kalima 1936 BL 24, 138 (ims ? < baltt), SKES 1958 343 (<
baltt t. germ; tuskin vanhempi ieur laina, vrt. mesi).

meuhata (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’peuhata, telmiä, meluta, melskata / toben, lärmen’ ~ ka
meuhata, meuhuta ’peuhata, mellastaa, telmiä’,
meuhu ’melu, mellakka, mylläkkä, riehunta’.
Deskr.-onomat. sanoja, ehkä kontam. melu (meteli, mekastaa) + peuhata.
meuruta (Gan 1787; etup. ISm) ’raivota, myllertää
(tuuli, vesi), jyrätä, melskata / toben, brausen, lärmen’ ~ ka meuruta ’touhuta, mellastaa; myrskytä’,
meuru ’melu, mellakka’. — Sm ? > lpLu mäu´r5ot

’ähkiä, voihkia’, meur5estit, mäur5estit ’itkeä
äänekkäästi, valittaa’, meur5etit ’ähkäistä’.
Deskr.-onomat. sanoja; lp sanue voi olla aivan
erillinenkin. Vrt. meuhata, möyrytä.
Äimä 1919 SUST 45 152 (sm ~ lp).

mi- interr. ja rel. pron.(-vart.): mikä (-kä et. niissä
paradigman muodoissa, jotka muuten olisivat yksitavuisia) (Agr; yl.) ’welche(r/s), was (für ein(e))’,
mitä (partit.), miksi (transl.), mikäli ’siinä määrin
kuin, jos’, milloin, miten, mitätön, millainen, mimmoinen jne. ~ ink mikä ’mikä’, miks ’miksi’, mikküjali(k) ’mitä kautta’, mikküjalin ’mikäli’, milloin, miten,
millain ’millainen’ | ka mi, mikä ’mikä, kuka
(interr.), mikä, joka (rel.), jokin (indef.)’, miksi,
mikäli, mite(i)n ’miten, kuten’, mitätöin, mitöin
’mitätön’, mimmoine ’millainen, jollainen’ | ly mi,
m‰ı ’mikä; paljonko, niin paljon kuin; kuinka’,
mikVs(i) ’miksi, minkä tähden’, milloi ’milloin,
koska’, mimmoine ’minkälainen’ | ve mi ’mikä; että’
| va mikä ’mikä’, (Kukk) mill‰ın, millinä, miltäinä,
miltne ’millainen’ | vi mis, murt. mi, mih, me, E meä,
miä ’mikä; joka; mitä; että’, miks ’miksi, minkä
vuoksi’, mil ’jolloin, milloin, koska’, milline ’millainen, mikä’ | li mis ’mikä’, mingi, (Sal) mili, milli ’id.,
millainen; noin’
= lp mi, mii (mâ-) ’mikä, joka’ | md me- (pron.vart.): E me, mejs ’miksi’, meks, M mäs ’miksi,
että’, E me/ze, M me/zä (interr. ja rel.) ’mikä, mitä; jotakin’ | tVserL ma, I mo ’mikä, mitä’, L maga7n, I mogaj ’minkälainen’ | votj ma ’mitä’, mar ’mikä, mitä;
jotakin’ | syrj m{ij, muj, J mhoj, maj ’mitä; että’ | vogL
mänqr, P manqr ’mikä’, E mitüjar, I L mätqr, P matqr
’jo(ta)kin’ | ostjI mü3ogi, E m#ej, P m3uj ’mikä, mitä; (P
myös) tai’ | unk mi (interr. ja rel.) ’mikä, mitä, joka;
(vanh.) jotakin’ || samJr m‰{ı ’jotain syötävää; tavara’
(jos kuuluu tähän) | T m®a ’mitä’ | Jn m‰ı C id. | slk m{i
’asia, tavara (täytesana)’ | Km moC, mo ’miksi’ | Kb
mola id.
Sanueen vokaalisuhteet ovat säännöttömät; tVser
ja perm takavokaaliset sanat kuuluvat tähän vain
edellyttäen, että ural kantakielen m-alkuisissa
pronomineissa on ollut etu- ja takavokaalisten
varianttien vaihtelua; vrt. myös minä, me.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Lindahl & Öhrling 1780 LL
255 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 176 (+ vi), Gyarmathi
1799 Aff 284 (+ ka md tVser votj syrj vog), Sjögren 1850 MélR
1 517 (+ li), Boller 1853 SbAW 10 302 (+ ostj), Ahlqvist 1863
Suomi 2:1 54 (~ turk), Donner 1881 SamFUgr 244 (+ samT
Jn), Ojansuu Vir 1916 21–22 (+ ve), Tunkelo Vir 1935 61–62
(+ ly), Collinder 1945 IUN 4 (~ tokaari), Collinder 1948 Parenté 17 (~ turk kor), FUV 1955 34–35, Räsänen 1957 StO 21
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41 (~ tVsuv), SKES 1958 343–44 (+ va), E. Itkonen 1960 LpChr
142–43, TESz 2 1970 915, MSzFE 1971 445, Janhunen 1977
SamWsch 91, Häkkinen 1987 ES 174–75, UEW 1988 296.

Hypok.-demin. muodostelmia sanasta mies, ks.
tätä.
Rapola 1919–20 Suomi 4:17 60, SKES 1958 344.

miehka (Gan 1787 »Carel»; ei murt.) ’säkkimäinen
matkaturkki / sackartiger Reisepelz’ ~ ka mieh(h)a
’turkisnahka, turkis’ | ly mieh ’turkisnahka, -vuori,
turkikset; palje (pajassa, haitarissa)’ | ve meh
’turkisnahka’, mehad ’palje’
< ven meh ’turkisnahka, turkikset; palkeet’.
Lindström 1859 KeltGerm 152 (sm < ven), Kujola 1944 LyS
237 (ly < ven), SKES 1958 344 (+ ka ve).

mieleinen (Agr mieleitzes ’mieleisesi’; laajalti
murt.) ’mieluinen / angenehm’ ~ ka mielehine | ly
mieleh‰ıne ’mieleinen, mieluinen’ | ve m5elh‰ıne,
melhi7ne id., E melh‰ı7ne ’mielitetty’
= lpN miellâsâVs (In Ko) ’mieleinen, rakas; samaa
mieltä oleva’.
Johd:ia sanasta mieli (ks. tätä).
SKES 1958 344.

miehusta (Jusl 1745; yl.) ’vaatekappaleen vartaloa
verhoava osa (ilman hihoja); (Gan 1787 myös) paidan
kaula-aukko
/
Rumpfteil
eines
Kleidungsstückes; Halsöffnung des Hemdes’, miehus
(paik. KPohjanm) ’paidan yläosa’ ~ ink m5ehusta
’naisen paidan alaosa, naisen aluspaidan etuosa’ | ka
miehusta, miehus ’(miehen) paidan t. puseron vartaloosa, miehusta’ | va miuz (mon. miuhs(ed) ’(paidan)
miehukset’, m5ehussa ’miehusta’ | vi (Vaivara)
mehus: särgi-mehus ’paidan miehusta’ (? < sm).
Johd:ia sanasta mies (merk:ssä ’ihminen’; johd:n
alkumerk. mahd. ’runko-osa, vartalo’).
Juslenius 1745 SSC 214 (miehusta ♦ mies), Kettunen 1930
VaÄH2 131 (sm ~ va; va miuz lainaa?), *Kantola Vir 1958 148–
49 (+ ka), SKES 1958 344 (vi ? < sm), EEW 1982–83 1523 (vi
< sm).

miekka (Agr; yl.) ’kalpa, säilä; vinttikaivon
selkäpuu (Häme); kurjenmiekka, iiris (Gan 1787; et.
LounSm Häme) / Schwert, Degen; Schwingbaum
am Galgbrunnen; Schwertlilie’, yhd. miekkaheinä, ruoho, kurjen-, vuohenmiekka ’iiris’ ~ ink m5ekka | ka
miekka | va m5(ekka | vi mõõk ’miekka’, kure-, vohumõõk ’iiris’ | li m5(ek, L m‰ık, (vanh.) müJuk ’miekka’
< germ *m5ekja-, vrt. goot meki (akk.), mn m|ækir
id., nn mækje, fäär megja ’iiris’. — Sm > lpR (LÖ)
miäka, N miek |ke (In Ko Kld) ’miekka’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi möheck), Brenner 1716
Kirje 261 (sm ~ sk makir), Moller 1756 Beskr 155 (sm ~ sk
mäkir), Lindahl & Öhrling 1780 LL 255 (sm ~ lp), Diefenbach
1851 VWGoth 2 58 (sm vi lp ~ goot meki, mycha, mn jne.),
Ahlqvist 1856 WotGr 138 (+ va), Thomsen 1869 GSI 134 (+
li; lp < sm; ? < goot mn), Thomsen 1890 BFB 30 (< goot),
Setälä 1906 SUSA 23:1 17 (+ ka; ims ~ goot mn < kgerm
*m5ekja-), Karsten 1944 FmS 10 327–28 (ims < ksk m∞ækia-),
SKES 1958 344.

miekkonen (JuslP, Gan 1787; et. itämurt.) ’onnen
poika, veikkonen / Glückspilz, Brüderchen’ ~ ka miekoi, miekko, miekkoine ’mies (kiittäen t. moittien)’.

mieletön (Agr; yl.) ’sinnlos, unsinnig; verrückt’ ~
ink m5eletöin ’mieletön, tyhjänpäiväinen’ | ka
mieletöin ’ymmärtämätön, järjetön, hupsu’ | ly
mieletüöi, -töine | ve melet(ein, melet5o id. | va (Kukk)
m5elütüJo ’vähä-älyinen, typerä’ | vi meeletu ’mieletön,
hurja, hillitön, silmitön, vimmattu’
= lpN mielâtæbm#e (In Ko Kld) ’mieletön, typerä;
mielenvikainen, hullu’.
Johd. sanasta mieli (ks. tätä).
SKES 1958 344.

mielevä (1669; hajat.) ’viisas, järkevä; mielistelevä /
klug, verständig; einschmeichelnd’ ~ ink m5elövä
’viisas’ | ka mielevä ’viisas, ymmärtäväinen,
järkevä’ | ly mieDlou, mieleu ’mielevä, järkevä,
älykäs, viisas’ | ve meDleu | va m5elevä id. — LpKld
m‰ıll(av (T) id. < sm t. ka.
Johd. sanasta mieli (ks. tätä).
SKES 1958 344.

mieli (Agr; yl.) ’Sinn, Gemüt; Laune; Lust; Verstand;
Ansicht; Absicht; Erinnerung’, johd. mieleinen, mieletön, mielevä, mielistyä, mieltyä (ks. näitä erikseen)
~ ink m5eli ’mieli, järki; muisti’ | ka mieli ’mieli;
mieli-ala; halu, mieliteko, tahto; aikomus; mielipide;
muisti; järki, ymmärrys’ | ly miel(i) ’mieli, äly,
ymmärrys’ | ve meDl ’mieli’ | va m5eli ’mieli; järki’ | vi
meel (g. -e) ’mieli, äly; taju; aisti’ | li m5eDl ’mieli,
järki; mielipide’
= lp miellâ ’mieli, ymmärrys; aikomus’ | mdE
meDl, M mäDl ’mieli’ | votj m{il: m{il-k{id ’mieli;
mieliala; luonne; mielipide; toive, halu’ (k{id ’järki,
ymmärrys’) | syrj m{iv (harv.) ’ajatus, mieli; tunne’,
m{il, m{iv: m{il-k{id, m{iv-k{id ’ymmärrys, järki;
ajattelutapa; mieli; muisti’ (k{id = votj k{id).
Moller 1756 Beskr 155 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling 1780 LL
255 (+ lp), Sjögren 1828 GS 1 307 (+ syrj), Lindström Suomi
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1852 60 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 137 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 94 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 385 (+ votj), Budenz 1869 NyK 7 27 (+ li), Budenz 1884 NyK 18 318 (+ ka),
SKES 1958 344 (+ ly), Keresztes 1986 MdKons 2 86, Häkkinen 1987 ES 172–73, UEW 1988 701–02, Sammallahti 1988
UrLang 553.

mielistyä (Agr; yl.) ’ihastua, kiintyä; (vanh.) päättää,
sopia, säätää; hyväksyä, suostua; järkiintyä / Gefallen finden, sich verlieben; (früher) vereinbaren, bestimmen; einwilligen; vernünftig werden’ ~ ka
mielistyö ’suostua; mieltyä, mielistyä’ | ve meliVstuda
’tulla viisaammaksi, viisastua’
= lpN mielâstuvvât (Pi Lu In Ko) ’mielistyä, mieltyä, ihastua, rakastua; suostua’.
Johd. sanasta mieli (ks. tätä).
*Ikola Vir 1946 231–46, SKES 1958 344.

mieloa (Ink run.) ’mitata / messen’: »Mitattiin, mielottiin, arsinoilla arvattiin», »Mitä miuss’ on mittomista, mittomista mielomista»
? < germ, vrt. mn nn mæla, ruots (vanh.) m∞æla,
tansk (vanh.) mæle ’mitata’.
Toisen selityksen mukaan mieloa sanan ohella
tavattava samanmerkityksinen mieroa on lainaa ven
sanasta mériƒt ’mitata’ t. méra ’mitta’ ja mieloa on
sano-jen mieroa + mieli(ä) kontam.
Setälä Vir 1933 422 (? < germ), SKES 1958 345 (samoin), Mägiste 1959 MLU 3:12 57 (< ven, kontam.).

mieltyä (Agr; yl.) ’ihastua, kiintyä, viehättyä, mielistyä, (harv.) leppyä, taipua, suostua; järkiintyä
(paik. itämurt. Pohjanm) / liebgewinnen, sich verlieben; sich besinnen, einwilligen; vernünftig(er) werden’ ~ ink m5eltüä ’mieltyä’ | ka mieltyö ’ihastua,
rakastua, mieltyä; suostua, myöntyä; tulla
ymmärtäväi-se(mmä)ksi,
järkiintyä,
viisastua,
vakaantua’ | ly mieDlduda, mieDldüdä id. | ve meDlduda
’miellyttää’ | va m5eltüä ’mieltyä, ihastua’, (Kukk)
m5eltƒ/süä ’tulla järkiinsä, viisastua’ | vi meeldida
’miellyttää, olla mieleen’, (Wied) meeldida, E
meeldüdä ’ajatella, tulla järkiinsä, talttua, leppyä’,
(uud.) meelduda ’mieltyä, mielistyä’ | li m‰ıeldq
’miellyttää’ (sm t. ka > lpKld m‰ılte- ’mieltyä’).
Johd. sanasta mieli (ks. tätä).
SKES 1958 344, EEW 1982–83 1520.

miero (JuslP, 1786; melko laajalti itämurt., paik. KPPohjanm), mieru (KarjKann) ’pitäjä, seutu, kylä;
maalaisrahvas; maailma; vieras / Gemeinde, Gegend,
Dorf (im Gegensatz zum eigenen Zuhause);
Landvolk; Welt; Fremder’, mierossa ’kerjuulla’,

mierota (Savo) ’kerjätä, kulkea kerjuulla’,
mierolainen ’kerjäläinen, kulkuri’ ~ ka miero
’maailma (kodin vastakohtana); vieraat ihmiset,
väki, rahvas; kerjuu(lla kulkeminen); mir-laitos;
kylä, kyläkunta; kunta; kyläkunnan koko-us;
kyläläiset’, mierolaine ’ortodoksi; toisuskoinen’ | ly
mier ’miero, maailma (kodin ulkopuolella)’
< ven murt. (Au) mer, ven mir ’rauha; maailma;
ihmiskunta; kunta, kyläkunta; kunnankokous’ (myös
lpKo m‰ır3a, m5er3a, Kld m{irr3a (T) ’maailma;
maakunta, kyläkunta; yleinen; rauha, sopu’ < ven).
Vrt. miiru.
Butkov 1842 OFSlovah 172 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
94 (sm < ven), Kalima 1939–40 FUFA 26 46–47 (sm < ven
*m#er3u), Kujola 1944 LyS 238 (ly < ven murt. mer, ven mir),
Kiparsky 1946 FUF 29 80, Kalima Vir 1951 427, SKES 1958
345 (+ ka), Ruoppila 1967 KalKansank 28, Plöger 1973 RL
103, Ruoppila Vir 1983 46.

mieroa ks. mieloa.
mies (: miehet; Agr; yl.) ’Mann’, johd. miehekäs, miehevä (Jusl 1745), miehelä, miehinen, miehistyä, miehuus (Agr); ks. erikseen miehusta, miekkonen, miestää ~ ink m5es | ka mies (mon. miehet) ’mies’, miehekäs ’(talo) jossa on miehiä; naimisissa oleva
(nainen)’, miehine | ly mieVz (mon. miehed) | ve me/z
(mon. mehed) | va m5ez (g. meh5e) ’mies’ | vi mees (g.
mehe) id., mehine ’miehekäs; miehuullinen, urhea,
rohkea’ | li m‰ıez (mon. miCed) ’mies’ (lpN murt.
mihha ’mies’ < sm).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Porthan 1802 OS 5
463 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Hunfalvy 1867
NyK 6 6 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 251 (+ ka), Toivonen 1930
Suomi 5:10 389–92 (+ vog m®a7n/si ’voguli’, unk magyar,
megyer ’unkarilainen’), FUV 1955 99 (? unk), E. Itkonen 1956
UAJ 28 72 (vog unk ei tähän), SKES 1958 345 (+ ly; ? vog
? unk; lp < sm), MSzFE 1971 415–16 (vog unk sekä ostj
fratrian nimi m5os/ eivät kuulu sm sanan yhteyteen), Häkkinen
1987 ES 173, UEW 1988 866–67 (vog ostj unk < ieur (k-ir)).

miestää (PSatak) ’puhjeta lehteen, vihertää (metsä;
Satak); tehdä miesvoimin (Gan 1787) / (er)grünen;
mit der Kraft eines Mannes tun’, miestyä (Lönnr
1874; laajalti murt.) ’miehistyä, varttua; voimistua;
viheriöidä (metsä); (Lönnr, run.) tulla suosiolliseksi’
~ ka miestyö, miestuo ’tottua, kotiutua; perehtyä,
oppia; miehistyä’ (lpLu miestat ’tutustua; kesyyntyä,
seurata ihmistä’, In miesta∞d ’kesyyntyä (villieläin)’ <
sm t. ka).
Johd:ia sanasta mies (ks. tätä); samoja merkityksiä murt. myös sanalla miehistyä.
SKES 1958 345 (sm ~ ka; lp < ka).
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mieto (Jusl 1745; savmurt., paik. EHäme KPPohjanm) ’laimea, heikko / milde, schwach’, murt. myös
(esim. Verml) ’lauhkea (luonne), leuto’.
Alkuperä epäselvä.
miettiä (Gan 1787; laajalti murt.), miittiä (Renv
1823; KaakkSm Ink) ’nach-, bedenken, überlegen’,
miete ~ ink m5ettiä ’miettiä’ | au miettie, smiettie
’miettiä, tuumia’, ka smiettie ’miettiä, ajatella;
arvella, luulla’ | ly smietƒtƒidä ’luulla, arvella’ | ve
smetƒta id. — LpN smiet |tât (In) ’miettiä’ < ka.
Sanalle on annettu kaksi selitystä, joista todennäköisemmän mukaan kyseessä on lainaus ven sanasta
smétitƒ ’arvella, otaksua, huomata, käsittää’ (näin ainakin ka ly ve).
Toisaalta on oletettu, että miettiä olisi
yhdistettävä seur. sanoihin: vi mõõt (g. mõõdu)
’mitta’, mõõta ’mitata’, johd. mõtelda ’ajatella,
miettiä, tuumia’, mõte ’ajatus, miete, tuuma’, li
m(etlq, mitlq, mütlq ’ajatella’, m(etkqd (mon.) ’ajatus’,
jotka on selitetty germ-peräisiksi < germ *m5et-: mn
mát ’arviointi’, mr mat ’mitta’. Tällöinkin on yllä
mainittu ven sana voinut vaikuttaa ims sanueeseen.
Ahlqvist Suomi 1857 94 (sm < ven métitƒ ’tähdätä’), Thomsen
1869 GSI 96 (sm lp < ven), Mikkola 1894 SUST 8 163 (sm ~
ka ve vi; ka ve sanoissa ven vaikutusta), Genetz 1896 ETV 40
(lp < ka < ven), Setälä 1906 SUSA 23:1 17–18 (sm au vi li <
germ), Karsten 1944 FmS 10 328, Kalima 1952 SlS 161, SKES
1958 345 (sm ka ly ve todennäk. < ven; toisaalta nämä mahd. ~
vi ja ehkä < germ), Plöger 1973 RL 103, EEW 1982– 83 1607,
Hofstra 1985 OsFiGerm 26 (sm < ? kgerm *met5o(ja)n-).

miilu1 (Jusl 1745; yl.) ’sysi-, tervahauta / Meiler’
< nr mr nn mila ’sysimiilu’ < kas m‰ıle, m‰ıler id. >
vi miil (g. -i), li m‰ıDl id. — LpN murt. mîl5o: dar |v5e-m.
’tervamiilu’ < norj t. sm.
Ihre 1769 Gloss 2 178 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 2 186
(sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 235 (lp < norj t. sm), Karsten
1944 FmS 10 328, SKES 1958 345.

miilu2 (paik. PSm) ’myllypeli / Mühlespiel’
< nr murt. (Taalainmaa) m‰ıla id. < saks Mühle id.,
oik. »mylly». Vrt. mylly.
Vilkuna Vir 1945 190–93, SKES 1958 345.

miilu3, tav. mon. miilut (LönnrLis 1886; paik. lounmurt.) ’hevosen kuolaimet / Trense’
< mr mila (yks. akk. milu), nn mila, mn mél id.
Toivonen Vir 1928 111–12 (sm < mr), Karsten 1944 FmS 10
329, SKES 1958 345.

miiru (paik. KarjKann Ink) ’miero; kerjuu / Welt;
Bettelei’ ~ ink m‰ıra ’rahvas, väenpaljous’ | ka miiru
’rauha, sopu’ | ve m‰ır (mon. -ud) ’maailma; yhdyskunta’
< ven mir ’rauha; maailma; ihmiskunta; kunta,
kyläkunta; kunnankokous’. Vrt. miero.
Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (ve < ven), Mikkola 1894 SUST 8
140 (ka < ven), SKES 1958 345, Nirvi 1971 InkS 312 (ink <
ven), Plöger 1973 RL 103, Ruoppila Vir 1983 46 (sm < ven).

miko ks. niku.
mikstuura (melko yl.), rinn. mistuura (myös Lönnr
1874), mikstuuri, mistuuri, minkstuura ’lääkeseos,
vars. kansanlääkkeenä yleinen mixtura simplex, ruusuntipat / Mixtur’
< ruots mixtur << lat mixtura v:stä miscere ’sekoittaa’, mixtus »sekoitettu».
Hellquist 1939 SEO 651, Karsten 1944 FmS 10 329.

miljoona (1823, aik. myös millioni 1749, milliona
1800 jne.; yl.) ’Million’
< ruots million, miljon < ransk million, ital milione ’miljoona’ (vrt. lat mille ’tuhat’).
Hellquist 1939 SEO 647, Karlsson 1964 AAA 28:2 95–96,
Häkkinen 1987 ES 175, Koukkunen 1990 Atomi 347–48.

ministeri (As 1723; yleisk.) ’Minister’
< ruots (vur) minister ’hallituksen jäsen; pappi;
arvonimi’ << lat minister ’palvelija, apulainen’ sanasta minus ’pienempi; vähempi, vähemmän’.
TS 6 1914 551 (sm << lat), Koukkunen 1990 Atomi 350.

miniä (Agr; yl.) ’Schwiegertochter’ ~ ink minja,
minni ’miniä; sedän vaimo; veljen vaimo’ | ka minja
’miniä; nuorikko’ | ve mind', mi7nd' | va mind'a, minjä |
vi minia, murt. minijas ’miniä’ | li m‰ı7na ’id.; (murt.
myös) käly’
= lp mânnje ’miniä; nuoremman veljen vaimo;
käly; naisen serkun vaimo; veljen- t. sisarenpojan
vaimo’ | votj me7n: itƒVsi-me7n ’miniä; miehen
nuoremman veljen vaimo; käly’ (itƒVsi ’pikku-’) | syrj
mo7n, mu7n ’miniä; käly; nuorikko’ | vogE mi7n, I mä7n,
L müja7n, P ma7n ’miniä’ | ostj me7n ’id.; nuoremman
veljen vaimo’ | unk meny ’miniä; (vanh.) morsian,
nuorikko’ || samJr |meje | Jn m5e, m‰ı | T meai | Km
meji ’miniä’ | Kb meim (+ poss.-suff.) ’miniäni’ | M
maem id.
Rudbeck 1717 Spec 80 (sm ~ unk), Lindahl & Öhrling 1780
LL 243 (sm ~ lp), Gyarmathi 1799 Aff 163 (+ vi), Castrén 1844
EGS 149 (+ syrj), Castrén Suomi 1845 180 (+ sam), Castrén
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1849 Ostj 88 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 138 (+ va), Hunfalvy 1864 Reg 294 (+ vog), Budenz 1869 NyK 7 2 (+ li votj),
Genetz 1877 KL 16 (+ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 480 (+ ve),
FUV 1955 35, Räsänen 1955 StO 18:3 9 (sm ~ tung kor),
SKES 1958 345, TESz 2 1970 892–93, MSzFE 1971 436, Janhunen 1977 SamWsch 92, UEW 1988 276.

minkki (uud.) ’Mustela vison / Mink’
< engl mink ’minkki’ (josta myös > nr mink, ns
Mink id.). Sana on samaa germ alkuperää kuin eurooppalaisen lähisukulaisensa vesikon (Mustela lutreola) nimi nr mänk; minkki on kotoisin Amerikasta.
SAOB 17 1945 M 1018, M 1930, Pulkkinen 1979 LokSp 112
(sm < engl).

minttu (Agr; laajalti länsimurt.), myntti (itämurt. KPPohjanm) ’Mentha (kasvi) / Minze’
< mr nr nn mynta, nt mynte (todennäk. < as *münte, minte, mys munza, minze << lat mentha, menta
id. < kr mínth5e; vi münt (mon. mündid) ehkä < saks,
mutta murt. (saaret) mint (g. mindu) < nr Vi mint.
Ganander 1787 NFL 2 218a (sm myntty ~ vi münt), Renvall
1810–11 Orth 10 (sm minttu < nr mynta), Streng 1915 NRL
122 (< vur mmr mt kas; lat < kr), Ariste 1933 ERL 78–79 (vi
mint < nr Vi, vi münt < kas), Karsten 1944 FmS 10 329 (sm <
mr < kas < lat), SKES 1958 346.

minuutti (Agr »minutit eli aijan rahdut»; yl.) ’Minute’.
Laajalle levinnyt kulttuurisana, suomeen < ruots
saks (ransk) minut(e), alkulähteenä lat minuta f. ’pieni, vähäinen, vähennetty’, pars m. ’pieni osa’.
TS 6 1914 566 (sm < lat), Karsten 1915 GFL 159 (sm < nr),
Streng 1915 NRL 122 (sm < nr << lat), SKES 1958 346, Häkkinen 1987 ES 176–77, Koukkunen 1990 Atomi 350–51.

minä (Agr; yl.), murt. mie, mä, mää ’ich’ ~ ink miä,
mi | ka mie, minä | ly mina, minä | ve mina, mi7nä, mä
| va miä | vi ma, mina | li ma, min®a
= lp mon (m5on, mun, m5un jne.) | md mon | tVser
mqn, mq7nq, mäqjäq, mäqj | votj mon | syrj me | vogE äm,
I om, L P am | ostjI mä, E män, P ma, mä | unk én
(tässä, kuten vog, on alkuvok. ilm. taiv.-muodoissa
syntyneen metateesin tulosta: *män•- > *ämn•-) ||
samJr ma7n | Jn mod'i | T mannan | slk mat, man | Km
man | Kb mon | M man ’minä’.
Ural kielten pronominit ovat kahta tyyppiä: *min(•)/män(•) (> ims tVser perm ugr) ja *mun (> lp md
sam). Samankaltainen pron.-vart. tavataan mm.
jukagiirissä (met) ja ieur kielissä: (akk.) lat me, goot
mik, nr mig jne., (dat.) sanskr me, liett mi, mksl mi
jne. Näitä yhtäläisyyksiä on esitetty osoituksena ural
ja ieur kielien alkusukulaisuudesta. Vrt. myös me.

Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Porthan 1771 OS 5
135 (+ lp unk), Gyarmathi 1799 Aff 281 (+ ka md tVser votj syrj
sam), Sjögren 1821 GS 1 28 (+ vog ostj), 565 (+ va), Castrén
1850 = 1862 Reisen 5 216 (~ alt), Donner 1865 PersPron 23 (+
li), Donner 1879 Verwandtschaft 99 (+ ve), Wiklund 1906 MO
1 53 (~ ieur), FUV 1955 35 (? vog unk; ~ jukag), SKES 1958
346 (+ ly), MSzFE 1967 153–55, TESz 1 1967 765–66,
Janhunen 1981 SUSA 77:9 14, Häkkinen 1987 ES 177, UEW
1988 294, Honti 1993 SUST 215 121–26 (ugr sanoista).

mirha (Agr »toi Mirrhan ia Aloen») ’itämainen rohdos / Myrrhe’
< mr mirra (< kas mirrhe << klat myrrha < kr
m/yrra < seem murr ’katkera’). — Rinnakkaismuoto
mirhami (Agr Mirrham, Sorol 1621 Mirrham,
Myrrham) < ruots (Raam 1541) myrrham, mr
mirram, jossa -m alkujaan lienee lat akk:n pääte.
Streng 1915 NRL 122 (sm < mmr), SKES 1958 346.

mistaaki (melko laajalti länsimurt.) ’kömmähdys,
erehdys, virhe / Irrtum, Fehler’
< nr misstag id., missta(ga) sig ’erehtyä’; prefiksin miss- taustalla on ’muuttaa, vaihtaa’ -merkityksinen ieur juuri.
Hellquist 1939 SEO 649 (ruots sanasta).

mistata (Martti n. 1580; laajalti länsimurt.) ’menettää, kadottaa / verlieren’
< mmr nr mista id., johd. sk v:n (isl) missa ’kaivata, kadottaa’ partis.-muodosta mist ’kadonnut’.
Renvall 1823 SSK 1 322 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 123
(sm < mmr), Hellquist 1939 SEO 650, Karsten 1944 FmS 10
329.

misti: mennä mistiin (yl.) ’epäonnistua / mißlingen’
< ruots miste, aik. myös mist ’väärin, väärään, sivuitse, harhaan’. Samaa sanuetta kuin mistata v:n
originaali (ks. tätä).
mitali, mitalli (murt. harv.), metali (Lönnr 1874),
metalli (paik. murt.) ’kunnia-, muistoraha /
Medaille’
< nr medalj id. < ransk médaille < ital medaglia,
johd. lat sanasta metallum (vrt. metalli). Ital sanalle
on esitetty toistakin lähtökohtaa: klat medalia ’puolikas jstk mitasta’ < *medialia, mon. a:sta medialis <
medius ’keskellä oleva’.
Renkonen 1954 Avainsanoja 157, SKES 1958 346 (<< lat metallum, vrt. metalli), OxfEt 1985 566 (samoin), Koukkunen
1990 Atomi 353–354 (<< medius).
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mitta (Agr; yl.) ’Maß’, mitata (Agr; yl.), mittari ~
ink mitta; mittoja ’mitata’ | ka mitta, mitata | va
mitata ’mitata, punnita’, (Kukk) mitta ’mitta,
punnitusväline’ | vi koillmurt. mitata ’mitata’
(todennäk. < sm)
< germ, vrt. goot mitaSs, mitadjo ’mitta’, mitan
’mitata’, mn meta ’arvioida’, ags mitta ’viljamitta’,
metan ’mitata’. — LpN *mât |te (In Ko) ’määrä, mitta’, mât |tai ’(mihin, siihen) määrään saakka’, lok.
mâtt#est ’(missä, siinä) määrin jne.’ < sk t. sm; lpN
mittedit (In) ’mitata’ < sm.
Moller 1756 Beskr 155 (sm ~ goot), Lindström 1859 KeltGerm
167 (sm ~ goot ags), Thomsen 1869 GSI 135 (sm < goot),
Wiklund 1896 SUST 10 241 (lp < sk t. sm), Setälä 1906 SUSA
23:1 12 (+ ka vi; < goot), Karsten 1907–08 IF 22 297 (sm <
länsigerm), Karsten 1944 FmS 10 329 (sm < mas *mittia-, ei
goot), SKES 1958 346 (+ va), Hofstra 1985 OsFiGerm 383 (<
länsigerm), Häkkinen 1987 ES 178, 179.

mittumaari (1788 mittomari; LounSm Häme)
’juhannus / Johanni’, rinn. mettumaari(a) (Satak
EPohjanm, paik. TornLaakso), messumaari (osin
KPPohjanm), (kirjak.) mitsu-, metsumaari(a) (As
1684 midzumarjan, Forseen 1738 Metzumaria, Jusl
1745 mitzumaarja)
< mr miSsumar, midhsomar jne., nr midsommar
’id., keskikesä’, sm loppuosaltaan kansanetym.
liittynyt Maria nimeen.
—
Myös lpLu
mihttsam®arra, N miccâmar ’juhannus’ < sk.
Ahlqvist 1871 KO 230 (sm < mn), Koskimies (Forsman) Valvoja 1891 87 (< ruots + Maaria), Qvigstad 1893 NL 236 (lp <
sk), Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 76 (< mr), Setälä 1912–13 FUF
13 412 (< mr + Maria), SKES 1958 346.

mitätön ks. mi-.
moikkia (paik. Satak Ink), moikata (paik. murt.)
’morkata, moittia / schelten, tadeln’, moike (Lönnr
1874) ’moite’ ~ ink moikkia ’moittia, puhua pahaa
toisesta’, moikata ’moittia, pilkata’ | vi koillmurt.
mõiki-da ’olla tyytymätön ruokaan, valikoida
ruokia’, moikida ’syödä hyvin vähän, maistaa’
(todennäk. < sm).
Vrt. moittia.
Hakulinen 1933 StF 1:2 25 (sm ~ vi), SKES 1958 347 (s. v.
moittia; vi todennäk. < sm).

moinen (Jusl 1745 yhd:oissa; yl. et. EPohjanm itämurt.) ’sellainen, mokoma / so ein, solch’, yhd. aikamoinen, jommoinen, semmoinen, tämmöinen ~ ka
moine ’moinen, sellainen; kaltainen, vertainen’ | ly
moi7ne, moine ’sellainen, moinen’.

Johd. pron.-vartalosta mo- = votj m{id ’toinen,
muu’, muket ’eri, erilainen, toinen, muu’ | syrj m(ed
’toinen, muu’, muk(ed ’toinen’, PO mukhod ’joku’.
Tämä
pronominivartalo
on
ilmeisesti
samamerkityksisen
*mu-vartalon
(ks.
muu)
rinnakkaismuoto, vrt. ko- ja ku-. Ks. myös mokoma,
molempi.
Renvall 1823 SSK 1 332 (moinen ♦ muotoinen), Ojansuu Vir
1912 49–53 (sm ~ ka), Rapola Vir 1920 57–58 (< *mogoinen),
Ojansuu 1922 Pron 6, 104–05 (pron.-vartalosta *mo-), SKES
1958 346 (+ ly), *Kulonen 1993 SUST 215 195–198 (pron.vartalosta *mo- ~ votj syrj, vrt. muu).

moisio ’pieni aidattu viljelysmaa; takamaille, metsään raivattu pelto, metsäniitty (Koll 1648; Satak
EPHäme);
herraskartano
(Jusl 1745;
paik.
itämurt.); asunto, talo (Sakkola Ink) / kleiner
umzäunter Acker; in der Wildnis, im Wald angelegte
Rodung, Waldwiese; Herrenhof; Wohnung, Haus’
~
ink
mois5o ’moisio, kartano’ | va m(eiza
’herraskartano’ | vi mõis(a) ’moisio, herraskartano,
maakartano’ (tästä suomeen merk. ’herraskartano’) |
li moizq, muoizq ’herraskartano’ (ven m/yza, latv
muiVza id. < vi; puol moj-ze ’maatalo’ ehkä < latv).
Ks. myös moisniekka.
Ganander 1787 NFL 2 189a (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
121 (sm ~ vi > ven), Ahlqvist 1856 WotGr 138 (+ va), Thomsen 1890 BFB 270 (+ li; latv < ven t. ims), Kettunen 1913
SUST 34 226 (va ? < vi), Kalima 1915 OLR 169 (vi > ven
latv), Ojansuu 1916 SKTT 162 (merk. ’herraskartano’ < vi),
SKES 1958 346.

moisniekka (Lönnr 1874; paik. kaakkmurt.) ’kartanonomistaja; tilanhoitaja / Gutsherr’, moisikki (Gan
1787) ’kartanonomistaja; aatelismies’ ~ ink moiznikka id.
< vi mõisnik id., johd. sanasta mõis(a) ’moisio,
herraskartano’, ks. moisio.
Ganander 1787 NFL 2 189a (sm moisikki ~ vi moisnik), Lönnrot 1874 SRS 1 1075 (sm moisniekka < ven m/yznik), Ojansuu
1916 SKTT 125 (sm moisikki < vi), 163 (sm moisniekka < vi),
SKES 1958 346, Nirvi 1971 InkS 313 (ink < vi).

moita (Peräp) ’talvinen peuranpyynti / winterliche
Jagd auf wilde Rentiere’
< lp, vrt. lpIn myej∞di ’metsä; peuranpyynti talvella’, Ko mojd(3a ’talvipeuranpyynti (metsässä syvän lumen aikana)’ (? = slk mjåtVse, måtƒe, m®atƒ ’metsä’, ural
*majd∂a).
Paasonen 1917 Beiträge 166 (lp mahd. ~ slk), Toivonen SbFAW 1949 174 (lp (> sm) ~ slk), FUV 1955 36, SKES 1958
346 (sm < lp (? ~ slk)), UEW 1988 263 (lp ? ~ slk).
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moittia (Jusl 1745; yl. paitsi VarsSm Uus) ’soimata,
paheksua, (murt. myös) inhota, hylkiä (esim. ruokaa)
/ tadeln, verschmähen’, rinn. moittaa, moitata (paik.
KaakkSm) ’moittia’ ~ ink moittia | ka moittie | ly
moitƒtƒida id. — LpN moai |tet (Lu In) id. ja nr
murt. Sm mojt(a) id. < sm.
Vrt. moikkia. Molemmat voivat tavalla tai
toisella liittyä moinen (~ mokoma) sanaan t. niiden
mo-vartaloon.

Samoin kuin kahvilaadun nimitys mokka2
pohjautuu satamakaupungin nimeen Mokka (~
Mocca, Mocha).

Saxén 1895–98 Lånord 172 (sm > nr murt. Sm), Hakulinen
1933 StF 1:2 25 (sm ~ ka ly), Lagercrantz 1939 LpWsch 495
(lp < sm), SKES 1958 346–47.

OxfEt 1985 583 (engl sanasta).

mojoa (melko laajalti et. länsimurt.) ’kivistää, särkeä, kolottaa; vaikuttaa, auttaa / schmerzen; wirken,
helfen’, mojua (InkVi) ’vaikuttaa’, mojottaa (Gan
1787; yl.) ’kivistää, särkeä, jomottaa; hohkata’, mojotus (Forseen 1738), mojo (paik. länsi- ja itämurt.)
’kylmä ilmavirta; särky, pakotus; kelpo, oiva, aito,
mukava, hyvä, lämmin’, mojova (LönnrLis 1886;
laajalti murt.) ’tuntuva, tehoava, sattuva, mukava,
naseva, huvittava, mainio’ ~ vi mõjuda ’vaikuttaa,
tehota’, mõju ’vaikutus, teho’ | li moC jjq, moC ijjq
vaikuttaa, tehota’.
Selvästi onomat. alkuperää ovat mojuta (Renv
1823; paik. et. itämurt.) ’jymistä, myristä, mutista,
jupista’, mojo ’kumea paukaus, jyske’, moju ’pauhu,
melu; aisakello’ ~ ka mojuta ’meluta, paukkua’,
moju ’melu, pauke’; äänt. yhtäläisyys em.
sanueeseen voi olla sattumaa. — Vrt. myös muikea.
Lönnrot 1886 Lis 102 (sm mojova ~ vi), Hakulinen 1933 StF
1:2 27–41 (sm ~ vi li), SKES 1958 347 (sm sanalla deskr.onomat. luonne: kaikki yllämain. sanat katsotaan yhteenkuuluviksi).

mokka1: (olla) mokalla huulin (Lönnr 1874;
Saarijärvi) ’huuli lerpallaan / mit hängender Lippe’,
huulet mokallaan (Aminoff 1869) id., mokko:
mokolla huulin (Eurén 1860) id., mokottaa (Lönnr;
melko laajalti murt.) ’murjottaa, jurottaa;
motkottaa’, vrt. vi mokk (g. moka) ’(eläimen) huuli’.
Vrt. mököttää.
Aminoff 1869 WirSS 46 (sm ~ vi), SKES 1958 347, EEW
1982–83 1547.

mokka2, mokkakahvi ’vahva kahvi(laatu) / Mokka’.
Kansainvälinen sana, joka pohjautuu Arabian
niemimaalla
(Jemenissä)
sijaitsevan
satamakaupungin nimeen Mokka (~ Mocca, Mocha).
mokka3, mokkanahka ’nukkapintainen nahka /
Wildleder’.

mokkasiini ’tietynlainen kenkä / Mokassin’
< engl mocassin id. Tullut tunnetuksi intiaanien
jalkinetyyppinä, ja nimityskin on peräisin Amerikan
intiaanikielistä, esim. powhatan mo.ckasin, micmac
mku.ssun.

mokoma (Hoppius 1710-l.; etup. itämurt. KPPohjanm), mukoma (Salamnius 1690; Kymenl ja ymp.),
mukama (Martti n. 1580; paik. Häme) ’sellainen;
mainio; mitätön, ruoja / so ein, solch; vortrefflich;
nichtig; Lump’ ~ ink mokk5oma ’sellainen, moinen’ |
ka mukoma ’mokoma’ | ly mogom ’sellainen,
mokoma’ | ve mugoi, mugoi7ne, mug5o, mug5o7ne
’sellainen’ | va mokoma id. | vi murt. (Kuusalu)
mogumane ’kummallinen’, (Alutagune) mogomane
’sellainen, mokoma’ (ehkä < sm). — LpKo måkkam
(Kld) ’sellainen, millainen’ < ka.
Johd. samasta pron.-vartalosta mo- kuin moinen
(ks. tätä). Samaa alkuperää lienevät myös sm
itämurt. ja Kal:n partit. mointa ja ink moen
’sellainen, mokoma’ (? *mogen: mokeman).
Vaihtelu mokoma ~ mukoma/mukama viittaa
osaltaan siihen, että pron.-vartalot *mo- ja *mu(josta muu, ks. tätä) ovat samalähtöisiä. Vrt. myös
muka.
Wiedemann 1875 GrEhstn 221 (sm ~ vi), Genetz 1877 KL 16
(+ ka), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 23 (sm ~ lp), Ojansuu
1922 Pron 5–6 (+ va; ? < ink; vi < sm), T. I. Itkonen 1943 KV
22 54 (lp < ka), SKES 1958 347 (+ ly ve), *Kulonen 1993
SUST 215 195–198.

moksahtaa (LönnrLis 1886; eri tahoilla murt.) ’läjähtää, pudota jysähtää / klatschen, (hin)plumpsen’,
moksaus (Lönnr 1874), moksia (hajat.) ’lyödä, kolhia’ ~ vi (Wied) mõksuda ’lyödä, iskeä yhteen’, mõkselda ’puskea toisiaan (kuten pukit)’, (murt.) mõks
’muksaus’.
Onomat. sanoja.
SKES 1958 347 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1593.

moksis tav. kielt. yhteyksissä: (ei ole) moksiskaan
’sich um etw. nicht kümmern, scheren’.
Ilm. leikillinen mukaelma sanonnasta (ei ole)
moinaan, joka on pron.-vartalon mo- sijamuoto
(mon. ess. sekä omistusliite), ks. moinen, mokoma.
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molempi, tav. mon. molemmat (Agr; yl.) ’beide’ ~
ink moll5omat ’molemmat’ | ka molen ’molemmat
(yhdessä), molemmin’, molommat, au mollembat
’molemmat’ | ly molembad, mol(embad | ve
moDlembad, mol(embad, molombad | va m(el(epad,
n(el(epad | vi mõlemad | li moC lmqd, muoC lmqd
’kumpikin’.
Johd. samasta pron.-vartalosta mo- kuin moinen
ja mokoma, ks. näitä. Sisältää myös saman komparatiiviaineksen kuin vastaavat kahteen viittaavat
pronominit jompi ja kumpi, ka sempi ’se kahdesta’.
l-aineksen alkuperä epäselvä.
Ganander 1787 NFL 2 190 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (+ va), MUSz 1873–81 606 (sm muu, mo-lemmat ~ tVser
molo ’toinen, muu’, unk más ’muu’), Thomsen 1890 BFB 61
(+ li), Kettunen 1922 LVeHA 1 92 (+ ve), Ojansuu 1922 Pron
25 (+ ka; pron.-vart:sta *mo-), SKES 1958 347 (+ ly), T. Itkonen Vir 1971 164–65, Häkkinen 1987 ES 179–80, Kulonen
1993 SUST 215 198–99.

molia (Gan 1787; paik. PKarj Kain Peräp) ’rukoilla,
pyytää; moittia, nuhdella / beten, bitten, tadeln’, molittaa (Lönnr 1874) ’rukoilla’, malittu (paik. Karj)
’rukous; moite, nuhde; tosiasia’ ~ ka molie
’rukoilla’, malittu, malitvo, molitvo ’rukous’ | ly
moDlida ’rukoilla’, malitv ’rukous’ | ve moDlda
’rukoilla’, molitvo ’rukous’ | va (Kukk) molitva id.
< ven molítƒ ’rukoilla’, molítva ’rukous’.
Lönnrot 1874 SRS 1 1076 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
142 (ka ve; < ven), Ruoppila 1954 KV 34 159–61, SKES 1958
347 (+ ly), Plöger 1973 RL 104.

lahkokunta / Molokaner: eine Ende des 18. Jhs. in
Rußland entstandene religiöse Sekte’
kirj. laina < ven molokán ’molokaani, maidonsyöjien lahkon jäsen’ (♦ molokó ’maito’).
TS 6 1914 625, Plöger 1973 RL 104.

molotsi (Lönnr 1874) ’poika, nuorukainen / Junge,
Bursche’, molotsu (Lönnr) ’poika, nuorukainen’, molotsa (kaakkmurt.) ’kelpo, komea, sorea, mieleinen,
reipas ’ ~ ink molotsa (merk. epäselvä) | ka molottVsa
’kelpo t. kunnon (nuori)mies; aika poika’ | ly molotVs
’reipas, uljas, kelpo, taitava mies, aika poika’
< ven molodéc ’urho, uros, nuorimies; kelpo poika, kelpo mies, kelpo tyttö’.
Lönnrot 1874 SRS 1 1076 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 242
(ly < ven), Nirvi 1971 InkS 313 (ink < ven).

molti (: mollin; Suursaari Tytärsaari) ’puusta kaiverrettu suolan hienonnusastia, kalanperkausastia, sian
kaukalo / Holzgefäß zum Zerstoßen von Salz, Gefäß
zum Ausnehmen von Fischen, Futtertrog’, (jos
tähän:) moltti (Kymi) ’kivi- t. savivati’
< vi mold (g. molli) ’ruuhi, kaukalo’ = li moDld
’kaukalo, purtilo’ (< kas molde ’leivin-, jauho-, lihakaukalo’).
Äimä 1903 Suomi 4:1 60 (sm < vi), Ojansuu 1916 SKTT 163–
64, Saareste 1924 LVEM 246, SKES 1958 347, Vilkuna Kotis
1971 84 (yhdistää tähän myös sanan molli (Gan 1787; TornLaakso) ’pärekori’).

monasteri ks. manasteri.
molista (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’puhua (epäselvästi), höpistä, hölöttää, kailottaa, ulista; solista
(vesi) / (undeutlich) sprechen, murmeln, wimmern;
rieseln (Wasser)’, molina ’epäselvä, äänekäs puhe,
melu, mölinä; veden solina’, molittaa (Eurén; etup.
I- ja PSm) ’mutista, puhua (epäselvästi tai esim.
venäjää), kailottaa’, molottaa (Eurén; melko laajalti
murt.) ’puhua nopeasti ja epäselvästi, lörpötellä’, vrt.
vi mõliseda ’meluta, huutaa’, mõlin ’melu, huuto’.
— LpKo moal3atted ’mutista’ < sm molottaa, molittaa.
Pääasiassa onomat. sanoja, vrt. melu, möly, mutta
vaikutusta on myös sanoista molia (merk:ssä ’puhua
epäselvästi t. venäjää’, vrt. posmittaa) sekä toisaalta
solista.
KKSK 1958 257 (lpKo < sm).

molokaani, tav. mon. molokaanit ’eräs 1700-luvun
loppupuolella syntynyt venäläinen uskonnollinen

moni (Agr; yl.), muni (VarsSm, paik. Satak) ’mancher’, (mon.) monet, (yks. partit.) monta, johd. monias (< *monigas), monikahta, moninainen, monikko
(Lönnr), monistaa (1851) ~ ink moni ’moni; joku’,
monikas ’eräs, muutama, joku’ | ka moni ’moni, usea’,
monies ’muutama, joku(nen), eräs’ | ly mo7ni ’moni’ |
va m(eni, (Kukk) moni ’moni’, m(enikaz ’muutama’ |
vi mõni ’muutama, joku, jokunen, jokin, monias,
eräs, toinen’, mõningane ’jonkinlainen’ | li m5unda (=
vi mõnd, sm monta, munta) ’moni, muutama’ (sm
monet > lpN moanâk (Lu) ’jokunen, muutama’, sm
monta > lpN moad |de (E Pi Lu In Ko) ’muutama,
(murt.) usea’)
= votj m{inda ’niin paljon kuin’, so-m{inda ’niin
paljon’ | syrj s{i-m{inda ’niin paljon’, mij-m{inda
’kuinka paljon, kuinka monta’. — Tähän on usein
yhdistetty
myös
kymmenen
kerrannaisia
merkitsevissä lukusanoissa esiintyvä elementti -m{in:
votj kwam{in ’30’ (kwi7n ’3’), syrj kom{in ’30’ (kujim
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’3’), 7neDlam{in ’40’ (7noDl ’4’) ~ vog -mqn, -man, pqn, -pan: I L nälmqn, P naliman ’40’, I L ätpqn, P
atpan ’50’ | unk -van, -ven: negyven ’40’, ötven
’50’,
mutta
tämä
lienee erillinen ’10’merkityksinen lukusana.
Samantapaisia sanoja on myös ieur kielissä: goot
manags ’moni’, mys manag, ags manig, mr mangen
’moni’, mksl m3unog3u ’paljon’; yhtäläisyyksien on
katsottu viittaavan hyvin vanhaan lainaukseen ieur
taholta
tai
jopa
alkusukulaisuuteen.
—
Mahdottomana ei liene pidettävä myöskään sitä, että
ims moni ja mahd. votj syrj m{inda olisivat johd:ia
pron.-vartalosta mo- ~ mu-, jolloin yhtäläisyys ieur
sanojen kanssa on sattumaa.
Moller 1756 Beskr 155 (sm ~ ruots saks), Ihre 1769 Gloss 2
159 (sm < goot), Ganander 1787 NFL 2 190a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 138 (+ va), Thomsen 1870 Einfl 156 (+ li lp
(moadde < sm) ? < germ t. sl), Qvigstad 1881 Beiträge 93 (+ lp
moanak), Karsten 1915 GFL 109 (< esigerm), Wiklund 1917
IF 38 87 (? alkusukulaisuus), Wichmann 1914–22 FUF 14 90
(+ votj syrj vog unk), Collinder 1934 IUS 13 (+ ka; indoural),
FUV 1955 133 (< ieur), SKES 1958 347 (+ ly), TESz 2 1970
74, MSzFE 1971 277–78 (unk -van, vog -mqn, -man mahd. lainasanoja perm taholta), Joki 1973 SUST 151 286 (sgr < t. ~
ieur *mon(e)gh-, *men(e)gh-), Häkkinen 1987 ES 180–81,
UEW 1988 279–80 (vog unk mahd. perm alkuperää; sgr ja ieur
sanat osoittavat mahd. alkusukulaisuutta), Honti 1993
Grundzahlwörter 117–20 (sm moni ei kuulu lukusanojen ’10’
yhteyteen), Kulonen 1993 SUST 215 200 (vrt. pron.-vart. *mo).

monni (Gan 1787 s. v. säke; murt. hajat.) ’säkiä (Silurus glanis); kivennuoliainen (Nemacheilus
barbatulus) / Wels; Bartgrundel’
todennäk. < germ, vrt. kas monne ’jokin särkikala; säkiä (Barbe, Rotbart, Wels)’, saks Monne ’jokin
Cyprinus-laji’.
Öhmann 1925 NphM 26 238 (sm < germ), SKES 1958 347–48
(? < germ).

mono (nyk. yl.) ’hiihtokenkä / Skistiefel’.
Lyhennys hn:stä Mononen tämän tyyppisten kenkien alkuperäisen valmistajan mukaan.
Hämäläinen Vir 1955 251, Häkkinen 1990 MST 99.

moottori (1897, motori 1887; nyk. yl.) ’Motor’
< nr motor = ns Motor (lainattu 1800-luv. lat sanasta motor ’liikuttaja’ ♦ movere ’liikuttaa’).
Hellquist 1939 SEO 663, Häkkinen 1987 ES 181, Kluge 1989
EW22 490, Koukkunen 1990 Atomi 358.

mora (Inari Enontekiö) ’päältä kova, mutta
kuitenkin upottava lumi / nicht tragender Harsch’

< lpN moarre (In Ko Kld T) id. — Lp ? =
ostj mur ’(paksu) höytylumi(kerros puun oksilla);
(paksu) huurre (puissa)’, P muri ’hyhmä (keväällä)
jäällä’.
Paasonen & Donner 1926 OstjW 132 (ostj ~ unk), Toivonen
STEP 1949 170 (lp ~ ostj; tieto E. Itkoselta).

morkata (Eurén 1860; melko yl.) ’moittia / tadeln’,
murkata (LönnrLis 1886; ei tietoja murt.) id.
< nr murt. morka id., murrka ’olla hiljaa vihoissaan’.
Saxén 1895–98 Lånord 173, Karsten 1944 FmS 10 331, SKES
1958 348.

morosto ks. marasto.
morsian (Agr; yl.), murt. myös morsein, morsien
’kihlattu nainen; (murt.) nuorikko (esikoisen syntymään asti) / Braut; verheiratete Frau (bis zur Geburt
des ersten Kindes’ ~ ink morssia ’morsian’ | ka morsien, morVzein ’nuorikko avioliiton ensi vuotena t.
vuosina t. kunnes synnyttää ensimmäisen (tyttö)lapsen’ | ve mu\r/zäin, mu\r/zei, mo\r/züja ’nuorikko, nuori
vaimo (esikoisen syntymään asti)’ | vi mõrsja, murt.
mõrs, mõrsi ’morsian; täysikasvuinen tyttö’ (sm >
lpN moar |se (Lu In) ’morsian’, Kld mo´¢rsei ’nuorikko’)
< baltt, vrt. liett martì ’morsian, nuorikko (esikoisen syntymään asti); miniä; käly’, latv m®arVsa (<
*mart˝i®a) ’veljen vaimo’, m®arte ’morsian’ (todennäk.
< liett), mpr martin, martan (akk.) ’morsian’.
Thunmann 1772 Untersuch 88 (sm < baltt), Ganander 1787
NFL 2 192a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 49 (+ lp; <
baltt), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Thomsen 1869 GSI
74, Qvigstad 1881 Beiträge 94 (sm vi lp; < liett), Thomsen
1890 BFB 199 (+ ka), Kalima 1936 BL 138, SKES 1958 348.

morski (1850; KarjKann Ink) ’huhtasieni, korvasieni / Speisemorchel, -lorchel’, morsku (InkVi) ’korvasieni’, mörsky (KarjKann LaatKarj Ink) id.
? < ven smorVcók (mon. smorVckí ) ’huhtasieni’.
Reinholm Suomi 1850 263 (sm morski < ven), Lönnrot 1874
SRS 1 1079.

mortteli (Jusl 1745; yl., ei Verml Ink) ’huhmar /
Mörser’
< nr mortel, mr mortar id. (<< klat mortarium
id.).
Renvall 1823 SSK 1 323 (< ruots), SKES 1958 348 (< nr mr
<< klat).
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moska (JuslP, Gan 1787; yl.) ’roska, sotku; karjanruokaseos / Abfall, Mischmasch; Mischfutter’, mon.
moskat, möskät ’roju, törky’ (sm > lpN mos |ka (In)
’heinistä, kortteista, jäkälistä yms. keitetty karjan
ape’)
< nr murt. måsk, mosk, musk ’roju, törky, karisteet, heinän rippeet, siemenet ym. tähteet’, nn musk,
muska ’muru, varisteet, sotkuinen massa’.
Saxén 1896 Lisiä 12 (sm ? < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13
412 (samoin), Karsten 1944 FmS 10 331 (< nr murt.), SKES
1958 348 (samoin; + lp < ruots t. sm).

motti1 ’mitta (LönnrLis 1886; murt. harv.); neljännessyli halkoja (yl.) / ein Viertel Klafter Brennholz’
< ruots mått ’mitta, määrä’.
Lönnrot 1886 Lis 103, Karsten 1944 FmS 10 331.

motti2 (Lönnr 1874; laajalti länsimurt., paik. itämurt.) ’kuhmu, pahka / Beule, Verdickung’, viime
sotien jälkeen yleistynyt merkityksen laajentuma
’alue, jolle vihollisjoukko on saarrettu; tällainen
joukko’‚ (myös kuv.) jäädä mottiin ’saarroksiin,
eristyksiin’.
Ilm. deskr. sana, jonka etuvok. variantteja ovat
mötti, mötikkä ’pahka, kimpale’.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 74 (< ruots mått), Hämäläinen
1963 SotSlangi 133–34 (< ’kuhmu, pahka’).

moukari (Gan 1787; yl.), rinn. mookari (paik. länsimurt.), muokari ’väkivasara / Schmiedehammer’
< nr måkare, mokare < holl moker id.
Rietz 1862–67 SDL 446, Thomsen 1869 GSI 45, Saxén 1895–
98 Lånord 173, Karsten 1944 FmS 10 331, SAOB 17 1945 M
1778, SKES 1958 348.

moukku ks. maukku.
mouruta ks. möyrytä.
muhata (Eurén 1860; paik. Karj) ’myhäillä; kihistä,
kuhista / lächeln; wimmeln’, muhahtaa (paik. Karj)
’naurahtaa, hymähtää, murahtaa’, muhista (melko
us. länsi- ja itämurt.) ’pihistä, mutista; kuhista;
kahinoida’, muhia ’hautua’, muhoilla (paik. itämurt.)
’hymyillä hyvällä mielin, myhäillä’ ~ ink muhissa
’tuhista’ | ka muhata ’myhäillä, hymyillä’, muhie
’hymyillä, muhoilla; hymähdellä’, muhissa ’id.;
survoa, parveilla (sääsket)’ | ly muhahtazeta
’myhähtää’, muhaita ’myhäillä’, muhiVsta id. | ve
muhaita, muhata, muhada id., muhahta, muhahtada
’myhähtää’ | va muhi-, muhis(e- ’nauraa irvottaa, mu-

hailla’, muhaht®a ’naurahtaa’ | vi muhatada ’myhähtää, muhahtaa, hymähtää’, muheleda ’hymyillä, myhäillä’ | li muj®aldq, muCidlq ’myhäillä’.
Deskr. sanoja, vrt. myhistä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (sm ~ ve), Setälä 1890–91 ÄH 328
(+ vi li), Turunen 1946 SUST 89 296 (+ ly), SKES 1958 348
(+ ka), UEW 1988 872.

muhea (Renv 1823; laajalti murt.) ’pehmeä,
kuohkea / locker, weich’, muheva (1801; joks. tav.)
id., muha (Gan 1787; etup. PSm) ’hienoksi mennyt
aine (maa, sahan puru tms.)’, muho (WK 1701), muhu
(Gan) id., muhumulta (Gadd 1768), muheta (:
muhenee) (Lönnr 1874; murt. harv.) ’tulla muheaksi,
möyhentyä’, muhentaa (Lönnr; paik. murt.) ’tehdä
muheaksi, möyhentää’, muhennos ~ vi muhe (g. -da)
’kuohkea, muhea, möyheä’, muheneda ’muhentua,
möyhentyä, kuohkeutua’.
Sanueelle esitetyt germ ja baltt vertauskohdat
ovat epätodennäköisiä.
Saxén 1905 Bidrag 260 (< germ), Setälä 1912–13 FUF 13 412
(epäillen), Kettunen 1913 SUST 34 9 (sm ~ vi), Karsten 1915
GFL 60–63 (< germ), Collinder 1932 Urgerm 221, Karsten
1944 FmS 10 331–32 (samoin), SKES 1958 348, Salmela Vir
1965 289 (< baltt), Sköld 1967 NoB 67 (< germ).

muheva ks. muhea.
muhka (Gan 1787; melko laajalti itämurt.) ’kuhmu,
paksunnos, patti, ajos, pahka / Beule, Verdickung,
Geschwür, Knoten’, muhku (LönnrLis 1886; et.
kaakkmurt.) ’kuhmu, pahka, möhkäle’, muhkura
(Kal; laajalti murt.) ’kuhmu, myhkyrä, paise, pahka,
patti’ ~ ink muhku ’kuhmu’, muhukas ’kuhmuinen’ |
ka muhku ’kuhmu; kumpare; isku’, muhkura ’pahka,
muhkura, paakku’ | va muhku ’muhku, pahka’ | vi
muhk (g. muhu) id.
= mdE muVska, muVskaz ’tyrä, kohju’.
Ilm. deskr.-peräisiä sanoja. Tähän ehkä myös
muhkea (Jusl 1745; yl.) ’komea, täyteläinen, paksu,
rehevä’; siinä voi olla myös muhea ’kuohkea’ sanan
vaikutusta (ks. tätä). Vrt. myhky.
Ganander 1787 NFL 2 196a (sm ~ vi), Ravila Vir 1933 353 (+
md), Lakó 1950 NyK 52 239–41 (+ tVser müVskür, votj syrj m{iVs,
joista ks. s. v. myhky), SKES 1958 348 (+ va), UEW 1988 705
(tVser votj syrj ei tähän).

muhvi (paik. murt.), muffi (Schr 1637; melko laajalti länsimurt.) ’käsipuuhka / Muff’
< nr muff id. (< saks Muff ’muhvi, puuhka; holkki’ = holl mof, engl muff id.).
Streng 1915 NRL 124, SKES 1958 348.
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muija (Renv 1823; yl., PSm harv.), muuja (Gan
1787; ei murt.), moija (Gan; ei murt.) ’eukko, vaimo
/ Alte, Ehefrau’
todennäk. < nr murt. mója ’vaimo, eukko’.
Ahlqvist 1871 KO 182 (sm < ruots mojja), Karsten 1944 FmS
10 334, Nirvi 1952 Suomi 106:1 21 (joko < ruots tai muodostettu muori sanasta, vrt. vaari: vaija), SKES 1958 348 (todennäk. < nr murt.).

muikea (Hemm 1616; laajalti murt.) ’hapan / sauer’,
muikiainen, muikku (EPohjanm PSatak) ’suolaheinä’, muieta (: muikenee; etup. EPohjanm PKarj
PSm) ’hapantua’, muikistaa ’suipistaa (suuta);
irvistää (happaman maun vuoksi)’, mujakka (Jusl
1745; osin LounSm) ’hapan velli; taikinan juuri’
~ ka muikie ’hapan, muikea; pureva, kirpaiseva
(sää)’,
muijota ’hapata, myrtyä’, muikistoa
’muikistaa (suuta)’ | ly muiged ’hapan, muikea’,
muigota ’hapata’ | ve muiged ’hapan’, muigeta
’hapata’ | vi muigutada ’maistella, liikuttaa huulia;
myhäillä’, muiata (prs. muigan) ’myhäillä’ (lpIn
muigagi∞d ’mennä vanhan makuiseksi (ruoka)’,
mujgani∞d ’tuntea pahaa, läkähdyttävää oloa
(helteellä)’, Ko mo´jger ’muikea, kovin hapan’, Kld
mu´igar ’karvas, kirpeä’ < sm; samalta taholta
kaiketi myös Ko muo´ig#e ’hapan’).
Todennäk. samaa pesyettä kuin ka mujoa (:
mujan) ’maistaa’ | ly mujada id., mujuda ’maistua’ |
ve muja-da ’koettaa, maistaa, haistaa’, mujuda
’tuntua, maistua’ | ? vi mõjuda ’vaikuttaa’ | ? li
moC ijjq id. (elleivät nämä kuulu pikemmin samaan
yhteyteen kuin sm mojoa, ks. tätä); kantavartalo
muja- puolestaan
= mdE mujems, M mujqms ’löytää’ | tVserL moam,
I muam id. | ? votj maj-: majalt{in{i ’pyyhkiä,
voidella’, majaDlDlan{i id., majaDlDla/sk{in{i ’silitellä
toisiaan, sivelleskellä’, ? mad': ’arvoitus’, m.-k{il
’satu’, mad'{in{i ’esittää arvoituksia, laulaa laulua;
kertoa’ | ? syrj mojd: m.-k{il, mod' ’satu’ (> vogP m5ojt
id.), mojdn{i, mod'n{i ’kertoa satuja, lörpötellä;
mutista’ | ostjI mujwqt{i, E mojqptq, P m3ujqptq
’arvoitus; arpa’, E mojqptq-, P m3ujqptq- ’arvuutella’ |
?? unk mutat ’näyttää, osoittaa; ennustaa’. Samaan
pesyeeseen kuuluvat vielä muikku ja muistaa (ks.
näitä), vrt. myös muju1–2.
Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (sm ~ ve), MUSz 1873–81 638–39
(sm muistaa ~ md tVser), Paasonen 1908 NyK 38 192 (sm muistaa ♦ muja- ~ md tVser ostj), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 23
(sm muikea ~ lpKo mo´jger), Toivonen 1927 FUF 18 181 (+
votj mad', syrj (> vog)), Pukki Vir 1933 197 (+ ka ly), Uotila
1939–40 FUF 26 165–66 (+ votj majalt{in{i), T. I. Itkonen 1943
KV 22 51 (lpKo muo´jg#e < ka), E. Itkonen 1953–54 FUF 31
168 (? votj ? syrj), FUV 1955 99–100, SKES 1958 348–49

(s. v. muistaa: muja- ~ md tVser votj syrj ostj), TESz 2 1970
983–84 (? votj ? syrj ? unk), MSzFE 1971 453–54, FUV2 1977
55, Häkkinen 1987 ES 182–83, UEW 1988 284.

muikku (As 1743; laajalti murt.) ’Coregonus albula
/ Kleine Maräne’ ~ ka muikku id.
Nähtävästi samaa pesyettä kuin itämurt. muje
(JuslP) ~ ka mujeh ’muikku’. Kantana mahd. sama
vartalo muja- kuin muikea sanalla (ks. tätä).
Ahlqvist 1877 SKR 57 (demin., vrt. muje), Saxén 1895–98
Lånord 174 (sm > nr murt. Sm), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
79 (sm ~ lp), SKES 1958 349 (rinnastukset lappiin epävarmoja), Ruoppila Vir 1962 288–93 (muikea sanuetta).

muiluttaa (1930) ’kuljettaa (poliittisista syistä)
väkivaltaisesti jku henkilö toiselle paikkakunnalle,
valtakunnan rajan taakse, kyydittää / deportieren’,
muilutus.
Johd. hn:stä Muilu, pohjalaisen talollisen Jussi
Muilun mukaan, joka osallistui kyydityksiin.
Uusi Suomi 1931 144 9 4.

muinainen (Jusl 1745), muinoinen (GJCalamnius
1734; molemmat melko laajalti murt.) ’entinen,
entisaikainen / früher, ehemalig’, Agr *muineinen: selta ’? ennestään’, muinaisuus (Europ 1853) ~ ka
muinoine ’muinainen, entinen’ | vi muinaine, muinne
’muinainen,
vanha’
|
li
mui7ni,
muC7n7ni
’viimevuotinen, edellinen, entinen’.
Johd:ia sanasta muu (ks. tätä).
Juslenius 1745 SSC 220 (muinainen ♦ muu), Ganander 1787
NFL 2 214a (muina(i)nen ~ vi muidne), Kettunen 1938 LivW
233 (+ li), SKES 1958 349 (+ au), EEW 1982–83 1562.

muinoin (Renv 1823; laajalti murt.), muinen (Agr;
paik. murt.), muina(i)n (Raumannus 1651; hajat.)
’ennen, ammoin / ehemals, früher’ ~ ka muinen ’ennen, muinoin’, muinain(ki) ’(kuin) ainakin, (kuin)
konsanaan’, muinenki id. | va 5elmuin®a
’ennenaikaan’.
Johd:ia sanasta muu (ks. tätä).
Juslenius 1745 SSC 220 (muinen ♦ muu), Genetz 1890 Partikk
143 (muinoin ~ ka), SKES 1958 349 (+ va).

muisku1 (paik. VarsSm) ’hylkeennahasta valmistettu, oljilla sisustettu jalkine / strohgefütterter Schuh
aus Seehundfell’, vrt. vi murt. (Hiidenmaa) musu,
muisu ’hylje (hypok.)’.
Kaukoranta 1931 SST 1 97 (sm ~ vi), Loorits 1939 Worttabu
57 (vi sana ♦ mus(t)u ’musta (eläin)’, kansanetym. liittynyt vi
sanaan musu ’suudelma’), Kettunen Vir 1944 191 (vi sana ei
tähän), SKES 1958 349, EEW 1982–83 1583.
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muisku2 (Eurén 1860; laajalti murt.) ’suukko, pusu /
Schmatz, Kuß’, muiskata (Jusl 1745), muiskauttaa
’antaa suukko’ ~ ka muisku ’suukko, muisku’, muiskata ’muiskata, moiskauttaa’ | vi murt. muisk (g.
muisu)
’suun
suipentaminen
(vihellykseen,
hymyyn)’, muisu, musu ’suukko’, muisutada,
musutada ’suikata suuta’.
Deskr.-sävyinen, osin muikea (muikistaa)
pesyeeseen liittyvä sanasikermä, jossa myös onomat.
aineksia.
Anderson 1893 Wandl 240 (sm ~ vi), Ojansuu 1918 KAÄH 49
(sm ~ ka mutVskuttoa ’maiskuttaa, muiskuttaa, suudella’), Nirvi
1944 Sanankieltoja 172 (onomat.), SKES 1958 349, EEW
1982–83 1582–83.

muistaa (Agr; yl.) ’sich erinnern’, muisti, muisto
(Agr), muistua, muistuttaa, muistella, muistajaiset ~
ink muist®a, muisto ’muisti, muisto’, muissella ’muistella’ | ka muistoa ’muistaa, pitää mielessä’, muisti
’muisti, muisto’, muisto id., muissella | ly muVstada,
muVstoa ’muistaa’, muVst, muVsto ’muisti’, muVstelda
’muistella’ | ve muVstta ’muistaa’, muVstatada ’arvuuttaa’, muVstatiVz ’arvoitus’ | va m(eiss®a ’ymmärtää’ | vi
mõista ’ymmärtää, tajuta; oivaltaa; tarkoittaa’,
mõistatada ’arvata (arvoituksia), arvailla’, mõistatus
’arvoitus’ (vi murt. muista- ehkä < sm) | li moistq,
muoistq ’ymmärtää; huomata’ (lp mui |tet (klp
*muVste-) ’muistaa’, mui |tâlit ’kertoa, muistella’ <
sm; ven murt. múVstatƒ ’tietää, ymmärtää, muistaa’ <
ly ve).
Johd:ia s. v. muikea main. kantavartalosta muja(muista- < *mujista-). Monet etäsukukielten
vastineista liittyvät semantt. nimenomaan tähän ims
sanueeseen.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 260 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 198a (+ vi), Sjögren 1832 MP 6:2 153 (+ ka va), Sjögren 1849 MélR 1 236 (+ li), Diefenbach 1851 VWGoth 2 36
(+ unk mutat ’näyttää, osoittaa’), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+
ve), Pogodin 1907 IRJaS 12:3 337 (ve > ven), Paasonen 1908
NyK 38 192 (muista- ♦ muja- ~ md tVser ostj), Kalima 1915
OLR 168 (ly > ven), Äimä 1919 SUST 45 139–40 (lp < sm),
SKES 1958 349. Lisää kirjallisuutta s. v. muikea.

muittera (Gan 1787; paik. Laat- ja PKarj), muitera
(Gan), muitra (Gan; paik. Karj Kain), mutrea, muutrea, muutra (paik. kaakkmurt.) ’taitava, viisas, nerokas, ovela / geschickt, klug, scharfsinnig, schlau’ ~
ka muitra, muitrie, muitroi ’viisas, taitava,
neuvokas; viekas’
< ven múdryj ’viisas, älykäs’.

Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 94
(sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 142 (+ ka), Kalima 1952
SlS 125, SKES 1958 349, Ruoppila 1986 Suomi 136 32.

mujakka ks. muikea.
muje1 ’Coregonus albula’ ks. muikku.
muje2 ’käärmeen myrkky’ ks. muju1.
muju1 ’kuuma tuhka (Lönnr 1874; etup. ESm);
murska, moska, roska, sora (Alm 1768; etup. E- ja
KaakkSm), pieni pyöreä sileä kivi (us. kiven muju;
savmurt.); käärmeen myrkkyneste, kirpeä neste
(Lönnr, Kal; ei tietoja murt.) / heiße Asche; Staub,
Dreck, Kies, kleiner runder Stein; Schlangengift,
bittere Flüssigkeit’, muje, muihe ’käärmeen myrkky’
(Gan 1787 ♦ kansanr.; ei tietoja murt.) ~ ka muju
’väri(aine); kivijauho, kivensiru’, mujuttoa ’värjätä’ |
ly muju ’värjäysaine, väri (kuivana jauheena)’,
mujutada ’värjätä (lankoja, palttinaa)’ | ve muju
’väri’, mujutada ’värjätä’
? = lpPi mug |gjit, mojotit, Lu mådjit ’suolata heikosti, vähän’, måjjå-kuoll5e ’kevyesti suolattu kala’.
Ims sanueessa voi olla eri alkuperää olevia
aineksia, ositt. ehkä samaa muja-kantaa kuin
muikea, ks. tätä.
SKES 1958 349 (sm ~ au ly ve ? lp).

muju2 (LönnrLis 1886; Peräp Länsip) ’hymy / Lächeln’, mujuta (paik. Peräp Länsip) ’hymyillä’
= lpE mujjesidh (In) ’hymyillä’, Pi mojetit (U)
’hymähtää’, Lu mådj5etit ’hymyillä’, N moggje ’hymy’, mog |gjat (In) ’hymyillä’, Ko mo´jjen ’hymy’,
Kld mue´jjem id. Levikin perusteella todennäk. lp >
sm — elleivät sitten sm sanat ole johdoksia s. v.
muikea main. muja-vartalosta, joka puolestaan sopisi
lp sanueen äännevastineeksikin.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 23 (sm ~ lp), SKES 1958 349–
50.

muka1 (Jusl 1745; laajalti murt.) adv.: hän on muka
paras (sanoo olevansa, ei kuitenkaan ole) ’angeblich,
vermeintlich’, johd. mukama id., vanh. ja murt.
(Martti n. 1580; Häme) myös ’mokoma, sellainen’,
mukamas ’muka’ ~ ka muka ’niin, siten, sillä tavalla;
myönteinen vastaus’ | ly muga ’niin, silleen, ilmaiseksi, ilman’ | ve muga ’niin, samoin, noin’ | vi (saarimurt.) muga ’joku, muutama’ (sm > lpN m3akka (In
Ko) ’muka’).
Johd. pron.-vartalosta mu-, joka ilmeisesti on sama kuin pronominissa muu, ks. tätä. Pron.-vartalolla
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on myös variantti mo-, jonka johd:ia ovat moinen,
mokoma ja molempi, ks. näitä. Ositt. sekoittunut sanueen muka2 kanssa.

melkoinen, kohtalainen’ | va (Kukk) mukava ’mukava, sopiva’.
Johd. sanasta muka2, ks. tätä.

Ganander 1787 NFL 2 199a (sm ~ ka), Qvigstad 1881 Beiträge
92 (vrt. lp), Genetz 1890 Partikk 180 (+ ve), Ojansuu Vir 1912
52 (+ vi, vrt. myös muutama), Ojansuu 1922 Pron 5–6, SKES
1958 350 (+ ly; muka1 = muka2, vrt. moinen, mokoma), E. Itkonen 1960 LpChr 140 (lp ? < sm), Hofstra 1982 ABäG 17
37–38 (muka1 mahd. = muka2, < germ), *Kulonen 1993 SUST
215 193–200 (pron.-vart. *mu- ~ muu, muka2 eri alkuperää).

MUSz 1873–81 598 (♦ muka2), Ojansuu Vir 1912 52 (samoin),
SKES 1958 350 (♦ muka1-2), Hofstra 1982 ABäG 17 35–37 (<
germ *m5uk-/*meuk- ’pehmeä’), Häkkinen 1987 ES 184.

muka2: sijam. adv:na ja postp:na: sitä mukaa kuin,
mukana, muassa, mukaan (Flor 1702) ’mit’, mennä
mukiin ’sopia’, vanh. kiel. ja murt. myös nom. ’muoto, tapa, malli’ (Jusl 1745; paik. I- ja PSm), johd.
muata ’antaa myöten, joustaa’, mukailla ’jäljitellä,
sovitella, matkia’, (mielen, ruumiin) mukainen,
(murt. myös) ’sopiva, mukava, vertainen,
samankokoinen; mielitietty, puoliso (Verml)’, ks.
erikseen mukava ~ ink mukk®a ’mukaan’, mukahain
’mukava, hauska’, mukahua ’sopia, mukautua’ | ka
mukah ’jnk mukaan, kanssa; jnk mukaisesti, jtak
noudattaen, seuraten’, muka(h)ine ’mukainen, jnk
jälkeinen, seuraava’, mukalen ’niin, siten, sillä
tavalla, silleen’ | ly mugoi7ne ’sellainen, kaltainen,
niin’ | ve mug(ei7ne, mugoi7ne, mug5o(7ne), mugoi(tƒtƒe)
’sellainen’ | va (Kukk) mukk®a ’mukana, mukaan;
myös; perään, myöten’ | vi rantamurt. muga
’myöten’ (ehkä < sm).
? = samJr max®a ’selkä’ | Jn máha | T móku | slk
m5og id. | (sijam.) Km b5egäql ’takana’ | Kb b´agal | M
bagam (+ yks. 1. p. poss.-suff.) ’takanani’ | Taigi bagáda (+ yks. 3. p. poss.-suff.) ’takana’ (ksam *mäqkå).
— Ims sanueen merkityskirjo näyttää selvästi
pohjautuvan perusmerkitykseen ’taka(osa), jälki’
(vrt. myö-vartaloon johdoksineen), joka on sam
taholla konkreettinen ’selkä’.
Ojansuu Vir 1912 52 (muka1 ja muka2 mahd. eri alkuperää),
SKES 1958 350 (+ ly, muka1 = muka2), E. Itkonen 1968 SKK
498 (molempien kantana ?pronominaalinen *mu-), Sammallahti 1979 FUF 43 32 (ims ~ sam), Janhunen 1981 SUSA 77:9 5
(samoin), Hofstra 1982 ABäG 17 31–37 (mukana, muassa, mukaan < germ *m5uºgª a-z, vrt. mn múgr ’(kansan)joukko, (ihmis-)
paljous’ t. *m5uºgkª 5en, vrt. mn múgi ’kasa, luoko; (kansan)joukko,
ihmispaljous’, mukainen, mukautua < germ *m5uk-/ *meuk’pehmeä’), Häkkinen 1987 ES 183, 184 (ims sanan alkuperä
hämärä), Kulonen 1993 SUST 215 195 (muka2 ~ sam, muka1
eri alkuperää).

mukava (JuslP, Gan 1787; yl.) ’angenehm, nett, bequem’, (laajalti et. länsimurt. myös) ’omituinen,
kummallinen; jnk mukainen (Juva)’ ~ ink mukk®ava
’mukava, sopiva’ | ka mukava ’miellyttävä, hauska;

muki (ei vielä Lönnr; nyk. yl.) ’juoma-astia /
Becher’
< nr mugg id. (vanhin esimerkki v:lta 1740, ehkä
< engl mug ’kolpakko, muki’).
Karsten 1944 FmS 10 334 (sm < nr), SKES 1958 350.

muksata (Lönnr 1874; murt. harv.), muksia (Lönnr;
etup. itämurt.) ’töykkiä, lyödä, kolhia / knuffen,
schlagen, stoßen’, muksahtaa (Gan 1787; melko laajalti murt.) ’kupsahtaa nurin, keikahtaa, pudota romahtaa’, muksis ~ ink muks®a ’hiljakseen askarrella’ |
ka mukVsata ’kaataa, pudottaa (pehmeästi); muksauttaa’, mukVsahtoa ’kaatua t. pudota pehmeästi; muksahtaa’ | vi muks (g. -u) ’sysäys, muksu’, müks (g. u) id., müksata, müksida ’sysätä, töykätä, muksata’.
Deskr.-onomat. sanoja.
SKES 1958 350 (sm ~ vi).

muksu ’lapsi’ ks. mukula.
mukula (JuslP, Gan 1787; yl., ei Verml) ’pahkura,
kasvannainen; lapsi (leik.) / Knollen, Auswuchs;
Kind
(scherzh.)’, mukura ’muhkura (Eurén 1860); lapsi
(leik.), sonnivasikka (paik. murt.)’, mukkura ’pahkura (Lönnr 1874)’, tähän varmaankin myös muksu (et.
Satak PHäme EPohjanm) ’lapsi’ ~ ink mukkura ’kalan mäti’ | ka mukura ’pyöreähkö, kupera esine,
mäki tms.; isomahainen eläin’, mukkula ’muhkura,
pahkura, paakku’ | vi mugul(as) ’mukula’, muguljas
’mukulamainen’, huom. myös koillmurt. mugurik
’turilas’, (Vaivara) mukura, mukuritsa ’hyönteinen,
sontiainen’, oi sia pien mukura! (lapselle, leik.).
Deskr. sanoja, joiden kaltaisia on muuallakin,
esim. tVserL mäqgäqlD , I mugäql ’pahka (puussa, ruumiissa)’, L mäqgäqr ’kyttyrä; kyttyräselkäinen’; tVsuv mäqGäqDl
’pahka, kuhmu, rystynen’; tung muxali ’pallomainen’.
Wichmann 1923 TscherT 72 (sm ~ tVser), Vaigla 1926 EKeel 5
23 (+ vi), Lakó 1944–48 NyK 52 140–42 (+ syrj m{iDl ’paise’),
Räsänen Vir 1947 172 (+ tung ym.), SKES 1958 350, UEW
1988 705 (vrt. tVsuv).
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mulata (Lönnr 1874; paik. länsimurt.) ’polskia, loiskia, pulikoida / plätschern, planschen’, mulailla, mulahdella (Gan 1787), mulia (etup. hämmurt.)
’loiskia, pulikoida’, mulahtaa (paik. murt.)
’loiskahtaa’, mulista (paik. etup. länsimurt.)
’kuohua, kohista; polskia’, mulistua (Hemm 1605
»Mered paohain mulistuvad»), mulina ~ ka mulissa
’ammua, mölistä’ | vi muliseda ’mulista, porista;
lörpöttää’, mulin ’mulina, solina, porina; lörpötys’,
mulistada ’mulia, mulata, molskia, polskia’, E
mulahtada ’aiheuttaa polskaus’.
Onomat. sanoja.
SKES 1958 350 (sm ~ vi).

muli (Eurén 1860) ’sarveton lehmä (paik. kaakkmurt.); kalju (hajat. länsi- ja itämurt.) / hornlose
Kuh; kahlköpfig’, mulipää (laajalti murt.) id., mulo
(Lönnr 1874; Ink), mulupää (paik. Karj) ’sarveton
lehmä’ ~ ink muli ’sarveton’ | ka mulikki ’nupo,
sarveton lehmä’, muDloi, muDlu, muDlupeä, muDlDlu
’sarveton, nupopää’ | ly muDloi7ne, muDlu id. | va muli,
mulipüja id. | li m5uDlpüja id.
todennäk. < baltt, vrt. liett mùlas, Vsmùlas ’sarveton’, Vsmùlis m., Vsmùlîe f. ’nupo nauta’, latv m5ulis m.,
m5ule f. id. — OstjE m3ala ’sarveton (lehmä, hirvi,
peura)’, P molke ’sarveton’ sekä samJr malk id. muistuttavat ilm. vain sattumalta ims sanuetta.
Ahlqvist 1880 NOstj 104 (sm ~ ostj molke), Thomsen 1890
BFB 226 (sm ~ li; < baltt), Paasonen & Donner 1926 OstjW
116 (sm ~ ostj m3ala), Kalima 1936 BL 138 (+ ka ly va; <
baltt), FUV 1955 36 (ims ~ ostj sam), SKES 1958 350 (ims <
baltt), UEW 1988 278–79.

mulja: muljallaan (Lönnr 1874; paik.Karj) ’kovin
ulkonevina, killillään (silmät) / mit großen
Augen’, mulja(h)uttaa (Lönnr; melko laajalti murt.)
’vihaisesti pyöräyttää silmiään’ ~ ka muljallah, -eh
’muljallaan,
-lleen
(silmistä)’,
muljahuttoa
’muljauttaa’.
Deskr. sanoja, vrt. muljata, mulko.
muljata (et. VarsSm Satak) ’kääntää nurin,
myllertää, penkoa, sekoittaa / umkehren, auf-,
durchwühlen, vermengen’, muljahtaa (Salamnius
1690; yl.) ’nuljahtaa, luiskahtaa, kierähtää, pulahtaa,
juolahtaa mieleen’, muljuta ’mullistaa (Gan 1787),
pyöriskellä
(paik. murt.); pyöritellä suussaan
(Rovaniemi)’ ~ va (Kukk) muljoa ’syödä’ | vi
muljuda ’ruhjoa, rutistaa, litistää, survoa’ | li muDlDlq,
muC DlDlq ’käännellä suussa, pureskella’ (> latv mu„l‰ıt,
mu„l®at ’rypeä liassa; syödä möykyttää ilman
hampaita’)

= lpN mol |ljot ’liikahtaa veden pinnassa (iso kala)’, Lu mål´jåt ’luiskahtaa pois’, In moljo∞d (Ko)
’penkoa esiin; penkomalla tyhjentää; kangeta ylös
(kiveä maasta)’ (ehkä < sm).
Deskr. sanoja.
Ganander 1787 NFL 2 202a (sm muljuta ~ vi muljuma), Thomsen 1890 BFB 270 (+ li > latv), SKES 1958 350 (+ lp, ehkä <
sm).

mulkku1 (Jusl 1745; yl.), us. mon. mulkut ’kivespussi, kivekset / Hoden, Hodensack’, yhd. mulkkutauti (VR 1644) ’tyrä’, suolimulkku (1776) id. ~ ink
mulkku ’penis’ | ka mulkku (tav. mon. mulkut) ’miehen (t. koiraseläimen) sukuelimet, vars. kivekset;
mätipussi’ | ve m5uk, mon. m5ukud ’kivekset’ | va
mulkku ’penis’.
Ehkä kontaminaatio muna + kilkku t. kalkku, ks.
näitä.
Ahlqvist 1856 WotGr 138 (sm ~ va), SKES 1958 350 (+ ka
ve).

mulkku2 (Martti n. 1580; ei murt.) ’veräjä / Gattertor’ ~ vi mulk (g. mulgu) ’reikä, läpi’ | li mulk, mon.
m5ulkqd, m5ulkud ’veräjä’ (> latv mulka id.).
Mahd. sama sana kuin mulkku1. Tähän voidaan
verrata sanaa laukku, jolla niin ikään tavataan merk:t
’reikä; (veräjän)aukko; kotelo, pussi’, vaikkakin
nämä selittyvät lainanantajataholla olevasta merk:stä
’avata, sulkea’, jollaista mulkun taustalla ei ole.
Toisaalta on oletettu mulkku1 sanan alkumerk:tä
’tyrä’ (< ’aukko, repeämä’), mikä ei kuitenkaan saa
tukea muista ims kielistä.
Kettunen 1938 LivW 233 (sm mulkku ’tyrä, (>) kives’ ~ vi li),
SKES 1958 350 (vi li tuskin ~ sm mulkku1), Koivulehto 1971
AASF 170 22 (sm mulkku2 = mulkku1, jälkimmäisen alkumerk.
’tyrä’).

mulko: mulkosilmä (Flor 1702; yl.) ’Glotzauge’,
mulkoilla (Renv 1823; yl.), mulkailla (Gan 1788) ~
ka muDlkasilmä ’mulkosilmä’, muDlata (prs. muDlkoau)
’mulkaista, muljauttaa’, muDlkailla, muDlkoalla
’mulkoilla’
= lpN mul |got (In Ko Kld) ’mulkoilla’ (< sm).
Deskr. sanoja, vrt. mulja.
Qvigstad 1881 Beiträge 94 (sm, vrt. lp), SKES 1958 350 (+ ka;
lp < sm).

mulli (Agr; yl.), mullikka (yl., paik. uud.), mullikas
(paik. itämurt.) ’toisella vuodella oleva vasikka;
nuori sonni; sonni / Kalb im zweiten Jahr; (junger)
Stier’, mullonen (paik. murt.) ’karitsa’ ~ va mullikaz
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’nuori sonni’ | vi mullikas ’mullikka, hieho’ (sm > nr
murt. mulle ’sonni’).
Sanojen on arveltu alkujaan tarkoittaneen ’edelliseen vuoteen kuuluvaa, viimevuotista’ ja kuuluvan
muu vartalon johdoksiin (huom. ka mullo7ni vaza
’toiskesäinen vasikka’, ve mul5o7ne vaza ’vuoden vanha vasikka’ jne., vrt. muulloin), mikä ei liene varmaa. Tähän ehkä myös mullo (Renv 1823; Saarijärvi), mullonen (JuslP; paik. KSm) ’forelli, järvilohen
poikanen’.
Ganander 1787 NFL 2 203 (sm mullikka ~ vi mullikas), Gottlund 1832 Otava 2 91 (sm mulli ~ muulloin), Ahrens 1843
GrEhstn 121 (vi mullikas ~ mullu ’viime vuonna’), Ahlqvist
1866 Suomi 2:6 75 (sm < ruots murt. mulle), Setälä 1912–13
FUF 13 413 (sm ? < ruots), Saareste 1924 LVEM 52–53 (+ ka
va), Ruoppila 1943 Kotiel 1 8–11, 90, 100–03 (myös mullo
’lohenpoika’ tähän), Karsten 1944 FmS 10 334 (sm todennäk.
< ruots), Wessman 1956–57 FmS 17–18 75 (sm < ruots),
SKES 1958 350–51 (sm sanojen kuuluminen muulloin sanan
yhteyteen epävarmaa; sm > nr murt.).

mullin mallin ks. myllätä.
mullistaa ks. myllätä.
mullo ks. mulli.
mulperipuu (Lönnr 1874, Raam 1642 Muulbärin
puut) ’silkkiäispuu / Maulbeerbaum’
alkuosa < nr mullbärsträd id., loppuosa suomennettu (ruots mullbär < as m5orbere < lat morum < kr
mõron id.).
Streng 1915 NRL 124 (sm < vur), Hellquist 1939 SEO 665.

multa (Agr; yl.) ’Humus, Erde’ ~ ink ka multa | ly
muld (mon. muldad) | va multa | vi muld (g. mulla) |
li m5ulda ’maa, multa’
< germ, vrt. goot mulda ’tomu’, mn mold ’maa,
multa’, mr muld id. (sk taholta, ehkä sm välit. > lpN
mul |de (In Ko) ’multa’, Lu målt5e ’pehmeäksi tallattu
maa’; suoraan sk > lpN muol |dâ, muol |do ’multa,
ruokamulta’, Lu mult5o id.).
Hallenius 1732 BorFenn 27 (muld ~ ruots mull), 43 (sm mulda
~ goot mulda), Ganander 1787 NFL 2 203 (sm ~ vi mold), Ahrens 1843 GrEhstn 121 (sm ~ vi muld), Grimm 1848 GeschD
1029 (sm < goot mulda), Diefenbach 1851 VWGoth 2 25 (+
lp), Thomsen 1869 GSI 135 (+ va li; < goot), Qvigstad 1893
NL 240 (lp < mn nn; sm), Karsten 1915 GFL 131 (+ ka; ims <
kgerm *mul∞d®a), Karsten 1944 FmS 10 334–35 (ims < ksk
*mul∞d®a), SKES 1958 351 (+ ly).

mumista (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’murmeln’,
mumina ~ vi mumiseda, mümiseda ’murista, mumista’, mümin ’murina, mumina’.
Onomat. sanoja, vrt. mutista.
Kettunen 1938 LivW 228 (sm ~ vi), SKES 1958 351, EEW
1982–83 1597.

mummo (Lönnr 1874; itämurt.), mumma (Pohjanm
Kain), mummu (Jusl 1745; KSm ja länsimurt. paitsi
PSm), mummi (eri tahoilla murt.) ’isoäiti; vanha nainen / Großmutter; alte Frau’ ~ vi murt. (ViruNigula) mumm (g. -u) ’vanha nainen’ (? < sm)
< nr murt. mummu, mumm = mormor ’äidinäiti’.
Renvall 1823 SSK 1 327 (sm < ruots mormor), Karsten 1944
FmS 10 335, Nirvi 1952 Suomi 106:1 133–34 (tarkkoja levikkitietoja), SKES 1958 351.

muna (Agr; yl.) ’Ei; Hode’, johd. munia, munata
’tehdä typerästi, pilata’ (tämä merk. liittynee muna
sanan merk:een ’kivekset’, vrt. tyriä ja tyrä),
munaus; munakas ~ ink muna ’muna; kives,
tyrä; kuhmu, paakku; nuttura; peruna’, munn‰ıa
’munia’ | ka muna ’muna; miehen sukuelimet’,
munie ’munia’ | ly muna ’penis’, mu7nida ’munia’ |
ve muna ’muna; kives’, munida, mu7nda ’munia’ |
va muna, (Kukk) munnia ’munia’ | vi muna ’muna;
kives’, muneda ’munia’ | li mun®a ’muna; kives’
= lp mânne, monne ’muna’, mân |nit, mon |nit
’munia’ | md mona ’kives’ | tVserL mäqnäq, I munäq ’muna, kives’ | vogE I man, L P mon ’kives’, P m5uni
’muna’ | ostjI m3o.n, m3on, E mun, P mu.n, mPo.n ’penis;
kives’ | unk (murt.) mony ’muna; kives; penis’ ||
samJn mona ’muna’ | T manu id. | slk mjåne, man
’penis’ | Km munäqj, munuj ’muna’.
Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk), Fischer 1747 Vog Sib 136
(+ tVser vog samKm), Sajnovics 1770 DemH 40 (+ vi lp), Gyarmathi 1799 Aff 76, 274 (+ ka sam), Sjögren 1821 GS 1 29 (+
md), Lindström Suomi 1852 61 (+ ostj ~ alt), Ahlqvist 1856
WotGr 138 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Budenz
1869 NyK 7 4 (+ li), FUV 1955 36, SKES 1958 351 (+ ly),
TESz 2 1970 953, MSzFE 1971 449, UEW 1988 285–86.

munkki (Agr; yleisk.) ’Mönch’
< nr (vanh.) munk, mr munker jne. (< kas monk,
monik, mys munich jne. << lat monachus < kr mónakhos ’yksinäinen’: mónos ’yksi’). — Alk. sama sana
on leivonnaisen nimitys munkki (Schr 1637 munck;
paik. länsi- ja itämurt.) < vur munk, gräddmunk, nn
munk(k) id., nt (vanh.) munk(e) ’taikinakokkare, pannukakku jne.’; assosiaatioyhteys voi johtua
leivonnaisen (munkin kaapua muistuttavasta) väristä
ja pulleasta ulkomuodosta.
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Renvall 1810–11 Orth 10 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 124,
Hellquist 1939 SEO 667 (tähän myös ruots munk ’leivonnainen’), SKES 1958 351.

munninkainen (paik. PHäme) ’kuusen t. männyn
käpy / Fichten-, Kiefernzapfen’ ~ vi murt. munt (g.
mundi), munn ’käpy’, männimunn ’männyn käpy’.
SKES 1958 351 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1572.

munstykki (1803; etup. länsimurt.) ’puinen imuke,
holkki / hölzerne Zigarettenspitze’, mynstykki
(melko laajalti länsi- ja itämurt.)
< nr munstycke id., sananmuk. ’suukappale’.
Karsten 1944 FmS 10 335 (sm < nr).

munteerinki (As 1679; joks. yl.) ’puku, vaatetus /
Montur, Kleidung’, munteerata (paik. murt.)
’pukeutua; vaatettaa’
< nr mundering ’tamineet, vaatetus, pukine’ (<
vanh. saks Mundirung ’varustus, varusteet’ < ransk).
Hellquist 1939 SEO 667, Karsten 1944 FmS 10 335.

munuainen (tav. mon., Eurén 1860; yl.; Agr mwnahaiset) ’Niere’, rinn. munaskuut (kuu ’rasva’; Agr;
etup. länsimurt.) ~ ink munulaiset, selkämunat | ka
munukkaiset, munumaiset | vi murt. selgämunad,
munamed ’munuaiset’
= lpN mânem, monem, mânemuVs, monemuVs (Lu
In Ko Kld) id.
Johd:ia ja yhd:ja sanasta muna, ks. tätä.
Qvigstad 1881 Beiträge 96 (sm ~ lp), Saareste 1924 LVEM
103 (+ vi), SKES 1958 351 (s. v. muna).

muokata (esim. peltoa, nahkaa, tauti ihmistä; 1749;
yl.) ’be-, ver-, überarbeiten; bestellen (Feld), roden;
(vor)bereiten’, muokka (Lönnr 1874; savmurt. PPohjanm), muokki (Lönnr; paik. savmurt. KPPohjanm
Peräp) ’muokkaus’ ~ ka muokata ’muokata, pehmittää (nahkaa tms.); kiusata, piinata, rääkätä, näännyttää’, muokka ’kiusa, piina, vaiva, kidutus, kärsimys,
tuska’ | ly muokata, muokita ’vaivata, kiusata, kiduttaa’, muokk(e ’vaiva, tuska, kidutus’ | ve mokata
’muokata, vaivata’, mokita ’muokata maata; vaivata’
| va m5ukata ’vaivata’, m5ukka ’vaiva’ | vi murt.
moogata (prs. mookan) ’muodostaa; lyödä nurin’,
mookida ’hieroa jne.’ (ositt. ? < sm) | li muokq
’piinata, kiusata’, muok ’vaiva’ (lpN muok |kât
’käsitellä kovakouraisesti jne.’, In muokki∞d
’rasittaa’, Ko m3u3o´kk5ed ’vaivata, muokata; kiduttaa,
piinata’, m3u3o´kk#e ’kidutus’ < ka t. sm)

< mven *mPoka, vrt. ven múka ’kidutus, vaiva’.
Va on ilm. muita myöhempi laina; li muok osoittaa
ehkä lähinnä latv mokas ’kidutus, vaiva’ sanan
vaikutusta (tässä yhteydessä usein mainittu nr murt.
moka ’lyödä, työskennellä jllak painavalla’ ei
kuulune tähän vaan moukari sanan lainaoriginaalin
yhteyteen).
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr
138 (sm ~ va; < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 142–44 (ka muokka, muokata < ven, kun
taas sm muokata ~ vi mõkama ~ nr murt. moka), Vaigla 1926
EKeel 5 23 (sm ~ vi (Vaivara) muokkima), Kettunen 1938
LivW 235 (+ ka li; sanaan muok vrt. latv muoka), T. I. Itkonen
1943 KV 22 54 (lpKo < ka < ven), Kalima 1952 SlS 125–26 (+
ly; ims < ven; va myöh. laina), Wessman 1956–57 FmS 17–18
75 (sm > nr murt. moka), SKES 1958 351 (vi murt. ? < sm; nr
murt. ? < sm), Plöger 1973 RL 105–06, EEW 1982–83 1550.

muona (JuslP, Alm 1783; yl.), moona (paik. länsimurt.) ’ruoka, ravinto / Speise, Nahrung’, yhd. muonamies, muonarenki ’omassa ruoassaan oleva talon
työmies’ ~ kaP muona ’muona, ruoka, ruokatavarat;
rehu’
< mr, yhd:n manadha-koster ’kuukaudeksi
arvioitu muona’ (nr månadskost) alkuosasta, jonka
vars. merk. ’kuukausi’, vrt. myös nr murt. (Pyhtää)
m5ona-k®ar ’muonamies’ (tämä ehkä kuitenkin < sm).
Vi moon (g. -a) ’muona’, moonamees ’muonamies’,
li m5uon ’eväs, (kuukauden) muona’ on varmaankin
erikseen saatu, ehkä < mr t. as; latv mona, mons
’muona, palkkamuona’ < li t. vi t. as.
JuslP 217a (sm ? < nr månad), Renvall 1823 SSK 1 328 (sm <
ruots månadskost), Ahrens 1843 GrEhstn 121 (sm vi < ruots
månadskost), Thomsen 1890 BFB 271 (+ li > latv), Saxén
1895–98 Lånord 174 (nr murt. Sm muona-k®ar < sm muonamies), Posti 1941 FUF 27 228–31 (vi li < as; latv < vi t. suoraan as), Karsten 1944 FmS 10 620 (sm < nr murt. Sm), SKES
1958 351 (vi li < mr t. as; latv < li).

muori (UpsEK) ’äiti (harv.); isoäiti (PSatak Häme
KSm); vanha vaimo (melko yl.) / Mutter, Großmutter; Alte’ ~ ink muori: vanamuori ’eukko’ | vi moor
(g. -i) ’muori, mummo, eukko, ämmä’
< nr mor ’äiti’ s:sta moder (saks Mutter, lat
mater jne.) id.
Moller 1756 Beskr 155–56 (sm ~ ruots mor), Renvall 1810–11
Orth 61 (sm < ruots mor), Ahrens 1843 GrEhstn 121 (+ vi),
Thomsen 1869 GSI 92 (sm vi < ruots), Streng 1915 NRL 125
(sm vi < ur), Ariste 1933 ERL 79–80 (sm < nr murt. Sm; vi ? <
nr murt. Vi), Karsten 1944 FmS 10 335 (sm < nr murt. Sm),
Nirvi 1952 Suomi 106:1 130–31 (levikkitietoja), SKES 1958
351.

muoska ’lapsi’ ks. puoska.
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muoti (Alm 1804; Raam 1642 »sen muoden (’esikuvan’) jälken»; JWegelius 1749 »tullut ulos modista
ja manerista»; yl.) ’Mode’
< nr mod ’käytäntö; tapa; muoti; kuosi’ (< ransk
< lat). — Vi mood (g. moe) ’muoti; malli, kuosi’ <
saks Mode; ink muoti ’muoti’ < sm t. vi.
Setälä 1896 NyK 26 406–07 (vi < saks), Karsten 1944 FmS 10
335 (sm < ruots), Nirvi 1971 InkS 315 (ink, vrt. vi), EEW
1982–83 1548–49 (vi < saks).

muotka ks. matka.
muoto (Agr; yl.) ’hahmo; kasvot, ulkonäkö; tapa (niin
muodoin ’sillä tavalla, siten’) / Gestalt, Aussehen;
Gesicht; Art, Weise, Form’, muodokas ’hyvämuotoinen; sopiva’, muodoton, muotoilla, muotoilu ~ ink
m5oto ’tapa’ | ka muoto ’ulkomuoto, -näkö; kasvot,
poski; (käytös)tapa, muoti’ | ve m5od, mod (mon. -od)
’kasvot’, modokaz ’kaunis’ | vi mood (g. moou) ’tapa, muoto’ (lpN muotto (U Pi Lu In Ko Kld) ’kasvot,
(murt.) toinen puoli kasvoja, poski’ < sm)
< vkgerm *m5oto- (esigerm *m5odo-), vrt. mn mót
’kuva; ulkonäkö; laatu, tapa’, mr m5ot ’muotti, valumuotti; leima, kuva; ulkonäkö’. — Va muota
’muoto’, (Kukk) m5oda ’tapa; muoti’ < ven móda
’muoti’; li m5uod (Sal muoda) ’muoti; tapa’ voi
kuulua tähän tai olla < latv mode id., vrt. myös muoti
ja muotti.
Ihre 1769 Gloss 2 162 (sm ~ mn mot), Lindahl & Öhrling 1780
LL 262 (sm ~ lp), Ahrens 1843 GrEhstn 129 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 135 (+ li; ?
< mn), Wiklund 1894 LpChr 98 (lp ? < sm < ksk mon. nom.
*m5ot5o, *m5otu), Karsten 1915 GFL 124 (ims < esigerm *m5odo-,
kgerm *m5ota-; lp < sm), Collinder 1932 Urgerm 49 (+ va),
Karsten 1944 FmS 10 335–36 (ims < vanh. kgerm t. germ),
SKES 1958 352 (ims ? < sk; lp todennäk. < sm), Koivulehto
1972 NphM 73 621 (ims < vkgerm *m5oto- < esigerm *m5odo-),
Koivulehto 1984 Juuret 192 (sekä esigerm *m5odo- että germ
*m5ota- mahd.), Häkkinen 1987 ES 185.

muotti (As 1739; joks. yl.) ’metalliesineen valinkaava / Gußform’
< sk, vrt. mr m5ot ’muotti, valumuotti; leima, kuva, ulkonäkö’, mn mót ’kuva; ulkomuoto; laatu,
tapa’ (sama kuin sm muoto sanan originaali,
nuorempi laina).
Rietz 1862–67 SDL 446 (sm < mr mn), Thomsen 1869 GSI
135 (sm < mn ruots), SKES 1958 352.

muovata (Lönnr 1874; melko yl.) ’muotoilla / formen’, muovaella (Kanteletar), muovi (L. Hakulisen
uud. v:lta 1947).

Mahd.
muoto
sanueeseen
liittyvä
epäsäännöllinen johdos; vaikutusta voi olla myös
äänt. läheisestä muokata sanasta.
Räikkälä Kielik 1 1995 6–7 (muovi sanan sepityksestä).

muovi ks. muovata.
mura (Gan 1787; joks. yl.) ’muta, turvemulta, soran- ja savensekainen multa, murska, karkea hiekka,
tomu / Schlamm, Torfmoder, kies- und lehmhaltiger
Humus, Schutt, Staub’ ~ ka mura ’mura, suomuta,
karkea hiekka’
= lpN morre ’muru’, In more (Kld T) ’mura, sakka’. — Arvelut sanan sk laina-alkuperästä (vrt. ksk
*mura: isl mor ’muta, lieju’, ruots mor, mår ’rikka,
roju’) tuskin osuvat oikeaan. Vrt. murea, muru.
Lindström 1859 KeltGerm 60 (sm ~ ruots mor), Setälä 1896
NyK 26 381 (sm ~ lp), Karsten 1944 FmS 10 336 (sm < ksk
*mura), SKES 1958 352, E. Itkonen 1976 JuhlakSinor 294.

murea (Sorol 1621; yl.) ’mürbe, locker’, murakka
(Eurén 1860; itämurt.) id. ~ ink murr‰ıa ’murea; jauhoinen (peruna)’ | ka murie ’murea, kuohkea’,
murakka ’id., möyheä’ | ly mured ’murea’, murak
’murak-ka, murea’ | ve mu\red id. | va mur(ea
’kaunis’, (Kukk) murria ’murea’ | vi mure (g. -da)
’murea’ (sm > lpIn muurrad id.).
Samaa kantaa kuin muru ja ilm. myös mura (ks.
näitä), vrt. myös muro2.
Ganander 1787 NFL 2 208 (sm ~ vi murre), Ahlqvist 1856
WotGr 138 (+ va), Turunen 1950 SUST 99 4 (+ ly), SKES
1958 352 (+ ka ve; sm > lpIn; ehkä ~ muru), E. Itkonen 1976
JuhlakSinor 294 (~ mura), UEW 1988 288.

muretteri (VR 1644 muuröti, Gadd 1768 muretti;
et. LounSm Häme EPohjanm) ’porkkana, punajuuri /
Möhre, rote Bete’, rinn. mu(u)rötteri (hajat.)
< nr mon. morötter (yks. morot) ’porkkana’. Vrt.
muuruuti.
Cannelin Vir 1897 85 (sm muurötteri < nr), Setälä 1912–13
FUF 13 332, SKES 1958 355 (s. v. muuruuti).

murha (Agr; paik. murt.) ’Mord’, merk. myös ’iso,
tavaton, valtava (KaakkHäme Kymenl ja ymp.)’,
johd.
murhata ~ ink
murhata ’murhata’,
murham5es ’murhamies’ (sm > lpN murt. mohre, In
morhe ’murha’)
? < germ, vrt. mn mor“, mr morS, ags mor“ jne.
’murha’. Rinnastus ei ole äänt. aivan moitteeton, mikä antaa aiheen olettaa, että kyseessä voisi olla
omap., alk. murhe sanan yhteyteen (ks. tätä) liittyvä
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sana, jonka merkitykseen (mahd. *’kuolema’ > ’aiheutettu kuolema, murha’) po. germ sana on
vaikuttanut.
Moller 1756 Beskr 155 (sm ~ ruots saks), Ihre 1769 Gloss 2
197 (~ ruots ags jne.), Diefenbach 1851 VWGoth 2 41 (~ goot
mn), Setälä 1906 SUSA 23:1 22 (< varh.-goot *murSa), Karsten 1915 GFL 187 (< germ *murSa), Lagercrantz 1939 LpWsch 493 (sm > lp), Karsten 1944 FmS 10 336 (< ksk *murSa), SKES 1958 352.

murhe (Agr; yl. et. LSm), mure(h), mures ’Sorge,
Kummer’, johd. murehtia (Agr; melko laajalti
murt.), murheellinen ~ ink murhe ’murhe, huoli,
suru’ | ka mureh ’murhe’, murehtie | va (Kukk)
mure, murhe ’murhe, huoli’ | vi mure ’murhe, huoli,
suru’, muretseda ’surra, murehtia’ | li muCr ’suru,
murhe’ (sm > lpN morâVs (Lu In) ’huoli, murhe, suru’, N morâVstit (In) ’surra, murehtia’, Lu mårjåstit
’sääliä, huolehtia’, mårjåtit (In) ’surra jnk takia’).
Sanan varhaisin merk. voi liittyä kuolemaan
kuten sm surra v:llä (ks. tätä); erityisesti, jos tähän
katsotaan kuuluvaksi v. muurehtua (Eurén 1860; Ink)
’kuoleutua (jäsen)’ ~ ink m5urehtua | ka muurehtuo |
ly m5urehtuda | ve mur(eptu-, muroVsta- id. (sama
merk. tavataan myös surra v:llä ja sen vastineilla)
sekä murha (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 207 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 92
(sm ~ lp mårrestam), Castrén Suomi 1844 41 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 135 (+ li), Genetz 1877 KL 15 (sm murhettua ~
ka muurehtu-), Lagercrantz 1939 LpWsch 492 (lp < sm), Turunen 1950 SUST 99 4 (sm muurehtua ~ au ly), SKES 1958 352
(lp todennäk. < sm; sm muurehtua ~ ve).

murista (Salamnius 1690; yl.) ’knurren, brummen,
murren’, murata (: murajaa; EPohjanm, paik. itämurt.) id., murahtaa (Gan 1787; laajalti murt.),
murina ~ ka murata (prs. murajau) ’murista, napista,
torua, möristä, möyrytä’, murissa ’murista;
motkottaa’ | va murissa | vi murt. muriseda ’murista’
| li mur‰ıksq ’määkiä (vuona)’.
Onomat. sanoja, kuten monessa muussa kielessä:
lpR morret ’murista, äristä’, syrj muraln{i ’id.;
kehrätä (kissa)’, nr morra ’murista’ ym.
Pogodin 1904 Severnorussk 16 (sm ~ ka), Kettunen 1938 LivW 236 (+ vi li), SKES 1958 352 (s. v. murata; onomat.), Vääri
1976 Fenno-ugr 2 76–77 (+ va).

murjaani (Raam 1642; laajalti murt.) ’musta ihminen, neekeri; äkäisen näköinen juro ihminen, turjake
/ Mohr; schmutziger od. mürrischer Mensch’ (tav.
»musta kuin murjaani»)

< nr morian ’murjaani’ (< kas m5orian << mransk
morien, moriaine ’mauri’).
Renvall 1823 SSK 1 329 (sm < ruots), SKES 1958 352.

murjoa (hajat. länsi- ja itämurt.) ’runnella, ruhjoa,
muokata, pidellä kovakouraisesti / ramponieren,
bearbeiten, hart anfassen, übel mitspielen’,
murjaantua (Lönnr 1874; murt. harv.) ’kutistua,
murtua, särkyä’, murju (Eurén 1860; paik.
länsimurt.) ’muru, moska, murska’ ~ ink murjata,
murjoja ’rypistää’ | ka murjuo ’murjoa, runnella,
rikkoa, ruhjoa; rutistaa, rypistää’ | va murjaunnu
’rypistynyt’, (Kukk, prs.) murjob ’murjoa, ruhjoa’
? = lpR murjahet ’tappaa (et. lintuja ja linnunpoikia)’. Voi toisaalta kuulua myös mura, muru sanojen
yhteyteen kuten semantt. läheinen murska, murskata.
SKES 1958 352 (s. v. murju; sm ~ va ? lpR).

murju (LönnrLis 1886; yl.) ’huono, pieni, siivoton
asunto, mökki / schlechte, kleine, schmutzige Wohnung, Hütte’
todennäk. < ven mu\rjá, akk. mu\rju ’mökki, hökkeli’.
Kalima 1915 OLR 81 (sm ? < ven), Kalima 1924 SUST 52 89–
90 (sm < ven), Plöger 1973 RL 106.

murkina (Finno n. 1580; yl.) ’aamiainen, aamiaisen
ja päivällisen välinen ateria, päivällinen; karjan
aamuruokinta; ruoka; kaakko (paik. itämurt.) /
Frühstück,
zweites
Frühstück,
Mittagessen;
Morgenfütterung des Viehs; Essen, Speise; Südost’,
murkinoida (Jusl 1745 -ta) ~ ink murkina
’aamiainen’ | ka murkina ’varsinainen aamuateria
(jota ennen oli jo haukattu aamupala); (mon.)
kaakko, etelä; aamujumalanpalvelus’ | ly mu\rgin
’puolipäiväateria, päivällinen (klo 12:n aikaan)’ | ve
murgin ’aamiainen’ | va murtVsina ’murkina, aami-ainen’ | vi rantamurt. murgin(a) ’varhaisen aamupäivän ateria’ (< sm; ka > lpKld murknuVs ’päivällinen’)
< germ, vrt. mn morginn, morgunn, goot maúrgins, nr morgon ’aamu’.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 37 (sm ~ goot maurgins jne.),
Ahlqvist 1856 WotGr 138 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
95 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 135 (~ goot mn), Karsten 1902–
03 FUF 2 198 (< germ *murgina-), Vaigla 1926 EKeel 5 23 (+
vi), E. Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 73 (+ au), T. I. Itkonen
1943 KV 22 51 (lpKld < ka), Karsten 1944 FmS 10 337 (< ksk
*murgina-), SKES 1958 352 (+ ka ly; vi < sm), Hahmo 1994
Grundlexem 184–86.

murkku (paik. Peräp Länsip), murku, murkko ’usva,
sumu, pakkasusva / Nebel, Frostnebel’
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< lpN mur |ko (Lu) ’sumu’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 31 (sm < lp), SKES 1958 352.

murmattaa (Lönnr 1874; hajat. itämurt.) ’murista,
valittaa, haukkua, jyristä / murren, klagen,
schimpfen, donnern’, murmatella (Kal) ’hyräillä’ ~
ve murmutada ’mumista’.
Onomat. sana, vrt. murista, marmattaa.
SKES 1958 352 (sm ~ ve).

muro1 (Gan 1787; EPohjanm) ’pihatähtimö,
vesiheinä Stellaria media / Vogelmiere’, vrt. vi
muru, E moro ’nurmikko, piha’
? < germ *m5ur5on(-), vrt. holl muur ’Stellaria media’.
SKES 1958 352 (? < ven, vrt. muravá ’ruohikko, ruohonurmikko’), Koivulehto 1986 CILT 38 260 (? < germ).

muro2 (tav. mon. murot; uud.) ’aamiaishiutale /
Corn-flakes (Pl.) o. ä.’.
Liittyy muru, murea pesyeeseen, ilm. käännöslainana < engl crisp, vrt. crispy ’murea’; vrt. kuitenkin myös ink muro ’ruoka, joka tehtiin murentamalla
leipää, rinkeliä tms. veteen t. maitoon’.
Nirvi 1971 InkS 320 (ink vrt. muru), Pulkkinen 1984 LokSp
116 (sm käännöslaina < engl).

murska, murskata ks. murjoa.
mursu (JuslP, Gan 1787; muutamia hajat. länsi- ja
itämurt.; Piispa Henrikin surmavirressä esiintyy sana
mursunluiset) ’Walroß’ ~ ka mursu (o: Uhtua murVsu,
Tunkua murVzu) id.
< lpN mor |Vsâ (In Kld T) id. Joko karjalasta tai
kuolanlapista on lainautunut ven morVz, josta on
peräisin eläimen kansainvälisesti tunnettu nimitys
engl morse, ransk morse jne. Ks. myös norsu.
JuslP 218a (sm ~ ven), Ahlqvist 1874 Kieletär 1:3 60 (sm ~ lp
~ ven; mursu ~ norsu), Lönnrot 1874 SRS 1 1094 (sm < ven),
Mikkola 1894 SUST 8 141 (sm ~ lp; suhde venäjään epäselvä),
PreobraVzenski 1910–14 ESRJa 595 (ven < sm), Markwart 1924
UJ 4 327 (ven < sm lp), T. I. Itkonen 1932 AASF B 27 54 (lp >
ven), Kiparsky 1952 AASF B 73:3 50 (onomat.; lp > sm ka; ka
> ven), T. I. Itkonen 1958 SUSA 60:5 18 (lp > sm ven), SKES
1958 352 (ven < joko lpK tai ka), M. Korhonen 1981 Johd 39
(lp > sm; mahd. lp > ka > ven).

murtaa (Agr; yl.) ’brechen (tr.)’, murtua,
murtautua, murto (As 1741; yl.) ’taitto; tuulen
kaatamat puut’, murtuma, (kielen) murre (LPetri
1644; yl.) ~ ink murt®a ’murtaa, taittaa’ | ka murtoa

’vääntää, kääntää, viettää; murtaa, taittaa, rikkoa’,
murto ’rikka, roska, silppu; risu, kaatunut puu;
risukko, ryteikkö’ | ly m5urt(t)a (prs. m5urdan)
’taivuttaa t. kääriä torveksi; vääntää poikki, sijoiltaan’ | ve murta (prs. murdan) ’kaataa puu juurineen, kiskoa maasta irti ja särkeä’, murdot ’roskat,
ruumenet’, murdokaz ’silppuinen’ | va murt®a
’murtaa; kiusata, vaivata’ | vi murda (prs. murran)
’murtaa, taittaa’, murd (g. murru) ’murto, ryteikkö;
tungos’ | li murdq ’murtaa’, murd ’murto (metsässä);
(kielen) murre’
= mdE murdams, M mäqrdams ’palata takaisin’.
Ims taholla alkumerk. näyttää olleen ’vääntää,
taittaa’. — Sm > lpN mur |det ’väistyä syrjään’, Lu
mur´t5et ’taittaa vain latvaosa puusta; kulkea
takaperin’, In murde∞d ’rikkoa, särkeä (esim. hevoset
t. lehmät aidan); kaataa (esim. ukkonen t. tuuli
puita); (vanh.) väistyä tieltä, mennä syrjään’, Ko
mu´rded (Kld T) ’murtaa, särkeä’, N mur |do
’ryteikkö’. — N mor |det ’työntää, heittää jku
taaksepäin t. maahan’, Lu mår´t5et ’taittaa puu
(myrsky); hakata metsää’, mår´t5o ’murto, ryteikkö’
ovat vanhempaa lainakerrosta elleivät suorastaan
ims sanojen alkup. vastineita; todennäk. ims > ven
murt. múrdatƒ ’rypistää; kiusata’.
Ims sanat on tav. yhdistetty murea, muru sanueeseen, josta ne ovat saaneet semantt. vaikutteita; ks.
muru.
Ganander 1787 NFL 2 209a (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
62 (sm ~ md), Ahlqvist 1856 WotGr 138 (+ va; ~ muru), Budenz 1867 NyK 6 477 (+ li; ~ muru), Qvigstad 1881 Beiträge
128 (lp mur |det ’väistyä syrjään’ ~ md), Wichmann 1902–03
FUF 2 165–66 (~ muru), Setälä 1912–14 FUFA 12 34 (+ lp; ~
muru), Kalima 1915 OLR 168 (+ ka; ven ? < ka), Kettunen
1922 LVeHA 1 9 (+ ve), Jacobsohn 1922 AuU 13 (~ muru; ~
ieur kiel.: m-int), Lagercrantz 1939 LpWsch 493, 500 (lp <
sm), Turunen 1950 SUST 99 4 (+ ly), FUV 1955 36 (~ muru
jne.; ? onomat.), SKES 1958 352–53, Collinder 1965 HUV
121 (~ muru; ~ ieur), Kannisto & Liimola Vir 1967 209–10 (~
muru; ~ vog), TESz 2 1970 841, MSzFE 1971 421–22, E. Itkonen 1976 JuhlakSinor 293–95 (sm ~ md; semantt. perustelua), EEW 1982–83 1573–75 (tuskin yhdistettävissä murea,
muru sanoihin, jos md tähän), UEW 1988 288.

muru (Agr; yl.) ’Stückchen, Brocken’, muren, murena (1797; melko laajalti länsimurt.) ’muru’,
murunen, mureta (: murenee), murentaa, murustaa ~
ink muru ’muru, pieni palanen; maidosta ja leivänmuruista tehty ruoka’, mureta ’mureta’, murent®a
’paloitella, murentaa’ | ka muru ’muru, palanen;
ruoka’, mureta ’särkyä, mennä rikki; mureta’,
murentoa ’särkeä, rikkoa, murskata’ | ly muru ’muru’, mureta (prs. murenou) ’särkyä, mennä rikki; kulua rikki’, muret(t)a (prs. murendan) ’särkeä,
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murentaa, rusentaa’ | ve muru ’muru’, mur(eta
’särkeä, murentaa pienemmäksi’ | va muru ’muru’,
mur(ett®a ’murentaa’ | vi muru ’muru, siru’, mureneda
’murentua’, murendada ’murentaa’ (sm ehkä > nr
murt. Sm måra ’muru’)
? = vogI mor-, P mur- ’murtua’, I morl-, P murl’murtaa’ | ostjI mor{i-, E morqj-, P mari- ’murtua,
katketa’ | unk mar ’purra, kalvaa; kuluttaa rikki’ ||
samJr mard®a- ’murtaa, katkaista’, mardo- ’murtua’ |
Jn mo“eiC-, morei- ’murtua’, mo“eC i-, moreCe’murtaa’ | T marúCá- ’murtua’, mar:uCá- ’murtaa’ | slk
morru ’pala’, morna- ’särkeä, murskata’, mur®alta’murentaa’, morena-, morel- ’murtaa, särkeä’ | Km
bäqrujd®abq- id. Samankaltaisia sanoja on myös ieur
kielissä.
Ks. myös mura ja murea, joiden yhteyteen ims
sanue joka tapauksessa kuuluu.
Gyarmathi 1799 Aff 111 (sm murut ~ unk marat), Castrén Suomi 1845 180 (sm ~ sam), Castrén 1849 Ostj 88 (+ ostj, unk
morczol ’murentaa’), Ahlqvist 1856 WotGr 138 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve murondan), Budenz 1867 NyK 6
477 (+ unk mar), Jacobsohn 1922 AuU 13 (~ ieur: m-int), FUV
1955 36 (mahd. onomat.), Räsänen 1955 StO 18:3 35 (~ alt),
SKES 1958 353 (+ ka ly ve vi; kaikki etäsukukielistä esitetyt
vastineet epävarmoja; sm ehkä > nr murt. Sm; ~ mura, murea),
Kannisto & Liimola Vir 1967 209 (+ vog), TESz 2 1970 841,
MSzFE 1971 421, Joki 1973 SUST 151 287 (ural ? ~ ieur
*mor- ’murskata’, *mer-, *merq- ’hangata jne.’), IllitVs-SvitytVs
1976 OSNJa 75 (nostr), Janhunen 1977 SamWsch 87–88,
UEW 1988 288.

museo (Lönnr 1874; yleisk.) ’Museum’
< ruots museum ’museo’ << lat museum id., alk.
’kirjasto, tieteellisen työn tyyssija; muusojen
tyyssija’ < kr mouse˜ıon ’muusojen pyhäkkö,
musiikin t. runouden koti’ (vrt. musiikki).
TS 6 1914 831 (sm << kr), Koukkunen 1990 Atomi 361–62.

musertaa (Agr; laajalti murt.) ’zerdrücken, zerquetschen’ ~ ka mutVsertoa ’rypistää, rutistaa; tehdä jtak
vaivalloisesti’, mutVsuo ’musertaa, rutistaa; survoa,
kaataa’, mutVsurtoa ’rypistää, rutistaa; mättää, syödä;
tehdä jtak huolimattomasti, hosuvasti’ | ly
mutVsurdada ’pusertaa kokoon’ | ? ve muVzoida
’väännellä (sormiaan)’ | vi muserdada ’musertaa,
rusentaa, murjoa’ (sm > lpLu mus5erctit ’teuraseläintä
paloiteltaessa lyödä nivelten ohi ja rikkoa luut’)
?? = lpR (Friis) moVcetet, moVcVcot ’taittaa, katkoa’.
Deskr. sanoja, mahd. kontam. esim. v:eistä murskata t. murjoa sekä pusertaa.
Ojansuu 1918 KAÄH 55 (sm ~ ka), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 23 (sm ~ lpR; ? sm > lpLu mos5erte- ’tappaa’), Tunkelo
1946 VeKÄH 309 (? + ly ve), SKES 1958 353 (deskr.; ? lpR;

sm > lpLu; vrt. syrj m(ed'/z{ir ’nyrkki’, m(ed'/z{irtn{i ’pusertaa yhteen
nyrkissä’).

museva (Eurén 1860; paik. LounSm PKarj), musova (paik. PKarj) ’tumma, mustahko / dunkel,
schwärzlich’ ~ ka museva, musava, musova, musie
’mustahko, tumma, mustanpuhuva’ | ly muzav ’tumma, tummanruskea, tummanharmaa’, muzed
’mustahko, tumma’.
Varmaankin samaa kantaa kuin musta (ks. tätä).
Huom. myös lpLu måsså ’harmaa t. vaaleanharmaa
poro’, måsjåk ’keltainen (koira); harmaa, vaaleanharmaa (poro)’, måskå ’harmaanvalkea (poro)’, N mosâg, mozâg id., muz#ek ’tummanruskea poro’, jotka
mahd. < sm t. suomesta saadusta kannasta johdettuja
(sm mutsikki, mutsinki ’musta poro’ sen sijaan < lp).
MUSz 1873–81 627 (museva ~ musta), Äimä 1919 SUST 45
12 (sm ~ ka), SKES 1958 353 (+ ly; huom. lp), Koski 1983
Väri 62–63.

musiikki (Flor 1688 »Weisulla, Spelil ja Musikillä»
’Musik’
< ruots musik, saks musik jne. < lat musica ’musiikki’ < kr mousik54e tékhn5e ’säveltaide, runous, tiede, taide, hengen sivistys’, pohjana kr sana moyusa
’runotar, muusa’ (>> sm muusa ’runotar’), josta ∅
mousikós ’runottariin tai runotarten suojelemiin
taiteisiin liittyvä; musikaalinen, musiikillinen’.
Koukkunen 1990 Atomi 362–63.

musikka ’(nuori) mies (GJCalamnius 1734; paik.
Laat- ja PKarj Ink), talonpoika (Pälkjärvi); lapsi
(laajalti länsi- ja itämurt.) / (junger) Mann, Bauer;
Kind’ ~ ka muVsikka ’talonpoikainen (tav. naimisissa
oleva) mies; aviomies’ | ly muVzik, muVzikk(e (mon.
muVzikad) ’mies, talonpoika’ | ve muVzik id. | vi murt.
ja vanh. muusikas ’murhaaja, ryöväri, metsärosvo,
sissi’
< ven muVzík ’talonpoika’.
Ganander 1787 NFL 2 211 (sm < ven), Lönnrot 1874 SRS 1
1095 (samoin), Mikkola 1894 SUST 8 142 (+ ka), Kalima
1952 SlS 126 (+ ly ve), SKES 1958 353, Mägiste 1962 ÄRL
36 (+ vi), Plöger 1973 RL 106–07.

muskotti (Schr 1637 muscoti; paik. länsimurt.)
’Muskat’
< vur nr muskot(t) ’muskottipähkinä’ << klat nux
muscata id., oik. ’myskin(tuoksuinen) pähkinä’ (sanasta muscus ’myski’).
Streng 1915 NRL 125 (sm < vur), SKES 1958 353.
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musta (Agr; yl.) ’schwarz’, muste (Lönnr 1836–37),
musteta (laajalti murt.), mustua, ks. erikseen mustalainen, musti, mustikka, mustikki ~ ink musta ’musta, tumma; likainen’, musseta (prs. musten5o) ’mustua’ | ka musta ’musta, tumma; pimeä; likainen’,
musseta (prs. mustenou) ’mustua, tummua; tulla likaiseksi’, mustuo ’tummua, mustua; likaantua’ | ly
must((e), musteta | ve must, mustneda | va mussa | vi
must ’musta; likainen’, musteneda ’musteta, tummua’, mustuda ’mustua; likaantua’ | li must®a ’musta;
likainen’ (sm mustua > lpIn mosto∞d ’tummeta
(vaate, metalli)’, Ko m(est(ad (Kld) ’likautua;
mustua’, ? N mos |tot ’saeta, sameta (liemi, rasva)’).
Vrt. museva.
Ganander 1787 NFL 2 211 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 565
(+ va), Sjögren 1849 MélR 1 222 (+ li), Ahlqvist 1859 Anteckn
95 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 16 (+ ka), Äimä 1919 SUST 45
11 (ims ~ lp), SKES 1958 353–54 (+ ly; sm ? > lpN mostâ-,
mostâs ’paksu, samea’), Koski 1983 Väri 59–62, Häkkinen
1987 ES 185.

mustalainen (Flor 1688; yl.), murt. mustilainen (Ija PSm) mustolainen ’Zigeuner’ ~ ink mustalain | ka
mustalaine, mustilaine | va mustolain, (Kukk) mussalaina | vi mustlane id.
Johd. sanasta musta (ks. tätä).
SKES 1958 353 (s. v. musta; sm ~ va vi).

musteri (Gan 1787; melko laajalti länsimurt., paik.
Kain Verml) ’täti / Tante’
< nr moster, vur morsyster id.
Ganander 1787 NFL 2 212.

musti (Jusl 1745; yl.) ’mustan koiran nimi / Name
für einen schwarzen Hund’ ~ au mustƒi id. | va mussi
’musta hevonen t. koira’ | vi must (g. -i) ’musta koira’ (> latv musts id.) | li muVst (mon. muVst‰ıd) ’pieni
hyljelaji’ (sm > lpN mus |ti ’mustan koiran t. hevosen
nimi’).
Johd. sanasta musta (ks. tätä), vrt. mustikki.
Thomsen 1890 BFB 271 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 236–
37 (+ li), SKES 1958 353 (s. v. musta; + au; sm > lp).

mustikka (LPetri 1644 musticot mon. nom.; yl.)
’Vaccinium myrtillus / Heidelbeere’ ~ ink mussikka |
ka mussikka, mustƒikka, mustƒoi | ly muVstƒoi, mustƒoi |
ve mu/stƒik, mu/stƒikai7ne, mu/stƒik(ei7ne | va musikaz, musikka, mussikka | vi mustik(as) | li muVskqz id.
Johd:ia sanasta musta (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 212 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
138 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Budenz 1886–87

NyK 20 409 (+ au), Mägiste 1928 Demin 154 (+ li), SKES
1958 353–54 (s. v. musta; + ly).

mustikki (Gan 1787; itämurt., paik. Pohjanm), mustike (Jusl 1745; paik. LounSm ja Häme), musto (paik.
EPohjanm) ’mustan lehmän nimi / Name für eine
schwarze Kuh’ ~ ink mustoi | ka mussikki, mustƒikki,
mussikko, mustƒikko, mustƒikoi id., mustoi ’mustan
lampaan nimi’ | ly mustƒikoi ’musta lehmä’ | ve mu/sti-kei, mustƒik(ei | va musikk(e, (Kukk) mu/so ’mustan
lehmän nimi’ | vi mustik id., mustu ’musta härkä’ (>
latv musts ’ruskea härkä; koiran nimi’).
Johd:ia sanasta musta (ks. tätä), vrt. musti.
Ganander 1787 NFL 2 212 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 271
(ims > latv), SKES 1958 354 (s. v. musta; + ka ly ve va).

muta (Agr; yl.) ’Moder, Schlamm’ ~ ink ka muta |
ly ve muda | va muta | vi muda id. | li mud®a
’merilevä, meren muta’
= lpN mo∞d∞de ’suomuta, lieju’, Lu måt5e
’vaatteista lähtevä pöly’ | md moda ’maa, multa’
(lpN motte (In Ko Kld) ’muta’ luult. < sm; ven murt.
múdega ’mutainen, liejuinen vesi’ < ve mud(eg id.;
latv mudas ’mätä merilevä’ < li).
Ihre 1769 Gloss 2 192 (sm ~ germ modd, mudd jne.), Ganander
1787 NFL 2 212a (sm ~ vi), Ahlqvist 1861 MMdGr 163 (+
md), Thomsen 1890 BFB 269–70 (+ li; li > latv; germ ja sm
sanan suhde epäselvä), Genetz 1896 Sgr ∞d 8 (+ lp mo∞d∞de; lp
motte ehkä < sm), Setälä 1896 NyK 26 381 (+ ka va ve), Pogodin 1904 Severnorussk 43 (ims ~ ven), Meckelein 1913 FgrElem 51 (ims > ven), Karsten 1915 GFL 132 (sm ? < kgerm
*mudd®a), Wessman 1938 FmS 5 107 (sm < kgerm *muSa- t.
*mu∞da-), SKES 1958 354 (+ ly), Koivulehto 1972 NphM 73
626 (ims md < germ), UEW 1988 705.

muti (Jusl 1745; paik. PSm), muttu (Lindström 1859;
ei murt.) ’peski, poronnahkaturkki (karvat ulospäin)
/ Rentierpelz (mit der Haarseite außen)’
joko < ruots mudd ’peski, poronnahkasaapas, kauluri’ (joka on selitetty lainaksi < lpN muod |da (R E
U Lu In Ko) ’kulunut vanha peski’) tai suoraan < lp.
Ihre 1769 Gloss 2 202 (sm muti < ruots), Lindahl & Öhrling
1780 LL 259 (sm ~ lp), Lindström 1859 KeltGerm 152 (sm
muttu < ruots), Wessman 1936 FmS 4 44 (sm muti, muttu <
ruots), SKES 1958 354.

mutiainen (Lönnr 1874; Satak) ’mäkärä, pieni hyttynen; sammakonpoika, jolla vielä on pyrstö / Kriebelmücke, kleine Mücke; Kaulquappe’, mutinkainen
(Lönnr; paik. LounSm), mytiäinen (Gan 1787; paik.
Satak Häme) ’pieni hyönteinen’, vrt. ly mutƒ ‰ıne ’pieni kala’ | va mutukaz ’hyönteinen, pikku elukka’ | vi
mutik, mutikas, mutukas ’id., kovakuoriainen’, mu-
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dilane ’pikku elävä,
’sammakonpoika’.
Deskr. sanoja.

hyönteinen’,

mutike(ne)

mutta (Agr; yl.), murt. myös muutta, muuta ’aber’ ~
ink m5uta | ka muuta id. (sm > lpN mutt3o (Lu In Ko)
id.).
Alk. muu pronominin abess.- t. partit.-muotoja.
Ks. muu.

mutista (Raam 1642; yl.) ’mumista / murmeln, murren’, mutina, mytistä (Gan 1787; murt. harv.) ’mutista’, mytinä ~ ink mutissa ’mutista, sanoa vastaan’ |
vi müdiseda ’tömistä, jymistä, jytistä’, müdin
’töminä, jyminä, jytinä’.
Onomat. sanoja.

Lönnrot 1854 Enare 238 (sm ~ lp), Blomstedt 1869 HB 107
(mutta < muutta), Ojansuu 1922 Pron 38 (samoin), Lagercrantz
1939 LpWsch 502 (sm > lp), Hakulinen 1941 SKRK 1 70 (<
muuta), *Kuusinen Vir 1957 34–48 (samoin), SKES 1958 354
(mahd. < *muu-tta), Häkkinen 1987 ES 186.

SKES 1958 354.

EEW 1982–83 1634 (sm ~ vi).

mutka (Agr; yl.), rinn. mukka (Lönnr 1874; EPohjanm Peräp Länsip, paik. PSatak) ’Krümmung, Biegung, Kurve; Komplikation’, johd. mutkikas, mutkistua, mutkallinen ~ ink mutka ’mutka; oikukas vaihe; odottamaton, kumma tapaus’ | ka mutka, (kaP
myös) mukka ’mutka; keino, konsti, metku’ | va mutka ’koukku, mutka’ | vi murt. (Kuusalu) mutk (g. -a)
id. (< sm). — Sm mukka > lp mok |ke ’mutka, silmukka; matka; asia’.
Lönnrot 1854 Enare 237 (sm ~ lp), Ojansuu 1918 KAÄH 53 (+
au), T. I. Itkonen Vir 1948 158 (sm mukka < lp), FUV 1955 36
(sm ? > lp; + sam), SKES 1958 354 (+ ka va; vi murt. < sm),
UEW 1988 282 (sm ? ~ sam).

mutrana (LönnrLis 1886; paik. kaakkmurt. ja Kymenl), mutrena, mutrina, mutrona ’konstikas,
omituinen / verzwickt, kompliziert’
< ven mudrjónyj ’konstikas, mutkikas, kummallinen’.
Lönnrot 1886 Lis 105, Plöger 1977 RLDial 320.

mutsikki, mutsinki ks. museva.
mutso (Gan 1787; paik. Karj) ’vaimo, emäntä, morsian / Ehe-, Hausfrau, Braut’, mutsu (paik. PKarj)
’vaimo’ ~ ka mutVsoi, muttVso ’nuorikko, nuori vaimo;
nukke’ | ly mutVsoi ’nuorikko’ | ? ve mutVsu, mutVsu7ne
’pieni, vähäinen’ | vi murt. muts(u) ’miehen
käyttämä nimitys vaimostaan’.
Ganander 1787 NFL 2 213a (au), Toivonen 1928 FUF 19 149
(sm ~ ka ly ve vi; myös ~ syrj vog, jotka eivät kuulu tähän),
SKES 1958 354.

mutsukka (paik. EKarj) ’viulun jousi / Geigenbogen’
< ven smyVcók id.
Ruoppila 1986 Suomi 136 33.

mutteri (Lönnr 1874; yl.) ’Schraubenmutter’, yhd.
ruuvimutteri id.
< nr mutter < saks Mutter ’mutteri’, sama sana
kuin Mutter ’äiti’, joka on tullut tähän käyttöön
merk:n ’kohtu’ (saks Mutterleib, nr moderliv) kautta.
Wessman 1936 FmS 4 292 (sm < nr), SKES 1958 354.

muu (Agr; yl.) ’andere(r/s)’ ~ ink m5u | ka muu ’toinen, muu, muunlainen’ | ly va m5u | vi muu ’muu, toinen’ | li m5u, mon. munt ’id.; jokin; lähin’
= lpE mübbie, nübbie, U müb |bee, Pi mubbie,
nubbie, N nub |be (Lu In Ko Kld T) ’toinen (lukusana
ja indef. pron.), muu’ (< *m5umpa, n- dissimilaatiota)
| tVser moläq, molo ’muu, toinen’ | vogE m(5et, m®at, I
m®at, m5ot, L m5ot, P m5ot ’vieras; muu, toinen (myös lukusana)’ | ostjP mog-: mogql ’muu, tuo’, mogqt ’nuo,
muut’; I måk{i, E m3aga, P m3axa, m3oxa ’aikaisemmin,
ennen muinoin, kauan sitten, joitakin vuosia sitten’ |
unk más ’eri, muu, toinen; toisenlainen’. Ks. myös
muuan, muukalainen, muulloin, muuntaa, muuttaa,
muuten, mutta, muinoin, muinainen sekä moinen.
Ganander 1787 NFL 2 213a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff 16
(lp ~ unk), Castrén 1844 EGS 48, 149 (sm ~ lp syrj m(ed ’toinen, muu’), Lindström Suomi 1852 62 (sm ~ unk), Hunfalvy
1859 MAÉrt 1:19 377 (+ votj m{id ’muu’, vog), Budenz 1869
NyK 7 1 (+ li tVser), Ojansuu 1922 Pron 103 (+ ka), FUV 1955
100, SKES 1958 354 (+ ly va ? ostj), TESz 2 1970 852–53
(ostj epäilyksittä); MSzFE 1971 424–25 (? ostj), EEW 1982–
83 1585–86, Honti 1982 GOuV 162 (vog ~ ostj), Häkkinen
1987 ES 186, UEW 1988 281–82 (? ostj; votj ja syrj äänt.
epäsäännöllisiä), Kulonen 1993 SUST 215 197–98 (votj syrj
sanat sm mo-vartalon vastineita).

muuan, muudan (Gan 1787; paik. länsi- ja itämurt.)
’joku, eräs / jemand, etwas, ein’, muutama (Agr; yl.),
muutoma (Lönnr 1874; paik. murt.) ’jokunen’ ~ ink
m5utama, m5utoma ’muutama; joku’, m5utamain ’eräs’
| ka muuvan, muuven, muuves ’joku, muuan, muutama’, muutama, muutoma, mutoas id. (lpN muttom,
muttem (Lu In Ko Kld T) ’muutama, eräs, joku’ <
sm).
Johd:ia sanasta muu (ks. tätä).
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Juslenius 1745 SSC 220 (muutama ♦ muu), Lindahl & Öhrling
1780 LL 264 (sm ~ lp), Ojansuu Vir 1917 110–11 (+ ink ka),
Collinder 1949 LpJukk 181 (sm > lpN), SKES 1958 354,
Häkkinen 1987 ES 187.

Johd:ia sanasta muu (ks. tätä), vrt. myös mulli.
Juslenius 1745 SSC 220 (mulloin, muuloisin ♦ muu), Gottlund
1832 Otava 2 91 (sm ~ vi), Genetz 1890 Partikk 143 (+ ka ve
li), Tunkelo 1946 VeKÄH 551 (+ ly), SKES 1958 355.

muukalainen (Agr; melko yl.) ’toisaalta oleva, vieras / fremd; Ausländer’ ~ ink m5ukalaine
’muunlainen’ | ka muukalaine ’muualta oleva,
muukalainen’ | ly m5ugalaine id. | va (Kukk)
m5ukalaina ’muunlainen’.
Johd. sanasta muu (ks. tätä), jonka muuka-aineksen suhteen vrt. muualla, muualle (< *m5ugalla jne.),
ka muukali ’muulla tapaa, muuta kautta’, ly m5uga
’muualla, muualta’, m5ugaDli ’toisen paikan kautta’,
sekä sikäläinen, siellä (< *sigällä), täkäläinen.

muuntaa (ei vanhastaan murt.) ’verändern, umwandeln’, muuntua (Hemm 1616), muunnos ~ va m5unt®a
’muuttaa toiseksi, muuntaa’ | vi muundada,
muunata, moonata, moondada id.
Johd:ia sanasta muu (ks. tätä).

Juslenius 1745 SSC 220 (muukalainen ♦ muu), SKES 1958
354–55 (sm ~ ka ly).

muurahainen (Agr; laajalti murt.), rinn. muurainen,
muuriainen ’Ameise’ ~ ink m5urahain | ka
muurahaine | ly m5urahai7ne | ve murahai7ne,
murhai7ne, murh®a7ne | vi murt. murelane, mureline,
murulane ’muurahainen’
mahd. < germ *m5ura- (ks. myös mauriainen ja
myyriäinen).

muula (lounmurt.) ’tuhkan- ja kalkinsekainen lipeä,
jossa kapakaloja pehmitetään / asche- und
kalkhaltige Lauge zum Einweichen von Stockfisch’,
muulata ’pehmittää kapakaloja (lipeässä)’ ~ ve mugl
(partit. -ad) ’lipeä’ | viE mogl (g. -a), mugl (g. -a),
mügl (g. -ä) ’väkevä tuhka- ja kalkkilipeä’
< ven mydlo: m/ylo ’saippua’ (-dl- korvattu -kl:llä samaan tapaan kuin germ -Sl-, -∞dl- sanoissa
neula ja seula, ks. näitä; tl-yhtymää ksm:ssa ei
ollut).
Ojansuu 1922 EKeel 1 139 (viE < ven murt. *myglo), Kalima
1946 FUF 29 87–88 (+ ve < ven), Toivonen 1949–51 FUF 30
345 (+ sm; ksm *mukla < sl), Kalima Vir 1950 67–68, Kalima
1952 SlS 123–24, SKES 1958 355, EEW 1982–83 1558.

muuli (Agr; murt. harv.; Raamatusta) ’Maulesel’
< mr mule, mn múll jne. ’muuli’ < kas m5ule, mys
m5ul < lat mulus id. — Vi muul ’muuli’ < saks.
Schlüter 1910 SbGEG 1909 22, 41 (vi < kas), Streng 1915
NRL 125 (sm < vur mmr jne. < lat), SKES 1958 355.

muulloin (1659; Martti n. 1580 mwlloin; laajalti
murt.), mulloin (Agr, Jusl 1745) ’muuna aikana; viime vuonna (vanh.) / zu einer anderen Zeit; (früher)
voriges Jahr’, muulloinen ’entinen, (vanh.) viimevuotinen’ ~ ka mulloin ’viime vuonna, ennen’, mulloine ’viimevuotinen; vanha’ | ly mulloi ’viime
vuonna’, mulloi7n, mulloi7ne ’viimevuotinen, viime,
tämän edellinen’ | ve muloi, mul(ei ’viime vuonna,
viimevuotinen’, end(emul5o ’toissa vuonna’, mul5o7ne
’viimevuo-tinen’ | vi mullu ’viime vuonna’, mullune
’viimevuotinen’ | li m5uli7n ’viime vuonna’, mulli
’viimevuotinen’.

Ojansuu 1916 SKTT 164–65 (sm < vi muunnos kirj. laina),
Setälä 1921 Kielentutkimus 136 (sm sanat todennäk. Ahlqvistin
käytäntöön ottamia; voivat olla sm johd:ia), Nieminen Vir 1948
84, SKES 1958 355 (+ va), EEW 1982–83 1585–86.

Ihre 1769 Gloss 2 216 (sm ~ ruots myra), Europaeus 1782 Käsik 5 (sm < ven muravéj ’muurahainen’), Porthan 1801 OS 4
322 (samoin), Mikkola 1894 SUST 8 144 (sm ~ ka ve vi; ei <
ven), Toivonen Vir 1919 106 (sm lainattu germ *mauraz sanan
5u:llisesta ablaut-asteesta), Saareste 1924 LVEM 78–80, SKES
1958 355 (+ ly; < ven t. germ), Plöger 1973 RL 320–21 (ei <
ven).

muurain, muurama (Schr 1637 muramet, LPetri
1644 muuramet, Jusl 1745 muurama; yl. paitsi PSm)
’lakka, Rubus chamaemorus / Moltebeere’ suomuurain id., ks. erikseen maamuurain ~ ink m5uran
(g. m5uramen) ’muurain’ | ka muuroan, muuroi
’suomuurain punertuneena mutta vielä kovana’ |
ly m5uroi ’suomuurain’ | ve murm, m5urik(ei7ne,
m5uraVsk, muraVsk ’suomuurain’ | va muraga id. | vi
murak(as) ’muurain, lakka’
= syrj m{ir: m.-pom, m.-pon ’suomuurain’ (pom,
pon ’pää’) | vogE mor®ak, I marqx, L morqk, P morax
id. | ostjI morqk ’maamuurain’, E murqx ’maa-, suomuurain’, P morqx ’suomuurain’ || samJr marana |
Jn mo“agga, moragga | T muráC ka id. (obinugr
> tat mrak ja ven murt. moro/ska, muroVska > jak
morosxo, moruoVska; sam > tung morono; vepsässä
osaksi ven vaikutusta).
Lindström Suomi 1852 62 (sm ~ ostj; ~ ven), Ahlqvist 1856
WotGr 138 (+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve muraVsk),
Europaeus 1868 Suomi 2:7 67 (+ samJr Jn), Donner 1875 Boningsplatser 129 (+ syrj tat tung), Budenz 1886–87 NyK 20
409 (+ ka), Mikkola 1894 SUST 142 (ve kontam.; ~ ven), Paasonen 1908 NyK 38 268 (+ vog samT), Wichmann 1908 NyK
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38 276 (vog > tobtat), Kalima 1915 OLR 162 (+ ly), Rapola
1919–20 Suomi 4:17 266 (+ ink, ve murm), Saareste 1924
LVEM 43 (viP muuramed < sm), Räsänen Vir 1947 168 (ostj >
tobtat; sam ? > tung), Räsänen Vir 1952 175–76 (obinugr > ven
> jak), FUV 1955 37, SKES 1958 355, Schindler 1964 Sprache
10 172 (ural *mora ~ ieur *moro-), Joki 1973 SUST 151 287–
88 (ural *m5ura, *m5ora, ? *mora ? ~ tai ?? < ieur *moro-),
UEW 1988 287 (ural *mura), Koponen 1991 SUSA 83 132–
35.

muurari (As 1757; yl.), muurali (paik. ISm) ’Maurer’
< nr murare ’muurari’; ks. muuri.
SKES 1958 355 (sm < nr).

muurata (Agr; yl.) ’mauern’
< nr mr ym. mura ’muurata’; ks. muuri.
Streng 1915 NRL 125–26, SKES 1958 355.

muurehtua ’kuoleutua’ ks. murhe.
muuri (Agr; yl.) ’tiili- t. kivirakennelma; tulisija;
(navetan) muuripata / Mauer; Feuerstätte; an der
Feuerstätte (im Stall) eingemauerter großer Kessel’
< nr mr mur ’muuri, muurikivi, saviruukku’ (<
mas m5ur << lat murus ’muuri’); vi müür, li müJur
’muuri’ < saks; lpN muw |râ (Lu) ’muuri; tulisija,
takka’ < sk.
Renvall 1810–11 Orth 13 (sm < nr), Thomsen 1869 GSI 45,
Ahlqvist 1871 KO 164 (+ vi müür), Qvigstad 1881 Beiträge
125 (sm lp < sk), Streng 1915 NRL 125–26 (+ ka muu\ri ’suuri
pata’; < sk << lat), Ojansuu 1916 SKTT 165 (vi < kas), SKES
1958 355.

muuruuti, mu(u)ruutti (Flor 1678 muruoti; etup.
LounSm), muuretti (paik. savmurt. EPohjanm)
’porkkana / Möhre’
< nr morot, mr morerot ’porkkana’. Ks. myös
muretteri.
Renvall 1823 SSK 1 330 (sm < nr), SKES 1958 355.

muutama ks. muuan.
muuten (Lönnr 1874; et. PSm, paik. itämurt.), muutoin (Agr; LSm), muiten (Lönnr; kaakkmurt.
PKarj Verml) ’sonst’ ~ ka muitein, muiten ’muussa
tapauksessa; muussa suhteessa, muusta syystä, muun
vuoksi; muulla tavalla, toisin, muuten’ | ly muitƒe
’muuten; toisin’ | ve muitƒe, muitƒi ’muuten; suotta,
turhaan’ | va muit(e ’muutoin’ | vi muidu ’id.;
turhaan; muuten vain’ | li m5uita, m5(eita ’muuten’ (sm

> lpLu mut5oi, N mu∞doi, In mudoj, Ko m5u´den
’muuten, muutoin’).
Johd:ia sanasta muu (ks. tätä).
Juslenius 1745 SSC 220 (muutoin ♦ muu), SKES 1958 355
(sm ~ ka ly ve va vi li; lp < sm), Häkkinen 1987 ES 187.

muuttaa (Agr; yl.) ’an einen anderen Platz
versetzen; eintauschen, auswechseln; (ver)ändern,
umwandeln; umziehen’, muuttua, muutos ~ ink
m5utt®a, m5uttua | ka muuttoa, muuttuo | va (Kukk)
m5uttua ’muuttua’ | vi muuta ’muuttaa, muutella’,
muutuda ’muuttua; käydä’
?
=
lpLu
muktalit
’muuttaa,
tehdä
muutoksia’‚ muktasit, muktusit ’muuttua’ (lpLu
muhtt5et ’estää’, N mut |tet (In Ko) ’muuttaa, vaihtaa’
< sm).
Johd:ia sanasta muu (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 215a (sm ~ vi mudutama), Lönnrot 1854
Enare 238 (+ lpN mut |tet, In mutte∞d), Ahlqvist 1856 WotGr
138 (+ va), Lönnrot 1874 SRS 1 1100 (muuttaa ♦ muu), Genetz 1877 KL 39 (+ ka), Qvigstad 1881 Beiträge 94 (lp mut|tet
< sm), SKES 1958 355 (? + lpLu muktalit, muktasit), Häkkinen
1987 ES 188.

myhistä (Eurén 1860; paik. itämurt.) ’pitää hiljaista
ääntä, jymistä hiljaa (ukkonen) / leise Laute von sich
geben, fern rollen (Donner)’, myhinä, myhäillä ~ ink
mühh‰ıä ’hymyillä, myhäillä’ | va (Kukk, prs.) mühizeb ’myhäilee’ | vi mühiseda ’humista, kohista, pauhata’, mühin ’humina, kohina, pauhu’.
Onomat. sanoja, vrt. muhata.
myhky (paik. Päij- ja PHäme) ’kyhmy, pahkura,
paakku / Beule, Knollen, Klumpen’, myhkyrä (Eurén
1860; eri tahoilla murt.) ’kyhmy, pahka, paise, paukama, kerä’, tähän ilm. myös myhkä yhd:ssa salamyhkä, -myhkää (GGCalamnius 1754), -myhkäinen
~ vi mühk (g. mühi, E mühü) ’kimppu, mytty, käärö’,
mühak, mühakas ’kyhmy, paise’
mahd. = tVserL mqVskqr, I müVskqr, müVskür ’vatsa’
| votj m{iVs, m{iVsk- ’selkä, selkäpuoli’ | syrj m{iVs, m{iVsk’selkä, selkäranka, selkäpuoli; kyttyrä’‚ J mhoVsk ’kyttyrä’, m{iVsk{ir ’kumara, kumaraselkäinen; pahka, myhkyrä, kyttyrä’, J mhoVskhor ’kumara’.
Ilm. deskr.-peräisiä sanoja. Vrt. muhka.
Lakó 1950 NyK 52 239–41 (sm muhka, muhkura, myhkyrä ~
vi mühk, tVser votj syrj), EEW 1982–83 1636, UEW 1988 703–
04.

mykky ’sykkyrä (Gan 1787); jauhokokkare (paik.
itämurt.) / Verwicklung, Knoten; Mehlkloß’, mykkyrä (Gan; etup. hämmurt. KSm EKPohjanm ja ymp.)
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’sykkyrä’, mykkyrässä ’käppyrässä’, mykkylä ’sykkyrä (Lönnr 1874); mäennyppylä, pieni kumpu
(LaatKarj Savo)’, myky (savmurt. KPohjanm)
’kokkare, pallero; kasa’, mykyrä ’pellavakimppu
(paik. ESm); kuhmu, mytty, käärö; pieni, pyöreä
ihminen (melko laajalti murt.)’, mykyrässä (Raam
1642; hajat.) ’kumarassa, käppyrässä’, mykevä (et.
itämurt. PSm) ’kupera’ (ilm. tämän pohjalta uud.
mykiö 1874) ~ ka mykkyrä, mykkyri ’pyöreähkö
esine; paakku, kokkare; pieni ja lihava ihminen’,
mykyrä ’kuperahko ja pyöreähkö esine’ | vi mügar
’suurehko ohut pilvi’, mügarik ’epätasainen,
kuoppainen; ohuessa pilvessä oleva’, mügam
’viljakeko’ | li mig®am, müg®am ’joukko, kasa, läjä’.
Deskr. sanoja.
Kettunen 1938 LivW 223–24 (sm mykyrä ~ vi mügam, li mig®am), SKES 1958 355–56, EEW 1982–83 1634.

mykkä (Agr; yl.) ’stumm’, mykistää, mykistyä ~ ink
mükkä | ka mykkä, mykistyö | va müttVsä ’mykkä’ | vi
koillmurt. mükk (g. müka) id. (ilm. < sm).
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (sm ~ va), SKES 1958 356 (+ ka vi
? lpE mœakkalit ’pysähtyä puhuessaan’), Mägiste Vir 1958 134
(vi < sm), Kettunen Vir 1962 306–07, EEW 1982–83 1636.

myky ks. mykky.
mylly (Agr; yl.) ’Mühle’ ~ ink müllü | ka mylly | va
müllü ’mylly’
< mr mylla, mylna, mn mylna ym. id. (<< mlat
molina id.; sk > lpN mil |lo, mil |lu (In), Lu milla id.,
ehkä ositt. sm välit.).
Moller 1756 Beskr 155 (sm ~ germ), Ihre 1769 Gloss 2 121 (sm
~ sk mölla, mylna), Lindahl & Öhrling 1780 LL 238, 254 (sm
~ lp < sk), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 109 (sm < mn mylna > nr murt. mölla), Streng 1915
NRL 126–27 (<< mlat), Karsten 1944 FmS 10 337 (< mr mylla
(mylna), nr murt. Sm *mylla), SKES 1958 356 (+ ka; sk > lp,
ehkä ositt. sm välit.).

mylläri (Martti n. 1580; yl.) ’Müller’ ~ ink mülläri |
va mülläri
< mr myllare, mylnare, mn mylnari ’mylläri’
(<< lat molinarius). Vrt. mylly.
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (sm ~ va), Thomsen 1869 GSI 135
(sm va < mn mylnari, mr mylnare, myllari, möllari), Karsten
1909 IF 26 252 (sm < sk << lat molinarius), Streng 1915 NRL
126 (sm < mmr), SKES 1958 356.

myllätä (Eurén 1860; yl.) ’myllertää, peuhata / (auf-,
zer)wühlen, toben’, mylläkkä, myllertää (ChrLencqv
1782 myllermöitetyxi transl.) ~ ink müllätä ’peuhata,

myllertää’ | ka müllätä ’tehdä kiireesti; rehkiä’, mylläkkä ’melu, mylläkkä, tappelu; myrsky’ | va (Kukk)
müllätä ’telmiä, peuhata, meluta’ | vi müllata
’meluta, riehua, raivota’.
Deskr. sanoja; näiden takavok. varianteiksi selittynevät mullin (mallin; Hemm 1616) ’sekaisin’ sekä
mullistua, mullistaa.
Saareste 1924 LVEM 67 (sm ? ~ vi), Raun 1939 EKeel 18 145–
46 (sm ~ vi).

mylviä (Raumannus 1674; yl.) ’brüllen’, mylväistä.
Onomat. sana, vrt. mölistä (s. v. möly), myykiä.
mynninki ’piipun suuosa, savukkeen holkki (LönnrLis 1886; itämurt.); pyssyn suu (etup. VarsSm Häme) / Mundstück der Pfeife, Zigarettenspitze, Mündung des Gewehrlaufes’, mynni (KPPohjanm Peräp)
’savukkeen holkki’
< ruots mynning ’suu; aukko’.
Karsten 1944 FmS 10 338 (sm < ruots).

mynsteri (Lönnr 1874; yl.), rinn. mynstäri (Schr
1637), mystäri, myöstäri, mönsteri (hajat. länsi- ja
itämurt.)
’suutarin,
räätälin
ja
ompelijan
leikkuukaava / Schnittmuster, Schuhmuster’
< nr mönster ’kaava, malli, esikuva’, nt mønster,
(vanh.) munster jne. (< kas munster < mransk monstre << lat monstrare ’näyttää’; sk > lpN minstâr
(In), R menster ’malli’).
Renvall 1823 SSK 1 333 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 236
(sm lp < sk), Streng 1915 NRL 127 (sm < vur), Karsten 1944
FmS 10 338 (sm < vur munster < kas), SKES 1958 356.

mynstykki ks. munstykki.
mynterikki (Vehkalahti) ’lastausvene; venemies /
Lastkahn; Kahnschiffer’ ~ vi mündrik ’venemies;
pieni matalapohjainen vene; iso lastausvene’ (sm
mahd. < vi)
< ruots (Gotlannin laki) myndrickia ’eräänlainen
alus’ (> saks Mündrich ’vene; venemies’).
Tiik 1963 KjK 6 405–08, Vilkuna 1965 JuhlakKiparsky 168–
77, Vilkuna 1967 KV 47 194–206.

myntti1 ’raha, kolikko (Agr weromynti; melko laajalti länsi- ja itämurt.); lyönnistä tullut merkki, jälki,
naarmu, lovi (hajat.); rahapaja (hajat.) / Münze;
Hiebwunde, Delle, Kratzer; Münzstätte’ ~ ka myntti
’raha; (euf.) karhu’
< nr mr mynt ’kolikko’, mn mynt, kas munte <<
lat moneta ’raha’. — Vi münt, li mint ehkä < saks;
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lpN min |tâ (R In) < sk, ja tästä lp sanasta > unk
minta ’malli’ (Sajnovics on saanut sanan Leemin
1768 Lexicon Lapponicum -sanakirjasta, jossa
sanalla mynt on väärä merkitys ’malli’).
Ihre 1769 Gloss 2 215 (sm ~ germ), Renvall 1823 SSK 1 333
(sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 236 (sm lp < sk), Karsten
1909 IF 26 246 (sm < ruots < kas << lat), Streng 1915 NRL
127 (< mmr vur jne.), SKES 1958 356 (+ ka), TESz 2 1970
931, EWUng 1993 982 (unk < lp).

myntti2 (VarsSm, paik. LSatak), mynti (LUus) ’täysi-ikäinen / mündig’
< ruots myndig id.

(sm ~ vi; tähän mahd. myös myrkkä), Joki 1973 SUST 151
282–83 (unk < ir), EEW 1982–83 1641, UEW 1988 278 (sm
?? ~ unk; unk mahd. < ir).

myrsky (Raam 1642; yl.) ’Sturm’, (sanak. myös)
märsky, johd. myrskytä ~ ink mürskü | ka myrsky
(ainakin ositt. < sm) | ly mürsk (mon. -üd) ’myrsky’.
Onomat. sana, samaa pesyettä kuin myristä (ks.
tätä), kuten myös myräkkä (itämurt.) ’rajuilma,
ukkonen, myrsky’ ~ ka myräkkä ’tuulinen, pilvinen
(sää)’.
Hakulinen 1948 Vir 208 (~ myristä), SKES 1958 356.

myntätä (Schr 1637; murt. harv.) ’lyödä rahaa /
münzen’
< nr mr mynta id. Ks. myntti1.

myrtti (Agr mirtus, Raam 1642 »Myrthi ja Öljypuita»; etup. Kaakk- ja KSm), mirtti (LounSm PEHäme), myrtteli (Raam 1642 myrtelpuusta; ei murt.)
’eräs kasvi / Myrte’
< nr myrten, vanh. mirtelträ, myrtil, mirt, murt.
myrtt, mirtt, saks Myrte ’myrtti’ (<< lat myrtus < kr
m/yrtos; vi mürt kaiketi < saks).

Streng 1915 NRL 128 (sm < mmr vur), SKES 1958 356.

Streng 1915 NRL 128, SKES 1958 356.

myreä ks. myrtyä.

myrtyä (Alm 1765; yl., ei lounmurt.) ’hapata, tulla
oudonmakuiseksi (juoma, maito); suuttua, ärtyä, pahastua / sauer werden, einen Beigeschmack bekommen; böse oder verbittert werden’, vrt. myös myrähtää (Lönnr 1874; kaakkmurt.) ’hiukan hapata, pilaantua (esim. maito, kalat, liha)’, myrehtyä,
myrähtyä (paik. kaakkmurt.) id., myreä (et.
KaakkSm) ’hapan, oudonmakuinen; synkkä (ilma);
äreä, pahantuulinen’, myrryinen (1761) ’äkäinen’ ~
ka myrtyö ’myrtyä, hapata; pahastua’, myräkkä
’myrtynyt; karkea, äreä’ | va mürrün (prs.) ’hapata
(maito)’, mürrähtüja id. | vi mürastada, murt.
mürdida, E mürähtü- ’myrtyä (olut, maito)’, E müre
’hapan(tunut)’ | li mur®atsq, mur®astq ’myrtyä’.
Todennäk. deskr. sanoja; vrt. myrkky.

Saarimaa Vir 1916 74 (sm < ruots).

myntti3 ks. minttu.

myristä (Raam 1642; melko laajalti murt.) ’murista,
möristä, jyristä, meluta, hyräillä, mutista / knurren,
brummen, donnern, lärmen, summen, murmeln’, myrinä (Flor 1678) ~ ka myrissä ’myristä, jyristä;
ynistä; ulista (tuuli)’, myrätä id. | vi müriseda
’jyristä, jymistä, pauhata’, mürin (g. -a) ’jyrinä,
jyminä, pauhu’ | li (SjW) mürVz, mürVs ’meluta,
jyristä’, mür‰ın ’melu, pauhu’.
Onomat. sanoja. Ks. myös myrsky.
Ganander 1787 NFL 2 220a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 43 (deskr. sanoja, sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 221
(+ li), Hakulinen Vir 1948 208 (onomat. sanue; tähän myös
myrsky), SKES 1958 356, EEW 1982–83 1639.

myrkky (Agr; yl.) ’Gift’, myrkyllinen, myrkyttää,
myrkytys, yhd. myrkkyputki, (vanh.) -ruoho ’keiso,
Cicuta virosa’ ~ ka myrkky ’myrkky’ (uud. < sm) | vi
mürk (g. mürgi, murt. mürgü) id.
Liittynee s. v. myrtyä main. sanojen yhteyteen,
kuten myös myrkkä (Gan 1787) ’katku, paha haju’,
myrkähtyä (Häme) ’olla tukehtumaisillaan pahaan
hajuun’. — LpN mirku, mir |ku, Lu mir´hk5o, In
mirkko ’myrkky’ ja nr murt. Sm myrkko id. < sm.
Ganander 1787 NFL 2 220 (sm ~ vi), Klaproth 1823 AP 91 (sm
~ unk méreg ’myrkky’), Ahlqvist 1871 KO 63 (+ lp), Saareste
1924 EKeel 3 132 (sm < germ), Lagercrantz 1939 LpWsch 484
(sm > lp), Wessman 1956–57 FmS 17–18 77, SKES 1958 356

Ahlqvist 1856 WotGr 139 (sm ~ va), Kettunen 1938 LivW 235
(sm ~ vi ~ li), SKES 1958 356.

myräkkä ks. myrsky.
myski (Lönnr 1874; hajat.) ’mm. eräs hajuste, huonekasvi / Moschus’, myskinyrtti (Gan 1787) ’eräs
kasvi (Tragopogon pratensis)’
< nr mysk ’myski’ (< ransk musc < mlat muscus
< kr móskhos < pers).
Hellquist 1939 SEO 673 (ruots sanasta).
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myssy (Schr 1637; laajalti murt.) ’Mütze’ ~ ink müssü ’lapsen myssy, naisen päähine’ | ka myssy ’naidun
naisen päähine; nuttura, sykerö’
< ruots (vanh.) myssa, mysse, vrt. nr mössa
’myssy’, nt møsse, (vanh.) myts(e) < kas mutze,
musse ’eräänlainen päähine’. — Vi müts ’lakki,
myssy, hattu’ todennäk. < saks Mütze.
Fischer 1747 VocSib 100 (sm ~ saks), Ihre 1769 Gloss 2 217
(sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2 221 (sm < ruots), Sjögren
1821 GS 1 10 (sm < ruots myssa), Streng 1915 NRL 128,
SKES 1958 356.

myteri (Speitz 1642; PHäme) ’paha ilma, myräkkä;
melske; tappelu / Unwetter; Gepolter; Schlägerei’
< vur myterij, nr myteri ’kapina’ < kas m5uterij
(ns Meuterei id.). Merk:een lienee vaikuttanut äänt.
läheinen myräkkä (ks. myrsky).
Streng 1915 NRL 128, Nikkilä 1985 JuhlakKylstra 99–100.

mytistä ks. mutista.
mytty (Jusl 1745; Petraeus 1649 ’Thesaurus’; yl.)
’Bündel’, mytätä (paik. murt.) ’sulloa’ ~ ink müttü
’kasa, koko’ | ka mytty ’mytty, pieni kasa’ | vi mütata
’nujuta; ajaa kaloja pyydykseen polskuttamalla vettä
tarpoimella; kasata’, mütt (g. müta) ’tarvoin’,
müttida ’kasata (multaa)’ (sm > nr murt. Sm mytto
’sekamelska; möhkäle’).
Saxén 1895–98 Lånord 175 (sm > nr murt.).

mytyri (Gan 1787; ei murt.) ’lakki, päähine / Mütze,
Kopfbedeckung’
mahd. joko < mn mitr, mitre ’piispan hiippa’ (<
lat mitra < kr mítra ’naisten pääside, vyö’)
tai < baltt, vrt. liett mùturas ’turbaanin tapaan
kiedottu päähuivi’, mùturis ’vastavihitylle häiden
jälkeen pään ympäri kiinnitettävä palttinahuntu’.
Toivonen Vir 1917 87 (sm ? < mn), Kalima 1936 BL 139 (? <
baltt), SKES 1958 356.

myydä (Agr; yl.), myödä ’verkaufen’, myynti, myyjä,
myymälä; ks. erikseen myymi ~ ink müJovvä | ka
myyvä | ly müödä | ve möda, mödä | va müJuvvä | vi
müüa | li m‰ıdq, müJudq ’myydä’
= lpKo mi?ekk(ad (Kld T) id. | mdE mijems, M mijqms id. | ? votj med ’palkka, maksu’ | ? syrj med
’palkka, työpalkka’ (> ostj mit ’vuokra, palkka’, vog
m5et id.; ostj > samJr |m‰ıt ’vuokra, työpalkka’) | vogE
mä-, mäj-, I L mi-, mäj-, P mi-, maj- ’antaa’ | ostj I E
m#e-, m#ej-, P mü3a-, mij- id. || samJr |mi- ’antaa, myydä’,
mirC ’hinta’ | T m‰ıjiCé- ’antaa’ | Jn miCe- id. | slk mi-,

me-, mí- id., mirte ’hinta’ | Km mäq-, m(e-, m{i-, mu’antaa, lahjoittaa, maksattaa’, mäqr ’myötäjäiset’ | Kb
me- ’antaa’ | M mijam (yks. 1. p.) ’annan’.
Myös vertailuja ieur taholle on esitetty (ural
*mexe- < ieur *meyH-, vrt. m-int min®Fati ’vaihtaa;
pettää’).
Ganander 1787 NFL 2 222 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 131
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 163 (+ md), MUSz 1873–81 476 (+ vog ostj), Genetz 1877
KL 17 (+ ka), Setälä 1890–91 ÄH 492 (+ li), Halász 1894 NyK
24 445 (+ sam), Wiklund 1896 SUST 10 317 (+ lpKo),
Lehtisalo 1933 FUF 21 33 (+ votj syrj), Collinder 1934 IUS 65
(~ ieur), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 3, 47 (? votj ? syrj), FUV
1955 37, SKES 1958 356–57 (+ ly; syrj > vog, ostj > samJr),
Joki 1973 SUST 151 288 (? ~ ieur), Janhunen 1981 SUSA
77:9 27, Häkkinen 1987 ES 189, UEW 1988 275.

myykiä (Eurén 1860; VarsSm itäosa, LUus) ’ammua (lehmä, vasikka) / muhen’ ~ ink müJukiä
’ammua’ | ka myykkeä ’ammua, ynistä’ | va müJutVsiä |
vi müügida | li m‰ıgq, müJugq ’ammua’ (vrt. lisäksi vi
muugida, muuda ja lpN mukkot (Lu) id.).
Onomat. sana, vrt. määkyä, mylviä.
Wiklund 1896 SUST 10 277 (sm ~ lp), Rytkönen Vir 1935 98
(sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 226 (+ li), SKES 1958 357 (+
va).

myymi (tav. mon. myymit; Gan 1787; Savo, paik.
EKarj), myyni (laajalti itämurt.), myyminki (Lönnr
1874; ei nykymurt.) ’morsiamen lahja(t) sulhasen
vanhemmille ja sukulaisille hänen saapuessaan
sulhasen kotiin / Geschenke der Braut an die Familie
des Bräutigams bei ihrer Ankunft im Haus des
Bräutigams’ ~ kaE myynivakkaine ’myötäjäisvasu’ |
li m‰ımqz (m‰ım, müJum), mon. m‰ımqd ’morsiamen
lahjat sulhasen seurueelle’.
Todennäk. johd. v:stä myydä (ks. tätä), samantapainen kuin mdE mime ’myynti’ ja ostjI mqmq, mqjqm, P m¥ıjqm ’lahjoitettu, annettu’.
Renvall 1823 SSK 1 334 (myymi ♦ myydä), Kettunen 1938
LivW 226 (sm ~ li), Toivonen Vir 1942 34, SKES 1958 357,
Vuorela 1979 KpS 282.

myyriäinen (Raam 1642 ja 1685; paik. murt.) ’muurahainen / Ameise’
? < germ *miuri5on: mr nr myra, mt nt myre id.
Mahd. kuitenkin ruots myra sanan myöhäistä
vaikutusta muuriainen asuun; ks. muurahainen.
Setälä 1912–13 FUF 13 326–27 (sm < germ *miuri5on), Ojansuu 1917 NphM 18 19, Toivonen Vir 1919 104–06, Karsten
1944 FmS 10 338, SKES 1958 357.
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myyrä (Agr myret mon. nom.; länsimurt.), myyri
(LPetri 1644 ; paik. LUus Pohjanm), mykrä (Alm
1779; itämurt., paik. KPPohjanm), myyriäinen (Schr
1637), myriäinen (Flor 1678) ’Maulwurf’ ~ ink
mügrä | ka mykrä | ly mügr((e) | va mügrä | vi mügri
’myyrä; (kirjak.) vesimyyrä’, murt. müger, mükr
’myyrä’ | li miCgriki (müCg-, m(eCgriki) ’myyrä’.
Vrt. mäyrä.
Donner 1875 Boningsplatser 134 (sm ~ vi li), Setälä 1890–91
ÄH 139 (+ ka), Saareste 1924 LVEM 67 (+ va), SKES 1958
357 (+ ly).

myö-: partit. myötä (Agr; yl.) ’mit’, vanhoja johd:ia
tai sijamuotoja ovat myöntää, myös, myöstää (ks.
näitä), myöten (Agr; yl.), myöden (laajalti länsimurt.), myötäinen (Schr 1637; yl.), myödätä ~ ink
müJo, müJot, müJote(k), müJotä ’myöten, pitkin’, müJotüja ’ohi’,
müJotäin ’myötäinen’ | ka myötä ’lupa, myöntymys’,
myötäh ’mukana, mukaan; kanssa; (tuulen tms.)
suuntaisesti, menosuuntaan, samaan suuntaan’,
myöte(n) ’myöten, pitkin; mukana, myötä, jnk
avulla; jhk asti; jkn (mielen) mukaan; jhk nähden,
katsoen’, myötäine ’myötäinen (tuuli); (morsiamen)
saattaja; onnistunut, onnekas, menestyksekäs’ | ly
müödüja, müödäi ’suuntaan, pitkin’, müöte, müötƒi,
müö, müöi ’myöten, pitkin; tapaan, mukaan,
mielestä; syystä; varten’, müödäi7ne ’myötäinen
(tuuli)’ | ve möd(e, mödhe, mödhä, möto, me, mu,
mud ’myötä, mukana, kanssa, pitkin’, mödai7ne,
möd(ei7ne ’myötäinen’ | va müJota, müJot, müJo ’myöten,
mukaan’ | vi mööda ’ohi, sivu(itse); myöten’ | li
m‰ıedq, müJuödq ’ohi; pitkin’
= lp mânne ’taka-, peräosa’, mânest ’takana, jäljessä’, mânna ’(jnk ajan) jälkeen, myöhemmin’ |
mdE mej-, M me-: E mejle, M meDlä ’myöhemmin,
sen jälkeen, sitten’, E mekej, M meki ’takaisin, taas,
takaperin’ | tVserL mqngq ’jälkeen’, I möngäq ’id.;
kotiin’, L mqngeVs, I möngeVs ’takaisin’ | ? syrj m{i-:
m{i/s, m{i/st ’(jnk ajan) jälkeen’, komit. pääte -m{id | ?
vogI mänt, mäntql, L mä7nti, mä7ntql ’pitkin, läpi, ohi;
kuluessa’ | unk meg ’ja, taas, sekä; -han, -hän’, még
’vielä, edes; lisää, lisäksi’, mögé ’taakse’, mögött
’takana’, mögül ’takaa’.
Suomesta omaksuttuja tai suomalaisperäisestä
sanasta johdettuja näyttävät olevan mm. lp miette
’myötäinen (esim. tuuli); myötä-, pitkittäinen; pitkin,
myöten’, mietta ’pitkin, kautta, läpi’, miettât,
mie∞detit ’taipua, myöntyä, suostua’, todennäk.
myös miel |d#e ’myöten, pitkin, kautta’.
Ganander 1787 NFL 2 219 (sm myöden ~ vi möda), Révai 1803
Antiquitates 218 (sm myös ~ unk meg), Ahlqvist 1859 Anteckn
95 (sm myötäinen ~ ve mödal‰ıne), Budenz 1869 NyK 7 5–6

(sm ~ lp md tVser unk), Donner 1879 Verwandtschaft 70 (sm
myötä ~ va vi li), Genetz 1896 ETV 50 (sm myötä- > lp miette), Losonczi 1915–17 NyK 44 388 (+ ly), Wichmann 1923–24
FUF 16 154 (+ ka), Wichmann & Uotila 1942 SyrjWsch 363
(~ syrj), Liimola 1953–54 FUF 31 116 (+ vog), FUV 1955 100
(+ ? vog), SKES 1958 357 (? syrj ? vog, suomalaisperäisiä
sanoja lapissa), TESz 2 1970 970, MSzFE 1971 425–27 (? syrj
? vog), Häkkinen 1987 ES 190–91, UEW 1988 276–77.

myödätä ks. myö-.
myöhä (1732; yl.) ’spät’, myöhään (Martinius 1689),
myöhäinen (Flor 1678), myöhästyä ~ ink müJohä, müJohüja ’myöhään’, müJohäin ’myöhäinen’, müJohästüä
’myöhästyä’ | ka myöhä(h) ’myöhään’, myöhäine,
myöhästyö | ly müöhä, müöhästüdä | ve |moha,
möhei, möhä ’myöhään’, möhästuda | va müJohä, müJuDh
’myöhä’.
Kenties johd. vart:sta myö- (ks. tätä).
Ahlqvist 1856 WotGr 138 (sm ~ va), Setälä 1890–91 ÄH 252
(+ ka ve), SKES 1958 358 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 189.

myöntää (AAchrenius 1756; yl.) ’zugeben, zugestehen; gewähren, erlauben, zuerkennen’, myöntyä
(Hemm 1616; yl.), myönteinen ~ ka myönteä ’antaa
myöten, suostua’, myöntyö ’jäähtyä, kylmetä; myöntyä, suostua’.
Johd. vartalosta myö-, ks. tätä.
myös (Agr; yl.) ’auch’ ~ ka myös ’taas’ | ly müöste
id. | ve mösten, mesten, möst id.
Vanha s-latiivi vart:sta myö-, ks. tätä (kuten
esim. taas ♦ taka- ).
SKES 1958 357 (sm ~ ka ly ve). Lisää kirjallisuutta s. v. myö-.

myöstää (Eurén 1860; paik. itämurt.) ’työntää, sysätä syrjään / (zur Seite) schieben, stoßen’, myöstyä
(Lönnr 1874; murt. harv.) ’antaa myöten, myöntyä’,
myöstyttää (Kal) ’perua (sanansa)’, myöstellä (Kal)
’id., kääntyä’ ~ ka myösteä ’peruuttaa, huovata;
perua (puheensa), purkaa (kauppa)’, myöstyö ’palata,
kääntyä takaisin, perääntyä; perua, purkaa; myöntyä,
suostua’ | ly müöstädä, -ada ’peräyttää, huovata’,
müöstü-da ’peräytyä, vetäytyä taaksepäin’ | ve
mestta (prs. mestan) ’huovata’.
Johd. vartalosta myö-, ks. tätä.
SKES 1958 357 (sm ~ ka ly ve). Lisää kirjallisuutta s. v. myö-.

myöten ks. myö-.
mähkiä ’kääriä, kietoa (Flor 1702), peittää hehkuva
hiillos tuhkalla (Eurén 1860; sana nykymurt. tuntematon) / wickeln, Glut mit Asche bedecken’, mähje,
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mähke (g. mähkeen; JuslLis; VarsSm itäosa, LUus)
’hiilloskasa, kuuma tuhka’ ~ ve mähktä ’mätkiä’ | vi
mähkida ’kietoa, kääriä, kapaloida’, mähe (g. mähkme) ’kapalo’, jalamähe ’jalkariepu’ | li müjaCdq
’alkaa sotkeutua, kietoutua’. Samaa sanuetta on
varmaankin myös umpimähkään (Alm 1753).
Aminoff 1869 WirSS 47 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 240
(vi ~ li), Toivonen Vir 1942 36 (+ ve), SKES 1958 358, Uotila-Arcelli Vir 1969 179–82 (< baltt).

mähnä ks. mäti.

= lpN muokºgª er (Pi Lu In), Ko mie´kker (Kld) ’mäkärä’ (Ko ja Kld < sm tai ka). LpN sanaa vastaisi
sm:ssa *makara.
Qvigstad 1881 Beiträge 94 (sm ~ lpN), Anderson 1893 Wandl
227 (+ vi), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 34 (+ lpKo Kld), T. I.
Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKo < ka), SKES 1958 358 (+ ka ly;
lpKo Kld ? < sm tai ka).

mäkättää (Eurén 1860; yl.) ’määkiä katkonaisesti /
blöken, meckern’, mäkättäjä (paik. murt.), mäkärävuohi (Lönnr 1874), taivaan mäkärä (Gan 1787; PSm) ’taivaanvuohi’ ~ ka mäkätteä ’mäkättää;
sammaltaa, änkyttää, solkata’ | vi mäkerdada,
mäkitada,
mäkutada
’mäkättää’,
mäketaja
’taivaanvuohi’.
Onomat. sanoja, kuten myös lpN m∞ækkastâk (Lu
In), Ko meäkk3at(as ’taivaanvuohi’. Vrt. päkä.

mäihä (Schr 1637; Satak Häme Kymenl EPohjanm,
paik. PSm) ’jälsi / Baumsaft’, määhä (1756; LounSm) id., tähän ilm. myös myös mäihä ’nauriista (tm.
juurikasvista)
veitsellä
raaputettu
raaste
(KPPohjanm Peräp)’ ~ ve mäjäz (g. mäihän), mejaz
’(petäjän) mäihä’ | va mähä ’(koivun, petäjän)
mäihä’ | vi mähk (g. mähja), mähi (g. mähja), E
mäih (g. mähä) ’mäihä, jälsi’
= lpE müjsie ’hienokuorinen puu; koivun mäihä,
lähinnä puuta oleva ohut kuori’, Lu muoi´s5e ’untuva,
hieno karva; taljan sisäpinnalla oleva ohut kalvo’, R
mueisek ’syksyllä kiskottu, huonosti lähtevä tuohi’.
Lp sanaa vastaisi sm:ssa lähinnä asu *maiha.

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 22 (sm ~ lp), SKES 1958 358,
EEW 1982–83 1613 (+ vi).

Ganander 1787 NFL 2 159a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
137 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 331 (+ ve), Wiklund 1896
SUST 10 150 (+ lpN murt. muisë), Toivonen 1923–24 FUF 16
221 (+ lpR mueisek), SKES 1958 358.

SKES 1958 358–59 (sm ~ ve).

mäiskää (paik. murt.), mäiskiä (Gan 1787; paik. länsimurt.) ’meluta, läiskiä, meiskata, puhua kovalla äänellä; maiskuttaa / lärmen, klatschen, etw. laut tun,
laut sprechen; schmatzen’ ~ ka mäiskeä id.
Onomat. sanoja, vrt. läiskyä, meiskata.
mäki (Agr; yl.) ’Hügel, Berg; Steigung’ ~ ink ka
mäki | ly ve mägi | va mätVsi ’mäki’ | vi mägi (g. mäe)
’id., vuori’ | li mäC g (mon. mäg5ud) ’vuori, kukkula’
= ostjI müg ’pieni kumpu, mätäs’, migo ’kumpu’,
miw ’ruohokumpu’.
Ganander 1787 NFL 2 159a (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 562
(sm ~ va), Ahlqvist 1856 WotGr 137 (+ vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 94 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 456 (+ li), SKES 1958
358 (+ ka ly), Rédei 1963 NyK 65 164 (+ ostj), UEW 1988
266.

mäkärä (Jusl 1745; etup. I- ja PSm), mäkäräinen
(etup. länsimurt.) ’pieni lentävä hyönteinen / kleines
fliegendes Insekt, Kriebelmücke’ ~ ka mäkärä,
mäkäräine | ly mägär | vi mägar (nägar) id.

mälistä (Lönnr 1874; paik. murt.) ’meluta, puhua
nopeaan ja epäselvästi / lärmen, schnell und undeutlich sprechen’, mälätä (Eurén 1860) id., mälinä ’puheen hälinä, epäsointuisa ääni’ ~ ka mälissä
’mölistä’, mälineh | ve mäliVsta ’karjua, mälistä’.
Onomat. sanoja, vrt. melu, möly.

mälvi ’linnun rinta / Vogelbrust’: linnunmälvi
(Hausjärvi) ~ ka mälvi ’(teurastetun) eläimen
rintaosa’, mälviluu ’elukan rintalasta’ | viE mälv
’linnun rinta’, mälveluu ’linnun rintaluu’
? = lp miel |gâ ’(eläimen) rinta’ | mdE meDlke:
tuvo7n m. ’sian vatsa’ (tuvo ’sika’), M mäLkä ’rinta’ |
tVser mel ’rinta; paidan kaula-aukko’ | votj m{il ’rinta,
etupuoli, -osa’, m{il-a/z ’id.; sydänala’ (a/z ’etuosa’) |
vogE mäwql, I müJogl, L magl, P m®agl ’rinta’ | ostjI
mögql, E megqt, P mewql id. | unk mell ’rinta, povi’.
— Rinnastuksen perusteella olisi sm sanan
odotuksenmukainen muoto *mälki, joten ims
sanassa on oletettava epäsäännöll. äännekehitystä (*lk- > -lv-). Merk:n yhtäläisyys puhuu kuitenkin
rinnastuksen puolesta.
Sajnovics 1770 DemH 61 (lp ~ unk), MUSz 1873–81 69 (+
tVser vog ostj), Setälä 1896 SUSA 14:3 7 (+ vi md), Wichmann
1914–22 FUF 15 34–35 (+ votj), Tiesmaa Vir 1937 169 (lp >
sm melki), Toivonen Vir 1951 313–15 (sm mälvi ( ~ ka vi) ei
kuulune tähän, vaan mahd ~ votj m{iDla, unk mál ’(eläimen) rinta’), FUV 1955 98 (vi ? ~ lp miel |gâ jne., ei sm), SKES 1958
359 (sm ? ~ votj m{iDl, unk mál), TESz 2 1970 881–82 (sm vi ? ~
lp miel |gâ, unk mell jne.), MSzFE 1971 430, UEW 1988 267
(samoin).
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mämmi (Flor 1702; yl.) ’imelä puuromainen pääsiäisruoka (vanhastaan etup. LounSm Häme); (murt.
myös:) verestä ja jauhoista tehty palttu;
ruisjauhopuuro, josta tehdään kaljaa t. sahtia /
Ostersüßspeise aus Roggenmalz; Blutpfannkuchen;
Roggenmehlbrei zur Herstellung von Bier’ ~ ink ka
va mämmi ’mämmi’ | vi (murt.) mämm (g. -i) ’litteä,
mallasjauhoilla päällystetty leipä, sämpylä’, mömm
(g. -e) ’taikinainen, imelä leivän kohta’
= lpN m∞æ∞d(b)mâ (g. mæ∞d |bmâgâ), m∞æmmâ (g.
mæm |mâgâ) ’huonosti paistunut, taikinaiseksi jäänyt
leipä’.
Samantapainen sana on myös germ taholla: nt
murt. mæm ’seos, joka syntyy, kun kiehuvaa vettä
kaadetaan maltaille, ruisleseille, tattarijauhoille, humalille, mistä sitten tehdään olutta, poltetaan viinaa’
(? < sm). (Eri sana lienee saks Memme ’lasten puuro
t. velli; pelkuri’, ehkä = kys mamme, memme ’naisen
rinta’.)
Setälä 1912–13 FUF 13 312 (sm ~ ka vi lpN), SKES 1958 359
(~ va ? tVser ? votj; nt murt. ? < sm).

mänkiä ’leikkiä (SAchrenius 1766; paik. länsimurt.,
et. LounSm); meluta, huutaa (paik. länsimurt.); takoa, lyödä (paik. Kymenl) / spielen; lärmen; schmieden, schlagen’ ~ ink mänkü: mängüllä ’soitimella
(lintu)’, mänküttüja ’opetella soittamaan’ | va mäntVsüja
’leikkiä’, mänko ’leikki’ | vi mängida ’leikkiä;
pelata; soittaa; näytellä; hypistellä’, mäng (g.
mängu) ’leikki, peli’ | li mängq ’leikkiä’, mäng
’leikki’ (> latv men¯g5et ’leikkiä’, men¯ge ’leikki’).
Varmaankin onomat. alkuperää. Huom. myös sm
mänkyä ’puhua lujaa, kovalla äänellä’ ~ ka mänkyö
’pitää kovaa ääntä, mänkyä, vonkua’ | ly mängüdä
’kiljua (karhu)’ | ve mänktä ’karjua, kiljua, mänkyä
(esim. lehmä)’.
Ganander 1787 NFL 2 161a (sm ~ vi), Kreutzwald & Neus
1854 MythLieder 24 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 137 (va ~
vi), Thomsen 1890 BFB 55, 269 (+ li > latv), Ojansuu 1916
SKTT 165–66 (vi > sm), SKES 1958 359, EEW 1982–83
1617.

mäntti (Jusl 1745; yl. et. länsimurt.) ’valkeaksi parkittu nahka / weißgegerbtes Leder’, mäntätä (Hemm
1616) ’lyödä, hakata; valmistaa mänttinahkaa’
< nr mänta id., mr mænta, mn menta ’valmistaa
mänttinahkaa’ (< sl).
Ihre 1769 Gloss 2 145 (sm < germ), Renvall 1823 SSK 1 336
(sm < ruots menta), Saxén 1895–98 Lånord 176 (sm mäntätä <
ruots mänta), Streng 1915 NRL 128–29, Karsten 1944 FmS 10
338–39, SKES 1958 359.

mänty (LPetri 1644 mändy; yl., paik. uud.) ’Kiefer
(Baum)’, johd. männikkö (1700), männistö (Flor
1702) ~ ink mäntü ’hentokasvuinen petäjä’ | ka mänty, männikkö, mäntö ’oksikas, harvasyinen mänty t.
kuusi (jossa on paljon pehmeää pintapuuta)’, männättVsy ’oksikas, harvasyinen puu’ | ly mänd(ü)
’mänty’, mändätVs ’petäjä, jossa on pintaa paljon,
sydäntä vähän (on raskas ja uppoaa pian vedessä)’ |
ve mänd (g. -on) ’suolla kasvava männikkö; (et.
männyn) pehmeä pintapuu’, mändatVs ’havupuun
pintakerros’, so-mändik ’suomännikkö’ | va mäntü |
vi mänd (g. männi, murt. männa, männe) ’mänty’,
männik, männistik ’männikkö’ | li mänd (mon.
müjandqd, L müjandud) ’nuori mänty’ (ims > ven
mjánda ’suomänty, vähän laho mänty, pihkaton
mänty’, mjandáVc, mendáVc id. > syrj mandatƒs/
’kuivunut puu; puu, jonka pintakerros on osittain sinistynyt’).
Todennäk. johd. sanasta mäntä ’hierin, härkin’
(ks. tätä); hierin tehdään tavallisesti männyn
latvasta.
Ganander 1787 NFL 2 161 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 143
(sm ~ vi), Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Castrén Suomi
1844 9 (sm > ven), Donner 1875 Boningsplatser 122 (+ li),
Thomsen 1890 BFB 201 (? mäntä sanuetta), Tunkelo (Ekman)
Vir 1899 98 (+ va), Kalima 1910 SUST 29 80 (sm > ven >
syrj), Kalima 1915 OLR 171 (+ ka ly), Saareste 1924 LVEM
28–29 (vi mänd ’mänty’ ~ mänd ’hierin’), Kalima 1936 BL 140
(? mänty ♦ mäntä; + ve), SKES 1958 359, *T. Itkonen 1973
SUSA 72 150–66 (♦ mäntä), EEW 1982–83 1616 (vi mänd
’mänty’ ei ♦ mänd ’hierin’), Suhonen 1984 Juuret 214, 219
(mänty ♦ mäntä).

mäntä (Jusl 1745; yl.) ’kirnun mäntä; hierin, härkin
(EPohjanm) / Butterstößel, Quirl’ ~ va mäntä id. | vi
mänd (g. männa, murt. männu, männi) id. (sm > lpN
mæn |da, mæn |de, In meändœa ’kirnun mäntä’)
< baltt, vrt. liett meñtIe ’lapaluu; lasta;
puuronhämmennyslavanne; airon lapa’, latv mente
’sekoituslavanne; airo; pieni perunankaivulasta’ (li
mändrqkVs, -qks, -ikVs ’hierin’ voinee olla erillinen
laina, vrt. liett mentùris ’sekoittamisväline; hierin,
kirnun mäntä’, latv mieturis ’hierin’).
Ahlqvist 1856 WotGr 137 (sm ~ va vi), MUSz 1873–81 389
(sm ? < baltt), Qvigstad 1881 Beiträge 95 (sm > lpN), Thomsen 1890 BFB 200–01 (sm va vi < baltt; li < liett), Kalima
1936 BL 139 (samoin), SKES 1958 359, *Ruoppila Vir 1960
95–96.

märehtiä (1688; yl.), märhettiä (Raam 1642; paik.
LounSm) ’wiederkäuen’ ~ ink märehtiä | ka
märehtie |
ly märehƒtidä, -ida | ve märehttä, märeta (prs. -
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endan) | va märeht5eb (prs.) | vi mäletseda | li meCrdq,
m(eCrdq ’märehtiä’
= lpE m5erehtit, Kld m‰ı´rxed, T m‰ırede’märehtiä’ (todennäk. < sm, samoin kai Lu smieritit,
-itjit, -itsit, N sm‰ırizit, In smieretti∞d, Ko Vsm‰ı´rited) | ?
votj dVzome/st{in{i | ? syrj r(em{i/st{in{i, r(em{id'z/ t{in{i id.
Rinnastus perm kieliin edellyttää, että näissä on
tapahtunut metateesi *m•r- > r•m- (tai ims-lp taholla
päinvastoin).

märssy (Jusl 1745; hajat. rannikkomurt.), märsy
(Schr 1637), merssi (Lönnr 1874) ’mastohäkki, -kori
/ Mars (seemänn.)’ ~ vi (Hiidenmaa) märss (g.
märsi) id.
< nr märs ’mastohäkki, märssykori’ (mr mærs, nt
mers < kas merse, marse < kholl merse, maerse id.);
samaa alkuperää on myös s. v. marsio main. sanue.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 422 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 137 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 98 (+ li), Uotila Vir 1930 178–79 (? + votj syrj),
SKES 1958 359 (+ ka ly lp (? < sm), ? votj ? syrj), Joki 1973
SUST 151 309–10 (perm < ir, vrt. esim. wakhi råmöt ’märehtiä’; näin aikaisemmin jo Tomaschek), EEW 1982–83 1614,
UEW 1988 700–01.

märä ks. mera.

märistä (JuslP; laajalti länsimurt., harv. itämurt.)
’marista, nurista, äristä; itkeä; äännellä (lapsi,
lammas) / brummen, knurren; greinen; Laute von
sich geben (Kind, Schaf)’, märinä ~ ink märissä
’itkeä (lapsi)’ | ka märissä ’murista; määkiä, ynistä;
marista, kitistä’ | va märisä ’murista, karjua’,
märästüja ’karjaista’ | viE märise- ’murista, möristä’.
Onomat. sana.
SKES 1958 360 (sm ~ va vi), EEW 1982–83 1619.

märkä (Agr; yl.) ’kostea, vetinen; (esim. paiseen)
mätä / naß; Eiter’, märkiä, märjetä, märätä (:
märkänee) (itämurt.) ’muodostaa märkää, mädäntyä’
~ ink märkä ’märkä’, märetä, märätä ’lahota,
mädätä’ | ka märkä ’märkä, kostea; suojainen, leuto
(sää); nuoskainen (lumi); mätä, visva’, märätä
’kastua; mädätä, lahota’ | ly märg((e) (a. ja s.)
’märkä’ | ve märg ’märkä, kostea’, märgata, -gätä
’mädätä, lahota’ | va märtVsä ’märkä, kostea’ | vi
märg ’id.; (E) räkä’, märguda ’kastua, kostua’ | li
müjarga ’mätä (esim. paiseen)’, märgq ’märkiä’,
müjargandq ’märäntyä, mädätä’
= lpKo m#e3aü ´rg#e (Kld) ’mätä, laho’, m#e3aü rg3aned
’lahota, mädätä’ (? < sm)
? < baltt, vrt. latv m5erka ’läpimärkä esine; kosteus’, m5erkt ’kastella, liottaa’, liett me˜rkti ’liottaa, tulla
liotetuksi’.
Ganander 1787 NFL 2 162 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 145
(sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 137 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 94 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 201 (+ ka li ? < baltt),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 22 (+ lpKo Kld), Kalima 1936
BL 140–41 (ims ? < baltt), SKES 1958 360 (+ ly; ? < baltt; lp ?
< ims).

märsiö ks. marsio.

Renvall 1823 SSK 1 337 (sm märsy < ruots), Streng 1915 NRL
129 (sm märsy < vur mmr < kas), Toivonen Vir 1945 189 (sm
märsiö < nr murt.), SKES 1958 336.

mäski (Jusl 1745; et. länsimurt.) ’oluen ja viinan (rehuna käytetty) sakka; maltaista tehty puuro, josta
valmistetaan olutta / Schlempe, Treber; Maische’
< nr mäsk ’mäski, sakka; rapa’, nt mæsk < kas
m5esch, meisch id. — Vi meski, murt. mesk(e), mõski
’viinan rapa, mäski’ kaiketi < saks.
Ihre 1769 Gloss 2 171 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 2 163
(sm ~ vi), Renvall 1823 SSK 1 337 (sm < ruots), SKES 1958
360 (sm < nr nt < kas; vi kai < saks), EEW 1982–83 1531 (vi <
kas).

mässätä (Agr; yl.) ’syödä ja juoda ylen määrin; rymytä, meluta, tapella; torua, nuhdella / prassen, schlemmen; lärmen, sich schlagen; tadeln’, mässä (Agr)
’meteli, melu’ ~ vi mäss (g. mässu) ’kapina,
mellakka;
sekasotku’,
mässata
’kapinoida,
mellakoida’.
Deskr.-luonteisia sanoja, joilla voi olla useitakin
eri lähtökohtia: va mäsätä (prs. mässüjan)
’hämmentää, sekoittaa’ ehkä < ven meVsátƒ ’sotkea,
hämmentää, sekoittaa; häiritä’, josta myös sm vi
sanoissa voi olla vaikutusta; lpN mæs |sât (Lu)
’käsitellä, käyttää jtak varomattomasti’ ? < sm.
Ganander 1787 NFL 12 163 (sm ~ vi), Kalima 1923–24 FUF
16 235 (va < ven), Kalima 1952 SlS 126–27 (va < ven; mahd.
myös sm vi < ven), SKES 1958 360 (lp ? < sm; va ehkä < ven),
EEW 1982–83 1622 (ims deskr. sana, johon mven:stä lainattu
sana on sekaantunut).

mäsä (Eurén 1860; yl.) ’murska / Staub’: mennä mäsäksi ’säpäleiksi, tohjoksi’ ~ ka mätVsetä
’murskautua, musertua, litistyä’, mätVsötä ’musertaa;
musertua, litistyä’ | ly mädVzöitädä ’rutistaa, rusentaa;
pusertaa, hilloa’ | ve mäd'/zotada, mäVzotada ’survoa
marjoja rikki, mäsäksi’ | vi murt. mäts (g. mädzä)
’möhkäle, paakku’, mätsida, mätsutada ’pusertaa,
painaa yhteen’.
Deskr. sanoja.

167
Ojansuu 1918 KAÄH 55 (sm ~ ka vi), Kalima 1930 Suomi
5:10 200 (+ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH 309 (+ ly), SKES 1958
360.

mäti (Schr 1637; vanhastaan et. L- ja PSm) ’Rogen’,
mätä (paik. KaakkSm), määhnä (< *mädähnä;
Eurén 1860; Karj Savo KSm), mähnä (Jusl 1745;
paik. Häme kaakkmurt.) id., määhnänen (paik.
PKarj) ’päkiän pehmyt kohta’ ~ ka mähnä,
(metat.) mähändä ’(kalan) mäti’ | ly mädähn(ö),
(metat.) mähänd(e | ve mädahm, mädam | va mähnä
id. | ? vi murt. mõhn ’kämmenen takaosa, peukalon
taka-na oleva lihas’
= lpN mæ∞d∞dem (E U Pi Lu) ’mäti’ (laajasta
levinneisyydestä huolimatta todennäk. < ims
*mädähnä), In mejni, meeini, Ko m5e´in#e, Kld
mie´jn#e id. (< ka mähnä). Ims sanan alkumerk.
lienee ollut ’pehmeä’; samanlaisia merkityksiä on
myös s. v. maukku main. sanoilla. Mikäli tällaisesta
alkumerk:stä lähdetään, voisi kai olla mahdollista
liittää tähän yhteyteen myös mätä ’pehmeä’ > ’laho’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 272 (sm mäti ~ lp mäten), Lindström Suomi 1852 63 (sm ~ votj m{id'z/ ’mäti’), Lindström 1859
KeltGerm 30 (~ lp medden), Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (sm
mäti, mähnä ~ ve), Setälä 1890–91 ÄH 351 (määhnä < *mädähnä ~ ve), Wiklund 1894 LpChr 98 (~ lp mæ∞dem), Setälä
1896 NyK 26 381 (+ ka va; mäti ? ~ votj; lpKo Kld T < sm t.
ka), Kalima Vir 1924 22–23 (mähnä ~ ly), Toivonen 1928 FUF
19 200 (mä(ä)hnä (kantasana mäti ?) ? votj; sm ~ lpN R tai <
ims kuten lpKo Kld T), Hakulinen 1941 SKRK 1 105 (? vrt.
mätä), T. Itkonen 1957 Suksisan 70, SKES 1958 360 (+ vi
murt.; votj äänt. syistä epävarma; lp todennäk. < ims *mäδähnä), Bergsland Vir 1965 154.

mätkätä (Eurén 1860; hajat.) ’lyödä, iskeä; heittää,
lätkiä / schlagen; werfen’, mätkiä (Gan 1787; laajalti
murt.) id., mätkähtää (Gan; melko yl.), mätkyä (Kal)
’kumista, jytistä’, mätskää (paik. PKarj) ’mäiskää’ ~
ka mätVskätä ’lyödä, läimäyttää; paiskata’,
mätskähteä ’mätkähtää, lätsähtää, litsahtaa’ | ly
mätVsk ’mätkäys’, mätVskütädä ’mätkiä’ | ve mätVskta
’(syödä) mätkiä’, mätVskähtädä ’mätkähtää’.
Deskr. sanoja.
Ojansuu 1918 KAÄH 53 (sm ~ ka), Kettunen 1922 LVeHA 1
20 (+ ve), Turunen 1946 SUST 89 212 (+ ly), SKES 1958 360.

mättää (Jusl 1745; itämurt. ja ymp.) ’heittää, lappaa,
ahtaa, ammentaa; lyödä; (paik.) puhua nopeasti /
werfen, schaufeln, stopfen, schöpfen; schlagen;
schnell sprechen’, mätä-tä (Jusl ; etup. länsimurt.) ~
ink mättüja ’luoda, mättää’ | ka mätteä ’mättää, syytää,
ahtaa; puhua harkitsemattomasti t. herkeämättä’ | va
mättüja ’tunkea, mättää’ (sm > lpIn metti∞d ’latoa,

mättää (huolimattomasti t. liikaa, esim. puita uuniin,
lihaa pataan)’, Ko m¥ı#e´tted ’mättää’).
Ilm. deskr. sana, vaikka ven alkuperääkin on esitetty (metátƒ ’viskata, heittää’).
Ahlqvist Suomi 1857 94 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
140 (sm ~ ka ? < ven), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (lpKo <
ka), Kalima 1952 SlS 127 (+ va ? < ven), SKES 1958 360 (lp <
sm; tuskin ven).

mätä (Agr; yl.) ’Fäulnis, faule Stelle; Eiter;
faul, morsch’, johd. mädätä, mädäntyä ~ ink mätä |
va mätä ’mätä’‚ mätüja ’lahoa, mädätä’ | vi mäda
’mätä, laho’, mädada, mädaneda ’mädäntyä, lahota’.
Vrt. mäti.
Ganander 1787 NFL 2 163a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
137 (+ va), Setälä 1902–03 FUF 2 233 (sm ~ lpR mæcca ’laho,
mätä’, N mieskâs id.), Toivonen 1928 FUF 19 75 (~ lpN R, tVser
mekVs ’kuiva, laho puu’), SKES 1958 360 (? ~ lpR), UEW 1988
700 (sm ei kuulu lp ja tVser sanojen yhteyteen).

mätäkuu (laajalti murt. hajat.), mätäpäivät ’heinäkuun 23. ja elokuun 23. päivän välinen aika / Hundstage’, (Agr) ’heinäkuun 6. ja elokuun 17. päivän
väli; elokuu’ (vi mädakuu, mädaaeg mm.
’mätäkuu’).
Käännös
sananmukaisestikin
samaa
merkitsevästä nr rötmånad (rötdagar) nimityksestä,
joka taas on peräisin tanskasta: as rodendage
’mätäkuu’, oik. ’koiranpäivät’. Sanan alkuosan rode
’koira’ sijalle on sitä tanskaksi käännettäessä
erehdyksestä tullut roden ’mätä’ pro hund ’koira’;
mainitun ajanjakson nimitys on nim. oikeastaan
»koiranpäivät», tansk hundedage, saks Hundstage,
lat dies caniculares jne., ja se on johtunut siitä, että
taivaan kirkkain kiintotähti Sirius, Orionin koira eli
Koira silloin tulee Välimeren maissa näkyviin.
Suolahti 1932 JuhlakBorchling 192–94, Harva Vir 1940 330–
34, Vilkuna 1950 Ajantieto 224–31, Toivonen 1955 SanaSan
11–15, SKES 1958 360–61.

mätäs1 (Schr 1637; yl.) ’Bülte’, merk. murt. myös
’mäki (Ink); havutoe, turo (paik. länsi- ja savmurt.)’,
mättäikkö ~ ink mätäs ’mätäs; kumpu, mäki, mäkiharjanne’, mätäsikko ’mättäikäs; mäkinen maa’ | ka
mätäs ’mätäs; rykelmä, pehko’, mättähikkö | ly
mätäz ’mätäs, pensas’, mättähik ’mättäikkö’ | ve
mättaz, mätäz ’mätäs, kunnas’ | va mätäz ’mäki,
kukkula; mätäs, turve’ | vi mätas ’mätäs, turve’,
mätastik ’mättäikkö’ | li mät®al ’mätäs’
= lpN miek |tâ (R U In Ko Kld T) ’mätäs’ || samJr
|met | slk mäkte, mekte, mäktq | Km mekte, bäkte id.
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— Sanueeseen usein liitetty tVser mödq-wuj ’mätäs’
(wuj ’pää, latva’) ei ilm. kuulu tähän yhteyteen.
Ganander 1787 NFL 2 164 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 137
(+ va), MUSz 1873–81 610 (+ lp tVser), Mikkola 1894 SUST 8
140 (+ ka li), Setälä 1912–14 FUFA 12 60 (+ slk samKm),
Lehtisalo 1936 SUST 72 192 (+ ve), Posti 1953–54 FUF 31 44
(tVser ei mainittu), E. Itkonen 1956 UAJ 28 63 (tVser ei kuulune
tähän), SKES 1958 361 (+ ly ? tVser), FUV2 1977 53 (? tVser),
Sammallahti 1979 FUF 43 32 (sgr ? ~ sam), UEW 1988 266
(myös sam; tVser ei hyväksyttävissä).

mätäs2 (hajat. itämurt.) ’linnun rintaliha / Brustfleisch beim Vogel’ ~ ka mätäs id.
Sanan pätäs variantti, jonka äänneasuun (et. ka)
on voinut vaikuttaa mälvi (ks. näitä).
SKES 1958 688 (s. v. pätäs).

mäyrä (Agr; laajalti murt.), mäkrä (Verml, itämurt.
paik. vanh.) ’Dachs’ ~ ka mäkrä | ly mägr((e) | ve
mägr | vi mäger ’mäyrä’ | li mäCggqr: m.-num (erään
nummen nimi).
Vrt. myyrä.
MUSz 1873–81 204 (sm ~ vi), Genetz 1877 KL 21 (+ ka),
Setälä 1890–91 ÄH 139–42 (+ ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 72 (+ tVser nerge ’mäyrä’), Kettunen 1938 LivW 239 (+ li),
Tunkelo 1946 VeKÄH 89 (+ ly), Paasonen & Siro 1948
OTschW 77 (sm ~ tVser); SKES 1958 361 (? tVser), Bereczki
1964 NyK 66 121 (tVser ei tähän), Hofstra 1985 OsFiGerm 114
(sm < kgerm *marSraz ’näätä’).

mäystin (Jusl 1745; melko laajalti murt.) ’suksen
jalkaremmi, varpaallinen / Skiriemen’, rinn. mäys (g.
mäyksen; JuslP; Kain PPohjanm Peräp Verml), mälyke (LönnrLis 1886; PSatak), märystin (Haapasaari
Vehkalahti) id. ~ ve mäduz, mätuz id.
Kettunen 1922 LVeHA 1 53 (sm ~ ve), *T. Itkonen 1957 Suksisan 60–72, SKES 1958 361.

määhnä ks. mäti.
määkyä (Agr lampaasta: mäkyue; laajalti murt.),
määkiä (yl.) ’blöken’, määkinä, määkynä ~ ink müjakiä, müjakkiä | ka meäkie, meäkyö | va müjatVsiäg ’määkiä’ | vi määgida | li müjagq ’määkiä’ (sm > lpN mækkot (Lu) ’määkiä (lammas, vuohi)’).
Onomat. sana. Vrt. mäkättää.
Ganander 1787 NFL 2 158a (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 30 (sm ~ lp mäket), Qvigstad 1881 Beiträge 95 (sm ~ lp
mækkot), Kettunen 1938 LivW 240 (+ li), SKES 1958 361.

määlikkä (Gan 1787; ei nykymurt.), määliskä (paik.
KPohjanm), määlitsä (Renv 1823; paik. savmurt.)

’eräänlainen nahanpehmityskoje / Vorrichtung zum
Kneten von Tierhäuten’ ~ ka meälittVsä ’jtak esinettä
t. rakennelmaa tukeva t. ympäröivä rakenne: kehys,
vanne, reunus, puitteet, mm. kehys, johon talja pingotetaan kuivumaan’
< ven mjála, mjálica, mjalnica ’pellavan-,
hampun-, nahanmuokkauslaite’.
Vilkuna 1930 Suomi 5:10 396–98 (sm < ven), SKES 1958 361.

määrly (Schr 1637; melko yl.), määly (Lönnr 1874;
EPHäme Satak EKPohjanm) ’sinkilä, aspi / Krampe’
< ruots, vrt. nr märla ’määrly’, nn merla id.
Ihre 1769 Gloss 2 148 (sm ~ nr märla), Renvall 1823 SSK 1
338 (sm < nr), Ojansuu 1914 Satakunta 3 17 (sm murt. määly <
nr murt. Sm), Streng 1915 NRL 129, Karsten 1944 FmS 10
339 (sm < nr murt. Sm mærlo), SKES 1958 361.

määrä (Agr; yl.) ’mitta, paljous / Anzahl, Menge;
Maß’, määrätä (Agr; yl.) ’säätää; arvioida’,
määräillä, määräys, määrätön (Agr) ’rajaton,
tavaton’ ~ ink müjarä, müjarätä, müjarätöin | ka meärä
’mitta, määrä; määräys; raja, kohtaus’, meärätä
’mitata, määrätä’, meärätöin | ly miär ’mitta’,
miärita ’mitata’, miärätä ’määrätä; arvostella;
(harv.) mitata’ | ve |mär, mär ’mitta’, mä\rita (prs. tVs(en) ’mitata’ | va müjarä ’mitta, määrä’ | vi määr (g. a, murt. myös -i) ’määrä’, määrata ’määrätä’ | li müjar
’mitta’, müjarq ’mitata’ (lp mærre ’mitta, määrä’,
mærredit ’määrätä’ < ims)
< ven méra ’mitta, määrä, raja’, méritƒ ’mitata’.
Thunmann 1772 Untersuch 73 (sm ~ ven), Ganander 1787 NFL
2 157a (sm ~ lp), 158 (+ vi), Castrén Suomi 1844 32 (+ lp),
Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve < ven), Ahlqvist 1871 KO 173
(+ va li < sl), Qvigstad 1881 Beiträge 95 (sm > lp), Mikkola
1894 SUST 8 145 (+ ka ly < ven), Kalima 1952 SlS 127 (ims <
ven), SKES 1958 361 (ims luult. < ven), Plöger 1973 RL 107,
Häkkinen 1987 ES 191–92.

määtsikkä (paik. kaakkmurt.), mätsikkä ’(kumi)pallo / (Gummi)ball’ ~ ink müjatVsikkä ’pallo’, mätVsikkä
’kumipallo’
< ven mjáVcik ’pallo’.
Rytkönen Vir 1935 95 (sm < ven), Nirvi 1971 InkS 328 (ink <
ven).

mökki (Jusl 1745; yl.) ’pieni asumus, tölli, huone,
tupa / Häuschen, Hütte, Stube’ ~ ink mökki ’mökki,
torppa’ | ka mökki ’mökki, vaatimaton pieni
asumus’.
Ilm. deskr. sana.
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mökä (Gan 1787; melko laajalti murt.) ’huuto,
meteli / Geschrei, Lärm’, mökäjää ’meluta’, mökistä
’mukista, jupista’, mökinä ~ ink mökü ’melu’,
mökissä ’äännellä epäselvästi, pahalla äänellä’,
mökk‰ınä ’mökinä, epäselvä puhe, äännähtely’ | ka
möky ’huuto’, möissä (prs. mökisen) ’puhua kovaa,
karjua; huutaa, kutsua; voivottaa, vollottaa; puhua
epäselvästi, jupista’, mökineh ’melu, huutelu’ | ly
mögiVstä, mögäitä ’mökistä’ | ve mögiVsta ’ammua
(lehmä)’ | vi möga ’kovaääninen
puhe; pöty, palturi’, mögada ’puhua pötyä’, mögiseda ’mutista, jupista’ | li m(eg®a (mig®a, müg®a) ’ääni,
meteli’, m(eCggq, miCggq, müCggq ’jymistä, kaikua’.
Onomat.-deskr. sanoja. Vrt. ositt. mököttää sekä
toisaalta mekastaa s. v. meteli.
Kettunen 1913 SUST 34 10 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW
220 (+ li), Wessman 1956–57 FmS 17–18 78 (sm > nr murt.
Sm), SKES 1958 361 (+ ka ly ve), EEW 1982–83 1629.

mököttää (yl.) ’istua tuppisuuna, murjottaa; väittää
vastaan; jankuttaa; puhua vihaisesti (Gan 1787; paik.
länsimurt.); mäkättää (pässi, taivaanvuohi; Agr; et.
Häme) / stumm dasitzen, schmollen; widerreden;
zornig sprechen; meckern’, mököttäjä (Gan; paik.
murt.) ’taivaanvuohi’ ~ ink mököttüja ’äännellä’ | ka
mökötteä ’olla ääneti, mököttää; äännellä
epämääräisesti’ | vi mökitada ’mäkättää’, mökutada
’puhua takerrella, änkyttää’, mögitäjä, mõkitaja
’taivaanvuohi’.
Onomat.-deskr. sanoja.

möllöttää (LönnrLis 1886; et. itämurt. ja Pohjanm)
’töllöttää, toljottaa; kumottaa; vollottaa; olla jouten /
glotzen, gaffen; leuchten; heulen; müßig sein’ ~ ka
möllötteä ’toljottaa, töllöttää; helottaa, kumottaa;
olla ruman t. vastenmielisen näköinen; vollottaa’,
möllisteä ’muljottaa, toljottaa, mulkoilla, möllöttää’ |
ly möDlDliVstada ’avata silmänsä ammolleen’ | vi
rantamurt. mölukil ’ammollaan’, möllütä- ’tuijottaa
suu ammollaan’.
Deskr. sanoja.
SKES 1958 361 (sm ~ ka ly vi).

mölskä (Schr 1637; ei murt.) ’eräänlainen juoma /
ein best. Getränk’
< vur mölska, mr mölska, mylska ’viinistä ja hunajasta t. oluesta ja hunajasta valmistettu makea ja
väkevä juoma’ = mn milska, mt melske. Kyseessä
lienee Schr:n tulkkisanakirjaansa ruotsin sanan
pohjalta mukailema laina, jota sm:ssa ei varsinaisesti
ole koskaan ollutkaan.
Streng 1915 NRL 129 (sm < vur), SKES 1958 361–62.

möly (Lönnr 1874; yl.), mölä (Gan 1787; paik. I- ja
PSm) ’huuto, melu / Gebrüll, Lärm’, mölistä, mölytä
(JuslP, Gan), mölinä ~ ink mölü, mölissä ’mölistä’,
möll‰ınä | ka möly, mölytä, mölissä ’mölistä, meluta;
vollottaa, parkua’ | ly mölö ’itkuri’ | va mölissä
’itkeä, mölistä’ | vi möliseda ’mölistä’, mölin
’mölinä’, möla id.
Deskr.-onomat. sanoja, alk. ehkä melu sanan variantti. Vrt. myös mökä ja mylviä.

Ganander 1787 NFL 2 194a (sm mököttäjä ~ vi).

mölistä ks. möly.
möljä (Stjerncreutz 1863; melko yl.) ’laituri / Mole,
Kai’
< nr mölj ’laituri, möljä’ (< holl moelje < esp
muelle, port molhe id.).
Stjerncreutz 1863 MerS 252, SAOB 17 1945 M 2105, Vuorela
1979 KpS 284.

mölly (Lönnr 1874; kaakkmurt.) ’pilkotun leivän ja
piimän tai maidon seos, pullan ja maidon, kahvin tai
sokeriveden seos / Gemisch aus Brotbrocken und
(Dick)milch, Gemisch aus Hefegebäck und Milch,
Kaffee oder Zuckerwasser’, möllö (EKarj, paik. ESavo) ’leivänpalasista piimään t. maitoon tehty seos’
~ vi möll (g. mölli) ’puolisakea keitto’.
Manninen 1934 SmSuku 3 148 (sm ~ vi), SKES 1958 361.

Kalima 1915 OLR 170 (sm ~ ka ly vi), Steinitz 1944 FgrVok
115 (+ va), SKES 1958 362, EEW 1982–83 1631.

mönjä (Lönnr 1874; Gan 1788 mönja; hajat.) ’lyijymönjä, suojamaali; tahmea aine / Mennige; etw.
Klebriges, Dickflüssiges’
< nr mönja ’lyijymönjä’, mr menia, tansk mønje
< kas minie id. < lat minium ’sinooperi’. Sm:ssa on
ilm. sanan deskr. äänneasu vaikuttanut merk:n väljenemiseen.
TS 6 1914 956 (sm < lat), Karsten 1944 FmS 10 339.

mönni (Lönnr 1874; ei murt.) ’karhu / Bär’ ~ ka
mönni id. (kiertoilmaus).
Nirvi 1944 Sanankieltoja 48.

mönsteri ks. mynsteri.
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möristä (Gan 1787; yl.) ’brummen’, mörinä, mörätä
(: möräjää; paik. itämurt.) ~ ink mörissä, mörr‰ınä |
ka mörissä, mörineh, mörätä | ly möräitä | ve
|mör(eidab (prs.) | va mörisä, mörissäg ’möristä,
möyrytä’ | vi möriseda ’möristä’.
Onomat. sanoja.
Kalima 1915 OLR 171 (sm ~ ka vi), SKES 1958 362 (+ ly ve
va).

mörjä (laajalti murt.) ’musta maali, rasva, voide /
schwarze Farbe, Fett, Schmiere’, mörjätä ’kiillottaa
(kenkiä), maalata, rasvata, voidella’
< nr smörja ’voide, rasva’.
Karsten 1944 FmS 10 339 (sm < ruots).

mörkki (etup. savmurt. KPPohjanm) ’tumma (väri),
tummansininen / dunkel(blau)’, merk. puhek. myös
’synkkä, hapan’
< nr mörk ’tumma, pimeä’.
Wessman Vir 1909 36 (sm < nr), Koski 1983 Väri 166, 169–
70.

mörkö (JuslP, Gan 1787; yl.) ’uskomusolento, pelotussana; (kiertoilmauksena paik.) karhu, susi, täi /
mythisches Wesen, Kinderschreck; (umschreibend)
Bär, Wolf, Laus’ ~ ka mörkö ’uskomusolento, jolla
pelotellaan lapsia, mörkö; (kiert.) karhu, täi’.
Nirvi 1944 Sanankieltoja 51 (sm ~ ka).

mörsky ’korvasieni’ ks. morski.
möskä ks. moska.
mötikkä ks. motti2.
möyheä (Jusl 1745; et. länsimurt.) ’kuohkea, pehmeä
(et. maa) / locker, weich (bes. Erde)’, möyhiä ’tehdä
möyheäksi’, möyhentää ~ ka möyhie ’hakata, lyödä;
möyhentää, pehmittää’, möyhäkkä ’möyheä, kuohkea; turpea’.
Deskr. sanoja.
möykky ks. maukku.
möykätä (Gan 1787; etup. KPPohjanm Peräp Länsip) ’pitää melua, elämöidä, hakata, kolistella, lyödä
maahan / lärmen, klappern, (nieder)schlagen’, möyke
~ ka möykätä ’paiskata, jysäyttää, tömäyttää; sanoa
painokkaasti’, möykytteä ’hakata, paukuttaa, jyskyttää’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. mökä.

möyrytä (Eurén 1860; laajalti et. savmurt.) ’mylviä;
meluta, rähjätä; jyristä (ukkonen); pauhata (aallot)‚
kumista / lärmen; donnern (Gewitter, Wellen)’, möyrätä (Agr; hajat.) ’mylviä’ ~ ka möyrytä
’kuohua, myllertää,
myrskytä;
mukiloida;
vihoitella, ärjyä’, möyreä ’hyrskiä, kuohua, tyrskiä,
myllertää’.
Onomat.-deskr. sanoja, joiden takavok. variantteja ovat sm mouruta (et. kissa) ~ kaP mouruta id. | vi
mõurata ’mylviä’.
Thomsen 1890 BFB 269 (sm ~ vi), SKES 1958 362, EEW
1982–83 1630.

mööpeli (länsimurt. KSm Kain Verml) ’huonekalu /
Möbel’, myöpeli (Lönnr 1874; As 1766 Meublejä; ISm) id.
< nr möbel id. (< ransk meuble < lat mobilis
’liikkuva’).
Hellquist 1939 SEO 683 (ruots sanasta).

naa (Gan 1787; paik. itämurt. KPohjanm) ’nämä,
nuo (mon. pron:sta taa, ks. tätä) / diese, jene’ ~ ka
noa (g. naijen) id. (mon. pron:sta toa) | ly nua, -d,
noa, -d ’nuo’ | vi ? nad, n®ad ’he’, E n®a ’nämä’
? = lp n®a-: N n®avt (E Lu In Ko) ’tällä tavalla, samoin kuin tämä, näin’ (elleivät lp sanat ole sm nämä
pron:n vastineita); rinnastus ugr kielten postp:oihin
ja niistä syntyneisiin sijapäätteisiin vogI 7n5upqDl, L
n5opaDl, n5upqDl, P n5upql ’kohti’ | unk -nál, -nél (adess.
pääte) ’luona, lähellä, ääressä; -ssa, -ssä, -lla, -llä’,
nálam ’minulla’ jne. on semantt. syistä
epätodennäköinen.
Qvigstad 1881 Beiträge 95 (sm ~ lp), Ojansuu 1922 Pron 78
(ka ~ vi), Kettunen 1940 SmMurt 3 274 (sm ~ ka, mahd. vi),
SKES 1958 362 (+ ly vi (ositt.?) ? lp), UEW 1988 297 (? +
vog unk).

naakeli (Stjerncreutz 1863; melko yl.) ’vaarna, kapula, tappi, niitattava naula, purjealuksessa oleva
puuvaarna, johon kiinnitetään nostinköysi /
Holznagel, -zapfen, Niete; Zapfen auf einem
Segelschiff zum Festbinden von Tauen’
< nr nagel ’vaarna, puutappi’ (mr naghle, mn
nagli id.). — Ink n®akeli ’vaarna, johon veneen
vetoköysi kiinnitetään’ < sm naakeli t. vi naagel id.,
vi lähinnä < saks Nagel ’vaarna’.
Stjerncreutz 1863 MeriS 253, Rytkönen Vir 1936 136, SKES
1958 362.
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naakia (Lönnr 1880; Peräp Länsip) ’vaania, hiipiä
luo, lähestyä ryömien / (auf)lauern, sich (kriechend)
anschleichen’, naakkia (Eurén 1860), naakata id.
< lp nj®akkât id.
Qvigstad 1881 Beiträge 96 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1
31 (sm < lp), SKES 1958 362.

naakka (Flor 1678; et. ESm paitsi lounmurt., jossa
hakkinen, ks. hakki), knaakka (EPohjanm) ’Corvus
monedula; kottarainen, Sturnus vulgaris (paik. Pohjanm) / Dohle; Star’ ~ ink sn®akka | ka 7noakka | ly
7nuak(k(e) | ve 7nak, 7näk | vi koillmurt. naak (g. naagi)
(ehkä < sm) ’naakka’.
Onomat. sana.
Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (sm ~ ve), Suolahti 1909 Vogelnamen 186 (onomat.), Kettunen 1938 LivW 101 (+ ka), Tunkelo
1946 VeKÄH 339 (+ ly), SKES 1958 362 (+ vi, mahd. < sm),
Mäger 1967 ELinnunim 148 (+ ink).

naala (GJCalamnius 1755; paik. Kain KPPohjanm)
’tapa, käyttäytyminen; hahmo, muoto, asenne / Art
und Weise, Benehmen, Tun; Gestalt, Stellung’, naaluinen: häijynnaaluinen (EPohjanm) ’pahanilkinen,
ilkeäluontoinen’, naalikko ’naama’ ~ ka noala
’kasvot; posket, poskipäät; (ulko)muoto; näkö, laatu’
= lpN nalle (Pi Lu In Ko Kld T) ’laji, rotu, suku;
jälkeläinen; luonne; tapa’. Sm ka mahd. < lp. Merkityksessä osin ehkä naama sanan vaikutusta.
Toivonen Vir 1945 404–06 (sm ka < tai > lp), SKES 1958 362.

naali1 (Tuderus 1703; paik. PSm TornLaakso Ruija)
’napakettu, Alopex lagopus / Polarfuchs’
< lp nj®allâ id.
Qvigstad 1881 Beiträge 97 (sm ~ lp), SKES 1958 362 (sm <
lp).

naali2 (Gan 1787; Satak Häme, paik. lounmurt.)
’perso, ahne; nirso; tarkka, nuuka, siisti, puhdas; ylpeä, hienosteleva / gierig; wählerisch; sauber, fein;
anspruchsvoll; geziert’, snaali (paik. LounSm) ’perso, ahne’, naalia (paik. murt.) ’pyydystellä makupaloja, persoilla’
< ruots, vrt. mr sn®al, nr snål ’ahne, perso; kitsas,
saita’, nn snaal id.
Renvall 1826 SSK 2 1 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
339–40 (sm < mr), SKES 1958 362, SKES 1969 1053.

naalo (Eurén 1860), naalu (Jusl 1745), naalikko (Gan
1787; sanat nykymurt. tuntemattomia) ’naisten
vyöstä riippuvassa tupessa oleva neulatyyny / in

einem Metallbehältnis am Frauengürtel hängendes
Nadelkissen’
todennäk. < lp, vrt. lpN nallo (Lu) ’neula’, nall3ogoatte ’neulakotelo’ (< ksk *n®al5o, vrt. mr n®al, nr nål
’neula’).
Wiklund 1912 MO 5 233 (sm < lp < mn tai sm < mn), Setälä
1912–13 FUF 13 415, Hellquist 1939 SEO 713 (sm < mn),
Karsten 1944 FmS 10 340, SKES 1958 362.

naama (Jusl 1745 ’ulkomuoto, iho’; yl.) ’kasvot /
Gesicht’, naamari (Eurén 1860; melko laajalti murt.)
~ ka noama ’kasvot, naama; naamari’
= lpN namme (E Pi Lu In Ko Kld T) ’poron sarvia niiden kasvuaikana peittävä karvainen nahka’ (>
sm Peräp Länsip naama id.). — Sm > nr murt. Sm
n®ama ’kasvot, naama’.
Qvigstad 1881 Beiträge 96 (sm ~ lp), Wessman 1956–57 FmS
17–18 79 (sm > nr murt. Sm), SKES 1958 362.

naappo, naappu ks. nappo.
naappu (Eurén 1860; paik. Laat- ja PKarj) ’ohra- t.
kauralyhteistä koottu keko; hernelyhde; pellava- t.
hamppukäärö / Haufen von Gersten- od. Hafergarben; Garbe von Erbsenkraut; Bündel von Flachs- od.
Hanfstengeln’, tähän kai myös naappu (PKarj)
’hiusnuttura’
~
au
(Vs)7noappu
’olkinen,
lyhteenmuotoinen ruiskeon hattu’ | ly snuap(pu),
snuoppu | ve snap ’lyhde’
< ven snop ’lyhde’. — Varhaisempia (mven) lainoja samasta lähteestä ovat sm murt. nappu (KPohjanm) ’heinäkasa’ ja viE napp, mon. napuC ’ravatut
rukiin oljet’.
Nirvi Vir 1936 30 (sm < ven), Kalima 1952 SlS 127 (sm au ly
ve < ven), SKES 1958 362–63, Mägiste 1962 ÄRL 51 (viE <
mven), Vilkuna Vir 1970 270 (sm nappu < mven).

naapukka (Lönnr 1880; etup. PSm) ’nahkainen talvilakki; huono lakki, reuhka; turkisreunuksinen
miesten lakki / Wintermütze aus Leder; schlechte
Mütze, Pelzmütze; Männermütze mit Pelzrand’,
naappu (murt. harv.) ’matala lieritön lakki’.
Vrt. lpR napok ’karvalakki, matkalakki’, Lu
n®apuk ’tavallinen lappalainen miehenlakki’; lainaa
jompaan kumpaan suuntaan, ehkä sm > lp.
T. I. Itkonen 1933 FM 40 29 (sm ~ lp), SKES 1958 363 (lp todennäk. < sm).

naapuri (Agr; yl.) ’Nachbar’ ~ ink n®apuri | ka noapuri | va n®apuri id.
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< mr nabor, nr murt. Vi n®abur, vanh. nabor, nåbor ’naapuri’ (< kas n®abur jne., sananmuk. »lähellä
asuva»; vi naaber, murt. naabur ehkä < saks); sm
napoa (Eurén 1860; ei nykymurt.) ’naapuri’ < nr
nabo. — Sm > lpIn naappur ’naapuri’.

nen, naida ~ unk lp md vog ostj), Ruoppila 1947 Kotiel 2 70–
82 (naaras ja nainen vaikeasti yhdistettävissä; + ka), SKES
1958 363 (sm ~ ka), Janhunen 1981 SUSA 77:9 27–28 (naaras, nainen ~ unk jne. < ural *näxi), Koivulehto 1988 Laryngale 284–85 (ural *näxi < ieur).

Renvall 1826 SSK 2 1 (sm naapuri < ruots nabo), Ahlqvist
1856 WotGr 139 (sm ~ va vi), Thomsen 1869 GSI 135–36 (+ li
< ruotsVi n®abor, as n®aber; sm napoa < mn nábúi, ruots n®abo),
Streng 1915 NRL 129–30 (+ ka; < mmr < kas; vi < kas),
Karsten 1944 FmS 10 340, 342, SKES 1958 363, EEW 1982–
83 1647.

naari (LönnrLis 1886; Länsip) ’vaappera (vene),
pieni (kenkä) / wackelig (Boot), (zu) klein (Schuh)’
< lpN njarre, nja∞d∞de (R Lu) ’matala (vene, ahkio
jne.), ahdas, kapea (laidun, maasto)’.

naara1 (Gan 1787; laajalti murt.) ’koukkuinen t. oksainen väline, jolla etsitään vedestä hukkuneita, tukkeja tms. / Draggen’, naarata ~ ink n®arata ’naarata’ |
vi (koillmurt.) naar (mon. -ad) ’naara, jolla esim.
uponneita verkkoja etsitään; pieni ankkuri’, naarata
’naarata’.
Alkuperä epäselvä: ink vi kaiketi < sm, samoin
nr murt. Sm n®ara ’pieni männynlatvuksesta tehty
naara’.

naarmu (1732; yl.), paik. murt. myös naarma, naarmi, narmi (Gan 1787) ’raapaisun jälki, pieni arpi /
Schramme’, naarmaskettu (kaakkmurt.) ’veresliha;
epidermis’ ~ ka noarma, noarmi ’naarmu, piirto;
viilto’, noarme ’id., arpi’ | vi narmas (g. narma)
’hapsu, ripsu, riekale’, narmal ’rispaantunut, kulunut
(vaate); vereslihalla’, narmaskil id., narmasnahk
(Wied) ’vereslihalla oleva iho’, narmendada, murt.
narvendada ’olla vereslihalla’ | li n®armaz ’ripsu’ (>
latv murt. narmas ’vaatteen riekaleet’).
Sanalla on kosketuskohtia toisaalta sanaan arpi,
toisaalta s. v. marraskesi ja orvaskesi main. sanoihin.
Vrt. myös narvi. — LpN murt. narmie, narbmu
’naarmu’ < sm.

Thomsen 1890 BFB 93 (? sm < vi < latv), Saxén 1895–98 Lånord 177 (sm > ruots), SKES 1958 363.

naara2 (Lönnr 1880; murt. harv.), naararihma ’ansa
/ Schlinge zum Tierfang’
< ruots snara id.
Karsten 1944 FmS 10 340 (sm < ruots), SKES 1958 363.

naarannappi ks. näärännäppy.
naaras (Agr; länsimurt., paik. savmurt.) ’Weibchen;
weiblich’, nairas (lounmurt.) id., naara (Ljungo
1601; paik. murt.) ’emäkoira, -sika; naisesta käytetty
solvaussana’ ~ ka (Uhtua, Rukajärvi) noaraVs
’naaras(koira)’ — saman sanan variantteja ovat
myös narttu, natu, naattu, nakku jne. ’naaraskissa t. koira’ (ks. myös nalle).
Sana tuntuisi liittyvän *naa-vartalon kautta
nainen sanan yhteyteen (ks. tätä). Onkin esitetty, että
molempien sanojen takana olisi (ims kielissä
sekundaaristi takavokaalistunut) ural vartalo *näxi,
jonka jatkajia ovat lp njinnalâs ’naaras’ | mdE 7ni
’vaimo’ | vogE n‰ı, I L P n5e ’nainen, vaimo, naaras’ |
ostjI ni, E nen, P nin ’nainen, vaimo’ | unk n2o
’nainen’ || samJr 7n5e | Jn nüja | T n5e | slk neä ’vaimo’ |
Km n5e, ne | Kb M ne ’nainen, vaimo’. — Ural *näxivartalolle on myös esitetty ieur laina-alkuperää (ieur
*gwuneh2-, vrt. kr gyn5Fe ’nainen’).
Gyarmathi 1799 Aff 215 (unk ~ sam), Lindström Suomi 1852
63 (+ md ostj), MUSz 1873–81 392–93, 401–02 (naaras, nai-

Äimä 1908 SUSA 25:1 32 (sm < lp), SKES 1958 363.

Aminoff 1869 WirSS 49 (sm ~ vi), VW 3 1888 57 (sm ~ syrj
mm. narym ’näppylä’), Thomsen 1890 BFB 271 (sm ~ ? vi ? li
(li > latv; vi > nr murt. Vi)), Lagercrantz 1939 LpWsch 516 (lp
< sm), Ruoppila Vir 1953 271 (sm naarmaskettu ~ vi narmasnahk), SKES 1958 363 (sm ~ au ? vi li (> latv); ? syrj),
EEW 1982–83 1670–71, Nilsson 1995 Käsik (< germ *narwa).

naasti (Gan 1787; ESavo Karj Ink) ’siivo, siisti,
puhdas; sievä, soma; hienosteleva; ruokiaan
valikoiva / rein; schmuck; geziert; wählerisch beim
Essen’ ~ ink n®asti ’kaunis’ | va (Must) n®asti ’sievä,
soma’.
naatala (Lönnr 1880; Suomenl. saaret Ink) ’uunin
alla oleva puusta tehty tila / gezimmerter Raum
unter dem Ofen’ ~ ink n®atala ’uunin alus’ | va
n®at(a)la, nüjadala id.
Todennäk. metateesimuoto synonyymistaan
laantala (Eurén 1860; EKarj Ink) ~ ka loantala
’karsina (lattian alla)’.
Ränk 1948 KV 27–28 146–47 (va; metateesi), Valonen 1963
SUST 133 480–82.

naatta1 (paik. Häme Uus), natti (LSatak ja ymp.),
natu (VarsSm, paik. EHäme Uus) ’hippa(leikki) /
Fangen (Spiel)’.
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Vrt. nr murt. Sm nata id. Lainaa jompaan kumpaan suuntaan.
naatta2 ’lima’ ks. natta.
naatti (Flor 1702; yl., ei PSm) ’juurikasvin maanpäällinen osa, vars. lehdet / Kraut (der Rübe u. ä.)’ ~
ink n®atti | ka noatti | ly nuatƒ | ve natƒ | va n®atti
’naatti’ | vi naat (g. naadi) ’vuohenputki; (murt.)
naatti’ (> Balt saks Naten id.), murt. noodid
’punajuuren t. kaalin lehdet’ | li n5otqz ’kaali’
< (m)ven *natƒ: ven murt. Au nátina, natína
’nauriin, joskus muunkin juurikasvin varret’, ukr natƒ
’köynnös, lonkero’ jne.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 164 (sm ~ ven murt. netína), Weske
1890 SFKO 188 (sm ~ vi; < ven *nat¥ı ~ ukr jne.), Thomsen
1890 BFB 44 (sm ~ li), Mikkola 1894 SUST 8 145 (+ ka ve va
< ven *natƒ, ukr jne.), Setälä 1910–11 FUF 10 55, Kalima 1952
SlS 128 (+ ly; < ven *natƒ, murt. natina jne.), SKES 1958 363,
Plöger 1973 RL 107–08.

naatua (LönnrLis 1886; paik. Länsip Ruija),
naantua (Kolari) ’pysähtyä paikalleen, olla
lähtemättä liikkeelle (et. poro) / auf der Stelle
stehenbleiben; bocken (bes. vom Rentier)’
< lpN na∞d∞dot (R U Pi Lu In Ko) ’id.; kieltäytyä
tekemästä jtak; kyyristyä kokoon’.
SKES 1958 363–64 (sm < lp).

naava (Jusl 1745; melko laajalti murt.) ’puissa riippuvana kasvava jäkälä / Bartflechte (an Bäumen)’ ~
ka 7noava ’naava; vesikasvien ja -kivien päälle muodostuva t. verkkoihin tarttuva lima’ | ly 7nuav ’naava’
(mahd. sm > lpR navva ’höyty, nöyhtä; naava’)
mahd. < germ *fnawwa-, vrt. ruots murt. fnugg
’ihokarva, nöyhtä, nukka’.
Wiklund 1896 SUST 10 130 (sm ~ lpN nuov |ve (Lu) ’rohdin,
tappura’, N njavve (Lu In) ’pitkät karvat poron kaulan alla’),
T. I. Itkonen 1918 SUST 32:2 27 (sm ~ lpKo 7nuo´vv#e ’lahnaruoho’, nuo´ves ’tappura, rohdin’, R navva (Pi Lu) ’höyty,
nöyhtä; naava’), SKES 1958 364 (sm ~ ka ly lpR, mahd. myös
lpN njavve, nuov |ve, Ko nuo´ves ja Ko |nuo´vv#e), Koivulehto
1977 FUF 42 142–47 (< germ).

naavi (Lönnr 1880; hajat.) ’rukin pyörän napa, kappa / Nabe des Spinnrades’
< nr nav id. (vrt. napa).
Karsten 1944 FmS 10 341 (sm < nr).

nahista (Jusl 1745; melko yl.) ’riidellä, kinastella;
natista; kahista / sich zanken, streiten; knirschen; rascheln’, nahina (Jusl) ’nujakka, kiista, riita; kahina’,

nahistella ’kinastella, kärhämöidä’ ~ ka nahissa ’nahista, kinata; tuhista’ | vi nahiseda ’tohista; touhuta’,
nahin (g. -a) ’tohina; touhu’.
Deskr.-onomat. sanoja.
SKES 1958 364 (sm ~ au vi).

nahjus ks. nuhjata.
nahka (Agr; yl.) ’Haut, Leder’, johd. nahkuri, nahkainen, nahkiainen (VR 1644) ~ ink ka nahka | ly
nahk((e) | ve nahk | va nahka | vi nahk (g. naha) | li
n5oCgq, n5oCgqz ’nahka’ (sm > lpN nak |ke (E Lu Kld T)
’nahka’).
Arveltu germ lainaksi: < germ *naska- t. *nask5o,
vrt. ags næsc ’pehmeä (hirven) nahka’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling
1780 LL 274 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 89 (+ li), VW
3 1888 34 (+ ka), Lidén 1905–06 IF 18 411–12 (sm < germ),
Setälä 1912–13 FUF 13 415 (sm ?? < germ), Karsten 1915
GFL 148 (sm ? < germ), Karsten 1922 Fragen 61 (< germ),
Lagercrantz 1939 LpWsch 515 (lp < sm), SKES 1958 364 (+
ly, ei viittausta germ taholle), Koivulehto Vir 1984 12 (<
germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 111.

nahkea (Gan 1787; yl.) ’hiukan kostea / klamm’,
nahistua (Jusl 1745; melko yl. etup. länsimurt.)
’tulla nahkeaksi; näivettyä, kuivettua, menettää
tuoreutensa’ ~ ink nahkia ’kostea’, nahistua ’tulla
kosteaksi’ | vi nahkjas, nahkijas ’nahkea; itara’,
naheta ’sitkistyä, nahistua’
joko = lp njuoskâs, attr. njuos |kâ ’kostea, tuore;
raaka, keittämätön’ | mdE natVsko, M natVska ’märkä,
kostea’ | tVserL natVskäq, I notVskq, notVsko ’märkä; sateinen; sadesää’ | ostjP 7n3aVsaχ, 7n3asaχ ’raaka, keittämätön, paistamaton; tuore (puu); alaston’ (ks. myös
nuoska)
tai nahka sanan johd., vrt. esim. saks Pelz ’nahka, turkki’ ~ ’sitkeys’, pelzig mm. ’sitkeä, nahkea’.
Juslenius 1745 SSC 224 (nahistua ♦ nahka), Ganander 1787
NFL 2 225a (sm ~ vi), Setälä 1902–03 FUF 2 237 (+ lp md
tVser), Toivonen 1928 FUF 19 125 (+ ostj), SKES 1958 364 (sm
~ vi, muut sgr vastineet epävarmoja; ims mahd. ♦ nahka),
EEW 1982–83 1659 (ims ♦ nahka), UEW 1988 311 (ims joko
♦ nahka tai sgr).

nahturi (Jusl 1745; PKarj Kain PSavo KPPohjanm),
rinn. (em. alueen liepeillä) nahtari, natturi, nattari,
nassari ’tervapensseli / Teerpinsel’ ~ ka nattVsuri,
tervanattVsuri, nassuri id.
Arveltu ven-peräiseksi lainaksi, vrt. ven
naVVcjórnivatƒ, naVcernjátƒ, naVcernítƒ ’tahrata, tahria,
mustata’.
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Ruoppila 1958 KV 38 173–80 (sm < ven), Ruoppila 1986
Suomi 136 33 (+ ka).

naida (Agr; yl.) ’mennä naimisiin; olla sukupuoliyhteydessä / heiraten; koitieren’, naittaa, naimaton,
naimisissa, -iin ~ ink naijja ’mennä naimisiin’,
naitt®a ’naittaa; kuohita, salvoa; jalostaa, oksia
(puita); varastaa’ | ka naija ’ottaa vaimo; mennä
naimisiin; olla sukupuoliyhteydessä (mies)’, naittoa
’naittaa; ympätä’, naimatoin ’naimaton’ | ly naida
’naida, mennä naimisiin (mies)’, naittada ’naittaa;
pettää’ | ve naida ’naida’, naitta ’naittaa’ | va naijag
’naida, ottaa vaimo’, naitt®ag ’naittaa; kuohita,
salvaa’, naittaja ’kuohari’ | vi naida (murt. harv.)
’naida’, naita ’naittaa; (murt. myös) kuohita’ (sm >
lpN nai |tet (In Ko Kld T) ’naittaa’, In naaija∞d
’naida’, näjmi (Ko Kld) ’naimakauppa’).
Johd. samasta kantasanasta kuin nainen ja ilm.
myös naaras, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 2 227 (sm naittaa ~ vi), Lönnrot 1854
Enare 239 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Toivonen 1933 FUF 21 109 (sm
> lpN), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 41 (sm > lpIn), SKES
1958 364 (+ ka ly; vrt. nainen).

nainen (Agr; yl.) ’Frau, Ehefrau’, johd. naisellinen
~ ink nain (g. naisen) | ka naine | ly ve naine, nai7ne |
va nain(e | vi naine ’nainen, vaimo’ | li nai (g.
naiz) ’vaimo’
= vogE näj‰ı, I nüJoj, L naj, P n®aj ’(arvokas) rouva;
jumalatar, ruhtinatar; tuli’ | ostj näj id.
Samasta vartalosta myös naida, ks. tätä. Voivat
kaikkinensa olla s. v. naaras mainitun ural
sanaperheen jäseniä (johon tässä main. obinugr
kielten sanat kuuluvat tällöin erillisinä johd:ina).
Ganander 1787 NFL 2 226a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
192 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 96 (+ ve), Ahlqvist 1880 NOstj 106 (+ ostj), Setälä
1890–91 ÄH 183, 373 (+ ink ka), Toivonen 1933 FUF 21 109
(todennäk. ~ vog ostj), FUV 1955 101 (sm ? ~ vog ostj), SKES
1958 364 (+ ly; ~ vog ostj), Janhunen 1981 SUSA 77:9 27–28
(nainen, naida ~ naaras; < ural *näxi), Häkkinen 1987 ES
193, UEW 1988 297–98 (sm ~ vog ostj), Koivulehto 1988
Laryngale 284–85 (< ieur).

naiti (paik. Peräp Länsip) ’poro, jonka sarvet ovat
taakse taipuneet / Rentier mit rückwärts gebogenem
Geweih’
< lpN njai |di (Lu In Ko) id.
Tiesmaa Vir 1937 169 (sm < lp), SKES 1958 364.

naju (laajalti murt.) ’järki, ymmärrys, äly / Vernunft,
Verstand’, (slang.) snaju id., snaijata ’ymmärtää, käsittää’
< ven znatƒ ’tietää’, (prs.) znáju ’tiedän’.
Wessman Vir 1909 157 (sm < ven), Plöger 1977 RLDial 320,
Karttunen 1979 Slangisanat 233.

naka (g. naan; Eurén 1860; Kymenl KarjKann Ink)
’veneen tappi t. vedenpoistoreikä / Wasserauslaß im
Bootsboden od. dessen zapfenartiger Verschluß’ ~
ink naka (g. n®an) ’hana; tappi’ | va naka ’tynnyrin
tappi’ | vi naga ’tappi; (koillmurt.) veneen pohjassa
oleva tapinreikä’ (sm > nr murt. Sm nakahål ’tapinreikä veneessä’, nakatapp ’veneen tappi’).
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (va ~ vi), VW 3 1888 2 (sm ~ va vi),
Saxén 1895–98 Lånord 177–78 (sm > nr murt. Sm), Mägiste
1925 Rosona 25 (sm ? < vi), SKES 1958 364, EEW 1982–83
1656–57 (lainaa suuntaan tai toiseen).

nakata (Agr; et. I- ja PSm Pohjanm) ’viskata,
heittää; iskeä kiinni, iskeä, lyödä (paik. itämurt.);
(jos tähän:) vaihtaa (ilman välirahaa; etup.
EKPohjanm PSatak KSm PSavo) / schleudern,
werfen; schlagen; (ohne Draufgeld) tauschen’, nakki
(Savo KSm) ’pieni sadin, kärpänloukku’ ~ ka nakata
’heittää, viskata; paiskata, panna, mättää, kuormata;
lyödä, iskeä, napauttaa; (jos tähän:) vaihtaa ilman
välirahaa’ | vi nakata ’tarttua’ | li (Sal) nakk (prs.
nakub): jära nakub id.
Deskr.-sävyisiä sanoja. Sanan nakki ’sadin yhteyteen on aik. haluttu liittää myös nalkki ’sadin’, joka
lienee erillistä deskr. alkuperää.
Ahrens 1853 GrEhstn 159 (sm ~ viE), Kettunen 1938 LivW
242 (li ~ vi hakata, viE nakata), Joki Vir 1962 300 (+ ka; nakki sanasta ja sen tutkimushistoriasta), EEW 1982–83 1663.

nakertaa (Eurén 1860; yl.) ’kalvaa, jyrsiä / nagen’ ~
ka nakertoa ’nakertaa, napertaa’.
Deskr. sana; vrt. myös vi nageleda ’näykkiä toisiaan, hammastella’, nägeleda id. sekä sm
nakeltaa (Lönnr 1880; ei nykymurt.) ’väitellä,
kiistellä, kinastella’.
SKES 1958 364.

nakka (JuslP, Gan 1787; laajalti et. K- ja PSm) ’kirveen silmän yläpuolella oleva tasainen kohouma, hamara / Nacken der Axt’ ~ ka nakka ’pieni kohoke
kirveen hamarassa’
< nr nacke (murt. Sm nacka) ’niska; kirveen hamara’.
SKES 1969 1211 (s. v. talka; sm nakka < ruots).
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nakki1 (1910; puhek.) ’kapea makkara / Knackwurst’,
nakkimakkara, knakmakkara (Hallsten & Lilius
1896)
< ruots (Sm) knackkorv, saks Knackwurst id. (alkuosa lainattu, loppu käännetty).
nakki2 (Lönnr 1880; yl.) ’eräs korttipeli / Poch’ (>
ka nakki id.)
< nr knackspel id.
Joki Vir 1962 300–01 (sm < nr), Vuorela 1979 KpS 287.

nakki3 ’sadin’ ks. nakata.
nakku ks. naaras.
nakoma (LönnrLis 1886; Karj Kymenl, paik. ESavo) ’ystävä, tuttava / Freund, Bekannter’
< ven znakómyj ’tuttava’.
Lönnrot 1886 Lis 109 (sm < ven).

naksaa (Lönnr 1880; paik. itämurt.) ’knacken’, naksahtaa, naksua, naksuttaa (Eurén 1860) ~ ink
naksaht®a, naksutella | ka nakVsoa ’naksaa, kopsaa,
kopista’,
nakVsahtoa;
nakVsuttoa
’naksuttaa,
kopsuttaa’ | vi naksuda ’naksaa, naksua’, naksatada
’naksahtaa’, naksutada ’naksuttaa’.
Onomat. sanoja.

nalkki ks. nakata.
nalkuttaa ks. narkuttaa.
nalle (Lönnr 1880; yl., uud.) ’karhu, karhunpoika,
teddykarhu / Bär, Bärenjunges, Teddybär’, nalli
(Jusl 1745; paik. murt.) ’nuori karhu; naaraskarhu;
narttukissa (paik. LounSm)’ (sanontatav. »jäi kuin
nalli kalliolle» eri tahoilla murt.; kuuluu tähän, ellei
kyseessä ole alk. alli (lintu), joka semantt. olisi
uskottavampi).
Ainakin sana nalli voi kuulua naaras sanan
lukuisiin variantteihin (ks. tätä, vrt. kolli ♦ koiras);
nalle puolestaan mahd. < ruots nalle id., vaikka
päinvastaistakin lainasuuntaa on oletettu; ruots nalle
lienee samanlainen hn:stä (♦ Natanael) lainattu
eläimen nimitys kuin esim. jösse ’jänöjussi’ (♦
Jöns).
Hellquist 1939 SEO 689 (ruots nalle todennäk. < hn. Nalle, sm
< ruots), Nirvi 1944 Sanankieltoja 36 (samoin), Ruoppila 1947
Kotiel 2 102 (nalle, nalli ♦ naaras).

nalli1, knalli (Lönnr 1874; yl.) ’pyssyn panoksen sytytin / Zündhütchen’ ~ ka (k)nalli id. (< sm)
< nr knall ’paukaus, pamaus’, knallhatt ’sytytysnalli’. Vrt. knalli.
Lönnrot 1874 SRS 1 683 (sm < ruots), SKES 1958 365.

SKES 1958 364 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1663–64.

nalli2 ’karhu; kissa’; nalli kalliolla ks. nalle.

naku (lastenk.) ’alaston / nackt’, nakupelle leik.
ivailusana alastomalle
< ruots, vrt. nr naken ’alaston’, murt. Sm nakog:
nakog-Pelle (Pelle hn.), nakog-bässe (bässe ’pässi’)
’nakupelle’.

namu (Jusl 1745; joks. yl.), namunen, nami ’makeinen (lastenk.) / Bonbon (Kindersprache)’ ~ ka 7namu,
namu, 7namuine id.
Samaa onomat. alkuperää kuin interj. nam(nam), nami!

nakuttaa (Jusl 1745; yl.) ’klopfen, pochen’ ~ ka nakuttoa ’nakuttaa, naputtaa, hakata; ahmia, syödä ahmien; puhua hitaasti, katkonaisesti’.
Onomat. sana.

nanna (Suomenl. itärannikko ja saaret) ’äiti; isoäiti;
anoppi / Mutter; Großmutter; Schwiegermutter’ ~ vi
murt. nann (g. nanne) ’äiti’
< nr murt. (mm. Sm ja Vi) nanna id. Vrt. nenna.

nalja (Gan 1787; InkVi) ’leikki, pila / Scherz, Spaß’,
naljailla (hajat., paik. uud.) ~ ink nalja ’pilapuhe,
leikinlasku’ | va (Kukk) nalja ’leikki, pila’ | vi nali
(g. nalja) ’leikki, pila’ | li n5olD a id.
Yhdistetty md sanaan E nalkoms, M naLkqms
’pelata, leikkiä’, ilm. aiheetta.

Saareste 1924 LVEM 1 121, 123 (vi < nr murt. Vi), Nirvi 1952
Suomi 106:1 117 (sm < nr murt. Sm), SKES 1958 365.

Ganander 1787 NFL 2 228 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 404 (samoin), VW 3 1888 69 (+ md), Kettunen 1938 LivW 252 (+ li),
SKES 1958 364 (+ ? md, mikäli -k- on johdinainesta), UEW
1988 706 (samoin).

napa (Schr 1637; yl.) ’Nabel, Nabe, Pol’, yhd. napanuora, napakelkka, napakaira (ks. tätä), etelä-, pohjoisnapa, napamanner ~ ink napa | ka 7napa | ly 7naba
| ve naba, 7naba | va napa | vi naba | li nab®a ’napa’
joko < baltt, vrt. latv naba ’napa; auran aisojen
poikkipuu’, mpr nabis ’napa; rattaan napa’
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tai < germ *na‰ba, vrt. mn nPof (nr tansk nav, isl
nöf), mys naba ’pyörän, rattaan napa’. — Lp nappe
’napa’ < sm.
Fogel 1669 Käsik 5 (sm ~ saks), Moller 1756 Beskr 156 (sm ~
ruots nafle), Ihre 1769 Gloss 2 219 (sm ~ lp; vrt. germ), Ganander 1787 NFL 2 228a (sm ~ vi), Grimm 1847 FW 175 (sm
~ mys napalo), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 95 (+ ve), Lindström 1859 KeltGerm 60 (< germ),
Thomsen 1869 GSI 136 (+ li), Thomsen 1890 BFB 201 (+ ka;
sm > lp; < baltt), Setälä 1912–13 FUF 13 415, Kalima 1936
BL 141, Karsten 1944 FmS 10 341, SKES 1958 365 (+ ly; ? <
baltt tai germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 351, 377.

napakaira (Agr; etup. LounSm PHäme LaatKarj)
’vääntösarvilla varustettu kaira, jonka yläpäässä
oleva pyörivä kehrä painetaan rintaa vasten / mit
Dreharmen versehener Bohrer, der über einem am
Ende drehbar angebrachten Knauf mit dem Körper
angedrückt wird’
< ksk *na‰ba-gaiRa-, vrt. mn nafarr (isl nn
navarr, nr navare, vrt. navari), mys nabag5er, ags
nafug®ar id. Kuuluu harvoihin yhd:na lainattuihin ja
semmoisena säilyneisiin vanhoihin lainoihin.
Jälkiosasta on erikseen lainattu kaira (jo varhemmin
keihäs), koko sanasta myöh. navari, ks. näitä. Myös li
nab®ag ’suuri lusikkapora’ < germ.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 383–85 (sm < germ), Thomsen
1869 GSI 136 (sm ~ li), Setälä 1912–13 FUF 13 415, Karsten
1944 FmS 10 341, SKES 1958 365.

napakka ks. navakka.
napata (Martti n. 1580; yl.) ’siepata, kaapata, ottaa
(nopeasti) / schnappen, (schnell) ergreifen’,
nappailla ~ ink napata ’napata, ottaa, siemaista’ | ka
7napata ’siemaista, hotkaista’ | va (Kukk) napata
’napata, ottaa, siemaista’ | vi (murt.) napata ’siepata,
näpistää’
< nr mr nappa ’tärpätä, näykkiä, siepata, napata’.
Ink ka vi sanat ainakin osin myös < sm. — Sm naapata (melko yl.) ’siepata, kaapata’ mahd. kontam.
napata + kaapata.
Strahlmann 1816 Sprachlehre 222 (sm ~ ruots), Streng 1915
NRL 130 (sm < ruots), SKES 1958 365 (vi joko < ruots tai
saks schnappen), EEW 1982–83 1667 (ehkä germ sanoihin
sekoittunut deskr. ims sanue).

napaus ks. naputtaa.
napero (Lönnr 1880; yl., ei LounSm) ’pienikokoinen ihminen, pikku lapsi, ipana; pieni peruna tms.;
eräs talkkunaruoka (paik. PHäme); pikkupojan penis
(paik. I- ja PSm) / kleiner Mensch, Knirps; kleine

Kartoffel o. ä.; Speise aus Getreideschrot; Penis eines kleinen Jungen’, napelo (et. ISm, myös Verml
Ink) ’pieni peruna; pikku lapsi, ipana’ ~ ka 7napero,
7naperoine, 7napareh ’pienikokoinen lapsi, peruna tai
marja’, 7naperoija, 7naperoittoa, 7naperoittua ’jäädä
pienikasvuiseksi;
työskennellä,
liikkua
(pienikokoinen ihminen)’.
Deskr. sanoja.
napista (Agr; melko yl.) ’osoittaa tyytymättömyyttään, nurista; napsahdella, kopista / murren;
klopfen’, napina ’jupina’ ~ vi murt. (Wied)
nabiseda ’rapista’.
Deskr.-onomat. sanoja, jotka kuulunevat yhteen
v:n naputtaa kanssa (ks. tätä). Vrt. myös natista.
Hakulinen 1942 Suomi 101 42, SKES 1958 365 (sm ~ vi).

nappa (uud.) ’eräs nahkalaatu / Nappaleder’
< nr nappa(leder), ns Nappa(leder) ’nappanahka’
< engl nap(p)a leather id., kalifornialaisen
kaupungin Napa mukaan, jossa nappanahan
käsittelymenetelmä kehitettiin.
SAOB 18 1946 N 89, Kluge 1989 EW22 499.

nappi1 (yl.), rinn. knappi (As 1644 »Glasiknappein
cansa»; paik. länsimurt.) ’Knopf’ ~ ink nappi, nappu
| ka nappi | va (Kukk) nappu ’nappi’
< nr knapp, mr knap id. Ink ja ka ainakin osin <
sm. Ks. myös nappula.
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 130
(+ ka), SKES 1958 365.

nappi2 (Gan 1787; paik. Kymenl ESavo PKarj), rinn.
knappi (hajat. länsimurt.) ’niukka, vajaa, tarkka
(esim. mitta) / knapp, genau’, nipin napin, nippa
nappa ’juuri ja juuri, niukasti’ (vrt. nippa)
< nr knapp ’niukka, riittämätön, vajaa,
vähäinen’, josta myös lpN knappes (In) ’niukka’
(osin ehkä myös < sm). Vi napp ’niukka, vähäinen,
täpärä’ < saks knapp ’ahdas, tiivis, niukka’, osin
ehkä myös < ruots.
Renvall 1826 SSK 2 4 (sm < ruots), SKES 1958 365, EEW
1982–83 1666.

nappo (Gan 1787; EPohjanm Häme, paik. KPPohjanm savmurt.), nappu (KSm KPohjanm), naappo,
(k)naappu (Schr 1637; lounmurt. KSm Peräp
Länsip) ’(puinen) kauha, kippo, juoma-astia;
poronlypsyastia / (urspr. hölzerne) Schöpfkelle,
Napf, Trinkgefäß; Rentiermelkgefäß’ ~ ink n®appa
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’keittokauha’ | va n®appa ’puukuppi’ | vi napp (g.
napa, murt. napu, napi) ’pieni (puu)astia’
< nr vur napp, mr napper ’malja’. — Vi napp ainakin osin < kas nap ’kuppi’; lp nap |pe
’kahvallinen, pahkasta koverrettu maitokippo,
poronlypsyastia; nappo, pikari’ < sk, osin < sm.

naputt®a ’tehdä jtak perusteellisesti’. — Sm > nr
murt. Sm napot(a) ’naputtaa’.
Onomat. sanoja.

Lindström 1859 KeltGerm 141 (sm ~ germ), Qvigstad 1881
Beiträge 96 (sm > lp), Qvigstad 1893 NL 243 (sm ~ lp ~ mn),
Wiklund 1896 SUST 10 84 (lp < mn), Streng 1915 NRL 129
(sm < vur), Saareste 1924 LVEM 243 (sm ~ va vi; < sk), Wiget
1927 SbGEG 267 (vi < kas), SKES 1958 365, Hinderling 1981
DELw 159, 161, 174, EEW 1982–83 1666–67 (vi osin < saks).

narata ks. narista.

nappula (Mennander 1699 »Aisat, Nawat Nappulaiset»; yl.), napula (etup. EPohjanm) ’pieni (us. lyhyt)
lieriömäinen kappale, nuppi, nappi, tappi / Stift,
Pflock, Knopf, Zapfen’ (sm > vi murt. nabul ’nappula, nappi, säkkipillin suuosa’, lpN n®appul (In Ko Kld)
’veneen tappi’).
Sanalle on esitetty sk lainaetymologia (ksk *kna‰bula-, vrt. mn knefill ’poikkipuu’, nr murt. knavul
’viikatteenvarren kahvapalikka’), mutta se voi myös
kuulua lähinnä nappi sanan vaikutuksesta syntyneiden deskr.-sävyisten sanojen joukkoon, kuten ilm.
napukka (kaakkmurt.) ’nuppi, nappula’ ~ ka
7napukka ’id.; ohut hiuspalmikko’; kontam.-lähteinä
tulevat kyseeseen mahd. kapula (> nap(p)ula) ja
nipukka (> napukka). Vrt. myös näppy.
Qvigstad 1881 Beiträge 96 (sm > lp), Wiklund 1915 MO 9 220
(sm ~ vi; < mn), Karsten 1944 FmS 10 342, SKES 1958 365
(ehkä osin deskr.), Hofstra 1985 OsFiGerm 321 (? < sk).

napsaa (Gan 1786; yl.), napsata ’naksua / knacken,
schnappen’,
napsahtaa
(Gan
1783),
napsa(hd)uttaa, napsaista, napsuttaa ~ ink naps®a
id., napsaht®a, napsutt®a ’iskeä’, napsu ’isku’ | ka
7napsoa ’napsaa, naksaa; syödä hotkien’, 7napsata
’iskeä napsauttaa; syödä hotkaista’, 7napsahtoa
’napsahtaa; luiskahtaa’, 7napsahuo ’kapsaa; napsaa’,
7napsahuttoa ’napsauttaa’ | ly 7napsahtada ’napsahtaa,
lipsahtaa’ | vi napsata, napsatada ’napata; lyödä
kevyesti’, naps ’isku’ | li naps®a ’lyönti, isku’.
Onomat. sanoja.
Kettunen 1938 LivW 242 (sm napsu ’pihdit, atulat’ ~ vi li),
SKES 1958 365 (+ ka ly).

napukka ks. nappula.
naputtaa (Jusl 1745; yl.) ’koputtaa, nakuttaa / (be-)
klopfen, pochen’, naputella, napauttaa, napautella,
napaus ~ ink naputt®a id. | ka 7naputtoa ’id.; maiskuttaa’ | veE 7nabaht55otƒab (prs.) ’napsauttaa’ | va (Kukk)

Wessman 1956–57 FmS 17–18 81–82 (sm > nr murt. Sm),
SKES 1958 365 (sm ~ ka ve).

nari ’rannekipu’ ks. narri2.
narikka (paik. Häme KaakkSm Kain), narinkka
(paik. Karj) ’kaupustelijoiden puoteja sisältävä
rakennus(ryhmä); käytettyjen (vaate)tavaroiden
ostoja myyntiliike / Gebäude(gruppe) mit
Verkaufsständen; Trödelladen’, nykymerk. tav.
’ravintolan tms. vaatesäilö’
< ven na r/ynke ’torilla’ (r/ynok ’markkinatori’).
Wessman Vir 1909 38 (sm < ven), TS 6 1914 1030, SKES
1958 366, Plöger 1973 RL 108–09.

narista (Agr narisiat; yl.), narata (Gan 1787; EPohjanm, KaakkSm) ’narskua, natista / knarren, knirschen’, narahtaa; narina, naru (Pohjanm, paik. PSm
’(kengän) narina’ ~ ka narissa, narata ’narista’, narahtoa ’narahtaa’, naru ’narina’ | vi nariseda
’narista’ (? < sm).
Onomat. sanoja. Samankaltaisia sanoja esiintyy
myös muissa kielissä, esim. nr knarra, saks knarren
’narista, natista’. Vrt. narri2, narskaa.
SKES 1958 365–66 (sm ~ ka).

narka (Gan 1787; kaakkmurt.), narkka (murt. harv.)
’puute; ahdas, niukka / Mangel; eng, knapp, dürftig’,
pitää naralla ’antaa huonoa ruokaa’, olla naralla
’puutteessa, huonoissa oloissa’ ~ ink naral id. — Vi
murt. (Kuusalu) naral ’puutteessa’ luult. < sm.
Alkuperä epäselvä. Sanalle esitetty germ lainaetymologia (vrt. ags naru, m-engl nearu ’ahdas’,
engl narrow ’kapea’) tuskin tulee kyseeseen.
Thomsen 1869 GSI 136 (sm < germ), Äimä 1919 SUST 45 202
(ehkä sgr), SKES 1958 366 (vi murt. ehkä < sm), Hofstra 1985
OsFiGerm 335, 339, 355.

narkistaa (Länsip Kittilä) ’olla sukupuoliyhteydessä; syleillä / koitieren; sich umarmen’
< lp nâr |get id., joka puolestaan = md 7ne\rgems
’polkea’ | ? ostjI nögqr- ’painaa, puristaa’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 32 (sm < lp), SKES 1958 366 (lp ? ~
ostj), Lehtiranta 1989 SUST 200 80–81 (lp ~ md).
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narkuttaa (Jusl 1745; paik. kaakkmurt., Pyhämaa)
’narista (Jusl); nalkuttaa; jankuttaa, mankua /
knarren; nörgeln; quengeln’, narkuta (Ink) ’mankua’
~ vi murt. nargutada, norgutada, närgutada
’moittia, pilkata’.
Deskr.(-onomat.) sanoja, joihin lienevät vaikuttaneet myös toiset deskr.-sävyiset sanat kuten
nalkuttaa (Jusl ’naputtaa’) ja narista.
Ganander 1787 NFL 2 230 (sm ~ vi), SKES 1958 366, EEW
1982–83 1669, 1730.

narrata (Flor 1702; yl.) ’puhua perättömiä,
valehdella; huiputtaa, pettää; viekoitella, houkutella
/ flunkern; narren, an der Nase herumführen;
locken’, narraaja (? CullKiria 1665 »Rypistä
Nenänsä on pilcaitten ja narraitten Tapa») ~ ink
narrata ’pilkata’ (< sm)
< nr vur narra ’petkuttaa, pettää, narrata;
viekoitella, houkutella’ < saks narren ’pitää narrina;
käyttäytyä narrimaisesti’. — Vi narrida ’narrata,
härnätä, kiusoitella’ (> va narria(g) id., ink narria
’haukkua, moittia; kiusoitella’), li narrq, n5orastq
’narrata, kiusoitella, pilailla’< saks; lpN nar |rit (Lu
In Ko) ’narrata, puijata, pettää’ < sk. Vrt. narri1.
Qvigstad 1893 NL 244 (lp nar |rit < sk; lp narredet < sm narrata), Neuhaus 1908 Sprachlehre 148 (sm ~ ruots), Hellquist 1939
SEO 691, SKES 1958 366 (sm ~ ka (harv.) narrata (< sm);
tästä ei kuitenkaan yhtään luotettavaa mainintaa), EEW 1982–
83 1671.

narri1 (Hemm 1616; melko yl.) ’ilveilijä; hupsu,
naurettava ihminen / Narr; Hanswurst’, merk. paik.
myös ’pila, pilkka’
< nr vur narr ’hupsu, houkkio; ilveilijä, narri’ <
kas narre id. — Vi narr ’narri; hullu’, li n5ora ’narri;
pilkka, pila’ < kas; lpN nar |râ (E In) ’narri, pilailija;
pila; kiusoittelu’ < sk, ehkä osin myös < sm. Vrt.
narrata.
Renvall 1826 SSK 2 4 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 244
(sm ~ lp ~ nr nn), Streng 1915 NRL 130 (sm ~ ka narri ~ va
narria ’kiusata’ < ruots; vi < uys), Hellquist 1939 SEO 691,
SKES 1958 366, EEW 1982–83 1671.

narri2 (Lönnr 1880; LounSm Verml), nari (Häme ja
ymp.), naru (paik. EKPohjanm) ’rannekipu,
eräänlainen nivelsairaus / Schmerz im Handgelenk,
eine Gelenkkrankheit’ ~ vi murt. (Luoteis-Viro,
Saarenmaa) narr ’nivelen kitinä’
< nr murt. knarr ’(kättä taivutettaessa narinaa aiheuttava) rannekipu’ v:stä nr knarra ’narista’. —
Varianttiin nari lienee vaikuttanut myös onomat. v.
narista; samanlaista vaikutusta on myös vi murt.

nari ’nivelsairaus’ (vrt. tähän myös saks Knarren
’narina’).
Hästesko 1910 Suomi 4:9 263–83 (sm < ruots), Ariste 1933
ERL 82 (vi < ruots), SKES 1958 366, EEW 1982–83 1669,
1671.

narskaa (Eurén 1860; ISm), narskata, narskua (yl.)
’narista, natista, kirskua / knistern, knarren, knirschen’, narskahtaa, narskuttaa, narskauttaa, narsku
’(kenkien) narina (paik. ESm); peltokaali tms. keltakukkainen peltokasvi (Renv 1826; ISm); sotka (paik.
Kain PPohjanm)’ ~ ink narsk®a ’narskua, narista’ | ka
narskoa, narskuo ’narisuttaa, narskuttaa’, narskata,
narskahuttoa
’narauttaa,
narskauttaa’,
narskahtoakseh ’narahtaa, narskahtaa’.
Onomat. sanoja. Vrt. narista.
SKES 1958 366 (sm ~ ka).

nartsu (Gan 1787 nartsut; harv. KaakkSm), narsu
’riepu, repale, lumppu / Lappen, Fetzen, Lumpen’,
narssu ’säkeistä tehty suojavaate; riepu’, nartsakka,
nartsukka ’(vaate)nyytti’ ~ vi narts ’riepu, rätti, ryysy’, (Wied) nartsakas ’lumppuinen’.
Sm
sanoja
on
arveltu
paikalliseksi
virolaisuudeksi (ainakin li n5ortsak
(kirosana)
’lumppuinen’ < vi).
Ganander 1787 NFL 2 230a (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW
253 (vi < li), SKES 1958 366–67 (sm ehkä < vi).

nartta (1901; ei murt.) ’kevyt koira- tai pororeki /
leichter Hunde- od. Rentierschlitten’
< ven nárta ’koira- tai pororeki; metsästäjän
vetoahkio; koiranelivaljakko’ (> lpKld nort ’nartta’).
Kirj. laina.
SKES 1958 367 (sm < ven), KKSK 1958 286 (lp < ven),
Plöger 1973 RL 109.

narttu ks. naaras.
naru1 (Lönnr 1880; yl.) ’nuora, köydenpätkä, köysi /
Bindfaden, Schnur, Seil’
< nr snara ’silmukka, ansa, paula, sadin’ (mr
snara, tansk kas snare), nr murt. snaro, snäro, snäru
id. Vrt. naara2.
Karsten 1944 FmS 10 343 (sm < mn), SKES 1958 367.

naru2 ’narina’ ks. narista.
naru3 ’rannekipu’ ks. narri2.
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36 (ink < sm), SAOB 28 1981 S 8015–16, EEW 1982–83 1650
(li ehkä, va todennäk. < vi).

narvaskesi, -kettu ks. orvaskesi.
narvi (paik. murt.) ’(parkitun) nahan (rosoinen) pinta; orvaskesi; uurre, naarmu, piirto / Haarseite des
(gegerbten) Leders, Oberhaut; Furche, Schramme’,
närvi, närmi (molemmat Gan 1787) ’valkea höyty
tuohen päällä; nahan pintapuoli’, narvikas,
narvillinen ’uurteinen’, narvipuoli ’nahan pinta,
karvapuoli’,
narvihöylä,
-rulla
’nahan
parkitsemisessa ja tasaamisessa käytetty työkalu’
< nr vur narv ’nahan karvapuoli, ihon uloin kerros, orvaskesi; arpi’ < kas nar(w)e ’nahan
karvapuoli’ (ns Narbe ’id.; arpi’). — Samoin germ
taholta > lpN nar |ve (In) ’tuohen ohut pintakerros;
uurre, ryppy (kasvoissa)’. Ks. myös naarmu.
Toivonen Vir 1936 228 (sm narvaskettu ~ lpN nar ve < *narva; < germ; vrt. ruots narv), SKES 1958 367 (narvi ehkä osin
nuori laina), 415 (närvi saman sanan etuvok. variantti), Hahmo
1986 SFU 22 167.
|

nasakka (Renv 1826; ISm) ’luja, tiivis, tukeva; napakka, kova, kireä (esim. pakkanen); näppärä, ripeä /
fest, stark; tüchtig, flink’, naseva (Renv; yl.) ’näppärä, ripeä, luja (esim. kelkka t. isku); sattuva, osuva
(esim. vastaus)’ (sm > ka (Korpiselkä) nasakka, nasava ’terhakka, näppärä’).
Deskr. sanoja; vrt. navakka.
SKES 1958 367–68.

naseva ks. nasakka.
nasia ks. näsiä.
naskali1 (Schr 1637; yl., myös Verml Ink) ’tavallisesti puuvartinen, et. jalkinetyössä käytetty piikki /
Ahle, Pfriem’ ~ ink naskeli ’naskali’ (< sm vi) | ka
naskali ’id.; irtonainen lestin päällyspala’ (< sm) | va
n®askali, (Kukk myös) n®askeli, (Tsv) n®ask(eli
’naskali’ (< sm vi) | vi naaskel | li n5oskiDl id. (? < vi)
todennäk. < nr naskare, vrt. nr snaska, (vanh.)
naska ’nakertaa, jäytää; näperrellä; näpistellä; maistella’ (nn naske, kas naschen ’maistella, näpistellä
(makeisia); pureskella’). — LpN nas |kal (In),
nas |kar (Lu) ’naskali’ < sm.
Ahrens 1843 GrEhstn 121 (sm ~ vi; ♦ naskata, laskata < ruots
laska ’ommella kengänsaumaa’), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+
va), Qvigstad 1881 Beiträge 96 (lp < sm), Saxén 1895–98 Lånord 178 (nr murt.? < sm vi; mahdollista myös, että ims < nr
murt. < *naska = laska), Kettunen 1938 LivW 253 (+ li), Hellquist 1939 SEO 1011 (nr naska ~ nn kas), SAOB 18 1949 N
115–16, SKES 1958 368 (sm > ka; ims todennäk. < nr *naskare < nr murt. Sm ja Vi naska ~ laska), Nirvi 1971 InkS 35–

naskali2 (Gan 1787 katunaskali; yl.) ’(pojan)napero,
pikkupoika / Knirps’ (> au naskali ’pojannaskali,
napero, nappula’)
todennäk. < ruots, vrt. nr gatu-, hovnask(er) ’narri’, snaska, (vanh.) naska ’nakertaa; touhuta, näperrellä; näpistellä, pihistää’, nr murt. Sm nasker ’nahjus; pieni, mitätön henkilö’ (~ nn naske, saks
naschen
’maistella;
näpistellä
(makeisia);
näperrellä’). Toisaalta merk:n ’(pojan)napero,
pikkupoika’ on arveltu kehittyneen metafor. sanasta
naskali1 (merk. puolesta vrt. pura2).
Hellquist 1939 SEO 1011, SAOB 18 1949 N 115–16, SKES
1958 368 (sm > au; metafor.), SAOB 28 1981 S 8015–16.

nassakka (JuslP, Gan 1787; et. I- ja PSm) ’pieni
(puinen) tynnyri; lekkeri; käärö, kantamus / kleine
(hölzerne) Tonne, Fäßchen; Bündel, Paket, Traglast
(des Hausierers)’ ~ ka nas(s)akka ’nassakka; kalja-,
viina- tai tervatynnyri’
< ven (vanh., murt.) nasádka ’kaksipohjainen
tynnyri, kannellinen tuohiämpäri, tuohikori; (myös)
kantamus’.
Kalima 1952 SlS 128 (sm < ven), SKES 1958 368 (+ ka; nassakka, natsakka ’käärö, kantamus’ luult. eri alkuperää), Ruoppila 1967 KalKansank 99, Plöger 1973 RL 109 (myös merk.
’kantamus’ < ven), O. Korhonen 1982 Båttermer 193.

nassikka (paik. murt., lähinnä ISm) ’pieni lapsi,
naskali, napero / kleines Kind, Knirps’.
Deskr. sana, johon ovat saattaneet vaikuttaa
myös muut samankaltaiset sanat, kuten nallikka,
napero, nappula ja naskali.
nassu (Lönnr 1880; yl.), nasu (Eurén 1860) ’pieni
porsas; sikoja kutsuttaessa käytettävä interj. / Ferkel;
Lockruf für Schweine’, naski (Jusl 1745; paik. itämurt. KaakkHäme), nassukka id.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. nassikka sekä possu
s. v. porsas.
nasta (Raam 1642; yl.) ’terävä ja leveäkantainen lyhyt piikki; kohouma, nappula; näppylä; solki;
kengän nauhareiän metallireunus; remmin t. vyön
pään paikallaan pitävä nahkasilmukka; koristenappi,
hela (esim. valjaissa) / Reißzwecke; Stift;
Ausbeulung, Pickel; Schnalle; Gürtelschlaufe;
Beschlag (z. B. am Zaumzeug od. am Loch für das
Schuhband)’, nastura (paik. ISm) ’kovettuma,
pahkura (esim. langassa t. utaressa); näppylä;
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napero’ ~ ka (harv.; < sm) nasta ’nauhakengän
sirkka; metallinen koriste valjaissa’ | vi naast,
(murt.) nast ’pieni metallilevy, lyöte, helake;
nystyrä, kyhmy’, nastik ’tarhakäärme’
< sk, vrt. mgotl nast ’solki, hakanen’, nn neste
’solki, kiinnitysneula’, ags nestila ’side’, mys nestilo, nestila ’köysi, nuora, side; ripa, kahva; solki, hakanen’. — LpN nas |te ’tähti; täplä, laikku
(eläimessä, et. otsassa); nelikulmainen hopeakoriste
vyössä’ saattaa viime main. merk:n osalta liittyä
tähän, mutta kuuluu vastineineen muuten sanan
tähne (ks. tähti) yhteyteen.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 106 (sm ~ vi; ~ mys), Lindström
1859 KeltGerm 154 (sm ~ (mgotl) nast), Wiklund 1894 LpChr
99 (sm ~ lp), Suolahti 1911–12 FUF 12 103, Setälä 1912–13
FUF 13 416, Karsten 1944 FmS 10 344 (sm < ksk *nast®a),
SKES 1958 368 (+ ka), SKES 1975 1472 (s. v. tähne), EEW
1982–83 1650–51, Hofstra 1985 OsFiGerm 81, 98, 322–23.

nata ks. natta.
natista (Gan 1787; yl.) ’narista, kitistä / knarren,
knirschen’, natina (JuslLis) ~ vi murt. nadiseda id.
Onomat. sanoja, vrt. napista, narista, kitistä.
VW 3 1888 38 (sm ~ vi), SKES 1958 368.

nato (Raam 1642; et. KaakkSm Ink) ’miehen (t. vaimon) sisar; käly / Schwester des Ehemannes,
Schwägerin’ ~ ink nato ’miehen sisar’ | ka nato | ly
nado ’miehen t. vaimon sisar’ | ve nado ’miehen
sisar’ | va nato (g. na5o) ’miehen t. vaimon sisar’ | vi
nadu (g. nao, murt. nau) ’miehen (murt. myös
vaimon) sisar’
= lpE noode ’käly; vaimon nuorempi sisar’ |
tVserL nudäq, I nudo ’vaimon t. miehen nuorempi sisar’
|| samJr n®ad5u, n®at5u id. | Km nado ’lanko; miehen t.
vaimon veli’. Nämä sanat on toisinaan rinnastettu
myös muiden kielikuntien samantyyppisiin sanoihin.
Ganander 1787 NFL 2 231a (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 190
(+ va tVser), VW 3 1888 42 (+ ka sam), Setälä 1915 SUSA 30:5
90, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 73 (+ lp), Collinder 1934
IUS 65 (~ ieur), Lehtisalo 1936 SUST 72 30 (+ ve), Collinder
1944 MNy 40 255 (lp ? < sm), Räsänen Vir 1947 164 (~ tung
7nat{i), Nirvi 1952 Suomi 106:1 173 (+ ly), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 158, FUV 1955 38, SKES 1958 368–69, SkaliVcka
1969 UAJ 41 341 (~ ieur), Sammallahti 1979 FUF 43 32,
Janhunen 1981 SUSA 77:9 41, UEW 1988 299–300.

natta (Petraeus 1649; paik. Karj KPohjanm Peräp)
’tahmea kerros (esim. maito- ja piimäastian
uurteissa, nesteen päällä); kalvo, veden pinnalle
kertynyt siitepöly, pehmeä sammal veden päällä,
lima / klebrige Schicht (z. B. am Rand eines

(Sauer)milchgefäßes, auf einer Flüssigkeit); Haut od.
Blütenstaub od. weiches Moos auf dem Wasser,
Schleim’, rinn. naatta (Gan 1787; PSatak Häme
EPohjanm Kaakk-, K- ja PSm Verml), nata (paik.
KaakkSm), näättä (paik. Satak) id. ~ ink natta
’meressä tavattava lima, limakasvit’ | ka noatta
’(piimän) kanahka, kelmu’ | va natta | vi murt. natt
(g. nata) ’räkä’
= ? lpIn njetti, njietti ’lieju, muta’ (voisi vastata
sm näättä sanaa) || ?? samJr n®ad, n®adamC, n®atam
’räkä’, n®adawor- ’niistää’ | ?? Jn nadina-, narina- id.
| ?? T noudiC-, noudir- id. Rinnastukset ovat varsin
epävarmoja; ehkä pikemminkin nuorehko deskr. sana.
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (va ~ vi), Donner 1879 Verwandtschaft 49 (sm ~ samJr), VW 3 1888 47–48 (~ syrj 7nujt ’vihreä
levä seisovan veden pinnalla; lima’ ym.), Paasonen 1917 Beiträge 75 (sm ~ vi samJr Jn T), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
26 (+ lpIn), FUV 1955 38 (sm ~ vi sam), E. Itkonen 1956 UAJ
28 61 (? sam), SKES 1958 363 (sm ~ va vi ? lpIn ? syrj ? sam),
UEW 1988 299 (sm ~ vi ? lp ? sam; syrj ei tähän).

natti1 (Lönnr 1880) ’hylje (harv. Petsamo); sillan
kannatinpalkki (harv. VarsSm) / Seehund;
Tragbalken einer Brücke’, nati (Jusl 1745) ’siltaarkku’ ~ vi murt. natt (g. nati) ’hylje’ | li natƒ
’vedenneito; hylje; kotilo’ (luult. < vi)
?? < sk, vrt. nr knatte ’pojannappula, nallikka,
pienikokoinen ihminen; (murt.) vuorenhuippu’ (mn
knatti ’kallionkärki, vuorenhuippu’, nn murt. knatt
id.); selityksen mukaan sana olisi lainattu merk:ssä
’pölkky’, josta euf. > ’hylje’. Tällöin nr murt. Sm Vi
natt ’(pieni) hylje’ < sm vi (näitäkin on esitetty ims
sanojen lainalähteiksi, mutta niiden oma alkuperä on
epäselvä). Vrt. lisäksi vi nott ’pölkky, tukki; (murt.)
hylje’ (> li notƒ ’vedenneito’), joka on rinnastettu sanoihin mn knPottr ’pallo, pahka, nuppi’, nr knott
’mäkärä; (murt.) pieni huomaamaton ihminen tms.’,
nn murt. knott ’keila’.
Kettunen 1938 LivW 242 (sm ~ vi li; li luult. < vi), Nirvi 1944
Sanankieltoja 168 (sm < nr murt. Sm; vi < nr murt. Vi), SKES
1958 369, *Nyström Vir 1970 446–47 (sm < sk).

natti2 ’hippa’ ks. naatta1.
natu ks. naaras.
natustaa (Gan 1787; joks. yl.) ’syödä t. tehdä jtak
hitaasti, mutustaa / etw. langsam tun od. essen, kauen’, natustella (Alm 1783) ~ ka natustoa ’mutustaa,
natustaa; ahnehtia; tehdä hyvin ja nopeasti’.
Deskr. sanoja.
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nauha (Raam 1642; yl.) ’Band’, johd. nauhoittaa
(kengät; (uud.) ääni), nauhoitus; nauhuri (T. Itkonen
1961), yhd. ääni-, kuvanauha, kengännauha ~ ink
nauha ’nauha’ | ka nauha ’id.; (harv.) rihmanen, ansa’, nauhoittoa ’varustaa nauhoilla’ | va (Kukk) nauho ’nauha’, nauha ’paidan nauha; hyvän hevosen nimitys’.
SKES 1958 369 (sm ~ ka va), Ariste 1962 ESA 8 16 (vi
(Vaivara) < sm ink (? va)).

nauka (Eurén 1860; KaakkSm rannikko, Suomenl.
saaret) ’kalan lima; kalan huuhteluvesi /
Fischschleim; Fischspülwasser’ ~ ? ka 7nauku(heinä)
’palpakko, Sparganium’ | ve 7noug ’kalan lima’ (ims
> ven murt. njávga ’kalan suomu’).
Kalima 1915 OLR 174 (ven < ims), SKES 1958 369 (sm ~ ? ka
ve), Vasmer 1971 ESRJa 93.

naukua (Jusl 1745; Agr nauckuija (kissa); yl.) ’miauen, wimmern’ ~ ink 7nauk(k)ua | ka 7naukuo | ly
7nauguda | ve 7naukta, 7noukta, näukta | va 7naukuag |
vi näuguda | li 7näugq id.
Onomat. sanoja, joiden tapaisia on monissa
muissakin kielissä, esim. syrj 7navg{in{i, ostj 7naw-,
mawkq- id. — Va (Kukk) 7naukk®a, 7naukkua ’naukua’
< ink; vi murt. nauguda id. luult. < sm; lpN
njaw |get, -ot (Lu In Ko) luult. < sm; ven murt.
njávgatƒ < ims.
Ganander 1787 NFL 2 232a (sm ~ vi), VW 3 1888 29 (+ li),
Kalima 1915 OLR 174 (+ ka ve, joista > ven), Kettunen 1938
LivW 260, Tunkelo 1946 VeKÄH 616 (+ ly), SKES 1958 369
(lp luult. < sm), Vasmer ESRJa 1971 93, Leskinen 1980
CQuiIFU 248 (vi nauguda lienee < sm).

naula (Agr; yl.), na(a)kla (LaatKarj Ink) ’Nagel,
Keil’, vanh. myös ’viritystappi (kanteleessa); painomitta (Suomessa 425 g, 1/20 leiviskää)’, johd. naulakko, naulata, naulita (: naulitsen, Agr), nauloittaa,
nauliintua ’juuttua paikoilleen’ ~ ink n®agla ’naula;
suude; painomitta’, n®aglia, n®aglita (prs. n®aglitsen)
’naulata, naulita’ | ka noakla ’naula; kiila, suude;
viritys- t. muu tappi; painomitta’, noaklita (prs.
noaklitVsen) ’naulita’ | ly nagl((e) ’naula; kiila, suude;
tappi’, naglita (prs. naglitVsen) ’lyödä kiinni
rautanauloilla; suudita’ | ve nagl (mon. naglad)
’(puu)naula, vaaja’ | va nagla ’naula; painomitta’ | vi
nael, E nag(e)l ’naula; painomitta’, põhja-nael
’pohjantähti’, naelata ’naulata’ | li naCggql ’naula’,
puCoi-n. ’pohjantähti’, naCggqltq ’naulata’
< germ *naglan-, vrt. mn nagli, mr naghle,
nr nagel ’naula’, mys nagel myös ’painomitta’. —

Lp naw |le ’naula; (paik. myös) painomitta
(»suomalainen» naula t. punta)’ näyttää äänt.
seikkojen nojalla olevan pääosin sm välityksellä
saatu laina samalta sk taholta.
Moller 1756 Beskr 156 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2
232a (sm ~ ka vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 92 (sm ka vi ~
germ), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 136 (+ li; ims < germ),
Karsten 1944 FmS 10 344 (ims < ksk), SKES 1958 369 (+ ly;
ims < germ; lp ainakin osittain < sm).

nauraa (Agr; yl.), nakraa (etup. LaatKarj Ink)
’lachen’, naurattaa, nauru, naureskella, naureksia,
naurahtaa ~ ink nagr®a ’nauraa’, nagro ’nauru’,
nagrutt®a ’naurattaa’ | ka nakroa ’nauraa; ilkkua,
kiusoitella; hylätä kihlakumppaninsa; vietellä,
raiskata’ (Kal nauraa ’raiskata’ tästä), nakro ’nauru;
leikki, pila; pilkka; naurun t. pilkan aihe; häpeä’,
nakrattoa ’naurattaa’ | ly nagrada ’nauraa, laskea
leikkiä, tehdä pilkkaa; raiskata’, nagr ’nauru’,
nagrattada
’naurattaa’, nagroittelzetta ’nauraa,
pilkata’ | ve nagrda ’nauraa’ | va nagr®a ’nauraa’,
nagru ’nauru’, nagrutt®a(g) ’naurattaa’ | vi naerda
’nauraa, pilkata’, naer (g. naeru) ’nauru, pila;
pilkka’ | li naCgrq ’nauraa; pilkata’, ap-naCgrq
’pilkata, häväistä; raiskata’, naCggqr ’nauru, pilkka’.
Deskr.-onomat. sana (alkumuoto *nakra-);
samantapaisia on muissakin kielissä, esim. ostj 7n3ax() ’nauru, nauraa’. — Sm > lpN nawrotit (Pi Lu)
’nauraa (jklle), pitää pilkkanaan’, naw |ro ’pila,
pilkka’, ? Ko n®arr(ad ’pilkata’.
Moller 1756 Beskr 156 (sm ~ vi), Ganander 1787 NFL 2 233
(+ ka), Sjögren 1851 MélR 1 200 (+ li), 628 (+ lp), Ahlqvist
1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+ ve), VW
3 1888 22 (ims ~ lp ostj ym.), Lagercrantz 1938 LpWsch 518
(lp < sm), SKES 1958 369 (+ ly; deskr.), KKSK 1958 275
(lpKo ? < sm).

nauris (Agr; yl.), nakris (etup. LaatKarj Ink) ’Stoppelrübe’ ~ ink nagris | ka nakris | ly ve nagriVz | va
nagriz | vi naeris (g. naeri), murt. nairis, E nak(e)r
’nauris’ | li naCggqr(z), m®a-naCgrqz ’peruna’ (ims >
lpU naura, Lu n®aurai, N n®awrâVs, n®awrâs (In Ko
Kld), Ko n®agr(as ’nauris’)
? = vogE n5(er, L n5(er ’sembramännyn siemen’ |
ostjI nagqr, E P naxqr ’id., sembramännyn käpy;
(paik. myös) pajun t. muun lehtipuun norkko’ (ostj >
vogP n5oxqr, samJr n®axarC ’sembramännyn siemen’).
— Mikäli rinnastus on oikea, edustuu sanan alkup.
merkitys obinugr kielissä ja ims taholla on
tapahtunut muutos ’sembramännyn käpy’ > ’nauris’
(ehkä jossain määrin muodoltaan samanlaisia).
Äänteellinen vastaavuuskaan ei ole moitteeton.
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Lindahl & Öhrling 1780 LL 278 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 234 (sm ~ ka vi), Porthan 1801 OS 4 323 (sm ~ ka),
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 95 (+
ve), Yrjö-Koskinen 1866 Liv 14 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge
96 (lp < sm), Paasonen 1904 Esit (1923 AAA 1:5 16; + vog
ostj), Setälä 1911–12 FUFA 12 73 (sm ~ ka li ostj; ostj > samJr), Kannisto 1919 SUST 46 97 (sm ?? ~ vog ostj), Tunkelo
1946 VeKÄH 89 (+ ly), FUV 1955 101 (sm ? ~ vog ostj),
SKES 1958 369–70 (sm > lp; ims ? ~ vog ostj), DEWOS 1980
995 (ostj ~ vog, vog n5oxqr < ostj; ? sgr), UEW 1988 298 (ims
~ vog ostj).

nauskaa (Lönnr 1880; etup. itämurt.) ’viuhua, vinkua; narskua; kinastella, riidellä / sausen, knirschen;
streiten’, nauskua (paik. murt.) ’narskua, napsua’,
nauskuttaa (Gan 1787), nauskahtaa (paik. murt.)
’napsahtaa (poikki)’, nauska (Gan) ’kivitasku’ ~
ka 7nauskoa ’narskua, rouskua; suhista, viuhua (ruoska)’, 7nauskata id., 7nauskuttoa, 7nauskeh ’maiskutus’.
Onomat. sanoja.
nauta (Agr; länsimurt., et. VarsSm Satak PHäme,
myös Verml) ’Rind’, johd. navetta (ks. tätä)
< germ *nauta- ’omaisuus’, vrt. mn nn naut, nr
nöt ’nauta’, isl naut ’arvokas omaisuus’; äänt. syistä
(sm -t- pro -tt-, vrt. nauttia) sanaa on pidetty hyvin
vanhana lainana, mahd. esigerm muodosta *naud®a-,
mutta
myöhempikin
(sk)
alkuperä lienee
mahdollinen. Sana on samaa juurta kuin sm nauttia
v:n lainaoriginaali, ks. tätä. — Samasta lähteestä
myös lp naw |de ’turkiseläin, petoeläin, susi’ (mahd.
sm välityksellä). Kyseessä lienee niin suomessa kuin
lapissakin verotusterminä omaksuttu lainasana.
Moller 1756 Beskr 156 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 2 262
(sm ~ germ), Lindström 1859 KeltGerm 122 (sm < germ), Ahlqvist 1871 KO 2 (< sk, nuorehko laina), Qvigstad 1881
Beiträge 125 (lp ~ sm sk), Wiklund 1892 SUSA 10 151 (lp (?
< sm) < ksk), Mikkola 1912 JuhlakThomsen 174 (? < baltt,
merk.-vaikutusta sk taholta), Karsten 1915 GFL 137, 171 (<
esigerm), Thomsen 1919 SA 2 247 (< mr), Jacobsohn 1922
AuU 64 (vanhimpia germ lainoja, vaikkei ennen äänteensiirrosta -d- > -t- saatu), Collinder 1932 Urgerm 182 (< kgerm),
Ruoppila 1943 Kotiel 1 138–42 (< sk, nuorehko laina), Karsten
1944 FmS 10 344 (< vkgerm), SKES 1958 370 (joko < germ
tai < baltt, vrt. liett naudà ’hyöty, voitto, omaisuus’), *Vilkuna
Vir 1976 23–29 (alkuaan verotermi), Koivulehto 1981 PBB(T)
103 177 (vanhempi laina kuin nauttia, samaa sanuetta).

nauttia (Agr; yl.) ’saada hyödykseen, käyttää; syödä
t. juoda; kokea mielihyvää / nutznießen, nutzen;
essen od. trinken; genießen’, rinn. nautita (:
nautitsen, Agr; Loun- ja KaakkSm EHäme Länsip)
id., johd. nautinto ’elämys; (murt.) maapala, johon

on käyttöoikeus’, nautinta ’hyödyntäminen’ (sm >
vi (uud.) nautida ’nauttia’, nauding ’nautinto’)
< germ *naut(i)ja-, vrt. mn neyta ’hyödyntää,
käyttää’, isl neyta, nn nöyta id. (johd. v:stä *neuta-,
vrt. mn njóta, nr njuta ’nauttia’). — LpN n®awdâVsit
(In) ’nauttia, maistella’, Lu n®autahit ’syödä t. juoda’
< sm nautitse- (epäselvä on näiden suhde sanoihin
lpN naw |dot ’tyrkyttää ruokaa, pakottautua syömään’, Ko navd(ad ’tyrkyttää; tarjota liiaksi’). — On
epävarmaa, kuuluuko tähän yhteyteen myös sm
murt. (paik. PKarj Kain) naute ’nyljetyn kärpän t.
oravan raato’ ~ kaP
nauteh
’nyljetyn
|
metsäneläimen raato’ (vrt. lp naw de ’turkiseläin’
s. v. nauta, mahd. sm ka < lp).
Ihre 1769 Gloss 2 262 (sm ~ germ), Sjögren 1850 MélR 1 531
(sm ~ lp; ~ mn), Thomsen 1869 GSI 136 (sm < goot), Qvigstad
1881 Beiträge 96 (lp n®awdâVsit < sm), Wiklund 1894 LpChr 99
(lp < sm < sk), Karsten 1915 GFL 171 (< ksk), Mägiste 1932
EKeel 11 136 (+ vi nautida), SKES 1958 370 (+ ka nauttie
(epävarma tieto), nauteh, vi naudida ’ansaita’; germ),
Koivulehto 1981 PBB(T) 103 177 (sm < germ, vrt. nauta),
EEW 1982–83 1676 (vi naudida ♦ naud ’raha’ < latv).

navakka (Gan 1787; yl. et ISm) ’kova, voimakas
(tuuli); tiukka, luja; täsmällinen, tunnollinen,
rivakka
(ihminen) / stark (bes. Wind); fest;
sorgfältig, tüchtig’, navea (Eurén 1860; paik.
kaakkmurt. Kymenl Häme EPohjanm) ’kiinteä,
kova, luja’ ~ ka 7navakka ’navakka (tuuli); ripeä,
terhakka, napakka, kova; vinkuva, kimeä (ääni)’.
Tähän liittyy myös napakka (yl.) ’tiukka, luja;
täsmällinen’. Deskr. sanoja. Vrt. kipakka ja kiva sekä
nivakka (s. v. niva2).
SKES 1958 370 (sm ~ ka, ? li noCuvq ’piristyä’), Nikkilä 1981
Sananj 23 70 (< germ *snawwia- (ksk *snaggwia-), vrt. mn
snøggr ~ snPoggr ’nopea’), Hofstra 1985 OsfiGerm 217–18.

navari (Gan 1787; EKPohjanm KSm Uus KaakkHäme Kymenl Verml), naveri (paik. EPohjanm Uus
KaakkHäme Kymenl) ’pieni kaira, pora / kleiner
Bohrer’
< nr navare ’pora, kaira’, mr nn navar, nt naver,
mn nafarr id.; samasta sk sanasta vanhempi laina on
sm napakaira, ks. tätä, samoin sk > lpN n®abar,
n®avar (R Lu In Ko T) ’pora’. Ks. myös näveri.
Renvall 1826 SSK 2 6 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 136,
Qvigstad 1893 NL 242 (sk > lp n®abar ’pora’), Valonen 1951
KV 31 244, SKES 1958 417 (s. v. näveri).

navetta (Agr; PHäme K- ja PSm Pohjanm PSavo,
paik. PKarj), navetto (Satak, VarsSm:n pohjoisosat)
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’karjasuoja / (Kuh)stall’ (sm > lpN n®avet (Lu In)
’navetta’).
Johd. sanasta nauta (< *naudetta, -o).
Judén 1818 Försök 101 (♦ nauta), Ahlqvist 1871 KO 107 (samoin), Qvigstad 1881 Beiträge 96 (lp < sm), Tunkelo 1949 KV
29 288–91 (johto-opillisia perusteluja), SKES 1958 370, *A.
Vilkuna 1960 KA 14 29–34 (eri nimitysten historiasta ja levinneisyydestä).

ne (Agr; yl.), net (Peräp Länsip), vart. nii- (g. niiden,
niitten) ’(Pl.) sie’ ~ ink ne (g. n‰ıjjen) id. | ka ne(t) (g.
niijen), 7nene (g. 7ne7n(7n)ien) ’ne, he, nuo’ | ly ne,
7ne(d) (g. 7n‰ıden, 7n‰ıjen), 7ne7ne(d) (g. 7ne7niden) | ve
7ne(d), 7nen(e(d), 7neno(d) (g. nen‰ıd'en) | va ne(d) (partit. n‰ıtä) ’ne’ | vi need, murt. nee (g. nende) ’id., nämä’ | li ne (g. nänt on sm nämä pron:n vastine)
? = lpN nâ-: nâbbo (Lu) ’siis’ tai vaihtoehtoisesti
nie ~ nievt ’sellainen (kuin), niin (kuin)’ | tVserL ninq,
I nine, näqne ’nämä, ne’ | syrj nij(e, nija ’he, ne’. Voi
olla alk. sama vartalo kuin pron:lla nämä (ks. tätä).
Vertauskohtia on esitetty myös muista kielikunnista.
Ks. myös niin.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1
28 (+ tVser), Sjögren 1828 GS 1 454 (+ syrj), Weske 1873 Untersuch 59 (+ va), Anderson 1879 Studien 36–43 (+ ve li),
Donner 1879 Verwandtschaft 115 (li), Halász 1894 NyK 24
462 (+ sam, vrt. nämä), Munkácsi 1901 ÁKE 54 (~ ieur), Ojansuu 1922 Pron 132 (+ ka), FUV 1955 56, E. Itkonen 1956 UAJ
28 64, Sebestyén-Németh 1958 ALH 7 334 (sm ne t. nämä ~
unk sam), SKES 1958 370–71 (+ ly; ? lp nâ- t. nievt),
Collinder 1965 HUV 128 (~ ieur), IllitVs-SvitytVs 1976 OSNJa
94 (~ ieur), MSzFE 1978 471 (sm ne t. nämä ? ~ vog ostj unk
sam), *Larjavaara 1986 Dem 147–64 (ka ly ve netVse pron:sta),
Häkkinen 1987 ES 94, UEW 1988 300–01 (ne ja nämä samaa
alkuperää).

neekeri (Lönnr 1880; 1771 neger; yl., uud.) ’Neger’
< nr neger < ns Neger id. << ital negro ’musta’.
Ositt. kirj. laina.
Hellquist 1939 SEO 694 (ruots sanasta), SKES 1958 371.

nehkeä ks. nihkeä.
neikka ks. neiti.
neilikka (Agr nelike, neglike; yl.) ’Dianthus; mausteena käytetty mausteneilikkapuun (Syzygium
aromaticum) kukkanuppu / Nelke; Gewürznelke’
< mr næylika, n|æghlika, nælika, vur neglika, nr
nejlika, ns Nelke id. < kas negelken ’mausteneilikka’
(oik. ’naulanen’, mausteneilikkapuun kukkanupun
muodon mukaan); sanaa ruvettiin käyttämään myös
kotoisista
Dianthus-suvun
kasveista
niiden

trooppista maustenelikkaa muistuttavan tuoksun
perusteella. Vi nelk ’neilikka’< ns Nelke id.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 148 (sm ~ ruots), Streng 1915 NRL
130–31, Hellquist 1939 SEO 695, SKES 1958 371, Kluge
1989 EW22 507.

neiti (LPetri 1644 neitten mon. g.; yl.) ’tyttö, nuori
(naimaton) nainen / Fräulein, Jungfrau’, johd. neito
(yl.), neitonen ’tyttö’, neikka, -o (PäijHäme) ’nuori
poikimaton lammas’, ks. erikseen neitsyt ~ ink neitoi
(kansanr.) ’morsian; lehmän nimi’, neikko ’nukke’
(neiti ’neitonen’ < sm) | ka neiti, neitine ’naimaikäinen tyttö, neito’, neito(i) ’neito; lampaan t. lehmän
nimi’, neitoine ’neito’ | ly neidin(e, 7neidi7ne ’neitonen,
täysikasvuinen tyttö’, 7neidoi ’neito’ | ve 7neid5o, 7neid‰ı7ne ’täysikasvuinen tyttö, neiti’, neid'iVzlap/s
’tyttölapsi’ | va (Kukk; kansanr.) neijjod ’neidot’,
neijukkaina ’neitokainen’ (neikko ’nukke’ luult. <
ink) | vi neid (g. neiu), neiu ’neito, tyttö; neiti’,
neiuke ’neitonen, tyttönen’
= lp niei |dâ ’tytär, (nuori) tyttö, naimaton nainen;
neitsyt’ | votj n{il ’tyttö, tytär’ | syrj n{il, n{iv ’tytär, tyttö’.
Porthan 1781 OS 4 141 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 243
(sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 150 (+ syrj), Grimm 1848 GeschD
759, 1029 (sm ~ ieur), Lindström Suomi 1852 63–64 (+ votj;
lisäksi md mantVsu tVsuktVsi jne.), Setälä 1896 NyK 26 396 (+ ka),
Lehtisalo Vir 1945 421, 507 (+ samJr nedako, slk nätäk,
nitteng, 7n5etek ’(naimaton) tyttö, neito’; lp ? < sm), Tunkelo
1946 VeKÄH 817 (+ ly), FUV 1955 38, SKES 1958 371 (+
ve; lp ? < ims), Bergsland Vir 1964 246–47, Janhunen 1977
SamWsch 100 (sam sanat johd:ia sanasta *ne ’nainen’, ks. naaras), UEW 1988 302–03 (varauksetta sm-perm ~ sam; sam
osalta vrt. myös 305–06).

neitsyt (Agr; yl.) ’impi, koskematon nainen; neiti /
Jungfrau, Fräulein’, neitti (hajat. ESm), neity, neitty
(LSm) ’neiti’ ~ ink neitsükkäin ’tyttö’ | ka neitVsyt
’nuori naimaton nainen, naimaikäinen tyttö; neitsyt’,
neitVsykkä(ine) ’tyttönen, neitonen’ | ly 7neitVsud ’neito,
tyttö’, neitVsukaine, 7neitVsükkü ’pieni tyttö, neitonen’ |
ve neitVsud ’tyttö’, neitVsuk®a7ne ’tyttönen’ | va neitsüd
’miniä, morsian’ | vi neitsi ’neitsyt’, neitsik, näitsik
’neito(nen), tyttö’ | li neitst (mon. neitsqd) ’tyttö;
palvelustyttö’ (sm > lpN neico (E Lu) ’tyttö’).
Johd. s:sta neiti (ks. tätä).
Sjögren 1830 GS 1 565 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96
(+ ve), Budenz 1867 NyK 6 439–40 (+ li), Wiklund 1896
SUST 10 174 (+ lp), SKES 1958 371 (+ ka ly vi; lp < sm).
Lisää kirjallisuutta s. v. neiti.

neitti (KaakkSm, paik. PKarj PäijHäme) ’(naimisissa olevan) naisen verkkomainen päähine, hiusverkko
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/ netzartige Kopfbedeckung der (verheirateten) Frau,
Haarnetz’ ~ ka (sm >) neitti ’samettinauhalla reunustettu naisten verkkomyssy’
todennäk. < nr mr nät ’verkko’, nr murt. Sm näti-, neti-, mn nt net jne. id.
SKES 1958 371–72 (sm ~ ka (> sm), todennäk. < nr mr nät),
Vuorela 1979 KpS 290.

neituri (Jusl 1745; Kain) ’pieni säynävä / kleiner
Aland’, säynäjän neituri (JuslP) ~ kaP (sm >) neituri
id.
Mahd. johd. s:sta neito, neiti (ks. tätä).
Sebestyén-Németh 1935 NyK 49 38 (sm ~ sam), FUV 1955 38,
Joki 1956 FUFA 32 48 (sam rinnastus aiheeton), SKES 1958
372 (sm > ka, mahd. ♦ neito).

nekka1 (uud., yl.), knekka (EPohjanm) ’nokallinen
kerma-astia, kermakko, maitokannu / Sahnekännchen, Milchkanne’, kermanekka, (k)retanekka ’kermakko’
< nr snäcka, gräddsnäcka ’kerma-astia, kermakko’ (sama sana kuin nr snäcka ’kotilo’ ks. näkki2;
muodoltaan näkinkenkää muistuttava esine).
Hellquist 1939 SEO 1019 (ruots sanasta), Wessman 1939 FmS
6 57 (sm < nr), SKES 1958 372.

nekka2, nekkareki (osin LounSm, paik. itämurt.)
’pieni (yksipaikkainen) reki / kleiner (einsitziger)
Pferdeschlitten’
< nr snäcksläde id., snäcka (vars. veneestä, esim.
skärgårdsnäcka ’saaristolaisvene’), mr snækkia
’pieni (sota-)alus’, isl snekkja id., kas snicke, kys
snecke ’vene’.
Vilkuna 1935 VSH 3:2 218 (sm ~ nr), Hellquist 1939 SEO
1019 (ruots sanasta).

nekku (uud., murt. harv.) ’siirapista ja sokerista tötteröön valmistettu makeinen / Sirupbonbon’
< nr knäck, murt. Sm knäcka id.
SKES 1958 372 (sm < nr).

neli (Eurén 1860; Kymenl Savo, paik. PKarj kaakkmurt. KSm) ’laukka / Galopp’, nelistää (JuslP, Gan
1787; itämurt. Kymenl), neljästää (Jusl 1745; lounmurt.) ’laukata’ ~ ka nelju, neljus, neljine: juosta
neljuo, neljutta, neljistä ’laukata’, neljisteä, neljuta
id. | ly neDlDluta id. | li (SjW) nellist (prs. nellistub),
neDlDlast (prs. neDlDlastqb) ’nelistää, laukata’.
Johd:ia sanasta neljä, ks. tätä.

Lindström 1859 KeltGerm 116 (neljistää käännöslaina, vrt.
lat), SKES 1958 372 (s. v. neljä; sm ~ ka ly).

nelikko (Schr 1637 nelikoi; yl.) ’vanha vetomitta,
neljännestynnyri / altes Hohlmaß, Viertel’ ~ ka
neljikkö ’vetomitta, nelikko (n. 4 kappaa t. 25 litraa);
tämän vetoinen astia’ | ly neDlDlik(ko), 7neDlDlik(kö)
’nelikko, neljännestynnyrin viljamitta’ | ve neDlDlikko
’nelikko’ | va nelikko ’vakka’ (sm > nr nelikor, lpN
n5elig (In) ’nelikko’).
Johd. sanasta neljä, ks. tätä.
SAOB 19 1949 N 477 (nr < sm), SKES 1958 372 (s. v. neljä;
sm ~ ka ly ve), Hansegård 1967 Jukk 173 (lp < sm).

neljä (Agr; yl.) ’4’, neljäs, neljännes, neliö (Lönnr
1845), neliskulmainen (Agr), ks. erikseen neli, nelikko ~ ink ka neljä, neljäs | ly 7neDl(Dli) ’4’, 7neDlDläVz
(g. 7neDlDländen) ’4:s’, 7neDlDlandez ’neljännes’ | ve 7neDlDl
’4’, 7neDlanz ’4:s’ | va neljä, nellä ’4’, nellüjaz (g.
nellättom®a) ’4:s’ | vi neli (g. nelja) ’4’, neljas (g.
neljanda) ’4:s’ | li n5eDla ’4’, neDlDlqz, neDlDliz ’4:s’
= lp njæl |lj#e, njæl |lj3a ’4’, njælljad ’4:s’ |
mdE 7niDle, M 7niDlä ’4’, E 7niDletƒ/se, M 7niDlqtƒs/ ä ’4:s’ |
tVserL nql (attr.), nqlqt, I näql (attr.), näqläqt ’4’ |
votj 7nuDl, 7n{iDl ’4’, 7nuDletƒi, 7n{iDletƒi ’4:s’ | syrj 7nol
’4’, 7nol(ed ’4:s’ | vogE 7niDl ‰ı, I 7nilq, L niDlq, P 7nila
’4’, (Munk) E 7niDlt, I 7nilqt (: nilüjant-), L P 7nilit ’4:s’
| ostjI 7n#elq, E 7n#etq, P 7nil, 7n3al ’4’, I 7n#elmqt, E
7n#etmqt ’4:s’ | unk négy ’4’, negyedik ’4:s’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Strahlenberg 1730
NOstT liite (+ md tVser votj syrj vog ostj unk), Sajnovics 1770
DemH 60 (+ lp), Gyarmathi 1799 Aff 288, Knorring 1833
Gamla Finland 52 (+ ka), Hunfalvy 1864 Reg 306 (+ li), MUSz
1873–81 394–95, Donner 1879 Verwandtschaft 118 (+ va ve),
Wichmann 1914–22 FUF 15 46, Lehtisalo 1933 FUF 21 40,
FUV 1955 102, SKES 1958 372 (+ ly), TESz 2 1970 1007,
MSzFE 1978 466, Häkkinen 1987 ES 194, UEW 1988 315–
16.

nenna (IUus) ’äiti, isoäiti; (harv. myös) vanha nainen
/ Mutter, Großmutter; alte Frau’, nännä (Gan 1787;
paik. KPohjanm) ’äiti’, nänni (Gan; paik. TornLaakso) id. ~ vi (lastenk.) nenn, nennekene, nänn, nännekene ’äiti’, murt. (Kodavere) nenne id., (Vaivara)
nennä ’sedän vaimo’.
Voivat olla omaperäisiä, lähinnä lastenkieleen
kuuluvia hellittelysanoja (vrt. nänni, nännä, ks.
tätä), mutta kysymyksessä saattaa hyvin myös olla
laina ruots naapurimurteista, vrt. nr murt. Sm (IUus
Kokkola; lastenk.) nänno, nännu ’äiti’, nr murt. Vi
(Hiidenmaa) nänn id., nr murt. Gotlanti nänna,
nännä ’äiti; pikkulasten ensimmäinen puhuttelusana
äidille’. Vrt. nenna.
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Kettunen 1940 SmMurt 3 358 (sm nenna ? < vi; vrt. nänni),
Nirvi 1952 Suomi 106:1 117–18 (todennäk. sm < nr murt. Sm
ja vi < nr murt. Vi; omap. kehitys myös mahd.), SKES 1958
372 (joko omap. tai < nr murt.).

nenä (Agr; yl.) ’Nase’, merk. murt. myös ’kärki; hajuaisti; järki, ymmärrys; luonnossa piilevästä pahasta
voimasta aiheutuvaksi uskottu tartuntasairaus
(veden-, metsännenä; etup. itämurt.)’, johd. nenäkäs,
nenäke ’niemeke’, nenustin (LaatKarj) ’mäystin,
varpaallinen; hevosen turvan yli kulkeva hihna
suitsissa’, nenäyt(y)ä (itämurt.) ’ottaa nokkaansa,
suutahtaa, pahastua’ ~ ink nenä ’nenä; kärki, kulma;
niemi, niemen nokka’, nenästüä ’suuttua’ | ka nenä
’nenä; vainu; kärki, huippu, keula, pää; luonnosta t.
esineistä tullut saira-us (uskomus)’, nenusta
’mäystin, varpaallinen; hevosen turvan yli kulkeva
hihna suitsissa’, nenitellä ’pistellä, piikitellä, nälviä’
| ly 7ne7nä, nenä ’nenä; kirveen ulkokärki; veneen
nokka’ | ve 7nena ’nenä, nokka; kärki; nostantatauti’ |
va nenä ’nenä; kärki; itu’ | vi nina, murt. nena, E
nõna, nana ’nenä; esiin pistävä pää, kärki; niemi’,
ninastada ’nyrpistää nenää, suutahtaa’ | li nan®a
’nenä, kuono, kärsä; niemi’
= lpR njuon(n)e, njun(n)e ’nenä’, Pi njuonnie (E
U) ’nenä; kärki; kallion kieleke (E)’, Lu njunn(j)5e
’nenä, kuono, nokka; (esim. suksen, ahkion, veneen,
veitsen, neulan) kärki; matalahko, kaita tunturin t.
vuoren haara’, N njunne (In Ko Kld T) ’nenä, nokka,
kärsä; kärki’ (lp sanat liittyvät vokaalistoltaan
lähinnä viE ja li muotoihin; sanalla on ilm. alkuaan
ollut vahvasti deskr. luonne, josta mm. ims
vokaalivaihtelut johtunevat).
Scheffer 1673 Lapponia 178 (sm ~ lp niuna), Lindahl & Öhrling 1780 LL 289 (sm ~ lpR njuone, njuonne), Ganander 1787
NFL 2 245 (+ vi), Castrén Suomi 1844 32 (+ lpN In), Sjögren
1849 MélR 1 208 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 471 (+
ka), SKES 1958 372–73 (+ ly), E. Itkonen 1966 Kieli 394 (alk.
ehkä lastenk.).

nepaa (Schr 1637; PSatak EPohjanm) ’serkku; serkun lapsi / Cousin(e); Kind von Cousin od. Cousine’, rinn. vanh. kiel. ja murt. nevat (Agr), neva (Flor
1678), nepain (mon. nepaimet; KPPohjanm Kain Peräp Länsip), nepa, nepo(kka), nepu(kka), nepajas,
resipr. mon. nepajakset, nepaukset, nepukset ’serkukset’ ~ vi nõbu (g. nõu, nõo) ’serkku’, (Göseken) nõbedused ’veljesten lapset’
= lpN næppe (Lu In Ko Kld T) ’sisaren lapsi,
miehen veljen t. sisaren lapsi’, N næppad (R E Lu)
id. (ims:n kautta omaksuttuja lainoja); ims-lp

< baltt, vrt. mliett nepotis, nepuotis, nepatis ’lapsenlapsi; veljen t. sisaren poika, serkunpoika’, neptîµe
’pojan t. tyttären tytär’ (< ieur *nep5ot- ’lapsenlapsi;
veljen t. sisaren poika’, josta mm. m-int av nap®at
’lapsenlapsi, jälkeläinen’, mys nevo, ags nefa, mn
nefi ’veljen t. sisaren poika, serkunpoika; sukulainen’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 299 (sm ~ lpR næpat), Thomsen
1890 BFB 127, 203 (sm vi < baltt; ims > lp napad, næpad; lp
næppe ? < mn), Wiklund 1896 SUST 10 43, 174–75 (sm <
liett; sm > lpN næpad, todennäk. myös næhppe), Kalima 1936
BL 141 (sm vi < baltt), SKES 1958 373 (sm vi < baltt; ims >
lpN næppad; lpN næppe joko < ims tai < mn), EEW 1982–83
1756.

nepsa (LönnrLis 1886) ’tyyni suojasää / windstilles,
mildes Wetter’, nepsä (EPohjanm PKarj ja ymp.)
’kosteahko, tuore, pehmeä’, nepseä (Renv 1826;
etup. EPohjanm) ’lauhkea (ilma); tuore, kosteahko
(leipä, vaatteet); norja, taipuisa (oksa)’, nepsyä
’kostua; norjeta’ ~ ink nepsiä ’kostea’ | ka nepsa,
nepsä,
nepsi
’kostea;
leuto;
mukava,
hyvä(luontoinen); halpa (hinta); norja (jäsen)’,
nepsie ’kostea; leuto; hyvä, mukava, maukas; norja,
ketterä’, nepsetä ’kostua; lauhtua; halveta’ | ve 7neps
(g. -an) ’kostea’, 7nepsak ’kosteahko’ | vi murt.
nepse, nepsjas, (Wied) neps (g. nepsi) ’kostea’ | ? li
n(epst®a, nipst®a ’taipuisa, notkea’.
Samaan pesyeeseen kuuluvat ilm. nestää sekä
nesi (ks. näitä).
VW 3 1888 80 (sm ~ vi li), Saareste 1924 LVEM 263–64,
Posti Vir 1946 386 (+ ve; samaa sanuetta nestää, neste), SKES
1958 373 (+ ka), EEW 1982–83 1686–87.

nerko (JuslP, Gan 1787; PSatak EPohjanm, paik.
PHäme KSm) ’pieni, heikko, hento / klein, schwach,
zart’, nerko(i)nen ’id.; taipuisa, notkea; huonovointinen’, nerkko (Gan; paik. Häme) ’pieni, heikko, hento’ ~ vi nõrk (g. nõrga) ’heikko, raukea, voimaton’
(? > sm norkka ’niukka, huono, heikko, raihnainen’,
li n(erk ’raukea, heikko, väsynyt’) | li n5(erka ’raukea,
heikko’
? = mdE 7nu/Rka, 7ni/Rka ’lyhyt’, nu\rkine, 7ni\rki7ne id.
| syrj (Wied) 7nurk ’laiha, hintelä’.
Ganander 1787 NFL 2 246 (sm ~ vi), VW 3 1888 51–52 (sm
nerko ~ md ni\rkine; sm norkka ~ vi syrj), Paasonen 1909 MdChr 100 (sm vi ~ md), Mägiste 1928 Demin 97 (+ li nõrkt
’heikentää’, md; vi > sm norkka), Kettunen 1938 LivW 245–46
(+ li n5(erka (n(erk ? < vi)), SKES 1958 373–74 (+ ? md syrj; vi ?
> sm norkka, li n(erk), EEW 1982–83 1766–67.

nero (Gan 1787; laajalti itämurt., paik. PSm) ’järki,
ymmärrys; taito, kyky; voima (et. PKarj); hyvin lah-
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jakas ihminen (Gan; kirjak. > paik. murt.) /
Verstand; Geschick; Kraft; Genie’, neru (Gan), neret
(g. nereen; Renv 1826) id., nerokas ’älykäs, viisas,
kekseliäs; kyvykäs, voimakas, toimelias, kätevä’,
vanh. neruullinen, nereellinen (Gan) id. ~ ka nero
’kyky, taito; äly, järki; keino, konsti; neuvo; tapa,
tottumus’, nerokas ’taitava, kykenevä, kätevä;
järkevä’, nerotoin ’taitamaton, kykenemätön,
saamaton; voimaton, työkyvytön; tyhmä’ | ly 7nero
’taito, kyky, keino’, 7nerokaz ’kyvykäs, taitava’,
7nerotoi7ne ’kyvytön, taidoton’.
Pukki Vir 1933 192–93 (sm ~ ka), Hakulinen 1946 SKRK 2
168, SKES 1958 374 (+ ly).

nervi (tav. mon. nervit; Tyrö) ’hermo(t) / Nerv(en)’,
närvi(t) (Raisi) id., nervitauti (Lönnr 1880) ’hermokuume, lavantauti’, nervivaiva (Lönnr) ’hermosairaus’, (paik. länsimurt. myös:) närvisuoni ’hermo’,
närvivika ’hermosairaus’, närvintipat, -tropit
’kamferisprii’
< nr nerv ’hermo’ (< saks Nerv, ransk nerf < lat
nervus ’hermo, jänne’). — Ink nerva, au 7nerva ’hermo’ < ven nerv id.; vi närv (g. -i) id. < saks.
SKES 1958 374 (sm < nr), Nirvi 1971 InkS 339 (ink < ven).

nesi (g. nesen; Agr, Schr 1637; ei murt.) ’neste, mehu / Flüssigkeit, Saft’ (Agr »Nin ette minun Nesen
poijsquiwaa, ninquin se ioka Kesälle quiwaxi tulee»)
~ ka nesevä ’kostea; vetinen, vetelä’, nesevyö ’kostua, kastua vähän; vetelöityä, tulla vetiseksi’ | viE
nesse (g. nesse), (Wied) nese (g. neseda) ’kostea’.
Kuuluu sanojen nestää ja neste yhteyteen, ks.
näitä.
SKES 1958 374 (sm ~ ka).

neste (Agr; melko laajalti murt., kuitenkin usein
uud.) ’juokseva aine; kosteus; puun mahla, hedelmän
mehu / Flüssigkeit; Feuchtigkeit; Saft’ ~ ink nesse
(g. nest‰ın) ’neste’ | ka neste ’juokseva aine, neste;
hikevä maa t. pelto’ | vi murt. neste ’kostea’.
Johd. sanasta nestää, ks. tätä.
VW 3 1888 49 (neste ~ nestää), Hakulinen 1941 SKRK 1 163
(neste ♦ nestää), SKES 1958 374 (sm ~ ka vi), EEW 1982–83
1687.

nestuuki (1869; yl., ei Verml), rinn. nestuk(k)i, nestyyk(k)i, nästuuk(k)i, nästy(y)k(k)i ’nenäliina; (lounmurt. LaatKarj myös) pääliina, huivi / Taschentuch;
Kopftuch’ ~ ink nästükki | ka nästyyk(k)i ’nenäliina’
(< sm)

< nr näsduk, vur näsdok ’nenäliina’ (nt næseduk)
< kas nesed5ok id.
Carlsson 1869 Pirkkala 180 (sm < nr), SKES 1958 374 (sm >
ka).

nestää (Jusl 1745; paik. Häme KSm) ’vuotaa, laskea
nestettä lävitse, tihkua; väljähtyä, laimeta (esim.
olut) / lecken, undicht sein, durchsickern; schal werden’, nestyä (Gan 1787; paik. LSm) ’kostua’, neste
(ks. tätä) ~ ink nestüja ’tihkua, vuotaa’ | ka nestyö
’kostua, kastua vähän’, nessytteä ’kostuttaa’ | viE
nestü- ’kostua’, nestütä-, nessütä- ’kostuttaa,
pehmittää’.
Johd:ia joko s:sta nesi tai s. v. nepsa main. sanoista. Jälkimmäisessä tapauksessa nesi ja sen vastineet voivat olla kons.-vartaloisista johd:ista (joissa
-pst- > -st-) abstrahoituneita muotoja.
Ganander 1787 NFL 2 246a (sm ~ vi), Saareste 1924 LVEM
263–65 (+ au), Posti Vir 1946 386 (nestä- < *nepstä-), SKES
1958 374 (nestää ♦ joko nesi tai nepseä).

neteli (Lönnr 1880), netali, netäli, nätäli (paik.
Karj) ’viikko / Woche’ ~ ka netäli, neteli, netali id.
(> lpKo n¥ı#e´ttel, Kld nie´ddel, T nieddal id.) | ly
nedäDl | ve 7nedaDl | va näteli | vi nädal (g. -a, murt.
-i) | li näd ‰ıDl id.
< ven nedélja ’viikko; (vanh. kiel.) sunnuntai’.
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (va vi < ven), Lönnrot 1880 SRS 2
15 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 146 (ka li < ven),
T. I. Itkonen 1943 KV 22 52 (lpKo < ka), Kalima 1952 SlS
128–29 (+ ly ve), SKES 1958 374.

netka ks. notkea.
neula (Agr; yl.), niekla (Karj Ink) ’Nadel’, neulanen
(esim. havupuussa), neulikko, nielikko ’neulakotelo,
-tyyny’, neuliainen, niekliäinen, nöyliäin(en) (kaakkmurt. Kymenl) ’ampiainen’, neuloa, niekloa
’ommella neulalla (kangasta, kinnasta ym.); kutoa
(esim. sukkaa, verkkoa)’, neule, neyle, nöyle
’neulominen, neulomus, sukankudin; ommel, sauma;
ompelulanka’ ~ ink n5egla, n5ekla ’neula’, n5eglata
’pistää (esim. käärme)’ | ka niekla ’neula (myös
kinnasneula,
sukkapuikko
tms.);
havupuun
neulanen’, nieklaine ’pieni neula; neulanen’, niekluo
’neuloa (tav. kinnasneulalla mutta nyttemmin myös
puikoilla); kutoa verkkoa’ | ly 7niegl((e) ’neula, äimä,
kinnasneula; heinäsuovan pystypuu’,
7niegloda
’neuloa (sukkaa, kinnasta)’ | ve 7negl ’neula, varras’,
7negl®a7ne ’neulanen’ | va nigla ’neula’, niglata
’neuloa; pistää (esim. käärme)’ | vi nõel (g. nõela),
murt. nõõl, niul, E nõgel ’neula; (hyönteisen)
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piikki’, nõeluda ’parsia’ | li n(eCggql(z), niCglqz, nüCglqz ’neula’, niCgli(ki) ’mehiläinen’
< germ, vrt. (kgerm *n∞æSl5o- >) goot n5eSla, mys
n®adla, ags n∞ædl, n5e“l, ksk *n®al5o, mn nál, mr n®al, nr
nål ’neula’. Sanansisäisen konsonantiston suhteen
vrt. seula. — LpN nallo (R E Lu) ’neula’ < ksk, kun
taas lpKo 7ni´vl#e (Kld T) ’neula’ < sm.
Fogel 1669 Käsik 5 (sm ~ germ Nadel), Moller 1756 Beskr 156
(sm ~ vi ruots nål, saks Nadel, goot nethls), Ganander 1787 2
243, 246a (+ ka), Ahlqvist 1856 WotGr 140 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 96 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 136–37 (+ li; >
goot n5eSla), Qvigstad 1893 NL 243 (lp nallo < mn), T. I. Itkonen 1943 KV 22 52 (lpKo nevl < sm tai ka), Karsten 1944
FmS 10 346, SKES 1958 375 (+ ly).

neuvo (Agr; yl.) ’ohje, opastus; keino (»työ tehtiin
sillä neuvolla»), neuvottelu (»pitää neuvoa»); raati,
neuvosto (vanh. kiel.); (tav. mon.) työkalu(t); miehen, oriin ym. sukuelimet / Rat; Art und Weise; Ratschlagung; (gew. Pl.) Gerätschaft; Geschlechtsorgan
des Mannes, Hengstes u. a.’, neuvos (Lönnr 1842),
neuvosto (Hannikainen 1847), neuvokas, neuvoa,
neuvotella, neuvola, yhd. ajo-, kulkuneuvo ~ ink
neuvvo ’kalanpyydys; neuvo’, neuvvoa ’neuvoa’ | ka
neuvo ’neuvo, ohje; keino, toimi; (tav. mon.) (työ-)
kalu; sukupuolielin’, neuvokas ’kekseliäs, neuvokas’,
neuvuo ’neuvoa, opastaa, kehottaa’ | ly 7nevvoda
’neuvoa, opastaa, selittää’ | ve -7nevo(d): Dkengi7nevod
’jalkineet’, 7nevoda ’neuvoa, opastaa, opettaa’ | va
n(evvo ’kalastusväline’, n(evvoa, n(evvua ’neuvoa’
(nevvo ’neuvo’ < sm) | vi nõu (g. nõu, vanh. nõu(v)u)
’neuvo, keino; työkalu, astia’, nõu pidada ’pitää
neuvoa, abinõu ’apuneuvo, -väline’, jalanõu
’jalkine’, nõutada ’keksiä keino; huolehtia, hankkia’
| li n(eCu ’neuvo’. — Sm > lpN næv |vo (R Lu Ko)
’työkalu, väline, et. kalastusväline; mon. myös
ampumatarvikkeet’, lpN næv |vot (Lu In Ko)
’kehottaa, neuvoa, opastaa; (In) pyytää tuomaan,
esim. tavaraa kaupasta; (Ko) toimittaa, lähettää’, In
neä(y)vuh mon. ’makuuvaatteet’; edelleen sm
(neuvot) > nr murt. Sm nöuwor ’tarvikkeet, ainekset,
pikkutavarat’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 281 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL
2 247a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 96 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 42 (+ li), Saxén
1895–98 Lånord 178 (sm > nr murt.), Saareste 1924 LVEM
237–38 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 522 (sm > lp), SKES
1958 375 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 194.

neva (Jusl 1745; PSatak Pohjanm KSm, paik. PHäme Savo Kain) ’aukea, tav. puuton suo, hyllyvä suo,
suoniitty; hete; joki (paik. PKarj) / offenes, gew.
baumloses Moor, unbegehbares Moor; Schlenke;

Fluß’ ~ ka neva ’vesi, vesistö (järvi, joki, meri); (Vitele) neva’ | ? ve nova ’neva, vetelä suopaikka’ | vi
murt. nõva, neva, neev, neeb (g. neeva) ’virtapaikka
joessa, järvessä, meressä; iso oja, kanava; entinen
joenuoma’. Samaan pesyeeseen kuuluu ilm. myös
Laatokasta Suomenlahden perukkaan laskevan joen
nimi Neva, Nevajoki, Nevanjoki (> ven Neva, vrt.
myös ven Nevo ’Laatokka’). Vrt. niva1.
Paasonen 1897 NyK 27 122 (sm ~ vi), Mikkola 1906 SUSA
23:23 9–10 (sm > ven), Saareste 1953 Suomi 106:3 22, Vasmer
1955 REW 2 205, SKES 1958 375–76 (+ ka ? ve), *Tuomi Vir
1967 220–33.

neveska (Eurén 1860; LaatKarj), neveskä (Laat- ja
PKarj) ’pojan t. veljen vaimo; sukulainen vaimon
puolelta;
naispuolinen
sukulainen
/
Schwiegertochter; Schwägerin; Verwandte(r) von
Seiten der Ehefrau; weibl. Verwandte’ ~ ka neveskä
’miniä; aviomiehen veljen vaimo; nuorikko’ (> lpKo
n5e´vesk ’miniä’) | ly nevesk((e) ’miniä; sukulaisen
vaimo’ | ve 7nevesk ’miniä’
< ven nevéstka ’miniä; käly’, johd. sanasta
nevésta ’morsian’ (josta > ka nevestä ’morsian’, ly
7nevest((e) ’id., naimaikäinen tyttö’, ve 7nevest
’morsian’, va (Tsv) 7nevest id.).
Lönnrot 1880 SRS 2 59 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 146
(+ ka ve), T. I. Itkonen 1943 KV 22 52 (lp < ka < ven), Kalima
1952 SlS 129 (+ ly), Nirvi 1952 Suomi 106:1 180, SKES 1958
376.

nevetti ks. lemetti.
niekka (1700) yhdyssanan jälkiosa, jolla muodostetaan substantiiveja ja adjektiiveja / Substantive und
Adjektive bildendes zweites Glied in Komposita,
esim. runoniekka, tietoniekka, viuluniekka, kirjaniekka (vanh. kirjak.) ’oppinut, paljon lukenut
(mies)’, pankaniekka ’pärekori’, kansiniekka
’kannellinen’, partaniekka ’parrakas’; vanh. kirjak.
ja murt. joskus itsenäisenä sanana: ’mestari,
asiantuntija, taitaja, taituri, taiteilija’, esim. (Gan
1787) »Njekat neuwwoisa monisa» ’monitaitoiset,
monineuvoiset’, (Gan 1784) »Hesiodus – – on
näitten niekka» ’näiden taitaja, sommittelija’ ~ ka
-7nikka, -7niekku: tiedo7nikka, tƒiedoi7niekku ’tietäjä’ | ly
-7nik(k(e), -niekk(e: tƒiedoi7nik(k(e), tieduoiniekk(e
’(taikain ym.) tietäjä, noita’ | ve -nik, -7nik: kivinik
’kivityömies’, abu7nik ’auttaja, avustaja’ | va -nikka:
apinikka ’avustaja’, tüJonikka ’työntekijä, työmies;
uuttera’, vokkinikka ’sorvari’ (vokki ’rukki’) | vi -nik:
lihunik ’teurastaja’, kodanik ’porvari, kansalainen’
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< ven -nik (johdin): mjasník ’teurastaja’ (mjáso
’liha’), Vcájnik ’teekannu’ (Vcaj ’tee’) jne. (Sm
ie:llinen muoto ehkä tullut au murteiden välityksellä;
sm > lpN -niek |ke ’-mestari’, Lu -niehkk5e
’-omistaja’: hästan. ’hevosen omistaja’.)

Kalima 1911 RFV 65 174 (sm ~ ka > ven murt. nergas), Kalima 1915 OLR 172 (? + vi; ka > ven nerias, nerius; nérgas todennäk. ei tähän), Sebestyén-Németh 1935 NyK 49 31 (vi; ka >
ven), Vasmer 1955 REW 2 213 (ven nérgas ~ nerias; < sm
ka), SKES 1958 376 (sm ~ ka ? vi; ka > ven nerias, nerius).

Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 78
(+ va), Ahlqvist 1871 KO 198 (+ ve vi), Mikkola 1938 SUST
75 31, 33–34, Lagercrantz 1939 LpWsch 525 (sm > lp),
Kalima Vir 1951 427–28, Kalima 1952 SlS 129 (+ au ly),
SKES 1958 376, *Plöger 1973 RL 110–13.

nierunen (murt. harv.), tav. mon. nieruset, selkänieruset, rinn. niurit, niuriaiset, niureiset (paik. EKarj)
’munuaiset / Nieren’
< nr njure, mr ni5ure id., vrt. myös kas n5ere, mys
nioro id. (Saks taholta peräisin on vi neer (g. -u),
li n‰ıer(qz) (mon. n‰ıerqd) id.)
Tätä sanaa muistuttaa sanue nivuraiset,
nipuraiset, nimuraiset (paik. EPohjanm) ’(ihmisen t.
eläimen) munuaiset’, joka on ehkä syntynyt
kontaminaatiosta nieruset + nivuset.

niellä (Agr; yl.) ’(ver)schlucken’, nielaista, nieleskellä, nielu ~ ink n5elo ’rysän nielu’ | ka niellä (paik.
uud., harv.) ’niellä’, nielu ’rysän, merran tms. sulkupyydyksen johdeaukko, nielu’ | va n5ellä ’niellä’, n5elu
’nielu (merrassa ym.)’ | vi neelata, neelda ’niellä,
nieleksiä, nieleskellä’, neel (g. neelu), neeld ’nielu,
kita; (vesi)pyörre, kurimus’ | li n‰ıelq ’niellä’
= lp njiellât ’niellä, nielaista’ | mdE 7niDlems, M
7niDlqms | tVserL neläm, I nelam | votj 7n{il{in{i, 7n{iln{i,
7nul{in{i | syrj 7n{iln{i, 7n{ilaln{i | vogE 7nält-, I 7nüJolt-, L 7nalt- |
ostjI 7nel-, E 7net-, P 7nel- | unk nyel || samJr 7n®al®a- | Jn
noddo- | T 7naltamiCe- ’niellä, nielaista’. — Kuuluu
kielen vanhimpaan deskr.-peräiseen sanastoon, vrt.
nuolla, nolki.
Welin 1734 NKäsik 280 (sm ~ unk), Sajnovics 1770 DemH 36
(lp ~ unk), Porthan 1771 OS 5 132 (sm ~ lp unk), Ganander
1787 NFL 2 249 (+ vi vog), Sjögren 1821 GS 1 30 (+ tVser),
Castrén Suomi 1845 181 (+ sam), Castrén 1849 Ostj 90 (+
ostj), Lindström Suomi 1852 64 (+ votj), Ahlqvist 1861
MMdGr 44 (+ md), Hunfalvy 1864 Reg 291 (vog), Budenz
1867 NyK 6 440 (+ li), MUSz 1873–81 411 (+ syrj), Setälä
1912–14 FUFA 12 31, Wichmann 1914–22 FUF 15 35 (+ ka),
Paasonen 1917 Beiträge 39, FUV 1955 39, SKES 1958 376 (+
va), TESz 2 1970 1040, MSzFE 1978 479, UEW 1988 315,
Sammallahti 1988 UrLang 546 (ei sam), EWUng 1994 1039
(myös sam).

niemi (Agr; yl.) ’Landzunge, Halbinsel’, niemeke ~
ink n5emi | ka niemi ’niemi’, demin. niemes,
niemekeh, niemukka, niemyt | ly 7niem(i) | ve 7nem
(mon. -ed) id., demin. 7nemak, 7nemud | va n5emi
’niemi; rantaniitty’ | vi neem (g. neeme) ’niemi’.
Ganander 1787 NFL 2 249a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
139 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), SKES 1958 376
(+ ka ly).

nieriä (Jusl 1745; LaatKarj), nieriäinen (LaatKarj
Ink, paik. EPKarj PSm), nieriäs (Lönnr 1880; ei
murt.) ’rautu, Salmo salvelinus / Saibling’ ~ ka
nieriene, nieries ’nieriä’ | ? vi murt. noorijas,
noorjas, norjas ’purolohi, Salmo trutta’ (ka > ven
murt. nerias, nerius ’eräs lohilaji (forelli)’).

Saareste 1924 LVEM 102–03 (vi li < saks), Kaukoranta 1927
Sanastaja 4 55 (sm < germ, ~ nr), Hakulinen Vir 1951 324 (<
nr; nivuraiset jne. luult. kontam.), SKES 1958 376–77 (sm < nr
mr; ~ kas mys; saks taholta vi li).

nieta (Mechelin 1842; LaatKarj, paik. PKarj) ’mustaharjainen ja -häntäinen mutta muuten punaisenruskea hevonen, ruunikko / Brauner (rotbraunes Pferd
mit schwarzer Mähne und schwarzem Schweif)’ ~
ink kn‰ıta | ka knieta, hnieta ’ruskea hevonen, ruunikko’ | va gn5eda id.
< ven gnedój ’ruunikko’.
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 18
(sm < ven), SKES 1958 377 (+ ka; < ven), Nirvi 1971 InkS
178 (ink < ven).

nietos (JuslP, Gan 1787; savmurt., paik. Kymenl
Pohjanm PSm) ’kinos / Schneewehe’, murt. niatos,
nijatos (ESavo, paik. Karj), ijatos (paik. KarjKann
LaatKarj), nivatos (KarjKann) ~ ka nivotus ’nietos,
kinos’.
Samaan yhteyteen kuuluvia mutta toisin
johdettuja ovat nios, nijos (KaakkHäme Kymenl),
niake, nijake (paik. EKarj ESavo), nivake (Sakkola)
’nietos’.
Sana nijatos (josta > niatos > nietos) on johd.
v:stä *nijattaa (> paik. Karj niattaa, niettää), joka
siihen katsoen, että nietos tav. tarkoittaa kostean
tuiskun vallitessa kokoontunutta sitkeää ja
myöhemmin
pakkasen
kovettamaa
lumimuodostumaa, voidaan yhdisää v:iin nioa
(nijoa, nivoa) ’nitoa, sitoa’ (ks. nivoa1; huom. Lemi
»se [tuisku] oikei nituo lume siihe kovaks» sekä
ni(j)os muodon selvä palautuminen ni(j)o- kantaan),
jonka kantasanana on kaiken todennäköisyyden
mukaan niva ’loimukoivun puuaines, visa’ (ks.
niva2). On mahdollista, että ainakin nietos sanan
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niva- alkuiset murremuodot nivatos ja nivake voivat
suoraankin, ilman nivoa v:n välitystä, palautua niva
vartaloon, jolloin esim. *nivattaa v:n alkumerk. olisi
ollut ’tehdä nivan kaltaiseksi’ (huom., että nietoksen
pinnalla tavallisesti nähdään ohuita, aaltoilevia
viivakimppuja,
jotka
suuresti
muistuttavat
loimukoivun käyristyneiden syiden muodostamia
kuvioita).
VW 3 1888 17–18 (sm ~ ka), SKES 1958 377 (sm ~ nioa, nivoa).

nietti, nietata ks. niitti1.
nietu (laajalti murt.) kieltävä sana (ark.) / umgangssprachliches Negationswort: »se on nietua»
’valhetta, turhaa, tyhjää’, käyt. myös kielt.
vastauksena jhk kehotukseen; »jopa tuli nietu»
’loppui (tavara, raha)’, nietussa ’lopussa’, ei
nietuakaan ’ei vähääkään’ ~ ka niettu ’tekemättä
jäänyt työ t. asia; laiminlyönti’, au 7nietu ’ei ole’ | ve
7netu id.
< ven (puhek.) nétu ’ei ole’.
Ojansuu Vir 1904 111 (sm < ven net ’ei ole’), SKES 1958 377
(sm ~ au ve < ven nétu, mven), Plöger 1973 RL 114.

nietää (LPetri 1644) ’kirota / fluchen’, niedellä
(Agr) ’halveksia, häpäistä, hyljeksiä’ (»Mutta sine
Herra naureskelet heite, ia nietelet caiki Pacanat»,
»Herra on henen Altarins poisheittenyt, ia henen
Pyhydhens niedhellut») ~ vi needa (prs. nean)
’kirota’.
Tästä sanueesta erillään on kai pidettävä nietää
’kaluta (Gan 1787); alituisesti, hitaasti syödä, hidastella (paik. PPohjanm); imeytyä hitaasti (vesi esim.
nahkakengän läpi; Ullava)’.
Ojansuu Vir 1923 13–14 (sm ~ vi ? < germ), Hakulinen 1942
Suomi 101 30–31, SKES 1958 376, H. Leskinen 1978 KV 58
41.

nihkeä (Gan 1787; et. Satak Häme EPohjanm),
nehkeä (Häme LUus, osin VarsSm ) ’kostean tuntuinen, nahkea, tahmea; raskas (keli) / feucht, klamm;
naß, stumpf (vom Schnee, der das Fortkommen erschwert)’, nih(k)istyä ’tulla nihkeäksi’ ~ ka nihkie
’nuoskea (keli), tahmea’.
Samaan sanueeseen kuuluvat ilm. myös sm
nihkata ’vetää jtak mitä on vaikea saada liikkumaan
(Lönnr 1880); vetää, siirtää, varastaa (paik. Uus)’,
nihkaista (Lönnr, Kivi; paik. PHäme Kymenl) ’nykäistä’, nihauttaa (Jämsä) ’siirtää hiukan’ ~ ka
nihkuttoa ’tehdä jtak vaivalloisesti’ | vi nihkuda

’hivuttautua, liikkua hitaasti eteenpäin’, nihutada
’hivuttaa, siirtää hitaasti eteenpäin’. Deskr. sanoja.
Vrt. myös nahkea.
SKES 1958 377 (sm ~ ka).

nihki (JuslP, Gan 1787; KPPohjanm KSm, paik. PSavo PKarj Kain) ’lopen, perin / ganz und gar, völlig’: nihki väsynyt ’lopen väsynyt’, nihkaantua (PSatak PHäme EPohjanm Verml) ’väsyä, uupua’, nihkata, nihkaista (itämurt. Pohjanm) ’puuttua, jäädä
vajaaksi, loppua kesken’ ~ ka nihkautuo ’lakata syömästä’, nihkoa ’olla vähän sairaana, huonovointinen,
väsynyt t. uninen’, nihkavuo ’sairastua (vähän)’, nihkistyö ’tulla huonovointiseksi, hiukan sairaaksi’, nihkeh ’pieni sairaus, huonovointisuus, pahoinvointi’.
Voivat kuulua s. v. nihkeä main. sanojen yhteyteen; näistä läheisiä ovat et. ka nihkuttoa ’tehdä jtak
vaivalloisesti’ sekä vi nihkuda ’hivuttautua, liikkua
hitaasti eteenpäin’.
SKES 1958 377 (sm ~ ka), Ruoppila 1967 KalKansank 100.

nihti, knihti (1584 knichdit mon., Schr 1637 knichti,
Speitz 1642 myös knechti, knihti; et. länsimurt.)
’asepalvelija, sotamies (hist., pelikorteissa);
vanginvartija / Soldat; Gefangenenwärter; Bube
(Spielkarte)’, (kuv.) ’kynttilänjalka’, saapasnihti
(Verml) ’saapaspihti’ ~ vi murt. niht (g. nihi)
’sotamies pelikorteissa’
< vur knekt ’sotamies’, mmr knekt ’renki’ < kas
knecht ’poika, naimaton mies, palvelija’. Sm vi i:llinen (k)nihti edellyttää ruots *knikt asua, vrt. ruots
murt. knikta-folket ’sotilasjoukko’, norj knigt, ags
cniht, engl knight. Sanan kuv. käyttö on yleistä muuallakin:
ruots
ljusknekt,
saks
Lichtknecht
’kynttiläpihti’, ruots stövelknekt, norj støvleknegt,
saks Stiefelknecht ’saapaspihti’. — LpPi snik |tâ
’nihti; riitaisa mies’, Lu snikta ’sotamies, nihti’, N
knik |tâ ’pelikorttien sotamies’ < ruots *knikt, norj
knigt; lpN knæk |tâ id. < norj knekt; N murt. nit |ti id.
< sm.
Renvall 1823 SSK 1 202 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
684 (sm ~ saks Knecht), Qvigstad 1893 NL 173 (lp < norj sm),
Streng 1915 NRL 131 (sm < vur mmr < kas; i:llinen muoto
(k)nihti < ruots *knikt), Karsten 1936 FmS 4 512 (sm < nr
murt. Sm), Lagercrantz 1939 LpWsch 524 (lpN murt. nit |ti <
sm), SKES 1958 377–78.

nihua (Lönnr 1880; paik. KPPohjanm Kain) ’tihkua
/ sickern’, nihuttaa (1773) ’valuttaa’ ~ ka nihuo (Uhtua) ’tihkua (esim. vettä veneeseen)’.
Ilm. deskr. sana, vrt. nihkeä, tihkua.
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SKES 1958 378 (sm ~ ka).

niiata (: niiaan; Gan 1784; yl., ei LounSm Verml
Ink) ’knicksen’, murt. myös niikata, niikkiä id. (lpIn
nijjœa∞d id. < sm)
< nr niga ’niiata’ (= isl hníga id., mas hn‰ıgan, ns
neigen ’taipua’).
Renvall 1826 SSK 2 10 (sm < nr), Setälä 1912–13 FUF 13
417, Karsten 1944 FmS 10 347 (sm < nr murt. Sm n‰ıg(a)),
SKES 1958 378 (lpIn < sm).

niikata ks. nikata.
niimestin (Suomenl. saaret) ’(kaksivartinen) leikkuuveitsi / Messer (mit zwei Griffen und der Schneide in der Mitte)’
< vi nii(n)meister id. < as snidemesser ’leikkuuveitsi’ (myös li n‰ınmeist ’leikkuuveitsi’ < vi).
Ojansuu 1916 SKTT 166 (sm < vi < as), SKES 1958 378 (li <
vi).

niin (Agr; yl.) ’so, ebenso’ ~ ink n‰ın | ka niin id. | ly
7ninga, 7nenga ’näin, noin’, 7ningoi7n(e), 7nengoi7ne ’tällainen, sellainen’ | ve nin, 7ni7nga(na) ’niin’ | va n‰ı(g)
id. | vi nii id., niisama ’yhtä (esim. paljon); turhaan,
muuten vain’, niisugune ’sellainen, tällainen’
? = lp nâ-: nâbbo (Lu) ’siis’.
Sijam. (instr.) ja johd:ia pronominista ne, ks.
tätä.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Ahlqvist Suomi 1857
90 (ei niin mitään < ven), SKES 1958 370–71, Häkkinen 1987
ES 195, UEW 1988 300–01. Lisää kirjallisuutta s. v. ne.

niini (Agr; etup. E- ja KSm) ’lehmuksen (pajun ym.)
kuori, josta pintasolukko on poistettu / Bast’, niinipuu ’lehmus’ ~ ink n‰ıni, n‰ınip5u | ka niini ’lehmus;
niini’, niinipuu | ly 7n‰ı7n ’niini’ | ve ni7n, 7ni7n ’niini, lehmus’ | va n‰ıni ’niini’, n‰ınip5u ’lehmus’ | vi niin (g.
niine), niinepuu id. | li n‰ı7n ’niini; suoni’ (lpN ninna:
ninnabadde ’pajunkuoresta tehty nuora’ < sm)
= tVserL 7ni, I ni, nij ’nuoren lehmuksen niini (josta
tehdään virsuja)’ | votj 7ni7n ’niini’, 7ni7n-pu ’lehmus’ |
syrj 7nin, 7nin-pu id.
Ganander 1787 NFL 2 251 (sm ~ vi ninid), Sjögren 1828 GS 1
239 (sm ~ syrj), Lindström Suomi 1852 64 (+ votj), Ahlqvist
1856 WotGr 140 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve),
MUSz 1873–81 430 (+ vi tVser), Donner 1875 Boningsplatser
124 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 96 (+ lp), Jacobsohn 1929
ZDA 66 241 (? lp), SKES 1958 378 (+ ka ly; lp < sm), UEW
1988 707.

niipahtaa (EPohjanm) ’närkästyä, suutahtaa / übelnehmen, böse werden’, niipastua (Eurén 1860; paik.
KaakkSm PKarj Kain KPPohjanm) id., niipeä (paik.
Satak) ’kiivas’, niippo (Eurén) ’närkäs, loukkaantuva; harmi’, niipollinen (ihminen, JuslP); (sanak.)
rinn. lyhytvokaalisia muotoja: nipastua, nippo;
nippuri ’helposti närkästyvä, pahaluonteinen
ihminen’, myös labiaalivokaalisia: nyypähtää
(EPohjanm) ’suutahtaa, loukkaantua, tulla pahoille
mielin’; tähän ilm. myös nipottaa ’niuhottaa,
äksyillä’ ~ ka niipakka ’närkäs, nyreä; laihahko’,
niipaVstuo ’suutahtaa, närkästyä’.
Nähtävästi deskr. sanoja, joita muistuttavia ja ehkä sm sanojen merkityksiin vaikuttaneitakin sanoja
tavataan myös ruots taholla, mm. Uudenmaan murt.
nipp(är) ’närkäs, herkkä pahastumaan’.
SKES 1958 378 (sm ~ ka).

niippu (Gan 1787; EPohjanm) ’kärki, kieleke, suippeneva pää / Spitze, Zipfel’
? < vanh. ruots sn‰ıpa ’kapea vene’, murt. sn‰ıp ’onton kärjen sisäpuoli; veneen keulan sisäpuoli’, snipa
’jk kulmaan päättyvä; pieni suippo vene’.
Karsten 1944 FmS 10 347 (sm < ruots).

niisi (tav. mon. niidet; Flor 1702; yl.) ’kangaspuissa
olevat langat, joiden silmukkoihin loimilangat pujotetaan / Weberlitze’, -niitinen: kaksi-, kolmi-, nelin.
(kangas), niisiä ’pujottaa loimet niisiin’ ~ ink
n‰ısi, mon. n‰ıet | ka niisi, mon. niijet | ly n‰ıVz(i), mon.
7n‰ıded | ve niVz, mon. niVz(ed | va n‰ısi, mon. nijjed,
nidjed | vi niis, mon. niied | li n‰ıdqz, mon. n‰ıdqd
’niisi’ (lpN nii |sâ, mon. niisâk, In niizi, mon. niizih
id. < sm)
< baltt, vrt. liett n/ytis f., mon. n/ytys ’niisi, pirta’,
latv n‰ıts ’kangaspuiden osa’.
Budenz 1867 NyK 6 443 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 203 (+
va; < baltt), Setälä 1890–91 ÄH 128 (+ ve li; < liett), Genetz
1896 ETV 45 (lp < sm), Kalima 1936 BL 142 (+ ka ly; < baltt),
SKES 1958 378.

niiska (Renv 1826; lounmurt. itäosa, LUus), niska
(Gan 1787; itämurt. KPPohjanm Peräp Länsip Kymenl, osin lounmurt.), liiska (Jusl 1745; paik. LounSm) ’kalan maiti / Fischmilch’ ~ ink n‰ıska | ve 7niVsk |
va n‰ıska | vi niisk (g. niisa) | li n‰ısk, n‰ıske(z) id.
? = vogE 7nä7ntƒ/s‰ı, I L 7nin/s id., P 7nisqn ’maitinen’ |
ostjI 7n#egsqn, E 7n#enksqn, P 7nisqn ’maiti’ (vog ja ostj
sanat voisivat vastata ims sanan elementtiä niis-).
Alkuaankin selvästi deskr. sana; samantapaisia on
myös turk taholla, esim. tat inci, jincä ’maiti’.

191
VW 3 1888 49 (sm ~ vi ~ ostj), Anderson 1893 Wandl 91 (+
vog), Kettunen 1938 LivW 249 (+ li), Räsänen 1955 StO 18:3
24 (~ turk), SKES 1958 378 (+ ve va ? vog ? ostj; lienee
deskr.-peräinen, vrt. turk), UEW 1988 320 (? vog ? ostj).

niiskua (Gan 1787; murt. harv.), niiskuttaa (1777;
yl.) ’nyyhkyttää, hengittää kuuluvasti nenän kautta /
schluchzen, hörbar durch die Nase einatmen’ ~ ka
niiskoa, niiskuttoa ’niiskuttaa, niistää (nenä)’,
niiskata ’niistää’ | vi niiksuda, (Wied) niiskuda
’vikistä, kitistä; nikotella, nyyhkyttää’ | li n‰ıskq
’niistää’ (sm > lpN murt. njiVs |kot ’nyyhkiä’).
Onomat. sanoja, joita muistuttavat lpKld
n(ask| ned (T) ’myhähtää’ | syrj nisk{in{i ’tohista
(nenä)’, nizg{in{i ’haistella’, (Wied) niksyny
’nyyhkyttää, vinkua’. — Vrt. myös nyyhkiä ja muita
siinä yhteydessä mainittuja sanoja.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 73 (sm ~ lpN murt.), SKES 1958
378 (sm ~ ka vi li (sm > lpN murt.); onomat.; samantap. sanoja
lp:ssa ja syrj:ssä).

niistää (Schr 1637; yl.) (nenää, pärettä, kynttilää)
’schneuzen (Nase, Kienfackel, Kerze)’ ~ ink
n‰ıstüja ’niistää (nenää, pärettä)’ | ka niisteä id. | ly
7n‰ıVstädä, 7n‰ıVstada | ve 7niVstta | vi murt. niistada ’niistää
(kynttilää, pärettä)’, niiste ’palavasta päreestä
putoava karsi’
= ? lpN nistet ’ottaa valtaansa’, In niste∞d
’ryöstää, kaapata’‚ N nistetit, In nistetti∞d ’menettää,
päästättää (epähuomiossa),
tulla vahingossa
tehneeksi jtak’ | tVser nüVstem (murt. myös
takavokaalinen n3uVstem, näqsV tem) ’niistää nenää’,
nüVstalam, näqsV talam (mom.) id. | ? syrj 7nist{in{i ’nyppiä
villaa, kuontaloa’.
VW 3 1888 28 (sm ~ vi), Setälä 1899 SUSA 16:2 5 (sm ~
lpK), Äimä 1919 SUST 45 157 (+ ka (lpIn N < sm) ? tVser
nüVstalam), Wichmann 1923 TscherT 76 (+ tVser), SKES 1958
378–79 (+ ly ? lp ? syrj), Lytkin 1976 SFU 12 195 (syrj ei
tähän), Plöger 1982 FUF 44 77 (+ ve), UEW 1988 708 (?? lp ?
tVser; syrj ei tähän).

niitti1 (paik. murt.) ’päätetty l. kotkattu naula;
kotkaus / Niete; Vernietung’, niittinaula, niitata
(etup. länsimurt.) ’kotkata’
< nr nit ’niitti’, nita ’niitata’ < saks nieten. —
Sm murt. neetti, neetata (Lönnr 1880; paik. Satak
Häme), nietti, nietata (Lönnr; itämurt., paik.
KaakkHäme) ~ ka nietata ’niitata’ < ruots murt. Sm
*neta ’niitata’ (tansk nette id. < kas n5et ’niittinaula’,
n5eden ’niitata’); vi neet (g. needi, -u) ’niitti,
niittaus’, neetida ’niitata, päättää’ < kas, samaan
lähteeseen palautuu latv välityksellä li at-n‰ıedq
’niitata’.

Cannelin Vir 1926 77 (sm niitata < ruots nita), Ariste 1937
EKeel 16 136–37 (vi < kas), Kettunen 1938 LivW 17 (li <
latv), SKES 1958 379.

niitti2 (Eurén 1860, Kal sulkkuniitti ’silkkilanka’;
tuskin todettu muualta kuin Suomen puoleisista karjala-aunuksen murteista) ’rihma, lanka / Faden,
Garn’ ~ ink 7n‰ıtti ’nahka- t. kuorinide’ | ka niitti
’lanka, säie, rihma; noettu t. liiduttu merkkauslanka,
sellaisella langalla tehty viiva veistettävässä puussa’
| ly 7n‰ıt, 7n‰ıtƒtƒi ’ompelulanka’ | ve n‰ıt, nit, nitƒ (g. -in) |
va n‰ıtti | vi niit (g. niidi) ’rihma, lanka’
< ven nitƒ id. (ven sana on sen baltt sanan etym.
vastine, josta > sm niisi).
Ahlqvist 1856 WotGr 140 (va ~ vi; < ven), Thomsen 1890
BFB 203 (+ sm au ve), Kalima 1952 SlS 129 (+ ly), SKES
1958 379, Nirvi 1971 InkS 343 (ink < ven).

niitty (Agr; yl., ei LounSm), niittu (Agr; LSm EKarj
ESavo) ’Wiese’ ~ ink n‰ıttü | ka niittu, niitty | ly n‰ıttu,
7n‰ıt(tu) ’niitty, nurmi’ | ve nitƒ, n‰ıtƒ (g. -un) | va n‰ıttü |
vi niit (g. niidu) | li n‰ıt (mon. n‰ıtqd) ’niitty’ (sm > lpN nii |to ’luonnonkenttä, jota niitetään; niitty’, In
nijtto ’niitty’).
Johd. (oikeastaan partisiippimuoto) v:stä niittää
(ks. tätä), alk. siis ’maa, jota niitetään t. on niitetty’.
Qvigstad 1881 Beiträge 96 (sm > lp), Kettunen 1940 SmMurt 3
293–94. Lisää kirjallisuutta s. v. niittää.

niittää (Agr; yl.) ’mähen’, niitto, niitos, ks. erikseen
niitty ~ ink n‰ıttüja ’niittää’, n‰ıtto | ka niitteä ’niittää’,
niitto | ly n‰ıttädä, n‰ıttada ’niittää’, 7n‰ıtand ’(viljan)
leikkuu’ | ve nitƒtƒa, n‰ıta ’niittää’, nitƒatiVz ’niitetty
maa’ | va n‰ıttüja ’niittää; keritä (lammasta)’ | vi niita,
(prs. niidan) id., niit (g. niidu) ’niitto, niitos’ | li n‰ıtq
’niittää’ (sm > lpN murt. nii |tet, In nijtte∞d ’niittää’)
< germ *sn‰ıSa-/*sn‰ıSe- (johon ilm. liitetty omap.
kausat. johdin), vrt. goot sneiSan, mys sn‰ıdan, mn
snei“a, nr snida ’leikata’.
Ganander 1787 NFL 2 251a–52 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 284 (sm vi > germ: mas sn‰ıdan jne.), Ahlqvist 1856
WotGr 140 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), Ahlqvist
1866 Suomi 2:6 88–89 (< goot sneithan, mys snidan), VW 3
1888 27 (+ ka li syrj), Setälä 1912–13 FUF 13 417 (? < germ),
SKES 1958 379 (+ ly; germ alkuperä varsin epätodennäk.),
Vilkuna Vir 1970 256–60 (< germ *snitt5on), Koivulehto 1981
PBB(T) 103 356 (niit + tä < germ *sn‰ıSa-/*sn‰ıSe-: kons.-vart.
n‰ıt- + suff. -tä-).

nika, -puu, niko, -puu (paik. PKarj Kain) ’pystyyn
kuivunut, sinistynyt havupuu, jossa on vielä kuori
päällä / aufrecht stehender abgestorbener, bereits
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faulender Nadelbaum, der seine Rinde noch nicht
verloren hat’ ~ ka nika, nikapuu id., nikautuo,
nikavuo ’kuivettua ja kovettua, pihkaantua, sinistyä
(puu)’ | ly 7niga ’nika’.
SKES 1958 379 (sm ~ ka ly).

nikama (Lönnr 1880; paik. murt.) ’selkärangan osanen; kasvin varressa oleva solmu l. nivel; murtuma,
lysmä (taivutetussa puussa); uurros, pykälä; mäen
nyppylä / Rückenwirbel; Knoten (bot.); Bruch (z. B.
im Kummet); Furche, Vertiefung; Hügel’, nikara
(JuslP ’pieni vesiputous’; et. Kain PPohjanm),
nikales (paik. EPohjanm) ’mäen törmä’, nikaleinen
’epätasainen (tie)’, nikeltyä (Häme) ’lysmyä, sälöillä
taivutettaessa’ ~ ink nikan (mon. nikamet)
’selkärangan nikama; nilkka’ | ka nikara ’kohoama,
nyppylä; terska’ | va nikahtua ’nyrjähtää’ | vi
nikastada, nikatada | li nik®a\rd'q, nik®artq ’nyrjähtää,
nyrjäyttää’.
Vrt. myös niukahtaa.

janm Peräp) ’nikotella’, nikahtua (Häme Satak) ’tikahtua’ ~ ink nikoitella, nikoissella ’nikotella’, nikkoi, nikoissus ’hikka’, nikoist®a ’nikottaa’ | ka nikko,
nikka ’hikka’ nikkoa ’nikotella’, nikoittoa ’nikottaa’
| ly 7nikoittada ’nikottaa’ | ve nikiVst5otƒta id.,
nikiVstadazh(e ’nikotella’ | va nikotta- ’nikottaa’ |
vi (Wied) nigu ’hikka’: nigu käib ’minua nikottaa’,
niguda, nikkuda ’nikotella’, nigutus, nikutus
’nikotus’.
Onomat. sanoja, joita muistuttavia ovat mm. lpN
njâkkâstit ’nikotella’, In njihinjaVz ’hikka’, njihinisti∞d
’nikotella’; ruots hicka ’nikotus; nikottaa’ (ks.
hikata); ven ikátƒ ’nikottaa’, ikóta ’nikotus’ (ven
sanan vaikutusta osoittaa ve ikot5otƒta ’nikottaa’,
mahd. myös ve ikoss®a ’nikotella’, ikotutt®a
’nikotuttaa’, ikotus ’röyhtäys’, vi ikistada, ikitada
’änkyttää, hihittää’).
Ganander 1787 NFL 2 252 (sm ~ vi niggo, niggoma), Lönnrot
1880 SRS 2 20 (sm ~ ruots ~ ven), Qvigstad 1881 Beiträge 96
(sm ~ lp njâkkânâs), Mustonen Vir 1883 177 (+ va), SKES
1958 380 (+ ka ly ve).

SKES 1958 379 (sm ~ ka), 387 (va vi li s. v. niukahtaa).

nikata (Lönnr 1880; et. länsimurt.) ’iskeä silmää /
jmdm. zublinzeln’,
niikata
(paik.
Häme
KarjKann) ’nyökätä; salavihkaa antaa merkki
päännyökkäyksellä t. käden liikkeellä’, niikata
silmää ’iskeä silmää’
< nr nicka ’nyökätä’, vur nikka ’iskeä silmää’.
Pitkävokaalinen muoto on mahd. saanut vaikutusta
nyökätä sanasta (ks. nyökkä). Vrt. myös vi nikutada
’nyökyttää, nytkyttää, heiluttaa edestakaisin’.
SKES 1958 379 (sm < nr).

nikkari (Agr Snickari; yl.) ’Tischler’, johd. nikkaroida, -ta (yl.) ~ ink nikkari ’mestari’, nikkaroijja |
ka nikkari ’nikkari, puuseppä’
< nr snickare, vur snitkare, nt snedker < kas
sniddeker ’puunleikkaaja, puuseppä’. — Va nikk(eri
’nikkari’ < ink t. sm Ink; vi murt. nikker, niker
’puuseppä, nikkari; taituri’ < ruots t. sm; lpN
snik |kar, Lu snihkk®ar, In Vsnikkœar < sk ja ositt. sm;
lpN snik |karuVsVsât, In VsnikkœaraVsVsa∞d ’nikkaroida’
liittyy tyypiltään sm verbiin nikkaroitse- ja mahd.
perustuukin sen välittömään vaikutukseen.
Renvall 1810–11 Orth 63 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 131,
Lagercrantz 1939 LpWsch 522 (lp < sm t. sk), Karsten 1944
FmS 10 347, SKES 1958 380 (+ ka).

nikertää (Eurén 1860; itämurt., paik. Pohjanm) ’vaivalloisesti vuoleksia t. tehdä muuta työtä; syödä nakertaa hitaasti ja vaivalloisesti / etw. mühsam tun,
z. B. bearbeiten, schnitzen, essen’, nikartaa ’vuolla
näpertää, nikkaroida’ ~ ka nikerteä, nikartoa ’nikartaa, nikkaroida’ | va nik(ert®a ’nikkaroida’ | vi
nikerdada ’veistellä, näperrellä, nikkaroida’.
Deskr. sanoja; a:llinen muoto nikartaa osoittanee
äänneasunsa ja merkityksensäkin suhteen sanan nikkari (ks. tätä) vaikutusta, vi verbi on ehkä saanut samanlaista vaikutusta sanan nikker ’puuseppä,
nikkari’ taholta.

nikkeli (Lönnr 1880) ’Nickel’, johd. nikkelöidä
< nr nickel, lyhentämällä muodostettu v. 1751 sanasta kopparnickel < saks Kupfernickel ’arsenikin ja
nikkelin yhdiste’. Tällaista nimitystä, jonka jälkiosa
-nickel oli haukkumasanan luonteinen Nikolaus nimen muunnos, käyttivät alun perin vuorimiehet kyseisestä metallista, josta sen kuparinväristä
huolimatta ei saatu kuparia. — Sm niklata on
syntynyt nr verbin förnickla pohjalta.

SKES 1958 379–80 (sm ~ ka va vi).

SKES 1958 380 (sm < ruots), Horila 1967 Varelius 195–96.

nikka (Flor 1678; etup. länsimurt.), nikko (etup. itämurt.) ’hikka / Schluckauf’, nikottaa (yl.), nikotus,
nikotella, nikostaa (paik. kaakkmurt.), nikata (EPoh-

nikko (Lönnr 1880; paik. KarjKann Ink) ’lohen poikanen, pieni lohi / junger od. kleiner Lachs’, lohen
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nikko ’id., purolohi’ ~ vi (Wied) nikk (g. niku, niki)
’nuori purolohi (Salmo trutta)’.
Nähtävästi lainaa suuntaan tai toiseen.
SKES 1958 380 (sm ~ vi).

nikottaa ks. nikka.
niku (g. nikun; Lönnr 1880; harv. LounSm), nik(k)a
(LönnrLis 1886) ’nuottaveneen partaassa oleva puuhaarukka, jonka päälle airot t. masto nuotanvedon
ajaksi lasketaan / gegabeltes Stützholz im Boot für
die Ablage der Ruder od. des Mastes während des
Netzzuges’
< ruots murt. nicka ’rautainen airohanka’. — malkuisella variantilla miko on myös vastineensa ruots
taholla: (Södermanland) mikka ’veneen laidassa
oleva puuhaarukka, jonka varaan kääritty purje
lasketaan’.
T. I. Itkonen Vir 1933 383 (sm < ruots), Vilkuna Vir 1939 138,
Karsten 1944 FmS 10 347, SKES 1958 380.

nila (Gan 1787; yl., et. kaakkmurt. PKarj Savo PSm)
’jälsi; lima, kuola / Kambium; (Nasen)schleim’,
niloa (Peräp Länsip) ’irrota (kuori); kuoriutua (nahka); irrottaa (kuorta)’, nilottaa (Peräp Länsip)
’irrottaa kuorta’ ~ ka nila ’nila, mäihä’, niloa, nilota
’olla salollaan, irrota, lohjeta (tuohi), kesiä, hiertyä;
lähteä (karva)’, niloittoa ’kiskoa tuohta t. parkkia,
kuoria; nylkeä’ | ly 7nila ’nila’, 7niloittada ’kuoria
(puu) puhtaaksi nilan (o: kuoren?) ollessa
lähtemässä’, 7nilas ’paljas’ | ve nila ’nilakerros’,
niled, niDled ’liukas, niljakas’, nilestuda ’liukastua,
tulla liukkaaksi’, nilanu (partis.) ’rikki hankautunut
(iho)’
= lpN njâlle (Lu In Ko Kld) ’kuorenlähdön (N)
tai mahlanjuoksun (Lu) aika; puun nila, koivun
mahla (In Ko Kld)’, njâllât (E U Pi Lu In Ko Kld)
’irtaantua (kuori, nahka), kesiä’ | mdE nola ’puun
nila’ | syrj 7niDl{id, 7nil{id ’liukas, limainen’, 7niDl(eg, 7niDlig
’lima, limainen, liukas’ | vogP (Munk) 7näDl ’puun
lima’ | ostjE 7n#elqmt- ’hankautua paljaaksi (iho),
lähteä (karvat); pehmitä, tulla liian pehmeäksi (liha,
kala kiehuessaan)’, P 7nel ’jälsi (minkä puun
tahansa); (koivun, pajun ym.) mahla’.
Sanalla on runsaasti myös selvästi takavok. variantteja eri kielissä, joista ks. nuli. Sanue on
deskr.-luonteinen. Vrt. nilja, nilki, nilva, nolki,
nylkeä, nälä.
Budenz 1867 NyK 6 440 (sm ~ md nolaVza ’limainen’), MUSz
1873–81 407 (+ syrj), VW 3 1888 69–70 (+ ve lp), Setälä 1896
SUSA 14:3 37 (sm ~ lp md), Ojansuu Vir 1909 57 (vrt. viE

nilane ’avuton (lapsi)’), Toivonen 1933 FUF 21 110–11 (+
ostj; myös tVser, votj ja vog vertailuja), FUV 1955 102
(samoin), E. Itkonen 1956 UAJ 28 73 (sm ~ lp ostj), SKES
1958 380–81 (+ ka ly), UEW 1988 318–19 (sm ? vi ~ lp md
vog ostj), Sammallahti 1988 UrLang 546 (sm ~ lp md, tVser
7noläq, vog 7nol-, ostj 7n3al- (ks. nuli)).

nili (Peräp Länsip) ’yhden paalun varassa seisova
pieni aitta / auf einem Pfahl erhöht errichteter
kleiner Speicher’
< lp njâllâ id. (~ vogL 7n5eDl ’(lihan)kuivausteline’
|| samJr n‰ır ’varastona toimiva suojakatos (tuohi- tai
lautakattoinen, ilman seiniä)’ | slk n‰{ılo ’tuohikoppa,
jossa lapset esim. matkoilla tulen ääressä istuvat’).
Äimä Vir 1902 62 (sm ~ lpIn), Toivonen 1933 FUF 21 127–28
(sm < lp; lp ~ vog), Lehtisalo 1946 FUF 29 118 (+ sam), FUV
1955 39 (lp ~ vog sam; sm < lp), SKES 1958 381 (samoin),
UEW 1988 319.

nilja (Gan 1787; paik. loun- ja hämmurt., KSm PKarj Kain Länsip), nilju (paik. hämmurt.) ’lima
/ Schleim’, niljakas (Raam 1642; joks. yl.),
niljakka (etup. itämurt.) ’liukas’, niljahtaa (paik.
LSm) ’luiskahtaa’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät nila pesyeeseen, ks.
tätä.
MUSz 1873–81 407 (sm nila, nilja jne., lukuisia vertailuja
etäsukukieliin, ks. nila), Ojansuu Vir 1909 57 (vrt. viE niljane
lats ’avuton lapsi’), SKES 1958 381 (sm nilja ? ~ vi, syrj 7niDl{id
’liukas, limainen’, vrt. nila).

nilki: niljellä (nilellä, Eurén 1860; itämurt.) ’karvattomaksi t. rikki hankautunut (iho) / enthaart, wund
gescheuert (Haut)’, nilkinäinen ’id., alaston, karvaton’,
nilkautua
’hankautua
nahattomaksi’
(molemmat kaakkmurt.), nilkas (Renv 1826)
’liukas’, nilkeä (Lönnr 1880) ’hiertää; nylkeä’,
nilistää
(paik.
KPPohjanm savmurt. Peräp)
’nylkeä; riisua (vaatteet)’, nilkoa (kaakkmurt.)
’syödä haluttomasti t. näykkien, leikellä pieniä
paloja’ ~ ka nilata (prs. nilkoau) ’irrottaa kuori
jstak; lohkaista, leikata, veistää, kiskoa pärettä, antaa
pieni pala jstk’, nilkavuo ’irrota (puun kuori);
hiertyä, mennä nilelle (iho); repeytyä, raottua’,
nilkemällä ’salollaan (tuohi), nilellä (iho), paljaana’,
nilkkileuka ’parraton (halv.)’ | ly 7nilgoda ’viiltää,
viillellä (pienin paloin)’ | va nilk(ea ’limainen’, nilg(essua ’limaantua’ | viE nilge ’liukas,
vereslihalla (iho)’, nilgi (adv.) ’nilellä’, nilge’nylkeä’.
Deskr. sanue, jossa on vaikutusta sekä nila että
nylkeä sanoista (ks. näitä).
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Qvigstad 1881 Beiträge 96 (sm nilki ~ lp njalkaidet), VW 3
1888 71 (sm nilkeä ~ nylkeä, rinnastuksia etäsukukieliin),
Ojansuu Vir 1909 57 (vrt. viE nilgane ’avuton (lapsi)’), E. Itkonen Vir 1944 357–61 (v. nilkeä on nylkeä sanan myöhäsyntyinen muunnos), SKES 1958 381–82 (+ ka va sekä lp ostj,
joista ks. nylkeä), UEW 1988 319 (~ nylkeä).

nilkka1 (Ljungo 1601; yl.), rinn. linkka (EPohjanm
Kaakk- ja PäijHäme) ’Fußgelenk, -knöchel, Fessel’,
nilkkuri ’lyhyt sukka t. saapas’, johd:ia ovat ilm.
myös nilkuttaa (Schr 1637) ’ontua’ (huom. myös
linkuttaa id. s. v. linkata), nilkku (Agr) ’ontuva’ ~
ka nilkka ’nilkka’ (harv.; < sm).
Merkitys voisi olla alkuaan ’se kohta jalassa,
joka helposti nuljahtaa t. nyrjähtää’, jolloin sanan
yhteyteen kuuluisivat v:t nilkahtaa (paik. Häme)
’nyrjähtää, luiskahtaa’, nilkastua ’nyrjähtää (nilkka)’
~ ka nilkah-toa ’lipsahtaa, luiskahtaa’, ja sana olisi
siis pohjimmiltaan samaa deskr. pesyettä kuin nilki,
ks. tätä. Vrt. myös ink nikamat ’nilkat’ ~ va nikahtua
’nyrjähtää’ jne. s. v. nikama.
Juslenius 1745 SSC 232–33 (nilkuttaa, nilkku ~ nilkka), SKES
1958 382 (sm ~ ka; nilkka ? ∅ nilkahtaa ? ∅ nilkku, nilkuttaa).

nilkka2: kivinilkka ’mateen näköinen kala, Zoarces
viviparus / Aalmutter’ ~ ink kivinilkka id.
Samaa deskr. sanuetta kuin nilki, ks. tätä.
nilkuttaa ks. nilkka1.
nilva (EPohjanm) ’lima / Schleim’, nilvakas (Agr),
nilvakka (paik. LounSm Kain Peräp) ’liukas, niljakas’, nilveä (Lönnr 1880; ei murt.) id., nilviäinen,
-set (Lönnr) ’mollusca’, nilpa (Lönnr; ei murt.)
’liukas’, nilppu (Renv 1826; Savo PKarj Kain)
’iljanne, liukas keli’ ~ ka nilpakka ’liukas, niljakas’,
nilppoa ’luistaa, liukua, lipsua’, nilppu ’iljanne’ | vi
nilbe ’niljakas; rivo’, (Wied) nilvakas id., nilb (g.
nilva t. nilvi), nilv (g. nilva), nilp (g. nilbi) ’lima’ | li
n‰ılba ’heikko; huono suonikas liha’.
Deskr. sanue, jonka yhteyteen on liitetty myös
lpN njiw |le (E Pi Lu In Ko Kld) ’lima’; kyse lienee
kummallakin taholla erillisestä deskr. sanueesta; ims
sanaan vrt. nila, nilja, nilki, nälvä.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 26 (sm ~ lp), Kettunen 1938
LivW 249 (sm ~ vi li), E. Itkonen Vir 1945 172 (samoin),
SKES 1958 382 (+ ka; lp ehkä erillinen deskr. sanue).

nimi (Agr; yl.) ’Name’, nimetön, nimekäs, nimellinen, nimikko(-), nimikoida, nimittäin, ks. erikseen
nimittää ~ ink nimi ’nimi’, nimetöin ’nimetön (sormi)’ | ka nimi ’nimi’, nimetöin ’nimetön’, nimekäs,

nimelline ’jolla on nimi; -niminen’ | ly 7nimi ’nimi’,
7nimelli7ne ’nimellinen,
-niminen’, 7nimetöi7ne
’nimetön (sormi)’ | ve nimi ’nimi’, nimet5o ’nimetön
(sormi)’ | va nimi ’nimi’, nimetöi ’nimetön’, nimel‰ın
’nimellinen’ | vi nimi ’nimi’, nimeline ’-niminen’,
nimetu ’nimetön’ | li niCm ’nimi’, niCmtimi ’nimetön’
= lp nâmmâ ’nimi’ | md Dlem | tVserL lqm, I lüm |
votj syrj 7nim | vogE I näm, L nüjam, P nam | ostj nem |
unk név id. || samJr 7numC | Jn 7niC | T 7nim | slk nim,
nep | Km nim, nqm | Kb nim | M nummede id.
Tätä muistuttaa suuresti ieur *n5omön (~ *Hnéh3men), vrt. m-int n®aman-, lat nomen, kr ónoma jne.
’nimi’, mitä on pidetty jopa osoituksena ko.
kielikuntien alkusukulaisuudesta. Samanlainen sana
esiintyy myös Siperian kielissä, esim. jukag niu,
neve, nim ’nimi’.
Pontanus 1631 RDH 705 (sm ~ lat), Welin 1736 NKäsik 280
(sm ~ unk), Moller 1756 Beskr 156 (~ kr goot ym.), Lindahl &
Öhrling 1780 LL 276 (sm nimittäin ~ lp nammatum), Ganander
1787 NFL 2 253a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff 263 (sm ~
syrj vog ostj unk sam), Castrén 1845 EGTsch 65 (+ tVser),
Grimm 1848 GeschD 153 (+ lp; ~ ieur), Diefenbach 1851 VWGoth 2 97 (+ ka md votj; ~ ieur), Lindström Suomi 1852 64 (+
jukag; ~ ieur), Ahlqvist 1856 WotGr 140 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 96 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 439 (+ li), Setälä 1915
SUSA 30:5 91, Paasonen 1917 Beiträge 14 (sgr ~ sam),
Jacobsohn 1922 AuU 6, Collinder 1934 IUS 66, FUV 1955 39,
SKES 1958 382–83 (+ ly), Angere Vir 1959 405 (ural ~ jukag
tVsuktVsi), TESz 2 1970 1015, MSzFE 1971 468–69, Joki 1973
SUST 151 291 (ural ~ ieur), Häkkinen 1987 ES 195–97, UEW
1988 305, Sammallahti 1988 UrLang 538, EWUng 1994
1025–26.

nimismies (Ljungo 1601) ’Polizeibeamter’, nimitysmies (asiak. 1555), nimitzmies (asiak. 1584), alk. vur
länsman-nimisen
kuninkaan
käskyläisen
suomenkieli-nen nimitys.
Johd. ja lyhennetty sanasta nimittää sekä nimi,
ks. näitä; mallina on ollut mr virkanimi nempdaman
’lautamies’, oik. »nimitetty mies».
Pajula 1955 Lainsuom 104–05.

nimittää (Agr; yl.) ’(be)nennen’, nimetä, nimitellä ~
ink nimettüja ’nimittää’ | ka nimitteä ’antaa nimi;
kutsua nimeltä; haukkua, nimitellä; määrätä;
testamentata’, nimitellä ’kutsua nimeltä; haukkua,
nimitellä; matkia’ | ve nimit(etaz(e ’nimitetään’ | va
nimettüja ’nimittää’ | vi nimetada ’nimittää, mainita
nimeltä’ | li niCmtq ’nimittää’
= lp nâw |det ’nimittää, nimitellä; luulla, uskoa,
ajatella jstak jtak’, nâmâtit ’nimittää, mainita
(nimeltä)’ | mdE Dlemdems, M Dlemdqms ’nimittää,
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antaa nimi’ | tVserI lümdem | ostjI nämt-, E nemtq-, P
nemqt- id. || samJr 7nimti-, 7nimte- | slk nimt{i- id.
Suurelta osin rinnakkaisia johd:ia eri kielissä sanasta nimi, ks. tätä.
nioa ks. nivoa1.
nipistää (Jusl 1745; yl.) ’kneifen, zwicken’, nipistellä, nipistys (sm > lpLu nipistit ’ottaa kiireesti
vähän jtak’).
Samaa sanuetta kuin nippi ’hyppynen, sormenpää’ sekä nippa, ks. tätä.

’napsaa, napsuttaa; lipsua’, nipsata ’nipsauttaa,
napsata’,
nipsahtoakseh
’luiskahtaa’
tms.,
nipsahuttoa esim. niittämistä kuvaava vahvikesana |
vi nipsata ’näpsäyttää’, nipsutada ’näpsäytellä’.
Deskr. sanoja, vrt. napsaa. — Sm ja vi sanoissa
on ilm. vaikutusta myös nr knipsa ’nipistää, leikata
poikki’ ja saks knipsen ’nipsauttaa, napsauttaa, näpäyttää’ sanoista.
SKES 1958 384 (sm ~ ka; vi, ellei vierasper., vrt. saks), EEW
1982–83 1710 (vi omap. ja saks deskr. sanat sekaantuneet).

Lindström 1859 KeltGerm 31 (sm ~ ruots knipa ’nipistää, siepata’), Neuhaus 1908 Sprachlehre 148 (samoin), Hakulinen
1941 SKRK 1 264 (♦ nippa ’näppi’), SKES 1958 384 (+ ka va
nipata, nippiä, vi nippida, ks. nippa).

nipstongit (LounSm hämmurt.) ’(pienet) linjapihdit,
hohtimet / (kleine) Kneifzange’
< nr kniptång, knipstång id., vrt. knipa ’puristaa,
nipistää’, knipsa ’id., leikata poikki’, tång ’pihdit’.

nippa (paik. hämmurt.) ’huippu, kärki, nipukka /
Spitze’, lyödä nippaa (Raam 1642) ’pelata sormipeliä’, nippu (Jusl 1745; paik. loun- ja kaakkmurt.), nipukka ’huippu, kärki’, nippi (Gan 1787) ’hyppynen,
sormenpää’, nipin napin t. näpin, nippa nappa ’juuri
ja juuri, niukasti’ (vrt. nappi2, näppi2 ’niukka, täpärä’), nippiä (KaakkHäme) ’nyppiä’ ~ ka nipata ’näykätä’, nippie ’näykkiä’ | va (Tsv) nipata ’napata’, nipitä, nippiä ’ottaa pois’ | vi nipp (g. nipu, nipi) ’kärki, huippu, nipukka’, nippida ’nyppiä, kyniä; näpistää’.
Deskr. sanoja, joissa voi olla vaikutusta myös nr
sanoista snibb ’nipukka’, knipa ’nipistää,
puristaa; siepata’, as snipp ’nokka, kärki’. Ks. myös
nipistää. Vrt. nyppiä, näppi.

nipukka ks. nippa.

Wiklund 1917 IF 38 100 (sm < nr snibb), Ariste 1937 EKeel
16 137 (vi < as snibbe, snipp), SKES 1958 384 (sm nippa ~ vi,
mahd. vierastakin vaikutusta; nippiä ~ ka va vi; vrt. myös nr
knipa).

nippo, nipastua ks. niipahtaa.
nippu (Gan 1787; itämurt. KaakkHäme Kymenl KPPohjanm Peräp) ’kasa, kimppu / Bündel, Bund’,
knippu (As 1737; länsimurt., et. Uus Satak EPohjanm
Länsip), nippi (As 1757; Häme) id., niputtaa ~ ka
nippu ’nippu’, niputtoa ’niputtaa’
< nr knippa ’kimppu, nippu; niputtaa’.
Renvall 1823 SSK 1 202 (sm knippu < ruots), Karsten 1936
FmS 4 513 (sm < nr murt. Sm), SKES 1958 384 (+ ka).

nipsiä (hajat. murt.) ’leikellä (vähän kerrallaan, latvoja tms.), napsia suuhunsa / ein wenig abschneiden,
stutzen, einen Happen essen’, nipsaa (Eurén 1860),
nipsua ’napsua, naksahdella’, nipsahtaa ’katketa
naksahtaen’, nipsuttaa ’naksuttaa’ ~ ka nipsoa

nireä (paik. kaakkmurt. PKarj ESavo) ’itkuinen, kitisevä (lapsi), pahantuulinen / weinerlich, quengelig,
übelgelaunt’, niristä (Renv 1826; myös lounmurt.
EHäme) ’kitistä; ruikuttaa, valittaa’ ~ ink nirissä ’kitistä’ | ka nirissä ’marista, kitistä; nalkuttaa’ | vi niri
’marisija’, niriseda ’ruikuttaa, marista, torailla’.
Onomat. sanoja, vrt. näreä.
SKES 1958 384 (sm ~ vi, mahd. samaa onomat. alkuperää kuin
nirua), Ernits 1976 SFU 12 200 (sm vi ~ syrj nirg{in{i
’oikkuilla’).

nirhata (Jusl 1745; Satak EPohjanm Uus ESavo PKarj, paik. häm- ja kaakkmurt. PSm) ’kalvaa, hangata, nakertaa, leikata (tylsällä veitsellä) / scheuern,
nagen, (mit einem stumpfen Messer) schneiden’,
nirhetä (PHäme), nirhiä (paik. Karj KSm Kain) id.,
nirhama (Ljungo 1601) ’hankauma ihossa’.
Deskr.-luonteinen sana, jota lähellä on samamerkityksinen nirsiä, vrt. nirso. Karjalan sanapesye
nirhe ’vihan kauna, närä’, nirhottoa ’olla vähän
suutuksissaan, nyreissään’ liittyy merk:n puolesta
nireä sanueeseen. Vrt. myös nyrhi, närhiä.
SKES 1958 384 (sm ~ ka).

nirkko1 (JuslP, Gan 1787; LounSm PHäme ja ymp.)
’kärki, kulma / Spitze’, nirko (lounmurt., paik. Uus)
’id.; (naudan) turpa (Kiikala)’ ~ va nirko ’kärsä’.
Vrt. norkko.
VW 3 1888 52 (sm ~ va), SKES 1958 385 (vrt. nirkko ’lumikko’).

nirkko2 (paik. PSavo), nirkki (LönnrLis 1886; Tuusula) ’lumikko; uskomusolento (»läävämato»: puree
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lehmiä t. ennustaa niiden menestystä) / Wiesel;
myth. Wesen (es beißt die Kühe bzw. ist Vorzeichen
ihres Gedeihens)’ ~ ka (Suistamo, Gen) luminirkku
’lumikko’ | vi nirk (g. nirgi) ’kärppä, lumikko’ | li
nirt ’lumikko’ (? < vi).
Sana on ilm. alkuaan eufemismi, ja siihen liittyy
runsaasti äänt. variaatiota. Suomessa tavataan ed. lisäksi nirkku (Laukaa), nirppa (JuslP, Gan 1787; paik.
ESavo Kain Peräp, uskomusolentona myös paik. PKarj), nirppi (Länsip Inari), nirppo (Kuopio Savukoski), nirppu (Peräp). Sana voi olla alk. sama kuin
terä-vää kärkeä tarkoittava nirkko1, vaikkakaan
sanojen levikkisuhteet eivät tue tätä oletusta. —
LpIn nirppi ’lumikko’ < sm nirppi.
Ahrens 1843 GrEhstn 122 (vi nirk ~ sm nirkko ’kärki’), Aminoff 1869 WirSS 50 (sm nirppa ~ vi), VW 3 1888 55 (+ li),
Kettunen 1938 LivW 248 (li < vi), Haavio 1942 Kodinh 528
(eufemismi, alk. ’kärki’), SKES 1958 385 (samoin, äänt. variaatiossa ehkä kärppä sanan vaikutusta; + ka).

nirso (Gan 1787; yl., ei Verml Ink), nirsu (Jusl 1745;
et. LounSm Häme) ’(ruokiaan) valikoiva, kranttu /
wählerisch’, nirsiä (paik. kaakkmurt. ESavo KSm)
’syödä haluttomasti, nakertaa, näykkiä’, nirsoilla,
nirsuilla, nirsutella (Mennander 1699) ’valikoida
(ruokia)’ ? ~ li niltVs (mon. niltVsqd) ’nirso’.
Tähän yhteyteen voidaan mahd. liittää myös ka
nirsat (halv.) ’naama, turpa, kuono; ikenet’; toisaalta
karjalasta voidaan esittää vertauskohdaksi sanat
tirttVsu (kaP, Gen), tVsirttVsu ’nirso’. Sanan affektiivisdeskr. luonteesta kielivät myös lukuisat variantit,
joita sm murteissa ovat niru, nirko, nirpo, nirkki,
nirkko, nirkku, nirppa, nirppi (Eurén 1860), joten
yhtymäkohtia löytyy myös nirpistää ja nireä
sanueisiin. Pohjimmiltaan voi kaikkien takana olla
sama deskr. juuri kuin v:ssä niristä ’kitistä,
ruikuttaa, valittaa’. — Sm > nr murt. Sm nirso(gär)
’nirso’.
Saxén 1895–98 Lånord 179 (sm > nr murt.), Ojansuu 1918
KAÄH 48 (sm ~ ka tirttVsu), Kettunen 1938 LivW 248 (sm ~ li),
SKES 1958 385 (s. v. nirsa).

nirpistää (Eurén 1860; hajat. I- ja PSm) ’nyrpistää
(nenää) / die Nase rümpfen’, nirpastua, nirpistyä
’suutahtaa’, nirpa ’äreä, äkkipikainen’, käy t. pistää
nirpaan t. nirpoon (PSavo) ’suututtaa’, nirppa
(JuslP, Gan 1787; paik. murt.) ’äreä, äkkipikainen;
nirso’, nirppanokka ’helposti suutahtava, ylpeä;
nirso’ ~ ka nirpisteä ’muikistaa, nyrpistää’,
nirpakka, -o ’vähästä suuttuva, närkäs, nyrpeä’,
nirpalleh ’nyreissään, (nenä) nyrpällään’ (sm > lpN
nir |pe ’sellainen, joka helposti loukkaantuu ja
suuttuu’, nirpetit ’närkästyä, suutahtaa’).
Deskr. sanoja, jotka liittyvät s. v. nireä ja nyrpeä
main. sanoihin. Ks. myös nirso.

nirua (JuslP, Gan 1787; EKPohjanm) ’liristä, norua
/ rieseln, tropfen’, nirata, niristä (lounmurt. LSatak,
paik. I- ja PSm) ’liristä’, niristää ’tiristää (neste ulos
jstak)’, nirahtaa ’lirahtaa, narahtaa’, niro, niru (paik.
Karj ESavo), nira (Lönnr 1880; Puumala) ’pieni puro, oja, noro’ ~ ink nirissä ’liristä’ | ka nirata (prs.
nirajau), nirissä ’piristä, liristä’, nirahtoakseh
’pirahtaa, herahtaa’, nirahuttoa ’herauttaa (vähän
jtak nestettä)’ | va niris(e- ’liristä’ | vi niriseda,
(Wied) niruda, nirguda ’liristä, norua’, nire ’noro’.
Onomat. sanoja. Vrt. norua.

Qvigstad 1881 Beiträge 96 (sm ~ lp), SKES 1958 385 (sm ~
ka; lp < sm).

VW 3 1888 63–64 (sm nira, nirahtaa ~ vi), SKES 1958 384 (+
ka va; mahd. onomat.).

nirri (yl., ei Verml Ink Länsip): ottaa n. pois ’tappaa
/ töten’, paik. myös ’luulot, (paha) sisu (et. PSavo KPohjanm)’, rinn. (paik. KaakkSm) niri: n. pois
’henki pois’.
Alkuperä epäselvä; voi liittyä sanoihin
nirhata ’veistää (huonolla aseella), nitistää’ sekä
niristä ’ruikuttaa, kitistä’ (ks. nireä).

niseltyä (Gan 1787; lounmurt.) ’taittua, sälöillä (taivutettaessa), lysmyä / überbogen werden, beim Biegen brechen’ ~ viE niseldu-, niserdu- ’id., nyrjähtää,
vääntyä’, niselda- ’murtaa, vääntää (sijoiltaan)’.
Vrt. myös niska ja nikeltyä ’lysmyä’ s. v. nikama
sekä niveltyä id. ♦ nivel.

nirskua (Eurén 1860; laajalti murt.) ’knirschen’,
nirskahtaa, nirskuttaa (esim. hampaitaan).
Deskr. sanoja, vrt. niristä ’kitistä’ (s. v. nireä).
Myös karjalassa on äänt. samankaltaisia sanoja,
mutta ne liittyvät merkityksensä (’ripotella, pirskoa,
roiskuttaa’) puolesta pikemmin s. v. nirua main.
sanojen yhteyteen.

VW 3 1888 36 (sm ~ vi), SKES 1958 385, Mägiste 1973
SUST 150 219 (~ md nozordams, nozorams ’raapia, kuoria’; ~
nisu), T. Itkonen Vir 1983 201.

niska (Agr; yl.) yl. merk:n ohella myös ’vaakasuora
kannatinpuu; kosken alkukohta t. yläpää / Nacken;
Tragbalken; Stelle oberhalb einer Stromschnelle’,
(uppi)niskainen, niskoitella, niskuroida ’hangoitella
vastaan’, niskuri ~ ink niska ’niska’ | ka niska
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’(ihmisen t. eläimen) niska; laki, huippu, alkukohta;
piena, poikkipuu, kannatuspuu; vatsanpohja,
häpyluun kohta, vulva’, niskoin ’jtak, jkta varten, jkn
vastuulle; jkta kohtaan; jhk nähden, jnk t. jkn
suhteen’ | ly 7niVsk((e) ’(ihmisen, eläimen) niska;
siittimen juuri; poikkipiena’, niVskoi ’jtak varten’ | ve
niVsk | va niska ’niska’ | vi (koillmurt.) niska id. (<
sm) | li (Set) n‰ıCsk ’niska’. — Sm > lpN nis |ke (Lu In
Ko Kld T) ’niska’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 287 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856
WotGr 140 (sm ~ va), Budenz 1879 BB 4 240 (lp < sm), VW 3
1888 35 (+ ka), Kettunen 1922 LVeHA 2 52 (+ ve), SKES
1958 385 (+ ly; sm > vi murt.).

nisu (Agr; länsimurt. PKarj Kain) ’vehnä, vehnäleipä, pulla / Weizen, Weizenbrot, -gebäck’ ~ ka nisu
’vehnä, vehnänen, vehnäleipä’ | ly ve 7niVzu ’vehnä’ |
va vi nisu | li niCzzqz (mon. niCzzqd, Sal nizud) id. (sm
> lpN niso- ’vehnä-’, In niizu).
Mahd. johd. sanasta nisä, jolloin merk. olisi
alkuaan ollut ’makupala’ tjs.; samalla tavoin on nisä
sanan lp vastineesta (Lu) njidtj5e johdettu njittj5os
’purupihka’ (tarkka äännevastine tälle on sm nisus
’äidinmaito’).
Ganander 1787 NFL 2 256a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), Donner 1875 Boningsplatser 126 (+ ka li), Qvigstad 1881 Beiträge 96 (lp niso< sm), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 73 (sm ~ lpLu njittj5os),
SKES 1958 385–86 (+ ly), Vilkuna Kotis 1963 82 (♦ nisä),
Ruoppila 1967 KalKansank 59, kartta 66, Mägiste 1973 SUST
150 218–21 (johd v:stä *nisa(i)da- ’kuoria’, vrt. sm niseltyä
’murtua’, md nozoms ’raapia, kuoria’), T. Itkonen Vir 1983
213 (~ lpLu njittj5os; ♦ nisä).

nisä (Agr; EKPohjanm Peräp Länsip, paik. Satak Häme ISm) ’rinta; nänni / Brust; Zitze, Brustwarze’,
nisu (paik. KaakkHäme PKarj), nisus (paik. KSm
Verml PKarj) ’rintamaito’, nisuri (Agr; ei tietoja
murt.) ’rintalapsi’, nisäviero, nisävieru (KSm Savo
Kain) ’toiseksi nuorimmainen, vieroitettava lapsi’,
nisäkäs (uud., Becker 1820) ~ ve niVza | va nisä | vi
nisa ’nisä’
= lp njiVz |zV e ’(ihmisen t. eläimen) nisä’; lp sanan
1. tavun vokaali -i- pro -â- selittyy liud.
äänneympäristön
vaikutuksesta.
Alkuaan
varmaankin onomat. sana.
Ganander 1787 NFL 2 256 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
190, Ahlqvist 1856 WotGr 140 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
96 (+ ve), Budenz 1879 BB 4 239 (+ lp), SKES 1958 386,
Korhonen 1981 Johd 80 (sm ~ lp).

nitistä (Lönnr 1880; yl.) ’knarren, knirschen’, nitinä
~ vi (koillmurt.) nidiseda id. (? < sm).

Onomat. sana, jonka johd:iin kuuluu ilm. myös
nitistää ’likistää; tappaa, nujertaa’ ~ kaP nitVsisteä id.
Ojansuu 1918 KAÄH 50 (sm nitistää ~ ka), SKES 1958 386,
Hakulinen 1961 SKRK2 379 (nitistää ♦ nitistä).

nitoa (Gan 1787; itämurt., harvemmin Häme Satak
EKPohjanm Peräp Länsip) ’kiinnittää, sitoa; valmistaa punomalla / heften, binden; flechten’, nide ~ ink
nitt5oa ’sitoa lujasti’, nie (g. nitt‰ın) ’nide, jolla viikatteen terä ruodostaan kiinnitetään varteen’ | ka nituo
’sitoa, nitoa; tunkea, tuppautua’ | ly nidoda ’nitoa,
kiinnittää’ | va (Must) ni(e ’nide’ | vi niduda ’nitoa,
sitoa’, (murt.) nidu ’side’, nide ’varpu t. liiste josta
kori punotaan’
= lpN njâ∞d∞det (Pi Lu In Ko Kld T) ’sitoa,
ommella yhteen; kiinnittää, nitoa’ | md 7ned'ams
’liittää yhteen (peräkkäin), kiinnittää, sitoa (M);
kiinnittyä, liittyä (E)’. — Alkumuotoa *7nida/*7nidä- on verrattu ieur juureen *ned-, *nedh-,
josta mm. ir *nad-, m-int náhyati ’sitoo’. Vrt.
myös nivoa1.
Budenz 1867 NyK 6 443 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 408 (+ unk
nyaláb ’kimppu’), Setälä 1896 NyK 26 382 (+ lp), Genetz
1896 Sgr ∞d 9 (lp), Paasonen 1907–09 FUF 7 23 (+ md; ~ ieur),
SKES 1958 386 (+ ka ly va, ei unk), MSzFE 1971 476 (unk
nyaláb ~ nyolc ’8’), Joki 1973 SUST 151 291 (sm-volg, ? sgr ?
~ ieur), IllitVs-SvitytVs 1976 OSNJa 88 (nostr), UEW 1988 713
(sm-volg; ? < ieur).

niuha1 (Gan 1787; itämurt. Kymenl KPPohjanm Peräp) ’vähäruokainen, nirso; (paik.) ahdas, tiukka /
wählerisch; eng’ ~ ka niuha ’vähän kuluttava,
huonosyömäinen; niukka, saita; ahdas’.
Mahd. samaa pesyettä kuin nivo ja niukka (ks.
näitä), vrt. myös niuha2.
SKES 1958 386 (sm ~ ka, ?? vi nihvakas ’vitsa’; epäselvää,
liittyykö niva vai niuha2 sanaan).

niuha2 (Flor 1702; Häme Satak, paik. EPohjanm
Uus) ’äkäinen (et. hevonen) / bösartig, bissig (bes.
Pferd)’, niuhea (paik. länsimurt.) id., niuhoa, niuhottaa (loun- ja hämmurt. EPohjanm) ’äksyillä (ihminen); yrittää purra, luimistella korviaan (hevonen)’,
korvat niuhossa ’luimussa’ ~ ve 7nuhotada ’luimistaa
korviaan (vihainen hevonen)’.
Deskr. sana (alk. sama kuin niuha1?), vrt. myös
ka niukuo, niukkoa, ly niuguda ’vinkua, iukua (et.
vihainen hevonen)’.
SKES 1958 386 (sm ~ ve), 387 (s. v. niukua, sm ~ ka ly).

198
niukahtaa (Jusl 1745; yl. et. itämurt. Pohjanm) ’nyrjähtää, mennä sijoiltaan / verrenkt werden’, niukahdus ~ ink niukaht®a, niukahtua ’nyrjähtää’, niukahus
’nyrjähdys’ | ka niukahtoa, niukahtoakseh ’luiskahtaa, nyrjähtää’ | va (Must) niukahtu- ’nyrjähtää’.
Deskr.-luonteinen sana, joka näyttäisi liittyvän
liukas(tua) ja nilkahtaa (s. v. nilkka) sanoihin. Vrt.
myös nikama.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 573 (sm ~ vi nikastada ’nyrjähtää’), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 74 (lp vertailuja), Kettunen 1938 LivW 247 (+ li nik®artq ’nyrjähtää’), SKES 1958
386–87 (+ ka, va nikahtua ’niukahtaa’; lp sanat ilm < ka).

niukka (Agr; tietoja eri tahoilta, ei lounmurt.
Verml) ’knapp, dürftig’, niukas ’(Agr) ? laiha (»se
niuckas rumis»); (murt. harv.) niukka’, niukin
naukin (joks. yl.) ’juuri ja juuri, nipin napin’,
niuketa, niukentaa ~ kaP niukka ’niukka’.
Sanalle on esitetty ruots laina-alkuperää, vrt. vur
niugg, nr njugg ’kitsas, niukka’. Todennäk. sana on
kuitenkin samaa alkuperää kuin niuha1, ja ne
voisivat pohjautua nivo sanaan (ks. tätä); johdinten
suhteen vrt. tiuha ~ tiukka.
Ganander 1787 NFL 2 257a (sm ~ nr), Becker 1824 FGr 6 (sm
? < nr), Öhmann 1924 NphM 25 3 (< ruots), SKES 1958 387
(+ au (epävarma tieto) niukku ’saita’, ? vi niugard ’kurja, kehno’; joko < ruots tai ~ niuha), T. Itkonen Vir 1983 352
(omap.).

niva1 (JuslP, Gan 1784; KPPohjanm Kain Peräp
Länsip) ’virtapaikka joessa, pieni koski, vuolle /
Strömung, (kleinere) Stromschnelle’ ~ kaP niva id.
(> ven murt. niva ’pieni koski, virtapaikka’)
< lp njâvve ’pieni virtapaikka joessa’. — Lp sanan alkuperäinen vastine voi olla etelämpänä (harv.
Laat- ja PKarj; Lönnr 1880) tavattava niva
’vesiperäinen, alava maastokohta; pieni oja’;
merkityseron takia sitä on vaikea selittää lainaksi
samasta lp sanasta.
Qvigstad 1881 Beiträge 97 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 172
(sm ? > ven murt.), T. I. Itkonen Vir 1920 11 (sm todennäk. <
lp), Saareste 1953 Suomi 106:3 22 (+ vi nõva, neva, neeva,
neeb ’virtapaikka, iso oja, kanava, joenuoma’ ? ~ neva), SKES
1958 387–88 (sm ~ (t. ositt. <) lp; vi lienee neva sanan vastine), Närhi Vir 1962 385–90 (Niva-nimistä).

niva2 (paik. Satak E- ja PKarj PSavo Ink) ’kova ja
kierosyinen puuaines, visa / Maserholz, Wimmer’,
nivara (Jusl 1745; loun- ja hämmurt. KSm), niverä
(JuslP, Gan 1787; itämurt., paik. Loun- ja PSm) ’loimukoivu, kova puu’, nivaantua, niveentyä, niveytyä
(laajalti itämurt.) ’kovettua, sitkistyä’, nivakka (paik.

PäijHäme) ’kova’, ks. erikseen nivoa1, nietos ~ ? ve
iver ’koivun juuri’ | ? vi (murt.) niverdada ’kääntää,
taivuttaa, kipristää’‚ (Wied) niverdus ’taitekohta, taive’ (vrt. nivel).
Äänt. ja merkityksen puolesta läheinen on navakka ’kova’ (ks. tätä).
VW 3 1888 16 (sm ~ vi), Kettunen 1922 LVeHA 1 88 (sm ~
ve), SKES 1958 387 (sm ~ au niverä (epävarma tieto), ? ve,
vrt. myös vi).

nivaska (yl. et. Satak Pohjanm kaakkmurt. PKarj,
muualla hajat.) ’tiivis ryhmä; nippu; kantamus / Anhäufung; Bund; Traglast’, nivakka (paik. kaakkmurt.
PSavo) id.
Mahd. johd. sanasta niva2 (alk. ’tiivis, kova’),
niva2:n johd:na on pidettävä ainakin Lönnr:n mainitsemaa sanaa nivaska ’loimukuvioinen’ sekä murt.
nivaska (paik. Savo) ’visa’, nivaskainen (paik. Kain)
’(lievästi) visainen, loimava’. Merkitykseen on ilm.
vaikuttanut myös nippu.
SKES 1958 387 (♦ niva ’kova puu’).

nivel (JuslP, Renv 1826; itämurt., hajat. Satak Uus
KaakkHäme Pohjanm; Jusl 1745 nivelä) ’Gelenk’,
niveltyä ’mennä sijoiltaan, kipeytyä (PKarj, paik.
länsimurt.); lysmyä, murtua taivutettaessa (paik.
Satak KaakkHäme); (uud.) liittyä jhk’ ~ ka nivel
’nivel, nivelien väli, jäsen, raaja; tuuma’ | ly ve 7nivel
(vart. 7nivele-) | va nivel (mon. niveled) ’nivel’ | vi
murt. nivel id. (? < sm), vrt. myös niverdus
(Gutsleff) ’sorminivel’ (lpIn nivval ’kattilaketjun
koukkuun yhdistävä pitkänomainen nivellenkki’ <
sm).
Mahd. johd. v:stä nivoa1, jolloin nykymerk:n perustana olisi ’liitoskohta’; toisaalta v:n niveltyä (ja vi
niverdada ’kääntää, taivuttaa’ s. v. niva2) perusteella
voitaisiin lähteä merkityksestä ’taittaa, taipua’; sm
verbi voi kuitenkin olla sekundaari ja v:ien nikeltyä
(s. v. nikama) ja niseltyä ’lysmyä, murtua’ vaikutuksesta syntynyt.
Ahlqvist 1856 WotGr 140 (sm ~ va), VW 3 1888 16 (~ vi niverdada, vrt. nivus), *Hakulinen Vir 1951 320–22 (+ ka ly; ve
harv., ehkä < ka; ♦ nivoa), Saareste 1953 Suomi 106:3 22 (+ vi
murt. nivel, niverdus), SKES 1958 388 (vi nivel ? < sm; ?
niverdus), LpIn 2 1987 199 (lpIn < sm).

niverä ks. niva2.
nivo (Gan 1787; PSavo PKarj Kain KPPohjanm)
’ruokahaluttomuus, yksipuolisesta ruoasta johtuva
heikotus; nirso, ruokahaluton / Appetitlosigkeit,
durch
einseitige
Ernährung
hervorgerufene
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Schwäche; wählerisch, appetitlos’, nivoa (paik.
savmurt.) ’olla ruokahaluton; potea, kitua’,
nivoontua (paik. KSm Verml) ’kasvaa hitaasti,
kituliaasti’.
Sanaa on vaikea yksiselitteisesti yhdistää kumpaankaan nivoa sanueista. Toisaalta sen yhteyteen
voisivat merk:nsä puolesta kuulua niuha1 ja niukka,
ks. näitä.
SKES 1958 388 (s. v. nivoa ’irrota (karvat)’; suhde tähän selvittämättä).

nivoa1 (Jusl 1745; Loun- ja KaakkSm Häme KPPohjanm Länsip) ’sitoa lujasti, kiinnittää, nitoa / fest
(zusammen-, an)binden od. heften’, rinn. nijoa, nioa
(Martti n. 1580 »sidhotan eli niotan»; häm- ja savmurt. EPohjanm), johd. (eri tahoilla murt.) nivouta,
nivoutua, nijouta, nijoutua, nijoontua ’sitkistyä, kovettua, kuivua’, nive (: niveen), nie, nije (: nieen, nijeen) ’nide, side (jolla esim. viikatteen terä nidotaan
varteen kiinni)’, nivellä (Lilius 1723) ’sitoa’ sekä
nietos ja mahd. myös nivel (ks. näitä) ~ ka nivuo
’sitoa, nitoa; tunkea, tuppautua’, nive ’nide, side’ | ?
ve vijoda ’nitoa viikatteen terä varteen’.
Todennäk. johd. sanasta niva2 (alkumerk. ’kiinnittää lujasti, tiukkaan’). Sanaan on vaikuttanut
myös äänt. läheinen v. nitoa (ks. tätä) siten, että
sanoista on tullut osittain synonyymiset; niiden
välillä
esiintyy
murteissa
myös
laajalti
sekaparadigmaisuutta.
Budenz 1867 NyK 6 443 (nivoa ~ nitoa; vertailuja vi unk), Genetz 1896 Sgr ∞d 9 (~ nitoa, < *nido-, vrt. lp), Hakulinen Vir
1951 321–22 (varhain kehittynyt nitoa v:n sivumuoto), SKES
1958 383 (+ ka ? ve; ♦ niva).

nivoa2 (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’irrota (karvat
esim. turkisvaatteesta kosteuden takia, hankautumalla) / haaren (auch z. B. Pelzkleidung durch Feuchtigkeit od. Abrieb)’, nivottaa ’irrottaa karvat (liottamalla)’ ~ kaP nivo ’karvaton läikkä, kalju kohta’, nivottoa ’irrottaa liottamalla, kuluttaa’ | ly 7nivahtoittada
’hangata (kenkä jalan)’
< lp nâvvet ’nyppiä (karvoja, höyheniä jne., et.
karvoja lionneesta taljasta)’, nâvvalit ’lähteä
(karvat)’ (= mdE 7neveDlems ’kulua, kuoriutua (iho)’,
7neveDld'ems ’nyhtää, nyppiä’, M nevilams ’kulua’,
nevildams ’kuluttaa’ | ? vogL nägt-, P nogt- ’kaapia
nahkaa, turkista’ | ostjP naw- ’puhdistaa karvoista
(poronnahkaa)’ || ? samJr 7new®a- ’kulua käytössä
(esim. saappaan varsi, hihat)’). Äänneasunsa
puolesta sm sana voisi hyvin olla näiden ural
sanojen alkusukulainen; sanan murrelevikki viittaa
kuitenkin sen lainautumiseen lapista.

Karjalainen 1913–18 SUSA 30:24 7–8 (sm ~ lp (tieto Äimältä), ostj), Lehtisalo Vir 1930 135 (+ md samJr), Collinder 1954
ProtoLpSam 111 (sm lp ostj ~ sam, myös Km n{ingq- ’nyhtää,
kaapia’), FUV 1955 39, SKES 1958 388 (+ ka ly; ims ~ lp md
samJr ? ostj; ims voisi myös olla < lp), UEW 1988 306 (sm ~ lp
md ? vog ? ostj sam), Sammallahti 1988 UrLang 546 (sm
nivottaa ~ lp ostj).

nivuset (JuslP, Gan 1787; itämurt. KPPohjanm, paik.
loun- ja hämmurt.) ’lantion ja reisitaipeen seutu;
vyötärö; (paik. myös) takamus / Leiste; Taille;
Gesäß’, nivus(-): nivukset ~ va nivuz(ed id., (Must)
nivut ’ristiluut, lautaset’ | vi niue, tav. mon. niuded,
murt. nius, mon. niued ’nivuset’; tähän kuulunevat
edelleen viE nimes, mon. nimeseC ’nivuset, lantio’
~ li niCmmqd ’pakarat’.
Todennäk., samoin kuin nivel, johd. v:stä nivoa
’yhdistää, kiinnittää’ (ks. nivoa1).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 149 (sm ~ vi), VW 3 1888 16 (+ va;
~ nivel), Ojansuu 1919 NPhM 20 79–82 (+ vi nime; ? ~ nivoa,
vi niverdada), Kettunen 1938 LivW 248 (+ li), *Mägiste Vir
1949 208–12 (johdostyypeistä), *Hakulinen Vir 1951 322–24
(♦ nivoa), SKES 1958 388–89 (samoin).

no (Agr; yl.), noh interj., aloitus- ja vahvikesana
’nun; na’ ~ ink no | ka no, noh | ly no | va (Kukk) no
’no (aloitus- ja vahvistussana)’ | vi no, noh ’no (aloitus-, vahvistus- t. täytesana)’ | li no, noh ’no’.
Interjektio, joka voi olla ositt. omap., mutta jossa
varmasti on vierastakin vaikutusta, vrt. nr nå, nn
naa, ’no’, goot nu, nuh ’no; nyt’. — Lp no ’no’ ositt.
< ims, ositt. < sk; lpKld no (T) ’mutta, vaan’,
samoin kuin ink ly va (Mahu, Kukk) no ’mutta’ <
ven no ’mutta, vaan’.
Qvigstad 1881 Beiträge 97 (sm ~ lp), Kettunen 1938 LivW 250
(sm ~ vi li), SKES 1958 388 (+ ka ly, ositt. < germ, merk.
’mutta’ < ven).

noheva (Savo PKarj), nohova (Eurén 1860; myös
nohvas) ’runsas; etevä, älykäs, pystyvä; terävä /
reichlich; begabt, tüchtig; scharf’ ~ ka 7nohie ’terävä,
suippo‚ kärkäs, hanakka; notkea’ | ve nohel (g. nohelan) ’notkea, taipuisa’.
SKES 1958 389 (sm ~ ka ? ve).

noikata (Eurén 1860; lounmurt., paik. Satak) ’nyökätä / nicken’ ~ ink noikku: noikkukätüt
’riippuva kätkyt’ | ve noikta (prs. noikab) ’notkua’,
noikaht5oda (prs. noikaht(elob) ’notkahdella’ | va
n(eikku, (Kukk) noikku ’notkea riuku, josta kätkyt
riippuu’ | vi koillmurt. noikida ’nyökyttää’, noikuda
’heilua, vaappua’.
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Deskr. sana, vrt. nuokkua, nyökätä sekä toisaalta
nojela ’notkea’ (ks. tätä).
SKES 1958 389 (sm ~ ve va vi), Mägiste 1962 CB 8/9 298–
301 (~ nojela ’notkea’, noja), EEW 1982–83 1718 (vi ? < sm).

noin ks. nuo.
nois- ks. nokko4.
noita (Agr; yl.) ’Zauberer, Hexe’, noitua (Agr mm.
’ennustaa, profetoida’), noituus ~ ink noita ’noita’,
noitia, noitoa, noitua ’noitua’ | ka noita ’tietäjä, (et.
lappalainen) noita’, noituo ’taikoa, noitua, loitsia; kirota, manata; lääkitä’ | ly noid(e ’tietäjä’ | ve noid
(mon. noidad) ’noita’, noiduida ’noitua’ | va n(eita
’noita’ | vi nõid id., nõiata, nõiduda ’noitua’
= lp noai |de ’tietäjä, noita’, noai |dot ’noitua, loitsia, taikoa’ | vogE näjt, I 7nüJojt, L näjt-kum, P 7n®ajt,
7n®ajt-xum ’Vsamaani, noita’ (kum, xum ’mies’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 298 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 259 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 96 (sm ~ vi
lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), Hunfalvy 1864 Reg 159
(+ vog), Budenz 1884 NyK 18 292 (+ ka), VW 3 1888 18–19
(+ va), FUV 1955 102, SKES 1958 389 (+ ly), UEW 1988
307–08.

noja (LPetri 1644 »istuden ia nojallans»; yl.) ’tuki /
Stütze, Lehne’, yhd. etu-, takanoja, johd. nojata
(Agr), nojautua, nojatusten ~ ink noja: nojal ’jtak
vasten’, nojaht®a ’nojata (äkkiä)’, nojahtaissa
’nojautua’ | ka noja: nojalla, nojassa ’jnk varassa’,
nojallah ’nojallaan, kallellaan; laossa (vilja)’, nojata
’nojata; olla pitkällään, maata; kallistaa, kaataa
nurin’, nojautuo ’nojautua, nojata’, nojavuo
’nojautua, asettua (pitkälleen), kallistua; luottaa,
turvautua jhk’ | ly nojaduda, nojeuzuda | ve
nojazuda ’nojautua’ | va n(eja: n(ejalla ’nojalla’, n(ejaht®a ’nojata’ | vi naja: najal, murt. (Wied) naal,
nõal ’nojalla’, najatada, (Wied) nõjatada ’nojata’,
najatuda ’nojautua’ | li noC jjq ’nojaan’, noC jjq (prs.
noj5ub) ’nojata’ (lpN murt. noaj5en (Ko) ’nojassa’,
noadj5et, In noaijœadi∞d ’nojata’ < sm).
Ganander 1787 NFL 2 259a (sm ~ vi), VW 3 1888 18 (+ ka
va), Kettunen 1922 LVeHA 66 (+ ve), Kettunen 1938 LivW
250–51 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 534 (lp < sm), SKES
1958 389–90 (+ ly), EEW 1982–83 1661–62 (deskr. alkuperää), Häkkinen 1987 ES 97.

nojela (PSatak PHäme), nojelo ’notkea, juokseva,
vetelä / elastisch, dünnflüssig’, nojeva, nojea (paik.
Häme) ’notkea’, noivea ’kostea, notkea, vetelä (ESavo); sairaalloinen, heikko (KSm)’, noivelo

(EPohjanm, paik. PSatak) ’laiska, saamaton’,
nojailla (KarjKann) ’huojua (puut)’ ~ ve nojel, nojed
’taipuisa, notkea (vitsa, nuori puu)’, nojak (mon.
nojakod) ’notkea’, nojelsuda ’tulla taipuisaksi’
= lpIn njuoijal ’hyvin taipuisa, notkea (vitsa,
risu, koivun oksa)’. Ks. myös noikata.
VW 3 1888 18 (sm noja ~ ve nojel), SKES 1958 390 (sm
nojela ~ ve lpIn), Mägiste 1962 CB 8/9 300 (~ noja), Rintala
1972 läntä 173–74, T. Itkonen 1980 CQuiIFU 3 228, 231 (ims
~ lp).

nokare (Gan 1787; yl., ei Verml Ink) ’pieni pala,
murunen / Stückchen, Krümel’, nokale (Savo), nokkare, nokko (paik. itämurt. KPohjanm) id.
kuulunevat sanojen nokka, nokkia ’noukkia’ yhteyteen, vrt. myös nokko3.
SKES 1958 390 (sm ~ kaP nokare (epävarma tieto)).

noki (Schr 1637 nocki; Raam 1642 nokipää ’nokitähkä’; yl.) ’Ruß’, nokinen, noeta, noettua, nokeutua,
yhd. nokikolari (et. länsimurt.) ’nuohooja’ (ks. kolari1) ~ ink noki ’noki’, nokk‰ın ’nokinen’, nokehua
’nokeutua’, noessoitt®a ’noeta’ | ka noki ’noki’, nokine, nokehine ’nokinen’, nokevuo, nokeutuo ’nokeutua’ | ly ve nogi ’noki’, nogestuda ’nokeutua’ | va
n(etVsi ’noki’ | vi nõgi id., nõgine ’nokinen’ | li
noCugqd (mon.) ’noki’, noCugi ’nokinen’.
Ganander 1787 NFL 2 259a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), Saareste 1924
LVEM 19–20 (+ ka li), SKES 1958 390 (+ ly).

nokka (Sorol 1621; yl.) ’Schnabel; Spitze’, nokata
(etup. kaakkmurt.) ’iskeä nokalla’, nokkia ’id., poimia (nokallaan)’, nokkava ’ylpeä’, nokastua (paik.
PSm) ’ottaa nokkiinsa, ylpistyä’, nokkauni, nokoset
’lyhyt torkahdus’ (vrt. käydä nokilleen ’torkahtaa’) ~
ink nokka ’nokka, kärki’, nokkia ’nokkia’ | ka 7nokka
’nokka, nenä, turpa; kärki’, 7nokata ’iskeä, siepata
nokallaan; pistää, purra (käärme, hyönteinen)’,
7nokkie ’nokkia, hakata t. poimia nokallaan; pistää
(hyönteinen)’ | ly 7nok ’nokka; nurkka, kulma; kärki,
pää’, 7nokaita ’pistää (käärme)’ | ve 7nok ’nokka,
kärki’, 7nok(eita ’noukkaista (kerran)’, 7nokta ’nokkia
(lintu)’ | va nokka ’nokka’, nokkia ’nokkia’, nokata
’nokata’ | vi nokk (g. noka) ’nokka, kärki; lakin
lippa’, nokata, nokkida ’nokkia’.
Deskr.-luonteinen sana, jonka kaltaisia on muissakin kielissä, vrt. vogI n5(eko-, L n5(ek-, P n®axo-, ostjI
.nok-, E P nox- ’nokkia’ sekä toisaalta nr nock, ns
Nock ’(raakapurjeen) nokka; kärki, huippu’, isl hnokki ’koukku, haka’. Vrt. myös noukka.

201
Ganander 1787 NFL 2 260 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 140
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), VW 3 1888 7 (+ ka),
Saxén 1895–98 Lånord 179 (sm, vi > nr murt., merk:ssä ruots
nock sanan vaikutusta), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 25 (sm ~
lpKld (ks. noukka)), Kettunen Vir 1940 282 (+ ly), SKES 1958
390–91.

miä (sekä mm. Nokia ja metsästysloitsussa esiintyvä
Nokiatar), joiden alkuperänselitykset ovat lähinnä
arvailun varassa. — Sanan nokko ’soopeli’ olemassaolokin on epävarmaa, sillä siitä ei ole murretietoja
(eikä soopelia edes tavata Suomessa); se voisi myös
olla nokka sanan johdos (vrt. nirkko2).

nokkela (Renv 1826; etup. itämurt. KPPohjanm)
’neuvokas, etevä; vikkelä / einfallsreich, geschickt;
behende’ ~ ka 7nokkela, 7nokkera ’nokkela, näppärä;
ketterä, sukkela’.
Johd. sanasta nokka; myös nokka sanalla
tavataan (Kanteletar, Lönnr 1880; paik. kaakkmurt.)
merk. ’nokkela, etevä’.

Castrén 1858 Ostj2 90 (ostj ~ votj), J. Krohn 1869 HArk 3 162–
63 (sm Nois- ~ vi), MUSz 1873–81 426 (unk ~ vi votj syrj vog
ostj), Kannisto 1919 SUST 46 111 (sm ~ vi vog ostj unk),
Nissilä 1939 VuoksenPn 178–81, FUV 1955 102, SKES 1958
389 (+ ? sm nokko ? sam), Mägiste Vir 1959 323–25 (Sakkolan
Noisniemi ~ nousta), MSzFE 1978 491–92, *Nirvi 1986 Suomi
135 30–44, UEW 1988 326–27 (myös jukag alt tung).

Ojansuu 1918 KAÄH 74 (sm ~ ka), SKES 1958 391 (♦ nokka).

nokkonen (Schr 1637 nockoinen; hämmurt. Satak
EPohjanm KSm, paik. lounmurt. ESavo KarjKann)
’Brennessel’, nokilainen, nokulainen (Agr; kaakkmurt. ESavo), nukulainen (LounSm) ~ va n(ek(en (g.
n(ek(ez5(e) ’nokkonen’ | vi nõges, nõgene (g. nõgese),
nões (g. nõekse) id.
Ei liene mahdotonta, että sana kuuluisi yhteen
s. v. nokka main. sanojen kanssa, huom. näistä erit.
nokata ’pistää (käärme, hyönteinen)’ sekä sananjohdon kannalta nokoset. Jossain määrin näitä
muistuttavia nokkosen tai sille läheisten kasvien
nimityksiä ovat lisäksi sm mukkonen (Lönnr 1874;
paik. VarsSm LUus), mukuliainen ’nokkonen’,
nuklu(v)ainen, nukulvainen, nukluva, nukulva (Kain
PPohjanm Peräp) ’pillike’, nukulainen (Länsip) id. ja
li nod®al ’nokkonen’, joiden suhde em. sm va vi
sanoihin on epäselvä.

nokko1 (PSm, paik. KPohjanm) ’tarpeeksi, kyllin /
genug’ ~ kaP nokko id.
< lpN nok |kâ (Ko), In nokko ’kylliksi’ (< sk, vrt.
nn nok, nr nog, mn nóg id.). — LpIn muoto (nokko)
voi myös olla < sm; toisaalta sitä voidaan pitää sm
sanan lähimpänä lainaoriginaalina.
Gottlund 1929 Otava 3 50 (sm < ruots), SKES 1958 391 (sm <
lp(In?) < sk).

nokko2 (Eurén 1860; Peräp Länsip), nokkonen ’pieni heinäkasa / kleiner Heuhaufen’, nökkö, nökkönen
(KPPohjanm PSavo Kain Peräp) id., nokottaa ’kasata heiniä’ ~ kaP 7nokkoine ’heinäkasa’.
Mahd. johd. sanasta nokka (merk. ’kärki, nipukka’).
Mägiste 1928 Demin 98 (♦ nokka).

nokko3 (Haartman 1774; EPohjanm, paik. Satak)
’vesipisara, tippa / Tropfen’, nokkua (Gan 1787)
’tippua’, nokottaa ’tiputtaa’.
Johd. sanasta nokka; merk:n puolesta vrt. nr tipp,
tippa ’pisara’, tippa ’tippua’, joka lienee samaa
alkuperää kuin tipp ’kärki, nipukka’ (ks. tippa).
Mägiste 1928 Demin 98 (♦ nokka), Toivonen Vir 1930 93
(samoin).

nokko4 (LönnrLis 1886) ’soopeli / Zobel’
sanaa on pidetty mahd. demin.-johdoksena suomessa appellatiivina esiintymättömästä sanasta *nois
(: nokiin), joka voisi kuulua yhteen seuraavien ural
sanojen kanssa: vi nugis ’näätä’ | votj ni/z, na/z ’soopeli’ | syrj 7ni/z ’näätä, soopeli’ | vogE L 7noks, I 7noxs,
P 7noxqs | ostjI 7n3ogqs, E P 7n3oxqs ’soopeli’ | unk nyuszt
’näätä’ || ? samJr noxo ’naali’. Sanaperheeseen on
suomesta yhdistetty lukuisia Nois-alkuisia paikanni-

Moller 1756 Beskr 156 (sm nockeinen ~ vi nogoset (pro nõgeset?)), Ahlqvist 1856 WotGr 140 (+ va), Kettunen 1938 LivW
250 (? + li), SKES 1958 391, EEW 1982–83 1759–60 (li ei
tähän, vi murt. nokelaine < sm).

nokonen (nokoset) ks. nokka.
nokonnuuka ks. nuuka.
nokottaa (Gan 1787) ’istua t. seistä paikallaan, nököttää (itämurt.); kärkkyä, odottaa / still dasitzen od.
-stehen; (hoffnungsvoll) warten’ ~ ka 7nokottoa, 7nuokottoa ’nököttää, kököttää’.
Mahd. johd. s:sta nokka (ks. tätä sekä ka osalta
noukka), vrt. lisäksi kokottaa, nököttää.
SKES 1958 391 (sm ~ ka).

nola (paik. savmurt.) ’kuola, lima / Geifer, Schleim’,
nolata (LönnrLis 1886; Savo PKarj, paik. KSm)
’tahria syljellä (ruokaa, astioita); kastella likavedellä,
liata’ ~ ka 7nola, 7noloi ’märkä’, 7nolata (prs. 7noloau,
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7nola-jau) ’venyä, valua (pilaantunut maito, lima,
limainen neste);
kaataa, valuttaa,
roiskuttaa,
tiputtaa’, 7nolahtoa(kseh) ’valahtaa (räkä, kuola)’,
7nolakko, 7nolie ’niljakka’ | ly 7nolahtazetta ’valahtaa
(vesi suusta)’ | vi murt. nõle ’räkä’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. nolki, nila ja nuli. Ks.
myös nolo.
E. Leskinen Vir 1935 250–54 (sm nolata ~ ka), SKES 1958
391 (+ ly, vi nõla ’meduusa’; vrt. nolki).

nolata ’häpäistä’ ks. nolo.
nolki (vain LönnrLis 1886; oik. karjalainen sana, ei
sm murt.) ’lima, kuola / Schleim, Geifer’ ~ ka 7nolki
’kuola, sylki; räkä, kalan lima’, 7nolata (prs. 7nolkoau)
’kuolata; venyä (pilaantunut maito)’, 7nolkiestoa
’kuolata’, 7nolkevuo ’tulla kuolaiseksi, tahriintua
kuolaan’ | ly 7nolg(u) ’kina, kuola (suusta), (kalan)
lima’, 7nolguda ’vuotaa, valua (lima, kuola, räkä)’,
7nolguta ’valuttaa kuolaa suustaan’ | vi nõlg (g. nõle)
’räkä, räkätauti’, nõlene ’limainen’ | li noDlg ’lima,
jätös’, noDlgq ’erittää limaa, tulla limaiseksi’, noDlgi
’likainen, limainen’
= lpN snuol |gâ (E U Pi Lu Ko) ’räkä’ | mdE
nolgo, M nolga id. | unk nyál ’kuola, sylki, lima’. —
Varmaankin alk. deskr. sana, joka kuuluu laajaan
saman
aihepiirin
vanhaan,
äänteellisestikin
yhteneväiseen sanastoon; vrt. niellä, nuolla
(näiden lisäksi on sgr ’suuta’ merkitsevä sana
*7nälmä, jonka edustajaa ei tavata suomessa) sekä
toisaalta nola, nila ja nilki.
MUSz 1873–81 406 (unk ~ vi li md), Qvigstad 1881 Beiträge
128 (lp ~ md), Genetz 1896 ETV 15 (ka ~ md), Saareste 1924
LVEM 107–09 (vi ~ ka li md unk), E. Leskinen Vir 1935 254
(sm nolki vain LönnrLis (»au»)), FUV 1955 102–03 (ka vi li
md ? unk), SKES 1958 391 (+ ly), TESz 2 1970 1033 (unk
epäröimättä), MSzFE 1978 475, UEW 1988 322.

nolkki (Lönnr 1880; melko yl., ei PSm Verml Ink)
’keskenkasvuinen poika, nulikka / Bursche, Bengel’,
vanh. sanak. (Gan 1787 jne.) ’miehen sukuelin’ ~ vi
nolk ’poika, nulikka’, havi n. ’pieni hauki’.
Deskr. sana, vrt. nulikka, nulkki (s. v. nuli).
Ahrens 1843 GrEhstn 122 (sm ~ vi), SKES 1958 392, Hausenberg 1982 SFU 18 247–48 (syrj /sir 7nuleg ’pieni hauki’ < ims).

nolla (1780 nolli) ’Null’, nollata ’mm. asettaa nollaasentoon (esim. mittari)’
< nr nolla, vanh. nulla ’0; mitättömyys’, noll ’arvoton; ei mikään, ei mitään’ << ital nulla f. ’0; ei
mikään’, nullo m. ’ei mikään, ei kukaan; arvoton’ <

lat nulla f., nullus m. ’ei mikään, ei mitään, ei
kukaan; arvoton, mitätön’.
SKES 1958 392 (sm < ruots << lat), LpIn 2 1987 239 (lpIn
nollœa < sm), Koukkunen 1990 Atomi 377–78.

nolo (nykymerk. LönnrLis 1886; yl. itämurt.) ’hämillinen, häväisty; laiska, vetelä, saamaton, taitamaton (Jusl 1745; Satak EPohjanm) / verlegen,
peinlich, blamiert; faul, schlaff, ungeschickt’, nolata
(joks. yl.; nykymerk. ei vielä Lönnr), nolostua
’hämmentyä, hävetä’, nolottaa ’hävettää; istua
toimettomana, laiskotella, toljottaa (EPohjanm)’,
rinn. nulo (Renv 1826; KPPohjanm Kain Peräp)
’alakuloinen, apea; huonokuntoinen, -vointinen’
(kaP nolo ’alakuloinen, nolo’ < sm)
?? = mdM nola ’laiska, laiskuri’.
On mahdollista, että sanassa on aineksia kahdelta
taholta: EPohjanm nolo ’laiska, saamaton’ sekä nulo
mahd. = md; itämurt. ja kirjak. nolo voisi olla kehittynyt konkreettisen nolata ’liata; kastella’ v:n
pohjalta (ks. nola).
VW 3 1888 61 (sm nolo, nulo ~ md), *E. Leskinen Vir 1935
250–54 (+ ka nolo; sanojen taustalla konkr. nolata ’kastella,
tahria, liata’), SKES 1958 392 (nulo ~ md, nolo sanan rinnakkaismuoto), UEW 1988 709 (sm ka nolo ? ~ md).

nolva (Eurén 1860; paik. EKarj) ’esiinpistävä seinähirren pää / hervostehendes Ende eines Wandbalkens’, nolvi (Kangasniemi) id. ?? ~ viE nõlv (g. nõlva), nõlvak, nõlvik ’rinne, törmä, luiska’.
Rinnastus on merkitysten eroavuuden vuoksi
sangen epävarma.
VW 1888 60–61 (sm ~ vi), SKES 1958 392 (sm ? ~ vi), Ernits
1977 SFU 13 187 (+ votj 7n{ilz{in{i ’kieriä rinnettä alas’, syrj 7n{ivk
’kaltevuus; rinne’).

nonparelli ’pieni kirjasintyyppi; sokerirae / Nonpareille’
< nr nonpareil < ransk nonpareille f. id., oik. non
pareil, -le ’ei vertaa, (a.) verraton’.
TS 6 1914 1257 (sm < ransk), SAOB 1949 N 645.

nootti ks. nuutti.
nopata (Jusl 1745) ’siepata, napata (paik. itämurt. PSm); näpäyttää (paik. länsimurt.) / greifen,
schnappen; leicht schlagen’, noppia (AAchrenius
1761; kaakkmurt. Uus, paik. sav- ja hämmurt.
KPohjanm) ’poimia, noukkia’, nopostella ’poimia
suuhunsa, napostella’, nopponen (KPohjanm Kain)
’suupala (lapselle)’ ~ ink noppia ’poimia’ | ka
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7nopata ’(vikkelästi) napata, siepata’, suuda 7noppai
’suuteli’, 7noppie ’noppia, poimia (nopeasti)’ | va
(Tsv) nopata ’näpistää, napata’ | vi nopata ’nostaa
maasta, poimia’, noppida ’poimia, noukkia; kyniä,
nyppiä’.
Deskr.
sanoja,
vrt.
napata,
nyppiä.
Samantapaisia sanoja on muissakin kielissä, esim. nr
noppa ’poimia, nyppiä’, saks noppen id. (näitä on,
todennäk. turhaan, pidetty myös sm ja vi sanojen
lainalähteinä).
Wessman 1956–57 FmS 17–18 84 (sm < nr), SKES 1958 392
(sm ~ ka va vi; deskr. sanoja), EEW 1982–83 1728–29 (vi
noppida voisi myös olla < saks).

nopea (Agr; yl.) ’schnell’, nopeus, nopeutua, nopsa
(kaP nopea < sm) ~ vi nobe (g. nobeda)
’nopea’, nops (g. nopsa) id.
Mahd. samaa deskr. sanuetta kuin nopata (ks. tätä), huom. erit. ka 7nopata ’(vikkelästi) napata, siepata’, 7nopittoa ’liikkua keveästi ja nopeasti’. — Myös
germ laina-alkuperää on esitetty (mn snœfr ’vikkelä,
nopea’ < ksk *sn5o‰b(r)ia sekä mn nœfr ’kelpo, kunnon’, mr növer ’reipas, kelpo’).
Ganander 1787 NFL 2 260a (sm ~ vi), SKES 1958 392 (+ ka,
luult. < sm, sekä nopsa ~ vi nops), Nikkilä 1981 Sananj 23 73–
74 (< germ), EEW 1982–83 1716 (deskr. sanoja), Hofstra 1985
OsfiGerm 147–48 (? < germ), Häkkinen 1987 ES 97.

nopostella ks. nopata.
nopottaa (hajat.) ’istua paikallaan, kyhjöttää / still
dasitzen, hocken’ ~ ka 7nopottoa ’nokottaa, nököttää;
näpertää’ | ly 7nopotada ’(istua) kyhjöttää’.
Deskr. sanoja.
SKES 1958 392 (sm ~ ka ly; deskr.).

noppa ’arpakuutio (uud.); kivienheittopeli (Renv
1826; etup. itämurt.) / Würfel; ein Wurfspiel mit
Steinchen’, nopo (Flor 1678 nopoi, Jusl 1745 noppo;
LounSm Häme) ’puinen pelipalikka; puunaula, pieni
vaaja’ ~ ka 7noppa ’(vars. lasten kivillä pelaama) noppapeli; eräs tanssi (7noppakisa)’ (sm nopo > nr murt.
Sm nopo ’pelipalikka’, noppa > nr murt. Sm nop(pa)
’noppapeli’).
Mahd. samaa alkuperää kuin nopata ’napata; näpäyttää’; epäselvä on tämän suhde länsimurt. (PSm)
sanaan noppa (Gan 1787) ’pisara’ (> lpIn noppœa id.).
Wessman 1954 FmS 15–16 102 (sm > nr murt. Sm), SKES
1958 392 (sm ~ ka; ilm. deskr. sanoja, mahd. tähän myös noppa ’tippa; lakin nuppi’), LpIn 2 1987 241 (lpIn < sm).

nopponen ks. nopata.
nopsa ks. nopea.
nori (Jusl 1745; Flor 1678 noriruoho ’Lilium convallium’) ’lehmän utaretulehdus (kaakk- ja savmurt.
Kymenl); hevosen pääntauti, yskä (PSm) / Euterentzündung der Kühe; Druse od. Influenza der Pferde’
~ ka nori ’utaretulehdus; uskomusolento, joka
aiheuttaa lehmän sairastumisen’ | ly noriVstuda
’(hevosesta:) saada nahan alle märkivä haava t.
paise’
< ven norá, no\r ’(eläimen) pesäkolo, luola;
märkivä haava’, nor ’märkähaava’; tämän johd:sta
noríca ’hevostauti, märkähaava’ > ka norittVsa
’kasvannainen hevosen leukapielessä; (jouhi)nuora,
jota pitkin märkä lasketaan hevosen paiseesta ulos’,
ly noritVs ’märkivä haava hevosella’.
Thomsen 1890 BFB 202 (sm < ven), Kalima 1952 SlS 129–30
(+ ka; < ven), SKES 1958 392 (+ ly).

norja (Lönnr 1854 noria; yl. et. ISm Häme Satak)
’notkea, taipuisa / geschmeidig, biegsam’, norea,
norakka (PSavo LaatKarj) ’notkea, juokseva’ ~ ka
norjakko ’veltto, laiskahko’
? = lpN njuorâs (Pi Lu In Ko) ’pehmeä, (vielä)
puutumaton (kasvi) t. luutumaton (poron sarvi);
heikko; hellä’ | tVserL nörq, I nöräq ’notkea, taipuisa’
— lp sana vastaisi lähinnä sm norea sanaa (*7nore-)
ja tVser sana puolestaan sm muotoa norja (ktVser
*norjäq t. *7norjäq); tällainen kahtalaisuus voi tietysti
olla vanhaa. Vrt. myös nuori ja nuortea.
Lönnrot 1854 Enare 239 (sm noria ~ lp), Paasonen 1908 NyK
38 268 (+ tVser), Paasonen 1909 MdChr 100 (+ mdE nurams, M
7nurams ’keinua’), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 162, 215 (sm ~
tVser), SKES 1958 392 (+ ka; ? lp ?? md), UEW 1988 709 (? lp;
ei md).

Norja (g. Norgen t. Norigen Elimaeus 1608, Norin
Koll 1648, Norjen Lithovius 1719) ’Norwegen’, norjalainen
< nr nn Norge, vur Norige, jonka takana on muoto *nor“rvegr ’pohjoinen tie, pohjoissuunta(an)’; alkuperäinen merk. näkyy vielä hyvin saks ja engl nimissä Norwegen ja Norway.
Hellquist 1939 SEO 704–05, SKES 1958 392–93 (sm < nr).

norkko (Lönnr 1860; ei murt.) ’lehtipuun kukinto,
urpu / Kätzchen (an Weiden, Birken usw.)’, norko,
norkonen (lounmurt.) ’havupuun vuosikasvain, kerkkä’ ~ ka 7norkkuo ’tippua; vuotaa’ | ve 7norkaita ’lyp-
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sää (äkkiä)’ | vi nõrguda ’norua, valua, vuotaa, tihkua’ | ? li no\rkq (prs. no\rkub) ’syödä haluttomasti,
näykkiä’ (li sanan yhteyteen näyttäisi kuuluvan ainakin sm norkkia (paik. lounmurt. ja Länsip) ’nyppiä;
syödä hienosti’)
= mdE nu\rgems ’tippua, norua; vuotaa’. Merkityksestä ’kärki, nipukka’ näyttää usein kehittyneen
’tippua’ t. ’pisara’ (vrt. nokko3, tippa) ja ilm. sama
kehitys voi tapahtua myös toiseen suuntaan;
’tippumisen’ merkitys tässä sanassa vaikuttaa
vanhalta, ja sille löytyy yhtymäkohtia norua
sanueeseen (ks. tätä).
MUSz 1873–81 419 (md ~ sm noro), Tunkelo 1946 VeKÄH
340–41 (ka ~ ve).

norkoa (Lönnr 1880 norkkia; paik. LounSm Häme)
’kärkkyä; kerjätä / schmarotzen; betteln’, norkoilla
(yl., ei Länsip Verml Ink), rinn. norkata (JuslP, Gan
1787; paik. lounmurt.), norkua, norkailla, norkottaa
id. ~ vi murt. norga- ’väijyä’ (sm norkata > nr murt.
Sm norka ’norkoilla’).
Todennäk. samaa sanuetta kuin norkko (ks. tätä),
merk:n suhteen vrt. kärki ~ kärkkyä (s. v. kärkäs).
Saxén 1895–98 Lånord 180 (sm norkata > nr murt. Sm), Kettunen 1938 LivW 251 (sm ~ li no\rkq ’näykkiä’, ks. norkko),
SKES 1958 393 (+ ? vi; ? li).

liittyvästä merk:stä; sm sanaan aik. yhdistetty viE
nõrg ’vesikouru; (Wied) notko, jonka pohjalla virtaa
puro’ kuuluu v:n nõrguda ’norua, valua’ yhteyteen
(ks. norkko).
Lindström Suomi 1852 64 (sm ~ votj), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 149 (+ vi nõrg), MUSz 1873–81 419 (+ syrj vog unk
ym.), Donner 1879 Verwandtschaft 49 (+ slk 7nar ’suo’), Tunkelo 1946 VeKÄH 341 (~ ka 7noru ’norina’), FUV 1955 41 (sm
~ votj syrj slk jukag), E. Itkonen 1956 UAJ 28 64 (sm ? ~ votj
syrj), SKES 1958 393 (sm ka ? ~ vi votj syrj vog slk, ositt.
ehkä ~ norua), Hakulinen 1961 SKRK2 303 (~ norua; deskr.),
TESz 2 1970 1036 (sm ? ~ unk jne.), MSzFE 1971 477, IllitVsSvitytVs 1976 OSNJa 89 (nostr.), Joki 1976 JuhlakSinor 323
(slk jukag < tung, tieto Janhuselta), EEW 1982–83 1764–66
(sm ~ vi nõri ’lammikko’, nõru, nõrg; deskr., tuskin ural),
UEW 1988 324 (sm vi ? ~ votj syrj vog unk sam), Hofstra
1988 Suomi 143 129 (sm ka < kgerm (ksk) *n5ora-, vrt. ruots
nor ’salmi’).

norppa1 (JuslP, Renv 1826 norpa; LaatKarj) ’kiehkuraishylje, Phoca hispida / Ringelrobbe’ ~ ka 7norppa id. | ly 7norp ’hylje’
= lpN noarvve (E) ’hylje’ (lp sana palautuu
asuun *norva, mutta kuulunee silti kiistatta ims
sanan yhteyteen). — Ims (lähinnä ka) > ven nérpa,
nórpa ’hylje’ (sana on levinnyt laajalti ven
murteisiin ja niistä edelleen mm. > syrj 7nerpa
’hylje’).

normaali (kirjak.), vanh. myös normaalinen (1873)
’tavanmukainen, säännöllinen / normal’, normaalistaa, normalisoida
< nr normal ’normaali’ << lat normalis ’kulmamitan mukaan tehty, suorakulmainen’ s:sta norma
’kulmamitta; ohje, sääntö’ (josta mm. >> sm normi
’ohje, sääntö’).

Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Budenz 1879 NyK 15
158 (ka ~ ven), Kalima 1910 SUST 29 92 (sm ~ syrj ven; syrj ?
< ven), Kalima 1915 OLR 172 (sm ka ~ ven, lainasuunta
epävarma; syrj < ven), Nirvi 1944 Sanankieltoja 187–89 (? ~
murt. (Lönnr) norppa ’ahne’, norpata ’ahnehtia; norkoilla’; sm
? > ven), Kujola 1944 LyS 269 (ly ~ ven), Vasmer 1955 REW
2 214 (ven < ka sm; syrj < ven), SKES 1958 393 (~ ? lp; ka ? >
ven murt. > syrj), Kiparsky 1975 RHGr 3 89 (ven < ka sm).

TS 6 1914 1300, Koukkunen 1990 Atomi 381–82.

norppa2: nenä norpalla t. (norppo :) norpolla (eri
tahoilla murt.) ’alakuloinen, murjottava /
niedergeschlagen, mürrisch’ ~ ka 7norpalleh
’nyreissään,
nyrpeissään’,
7norpolla
7nokoin
’alakuloisena’, 7norpottoa ’(istuu) suutuksissaan’.
norua sanueeseen pohjautuvia deskr. muodosteita, jotka ovat syntyneet ’valua, tippua’ > ’riiputtaa’
tyyppisten merk:ien kautta. Samantapaisia ovat
myös vi norgus (nina, pea on n.), norakil
’alakuloisena’, norgutada ’olla alakuloinen’ jne.,
joita on verrattu sm norkko, norkoilla sanoihin.

noro (VR 1644 »kynän noro (’särö’) eli paco», Agr
»noroisijns wotauadhen reikein cansa»; yl.) ’pieni
puro, uoma, ura, veden juoksu; vesiperäinen notko
(jonka pohjalla puro; et. Häme KSm PSavo); soinen
maa t. puron reuna (paik. murt.) / kleiner Bach,
Rinne, Rinnsal; feuchte Niederung (mit Bach);
mooriger Boden (an einem Bach)’ ~ ka noro ’notko’,
noronah, noroisellah ’(vesi juoksee) noronaan,
vuolaasti’.
Samaa sanuetta kuin norua, ks. tätä. On myös arveltu, että noro merk:ssä ’suo’ kuuluisi yhteen
eräiden sgr sanojen kanssa (votj syrj 7nur, vogE L
7n5er, I P 7n®ar ’suo’, unk nyirok ’kosteus’), mutta
rinnastus on jo äänt. syistäkin perusteeton. Sm ja ka
sanojen
merk:t
voidaan
helposti
johtaa
alkuperäiseksi katsottavasta, veden juoksuun

SKES 1958 393 (sm ~ ka), EEW 1982–83 1729 (vi ~ sm norko, norkko ’riippuva asento’, ka norkkuo ’tippua’).

norssi (Schr 1637; yl. et. Loun-, Kaakk- ja KSm)
’kuore, Osmerus eperlanus / Stint’, norsi (: norsin t.
norren; länsimurt.), norsa (paik. lounmurt.) id.
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< vur nors id. (= as nors, ilm. lainaa suuntaan t.
toiseen; germ sanan alkuperä on hämärä); vi norss
(g. norsa), murt. nors (g. norsa t. norsi), nõrs, nurs
ilm. ositt. < sm, ositt. < nr murt. Sm t. Vi; lpN
noar |se, noar |sâ, gæ∞d |ge-n. ’eräs pieni kala, mutu’ <
sk t. sm.
Renvall 1826 SSK 2 15 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
125 (lp < sm t. ruots), Streng 1915 NRL 131 (sm vi < vur
mmr), Ariste 1933 ERL 82–83 (vi < ruots, ositt. myös < sm),
SKES 1958 393 (sm < ruots, vi < sm ruots t. as, lp < sm t. sk).

norsu (VR 1644; kirjak.) ’Elefant’
on peräisin yhdyssanasta norsunluu, jota merkityksessä ’elefantinluu’ on käyttänyt jo Agr (rinn.
norsan-, nursanluu id.). Yhd:n alkup. merkitys on
ollut ’mursunluu’ l. ’mursun syöksyhammas’
(mursunluu on pohjoisessa ollut norsunluun
veroinen arvokas materiaali, ja sana esiintyy myös
esim. Kal:ssa), ja norsu on siten samaa tarkoittava ja
alkuperältäänkin sama sana kuin mursu (ks. tätä);
tässä muodossa se on tunnettu Jäämeren rannan sm
murteissa. Sanan äänneasuun on voinut vaikuttaa
lpN nuor |jo, njuor |jo ’hylje’.
Ahlqvist 1872 Kieletär 1:3 60 (norsu on mursu sanan variantti), Donner 1876 LiederLp 72 (norsu ~ lpR nu(o)rju), SKES
1958 393 (norsu ~ mursu; äänneasussa ehkä lp nuor |jo sanan
vaikutusta).

norua (Kal, Lönnr 1880; joks. yl.) ’valua, tihkua /
rinnen, tröpfeln’, norottaa (Jusl 1745), noroa id.,
norahtaa ’valahtaa’, ks. erikseen noro ~ ink noru
’räystäskouru; kouru mahlan juoksutusta varten’ | ka
7norata (prs. 7norajoa), 7norissa ’lorista, liristä, litistä’,
7norahtoakseh ’lorahtaa’, 7norahuttoa ’lorauttaa’ | vi
nõrutada ’valuttaa, heruttaa, noruttaa’, nõriseda
’tihkua, tiristä, pursua’ | li noCrrq (prs. nor5ub) ’valua,
tippua (pois; vesi vaatteesta)’, nor®astq ’valuttaa,
tiputtaa’
= lp njoarrât ’kaataa (varovasti), noruttaa’.
Deskr. sanoja. Vrt. nirua, norkko.
Ganander 1787 NFL 2 261a (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
97 (+ lp), Kettunen 1938 LivW 251 (+ li), Tunkelo 1946
VeKÄH 343 (+ ka), SKES 1958 393–94 (onomat. sanoja, vrt.
lp).

nosela (Eurén 1860; lounmurt.) ’notkea, taipuisa /
geschmeidig,
biegsam’,
noseltua
’pehmitä,
notkistua’ ~ ve nozel, nozol ’vetelä, juokseva’,
nozolsuda ’tulla veteläksi’.
Vrt. nojela.

VW 3 1888 50 (sm ~ ve, sm sanalla Eurénin ja Lönnr:n antama
merk. ’tulinen, virkku’), SKES 1958 394, Rintala 1972 läntä
175.

nosilkka (tav. mon. nosilkat; paik. Kymenl kaakkmurt.) ’kahden kannettava kuljetusteline, sapilaat /
Tragbahre, Trage’, rinn. noserkat, nosikat, nossintkat,
(paik. PKarj yks.) nossikka, nossippa, nosselikka id.
~ ka nosilkat ’puiset kantopaarit, sapilaat’ | ly nosilkkad | ve nosilkad | va nosilk(ed | vi murt. noselka id.
< ven nosílki (mon.) ’paarit, purilaat’ (v:stä nosítƒ
’kantaa’).
Inkilä 1938 Kotis 106 (sm noserkat < ven), SKES 1958 394 (+
ka ly ve va; < ven), EEW 1982–83 1732 (+ vi; < ven).

nostaa (Agr; yl.) ’heben’, nostattaa, nostaltaa, nostella (lähteä nostelemaan ’kävelemään’), nosto,
noste, nostajaiset (harjann.),
nosturi,
nostin
’nuotan vetoköysi; avanto, josta nuottaa lapetaan
vedestä’ ~ ink nost®a ’nostaa’, nossatt®a ’herättää’,
nossella ’nostella’ | ka nostoa ’nostaa, kohottaa;
alustaa taikina (nousemaan); herättää; nostattaa,
yllyttää’, nossattoa ’nostaa, nostattaa’, nossaltoa
’nostaltaa’, nossella ’nostella’, nossin ’nuotan
nostoavanto’ | ly nostada ’nostaa, kohottaa’, nostalta
’kohauttaa, nostaa äkkiä’, nostattada ’herättää’,
nostelda ’nostella’ | va n(ess®a ’nostaa’, n(es(ella
’nostella’ | vi tõsta ’nostaa, kohottaa, korottaa’, E
nõst- id., viE nõstmeC (mon.) ’rokko’ | li nustq (prs.
nust®ab) ’nostaa’ (ims > lpN noas |tet (In Ko T) ’nostaa nuottaa; houkutella mukaansa’).
Johd. v:stä nousta (ks. tätä); sanaan liittyy merkittäviä äänt. epäsäännöllisyyksiä: kantasanassa
tavataan 1. tavussa sekä -ou- (~ -õu-) että -oi- (~ -(ei), johdoksessa -o- (~ -õ-, -(e-) ja -u-. Diftongin
(kantasana) ja monoftongin (johd.) suhde vaikuttaa
vanhalta (sm murteissa ja ly tavataan myös nosta
’nousta’, jonka yhteyteen kuuluu vielä viE nõse- id.;
tyyppi voi olla myöhäinen, samoin kuin ly ja ve -ouaineksinen v. ’nostaa’, josta ks. nousta), muiden
kielten sananalkuista n:ää vastaa viP t- sekä
kantasanassa että johd:ssa.
Ahlqvist 1856 WotGr 140 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
96 (sm ~ ve noustta ’nostaa’), VW 1 1874 125 (+ vi li), Qvigstad 1881 Beiträge 97 (lp < sm), SKES 1958 394–95 (+ ka ly),
Häkkinen 1987 ES 198.

nota (LönnrLis 1886; Ruija TornLaakso) ’taakka /
Traglast’
< lp noa∞d∞de id.
Setälä 1896 NyK 26 382 (sm ~ lp), SKES 1958 394 (sm < lp).
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notaari (Speitz 1642 »caxi Notariusta»; kirjak.)
’virkamies, pöytäkirjuri / Protokollant, Notar’
< vur notarius << lat notarius id. (v:stä notare
’kirjoittaa, merkitä, panna muistiin’).

n(etkq (prs. n(etk5ub) ’notkua’, n(etk®astq ’notkistaa;
notkahtaa’.
Samaa sanuetta kuin notkea, ks. tätä.
Kirjallisuus ks. notkea.

Streng 1915 NRL 131 (sm < vur < lat).

notkea (Agr; yl.) ’biegsam, geschmeidig; weich’,
notka (KaakkSm, paik. PSm) id., notkistaa, notkistua, ks. erikseen notko, notkua ~ ink notkia ’notkea;
vetelä’ | ka notkie ’vetelä (taikina, velli), löysä (vatsa); notkea, taipuisa’, notkistoa, notkistuo | ly notked
’vetelä’, notkaida ’tehdä (sakea) veteläksi’ | ve notked
’vetelä’ | va n(etka ’notkea’, n(etk(ea ’kivulloinen’,
(Kukk) notkia ’notkea, taipuisa’ | vi nõtke ’notkea,
taipuisa’, nõtkestada ’notkistaa’ | li
n(etkq
’kumartua, kallistua, taipua’ (sm notkistaa > lpIn
no∞dhasti∞d ’niiata’)
= lpN njoas |ke (Pi Lu In Ko Kld T) ’notko, laakso’ (< *noVcka; muotonsa puolesta ims notka sanan
vastine) | md nutVskams ’taivuttaa käyräksi; taipua
kokoon; heiketä nälästä’. — Osaa sukuk. vastineista
on verrattu sm sanaan netka (itämurt., paik. PSm)
’käyrä, jalkava (suksi)’, netkaselkä ’notkoselkä’,
jonka alkuperä on epäselvä; se voi olla po. sanueen
deskr.-luonteinen variantti.
Ganander 1787 NFL 2 262a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (+ va), VW 3 1888 41 (+ ka, li n(etkq (ks. notkua); ~ sm
netka), Wiklund 1896 SUST 10 215 (+ lp), Paasonen 1909
MdChr 101 (sm netka ~ md), Kettunen 1922 LVeHA 1 18 (+
ve), Toivonen 1928 FUF 19 126 (sm notko, netka ~ va vi li
md), Rytkönen 1940 tm 39 (deskr.), SKES 1958 374 (s. v. netka; ~ va vi li md, jotka voivat olla myös notka sanan vastineita), 394 (+ ly; lpIn < sm), Honti 1972 NyK 74 14 (md ~ sm
notkea), UEW 1988 714 (samoin).

notko (Forseen 1738; yl.) ’laakso, painuma; (a.) kaareva / Tal, Mulde, Vertiefung; gebogen’, notkelma,
yhd. notkoselkä ~ ink notko ’notkopaikka’ | ka notko
’notko, laakso, alanne’, notkelmo, notkelmus ’notkelma, pieni notko’ | ve notk ’notko’ | va n(etku ’notko; notkuva, hyllyvä paikka’ | vi murt. (Wied) nõtku
’notko’.
Samaa sanuetta kuin notkea, ks. tätä.
Kirjallisuus ks. notkea.

notkua (Hemm 1605; yl.) ’schwanken’, notkahtaa,
notkahdella, notkuttaa ~ ink notkua, notkutt®a | ka
notkuo ’notkua, taipua’, notkahtoa ’notkahtaa’ | ve
notkta (prs. notkab) ’notkua’ | va (Kukk) notkua
’notkua, hyllyä’ | vi nõtkuda ’notkua, hetkua’,
nõtkutada ’notkuttaa’, nõtkatada ’notkahtaa’ | li

noukka (Flor 1683; KSm Verml Häme EPohjanm)
’(linnun) nokka, nenä, kuono; kärki / Schnabel,
Nase; Spitze’, noukkia (Sorol 1621; LounSm Häme
EPohjanm KSm, paik. EPKarj Peräp Länsip)
’poimia’, rinn. nuokkia (Gan 1787; kaakkmurt.) id. ~
ka 7nuokkie ’nokkia’ | ly 7nuok(k(e) ’linnun nokka’,
7nuokkida ’nokkia (lintu); pistellä (käärme)’ (sm
noukkia > lpN noaw |kot ’syödä hitaasti, näykkien
(lehmä); (ihmisestä, iron.) ahmia’; sm nuokkia t.
nokkia > lpKld nuekkad (T) ’nokkia, noukkia’;
jonkinlaista tarttumaa sm sanasta voi olla myös lpIn
Vsnoakku∞d ’nokkia’).
nokka, nokkia sanueen variantteja (ks. tätä).
Wiklund 1896 SUST 10 273 (sm ~ lpN), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 25 (lpKld ~ sm nokkia), SKES 1958 390 (s. v.
nokka; sm ~ ka ly; lpN Kld T < sm).

noukkia ks. noukka.
nousta (Agr; yl.) ’(auf)steigen, aufstehen, sich erheben’, nousu, nousema (maann. ’lahovika’) ~ ink
noissa ’nousta; ruveta, alkaa, käydä jhk’ | ka noussa
’nousta’, nousetella ’laskeutua ajoneuvosta; nousta
(jalkeille, levolta); punehtua (kasvot)’, nousu ’nousu’, nousema ’suksen tms. kärjen kiveryys; nouseminen, herääminen; lähde’ | ly nosta, nousta ’nousta,
kiivetä, kohota’, noustua ’nostaa, kohottaa’, noustatelda ’herätellä’, nouzu ’(auringon) nousu’ | ve
nousta, n5usta ’nousta’, noustta, noustada (prs. noustan)
’nostaa, herättää’ | va n(eisa (prs. n(eis(en, n5(en) ’nousta; ruveta, ryhtyä jhk’, n(eisu ’(auringon)nousu’ | vi
tõusta (prs. tõusen) ’nousta, kohota’, tõus (g. tõusu)
’nousu’, viE nõse- ’nousta’ | li n5uzq ’nousta, kohota’.
Samaa (vokaalisuhteiltaan hämärää) sanuetta
kuin nostaa, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 168a (sm tousta ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 140 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (sm nostaa ~
ve noustta), Budenz 1869 UgrSprSt 30 (sm ~ vi), VW 1 1874
125 (+ ve nousta, li), VW 3 1888 19 (+ ka), Mägiste 1936
EKeel 15 83 (merk. ’alkaa’ käännöslaina < ven), Virtaranta Vir
1955 55 (+ ink), SKES 1958 394 (+ ly), Häkkinen 1987 ES
199.

noutaa (Agr; yl.) ’holen’, noudattaa, nouto, noutaja
~ ka noutoa ’seurata jäljessä, kulkea jnk mukaan;
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noudattaa (jälkiä, käskyä, mieltä)’, nouvattoa id.,
nouto ’seuraaminen, totteleminen’ | ly nouta
’seurata, noudattaa’ | vi nõuda (prs. nõuan) ’vaatia’
(sm noudattaa > lpIn noayditti∞d id.)
= ? lp njuw |det ’vaivata, hieroa; survoa;
tappaa (syöpäläisiä)’ | vogE I 7nawl-, L 7niwl-, P 7n®awl| ostjI 7nogql-, E 7noxqt-, P 7noxql- ’seurata jälkiä, ajaa
takaa’ || samJr 7nod®a- ’seurata jälkiä’ | slk 7no-, 7not{i- |
M nodaVstam id. — Kyseessä on alk. metsästystermi
’seurata jälkiä, ajaa takaa’; lp sanan kuuluminen
tähän on sen merkityksen puolesta epävarmaa.
Sanan alkup. vartaloa edustaa esim. sm nou- ja ostjI
7nogq-; kaus.-johdokset (-t-, -l-) ovat eri tahoilla
tapahtuneen rinnakkaiskehityksen tulosta.
Ahrens 1843 GrEhstn 122 (sm ~ vi), Setälä 1896 NyK 26 391
(? + votj syrj nun{i ’viedä, kantaa; noutaa’), Toivonen 1934
FUF 22 156 (+ ka vog ostj ? samJr slk; tällöin ei ~ votj syrj),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 162 (sm ? ~ votj syrj), FUV 1955
41 (~ vog ostj sam), Collinder 1957 UJN 122 (~ jukag), SKES
1958 395 (+ ly; ims joko ~ votj syrj (*novta-) tai ~ vog ostj
sam (*7nonda-)), Collinder 1965 HUV 122 (ural ~ ieur *neud-),
Janhunen 1981 SUSA 77:9 27 (sm sam < ural *7nox{i- ’seurata,
ajaa takaa, metsästää’), Häkkinen 1987 ES 198–99, UEW 1988
323–24 (ims ? ~ vog ostj samJr ? slk), 710 (ims ? ~ votj syrj),
Sammallahti 1988 UrLang 539 (+ lp; ~ vog ostj sam).

novelli (1847; kirjak.) ’lyhyt kertomus / Novelle’
< nr novell id. << ital novella ’uutinen, ilmoitus;
kertomus’ < lat novella alk. monikkomuoto ’uudet
asiat’ adj:sta novellum (ntr.) ’uusi’, vrt. lat novus id.
TS 6 1914 1328, Koukkunen 1990 Atomi 382–83.

nuha1 (Jusl 1745; yl., uud., ei Verml) ’Schnupfen’,
nuhainen ~ vi nohu, murt. nohi, noho, nuhu id.
Deskr.-lähtöinen sana, joka liittyy onomat. verbeihin sm nuhista ~ ka 7nuhissa, 7nuhata ’nuhista, tuhista, sihistä’ | ve 7nuhaida ’nuuskia’ | vi nuhiseda
’nuhista, tuhista’ sekä sm (harv.) nohista id. ~ ka 7nohissa ’tuhista, tohista, suhista’ | vi nohiseda ’tohista,
kuorsata’.
Ganander 1787 NFL 2 265a (sm ~ vi), Karsten 1905 ANF 22
181 (sm ~ vi; < germ (ksk) *snuza, vrt. nr snor ’räkä’), Setälä
1906 SUSA 23:1 19 (< germ, huolimatta v:eistä nuhista, vi nohiseda), *Mägiste 1950 SUST 98 207–09 (onomat., vrt. nuhista), SKES 1958 389 (sm nohista ~ ka vi), 395 (nuha ilm. samaa onomat. pesyettä kuin nuhista ~ ka ve vi), EEW 1982–83
1717 (s. v. nohisema, deskr.), Hofstra 1985 OsFiGerm 298 (?
< germ).

nuha2 ’kulma, nurkka’ ks. nyhä.
nuhdella (Agr; länsimurt., et. LounSm Länsip) ’torua, moittia; rangaista (Agr) / tadeln; bestrafen’,

nuhde, nuhteeton ~ vi nuhelda (prs. nuhtlen), viE
myös nuhkle- ’rangaista, kurittaa, läksyttää; (murt.)
lyödä, piestä’, nuhtlus, nuhklus ’rangaistus’. — Sm
> lpN nuk |tâlit (Lu In) ’nuhdella; (Lu) rangaista’.
Sanan suppean kansanom. levikin ja vanhimman
todetun merkityksen perusteella on pidetty mahdollisena, että sana olisi suomessa lainaa virosta. Vi sanan alkuperä on epäselvä (? = tVser nöVslem ’piestä,
lyödä’, vrt. nuija).
Ganander 1787 NFL 2 266 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
122, Hakulinen 1943 Suomi 101 31 (samoin), SKES 1958 395
(sm > lp), *Keipi Vir 1958 332–40 (sm mahd. < vi; lpLu <
sm).

nuhista ks. nuha1.
nuhjata (Eurén 1860; joks. yl., ei Verml Ink) ’jahkailla, vetelehtiä / zaudern, trödeln’, nuhjustaa, nuhjustella (Gan 1787) id., nuhjake, nuhjus (Jusl 1745)
’saamaton, nahjus’ (vrt. myös nahjus (Gan 1787),
nahjustaa), nuhjaantua ’kulua (vaatteista), tulla epäsiistiksi’ ~ ka nuhjoa, nuhjustoa ’nuhjata’,
nuhjus ’nuhjus, vaitelias ihminen’, huom. myös
7nuhoi ’nyrpeä, itsepäinen, vaitelias, jörö’. — Sm
nuhjata > nr murt. Sm nohhja, lpIn nuhjœa∞d
’nuhjata’; nuhjus > nr murt. Sm nohhjos, lpIn nuhjus
’nuhjus’.
Deskr. sanoja, vrt. nyhjätä.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 84–85 (sm > nr murt. Sm),
LpIn 2 1987 244 (sm > lpIn).

nuhrata (Gan 1787; joks. yl., ei Verml Ink) ’liata,
kuluttaa pilalle / beschmutzen, verschleißen’, nuhraantua (JuslP nuhrauta). — Sm > ka (Uhtua)
nuhrata, nr murt. Sm nora ’nuhrata, tahrata’.
Deskr. sana, vrt. nuhjaantua (s. v. nuhjata), tahrata.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 196 (sm > nr murt. Sm), SKES
1958 395 (sm ~ ka (mahd. < sm), vi nurratu ’kelvoton’), EEW
1982–83 1750 (vi ei tähän).

nuija (Hemm 1616; yl., et. Satak Uus Häme Kymenl)
’(puinen) lyömäase, survin; perunakuokka, varsta,
et. sen liikkuva osa; poika, nulikka / Keule,
Hammer; Kartoffelhacke, Dreschflegel, bes. der
Klöppel dess.; Junge, Bengel’, nuhja (lounmurt.)
’peruna- t. turvekuokka’, nuijia ~ vi nui (g. nuia),
murt. nuhi (g. nuhja) ’nuija, kalikka, kapula, varstan
liikkuva osa’ | li nuj®a ’kalikka, nuija’ (li nui id.
todennäk. < vi; li nuj®a > latv n5uja id.)
? = tVser nöVslem ’piestä, lyödä’ | votj nuVs{i
’puumoukari, -nuija, kurikka’ | syrj n(eVs id. —
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Rinnastus edellyttää ims lähtömuodoksi asua nuhja,
joka on verraten suppea-alainen murremuoto;
samaan lähtömuotoon nojautuen on esitetty myös
germ lainalähdettä: germ *knustja- >> nn knyste
’puupölkky, pahka’, nr knoster ’nuija’, mys knossen
’lyödä’.
Ahlqvist 1871 KO 212 (sm ~ vi), Ahlqvist 1875 KW 240 (sm
vi ~ latv), VW 3 1888 26 (+ li votj syrj), Thomsen 1890 BFB
271 (latv < li), Setälä 1890–91 ÄH 347 (nuija ~ vi nui mahd.
eri sana kuin nuhja ~ vi nuhi, votj syrj), Kettunen 1938 LivW
254 (li nui ? < vi), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 168 (ims ?? ~
votj syrj), SKES 1958 395, Bereczki 1981 JuhlakLakó 44 (tVser
~ votj syrj), T. Itkonen Vir 1983 202 (sm nuhja < vi), Koivulehto 1986 CILT 38 289 (sm nuhja < germ), UEW 1988 711–
12 (sm vi ~ tVser votj syrj).

nuiva (Kal, Eurén 1860; kirjak.) ’penseä, haluton /
abweisend, unwirsch’: nuivalla nenin (paik.
itämurt.) ’allapäin’, nuivea (paik. KSm), nuivelo
(paik. savmurt. PPohjanm) ’puolikuntoinen, heikko’
~ ka 7nuiva: nuivalla ’nyreissään; (korvat) luimussa
(hevosesta)’, 7nuivistuo ’nahistua, nuutua, kuihtua;
suuttua; luimistua (hevosen korvat)’, 7nuivottoa ’olla
nyreänä,
murjottaa,
mököttää;
luimistella
(hevonen)’.
Alkuperä on epäselvä. Annettu kontam.-selitys
näivä + kuiva tuntuu merk.-seikkojen vuoksi epätodennäköiseltä; huom. myös sm (hämmurt.) nujua
’kitua, potea, sairastaa’ sekä PSm nuivata ’tehdä jtak
vaivalloisesti’.
SKES 1958 395–96 (sm ~ ka), 411 (nuiva vrt. näivä), Koivulehto 1982 NPhM 84 68 (? kontam.).

nujakka (Eurén 1860; etup. itämurt. Pohjanm), nuju
(JuslP, Gan 1787) ’metakka, kahakka, (pieni) tappelu; kova tuuli, myrsky / Lärm, Handgemenge, Schlägerei; starker Wind, Sturm’, nujuta ’ahertaa, ponnistella; tapella, painia’, nujuuttaa ’retuuttaa, tempoa’,
nujertaa ’kukistaa’ ~ ka nujuta ’meluta, torata;
pyryttää, tuiskuta’, nuju ’meteli, tora; lumituisku’,
nujuttoa ’nujuuttaa, ravistella’.
Mahd. deskr. alkuperää, vrt. tujakka. Myös germ
alkuperää on esitetty (ksk *gn5uja-, vrt. mn gn/yr ’metakka’, nr gny ’meteli, metakka’, nn gny ’meteli;
tungos’).
SKES 1958 396 (sm ~ ka; deskr.), Nikkilä 1985 JuhlakKylstra
95–98 (< germ).

nujertaa ks. nujakka.
nukero (Eurén 1860): nukeroluu (paik. Satak Häme)
’häntäluu / Steißbein’, nuperoluu (Schr 1637) id.,

nukara (paik. EPohjanm) ’sykkyrä; nuttura,
hiussykerö’ ? ~ li nug®a\r ’(katon) harja; (eläimen
selän ym.) harjanne’.
Sanaa on verrattu alkuperältään hämärään liett
sanaan nùgara ’selkä’ (? ~ latv mugura, mugara id.)
— li nug®a\r voikin olla baltt laina; sm sana on
todennäköisemmin deskr. alkuperää, vrt. nikara
(s. v. nikama), nykerö (s. v. nykä).
Thomsen 1890 BFB 204 (sm ~ li; todennäk. < baltt), Ojansuu
Vir 1909 119 (♦ nuka, vrt. nykerö, nykä), Endzelin 1933 SUST
67 81 (< kbaltt), SKES 1958 396 (li mahd. ositt. < baltt, sm
ilm. deskr.).

nukertaa
(Lönnr 1880;
PKarj)
’valittaa,
vaikertaa; kerjätä / jammern, betteln’, nukkeroida, ta (Pacchalenius 1667) ’valittaa, olla tyytymätön’ ~
ka 7nukertoa, 7nukkerehtoa, 7nukkeroittoa ’pyydellä,
anella, mankua’ | vi nukker (g. nukra) ’alakuloinen,
apea, surullinen, haikea’ | li nukkqr ’äreä, vihainen;
penseä’.
Deskr. sanoja.
Ganander 1787 NFL 2 268 (sm nukkeroida ~ vi), VW 3 1888 4
(+ ka), SKES 1958 396 (+ li; deskr.).

nukka1 (Schr 1637; yl., ei Ink) ’tiheästi karvainen t.
haituvainen pinta; nöyhtä; kankaaseen (t. esim. mattoon) kudotut lyhyet ja tiheät poikittaislangat /
Flaum, Pelz; Fussel; Flor (eines Stoffes, Teppiches
o. ä.)’, nurmen nukka ’lyhyt tasainen ruoho’, johd.
nukata, nukittaa ’tehdä, kutoa nukkaiseksi’,
nukkaantua, yhd. nukkavieru ’(pinnaltaan, nukasta)
kulunut (kangas); nuhruinen, epäsiisti’, nukkaheinä
(paik. itämurt.), suonukka ’Eriophorum, niittyvilla’ ~
ink nukka ’hieno karvanpöly’ | ka nukka ’vaatteen
nukka; niittyvilla’, nukkavuo ’nukkaantua’
< vur nocka, nåcka, nock ’karva, nukka; nöyhtä;
tupsu, rimpsu’, nr nock, nocke ’(ryijyn) nukka, nukkalanka; tupsu’, nocka ’Filago, tuulenlento
(kasvi)’ (samaa alkuperää kuin nock, nocke ’kärki’,
ks. nukka2).
Ihre 1769 Gloss 2 254 (sm ~ ruots), Saxén 1895–98 Lånord 98
(sm > nr murt. Sm), Setälä 1912–13 FUF 13 417 (sm ? < nr),
Streng 1915 NRL 131 (sm < vur), Hellquist 1922 SEO 521 (sm
< ruots), SKES 1958 396–97 (+ ka (mahd. < sm); < ruots).

nukka2 (Gan 1787) ’rukin rullan akseli (KaakkHäme Kymenl) t. rautalankakoukku, joka ohjaa langan
kulkua (Pohjanm, paik. KSm PSavo Peräp Länsip) /
Teil der Spindel am Spinnrad: Achse od. Führungshäkchen für den Faden’, yhd. nukkahaarukka (rukissa); samaa alkuperää on ilm. myös nukka (Jusl 1745;
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LounSm) ’nauriin juurinipukka, »häntä»’ ja nukalla
(loun- ja hämmurt.) ’täpärällä’
< nr nock, nocke, murt. (Sm) nokka, nåkka jne.
’kärki (veneen raakapuussa); veneen kokka; pieni
koukku esim. rukin rullassa t. ryijyn kutomista
varten’ (= nn nokke, nt nok(ke) ’kärki; koukku’, as
nok(ke) ’(esim. raakapuun) kärki’). — Merk:ssä
’kärki’ sm sana voi ainakin osaksi kuulua seur.
sanueen (sanan nokka sivumuoto?) yhteyteen: ink
nukka ’(veneen) kokka; nurkka, kulma’ | va (Tsv)
nuk (mon. nukad) ’(veneen) kokka’ | vi nuk (g. nuka)
’kärki, kulma, nurkka’ | li nuk®a ’leivän kannikka’ (>
latv nuka id.).
VW 3 1888 9–10 (nukka1 ~ vi; nukka1 ja nukka2 oik. samaa
kantaa), Kettunen 1938 LivW 254 (+ li; > latv), SKES 1958
397 (sm < ruots; ruots t. as ilm. > vi (> va), li (> latv)), EEW
1982–83 1738–39 (sm osaksi ~ ink va vi li ja nämä omap., vrt.
nokka).

nukke (Jusl 1745; nyk. yl., aik. etup. KSm) ’Puppe’,
nukki ’id.; eräs esikkokasvi (Androsace)’, nukenlehti
(Flor 1678) ’ratamo, rautalehti’ ~ ink nukke ’nukke’ |
? ka 7nukkero ’pieni, hoikka olento’ | vi nukk (g. nuku)
’nukke; (Wied myös) pieni lapsi, hento ihminen; (a.)
sievä’, nurmenukk ’kevätesikko’.
Alkuperä on epäselvä. Viitaten erityisesti vi
murt. sanaan nukk ’naisten päähine, liina’ on oletettu
alkumerk:ksi ’tilkku’, josta > ’tilkuista tehty
leikkikalu’ > ’nukke’ (sana olisi tällöin samaa
alkuperää kuin nukka1, ks. tätä); toisaalta sanaa on
verrattu vi murt. sanaan nukerdada ’hieroa,
rypistää’, jolloin merk:n kehitys olisi samantapainen
kuin nr docka ’nukke’ sanalla (alk. »kääritty,
kiedottu» tjs.).
VW 3 1888 9 (sm ~ vi; ~ nukka), *Enäjärvi 1928 KV 8 258–66
(mahd. merk:stä ’tilkku’, vrt. vi nukk ’liina’), SKES 1958 397
(joko merk:stä ’tilkku’ tai ’hypistellä, hieroa’, vrt. nukertaa).

nukkua (Agr; yl.) ’schlafen’, nukahtaa, nukuttaa ~
ink nukkua ’nukkua, nukahtaa; (eläimistä:) kuolla’,
nukaht®a ’nukahtaa’, nukutt®a ’nukuttaa (yksip.); nukuttaa lasta’ | ka nukkuo ’torkkua, olla puolinukuksissa’, nukahtoa ’torkahtaa; nukkua hiukan’, nukuttoa ’nukuttaa, torkuttaa (yksip.); nukuttaa lasta’ | ly
7nukkuda ’torkkua’, 7nukutada ’torkuttaa, nukuttaa,
raukaisee (yksip.)’ | ve nukkuda, nukta ’torkkua,
nuokkua, istua torkkuen’, nukkutaVskand(eb ’alkaa
torkuttaa’ | va nukkua ’nukkua’, nukutt®a ’nukuttaa
(yksip.)’ | ? vi tukkuda, murt. nukkuda (etup. koillmurt.; ? < sm) ’torkkua’, tukastada ’torkahtaa’ | li
tukkq (prs. tuk5ub) ’torkkua’, nukkq ’torkahtaa’

= lp nok |kât ’nukahtaa, nukkua; (In Ko Kld) torkkua’ (mahd. < ims). Ilm. alkuaan deskr. sana, vrt.
nuokkua; alkup. merk. näyttäisi olevan ’torkkua,
nukkua kevyesti’, vrt. uinua. Vaihtelun vi li t- ~
sm n- suhteen vrt. nostaa, nousta.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 294 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 140 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), MUSz 1873–
81 422 (+ vi), VW 3 1888 10 (+ ka), Anderson 1893 Wandl 58
(+ li tukkq; kaiketi < vi), Kettunen 1938 LivW 438 (alk. kai
deskr.), Lagercrantz 1939 LpWsch 527 (lp < sm), SKES 1958
397–98 (+ ly; ims ~ lp), M. Korhonen 1981 Johd 104 (lp <
sm).

nuli (paik. ISm Pohjanm Peräp) ’paljas, liukas; kalju, sarveton (nulipää) / kahl, glatt; kahlköpfig, ungehörnt, geweihlos’, nulikka (yl.) ’paljas(pää); pieni
kala (Gan 1787 haukinulikka); pieni poika (Eurén
1860)’, nulkki id., nulia, nulistua (paik. PSm) ’irrota
(nahka)’, nulata (paik. itämurt.) ’limata, sotkea syljellä (ruoka)’ ~ ka 7nulava ’liukas, luistava’, 7nulata
’laskea mäkeä, liukua, luistaa’, 7nulahtoa ’sujahtaa,
luiskahtaa; livahtaa, pujahtaa’, 7nulissa ’liukua,
luistaa; valua; luikkia; madella (käärme)’ | ly 7nuliVsta
’liukua’
? = tVserL naläq, I nolo ’mahla’ | votj 7n(el ’nila’,
7n{ilaln{i ’kuoria puuta’ | syrj 7n{ila: 7n. v{il{in
’mahlanjuoksun aikaan’ | vogE 7nal-, I L P 7niDl’kuoria; perata (kaloja)’, N (Reguly) 7nolip- ’irrota
(puun kuori)’ | ostjI 7n3al ’irtonainen tuohi’, 7n3al{i, E
7n3atq, P 7n3ol¥ı ’ruoste; lima’ || ? samJr 7nal5u
’nilakerros’, 7naDle- ’luoda karvansa (poro, koira,
turkis)’.
Vrt. nila; obinugr kielten sanat voivat olla myös
tämän vastineita. Ks. myös nuljakka.
VW 3 1888 69–70 (sm niloa ~ vog ym.), Paasonen 1917 Beiträge 92 (sm nila ~ tVser nola- ’juosta (mahla puusta)’, votj),
Beke 1917–20 NyK 45 349, Toivonen 1933 FUF 21 110–11
(tVser, votj vog ostj ~ sm nila; lisäksi lp md (ks. nila)), FUV
1955 102 (samoin), E. Itkonen 1956 UAJ 28 73 (deskr. sanoja;
vain nila sanalla varmoja vastineita (lp md ostj 7nel)), SKES
1958 380–81 (s. v. nila; etäsukukielten takavok. sanat ehkä ~
sm nula ’kalan lima’), 398 (sm nuli ~ ka ly), UEW 1988 329
(? sm nula ’lima’ ~ tVser votj syrj ostj vog sam).

nulikka ks. nuli.
nuljakka (kansanrun. 1700-luv., JuslP, Gan 1787
’lima’; PKarj Savo, paik. kaakkmurt. Pohjanm) ’liukas, niljakas / schlüpfrig, glitschig’, nuljahtaa (Jusl
1745; yl.) ’luiskahtaa; liukastua, livetä’, nuljua ’luistaa, luiskahdella’, nuljata (paik. savmurt. Häme EPohjanm) ’id.; kaluta, veistää huonolla aseella; nuhjata; kitsastella’, nulju ’lima; kitsas, pikkumainen
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(Satak Häme EPohjanm ja ymp.)’, nuljaska ’lima;
sieni, Gomphidius’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät nuli pesyeeseen, ks.
tätä. Vrt. myös nilja, näljä.
SKES 1958 398 (~ nuli).

nulkka (JuslP, Gan 1787; PSm) ’(et. poron) kevyt
ravi, hölkkä / gemächlicher Trab, Trott (bes. des
Rentiers)’, nulkata, nulkastaa ’ravata, hölkätä
(poro)’ ~ kaP 7nulkka ’hölkkä’, 7nulkata ’hölkätä,
juosta tasaista vauhtia (poro)’
< lpN njol |ge (Pi Lu In Ko) ’hölkkä’, njol |gatit,
njolgastit ’hölkätä (poro)’.
Qvigstad 1881 Beiträge 97 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1
32–33 (sm < lp), SKES 1958 398 (+ ka).

nulkki ’poikanen’ ks. nuli.

lähtökohta olisi ’ympäristöään korkeammalla oleva
maasto(kohta)’.
Thomsen 1890 BFB 44 (sm ~ li), Setälä 1890–91 ÄH 469–71
(+ va vi), SKES 1958 399, T. Itkonen 1972 HAik 70 105
(lounaismurteiden virolaisuuksia), *Vilppula Vir 1983 60–77
(ims sanan semantiikkaa), UEW 1988 308–09 (ural *num•
’korkea; taivas’: vog ostj samJr slk Km Kb M), Leisiö KielitP
1994 149–53 (sm ~ samT; kuuluvat em. ural sanueeseen).

nunna (Agr; yleisk.) ’Nonne’
< ruots (mmr vur) nunna id. < kas nunne << klat
nonna ’nunna’; sana on latinassa tarkoittanut myös
’lapsenhoitajaa’, joten se lienee alk. lapsenkielinen
vanhemman naisen nimitys; vrt. myös ital nonna
’isoäiti’. Samantapaisia on muissakin kielissä, sm
osalta vrt. nenna.
Renvall 1826 SSK 2 18 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 132 (<
mmr vur < lat), Hellquist 1939 SEO 708–09, SKES 1958 399,
Koski Vir 1958 39–42 (murt. merk:stä ’jättiläinen’).

nulo ’apea’ ks. nolo.
nulppo (LönnrLis 1886; Peräp Länsip) ’(tilapäisesti)
sarveton poro / (vorübergehend) geweihloses Rentier’ ~ kaP 7nulppo id.
< lp nul |po id.
Paulaharju 1922 LpMuist 266 (sm ~ lp), Tiesmaa Vir 1937 169
(sm < lp), SKES 1958 399 (+ ka).

numero (As 1733; As 1697 »numeruxen cans»; yl.)
’Nummer’
<< lat numerus ’numero, luku, lukumäärä, joukko’, samaa perua myös ital numero, ransk nombre,
numéro, saks Nummer, engl number, ruots nummer
’numero’. — Vi number, li nummqr < saks; lpN nummâr, nummer < sk.
Hakulinen 1946 SKRK 2 57 (sm < ruots < lat), SKES 1958
399 (myös ka vi li lp), Häkkinen 1987 ES 199–200, Koukkunen 1990 Atomi 384–85.

nummi (Koll 1648; VarsSm LUus E- ja KaakkHäme) ’Heide’ ~ va n(emmi | vi nõmm (g. nõmme) ’nummi, hiekkapohjainen maa’ | li num ’nummi; kanerva’
?? = vogE nom5(e, I nom, P numi ’ylhäällä oleva’,
L numk ’ylä-’, I nomen, L numqn ’ylhäällä’ | ostj num
’yli-, ylinen, ylhäinen, taivaallinen’, I P nomqn, E numqn ’ylhäällä’ || samJr n5umC ’taivas; jumala’ | T n5um
’(tasainen) mäen laki, jolle on hyvä rakentaa kota’ |
slk nop, nom ’taivas’ | Km num, nom ’taivas, sää; jumala’ | Kb M Taigi num ’taivas’. — Rinnastus ei ole
äänt.
aivan
moitteeton;
ims
sanan
odotuksenmukainen asu olisi *numi; semantt.

nunnu (Eurén 1860; Satak PHäme, paik. VarsSm)
’nänni, (lehmän) utare; tutti / Brustwarze, Zitze, Euter; Schnuller’, myös erilaisten kukkien nimenä,
vars. lastenkielessä ? ~ ka 7nu7n7nu ’pojan t. miehen
siitin’ (kaP 7nu7n7nu ’kalan pää’ todennäk. < lpN
njunne ’nenä’) | ly 7nü7nü ’siitin’ | ve 7nu7n(a) ’(pojan)
siitin’ | li 7n5u7na ’(tytön) nänni’.
Lastenkielen sanoja; vrt. nänni sekä merk:n puolesta kikki. Ositt. voivat olla eri kielissä myös erikseen muodostettuja.
Tunkelo 1946 VeKÄH 341–42 (ve joko < ka < lp t. ~ li),
SKES 1958 399 (sm ~ ka ve li; ka ehkä ositt. < lp).

nuo (Gan 1787; yl.) demonstr.-pron. (mon. pron:sta
tuo, ks. tätä) ’(Pl.) jene’, murt. myös nuot (paik. Satak Pohjanm Peräp Länsip), noi (Petraeus 1649;
hämmurt.; abstrahoitu monikon i:n sisältävistä taiv.muodoista noita, noiden, noilla jne.), instr. noin
(Flor 1702; murt. nuon, nuin), ess. noinaan (Lönnr
1880 noinansa) ’semmoisenaan’ ~ ink n5o, n5u (taiv.muotoja: nuita, nuil) | ka nuo, nuot ’nuo’ | vi nood
(g. nonde, partit. noid, ill. nondesse t. noisse jne.),
murt. noo ’nuo’
= lp
nuvt
(~ n5u, nu) ’noin’ (sisältää
modaalipäätteen -vt < *-kta, vrt. sm että, jotta) |
md nonat ’nuo (M); toiset (E)’ (-t on monikon
tunnus) | tVserI nunäq, nunäqwlak ’nuo, ne’ (-wlak on
monikon tunnus) || ? slk na ’tuo, se’.
Anderson 1879 Studien 36 (sm ~ vi md tVser), Qvigstad 1881
Beiträge 98 (+ lp), Ojansuu 1922 Pron 78 (+ ka), Collinder
1934 IUS 56 (+ slk; ~ ieur), FUV 1955 38, E. Itkonen 1956
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UAJ 28 64 (sm ~ lp md tVser), SKES 1958 399, Häkkinen 1987
ES 197, 200, UEW 1988 306 (sm ~ lp md tVser ? slk).

nuode (VR 1644; vanh. sanak.) ’avioliiton kautta
saatu sukulainen, lanko / Verwandte(r) durch Heirat,
Schwager’, mon. nuoteet (kaakkmurt.) ’morsiamen
saattoväki häissä; morsiamen saattajaiset’: käydä
nuoteissa ’morsianta saattamassa sulhasen kotiin
lähdettäessä’, nuodejoukko, -kansuus, -miehet
’morsiamen saattoväki’, nuodeneitsy (paik. ESavo),
nuolutyttö (Verml) ’morsiusneito’
joko < baltt, vrt. latv znots ’vävy, lanko’ (> li
znuot ’vävy’)
tai < germ, vrt. goot kn5oSs ’suku’ (baltt ja germ
sanat kuuluvat etym. yhteen).
Idman 1774 Försök 53 (sm ~ kr), Thomsen 1890 BFB 251 (? <
baltt, vrt. latv), B5uga 1908 AistSt 49 (< latv), Ojansuu 1921
Lisiä 26–27 (< germ), Kalima 1936 BL 142 (? < baltt t. germ),
Nieminen Vir 1957 25–26 (< baltt), SKES 1958 399–400 (? <
baltt t. germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 327 (? < germ).

nuohota (joks. yl., et. itämurt. Pohjanm) ’puhdistaa
et. savupiippua; nuuskia, kulkea kyliä, kärkkyä /
(den Schornstein) fegen; schnüffeln, schmarotzen’,
nuohoa (Kal, Eurén 1860; kaakkmurt.) ’lakaista
(tupaa et. suursiivoksen yhteydessä), puhdistaa
savupiippua t. riihtä’, nuohooja ’nokikolari’ ~ ink (?
< sm) n5ohoja, n5uhoja ’nuohota’
johd. deskr. sanasta nuoha ’(et. savupiippuun kertynyt) noki; pöly-, nöyhtä- t. roskakerros esim. veden
pinnalla (Gan 1787; Satak Pohjanm Verml); lentävä
pöly (LounSm KSm Savo); lumipyry, tuisku (KSm
Savo); riita, tora, meteli (KSm Savo)’, huom. myös
nuuha (Gan; KaakkHäme Kymenl Peräp Länsip)
’pöly, nöyhtä’ ja nuha (paik. murt.) ’lentävä pöly’.
*Hakulinen Vir 1939 491–97 (nuohota ♦ nuoha, merk:n selvittelyä), Häkkinen 1985 Fennistica 7 108.

nuojua (Polon 1790; paik. itämurt. Uus Peräp), nuojaa (paik. PSavo PKarj) ’heilua, huojua /
schwanken’, nuojuttaa ~ ka nuojuo ’huojua, horjua,
notkua’, nuojahtoakseh ’huojahtaa, horjahtaa,
notkahtaa’, nuojuttoa ’huojuttaa’.
Deskr. sanoja, vrt. huojua, nuokkua.
SKES 1958 400 (sm ~ ka; deskr.).

nuokkua (Sorol 1621; LounSm hämmurt. EPohjanm, paik. E- ja PKarj PSm) ’riippua, nyökähdellä;
torkkua / herunterhängen, nicken; dösen’,
nuokahtaa, nuokahdella; nuokollaan, nuokuksissa
7nuokissus
’heikkous,
’riipuksissa’
~
ka
voimattomuus’,
7nuokahtoakseh
’nousta

vaivalloisesti (istumaan)’ | vi nookuda ’nuokkua’,
noogutada ’nyökätä, nyökytellä’ | li (Sal) nuok (prs.
nuokub) ’nuokkua’, nuokt ’nuokuttaa’.
Deskr. sanoja, vrt. myös nyökätä, nukkua.
VW 3 1888 13–14 (sm nuokata ~ vi li), SKES 1958 400 (+ ka
7nuokkuo (epävarma tieto; mahd. < sm), vrt. vi li; deskr.).

nuoli (Agr; yl.) ’Pfeil’, ukon- t. ukkosennuoli ’salama; ukonvaaja (kivi)’, noidannuoli ’äkillinen
selkäkipu’ ~ ink (run.) n5oli | ka (loits., mm.
tuohikirjoituksissa)
nuoli
’nuoli’,
7nuoltuo
’haavoittua’, 7nuolleh ’haavoitettu eläin, vars.
metsänotus’ | vi nool ’nuoli; jousi’ (epävarmaa on,
kuuluuko tähän yhteyteen vi nool, (mon.) nooled, li
(mon.) nuoDlqd ’veneen reunalista; lisälaita’)
= lp njuollâ | md nal ’nuoli’ | tVser nölö-pikVs ’luukärkinen nuoli’ (myös pikVs ’nuoli’) | votj 7niow ’nuoli’, (Munk) 7nil, 7nel ’vasama’ | syrj 7n{il, 7n(ev ’nuoli’ |
vogE L 7n5el, I P 7n®al | ostjI 7nal, E 7not, P 7nol, 7nal | unk
nyíl id. || samJr -7ni: t5u7n7ni ’pyssy’ | Jn -ni: tu7ni id. |
slk -7n‰ı: q®asq7n‰ı ’nuoli, jolla lintuja ammutaan’
(vaikka q®as ’näätä’) | Km 7nié ’nuoli’, 7nä ’luoti,
kuula’ | Kb ne ’nuoli; luoti’ | M nej id. | Taigi néimä
| Krg néi ’nuoli’.
Fogel Käsik (Wis-Murena Vir 1989 4: sm ~ lp niæla, unk),
Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk), Fischer 1747 VocSib 114
(+ md votj syrj vog ostj), Moller 1756 Beskr 127 (+ vi), Sajnovics 1770 DemH 39 (+ lp niuol), Gyarmathi 1799 Aff 78 (sm
~ lp unk), 208–09 (unk ~ md votj syrj vog ostj), Klaproth 1823
AP 144 (+ samKm), MUSz 1873–81 416, Munkácsi 1901
ÁKE 477 (+ samJr, tieto Halászilta), Paasonen 1917 Beiträge
40–41 (+ Kb Taigi), Wichmann 1914–22 FUF 15 35 (+ ka
tVser), Kettunen 1938 LivW 255 (+ li), Joki Vir 1950 156–58 (+
slk), FUV 1955 42, SKES 1958 400, TESz 2 1970 1045,
Janhunen 1977 SamWsch 108 (+ Jn M), MSzFE 1978 483, Helimski 1986 NyK 88 141 (+ Krg), UEW 1988 317, 1991 8–9.

nuolla (Agr; yl.) ’lecken’, nuolaista, nuoleksia, nuoleskella ~ ink n5olla | ka nuolla ’nuolla’,
nuoleksie ’nuoleksia’ | ly nuolda, nuolta | ve nouda
(prs. nolen, nolob), nolda ’nuolla’, nolalta
’nuolaista’ | va n5ollak ’nuolla’ | vi noolida
’nuoleksia, nuolla, lipoa’ | li nuolq (prs. nuolqb t.
nuolub) ’nuolla’
= lp njoallot ’nuolla’ | md nolams | tVserL näqlem, I
nulem | votj 7nul{in{i | syrj 7nuln{i, 7nuvn{i | vogE 7nal®ant-,
I 7nalqnt-, L 7nalqmt-, P 7nolant- | ostjI 7n3ala-, E 7n3at-, P
7n3ol-, 7n3al- | unk nyal id. || sam ? Jr 7n®ants®a- | ? T
7nqntqsa ’nuolla’ | slk 7nu- | Km nu- id. — Kuuluu
kielen vanhimpaan deskr.-peräiseen sanastoon, vrt.
niellä, nolki.
Sajnovics 1770 DemH 59 (lp ~ unk), Porthan 1771–85 OS 5
132 (sm ~ lp niaalom, unk), Lindahl & Öhrling 1780 LL 292
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(sm ~ lpR), Gyarmathi 1799 Aff 78 (sm ~ lp unk), 202–03 (unk
~ votj tVser), Castrén 1844 EGS 150 (+ syrj), Castrén 1845
EGTsch 67 (sm ~ tVser), Castrén 1849 Ostj 89 (+ ostj),
Lindström Suomi 1852 65 (sm ~ votj), Castrén 1855 WvSam
185 (+ samKm), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), Ahlqvist
1861 MMdGr 164 (+ md), Hunfalvy 1864 Reg 291 (+ vog),
Budenz 1867 NyK 6 440 (+ vi li), MUSz 1873–81 407–08,
FUV 1955 42 (? Km), SKES 1958 400 (+ ka ly; Km epäilyksettä), Erdélyi 1967 NyK 69 178 (+ slk), TESz 2 1970 1033,
MSzFE 1978 474–75, Sammallahti 1979 FUF 43 33 (sgr ~
sam), UEW 1988 321 (+ ? Jr ? T).

nuopea (Eurén 1860; Satak PHäme PSm, paik. itämurt.) ’alakuloinen, haluton; väsynyt, heikko /
niedergeschlagen, unwillig; müde, schwach’ ~ ka
7nuopie ’väsynyt, veltto, nuopea’, 7nuopottoa ’olla
allapäin’
? < sk, vrt. nr snopen, murt. sn5op(er) ’nolo(na),
myrryksissä; pettyneenä’.
SKES 1958 400 (sm ~ ka), Nikkilä 1981 Sananj 23 75 (? < sk).

nuora1 (Agr; yl., ei Verml Ink) ’rihma, (ohut) köysi
/ Schnur, Leine’, nuorita, nuorittaa ’sitoa nuoralla,
panna nuoriin’ ~ ink n5ora ’nuora’ | ka nuora ’nuora,
(ohut) köysi; pitkäsiima’, nuorita ’sitoa nuoralla,
köyttää’ | ly nuor((e) ’nuora, köysi’, nuo\rita
’nuorittaa, köyttää’ | ve nor ’nuora’, nor(eita,
no\rda ’nuorittaa, köyttää’ | va (Kukk) n5ora ’köysi’
< sk, vrt. ksk *sn5or®a-, mr nn nr murt. sn5or ’naru,
nuora, nyöri’ (= mas sn5or, ns Schnur id.). — Sk taholta, ositt. mahd. ims:n välityksellä myös > lpN
snuore (Lu In Ko Kld T) ’köysi, nuora’, nuorra ’lanka, jolla saappaita neulotaan’; vrt. nyöri.
Fischer 1747 VocSib 117 (sm ~ saks), Ihre 1769 Gloss 2 690
(sm ~ ruots saks), Thomsen 1869 GSI 137 (+ ka vi lp; ~ germ),
Ahlqvist 1871 KO 158 (< nr murt. snor), Szinnyei 1881 NyK
16 411 (+ ve), Wiklund 1892 SUSA 10 152 (lpKo Kld T (? <
sm) < sk), SKES 1958 400–01 (+ ly; < sk, lp ositt. sm
välityksellä < sk).

nuora2 (Peräp) ’pitkä kapea salmi / Meerenge, lange
schmale Wasserstraße’
< lpN nuorre (Lu In Ko) ’salmi’ (< sk, vrt. nn nr
nor ’salmi’).
Qvigstad 1893 NL 248 (lp < sk), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
25 (sm < lp), SKES 1958 401.

nuori (Agr; yl.) ’jung; frisch; neu’, nuoreta, nuorentua, nuortua ’tulla nuoremmaksi’ (ks. myös
nuortea), nuorehko, nuorekas, nuoruus, nuorukainen
(Agr norikaijnen, nooricainen), ks. erikseen
nuorikko, nuoriso ~ ink n5ori ’nuori; nuori ihminen’,
n5oristua ’nuorentua’, n5orus ’nuoruus’ | ka nuori

’nuori; tuore, raaka’, nuoreta, nuoristuo ’nuoreta’,
nuorevus ’nuoruus; nuori’, nuorus ’id.; nuoruuden
aikainen’ | ly nuo\r (mon. nuor(ed) ’nuori’, nuoruden
(g.) ’nuoruus’ | ve no\r ’nuori’, noriVstuda ’nuoreta’ |
va n5ori ’nuori’, n5oruz ’nuoruus’ | vi noor ’nuori;
tuore’, nooreneda, noorduda ’nuortua’, noorus
’nuoruus’, nooruk ’nuorukainen’ | li n5uo\r ’nuori,
tuore’, nuo\rt (prs. nuortqb) ’nuortua’
= lp nuorrâ ’nuori’ | ?? votj nordi ’uusi, pehmeä
heinä (niitetyn tilalle kasvaneena)’ | ?? syrj ner: nerk{id'/z ’nuori koivu’ (votj ja syrj sanojen vokaaliedustus ei ole säännönmukainen, ja niiden
keskinäinenkin yhteenkuuluvuus on epävarmaa).
Vrt. myös norja.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 297 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 271 (+ vi), Sjögren 1832 GS 1 565 (+ va nuori),
Diefenbach 1851 VWGoth 1 428 (+ ka), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (va n5ori), Budenz 1867 NyK 6 443 (+ li), Szinnyei 1881
NyK 16 412 (+ ve noor [?]), Setälä 1890–91 ÄH 481 (ve nor),
Uotila Vir 1935 102–03 (+ ? votj ? syrj), SKES 1958 401 (+
ly; votj syrj ei mainita), Häkkinen 1987 ES 200 (ims ~ lp; alkuperä toistaiseksi tuntematon).

nuorikko (Eurén 1860; Kymenl KarjKann ESavo
Ink, paik. KSm) ’nuori vaimo, et. ensimmäisen lapsen syntymään saakka / junge Ehefrau (bes. in der
Zeit bis zur ersten Niederkunft)’ ~ ink n5orikke, nuorikko ’morsian, nuori vaimo’ | va n5orikko, n5orikk(e | vi
noorik (g. nooriku) | li n5uorik id.
Johd. sanasta nuori (ks. tätä). Kyseessä lienee alk.
virolainen sana, joka on kulkeutunut sm murteisiin
Inkerin ja Karjalan kannaksen kautta; sekä va että li
sanoja on pidetty virolaisina lainoina. — Erikseen
muodostettu, vaikkakin samanasuinen johdos on ka
nuorikko, nuore(j)ikko ’nuori metsä; nuoriso’; myös
sm murteissa sana tavataan paik. merk:ssä ’nuori ihminen (yleensä)’, joka on omapohjainen.
Ojansuu 1916 SKTT 167 (mahd. kirj. laina < vi), *Nirvi 1952
Suomi 106:1 52–53 (sm ~ va vi li; sana ilm. levinnyt virosta
muihin kieliin), SKES 1958 401 (vi > va n5orik, li).

nuoriso (Kal 1835; nyk. yl.) ’die jungen Leute, Jugend’, merk. paik. murt. (ISm) ’nuori poika t. tyttö’ ~
ka nuoriso ’nuoriso; nuori; nuorikko, morsian’,
nuorisa ’nuori’ | va n5orizo ’nuoriso’.
Johd. sanasta nuori (ks. tätä); nykymerk:ssään
sana on saatu Kalevalan kautta Vienasta.
Samantapaisia
johdoksia on muissakin ims kielissä: ink n5oristo
’nuoriso’ | ly nuoriVzed (mon.) | ve noriVst (mon.) id.; vi
yhd. noorsugu (g. noorsoo) ’nuoriso’ on uudehko
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kirjak. sana, jonka käyttö perustunee pitkälti sm
nuoriso sanan vaikutukseen.
Rapola Vir 1945 137 (kirjakieleen kansanrunojen ja Kalevalan
kautta), SKES 1958 401 (s. v. nuori; sm (< Kal) ~ ka va),
Pulkkinen Vir 1986 284.

nuortea (Eurén 1860; kaakkmurt., paik. Häme EPohjanm KSm) ’joustava, notkea; pehmeä /
biegsam, geschmeidig; weich’, nuortua ’pehmetä
(rauta, veitsen terä kuumennettaessa, lumi
suojasäällä, nahka, leipä jne.; EPohjanm kaakkmurt.
KSm, paik. Loun- ja PSm Häme); vetäytyä pilveen
(taivas; paik. VarsSm LUus)’ ~ va n5or(ella (prs.
n5ort5(eb, vastaisi sm muotoa *nuortelee) ’pilveillä,
muuttua kosteaksi (taivas, sää)’.
Sana voi alk. olla johdoskorrelaatti v:lle nuortua
(♦ nuori), jonka tässä main. merkitykset selittyvät
adj:n nuori merkityksestä ’tuore (ja siten pehmeä ja
kostea)’; selvästi myöhäisempi on nuortea sanan kirjak. merk. ’nuorekkaan jäntevä, nuorekas jne.’, joka
on suoraan nuori sanan vaikutusta. Ositt. sanan taustalla voi myös vaikuttaa norea ’notkea, joustava’
(s. v. norja), huom. myös nuorea (Renv 1826) ja
nuotrea (Lönnr 1880; Laat- ja PKarj Savo) ’notkea,
taipuisa’.
SKES 1958 401 (s. v. nuori; sm va).

nuoska (Jusl 1745; etup. itämurt. Pohjanm PSm)
’(a.) kostea; taipuisa, notkea (et. Savo PSm); (s.) leuto talvisää; suojalumi (et. kaakkmurt.) / feucht; biegsam, geschmeidig; mildes Wetter im Winter,
Tauwetter; nasser Schnee’, nuoskea (savmurt.
KPPohjanm Peräp) ’kostea; notkea, joustava’ ~ ka
nuoska, nuoskie ’kostea, nihkeä, märkä’ | va (Must)
n5oska ’nuoska’.
Deskr.-sävyinen sana, jota suuresti muistuttaa lp
njuoskâs, (attr.) njuos |kâ ’kostea, märkä; raaka, kypsentämätön’ (= mdE natVsko, M natVska ’kostea, märkä’ | tVserL natVskäq, I notVskq, notVsko ’märkä, sateinen;
sadeilma’ | ostjP 7n3aVsax ’raaka, kypsentämätön’);
ims-lp sanojen etym. yhteenkuuluvuus ei äänt. syistä
tule kyseeseen, sen sijaan ims sana voisi olla lainaa
< lp, vaikka tätä selitystä vaikeuttaakin sanan
esiintyminen myös vatjassa. Vrt. myös sm nuostua
(paik. I- ja PSm) ’kostua’ ~ ka nuostuo id.
MUSz 1873–81 394 (sm ~ lp md tVser), VW 3 1888 50 (+ ka
va), FUV 1955 102 (lp ~ md tVser ostj), SKES 1958 401 (sm ~
ka va), UEW 1988 311 (lp ~ md tVser ostj sekä ? sm nahkea).

nuotio (1742; K- ja PSm Verml, etelämpänä harv.)
’leirituli, rakovalkea / Lagerfeuer’, nuorio (paik. E-

Pohjanm) id., alk. sama sana lienee myös nuotio
(paik. kaakkmurt. Savo) ’kasa, läjä; iso joukko
(ihmisiä)’ ~ ka nuotivo ’nuotio, vars. rakovalkea’ | ly
nuod'iu, nuod'ivo id. | veK nod'jo, E nod'ı‰ ’nuotio’.
Alkuperä on epäselvä: lähtömuoto näyttäisi
olleen *n5otjo t. *n5odjo. — Levinnyt kulkusanana
laajalle: ve > ven nód'ja ’rakovalkea’ > syrj nodja,
tVser 7nöt7na ’leirituli’, syrj > vog n5utƒa, n5otƒa id.; myös
lp:ssa on tätä muistuttavia sanoja, joista ainakin osa
voi olla ims alkuperää.
VW 3 1888 41 (sm ~ ka lp), Setälä 1890–91 ÄH 430 (+ ve),
Saxén 1896 Lisiä 13 (? < germ, vrt. nr murt. nö-eld), Pogodin
1904 Severnorussk 45 (ims ~ ven), Kalima 1915 OLR 172–73
(ims > ven), Wiklund 1919 MO 12 230 (? < sk *hn5o∞di5on-, vrt.
nr nödeld, mas n5ot-f5ur ’kitkatuli’), Äimä 1919 SUST 45 186–
87 (ims < lp; lp > ven > syrj), Wichmann Valvoja 1920 404–05
(ims > syrj ? > vog; ims (? > ven) > tVser), T. I. Itkonen Vir
1945 440–41 (sm ilm. ~ lpLu nuhdde), Tunkelo 1946 VeKÄH
91 (+ ly), SKES 1958 401–02 (? < germ *(x)n5o∞di5o-), Hakulinen 1979 SKRK4 337 (? omap.), Hinderling 1981 DELw 3
(germ alkuperä äänt. syistä mahdoton).

nuotta (Agr; yl.) ’Zugnetz’, nuottue ’nuottakunta’,
murt. nuottoo, nuottuus id. ~ ink n5otta ’nuotta’ | ka
nuotta ’id.; tukkilautan ympäryspuomi’, nuottoveh
’nuottakunta, nuottue’ | ly nuot(t(e) ’nuotta’,
nuottoveh ’nuottue’ | ve not ’nuotta’, not5od'a ’vetää
nuotta(a)’ | va n5otta ’nuotta’ | vi noot (g. nooda) id.,
noodata ’kalas-taa nuotalla’
< sk, vrt. mn nót, mr nr not ’nuotta’; sk taholta,
ositt. sm välityksellä myös > lp nuot |te ’nuotta’.
Moller 1756 Beskr 156 (sm ~ vi; ~ germ), Lindahl & Öhrling
1780 LL 298 (sm ~ lp), Renvall 1826 SSK 2 19 (sm < ruots),
Ahlqvist 1859 WotGr 140 (sm ~ va vi), Thomsen 1869 GSI
137 (+ ka ve; ims lp < mn), Karsten 1915 GFL 135 (ims <
kgerm mn), Nesheim 1947 StSept 3 121 (lp < sk, mahd. sm
välityksellä), SKES 1958 402 (+ ly; < sk).

nuotti (Hemm 1605; laajalti murt., uud.) ’musiikkimerkki; ääni, sävel(mä); (murt.) tahti / Note; Ton,
Melodie; Takt’, johd. nuotintaa, nuotinnos
< ruots (vur) not ’nuotti’, ns Note jne. << lat nota
’merkki, kirjoitusmerkki; nuotti’ (vi noot (g. noodi)
’nuotti’ ilm. < saks; lpN nuot |tâ (In) ’nuotti, sävel’ <
sk, ositt. ehkä < sm).
Renvall 1826 SSK 2 19 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
125 (lp < sm, sk), Streng 1915 NRL 132 (< ruots < lat), SKES
1958 402 (sm > ka), Koukkunen 1990 Atomi 380–81 (s. v.
nootti).

nuperoluu ks. nukero.
nupi (vielä Lönnr 1880 knuupi; yl., ei Verml Ink)
’pieni naula / kleiner Nagel, Reißzwecke’
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< nr nubb ’nupi(naula); piipunnysä’.
Karsten 1944 FmS 10 351 (sm < nr), SKES 1958 402.

nupo (Eurén 1860; yl., ei Verml Ink) ’sarveton (lehmä) / hornlos (Kuh)’, rinn. nuppa, nuppo (Pohjanm
Peräp, paik. Satak), nupi(pää) (paik. EPKarj), nupu
(-pää) (KSm) id. ~ kaP 7nuppo, 7nuppu ’sarveton (lehmä, poro, pässi)’
ositt. mahd. < ruots, vrt. nr murt. snobbo, snubbo,
snåbbo
’sarveton
(lehmä)’,
osaksi
varmaankin s. v. nupu main. pesyeeseen liittyviä
deskr. sanoja; vrt. myös nuuppo (Gan 1787; paik.
PSavo Kain PPohjanm) ~ ka 7nuuppo sekä nuukko
(JuslLis, Eurén; EPohjanm), nuukkopää (Verml)
’sarveton lehmä’.
Saxén Vir 1899 64 (sm nuppa, nuppo < nr murt., nupo sanaan
vrt. nr murt. nuvug, nuvå ’nupo’), Wessman 1936 FmS 4 15–
16 (myös nupo < nr murt. snobbo jne.), SKES 1958 402 (+ ka;
osin < nr murt., osin deskr. alkuperää; sk mahd. myös > lpR
noppo, nompo ’leikkokorvainen’).

nuppi (Gan 1787; yl.), laajalti länsimurt. myös knuppi (Schr 1637) ’Knopf, Knauf’, yhd. nuppineula (Flor
1678 cnuppineula), päänuppi jne.
< ruots, vrt. nr knopp, mmr knopper ’nuppi; nuppu, silmu’ = mt kas knoppe id.
Renvall 1823 SSK 1 202 (sm knuppi < ruots), Renvall 1826
SSK 2 20 (sm nuppi < ruots), Streng 1915 NRL 132, Wessman
1936 FmS 4 208, SKES 1958 402.

nuppu (Jusl 1745, Schr 1637 knuppi; yl.) ’aukeamaton kukka, silmu; pellavan siemenkota, perunan
marja; nuttura (JuslLis); (vanh. sanak.) nyppy, kohouma (kankaassa); hitunen (Jusl) / Knospe; Samenkapsel des Flachses, Frucht der Kartoffel; Haarknoten; Verdickung (im Gewebe); Stückchen’, nupukka
id. ~ ink nuppu ’villanyppy’, nuppun5egla ’nuppineula’ | ka 7nuppu ’kärki, huippu; nyppy; nuppi’, 7nuppupeä ’nuppi-, tupsu-, teräväpäinen (lakki)’ | va nuppu
’nuppi’, (Kukk) nuppun5egla ’nuppineula’ | vi nupp
(g. nupu) ’nuppi, nappi, nappula; (kukan) nuppu;
pää; äly’, murt. knupp ’nuppi, nappi; pellavan siemenkota’
lainattu samasta sk lähteestä kuin nuppi (ks.
tätä); vi sana osin myös < kas. Osaksi voi olla deskr.
alkuperääkin, samaa kantaa kuin s. v. nupu main.
sanat; merk:n ’nyppy, kohouma (kankaassa)’
suhteen vrt. myös nr murt. Sm noppo, noppå
’epätasainen kohta kankaassa’, mr nuppa
’rohdintukko’ (= nt kas noppe ’karvatupsu, hahtuva,
nukka’) sekä toisaalta nyppy; lpN murt. nuhpi
’epätasainen kohta kankaassa’ ilm. < sk.

Streng 1915 NRL 132 (sm < vur), Ariste 1933 ERL 62 (vi
knupp < ruots, nupp < kas), Wessman 1936 FmS 4 212 (sm <
nr murt.), Lagercrantz 1939 LpWsch 553 (lpN murt. < sm),
SKES 1958 402–03 (+ ka va; osin < sk, osin deskr.; lp < sk t.
sm).

nupu, nupukivi (paik. länsimurt.) ’pieni pyöreä kivi /
kleiner runder Stein’, nupula (Alm 1805; hämmurt.
KSm Pohjanm) ’jk pieni ja pyöreä, et. peruna;
kumpare, (mäen)nyppylä’, nupura (paik. itämurt.
Pohjanm) id., nupukka (Jusl 1745; osin Satak
VarsSm) ’ulpukka; ulpukan hedelmä’ ~ ka 7nupu
’nuppi’, 7nupukka id., sarvi7n. ’pieni sarvi (lapsella
tuttina)’ | ly 7nubur ’takiaisen t. ohdakkeen nuppu’.
Deskr. sanoja; vrt. myös nupo, nuppi ja nuppu.
SKES 1958 402–03 (s. v. nuppi; sm ~ ka ly, deskr. sanoja).

nurista (Agr; yl., ei Verml) ’narista; valittaa / knarren; klagen, nörgeln’, nureksia, nureksua (Jusl 1745)
’valittaa, ruikuttaa’, nurina ’valitus, napina’, nurea
(paik. kaakkmurt.) ’tyytymätön, alakuloinen’, nuramieli ’apeus, paha mieli’, nurru (As 1750 nurruxisa;
paik. Häme) ’nyreä, alakuloinen’ ~ ink nurissa ’narista; marista, kärttää, ruikuttaa’ | ka 7nurissa ’jupista,
mutista, nurista; kurista (vatsa)’, 7nureksie ’nureksia’,
7nurevuo ’pillahtaa itkuun’ | vi nuriseda ’nurista, nurkua, napista’, nurin ’nurina, napina’ | li nur‰ıkVsq, n(er‰ıkVsq ’murista; valittaa, vikistä’.
Deskr. sanoja, ks. myös nurkua ja nuurua.
Ganander 1787 NFL 2 273 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 245
(+ li), SKES 1958 403 (+ ka, deskr.).

nuristaa (JuslP; LSm), nurrata (paik. Satak Häme)
’tiristää, valuttaa (neste ulos jstak) / bis zum letzten
Tropfen ausgießen’, nurista ’norua (vesi)’, nura
’nestetilkka pullon pohjalla’, nuru (Gan 1787)
’(vesi)noro’ ~ ka 7nurissa ’tiristä, norista (vesi)’.
Onomat. sanoja, joihin vrt. nirua ja norua.
nurja (Agr nuria; laajalti länsimurt. KaakkSm), nurea (WK 1701; Laat- ja PKarj PSavo KSm Verml,
paik. Pohjanm) ’verkehrt, verdreht’, nura (osin lounmurt. Satak) ’nurja, väärä’, nurin (Ljungo 1601; yl.)
’väärin(päin); kumolleen’, nurinkurin (vrt. kura2) ~
ka (Suistamo) nurin ’nurin’ | vi nuri: nurja (minna,
ill.) ’(mennä) nurin, pieleen; epäonnistua’, nurjuda
id., nuripidi, nurjapidi ’nurin (päin)’, nurjatu
’kelvoton, huono; tavaton’.
Satak nura voisi muotonsa puolesta olla pesyeen
kantasana, mutta se voi myös olla nurin (? <
*nurjin) muotoon nojautuva takaperoisjohdos;
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samanlainen olisi tällöin myös nurea. — Laajempi
levikki ims kielissä on nurin muotoa vastaavalla
sanalla *murnin ~ murjin ~ muurin ~ muurnin, jonka
suhde nurja sanaan on epäselvä: ink murn‰ın ’nurin’,
murn‰ıppäi ’nurin päin’ (rinn. myös nurmippäi,
nurnippäi id.) | ka muuri(n), muurnin ’nurin’,
muuri(n)niskoin ’nurin niskoin’ | ly murd'i, mur7ni
’nurin (päin)’, murd'inaine, m5ur7naine ’nurja’ | ve
murg7ni, mur7ni ’nurin’, murnai7ne ’nurja’. Ks. myös
nyrjähtää.
Ahrens 1843 GrEhstn 122 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 95
(sm ~ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH 343 (+ ly), SKES 1958 403
(sm ~ ly ve vi; kantasana mahd. Satak nura).

nurkka (Agr; yl.) ’Ecke, Winkel’, nurkkaus ~ ink
nurkka ’(huoneen) nurkka (sisältä); vaatteen, esineen
kulma; kulmaus, puoli (maisemassa)’ | ka nurkka
’nurkka’ (uud., ? < sm) | va nurkka | vi nurk (g. nurga), viE nulk | li n5urka ’nurkka’. — Sm > nr murt.
Sm nurka ’nurkka’, lpN nur |ke (In Ko) id. (tämän variantti voi olla lpN nuske (Lu In) ’nurkka,
ulkonema’, josta puolestaan sm (Peräp Länsip)
nuska id.); vi > saks murt. norke, nurke ’nurkka’.
Ganander 1787 NFL 2 274 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (+ va), MUSz 1873–81 529 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge
98 (+ lp), Suolahti 1910 NphM 12 117 (vi > saks), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 73 (sm ~ lp, lainasuunta epävarma),
Wessman 1936 FmS 4 250 (sm > nr murt. Sm), Lagercrantz
1939 LpWsch 533 (lp < sm), SKES 1958 403 (sm > ka), 404
(sm nuska < lp, jossa mahd. nurkka sanan väännös).

nurkua (JuslP, Gan 1787; itämurt., paik. Kymenl
Uus Pohjanm) ’valittaa / klagen, nörgeln’, nurkuilla
~ ka nurkuo ’kärttää, mankua; kurista (vatsa)’ | ve
7nurkta (prs. 7nurgub) ’pyynnöillä, mankumisella
kiusata’ | vi murt. nurga- ’nurkua, marista’,
nurgle- ’kärttää, mankua’ | li nurgq (prs. nurgqb)
’nurista, napista’.
Samaa pesyettä kuin nurista, ks. tätä.
Kettunen 1938 LivW 257 (sm ~ vi li), Tunkelo 1946 VeKÄH
340 (+ ka ve), SKES 1958 403.

nurmi (Agr; yl.) ’Grasboden, Wiese, Rasen’, nurmikko, nurmettua, nurmikka ’heinäkasvi, Poa’ ~ ink
nurmi ’nurmi’, nurmoi ’nurmikko’ | ka nurmi ’(luonnon)niitty, nurmi; nurmikko, nurmikenttä, keto’,
nurmikko ’pieni niitty; ruohottunut paikka’,
nurmittVsu ’nurmikko’ | ly nu\rm ’niitty, nurmi’ | ve
norm ’nurmi, nurmikko, pieni niitty’ | va nurmi
’pelto, viljavainio’ | vi nurm ’keto, niitty, pelto’ | li
nurm ’keto, pelto’ (ka > ven murt. núrma ’(saarella
sijaitseva) pelto’)

= lpKo 7norm(3a (Kld) ’heinikko, luhta (vedessä)’ |
vogL 7nurm, P 7n5urqm ’niitty’ | ostjI 7noräqm
’mättäinen, pientä mäntyä kasvava suo; rantaniitty’,
E P 7nurqm ’(vähäistä metsää kasvava) suo’.
Ganander 1787 NFL 2 274a (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
65 (+ vog), VW 3 1888 65–66 (+ li ostj), Pogodin 1904 Severnorussk 45 (+ ka > ven), Kalima 1915 OLR 173 (+ ve; ims
> ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 27 (+ lpKo Kld), E. Itkonen 1956 UAJ 28 58 (sm ~ lp vog ostj), SKES 1958 403–04 (+
ly va), UEW 1988 328.

nurpea (Eurén 1860; paik. itämurt. PSm) ’tyytymätön; alakuloinen / unzufrieden; niedergeschlagen’,
nurpalla t. nurpolla (nenin), nurpeissaan (JuslP;
etup. itämurt. KaakkHäme) ’apeana, haluttomana,
nyrpeänä’.
Kontam. s. v. nurista ja nyrpeä main. aineksista.
SKES 1958 385 (s. v. nirppa, vrt. myös nyrpeä).

nurru ks. nurista.
nurus (Inari) ’luu (paistin t. lavan sisässä) / Knochen
(im Keulen- od. Bugstück)’, nurusluu (Kittilä)
’polvilumpio’, nures (Eurén 1860) ’nivus, kuve’
< lpN norâs, In nuuras ’ydinluu poron reidessä’.
T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 504 (sm < lp), SKES 1958 404.

nuska ks. nurkka.
nussia (Gan 1787; yl.) ’olla sukupuoliyhteydessä,
naida / koitieren’ ~ ink nussia | ka nussie | va (Tsv
Kukk) nussia | vi nussida | li nuVsVsq (prs. nuVsub) id.
Sanalle on esitetty sk lainalähdettä, mutta
vertauskohdat
ovat
aivan
epävarmoja
ja
alkuperältään tuntemattomia; esim. mn nosi ’hevosen
siitin’, nt nosse ’kivekset; penis’; toisaalta nr murt.
Sm nossa ’kiskoa, repiä; hangata, hieroa’, mt nusse
’olla sukupuoliyhteydessä; suudella’, nt nusse
’hyväillä’. Ilm. kyseessä on omaperäinen deskr. sana,
vrt. hässiä.
Ganander 1787 NFL 2 274a (sm ~ vi), VW 3 1888 47 (+ li),
Wessman 1936 FmS 4 266 (sm < nr murt. Sm, mt), SKES 1958
404 (+ ka va; ? < sk), Hofstra 1985 OsFiGerm 346 (< germ,
ehkä vasta mr).

nuti1 (Jusl 1745; loun- ja hämmurt. EPohjanm, paik.
itämurt. PSm), nutipää ’sarveton (nauta), nupo;
keropää, kalju / hornlose Kuh; Kahlkopf’, nutike
(paik. LounSm Häme), nuta (LSatak) ’sarveton
(nauta)’ ~ vi nudi, nudipea ’sarveton (nauta);
lyhyttukkainen, keropää’.
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Deskr. sanoja, joita lähellä ovat samamerkityksiset nuli ja nupo, ks. näitä.
VW 3 1888 43 (sm ~ vi), SKES 1958 404 (deskr. sana).

nuti2 (etup. PSm) ’(vars. koristeena käytetty) nyöri /
Schnur
< nr snodd ’punos’ (v:stä sno ’punoa’).
SKES 1958 404 (sm < nr).

nutistaa (Gan 1787; I- ja PSm, paik. Satak EPohjanm) ’nitistää, tappaa / töten’, nutata (: nutaan;
etup. Loun- ja ESm) ’lyödä; tappaa (et. pieniä
eläimiä kuten hiiriä t. kissanpoikasia); retuuttaa’,
nutikoida (eri tahoilla murt.) ’nujakoida, tapella’ ~
kaP nutVsistoa, nutustoa ’tukistaa’ | vi (Wied) nudida
’antaa selkään, piestä’ (sm nutistaa > nr murt. Sm
notist(a) ’kurittaa, antaa selkään’).
Deskr. sanoja, vrt. nitistää (s. v. nitistä), nujakka.
Wessman 1954 FmS 15–16 103 (sm > nr murt. Sm), SKES
1958 404 (deskr., vrt. vi).

nuttu (Jusl 1745; Savo KSm PKarj, osin kaakkmurt.)
’takki / Jacke, Mantel’, et. mon. nutut murt. (Satak
Uus KaakkHäme Kymenl KarjKann Ink Verml)
myös ’vaatteet, liinavaatteet; ryysyt’, nutta (PSm)
’naisten topattu talvitakki’ ~ ka nuttu ’huono
vaatekappale; nuttu; rääsy’ (sm > nr murt. Sm nutto,
notto ’kulunut, huono vaatekappale’).
Ilm. deskr. sana.
Saxén 1895–98 Lånord 182 (sm > nr murt. Sm), T. I. Itkonen
1928 SUST 58 34–35 (sm ~ lp nuttuk, vrt. nutukas), SKES
1958 404 (+ ka; lp epävarma).

nuttura (JuslP, Gan 1787; Pohjanm, paik. LounSm
Häme itämurt.) ’hiussykerö / Haarknoten’
? < sk, vrt. mn knútr ’solmu, sykerö’, nr nn knut,
isl knútur id.
Hakulinen 1979 SKRK4 134 (♦ nuttu), Nikkilä 1988 UAJ
Neue Folge 8 15 (< sk).

nutukas (tav. mon. nutukkaat, Lönnr 1880; Eurén
1860 nutukka; PSm) ’lyhytvartinen poronkoipikenkä
/ kurzer Stiefel aus dem Beinfell eines Rentieres’
< lpN nuttuk ~ nuvtâk (E Lu Ko)
’poronkoipikenkä’.
Qvigstad 1881 Beiträge 98 (sm ~ lp), Nielsen 1902 SUST 20
146 (sm < lp), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 34–35 (? < lp),
SKES 1958 404 (sm < lp).

nuuda (: nuu, »tosa toi koera ai nuu ko ruakaa laittaa»; Lönnr 1880; VarsSm, osin Satak), nuuvata
’norkoilla, kärkkyä; aavistella / schmarotzen; ahnen’,
nuuva: kahvin nuuvalla ’kahvin toivossa (tulla
kylään)’
< nr murt. sno ’nuuskia, vainuta’, nn murt. snoa
id., sno(a) (s.) ’vainu, vihi’. — Sanalla on myös merk.
’kärsiä, potea (Satak)’, mikä lienee nuurua v:n
vaikutusta.
Hakulinen Vir 1964 239–41 (sm < nr murt.).

nuuha ks. nuohota.
nuuhata (EKarj) ’etsiä, penkoa; nuuskia (Ink) / suchen, wühlen; schnüffeln’, nuuhtia, nuuhdata (Eurén
1860; ei murt.) id., nuuhdella (KarjKann Ink) ’haistella, nuuskia’ ~ ink n5uhata (vart. n5uhka-) ’nuuskata,
haistella’, n5uhella (prs. n5uhtel5o) ’haistella’ | ka
7nuuh(h)aija ’nuuhkia, haistaa; nuuskata’, nuuhtoa
’haistaa; nuuskata’ | ly 7n5uhtada ’haistella, haistaa,
vainuta, nuuskia, nuuskata’ | ve 7nuh(ein (prs.)
’nuuskin’ | va 7n5uhata ’haistaa’
< ven njúhatƒ, murt. njuhtítƒ ’haistaa, vainuta;
nuuskata’.
Ahlqvist 1856 WotGr 140 (va < ven), Kujola 1944 LyS 274 (ly
< ven), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 53 (ink < ven), SKES
1958 404–05 (sm ~ ka ve va; < ven), Nikkilä 1982 SFU 18 256
(? deskr.).

nuuhkia (Koll 1648 nuhkia; KarjKann, paik. PKarj
Savo) ’haistella / schnüffeln’ ~ ink n5uhkia
’haistella’, n5uhella (prs. n5uhkelen) ’nuuskia’ | ka
nuuhkie ’nuuskia, haistella’ | vi nuhkida id.
Mahd. nuuhata sanan pohjalta syntyneitä rinnakkaisjohdoksia, ositt. ilm. myös nuuskia sanan vaikutusta.
SKES 1958 405 (sm ~ ka, kaiketi deskr., ellei ~ nuuhata).

nuuka (Lönnr 1880; yl.) ’tarkka; säästeliäs, kitsas /
genau; sparsam, knauserig’, nuukailla ~ vi murt.
nuuga, nuugas ’kitsas’
< nr noga ’(a.) tarkka, huolellinen; niukka;
kitsas; (adv.) tarkkaan’, mr nogha, mys (g)enouwe,
ns genau ’tarkka, niukka; säästeliäs’. — Yhd:n
noko(n)nuuka alkuosa ilm. < ruots murt. någå (nr
något) ’jotakin; (ei) mitään’ sanaliitosta inte något
noga ’ei niin tarkkaa’.
Carlsson 1869 Pirkkala 179 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS
10 351 (sm < nr murt. Sm), SKES 1958 405 (< ruots; sm > ka
vi).
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nuukahtaa (Eurén 1860; paik. I- ja LounSm Häme)
’lyyhistyä, tuupertua / zusammenfallen, hinsinken’,
nuukistua (paik. EPKarj Kain) id., nuukka: pää nuukallaan t. nuukassa (et. itämurt. KaakkHäme) ’pää
riipuksissa; alakuloisena’, rinn. nuupallaan id.,
nuupahtaa ’nuukahtaa’ ~ ka 7nuupalleh ’luimussa
(hevosen korvat)’.
Deskr. sanoja, joita lähellä ovat nuokkua ja nuutua (ks. näitä), vrt. lisäksi kuukahtaa ’lyyhistyä’.
SKES 1958 400.

nuukko ks. nupo.
nuuppo ks. nupo.
nuurua (Gan 1787; kaakkmurt. ESavo KSm LSatak
Pohjanm Kain) ’riutua, kitua, potea / schmachten,
leiden, kränkeln’, nuurea (paik. murt.) ’alakuloinen,
sairaalloinen’,
nuurtua
’sairastua,
(syömättömyyttään) riutua, kuihtua’ ~ ka nuuruo
’nuurua, kitua; aristella’.
Todennäk. deskr. sana, vrt. nuutua ja nurista,
vaikkakin myös ven alkuperää on pidetty
mahdollisena (vrt. ven murt. núra ’alakuloinen,
nyreä, harvapuheinen ihminen’, núritƒ ’surra,
ikävöidä, tuskailla’).
SKES 1958 405 (sm ~ ka), Ruoppila 1967 KalKansank 100–
01, kartta 89 (? < ven), T. Itkonen Vir 1983 352 (omap.).

nuusa (JuslP, 1803; Kain, paik. PPohjanm Peräp)
’puute; tarve (paik. KarjKann) / Mangel; Bedürfnis’
~ ka nuuVsa ’puute, hätä, tarve’ | ly n5uVza | ve n5uVs id.
< ven murt. núVza id. — Saman sanan äännevariantista núVzda ovat peräisin sm (kaakkmurt.) nuusta
ja va (Tsv) n5uVzd((e) id.; ink n5uVznuz ’puute’ perustuu
lähinnä a:iin núVznyj ’puuttuva, tarpeellinen’.
Sjögren 1828 GS 1 158 (sm nuusa < ven), Mikkola 1894
SUST 8 146 (+ ka ve), SKES 1958 405–06 (+ ly va; lpV nuVsVsa
’(nälän)hätä’ < ven t. ka), Ruoppila 1986 Suomi 136 35 (+ sm
nuusta).

nuuska (Jusl 1745; yl., ei Verml) ’hienoksi jauhettu
tupakka / Schnupftabak’, nuusku (Jusl, Gan 1787;
paik. itämurt. Loun- ja PSm) id. ~ ka nuuska, nuusku
| va n5usku | vi nuusk(tubakas) id. (sm > lpN nuw |sko
(In) ’nuuska’)
(lähinnä takaperois)johdoksia v:stä nuuskata ’vetää nuuskaa’, jonka alkup. merk. on ’nuuhkia, vetää
ilmaa sieraimiinsa’ ja joka kuuluu yhteen v:n
nuuskia kanssa, ks. tätä. Ainakin merk:n kehitykseen

lienee vaikuttanut myös nr snus ’nuuska’, snusa
’nuuskia; urkkia’.
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Ojansuu 1916 SKTT 167 (sm
< ruots vi välityksellä), Lagercrantz 1939 LpWsch 534 (lp <
sm), SKES 1958 405 (+ ka va; ♦ nuuskata, ehkä ositt. sk
vaikutusta).

nuuskia (Jusl 1745; yl.) ’nuuhkia, haistella; urkkia /
schnüffeln’, nuuskua (1734), nuuskata, nuuskaista,
nuuskija, nuuskuttaa (PHäme, paik. Satak Uus) ’itkeä niiskuttaa’; murt. (LUus, osin VarsSm) myös
nuustaa ’nuuhkia, haistella’ ~ ink n5uskia ’ottaa selkoa, nuuskia, saada vihiä’ | ka nuuskie ’nuuskata’,
nuustoa ’haistaa, nuuhkia; nuuskata’ | va n5uskia
’nuuskia’, n5uskata ’nuuskata (tupakkaa)’ (va ilm. <
sm t. vi) | vi nuuskida ’nuuhkia, nuuskia; urkkia’,
nuusata (prs. nuuskan) ’niistää, nuuskata’ | li n5uVskq
’haistaa, haistella; niistää’.
Onomat. sanoja, joita muistuttavia on
muuallakin, vrt. lpN nos |ket (Ko)’henkäistä,
haukahtaa (koira ennen kuin se alkaa kunnolla
haukkua (N); nuuhkia, aivastaa, pärskähtää (Ko)’,
mdE noskams ’tuhista, hengittää äänekkäästi;
korskua’ sekä toisaalta nr snusa, murt. snuska, nn
snuse, snuske ’nuuhkia, nuuskia; urkkia’. Ks. myös
nuuska.
Ganander 1787 NFL 2 276 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 116 (sm ~ vi; sm nuuska < ruots), Thomsen 1890 BFB
43 (+ li), Kettunen 1930 VaÄH2 25 (+ va; < sm), Wessman
1936 FmS 4 262 (sm < nr murt. Sm), Mägiste 1954 CB 1 139–
40 (+ ka; ims ~ md), SKES 1958 405–06, UEW 1988 711 (sm
? ~ lp md).

nuusniekka (LönnrLis 1886; kaakkmurt.) ’käymälä,
ulkohuone / Toilette(nhäuschen)’ ~ ink n5uVznikka | ka
nuuVsniekka | ly ve nuVznik | va (Kukk) n5uVznikka id.
< ven núVznik ’käymälä’, johd. sanasta núVza ’puute, hätä, tarve’ (ks. nuusa).
Lönnrot 1886 Lis 114 (sm < ven), SKES 1958 406 (+ ka ly ve),
Plöger 1973 RL 114.

nuusta ks. nuusa.
nuustaa ks. nuuskia.
nuutti (eri tahoilla murt., puusepän ammattisanastoa), nuotti (Lönnr 1880) ’ura (laudan syrjässä, ikkunan t. oven kehyksessä), varho / Nut’, nootti (Stjerncreutz 1863) ’veneen ja laivan kahden laudan
välinen sauma’, nuutata ’höylätä ura’, nuuttihöylä,
nuottihöylä ’uurrehöylä’
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< nr not ’(pontti)ura, varho’ (yhd. nothyvel ’uurrehöylä’ jne.) < as not, nut, ns Nut ’ura, varho’.
Karsten 1944 FmS 10 350 (sm < nr < kas).

nuutua (Gan 1787; JuslP nutua; yl. et. itä- ja hämmurt.) ’väsyä, voipua; kuihtua; pilaantua (esim. kala)
/ ermüden; (ver)welken; schlecht werden (z. B.
Fisch)’, nuutea ’väsynyt, alakuloinen’, nuutaa (Gan;
paik. KSm) ’olla ruokahaluton, riiputtaa kärsäänsä
(porsas)’ ~ ka 7nuutuo ’nuutua, lakastua (kasvi);
nääntyä, väsyä, voipua (ihminen)’, 7nuuta, 7nuuve
’tauti, sairaus, vaiva, kivulloisuus’, 7nuuvus
’väsymys, uupumus’, 7nuuvakko ’sairas’
mahd. < ven nudá, murt. núda ’vaiva, kipu, tauti;
laihuus, kivuliaisuus; pahoinvointi’ — ainakin ka s.
7nuuta näyttäisi olevan < ven, vaikka 7n- viittaakin
deskr. alkuperään; v. nuutua voi olla nuuta sanan
johdos, mutta yhtä lailla omalla pohjalla syntynyt
deskr. muodoste, vrt. nuurua, nuukahtaa.
SKES 1958 406 (sm ~ ka), *Vahros 1968 SUST 145 234–37
(< ven; merk.-kehitys itsenäistä), Plöger 1973 RL 114–15 (yhdistys kyseenalainen).

nyhjätä (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’vetelehtiä,
nuhjata / trödeln’, nyhjäillä, nyhjöttää id., nyhjys
(paik. savmurt.) ’laiskuri, nahjus’.
Sanan nuhjata etuvok. variantti, ks. tätä.
nyhkiä (Finno n. 1580 »Ja pyhän ruumins cuoletetta
/ Jol tuonen cauuas nyhki»; hämmurt. ja ymp.)
’nykiä; tuuppia / zerren; stoßen’, nyhkäistä (Finno;
hämmurt. EPohjanm,
paik.
itämurt.
PSm)
’tönäistä
(kevyesti huomion
herättämiseksi);
nykäistä’ ~ ka nyhkytteä ’(vetää) nytkyttää’ | vi
nühkida ’hangata, kyhnyttää’
nyhtää (ositt. myös nykiä) v:n vaikutuksesta syntyneitä deskr. sanoja kuten myös nyhiä, nyhjiä (paik.
LounSm) ’tuuppia, nykiä’, nyhjytellä ’nykiä’, nyhjäistä (yl. et. länsimurt.) ’nykäistä; tönäistä (hereille)’, nyhjäyttää (paik. Savo PKarj Kain) ’liikauttaa
vähän’ ~ vi murt. nühada, nühjata ’hangata’. Vrt.
myös nytkiä.
SKES 1958 406 (sm nyhjätä ~ ka; nyhkiä ~ ka vi).

nyhrätä ks. nyhertää.
nyde (: nyteet), nyte (: nytteet, Jusl 1745; molemmat
KaakkHäme Kymenl savmurt. Peräp Länsip, osin Eja PHäme) ’(aidan, haasian, kalapadon) tukipuu,
pönkkä / Stütze (am Zaun, Heureiter, Fischzaun)’,
nytty (JuslP, Gan 1787; LSatak, osin EPohjanm),
nyttä (PSatak) id., nyttää (paik. KaakkHäme
Länsip), nytätä (paik. KaakkHäme PSatak) ’tukea
pönkällä’ ~ ka (au) nyte (g. nyttien) ’aidan tukipuu’
(sm > lpN nittâ (: nit |tâg-; Lu In) ’pönkkä’)
= mdE (Wied) neVze ’tukipuu’, (Paas) E 7neVzed'ems,
M 7neVzqd'qms ’tukea; nojautua; tunkeutua’ | ? syrj
m{idVz ’tukipuu’, m{idVzn{i, m{idVzaln{i ’tukea’ | ? vogI müjas
’tukipylväs harjahirren alla’ | ? ostjI metVs, mü3atVs, E
m#eVs, P m3aVs, mü3aVs ’tuki, kannatinpatsas, pönkkä’.
VW 3 1888 42 (sm ~ lp), Setälä 1902–03 FUF 2 223 (+ md
? syrj), Toivonen 1928 FUF 19 76 (+ ostj (? < syrj)), Liimola
Vir 1945 216 (+ vog (? < syrj)), SKES 1958 406 (+ au; lp <
sm; vog ostj mahd. < syrj), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 181,
DEWOS 1978 887–89 (vog ostj ei < syrj), UEW 1988 274–75.

nyhertää (paik. KaakkHäme savmurt. PPohjanm)
’tuhertaa, tehdä huonolla menestyksellä (esim. käsityötä) / trödeln, erfolglos (z. B. an einer Handarbeit)
arbeiten’, rinn. nyhrätä (yl. et. KaakkHäme PSavo),
nyhrästää (EPohjanm) id., nyherö, nyhrys ’aikaan
saamaton, huono työn tekijä’.
Deskr. sanoja, vrt. nuhrata, tuhertaa.
nyhjäistä ks. nyhkiä.

nyhteri (paik. LounSm Pohjanm), nyhtyri (EPohjanm) ’raitis, siivo; ahkera, tunnollinen / abstinent,
ordentlich; fleißig’
< nr nykter ’raitis, juopottelematon; asiallinen,
järkevä’.
Karsten 1944 FmS 10 351 (sm < ruots), SKES 1958 406.

nyhtää (Gan 1787, Hemm 1616 imperat. nyhi; yl. et.
häm- ja itämurt. Pohjanm) ’repiä, kiskoa; korjata
pellavaa / (aus)rupfen, jäten; Flachs ernten’,
nyhtäistä, nyhtö ~ ink nühtüja ’nyhtää, repiä (et.
pellavaa maasta)’, nüht‰ıssä ’pelehtiä, telmiä’ | ka
nyhtie, nyhteä ’nyhtää, kiskoa t. vetää irti; kyniä;
korjata pellavaa; nykiä’, nyhätä (prs. nyhtäy) ’nyhtää,
nykäistä irti, kiskaista; korjata pellavaa’ | ly
7nühtƒidä ’nyhtää, repiä (ruohoja, pellavaa maasta)’ |
ve 7nühtta ’nyhtää; jyrsiä, kaluta’ | va (Tsv) nühätä
(prs. nühtüjan) ’nyhtäistä’, nühtiä (prs. nühin)
’nyhtää’, (Kukk) nühtüjab (prs.) ’telmii’
= mdE 7nevtƒams, M 7neftƒqms ’kyniä, nyppiä; haiventaa, nyhtää’ | tVserL 7nqktäm, I 7näqktam ’nylkeä’.
Varmaankin vanha kausat.-johdos (*7nük-tä-) nykiä
v:n kantasanasta *7nüke- (ims kielissä tästä on
säilynyt vain johdoksia, ks. nykiä).
Donner 1879 Verwandtschaft 47 (sm ~ ve tVser), Setälä 1890–
91 ÄH 201 (+ ka md), SKES 1958 406 (+ va sekä ly
nühtä(i)tä, vaikka kielen nimi (ly) puuttuu), UEW 1988 715.
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nyhä (Jusl 1745; paik. Satak) ’kulmaus, ulkonema;
(kirjak.) kohoama, nyppylä; pyöreäpäinen hammas
kasvin lehden laidassa / Ecke, Vorsprung; Erhebung;
Ausbuchtung zwischen zwei Kerben eines gekerbten
Blattrandes’.
Sanan nuha (laajalti länsimurt.) ’(kirveen,
pellon) kulma, nurkka’ etuvok. variantti. Sanojen
alkuperä on tuntematon.
nykerö ks. nykä.
nykiä (Agr; yl.) ’zupfen, rucken; anbeißen (Fisch)’,
PSm myös nykkiä (Jusl 1745) ’nyppiä, nykiä’ (-kkehkä nyppiä sanan vaikutusta, vrt. myös nyhkiä ja
nytkiä), nykäistä ~ ka nykie ’töniä, kiskoa, nykiä’,
nyvätä (prs. nykeäy) ’nykäistä; tökätä’ | va (Kukk,
prs.) nüküjan ’nykäisen’ | vi nügida ’sysiä, töykkiä’
= vogE 7nüw-, I L 7n®aw-, P 7naw- ’kyniä, nyppiä’ |
ostj 7n3agqs- ’perata, suomuta, puhdistaa’ | unk ny2u
’kiskoa, repiä, nyhtää (esim. pellavaa)’. Ks. myös
nyhtää.

47 (+ ve), SKES 1958 396, 407 (+ ka; vi nuga ~ sm murt. nuka
’lohipadon uloin kärki’).

nylkeä (Hemm 1616; yl.) ’abhäuten’, nylky, nylkyri, nyljin ~ ink nülkiä | ka nylkie | ly nülgeda | ve
nülkta | va nültVseä, nültVsiä | vi nülgida, (Wied)
nületa (prs. nülgen) | li nilgq, nülgq ’nylkeä’
= lpN njâl |gât (E) ’nilkoutua (nahka, jk kohta ihmisessä t. eläimessä) siten, että karvat t. höyhenet irtoavat’ | mdE 7neDlgems, M 7neDlgqms ’riistää, anastaa,
ottaa pois’ | ostjE 7n#egqtmaj (pass.) ’irrota (karva eläimistä määräaikana)’. Vrt. nila ja nilki.
Ganander 1787 NFL 2 277a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (+ va), VW 3 1888 71 (+ li, lp 7nalkaide-, md; ~ nilkeä),
*E. Itkonen Vir 1944 357–61 (+ ka ve lp njâl |gât, ? ostj; nilkeä
tämän myöhäinen muunnos), SKES 1958 407 (+ ly; lp ostj
epävarmoja), UEW 1988 319.

nylppä ks. nyplätä.
nyplä ks. nyylä.

7

Fábián 1856 MNyszet 1 298 (sm ~ unk), Szinnyei 1927 NyH
152 (+ vog), FUV 1955 103 (+ md neveDldems, ks. nivoa2),
SKES 1958 406 (+ ka va vi; ims ? ~ vog unk), Erdélyi 1970
NyK 72 153–54 (+ samKm), TESz 2 1970 1060, MSzFE 1971
494, Honti 1982 GOuV 203 (vog ~ ostj), UEW 1988 318.

nyky- (yl.): tätä nykyä, nykyään ’heutzutage’ (Gan
1787 nykyjään, nykyä ’hiljattain’), yhd. nykyaika,
-aikainen, nykypäivä, nykyihminen jne., johd. nykyinen (Agr), nykyisyys ~ ink nüküaikaist (mon.) ’nykyaikaiset’, nükküin ’nykyinen’ | ka nyky, nyköi(n),
nykyönä ’nyt, nykyään, nykyisin’, nykyjäh ’nykyään’, nykyine ’nykyinen’ | ly 7nügü, nügü(ö), nügöi(n)
’nyt’, 7nügüi7ne ’nykyinen, nykyajan’ | va nütVsün, nütVsüin ’nykyinen’
= mdE 7nej ’nyt’, M 7ni ’jo’ | ? votj (i)ni, (i)7ni ’jo;
enää’ | ? syrj 7ni, 7nin id. Ks. myös nyt.
Lindström Suomi 1852 66 (sm nyky, nyt ~ md), Genetz 1890
Partikk 180–81 (+ ka), Setälä 1896 SUSA 14:3 46 (sm ~ md),
SKES 1958 406–07 (+ ly va ? votj ? syrj), Häkkinen 1987 ES
201–02, UEW 1988 707 (votj syrj epäilyksettä).

nykä (Jusl 1745; paik. itämurt. KPPohjanm) ’pieni
kulunut veitsi / kleines abgenutztes Messer’, nykärä,
nykerö ’jk pieni ja tylppä (paik. itämurt.)’, nykerönenä (joks. yl.) ~ ka nykä ’lyhyt, tylppä kapine; nykerö;
tynkä, nysä’, nykerö ’nykerö’, nykyrä ’id.; tynkä’ | ve
7nuga ’huono veitsi’.
Deskr.-sävyinen sanue, vrt. nysä. Sanan takavok.
variantti on ilm. vi nuga ’veitsi’.
Ahrens 1853 GrEhstn 159 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 67,
Ojansuu Vir 1909 119 (samoin), Tunkelo 1946 VeKÄH 346–

nyplätä (Eurén 1860; As 1664 knyplöitä; etup. länsimurt.) ’valmistaa pitsiä; sormeilla, hypistellä /
klöppeln;
befingern’,
nyply,
nypläys
’pitsinvalmistus’, nypliä ’hypistellä’
< nr knyppla ’nyplätä pitsiä; hypistellä,
sormeilla’ (= kas knuppeln, ns knüppeln ’lyödä
kalikalla; nyplätä pitsiä’). — Sanaan on kietoutunut
eri tahoilta myös deskr. ainesta, koska sillä tavataan
laajalti myös merk. ’nyppiä’ (vrt. tähän) sekä
toisaalta ’tuhertaa, tehdä jtak hyödytöntä t. huonoa
tulosta’, jota lähellä puolestaan on murt. nypliä
’pilata kangas t. nahka leikkaamalla liian pieneksi
(räätäli t. suutari)’; viime mainittuun liittyy myös
ilmaus nyplä t. nylppä söi epäonnistuneesta
vaatteesta t. muusta käsityöstä.
Karsten 1944 FmS 10 351 (sm < nr), SKES 1958 407.

nyppiä (Jusl 1745; yl. et. LounSm Häme EPohjanm
KSm) ’zupfen, rupfen’, nypätä, nyppäistä ’napata’,
nypistää ’nipistää, näpistää’ ~ ka nyppie,
nypitteä ’nyhtää, nyppiä’.
Arveltu germ lainaksi, vrt. germ *hnupp5o(ja)n-,
ags hnoppian ’poimia’. Kyseessä lienee kuitenkin
nuorehko deskr. sana, johon vrt. s. v. nippa ja näppiä
main. sanoja; samanlainen on myös lpN njâp |pet
’nykäistä, nykiä’.
Wiklund 1896 SUST 10 247 (sm ~ lp), SKES 1958 407 (sm ~
ka; myös lp sana sopii samaan yhteyteen joko satunn. vastaavuuden tai alkusukulaisuuden kautta), Koivulehto Vir 1974 121
(< germ).
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nyppy (Gan 1787; et. LounSm Häme) ’kohouma
(esim. kankaassa), näppylä / kleine Erhebung,
Noppe; Pickel’, (mäen) nyppylä (Jusl 1745; yl.),
nypykkä ’nyppy; pieni nenä’ ~ ink nüppü ’nuppi’,
nüppünenä ’pystynenä’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. nupu, nuppu ja näppy.
Karsten 1944 FmS 10 351–52 (sm nyppylä < nr murt.).

nyreä (Eurén 1860; joks. yl.) ’verdrießlich, mürrisch’,
(olla) nyreissään ’pahoilla mielin’, nyristä (Jusl
1745; hajat. länsimurt.) ’murista; valittaa’, nyreksiä
’valittaa’ ~ ka nyrissä ’inistä, ynistä’, nyreksie ’id.,
nureksia, nyreksiä’ | ve 7nürkta (prs. 7nürgub)
’nyyhkyttää (lapsi)’ | va (Kukk; prs.) nürizeb ’narisee
(ranne)’ | vi (Wied) nürada ’murista, torailla’.
Deskr. sanoja, vrt. nireä, nurista ja nurkua, ks.
myös nyrpeä.
Ganander 1787 NFL 2 278a (nyristä ~ vi), VW 3 1888 55 (nyristä ~ nyreä), SKES 1958 407–08 (nyreä ~ ka, nyristä ~ vi).

nyrhi (JuslP, Gan 1787; itämurt. Kymenl) s. ja a.
’tylsä (kirves, puukko) / stumpfe Axt, stumpfes
Messer; stumpf’, nyrhiä (AAchrenius 1756), nyrhätä
(Gan; myös paik. länsimurt.) ’veistää t. leikata
huonosti, jyystää’, nyriä (paik. ESm) id. ~ ink nürhi
’tylsä (kirves)’, nürihüä ’tylsistyä’, nürr‰ıä ’hakata t.
veistää tylsällä aseella; tylsistyttää’ | ka nyrhi ’tylsä
ja kulunut kirves’, nyreytyö, nyryytyö ’tylsyä
(teräase)’, nyräkkä ’tylsä’ | va nüri ’tylsä’, nürittüja
’tylsyttää’ | vi nüri, E nühr ’tylsä, tylppä’, nürida
’tylsyttää’, nüristuda, nürineda ’tylsyä’.
Vrt. nykä, nysä, nyhertää.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 171 (sm ~ vi), SKES 1958 408 (+
ka va).

nyrjähtää (Gan 1787; yl.) ’mennä sijoiltaan / verrenkt werden’, nyrjähdys, nyrjähdyttää, nyrjäyttää,
vrt. myös nyrjähtyä ’riitaantua’ (Koll 1648 »Taita ne
keskenänsä welasta nyrjähtyä») ja nyrjähdös ’riita’
(Koll »Tule nyrjähdhös miesten wälillä»).
Mahd. alkuaan etuvok. variantti v:lle nurjahtaa
(etup. itämurt. EKPohjanm) ’nyrjähtää, mennä sijoiltaan’ ~ ka nurjahtoakseh ’id.; kellahtaa, mätkähtää
(nurin)’, joka liittynee nurja sanaan (ks. tätä). Vrt.
myös nyrvähtää.
SKES 1958 408 (sm ~ ka; deskr. sanoja).

nyrkki (Hemm 1616; yl.) ’Faust’, nyrkkeillä, nyrkkeily, (olla) nyrkkisillä ’nyrkkitappelussa’ ~ ink
nürkki ’nyrkki’ | ka nyrkki ’id.; rystyset’, kaP
nyrkky
’nyrkki; keskisormen keskimmäinen

rystynen’, nyrkätä ’pukata nyrkillä’ | ve 7nurk (adess.
7nurkul) ’nyrkki’, 7nurkta ’lyödä nyrkillä’ (vi
koillmurt. nürk ’rystynen’ ilm. < sm).
Jos alkup. merkitykseksi katsotaan ’rystynen’, sana voisi mahd. olla nurkka sanan etuvok. variantti.
Kettunen 1922 LVeHA 2 4 (sm ~ ve), SKES 1958 408 (+ ka;
vi murt. < sm).

nyrkkä ks. jyrkkä.
nyrpeä (Lönnr 1880; joks. yl.) ’verdrießlich, mürrisch’, nyrpistyä (Eurén 1860; paik. PSm) ’pahastua’,
nyrpistää (nenää; et. itämurt.).
Deskr. sana, vrt. nyreä ja nirpistää.
nyrvähtää (Eurén 1860; etup. Kaakk- ja KSm) ’nyrjähtää, mennä sijoiltaan / verrenkt werden’, nyrviä
(paik. KSm Pohjanm Savo) ’pukata (sarvilla t. kyynärpäällä); vieroa’ ~ ka nyrvähteä ’nyrjähtää, venähtää’, nyrvähteäkseh ’id.; luiskahtaa, kompastua;
mennä vähän kallelleen’, nyrvähytteä, nyrvätä
’töykätä, tyrkätä, survaista; nyrjäyttää’, nyrvässä,
nyrvälleh ’vähän kallellaan’ | ly 7nürväittä ’liikauttaa,
vetäistä’.
Deskr.-luonteisia sanoja, joissa voi olla aineksia
useammaltakin taholta; vrt. nyrjähtää sekä ka
nyrkätä ’pukata’ s. v. nyrkki.
SKES 1958 408 (nyrvähtää ~ ka, nyrviä ~ ka ly; vrt. myös nyrjähtää).

nysi (: nyden; paik. Savo), lysi (: lyden; Lönnr 1874;
paik. kaakkmurt.) ’viikatteen varsi; kädensija / Sensenstiel; Handgriff’, nyttö ’viikatteen varressa oleva
kädensija (Eurén 1860); piikki, jolla viikatteen terä
kiinnitetään varteen
(PäijHäme)’ ~ ink lüsi
’viikatteen varsi’ | ka lysi ’lyhytvartinen viikate;
lyhyt viikatteen varsi’ | va lüsi ’viikatteen varsi’ | vi
lüsi (g. löe) ’viikatteen varressa oleva kädensija’
= lp nâ∞d∞dâ ’varsi, kahva, kädensija’ | md 7ned' |
vogE I näl, L nüjal, P nal | ostjI nü3ol, E n#et, P nü3al | unk
nyél id. || samJr nirC | Jn 7n‰ıC ’veitsen kahva’ | T 7nir |
slk nir | Km 7nirVze ’(esim. kirveen) varsi, (veitsen)
kahva’.
MUSz 1873–81 410 (sm lysi ~ vi lp md vog ostj unk), VW 3
1888 43 (+ sm nyttö, sam; lisäksi lpIn novta, votj n{id, syrj nud
’varsi, kahva’), Setälä 1896 NyK 26 390 (sm lysi, nysi ~ lp md
vog ostj unk), Paasonen 1917 Beiträge 78, Toivonen 1949–51
FUF 30 349–51 (vain lp nâ∞d∞dâ tähän), FUV 1955 32, E.
Itkonen 1956 UAJ 28 64 (lysi sekundaari), SKES 1958 408 (+
va; lpIn novda ~ votj syrj muuta alkuperää), TESz 2 1970
1040–41, MSzFE 1978 479–80, Janhunen 1981 SUSA 77:9
16, UEW 1988 304, 706.
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nysty (Lönnr 1880; paik. Pohjanm KSm) ’näppylä;
pieni kohoama / Pickel; kleine Erhebung’, nystyrä
(Gan 1787; yl.), nystermä (Gan) id. ~ ink nüstürä:
mäenn. ’mäennyppylä’ | ka nystermä id., nystyrä ’nysä, tynkä, pätkä’, nystyrikkö ’epätasainen maa’.
Deskr. sana, jota on ositt. lähellä nysä (ks. tätä),
vrt. nästy.

nytty (Gan 1787; paik. Pohjanm) ’nyytti; kerralla
haravaan otettava heinämäärä / Bündel; jeweils mit
der Heugabel aufgenommene Menge Heu’, nyttyrä
(PSm, paik. Häme) ’nyytti, pieni kerä; (hius)nuttura’.
Ilm. kontam. sanoista nyytti ja mytty, ks. näitä,
ositt. myös nuttura sanan vaikutusta.
SKES 1958 409 (s. v. nyytti, deskr. sana).

SKES 1958 408 (sm ~ ka).

nysä (VR 1644; yl., ei Verml Ink) ’pätkä; lyhyt ja
kulunut piippu t. puukko; (Jusl 1745 myös) kyhmy /
Stummel; alte Stummelpfeife, altes kurzes Messer;
Beule’, nysiä (Lönnr 1880; paik. PSatak) ’veistää
huonolla puukolla t. kirveellä, nyrhiä’ ~ ka nyttVsä
’nysä, tynkä, pätkä; lyhytkasvuinen henkilö’, nytVsäkkö ’tavallista lyhyempi, kovin lyhyt’ | ly nütVs (mon.
nütVsäd) ’tyvi, juuri, (esim. sarven) tynkä’ | vi nüsida
’leikata tylsällä esineellä’ | ? li nuC VzVzq ’kutistua’,
nuVz®a ’kutistuma’.
Deskr. sana, vrt. nykä, nyrhi, nysty.
VW 3 1888 46 (nysiä ~ vi), Ojansuu 1918 KAÄH 55 (+ ka),
Kettunen 1938 LivW 258 (+ ? li; deskr.), SKES 1958 408–09
(+ ly).

nyt (Agr; yl.) ’jetzt’, nytte(n), nyttemmin ~ ink nüt |
ka nyt ’nyt’ | ly 7nügüde, 7nügüd'eDlin ’nykyisin, nyt’ |
ve nügüd, 7nügüdi ’nyt’, 7nügüden ’nyt, juuri’ | va nüd,
(Kukk) nüttä | vi nüüd | li ni, (Sal) nüJud ’nyt’.
Perustuu vartaloon nyky- (ks. tätä), todennäk.
johd. *nügüt (: *nüküden, vrt. ly ve).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Lindström Suomi
1852 66 (sm nyky, nyt ~ md), *Genetz 1890 Partikk 180–81 (+
ink ka ve va li; johd ny’yt: nykyen kuten ve), Thomsen 1890
BFB 352 (? < baltt), *Kettunen 1923 EKeel 2 166–67
(ominaisuudennimen *nykyys partit:sta *nykyyttä), SKES 1958
406–07 (s. v. nyky; + ly), Liimola 1963 SUST 127 54–55 (t
mahd. vanhan *ttV-lokatiivin edustaja), Häkkinen 1987 ES
201–02, UEW 1988 707 (ims kielissä *ttV-lokatiivi).

nytkiä (Martti n. 1580 ’nyhtää’; lounmurt.) ’nykiä,
liikkua nykäyksittäin / zucken’, nytkyä, nytkyttää (yl.,
ei Verml Ink), nytkytellä (Flor 1702), nytkähtää, nytkähdellä, nytke ~ ka nytkeä ’nytkää, hytkyä, huojua’,
nytkytteä ’nytkyttää, jytkyttää, ketkuttaa; nyökyttää’,
nytkähteäkseh ’nytkähtää, hytkähtää’, nytky ’(nyrkillä, hihnalla tms. annettu) läimäys, isku’ | ve 7nütƒktƒa
(prs. 7nütkib) ’nyppiä, temmata irti, nykiä; nyhtää
(pellavia)’, 7nütƒkäita ’nykäistä (irti)’.
Deskr.-luonteisia sanoja, joita lähellä ovat mm.
nykiä ja hytkyä, ks. näitä.
SKES 1958 409 (sm ~ ka ve).

nyyhkiä (Lönnr 1880; yl. et. hämmurt. Pohjanm KSm kaakkmurt.) ’weinen, schluchzen’, nyhkiä (1797;
osin länsimurt.), nyyhkyttää (yl., ei Verml Ink) id.,
nyyhke, nyyhkytys ~ ka nyykytteä ’itkeä nyyhkyttää’ |
ve 7nühkta (prs. 7nühkab) ’id.; niiskuttaa (nenää)’,
nühkutada ’niiskuttaa (nenää)’.
Onomat. sanoja, joita muistuttavat lisäksi sm
murt. nyyskiä, nyyskyttää ’nyyhkyttää’, ka nyytVskytteä id. sekä niiskua (ks. tätä).
SKES 1958 409 (sm ~ ka; onomat. sana, samantapaisia myös
lp:ssa).

nyykistyä (PSavo ja ymp., paik. Pohjanm Häme)
’lyyhistyä; käpertyä / zusammenbrechen; sich
hocken’, nyykertyä (paik. PSm) id., nyyköttää
’nököttää, olla kyyryssä’, nyykähtää ’nuokahtaa’,
nyykkiä, nyykätä (Eurén 1860) ’nyökkäillä’ ~ ka
nyökistyö ’kyyristyä’.
Sanaan nyökätä ja sen vastineisiin liittyviä deskr.
sanoja, joihin vrt. myös kyykky, nököttää.
nyylä (Schr 1637; paik. hämmurt.) ’kuhmu; syylä /
Beule; Warze’
todennäk. < nr murt. knyla ’kuhmu, nystyrä’ (rinn.
knöl, knöla, vur knyl, nn knul id.). Toisen selityksen
mukaan sama sana kuin ink nüblä | ka nyplä | ly ve
7nübl ’nappi’ (myös Kal, Eurén 1860, Lönnr 1880
nyplä ’nappi’; sanaa ei juuri kuitenkaan tunneta sm
murteissa). Ainakin merk:een on vaikuttanut myös
riimisana syylä.
JuslP 242a (sm nyylä < ruots), Renvall 1826 SSK 2 24 (samoin), Tunkelo 1946 VeKÄH 93 (sm nyplä ~ ka ly ve), SKES
1958 407 (nyylä mahd. < nr).

nyypähtää ks. niipahtaa.
nyytinki ks. knyytinki.
nyytti (Lönnr 1880; itämurt. Häme) ’Bündel’, rinn.
knyyti, knyytti (Renv 1823; lounmurt. LUus Satak),
(k)nyytty, (k)nyyty (Pohjanm Kain, paik. Peräp Länsip) ~ ka nyytti ’nyytti, mytty’
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< nr knyte ’käärö, mytty, nyytti’, v:stä knyta ’solmia, sitoa’.
Renvall 1823 SSK 1 202 (knyytti < ruots), Karsten 1936 FmS 4
513 (nyytti, knyytti < nr murt. Sm), SKES 1958 409 (+ ka).

nyökätä (Pacchalenius 1667; joks. yl.) ’nicken’,
nyökyttää, nyökäyttää, nyökkäillä, nyökkäys; (olla)
nyökässä, nyökällä(än) ’kallellaan, nuokuksissa’ ~
ka nyökytteä ’nyökyttää (päätä)’, nyökälläh
’kallellaan’.
Etuvok. variantteja s. v. nuokkua main. sanoille.
Setälä 1906–08 FUF 6 70 (sm ~ lpN nuvkket ’nyökätä’), SKES
1958 409 (sm ~ ka, deskr.; lp nuwketit ’nyökäyttää päätään’
mahd. < sm nuokata t. nyökätä).

nyöri (Raam 1642 snyöri; yl.), nööri (Pohjanm LPSatak Kain Peräp), nöyri (Länsip, osin EPohjanm
Kain) ’nuora, punos; hihna / Schnur; Band’ ~ ink
nüJorüt (mon.) ’nyörit’ | ka nyöri ’nyöri, rukinnyöri’ |
vi nöör ’nuora, nyöri, rihma’
< mr nr snöre ’naru, nyöri’, isl snøri id. (ksk *sn5oria-, vrt. nuora). — LpN neurre, Lu snuorri, In
snuori, snyeri ositt. < sm, ositt. < sk.
Thomsen 1869 GSI 137 (sm ~ vi; < ruots), Ahlqvist 1871 KO
158 (samoin), Streng 1915 NRL 132 (+ ka; < mmr vur), SKES
1958 409 (lpN < sm, Lu In < ruots t. sm).

nähdä (Agr; yl.) ’sehen’, taiv.-muotoja näet (näes,
nääs), näen, näemmä; (jhk) nähden, johd. näkijä,
näkevä, näkemä (: näkemiin), nähtävä (: nähtävästi),
nähtävyys, näky; ks. erikseen näkyä, näkö, näyttää ~
ink nähhä ’nähdä’ | ka nähä ’nähdä, kokea, katsoa,
sietää, havaita’, näkevä, näkeväine ’näkevä; näkyvä’,
näkijä ’näkevä; (silmin)näkijä’ | ly 7nähtä (prs.
7nägen) | ve 7nähta (prs. 7nägen) ’nähdä’, 7näg‰ı ’näkijä’
| va nähä, nätä (prs. näen, nähen) ’nähdä’,
nätVsijäzm5ez ’todistaja’ | vi näha (prs. näen) ’nähdä’,
nägija ’näkevä, näkijä’, nähtav ’näkyvä, nähtävä’:
nähtaval ’näkyvillä’, nähtavasti ’nähtävästi’ | li
nüjaCdq (prs. nüjaC b) ’nähdä’, n5eC ji ’näkevä, näkijä’
= lp niekºgª âdit ’nähdä unta’ | mdE 7nejems, M 7näjqms ’nähdä, havaita’ | votj naan{i ’katsoa, tarkastaa’ |
vogI nigl-, L n‰ıl-, P n5egl- ’näkyä, tulla näkyviin’ |
ostjI ni-, E niw-, P ni-, n¥ı- ’näkyä; olla valoisaa;
häämöttää’ | unk néz ’katsoa’.
Stiernhielm 1649 Käsik 228 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 2
235 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 139 (samoin), Gyarmathi
1799 Aff 77 (sm ~ unk), Sjögren 1832 GS 1 473 (+ ve), Sjögren 1849 MélR 1 225, 231 (+ li), Schott 1849 AltSpr 123 (+
md; mong), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), MUSz 1873–81
400 (+ vog ostj), Budenz 1879 NyK 15 158 (ka ~ ve), Qvigstad

1881 Beiträge 96 (+ lp), VW 3 1888 23–24, Wichmann 1903–
04 FUF 3 110 (+ votj), Turunen 1946 SUST 89 146 (+ ly),
FUV 1955 101 (? votj), Joki 1956 FUFA 32 52 (votj kuuluu
tähän), SKES 1958 410 (? votj), TESz 2 1970 1016–17,
MSzFE 1978 470, Häkkinen 1987 ES 202–203, UEW 1988
302.

näin (Agr; yl.) adv. ’so, auf diese Weise’, näin ikään
(murt. näinikkäästi jne.) ’tällä tavoin’ ~ ink näin
’näin’, näinikk5e ’tällä tavoin’ | ka näin ’näin’,
näin ikänä ’näin ikään’ | va näi: näi mokomaina
’tällainen’
instruktiivimuoto pron:sta nämä, ks. tätä.
SKES 1958 412 (s. v. nämä; sm ~ ka), Häkkinen 1987 ES 203
(+ va).

näivertää (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’kivistää (vatsaa; myös näläntunteesta); porata (Eurén) / (Bauch-)
schmerzen haben (auch vor Hunger); bohren’ ~ ka
näiverteä ’kairata, porata; nakertaa, jyrsiä; kivistää
(vatsaa)’ | ly näiverta (yksip. näiverdau) ’nipistää
(vatsaa)’.
Voi kuulua näivä sanueeseen (ks. tätä) ja
heijastaa sen alkuperäistä syömättömyyteen liittyvän
sairauden merkitystä; vaikutusta näyttäisi olevan
myös sanoista nävertää ’kovertaa, kaihertaa’, näveri
(ks. tätä).
VW 3 1888 5 (navertaa, nävertää, näivertää ilm. < ruots, ks.
navari), SKES 1958 410–11 (+ ka ly; deskr. sana, johon on
vaikuttanut nävertää ’porata’).

näivettyä ks. näivä.
näivä (As 1737; paik. LounSm PPohjanm) ’puolikuiva, kostea, sitkeä / halbtrocken, feucht, zäh’, näivettyä (Jusl 1745; yl. et. itämurt. Pohjanm) ’kuivua,
kuihtua, nahistua’, näiveä (paik. itämurt. KPohjanm)
’kostea (heinä); huonovointinen, raukea’ ~ ka näivä:
näivälleh ’kostea, huonokasvuinen (heinä); raukea’,
näiväkkä ’näivettynyt, nuutunut, kuivakka, kitukasvuinen (kasvi); voimaton, veltto, hidas, huono syömään (ihminen)’, näivistyö ’nahistua, kuihtua; voipua, nuutua, väsyä’ | ly 7näiviVstüda ’surkastua, lakastua’ | ve näiviVstuda, neiviVstuda ’nahistua, pehmetä
(nauris)’
? < baltt, vrt. liett naivà, neivà ’vaikea sairaus;
riutuminen’. Äänteellisesti ja osin merkityksenkin
puolesta läheisiä ovat s. v. nuiva main. sanat.
Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (sm ~ ve), Mägiste 1928 Demin 156
(+ ka), Nieminen 1934 FUF 22 14 (< baltt), Fraenkel 1955–62
LitEW 480 (sm < baltt), SKES 1958 411 (+ ly; mahd. < baltt,
mutta voi myös olla deskr., vrt. nuiva sekä noivea
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’sairaalloinen, heikko, alakuloinen’), T. Itkonen Vir 1983 220
(omap.).

näkki1 (Finno 1583; yl.) ’vedenhaltija / Nöck’ ~ ka
(run., harv.) näkki ’vedenhaltija, vetehinen’ | vi näkk
(g. näki, murt. näku) ’vedenhaltija’
< nr näck, vur neck ’vedenhaltija’, vrt. mr neker,
isl nykr, kas necker jne. id. (palautuu ieur
juureen *nigwu- ’pestä, kylpeä’; nr sanan vok. ä on
epäselvä). — Eri sanuetta on näkinkenkä, ks. näkki2.

7nägöv‰ı ’näkyviin’ | ve 7näguda | va nätVsüä ’näkyä’ |
vi näida (prs. näib) ’näyttää, tuntua, vaikuttaa
(jltak)’ (sm näkymätön > lpN n∞ækkâmæt |tom
’näkymätön; yliluonnollinen olento’)
= mdE 7nejavoms, M 7näjqvqms ’tulla huomatuksi,
näkyä’.
Johd. v:stä nähdä, ks. tätä.
MUSz 1873–81 400 (sm ~ vi md), SKES 1958 410 (+ ka ly ve
va; lpN < sm), Häkkinen 1987 ES 204.

Moller 1756 Beskr 125 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 2
238 (+ vi), Rietz 1862–67 SDL 466 (sm, lp nik ~ germ), Ahlqvist 1871 KO 216 (< sk), Qvigstad 1893 NL 246 (lp < sk),
*Holmberg 1913 SUST 32 191–256, Streng 1915 NRL 133
(sm vi < vur mmr), Hellquist 1939 SEO 714 (ruots sanan alkuperästä), SKES 1958 411 (+ ka).

näkäräinen (Gan 1787; lounmurt., paik.
’ampiainen; pieni pistävä hyönteinen /
kleines stechendes Insekt’, näkärä (paik.
’mäkäräinen’ ~ vi murt. nägar(ik) ’pieni
hyönteinen’.
Vrt. mäkärä.

näkki2, näkkä (eri tahoilla murt., harv.) ’simpukka,
kotilo / Schnecke’, näkinkenkä (VR 1644; yl. paitsi
Länsip Verml Ink; Schr 1637 näkän kenkä),
näkinkota (Agr) id.
< vur sneck, nr snäcka ’simpukka, kotilo’ (< saks
schnecke id.). Vi (Wied) nekk (g. neki), näkk (g. näki) ’simpukka’ < joko ruots t. saks. — Sana on suomessa usein käsitetty samaksi kuin näkki1, ja myös
vedenhaltijaa koskevia uskomuksia on liitetty näkinkenkiin.

VW 3 1888 2–3 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 202, SKES
1958 358.

Streng 1915 NRL 132–33 (< vur nr), SKES 1958 411–12,
EEW 1982–83 1782 (vi < ruots t. saks).

näkkileipä (vanhastaan LSm) ’ohut, kuvioitu ruisleipä / Knäckebrot’: jälkiosa käännös, alkuosa laina
< nr knäckebröd ’näkkileipä’; alkuosana knäck
’työkalu, jolla leipä painellaan kuviolliseksi, jolloin
se on helppo taittaa paloiksi’ v:stä knäcka ’murtaa,
taittaa’ — nr knäck myös > sm (k)näkki (paik.
KPPohjanm) ’puikko, kaulin t. kampamainen esine,
jolla leivän pinta rei’itetään’, jonka johd. on näkätä
(laajalti länsimurt.) ’painaa (koriste)kuvio leivän
pintaan’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 149 (sm < nr), SAOB 1937 K 1733–
34, 1738, SKES 1958 412.

näky ks. nähdä.
näkyä (Agr; yl.) ’gesehen werden, sichtbar sein’,
näkymä, näkymätön, näkyvä (: näkyvissä), näkyisä
’riittoisa’, ks. erikseen näyttää ~ ink näkküJuä ’näkyä’,
näkküisä ’tehoava ja kauan kestävä, riittävä’ | ka näkyö ’näkyä, olla näkyvissä; näyttää jltak’, näkymätöin ’näkymätön’, näkyisä ’näkyvä, kaunis; riittoisa’
| ly 7nägüdä ’näkyä’, nägümätüöi ’näkymätön’,

Länsip)
Wespe;
Länsip)
pistävä

näkätä ks. näkkileipä.
näkö (Agr; yl.) ’Angesicht; Sehvermögen;
Aussehen, Schein’, yhd. näköala, näkökanta, kulma, ulkonäkö johd. näköinen ~ ink näkö
’näkö(aisti); kasvot’, näköala; näkköin ’näköinen’ |
ka näkö ’näkö(kyky); näky; koke-minen; ulkonäkö’,
näköala ’näköpiiri, näköala’, näköine ’jnk näköinen,
jtak muistuttava, jnk lainen’ | ly 7nägö ’näkö’ | va
7nako ’näkö; kasvot’ | vi nägu ’kasvot, naama’ | li
näCg ’näky; ulkonäkö; kasvot’ (li näg5u ’ulkonäkö,
kasvot’ < vi; lpN nækko (Lu In) ’ulkonäkö’ < sm).
= lpN niekko (U Pi Lu) ’uni, unennäkö’.
Johd. v:stä nähdä, ks. tätä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 293 (sm ~ lpR njäko ’uni’), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 96 (+
lpN), VW 3 1888 23–24 (+ ka vi lpN, li nägu), Kettunen 1938
LivW 259 (+ li näC g; li näg5u < vi), SKES 1958 410 (+ ly; lp
nækko < sm), Häkkinen 1987 ES 204 (näköinen).

näljä (Raam 1642; loun- ja hämmurt. Satak
EPohjanm KSm, hajat. muualta) ’lima, kuola, visva /
Schleim, Geifer, Eiter’, näljy (paik. PSatak
EPohjanm) ’(kalan) lima, tahmea neste; mahla’,
näljäinen ’limainen’, näljätä ’nuolla, tehdä
limaiseksi; kaluta (ilman hampaita)’.
Deskr. sanoja, vrt. nälä, nälvä, nilja, nuljakka.
VW 3 1888 66, SKES 1958 412 (s. v. nälvä; deskr. sana).

nälkä (Agr; yl.) ’Hunger’, nälkäinen, nälättää, nälkiintyä; yhd. nälkävuosi, nälänhätä; nälkäkurki
’mustahaikara, Ciconia nigra (Schr 1637; linnun
esiintymisen parvena on katsottu ennustavan
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nälänhätää)’ ~ ink nälkä ’nälkä’, nälkäh‰ın
’nälkäinen’, nälättüja ’nälättää’ | ka nälkä ’nälkä;
halu, himo; tarve, puute’, nälkähine ’nälkäinen’ | ly
7näDlg((e) ’nälkä’, 7nälgähi7ne ’nälkäinen’ | ve nälg
’nälkä, puute’, nälgüja7ne ’nälkäinen’ | va nältVsä
’nälkä’, nältVsein ’nälkäinen’ | vi nälg ’nälkä’,
näljane ’nälkäinen’ | li nüjalga ’nälkä, puute; ahne’,
nüjalgali ’ahne’
= lp næl |ge ’nälkä’. — Ims sanan alkuperäisenä
vastineena voitaisiin pitää myös sanaa lpT 7nie´¢lge
’laiha,
rasvaton
(varsinkin
kala)’,
jolloin
yleislappalainen næl |ge olisi katsottava vanhaksi ims
lainaksi. — Ei liene mahdotonta, että sanan taustalla
olisi sama äänt. motivaatio kuin s. v. nälvä main.
sanoissa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 279 (sm ~ lpR nelge ’nälkä’), Ganander 1787 NFL 2 238a (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 139 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve), Budenz 1879 NyK 15
158 (+ ka), VW 3 1888 74–75 (+ li), T. I. Itkonen 1928 SUST
58 35 (sm ~ lpT 7nie´¢lge; lp næl |ge ’nälkä’ < ims), Tunkelo Vir
1930 381 (+ ink), Turunen 1946 SUST 89 125 (+ ly), SKES
1958 412 (lp næl |ge ’nälkä’ < ims, jolloin sanan vanha vastine
voisi olla lpT 7nielke).

nälvä (Gan 1787; lounmurt. Satak EPohjanm) ’lima
/ Schleim’, nälviä ’syödä haluttomasti, näykkiä (et.
itämurt.); pistellä sanoin, ivata (yl.)’, nälvehtiä (paik.
itämurt.) ’nirsoilla’ ~ ink nälviä ’nälviä, ivata; näykkiä (hevonen)’ | ly 7nälm(e ’home vedenpinnalla’ | ve
7nälmotada ’mutustella, pureskella haluttomasti;
märehtiä’ | vi murt. nälv (g. nälva) ’lima’, ? nälbata
’lipaista (kielellä)’.
Sanat voivat olla kaukaista heijastumaa sgr sanapesyeestä, johon kuuluvat lp njal |bme ’suu’ | tVserL
jqlmq, I jäqlme ’kieli’ | vogE L 7niDlqm, I 7nilqm, P 7n5elqm
| ostjI P 7nälqm, E 7nätqm | unk nyelv id. — Samaan
merkityskenttään kuuluu runsaasti samalla tavoin
äänt. motivoituja sanoja kuten ikivanhat niellä,
nuolla ja nolki, erityisen lähellä nälvä sanaa ovat
nilva, näljä, nälä (ks. näitä); kyseessä voi siis yhtä
hyvin olla nuori deskr. muodoste.
VW 3 1888 66 (sm nälvä, näljä, nälä ~ vi), Ojansuu Vir 1909
29 (sm nälviä, nälvätä (ja ? nälvä) ~ vi nälbata; mahd. samaa
sgr sanaperhettä kuin unk nyelv jne.), SKES 1958 412 (deskr.,
vrt. nilva, nilpa; näljä, nälä), UEW 1988 313–314 (unk ~ lp
tVser vog ostj; ei sm), Janhunen 1992 JuhlakRédei 239–40 (voi
olla samaa sgr (? ural) sanaperhettä kuin unk nyelv jne.).

nälä (Gan 1787; JuslP, HAchrenius 1777 (sammakosta:) näläkotti; KPohjanm) ’lima / Schleim’ ~ ka
7nälä ’(kalan) lima’ | ve 7näDle (g. 7näDlegen) ’lima’.
Deskr. sana, vrt. nila, nuli; ks. myös näljä, nälvä.

SKES 1958 412 (sm ~ ka ve; deskr., vrt. nilva, nilpa, näljä).

nämä (Agr; yl.), murt. nämät (Agr), nää ’(Pl.) diese’
(mon. pron:sta tämä) ~ ink nämät | ka nämä ’nämä’ |
ly 7nämä(d) ’nämä’ | va näväd ’he’ | vi nemad | li
nänt id.
= ? lp n®a-: N n®avt (E Lu In Ko) ’näin, tällä
tavalla’ (ellei tämä ole sm naa pron:n vastine) | mdE
7ne, 7netƒ, M 7nä, 7nat ’nämä; nuo; ne’ | ? tVserL ninq, I
nine, näqne ’nämä, ne’ | syrj naj(e ’he’ || ? slk na ’tuo,
se’; tVser ja slk sanat voivat olla sm ne pron:n
vastineita; sm ne ja nämä pronomineille
vastineineen on oletettu myös yhteistä alkuperää. —
Tämän pron:n vanhoina taiv.-muotoina on pidetty
myös
postpositioita,
joista
on
kehittynyt
myöhäsyntyisiä paikallissijapäätteitä ugr kieliin ja
joita semmoisenaan esiintyy eräissä sam kielissä;
pron:n esiintyminen paikallisen postp:n funktiossa ei
kuitenkaan tunnu semanttisesti luontevalta.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1
565 (+ va), Castrén 1845 EGTsch 20 (+ tVser), Sjögren 1849
MélR 1 199 (+ li), Lönnrot 1854 Enare 240 (+ lp), Budenz
1877 NyK 13 55 (+ md), Budenz 1879 BB 4 213 (+ syrj), Setälä 1890–91 ÄH 219 (+ ka), Collinder 1934 IUS 56 (+ slk; ~
ieur), FUV 1955 38 (nämä, ne, nuo samaa alkuperää), E. Itkonen 1956 UAJ 28 64 (nämä, ne, nuo pron:ien vastineet erotettavissa toisistaan), Sebestyén-Németh 1958 ALH 7 334 (sm
nämä t. ne pron:ien yhteyteen mahd. sam ja unk postpositioita),
SKES 1958 412 (+ ly, ? lp ? tVser), TESz 2 1970 1010, Rédei
1973 SUST 150 312–13 (sam ja ugr postpositioita ja sijapäätteitä), IllitVs-SvitytVs 1976 OSNJa 93–94 (nostr), MSzFE
1978 470–72 (~ ugr sam), Häkkinen 1987 ES 205, UEW 1988
301 (~ ugr sam).

nänni (Gan 1787; yl., ei Verml) ’rinnanpää; (murt.)
rinta (Ink); lehmän utaren pää / Brustwarze; Brust,
Zitze’, nännä (Jusl 1745; KaakkSm, paik. Häme Savo KSm) ’id.; tutti’ ~ ink nännä ’naisen rinta;
tutti; (mon. nännät) utaret’ | ka nänni ’nänni, nisä,
naisen
rinta;
lehmän
utare;
näärännäppy,
kasvannainen hevosen ikenissä’ | ly 7nä7n, 7nänni
’nänni, nisä; naisen rinta’, 7nä7n7nik ’rintaa imevä
lapsi’ | ve 7nä7nei, 7nä7n‰ı ’nänni’ | va nännä ’nänni;
(mon.) utaret’ | vi nänn (g. -i, murt. -ä) ’äiti; äidin
rinta; nisä’ | li nüjana ’naisen rinta; nisä, utare’.
Lastenkielestä peräisin oleva sana, joka voi olla
vanhakin; äänt. vastineiksi sopisivat myös votj non{i |
syrj 7na7na, 7no7n ’rinta, nänni’, mutta nämä voivat olla
myös erillisiä muodosteita. Ims (lähinnä ka) > ven
murt. njánja, njáni ’nänni’.
Wiedemann 1859 MélR 3 691 (sm ~ li), VW 3 1888 76 (+ vi
syrj), Anderson 1893 Wandl 138 (lastenk.), Kalima 1915 OLR
174 (+ ka ly; ka > ven), Saareste 1924 LVEM 121–23 (+ va),
Virtaranta Vir 1955 67, SKES 1958 412–13 (+ ve).
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näpertää ks. näppi1.
näpeä (Jusl 1745; et. savmurt., paik. KPPohjanm
Peräp) ’terävä; näppärä, kätevä; herkkä, kärkäs; nopea / scharf; geschickt; bereitwillig; schnell’,
näpäkkä (PKarj PSavo KSm) id., näpsä (yl. et.
Häme Satak Savo) ’näppärä’ ~ ka näpie ’terävä;
nopea, vikkelä, terhakka; näppärä, kätevä; soma,
korea, hieno; valistunut’ | ly 7näbed ’terävä; vikkelä,
nopsa’ | vi näbe ’ripeä, rivakka, nopsa’
? < germ *sn∞æ‰b(r)ia-, vrt. mn snæfr ’nopea’, nn
murt. snæv ’nopea; ahdas, niukka’, nr snäv ’ahdas,
tiukka; niukka; tyly’; jos rinnastus katsotaan
oikeaksi, voitaisiin samasta lähteestä katsoa
periytyneeksi myös näpeä merk:ssä ’niukka’ (Agr
näpieste ’niukasti’, ks. myös näppi2). Sanue on
kuitenkin varsin lähellä s. v. näppärä ja näpätä
main. sanoja ja voi olla näihin liittyvää deskr. ainesta. Vrt. myös nopea.
SKES 1958 413 (sm ~ ka ly vi; vrt. näppärä), *Nikkilä 1981
Sananj 23 71–73 (? < germ).

näplätä (Eurén 1860; itämurt. PPohjanm Peräp)
’tehdä jtak pientä käsityötä; sormeilla, hypistellä /
basteln; befingern, (be)fummeln’, näpeltää, näpelöidä, näpliä id.
Deskr. sana, vrt. näppi1 ja nyplätä.
näppi1 (Jusl 1745; yl., ei Verml) ’sormenpää, hyppynen / Fingerspitze’, näpertää, näprätä ’askarrella
jtak pientä’, näpistää ’nipistää (Agr); leikata vähän
kerrallaan; varastaa (vähän)’, näpistellä (nykymerk.
Forseen 1738) ~ ink näppi ’sormenpää, näppi’, näpistüja ’nipistää; tappaa lammas t. vasikka
leikkaamalla kaula poikki’, näpissellä ’nipistellä;
varastaa’ | ka näppi ’sormenpää, hyppynen,
sormenpäät yhteen puristettuina; hyppysellinen;
sormet, käsi, koura’, näpisteä ’nipistää, puristaa;
lyödä kovaa ja hellittämättä; varastaa’ | ly ve 7näp
(mon. 7näpid) ’näppi, hyppynen’ | va näppi
’hyppynen; hyppysellinen’, näpissüja ’nipistää,
näpistää’ | vi näpp (g. näpu) ’näppi, hyppynen’, näperdada ’hypistellä, sormeilla’, näpistada ’nipistää’.
Deskr.-luonteinen sana, vrt. nippa, nyppiä; ks.
myös näpeä, näppiä, näppärä ja näpätä.
Ganander 1787 NFL 2 240 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
139 (sm näpistää ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve näpeitta, ks. näpätä), SKES 1958 413 (+ ka ly).

näppi2 (Agr; itämurt. KPPohjanm Peräp) ’niukka,
täpärä / knapp, gerade noch ausreichend’, näpisti (PSm), näpin tarkasti (savmurt.), näpitärkissä

(lounmurt.) ’niukasti, juuri ja juuri riittävästi’, näpeä
’täpärä, niukka’ (paik. murt.; Agr näpieste, asiak.
1638 näpiäst ’niukasti’, ks. tästä myös s. v. näpeä)
< nr murt. näpp ’niukka’, näppast,
näppeligen ’niukasti’, mr näpper, isl mn hneppr
’niukka, tiukka’; kansanetym. yhdistynyt sanaan
näppi1, kuten osoittavat ilmaukset papin näpillä t.
näpillinen (paik. kaakkmurt.) ’(liian) vähän,
niukasti’ sekä mitata näppinsä t. näppiään ’mitata
vajaaksi’. — näperä (paik. PSavo KPohjanm Peräp
Länsip) ja näpärä (EPohjanm PSatak Kymenl)
’niukka, täpärä’ ovat kontaminaatioita sanoista
näpeä t. näppi + täpärä.
Ganander 1787 NFL 2 240 (sm ~ ruots), Streng 1915 NRL 133
(< mmr, nr murt.), SKES 1958 413 (< nr), Nikkilä 1981 Sananj
23 72 (näpeä ’niukka’ mahd. samaa alkuperää kuin näpeä
’nopea, näppärä’).

näppiä (Flor 1702) ’nyppiä, noukkia (et. EKPohjanm PSm); sormeilla (paik. kaakkmurt.) / zupfen;
befingern’ ~ ink näppiä ’noppia, poimia’, näppim‰ın
’hiukaiseminen, paha olo’ | ka näppie ’nyppiä, sormeilla; nipistellä; näppäillä; näpistellä, varastella’ |
ly 7näppida ’näppiä, kosketella sormenpäillä; nykiä
(kala)’ | ve 7näptƒa, näppida ’nipistellä; purra
(hyönteinen)’ | va näppiä ’näppiä, nipistää’ | vi
näppida ’näplätä, hypistellä’.
Johd:ia sanasta näppi1, ks. tätä; vrt. myös noppia
(s. v. nopata), nyppiä ja näpätä.
Kettunen 1938 LivW 143 (sm ~ vi, li knäppq ’noukkia, poimia,
nykiä’), Tunkelo 1946 VeKÄH 161 (sm ~ ly vi), SKES 1958
413 (+ ka ve va).

näppy (Gan 1787; joks. yl., ei lounmurt. Häme)
’Pickel, Pustel’, näppylä, näpykkä (KaakkSm) ~ ink
näpükkä | ka näppy, näpykkä | va 7napukka, 7napuVska
’näppy, näppylä’, (Kukk) näpükkä ’näppylä, pieni
paise’ | vi koillmurt. näpik ’näppylä’ | li näp®a
’nipukka; pullistuma; näppylä’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. nippa, nyppy, nappula.
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (sm ~ va 7näpuVska), Vaigla 1926 EKeel 5 24 (+ vi murt.), Kettunen 1938 LivW 260 (+ li), SKES
1958 413–14 (+ ka; deskr.).

näppäri (Lönnr 1880; yl. et. hämmurt.) ’kupparin
veitsi, suonirauta / Schnäpper’
< nr snäppare id. muodostettu saks mallin mukaan, jossa Schnäpper ♦ schnappen (~ ruots snappa)
’liikahtaa nopeasti’ (saks taholta > vi (Wied) neper,
näper ’suonirauta’).
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Karsten 1944 FmS 10 352 (sm < nr < saks), SKES 1958 414
(vi < saks, lpN snippar < sk).

näppärä (JAFrosterus 1764; yl. et. PSm), näpperä
(JuslP; paik. I- ja PSm) ’taitava, kätevä / geschickt,
gewandt; handlich’, näppäryys ~ ink näppärä
’ketterä, näppärä, nopsa’, näppürä ’nopea’ | ka
näpperä ’taitava, kätevä; nopea, sukkela; sievä,
hieno, hyvin tehty’, näpperöijä ’olla taitava, kätevä,
tehdä näppärästi; koreilla, keimailla, liehitellä’ | va
(Tsv) näper (g. näprä) ’nopea, vikkelä, sukkela;
tarmokas’ | vi (Wied) näper (g. näpri, näpre), murt.
naper ’ripeä, tarmokas’ (sm > lpIn neppir, näppir
’näppärä, kätevä’).
Ilm. näppi1 ja näpeä sanoihin liittyvä deskr.
sana.
Ojansuu 1918 KAÄH 113 (sm ~ ka), Hakulinen 1941 SKRK 1
117 (? vrt. näppi), Saareste 1953 Suomi 106:3 21 (+ vi murt.),
SKES 1958 414 (+ va (? < vi), lpIn < sm; mahd näppi sanan
johd.), Hakulinen 1961 SKRK2 129 (~ näpeä, näpsä), Nikkilä
1981 Sananj 23 71–73 (? < germ, vrt. ruots näpen ’sopiva,
kätevä’).

näprätä ks. näppi1.
näpsiä (Lönnr 1880; itämurt., paik. Pohjanm) ’katkoa, leikellä; poimia / ab-, durchschneiden, -kneifen;
(ab)pflücken’, näpsätä (paik. itämurt.) ’lyödä kevyesti’, näpsäyttää ’näpäyttää’ ~ ka näpsätä ’näpsätä,
läimäyttää’, näpsie ’napsia, poimia’, näpseä
’läpsyttää; litistä’ | vi näpsata ’napata’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. napsaa, nipsiä ja
näpätä.
Rätsep 1956 ESA 2 83 (sm ~ vi), SKES 1958 414 (+ ka; onomat. sanoja).

näpsä ks. näpeä.
näpätä (Forseen 1738 ’näpistää’; eri tahoilla murt.,
ei Verml Ink) ’lyödä kevyesti, koskettaa; siepata
(Kain Peräp Länsip) / leicht schlagen, berühren;
schnappen, erhaschen’, knäpätä (Agr kneppeis
kond.; paik. länsimurt.) id., näpäyttää, näppäillä,
näppäistä; näppäri (Ljungo 1601) ’näpistelijä,
varas’ ~ ink näpätä ’ottaa, näpätä’ | ka näpätä ’lyödä
kevyesti, näpätä, näpäyttää; nipistää; siepata, napata;
näpistää, kähveltää’, näpähytteä ’näpäyttää; naida’ |
va (Kukk) näpätä ’näpätä, koskettaa’ | vi näpata
’ottaa, napata; näpistää, kähveltää’.
Ositt. omap., napata ja näppi1 sanoihin liittyvää
deskr. ainesta, ositt. selvästi vaikutusta nr v:stä
knäppa ’näpätä, napsauttaa, näppäillä’.

Moller 1756 Beskr 156 (näpäistä ~ näppi, vrt. ruots nappa),
Streng 1915 NRL 133 (sm ~ ka, vrt. vi; < ruots knäppa), SKES
1958 414 (osaksi omap., osaksi < ruots; ka > lpKo).

näre (As 1730 närevitsas; yl.) ’nuori kuusi / junge
Fichte’, merk. murt. myös ’kuusi (isokin; itämurt.),
nuori havupuu (länsimurt.)’, johd. näreikkö ~ ink
näre ’pieni keskenkasvuinen puu, et. kuusi’,
närä(i)sikko ’näreikkö; kitukasvuista metsää
kasvava’ | ka näre ’(tav. nuori) kuusi, näre’,
näre(j)ikkö ’näreikkö, kuusikko’ | ly 7näre (mon.
näreged) ’näre (kuusi)’ | va näre ’nuori kuusi, näre’ |
vi murt. näre ’nuori kuusi; näreikkö’, närestik
’näreikkö’.
MUSz 1873–81 418 (sm ~ unk nyír ’koivu’ sekä votj syrj vog
ostj), Vaigla 1926 EKeel 5 24 (sm näreikkö ~ ink vi), Karelson
1956 TRÜT 41 146 (+ ka va), SKES 1958 414 (+ ly; ink
näresikko > va tai päinvastoin).

näreä (Koll 1648 »näre coira, joca eläimitä pure»;
osin LounSm) ’äreä, nyrpeä / mürrisch, unwirsch’,
närkäs id., närkästyä (Agr; eri tahoilla murt.), närkä
(Jusl 1745) ’viha, ärtyisyys’ ~ ka näräkkä ’ärtyisä,
kärttyinen’, närkästyö ’närkästyä, suuttua’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät sanoihin näristä ja
närä1, ks. näitä.
SKES 1958 415–16 (näreä s. v. närä; ~ ka, närkäs ~ ka).

närhi (Jusl 1745; yl., ei lounmurt.) ’Garrulus glandarius / Eichelhäher’, murt. närri (Häme Satak LUus),
näri (Kymenl), näris (: närihin; osin EPohjanm),
yhd. paska-, paskonärhi id. ~ ink sittanäri | ka närhi,
paskanärhi ’närhi’ | ly pask(e7närhi ’närhi’, ? 7närüöi
’eräs lintu, ? närhi’ | ve 7nä\riVz, sitnäriVz ’närhi’ | va
näre, näri, sittanäri id., p5unäri ’tikka’ | vi pasknäär
’närhi’ (ims, lähinnä ka > ven murt. nergátVs ’närhi’).
Ilm. alkuaan onomat. sana; paska- ja sittaalkuosa viittaa närhen tapaan tonkia keväisin
hevosen lantaa ravintoa etsiessään.
Ahlqvist 1856 WotGr 139 (sm ~ va), Kalima 1915 OLR 171 (+
ka; > ven), Kettunen 1922 LVeHA 1 86 (+ ve), Kalima 1936
NyK 50 135 (+ vi -näär), SKES 1958 414 (+ ? ly 7närüöi, vi
näri).

närhiä (Eurén 1860; LounSm KaakkHäme Kymenl
KarjKann Ink) ’nyrhiä, leikata tylsällä veitsellä; nakertaa, kaluta / mit einem schlechten Messer an etw.
herumschneiden; knabbern, nagen’, närhetä (PSatak
PHäme), närhätä (paik. Satak EKarj), näriä (Satak
LUus; Suomenl. saaret, missä mahd. < vi), närystää
(VarsSm ESatak EHäme) id. ~ ink närr‰ıä ’järsiä, pu-
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reskella’ | va näriä ’jyrsiä, kaluta, nakertaa;
pureskella’ | vi närida id.
Deskr. sana, mahd. samaa alkuperää kuin s. v.
näristä main. sanat. Ink va vi sanat vastaavat sm v:ä
näriä; -h- lienee tarttumaa merkitykseltään läheisistä
sanoista nirhata, nyrhi, ks. näitä.
VW 3 1888 58–59 (sm ~ vi), Ojansuu 1916 SKTT 167 (sm
näriä < vi), SKES 1958 414–15 (+ va).

näristä (Gan 1787 näriseminen; Jusl 1745 ’narista’;
LounSm) ’marista, kiukutella / murren, nörgeln’, närisijä ~ ink närr‰ıä ’herkeämättä haukkua, sättiä
toista’ | ka närissä ’narista; toruskella, nalkuttaa’ | vi
närida ’nalkuttaa, sättiä’, murt. näriseda ’marista;
(Wied) murista’.
Onomat. sana, vrt. narista; samaan yhteyteen
kuuluvat ainakin osaksi myös näreä ja närä1, ks.
näitä.
VW 3 1888 55–56 (sm ~ vi), SKES 1958 415 (+ ka).

närkkiä ks. närppiä.
närkästyä ks. näreä.
närpeä (Peräp Länsip) ’lyhyt ja hieno (eläimen karva) / kurz und zart (Fell)’, närpikarva ’untuvakarva,
lyhyt karva’
< lp njar |bâd ’ohut, harva; lyhytkarvainen’.
Anderson 1893 Wandl 211 (sm ~ lp), Paasonen 1917 Beiträge
275 (lp ~ samJr nierweä ’harva (verkko)’), FUV 1955 40 (samoin, lp ? > sm), SKES 1958 415 (sm < lp).

närppiä ’näykkiä, syödä haluttomasti (LounSm);
veistellä (turhanaikaista askaretta t. jk esine pilalle;
LönnrLis 1886) / hier und da knabbern, ohne Lust
essen; an etw. herumschnitzen (und es dabei verderben)’, närpätä ’tärpätä (kala onkeen)’ ~ ink närppiä
’näykkiä; tehdä jälkiä teräaseella’ | vi (Wied)
närbata ’maistella’; vrt. myös vi närb (g. närva)
’huonoruokainen, kitulias’, närbida ’kuihtua,
riutua’.
Deskr.-luonteinen sana; samanlainen on myös
närkkiä (Kymenl, paik. kaakkmurt. KSm)
’valikoida, noukkia’ ~ ka närkkie | ly 7närkkida
’tärppiä, nykiä (kala)’.
SKES 1958 415 (sm närkkiä ~ ka ly, närpätä, närppiä vrt. vi).

närte (: närtteen, Jusl 1745; itämurt., et. Karj) ’suorakaiteen muotoinen vilja- t. olkikeko; (paik. PSavo
KSm myös) heinäseiväs / rechteckige Getreide- od.
Strohfeime; Heureiter’, närttää ’koota viljaa

närtteelle’ ~ ka närte, närti
’suorakaiteen
muotoinen vilja- t. olkikeko’ | ly 7närte ’närte;
kuhilas’ (ka ly > ven njártega ’viljakeko, ohra- t.
kaura-auma’).
Pogodin 1904 Severnorussk 46 (sm, ve *närteg- > ven), Kalima 1915 OLR 175 (ven < ka, vrt. sm), SKES 1958 415 (+ ly;
ven < ims).

närä1 (LönnrLis 1886) ’kauna, viha (paik. hämmurt.
KaakkSm); äkäinen, kiukkuinen (osin LounSm) /
Groll, Zorn; zornig’, (olla) näreissään ’närkästynyt,
kiukustunut’, närästää (paik. itämurt.), käydä
närälle, ottaa närään jne. ’harmittaa, kiukuttaa,
suututtaa’ ~ ka närä ’närä, kauna, riita’, närävyö
’närkästyä, suuttua’ | ve 7nä\ritada ’soimata, haukkua’
| vi murt. närä, näre täis ’vihainen’ (täis ’täysi’).
Samaa kantaa kuin näreä, ks. tätä.
SKES 1958 415–16 (sm ~ ka vi, vrt. näristä).

närä2 (Lönnr 1880; KaakkSm) ’linnun lihasmaha,
kupu / Muskelmagen, Kropf’ ~ ink närä | va närä,
tVsivinärä | vi koillmurt. kivinäre (? < va t. sm) id.
Alkuperä epäselvä; vrt. myös närästää.
Saareste 1924 LVEM 111 (sm näri ~ ink vi), SKES 1958 416
(sm ~ va; vrt. vi näru ’kova, sitkeä’).

närästää (Gan 1787; loun-, häm- ja kaakkmurt.,
paik. Savo KSm Pohjanm) ’Sodbrennen haben’,
näriä (PSatak ESavo) id., närä (Flor 1678; paik.
lounmurt. LUus) ’närästys’ ~ ? ink näröi: n. pall®a
’rintoja polttaa’ | va (Tsv) närä: n. p(el(eb ’närästää’,
? (Kett) nüjarässüja ’hiukoo (sydäntä)’ | ? vi näre: närel
olla ’olla huonolla ruualla’ | li när®a ’närästys’
? = syrj 7nora: 7nora vij(e ’minua närästää’.
Rinnastus on epävarma erityisesti sanan levikin
aukkoisuuden takia; sm sanan ims kielten
vastineistakin näyttävät merk.-seikkojen nojalla vain
li ja va (Tsv) sanat varmoilta; toisaalta merk:n
perusteella sm (va li) närä, närästys voitaisiin johtaa
kummasta tahansa närä sanasta (’kiukku, ärsytys’ tai
’(linnun) maha, kupu’).
Uotila 1933 SUST 67 399 (sm ~ syrj), Kettunen 1938 LivW
260 (+ li), SKES 1958 415 (+ va ? vi), UEW 1988 713 (sm ? ~
vi syrj).

näsiä (Satak Pohjanm Kain, paik. Uus Häme Savo
KaakkSm) ’Daphne / Seidelbast’, rinn. mm. näsiäin
(Haartman 1759
Näsiämen-Marjat),
näsen:
näsenen (-marja), näsinä (PSm), näsiäinen (Häme
KSm Verml, paik. Savo), näsäniini (PSavo, paik.
PKarj Uus) sekä takavokaaliset (etup. länsimurt.)
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nasia, nasiainen (Jusl 1745), nasina ~ va näsän‰ıni |
vi näsiniin, murt. nasin, nasipuu id.
mahd. < vkgerm *natja- (v:stä *ned- ’sitoa’; siis)
’sitomiseen käytettävä aine, (mahd.) niini’, vrt. goot
nati, mn net, nr nät ’verkko’.
Virtaranta 1957 LYSMÄH 454 (sm ~ vi), SKES 1958 416 (+
ka (epävarma tieto), va), Koivulehto Vir 1981 208 (< vkgerm),
Ojanen 1986 KieliT 6 13 (♦ näsä (Lönnr, ei murt.) ’nuppi’).

näskätä (Peräp Länsip) ’muokata, kaapia nahkaa /
eine Tierhaut durch Schaben bearbeiten’, näskäin
’kaapimarauta’
< lp næs |ket ’kaapia kalvo pois nahan sisäpinnalta’.
T. I. Itkonen Vir 1920 49 (sm < lp), SKES 1958 416.

nästy (JuslP, Gan 1787; Peräp Länsip, paik. EKPohjanm) ’näppylä, nysty / Pickel, Pustel’, nästyrä
(paik. murt.) ’nystyrä’ ~ kaP nästy ’näppy, näppylä’.
Deskr.-luonteinen sana, vrt. nysty.
VW 3 1888 45 (sm nästy ~ nasta, nysty), SKES 1958 416 (sm
~ ka, vrt. nysty, nasta).

nästyyki ks. nestuuki.
näsäviisas (yl., ei Verml Ink), näsäviisi (Gan 1784;
EPohjanm) ’viisasteleva, nenäkäs / naseweis’
< nr näsvis, murt. ja vanh. näsevis id., nt næs(e)vis, saks naseweis alk. ’hyvänenäinen, tarkkavainuinen (koira)’.
Hellquist 1939 SEO 718 (nr sanasta), Karsten 1944 FmS 10
352 (sm < nr), SKES 1958 416 (samoin).

nätkelmä (1799; osin VarsSm ASatak EHäme) ’hernekasvi (Lathyrus, Vicia) / Platterbse, Wicke’,
nätkin ’id. (Renv 1826; PHäme Satak KSm Verml);
apila (Schr 1637); Vicia (Jusl 1745)’, nätinruoho
(Tillandz 1683) ’Lathyrus’ ~ ink nättü: h‰ırennättü
’hiirenherne’.
Vrt. nätä2.
nätti (Mennander 1699; yl., ei Verml Ink) ’sievä;
siivo; hyvä; niukka / hübsch; artig, nett, gut; knapp’
< vur nr nätt ’sievä, soma; niukka’ < saks
nett ’sievä; kiltti’ << lat nitidus ’kirkas, loistava,
kiiltävä; hyvin hoidettu, hieno’.
Ganander 1787 NFL 2 242a (sm ~ ruots ital), Wessman Vir
1909 155 (sm < nr), SKES 1958 416 (sm > ka; vi nett < saks).

nätty (Agr; Kymenl) ’vaimon huntu, liina / Schleier
od. Kopftuch der verheirateten Frau’, nättymyssy

’morsiamen päähän pantu vaimouden merkki’,
nättyjäiset ’päänpeittäjäiset (häiden yhteydessä)’,
mon. nätyt (Suomenl. saaret, Ink) ’lumput, räsyt’ ~
ink nätüt ’lumput’ | va nättü ’riepu’.
VW 3 1888 42 (sm ~ va), Streng 1915 NRL 134 (? < nr nät
’verkko’), SKES 1958 416–17.

nätä1 (Alm 1765; KPPohjanm Kain Ruija Länsip)
’kostea (vars. lumi), nuoska; suojasää / feucht (bes.
Schnee); Tauwetter’
? = lpN njacco, (attr.) nj®azos (E R) ’(s.) suojasää;
(a.) kostea, suojainen’, njacco-muottâ ’suojalumi’ tai
lpN njieccât ’kostua (ilma); tulla märäksi’
(molemmat < vksm *7näVc-; voisi olla s. v. nuoska
main. lp (sgr) sanan vartalon *7naVc(kV)- *7naVcaineksen etuvok. variantti). — Samaa sanuetta
lienevät
myös
alkup.
affrikaattaedustuksen
säilyttäneet ims sanat ka nätVsäkkä ’kostea, vetinen
(maa); sitkeä, raaka, huonosti kypsynyt (et. leipä)’,
nätVsistyö ’jäädä sitkeäksi, raa’aksi, kypsyä huonosti
(leipä, puuro)’ | ve 7nätVsak ’raaka, huonosti kypsynyt
(leipä)’ | va nätVsi ’raaka (leipä)’ | vi nätske | li nätski
id. (huom. myös ink va (Kukk) nätki ’sitkeä, raaka,
likilaskuinen (leipä)’). Vrt. nätä2.
Wiklund 1896 SUST 10 183 (sm ~ lp njieccat), Setälä 1896
SUSA 14:3 41 (sm ~ lp njacco), Setälä 1902–03 FUF 2 227 (+
syrj 7nod'/z ’kostea’), Saareste 1924 LVEM 263–65 (sm nätsäkkä (LönnrLis) ~ vi), Kettunen 1938 LivW 260 (vi ~ li),
SKES 1958 416 (nätsäkkä ~ ka ve vi li), 417 (nätä ? ~ lp syrj)
EEW 1982–83 1796–97 (sm nätsäkkä ka ve vi li vastineineen
mahd. ~ lp njuoskas ’kostea’ (ks. nuoska)).

nätä2 (Lönnr 1880) ’kohokkikasvi, Minuartia / Miere’, nätäruoho (Eurén 1860; paik. lounmurt.), näty,
nätty (lounmurt.) ’pihatähtimö, Stellaria media’,
nätäsammal (Gan 1787) ’Sphagrum Cymbifolium’,
nätsä (LönnrLis 1886; < ka) ’pihatähtimö’ ~ ka
nätVsä,
nätVsäheinä
’pihatähtimö;
? pihatatar
(Polygonum aviculare)’ | ly 7nädVzä, 7nädVzähein
’pihatähtimö’ | ve 7nädVzä, 7nätVseh‰ın | va (Must)
nädzälikk(e | viE nätselm(u), n.-hain id.
Ilm. samaa sanuetta kuin nätä1, ks. tätä.
Kalima 1915 OLR 175 (sm nätsä ~ va vi; ims > ven njátVsa ’tien
vierellä kasvava ruoho’), SKES 1958 416 (+ ka ly ve).

näveri (Flor 1678; yl. et. itämurt. Häme Satak PSm)
’pieni kaira, pora / kleiner Bohrer’, näverin (paik.
savmurt. PPohjanm) id., nävertää (eri tahoilla murt.)
’kairata, porata; veistellä, vuoleskella; nakertaa’ ~ ka
näveri, näveriene ’näveri, pieni kaira’, näverteä ’porata, kairata; nakertaa, jyrsiä’.
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V. nävertää on selvästi deskr.-lähtöinen (vrt. näivertää, näpertää), s. näveri lienee tämän
vaikutuksesta syntynyt lainasanan navari (ks. tätä)
etuvok. variantti.

Pidetty hämärtyneenä johdoksena siitä ural sanavartalosta (*näxi > ims nää-), jonka takavok. variantin johd:ia ovat sm nainen ja naida. Oletus on
sangen epävarma.

JuslP 229a (sm näverin < ruots), Lindström 1859 KeltGerm
142 (sm näväri, navari < ruots), Thomsen 1869 GSI 136, Valonen 1951 KV 31 245, SKES 1958 417 (navari, näveri (+ ka)
< sk; ositt. liittynyt v:iin nävertää ~ ka, deskr.).

Ganander 1787 NFL 2 235 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 139
(va ~ vi), VW 3 1888 42 (+ ka va), Nirvi 1952 Suomi 106:1
178–79 (sm ~ ink ka va vi, mahd. lähtöisin ink:sta), SKES
1958 417, Koivulehto 1988 Laryngale 284 (johd. ural vartalosta *näxi; < ieur).

nävertää ks. näveri.
näykkiä (Gan 1787; yl.) ’tavoitella, nyppiä (hampaillaan t. huulillaan) / (mit den Zähnen od. Lippen)
nach etw. schnappen’, näykätä, näykkäistä ~ ka
näykkie ’näykkiä, nykiä; näpistellä, varastella’,
näykätä ’näykätä, haukata, nykäistä (kala); lyödä,
näpätä’ | ly 7näükkidä ’näykkiä, ottaa sormillaan
pieniä palasia, nipistellä’, 7näükäitä ’läpätä
(ruoskalla)’, vrt. myös vi näägutada ’moitiskella,
näykkiä (sanoin)’, li 7näCugq, 7näCuvq ’syödä
mutustella’.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat myös näppiä,
närppiä sekä noukkia (s. v. noukka), ks. näitä.
Kettunen 1938 LivW 260 (sm ~ li), SKES 1958 417 (sm ~ ka
ly; vrt. vi li).

näyttää (Agr; yl.) ’zeigen; aussehen, scheinen’, näyttävä, näyttäytyä, näytellä, näyttely, näytös, näytelmä
(Hannikainen 1845 ’näytös’, nykymerk. Varelius
1847), näyte ~ ink näüttüja ’näyttää (myös näyttää
jltak, näyttää tekevän jtak); opastaa’ | ka näytteä
’näyttää; osoittaa (todeksi); antaa jnk kokea t. kärsiä
jtak; näyttää jltak’, näyttävä ’kaunis, näyttävä’,
näyttävyö, näyttäytyö
’näyttäytyä’ | va näüttüja
’näyttää’ | vi näidata (prs. näitan) ’näyttää’,
näidelda ’näytellä’, näide ’esimerkki, näyte’, näitus
’näyttely’ (ositt. uud.) | li näC ktƒq ’näyttää, osoittaa’
(sm > lpN næk |tet (In) ’näyttää jltak’)
= mdE 7neftƒems, M 7näftqms ’näyttää, osoittaa’.
Johd:ia v:stä näkyä ja nähdä, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 2 237a (sm ~ vi), Ahlqvist 1861 MMdGr
164 (+ md), VW 3 1888 23 (+ li), Rapola Vir 1945 140 (näytelmä ja näyttämö sanoista), SKES 1958 410 (+ ka va), Häkkinen 1987 ES 205–06 (näyte, näytelmä, näyttää).

näälä (Raam 1642; Ink), näälämies (osin LaatKarj
Ink) ’vaimon veli, lanko / Bruder der Ehefrau,
Schwager’ ~ ink nüjalä id. | ka neälä ’vaimon veli;
sisaren mies’ | va nüjalä ’vaimon veli’ | vi nääl (g.
näälu, murt. nääle, nääla) ’vaimon veli; sisaren
mies’.

nääntyä (Agr; yl.) ’ermatten, verschmachten’, näännyttää, nääntymys, näännyksissä.
Kuulunee samaan sanueeseen kuin murt. (Häme)
näämä (kipeän n.) ja näämääntyä ’väsyä tavattomasti’, näämäännyksissä, näämässä(än) ’näännyksissä,
väsyksissä’. Sanojen alkuperä on epäselvä; vrt. myös
(PSatak) nääpeä ’uupunut’ ja nääkistyä ’uupua’.
näärittää (Laat- ja PKarj) ’kiusata, ärsyttää /
necken, ärgern’, näärätä ’id. (paik. PKarj); noitua,
»silmätä» (karja sairaaksi; Juva); mankua, jankuttaa
(Lönnr 1880)’ ~ ka neäritteä ’härnätä, kiusata,
pilkata; narrata’ | ly 7niäritada ’ärsyttää’.
SKES 1958 417–18 (sm ~ ka ly).

näärvä (Eurén 1860, Lönnr 1880 »au»; oik. karjalainen sana, ei sm murt.) ’nivus / Leiste, Leistengegend’, nääräin (: nääräimet; PKarj) ’nivuset’ ~ ka
neärävä ’nivuset, reisitaipeen seutu’ | ly 7niäräv(ö)
id. | ve (mon.) 7närvad ’kupeet, vatsan ja reiden raja’ |
? viE nääre (g. näärme) ’rauhanen’
= lpT 7n®a´¢rme ’nivuset, reisitaipeen seutu’ | vogP
(Munk) 7n®arqm ’hartia; lantio’ | ostjP 7narqm ’nivuset,
reisitaive’.
Paasonen 1917 Beiträge 7 (sm ~ ka lp), Saareste 1924 LVEM
104 (+ ve vi), Toivonen 1927 FUF 18 192 (+ vog ostj), Äimä
1928 SUST 58 251–53 (+ ly), FUV 1955 101 (sm ~ lp vog
ostj), SKES 1958 418, UEW 1988 312, Sammallahti 1988
UrLang 546 (lp ~ vog ostj, ei sm).

näärännäppy (Pohjanm Savo KSm Kain) ’luomirauhasen tulehdus / Gerstenkorn (am Auge)’, rinn.
näärännäppi (Eurén 1860; Kymenl, paik. KSm),
naarannappi (Haartman 1765; etup. länsimurt.), näppy (PSavo, paik. EPohjanm Peräp Länsip),
nairannappi (LounSm) id. ~ va (koir®a)nüjarä id. | ?
viE
nääre (g. näärme) ’rauhanen’ | li nüjar
’näärännäppy’
= lpN n®aranâs (E U Pi Lu), Kld n®a´reVs (In Ko T)
’näppylä, ajos’. — Sanalla tavataan laajalti synonyymi koirannänni, -nännä (sm ink ka ly), koiranniVza
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(ve), mikä lienee aiheuttanut näärä asun takavokaalistumisen (vrt. naara ’narttu’, ks. naaras).
Renvall 1826 SSK 2 1 (naarannappi ♦ naara ’narttu’), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 24 (sm ~ lp), Kalima 1936 NyK 50
137 (sm ~ li), Kettunen 1938 LivW 261 (+ vi), SKES 1958 363
(s. v. naarannappi sm ~ li lp).

nääsätä (paik. ESm) ’sättiä, soimata / schimpfen,
schelten’
< nr snäsa ’tiuskia, kivahtaa’.
Saarimaa Vir 1916 75 (sm < nr), SKES 1958 418.

näättä ks. natta.
näätä (Finno ja Martti n. 1580; yl.) ’Martes / Marder’ ~ ka neätä | ve 7näd (g. 7nädan) id. (ims > lpN
nætte (Lu In Ko Kld T) ’näätä’)
ilm. < (m)ven gnVed-, vrt. nykyven gnedój ’ruskea,
rautias (hevonen)’; viime main. muodosta on
peräisin sm nieta ’rautias’ (ks. tätä); näätä sopii
saman sanueen vanhemman kerrostuman lainaksi ja
heijastaa yleisempää sl kielissä tavattavaa merkitystä
’ruskea’.
Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk nyest ’näätä’), Lindahl &
Öhrling 1780 LL 280 (sm ~ lpR), Castrén Suomi 1844 31 (+
lpN In), VW 3 1888 28 (+ ka), Setälä 1896 NyK 26 407 (+ ve),
FUV 1955 101 (? unk), SKES 1958 418 (?? unk), Bergsland
Vir 1963 151 (lp ilm. < sm), Nirvi 1986 Suomi 135 45–51 (ims
< ven), Koivulehto 1988 Laryngale 284 (johd. vart:sta *näxi; <
ieur; vrt. näälä, naaras).

nääveli (JuslLis, Lönnr 1880; Pohjanm Peräp Länsip, paik. Kymenl Kain Ink) ’huuliparta, viikset; naa

ma (paik. Savo PPohjanm) / Schnurrbart; Gesicht’,
knääveli(t) (lounmurt.) id. (sm > lpIn näävel ’viikset’)
< nr knävelborr, vur knewelbårdh ’viikset’ <
saks knebelbart id. (alkuosa ilm. Knebel ’poikkipuu,
kapula’, jälkiosa Bart ’parta’).
Lönnrot 1880 SRS 2 61 (sm < saks), Saarimaa Vir 1934 282 (<
ruots), Hellquist 1939 SEO 484, SKES 1958 418, LpIn 2 1987
187 (lpIn < sm).

nökkönen ks. nokko2.
nököttää (Lönnr 1880; yl., ei Ink) ’istua t. seistä
hiljaa paikallaan / still dasitzen od. -stehen’.
Etuvok. variantti v:lle nokottaa, ks. tätä.
nöyhtä (Agr »Roctimen neuchte»; Satak PHäme EPohjanm, paik. I- ja PSm) ’tomu, höyty / Staub, Fussel’, nöhtä (Raam 1642; LounSm LUus E- ja KaakkHäme) id., nöhtyä, nöyhtyä ’kulua, pölytä’.
Deskr. sanoja.
E. Itkonen 1971 StNF 58 128 (deskr.).

nöyrä (Agr neure, kirjak. merk. myös jo UpsEK ja
Westh; murt. yl.) ’ergeben, unterwürfig, demütig’,
merk. murt. myös ’notkea, taipuisa (et. lounmurt. Uus
Häme KSm); heikko, laiha (kahvi), huono sää (et.
pyryilma; PSm); suojasää (paik. Pohjanm)’,
nöyristyä, nöyristellä, nöyrtyä, nöyryyttää, nöyryytys
~ ink nöürä ’nöyrä, tottelevainen’ | ka neyrä ’id.,
heikko, huono, kestämätön; ruma, tuulinen (sää);
pystyvä, kätevä, taitava, oppivainen, viisas’, neyrtyö
’nöyrtyä’, neyreytyö ’tulla taipuisaksi (tuohi)’ | va
n(edra ’heikko, ohut, taipuisa’ | vi nõder (g. nõdra)
’heikko, voima-ton, raihnainen’ | li n(eCddqrz, niCdrqz
’heikko, mitätön, helposti särkyvä’. — Sm > lpN
næw |re (Pi Lu In) ’huono (esim. sää, maaperä; olo)’.
Ganander 1787 NFL 2 265 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 32
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 140 (+ va), Genetz 1877 KL 12
(+ ka), Setälä 1890–91 ÄH 145 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 521 (lp < sm), SKES 1958 418, Hakulinen Vir 1965
384–86 (abstr. merkityksen kehityksestä).

nööri ks. nyöri.
o (Agr; vanhastaan etup. heng. kirj.), oo (vokat.) ilmaisee myös hartautta, kummastusta, surkuttelua
yms. / Ausruf der Andacht, Verwunderung, des Mitleids u. ä.; ’o!, oh!, oje!’
luult. < vur nr o < lat o, kr 5o, jolloin kirjallinen
laina.
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Streng 1915 NRL 134 (sm < vur lat), SKES 1958 418 (kaiketi
< vur).

oas (: okaan; Agr; loun- ja hämmurt. Satak
EPohjanm Länsip), oka (paik. murt.), okas (osin
lounmurt.), okain (paik. LaatKarj InkVi) ’piikki,
väkä; vihne / Dorn, Stachel, Widerhaken; Granne’ ~
ink oas ’ohran oas’, okkaine ’vihne, siikanen’ | ka
ovas ’vihne, akana’, ovastuo ’alkaa kasvaa terää
(vilja), kasvaa tähkää; tahriintua vihneiseksi’ | ly
ogaz ’oas, vihne’ | ve ogah, ogaz | va (egaz (mon.
(ek®ad), (Kukk) okkain id. | vi okas (g. okka), oga ’id.,
neulanen, piikki’ | ? li og®a-püja ’härkäpää,
itsepintainen’. — Sm > lpN (Friis) ogaVs ’akana,
vihne’.
Alkuperä epäselvä. Muistuttaa hämärällä, toistaiseksi selittämättömällä tavalla samamerkityksisiä sanoja ota ja oksa.
Ganander 1787 NFL 2 287 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 157
(+ li), Genetz 1896 Sgr ∞d 17 (lp < sm), Kettunen 1922 LVeHA
1 50 (+ ve), SKES 1958 423–24 (+ ka ly va ? li).

oblaatti (asiak. 1638 »Wijna ja Oblati jywät»), opla(a)t(t)i, hoplaatti (paik. savmurt. ja Pohjanm) ’ehtoollisleipä / Oblate’
< ruots, vrt. nr oblat id. < klat oblata ’ehtoollisleipä’ (pass. partis. perf. verbistä offerre ’tuoda, viedä eteen, tarjota’). Vrt. öylätti.
Streng 1915 NRL 134 (sm < vur ur, vrt. mn), SKES 1958 418–
19.

odella ks. ota.
odelma (Jusl 1745), murt. olelma, orelma, ojelma,
otelma (LounSm hämmurt., paik. EPohjanm K- ja PSm) ’pääsadon korjuun jälkeen kasvanut heinä t.
oras, aaluva / nach der Haupternte erneut
sprießendes Gras od. Getreide’, orelva (Satak
PHäme), olerva (paik. PSatak PHäme), onerva
(paik. EPohjanm PHäme), ohelma, ovalma (paik.
KarjKann), oilima (paik. KSm) id. ~ ink oelma
’rukiin t. kauran aaluva’.
Ehkä johdos sanasta ota, ks. tätä.
Ojansuu 1918 KAÄH 64 (odelma ~ aaluva), Ojansuu 1920
NphM 21 2–3 (odelma ~ vi õelme), Toivonen 1920 NphM 21
118–21 (ed. vastaan; odelma ♦ ota), Rapola 1953 Rr 174 (♦
ota), Räisänen Vir 1972 390.

odottaa (Agr; yl.), uottaa (ESavo EKarj KarjKann),
vuottaa (Laat- ja PKarj, paik. PSavo) ’warten’, odotella, odotus ~ ink 5otella ’odotella’ | ka vuottoa
’odottaa; toivoa’, vuotella ’odotella’, vuotto, vuotos

’odo-tus’ | ly vuottada ’odottaa’ (< au), vuottelda
’odotella’ | ve vottatada ’odottaa’ | va 5ot(ella
’odotella, odottaa’ | vi oodata ’odottaa’, ootus
’odotus, toive’ | li v(u)oCdlq ’odottaa’
= lpR (LÖ) ådsotet (Pi) ’odottaa’ | mdE utVsoms,
M utVsäqms id. | tVserL wäqtVsem, I wutƒ/sem id. || ? slk
®att{i-, aatVsa- ’vartioida, pitää silmällä’.
Voi olla alkuaan lähtöisin samasta ural nominiverbivartalosta *voVca- kuin ota ja otava (ks. näitä);
varhaisin merk. olisi ollut tällöin ’puolustaa,
vartioida’, josta ’valvoa’ ja edelleen ’odotella’.
Ganander 1787 NFL 2 281 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845 178
(sm ~ sam atjem), Lindström Suomi 1852 66 (+ lpR md), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (vuotella ~ va), Mustakallio Vir 1883
44 (+ ka), Thomsen 1890 BFB 66 (+ li), Setälä 1902–03 FUF 2
228 (+ tVser), Paasonen 1917 Beiträge 114–15, Turunen 1950
SUST 99 3 (+ ly < au), FUV 1955 43–44 (+ lpPi), SKES 1958
419 (+ ve ? sam; ~ otava), 442–43, Ruoppila 1967 KalKansank
64–65 (vuottaa), Häkkinen 1987 ES 207, UEW 1988 334.

oh (Jusl 1745) huudahduksissa, mielihyvän ilmauksissa, päivittelyissä jne. / ’oh!’, paik. murt. myös
ohahtaa ’ääntää oh’, ohkaa ’ähkyä, voihkia’ ~ ink
oh, ohaht®a ’huokaista’, ohk®a ’voihkaista’ | ka oh,
ohahtoa ’voihkaista’, ohkoa ’huokailla, voihkia’ | ly
oh, ohkada id. | ve ohkitada id. | vi oh, ohata
’huokaista’.
Interj., jonka kaltaisia on muissakin kielissä.
SKES 1958 419 (sm ~ ka ly vi).

ohdake (Agr; yl., ei EPohjanm), murt. oh(j)ake, ohlake, ohrake, ohtake, ohjakka(inen), ohta(ja)inen
’Distel’ ~ ink ohtajain | ka ohtahaine, ohtajaine,
ohtoi | ly ohtƒikaz, ohtoi id., ohtƒikkahai7ne ’id.;
takiainen’ | ? veK (pn.) Oht{iimägi | va 5(ehka ’ohdake’
| vi ohakas, murt. ohte, ohtjas ’ohdake’ | ? li 5uogqz,
uCogqz ’vihne, oas; pieni ruoto’ (ims > ven murt.
óhtega ’korte’).
Ainakin muodollisesti johd:ia kantasanasta
*ohta, jonka merk. mahd. ’piikki, ota tjs.’ ? < baltt
*aVsta-, vrt. latv asta ’häntä’, asaka ’kalanruoto’, liett
aVsakà id.
Ganander 1787 NFL 2 281a (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 203
(+ li; ~ ohto), Kalima 1915 OLR 177 (ven ? < ka), Kiparsky
Vir 1958 170 (ven < ka), SKES 1958 419 (+ ly va), Virtaranta
1958 DentSpir 31–35, Kettunen 1963 KV 43 188–89 (veK
tuskin tähän), Posti 1977 Baltistica 13 268 (? < baltt), Suhonen
Vir 1980 189 (< baltt).

ohi (Lönnr 1880; yl.) ’vorbei’, ohitse (Agr), ohittaa
(kirjak.), s. ohi (Gan 1787; paik. Satak ja Häme) ’reu-
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na, sivu, vieri’, ohe (Jusl 1745; paik. Satak) id., ohessa (Raam 1642), ohella ~ ka ohittVsi ’ohi’.
Partikkelit voivat olla vanhassa kirjakielessä ja
murteissa itsenäisenä esiintyvän ohi-, ohe- vartalon
(sija)muotoja. Tähän yhteyteen kuuluu ehkä myös
ohimo (ks. tätä). Sanoja on toisaalta verrattu smperm *voVsa kannan edustajiin mdE uVzo, M uVza
’nurkka, kulma’ | tVserL waVz, I woVz ’haara’ | syrj voVz
’tienhaa-ra; esineen haarukkamainen pää; sivujoki’.

ka li; ? vrt. md syrj), 304 (syrj voVzja jne. ? < sl), SKES 1958
419–20 (+ ly; ims), Koivulehto 1981 SFU 17 168 (< germ),
Koivulehto 1986 CILT 38 275–77, Häkkinen 1987 ES 208.

Budenz 1886–87 NyK 20 418 (ohi ~ ohime), Setälä 1890–91
ÄH 328 (sm ~ li uCoip-p5u ’malkakaton pitkittäishirsi’), Hakulinen 1956 UAJ 28 196–99 (ohi ~ ohimo, ohut, oha jne.),
SKES 1958 419 (ka (Suojärvi) ohi < sm; vrt. ? li), Häkkinen
1987 ES 207–08, Nikkilä 1992 JuhlakRédei 361–63 (oha ? <
sm-perm *woVsa).

ohra (Agr; länsimurt. Kain), otra (itämurt.) ’Gerste’
~ ink ozra, odra | ka osra | ly ozr((e) | ve ozr (g. -an) |
va (ezra | vi oder (g. odra) | li voCddqrz, v(u)oCdrqz id.
< baltt, vrt. liett ãVstras ’terävä’.

ohimo ’otsan sivu (Eurén 1860; yl.); nivus, kuve
(Gan 1787; itämurt., ei Verml Ink) / Schläfe; Leiste,
Leistengegend’, ohin (: ohimen; paik. Pohjanm PSm
Verml Ink), ohima (paik. itämurt.), ohamus (KaakkHäme Kymenl EKarj Ink), ohalmus (paik. KarjKann),
oha(v)us (Flor 1678 ohauxet; et. Häme), ohovainen,
oh(u)vainen (EPohjanm) ’ohimo’ ~ ink ohemet
’nivu-set, kupeet’ | ka ohavus, ohavoine ’ohimo’,
ohimo ’id.; (mon.) nivuset’, ohin: ohimet ’nivuset’
(ehkä < sm) | va (eh®ass(et ’ohimot’.
Ohimo on selitetty johdokseksi samasta
vartalosta (oha-), josta on peräisin myös adjektiivi
ohut. Tällöin alkuper. merkitys olisi ollut ’ohut kohta
(päässä t. vatsanpohjassa)’. Toisaalta sanan on
oletettu olevan samaa alkuperää kuin ohi (ks. tätä).
Vrt. myös oimo.
Budenz 1886–87 NyK 20 418 (♦ ohi ’sivu’), Mikkola 1894
SUST 8 18, *Hakulinen 1956 UAJ 28 196–200 (♦ oha, vrt.
ohut; merk.-kehityksestä), SKES 1958 419 (ka mahd. < sm;
kaiketi ♦ oha), Häkkinen 1987 ES 207–08, Nikkilä 1992 JuhlakRédei 363 (♦ ohi ’sivu, reuna’).

ohja (Agr; et. hämmurt. Pohjanm LaatKarj; tav.
mon.) ’Zügel’, ohjas: ohjakset (Schr 1637; et. I- ja
KSm), ohjata, ohje (nykymerk. Lönnr 1846),
ohjelma (Yrjö-Koskinen 1880), ohjus ~ ink ohjat,
ohjas, ohjata | ka ohja, ohjas, ohjata | ly ohd'az
’ohjas’, ohd'ata ’ohjata’ | ve ohjaz, ohjata ’ohjata;
lyödä, pieksää (hevosta)’ | va (ehja ’ohja’, (Kukk)
ohjad ’ohjat’, (ehj(ess(ed ’ohjak-set’ | vi ohi (g. ohja)
’ohja’, ohjata ’ohjata’ | li uCod'lqz, uCoDlmqz ’ohjas’
? < (esi)germ *ansj®a (> germ *ansj5o > kas üJose
’kädensija (astiassa)’).
Ahrens 1843 GrEhstn 122 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 141
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Weske 1890 SFKO
171 (+ md voVziä, syrj voVzja; < ven), Setälä 1890–91 ÄH 279 (+

ohje ks. ohja.
ohjelma ks. ohja.
oho ks. ho.

Ganander 1787 NFL 2 283 (sm ~ ka vi), Sjögren 1832 GS 1
564 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 100 (+ li), Genetz 1877 KL 20 (ohra, otra < ost(e)ra), Paasonen 1917 SUSA 34:3 3–8 (< arj), Ojansuu 1921 Lisiä 27–28 (< liett), Kalima 1936 BL 25 (? laina), FUV 1955
133 ((?? sm ka ve va li) vog unk ? ~ sanskr), SKES 1958 420
(+ ly; ?? < esi t. varh.-arj t. ?? < baltt), Posti Kotis 1972 156 (?
< baltt), Koivulehto 1979 FUF 43 67–71 (< vksm *ostra t.
*oVstra < baltt *aVstra), Suhonen Vir 1980 191 (< baltt).

ohrana (kirjak.) ’tsaarin Venäjän salainen
valtionpoliisi / Ochrana, Geheimpolizei des
zaristischen Rußland’ ~ ka ohroana ’vartio,
vartiosto’
< ven ohrána ’suojelu, varjelu; vartiosto’.
Streng-Renkonen 1938 Siiv 80, Hahmo 1994 Grundlexem 243.

ohto1 (Jusl 1745; kansanr., nykymurt. harv.) ’karhu;
isokokoinen eläin t. ihminen (paik. KarjKann) / Bär;
großes Tier, großer Mensch’ ~ ka ohto id. (< sm).
Demin. sanasta *oksi (: ohden) (vrt. sm vanhat
pn:t Oksiniemi, Ohdenpää), jota vastaa vi (Wied) ott
(g. ota, ote, oti) ’karhu’, pn. Otepää, Ohesaare | li
okVs id. = mdE ovto, ofto, M ofta id.
Kansanr. otso on syntynyt siten, että ohto sanan
ht:n on luultu edustavan alkup. ts-yhtymää.
Moller 1756 Beskr 63–64 (sm ohto ~ vi Ottepä), Ganander
1787 NFL 2 283a (sm ohto ~ vi oht), Lindström Suomi 1852
68 (otso, ohto ~ md), Donner 1875 Boningsplatser 132 (+ li),
Ahlqvist 1877 SKR 18 (otso ♦ otsa), Paasonen 1909 MdChr
103, Setälä 1921 Kielentutkimus 161–62 (otso, ohto kansanetym. otsa sanaan), Posti 1942 SUST 85 8 (ohto < *okt-), Nirvi
1944 Sanankieltoja 67–69 (sm vi li md; sm ohto < *okto),
SKES 1958 420 (ka < sm), E. Itkonen 1968 SKK 500 (<
*okte), Hakulinen 1979 SKRK4 56 (ohto < okto, alkup. oksi:
ohden), Nirvi 1982 Suomi 123:3 9 (ohto ♦ *oksi).

ohto2 (Peräp) ’äkillinen sade- t. lumikuuro;
sadepilvi / plötzlicher Regen- od. Schneeschauer;
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Regenwolke’ ~ ka (Kiestinki) ohto ’(synkkä)
sadepilvi’
< lpN oak |te (U Pi In Ko Kld T) ’sadekuuro’.
SKES 1958 420 (sm < lp).

ohut (Flor 1678; yl.) ’dünn’, oha (Kaakk- ja PäijHäme), ohuva (lounmurt.), ohea (paik. ESavo PPohjanm Kain), ohkainen (laajalti länsimurt.), ohkoinen
(et. hämmurt.), ohukainen ’id. (Raam 1642; paik.
lounmurt. ja PSm); räiskäle’, oheta, ohentaa ~ ink
ohukkain ’ohut’ | va (ehud id. | vi õhuke(ne) ’ohut’,
õhe (g. -da) id., õhem ’ohuempi’, õheneda ’oheta’,
õhendada ’ohentaa’.
Samaa alkuperää on ehkä myös ohimo, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 283a (sm ~ vi), Hakulinen 1956 UAJ 28
198 (♦ oha; vrt. ohimo), SKES 1958 420 (+ va ? < sm), Rintala 1972 läntä 102–06, Häkkinen 1987 ES 207–08.

ohvatniekka (paik. kaakkmurt.), ohotniekka (Lönnr
1880) ’taitava, halukas (tekemään jtak), yritteliäs /
geschickt, bereit zu etw., unternehmungslustig’, ohvotniekka ’id.; metsästäjä (paik. Ink)’ ~ ink
ohvadnikka ’halukas’, ohh5odnikka ’metsästäjä’ | ka
ohvotniekka ’ahne; hanakka; halukas; kova
tekemään jtak; metsästäjä’ | ve ohvotnik ’halukas’ |
va (Kukk) ohvatnikka, ohotnikka ’metsästäjä’
< ven ohótnik, murt. ohvótnik ’metsästäjä;
(jonkin asian) harrastaja’.
Lönnrot 1880 SRS 2 66 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 148
(+ ka ve), SKES 1958 420.

oi (Agr), oijoi ’oh!, ach!’.
Samanlaisia ihastusta, tuskaa tms. ilmaisevia interjektioita on monissa kielissä, vrt. esim. ink ka ly
ve va vi oi, nr oj, latv oi, ven oj. Vrt. ai.
Ojansuu 1921 Lisiä 54, SKES 1958 420–21.

oieta ks. oikea.
oikaista ks. oikea.
oikea (Agr; yl.) ’rechte(r/s); recht, richtig; echt, wahr,
eigentlich; rechtschaffen’, oikein, johd. oikeus (Agr),
oieta, oikoa, oikaista (myös kantasanalla et. lounmurt. merk. ’suora’); ks. erikseen oitis, ojentaa ~ ink
oikia ’suora; oikeanpuoleinen; oikea’, oik‰ın ’oikein’,
oike-hus ’oikeus’, oieta | ka oikie ’oikea; suora’,
oikein, oike(v)us, oijeta ’oieta; puolustautua;
lyhentyä (matka)’ | ly oiged, oigei ’suora; oikea;
syytön’ | ve oiged ’suora; oikea’ | va (eik(ea ’oikea;
rehellinen; suora’, (Kukk) oik‰ı ’oikein, kovin,

varsin’, (Tsv) (eikuz ’oikeus’ | vi õige ’oikea; oikein,
hyvin’, õigus ’oikeus’, õigeneda, õiguda ’oieta,
oikaistua’ (vi > li (eigi ’oikea, tosi’, (eigqz ’oikeus’)
= lpN vuoi |gâd (Lu In Ko Kld T) ’oikea’ (mahd.
< sm) | ? mdE vid'e, M vid'ä ’oikea, oikeudenmukainen, todellinen’, E vitƒems ’oikaista, korjata’ | ? tVser
wiem ’suoristua, oieta; ojentautua’, wijaVs ’suora’.
Rudbeck 1717 Spec 81 (sm oikio ~ unk igaz ’tosi, oikea’), Ganander 1787 NFL 2 284a (sm ~ vi), Castrén 1844 EGSyrj 43 (+
lp vuoiggad), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 97 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 28 (+ li mdE, tVser vik),
Qvigstad 1881 Beiträge 98 (sm > lp oai |gad), FUV 1955 103
(sm ~ md tVser ? unk), SKES 1958 421–22 (+ ka ly; vi > li; ?
md ? tVser), Liimola 1968 SUST 145 138 (+ vog), Häkki-nen
1987 ES 209–10, UEW 1988 824–25 (? sm (> lp) vi (> li) ? lp
? md tVser; ei vog).

oikku (JuslP, JAFrosterus 1787; melko yl.) ’päähänpisto; juoni, konsti / Laune, Schrulle; List, Trick’,
oma oikku (t. oikko) (kaakkmurt., paik. ESavo) ’oma
halu’, oikutella, oikukas, oikullinen ~ ka oikku
(Uhtua) ’oikku, juoni’, oikukas (ehkä < sm) | ? va
(Kukk) oi-kull‰ın5e ’vilpitön, rehellinen’.
Alkuperä epäselvä. Vrt. kuitenkin oitti ja
ehkä myös oiva.
SKES 1958 422 (ka kaiketi < sm).

oilima ks. odelma.
oimo (Eurén 1860): oimolla(an), oimossa (paik.
PSatak KSm) ’järjissään; kunnossa / bei Sinnen;
Gesund’, oimissaan (Verml) ’järjissään’, johd. oimia
(Verml) ’älytä, huomata, ymmärtää’, oimu(i)lla
(paik. PSatak) ’tolalla, jäljillä’, oimen (paik. PSavo)
’päähänpisto’,
omissa
oimenissaan, oikeilla
oimenilla tms. (paik. PSatak PHäme) ’kunnossa,
oikealla tolalla’ ~ vi oim (g. -u) ’äly; ymmärrys’,
oimata ’älytä, ymmärtää’.
Kuulunevat alkuaan oiva sanan yhteyteen, ks.
tätä. — Vi oim ’ohimo’, oimukoht id. kuuluu ainakin
tässä merkityksessä jotenkin myös sm ohimo sanan
yhteyteen (ks. tätä). Sanat oimo ja ohimo voivat koko-naankin olla toistensa (ksm) variantteja (merk:n
puolesta vrt. vi meel ’mieli, aisti’ ja meelekoht ’ohimo’); epäselvää on tällöin, kumpi äänneasuista olisi
katsottava toiseen nähden alkuperäiseksi: (*oiva >)
oimo > ohimo vaiko (*ohV + (i)mo > ) ohimo > oimo.
Eurén 1860 SRS 263 (*oima, *oimo ~ oiva), Ojansuu Vir 1909
26 (sm oivaltaa, ka oiveldoa ~ vi oimata), SKES 1958 422.
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oinas (Agr; lounmurt. ESatak Pohjanm) ’kuohittu
pässi; pässi (Kain Verml) / Hammel, Schafbock’ ~
ink run. oikkoi ’? uroshirvi’ | ka oinas ’pässi; uuhi’ |
ve oinaz ’(kuohittu) pässi; tomppeli’ | vi oinas
’(kuohittu) pässi’ | li (Sal) oin id.
< baltt, vrt. liett ãvinas, latv auns, murt. avens,
mpr awins ’pässi, oinas’.
Thunmann 1772 Untersuch 90 (sm ~ latv auns), Grimm 1848
GeschD 34, 41 (sm ~ vi; < ieur, vrt. mm. baltt), Ahlqvist 1859
Anteckn 97 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 71 (+ li; < baltt),
Thomsen 1890 BFB 160 (+ ka), Kalima 1936 BL 142–43,
Ruoppila 1943 Kotiel 1 180–83 (+ ink run. oikkoi), SKES 1958
422, Bergsland 1968 SUST 145 21 (? < baltt), Suhonen Vir
1980 201 (< baltt).

oire (Gan 1786; melko yl.) ’merkki jstak (tulevasta),
viite, enne; aie, hanke / Vorzeichen; Vorhaben’,
oireilla ’enteillä’, oirehtia, tähän mahd. myös oiria
(JuslP, Gan 1787) ’olla raihnas, huonokuntoinen’.
Alkuperä epäselvä. Vrt. kuitenkin aare ’enne, oire’.
oitis (Hemm 1605 oites; et. hämmurt.) ’heti, välittömästi / sofort, gleich’, oitistaan, oiti (EHäme) id., oites (paik. lounmurt.) ’id.; suoraan, oikotietä’, ojetis
(LUus) ’heti, suoraan’.
Samaa sanuetta (*oige¥ttis tjs.) kuin oikea ja ojentaa, ks. näitä.
Rapola 1933 SKKH 223, SKES 1958 421–22 (s. v. oikea).

oitti (LönnrLis 1886; etup. EPPohjanm KaakkHäme
savmurt.) ’oikku; tahto, mielihalu / Laune; Wille’,
oitto ’ohje, osviitta (Lönnr 1880); luulo, oikku (paik.
LSatak)’, oittaa (Eurén 1860; paik. KSm) ’käsittää,
huomata’ ? ~ vi oid (g. oiu) ’äly, järki, ymmärrys’.
Alkuperä epäselvä. Vrt. oikku.
SKES 1958 422 (sm ~ ka (harv. Korpiselkä; kaiketi < sm); vrt.
vi).

oiva (JuslP, Gan 1784; et. PKarj) ’kelpo, mainio /
hervorragend, vortrefflich’, oivallinen (1762), oivaltaa (Gan 1787), hoivaltaa (paik. Satak Häme
Kymenl Savo) ’oivaltaa, huomata’ ~ ka oiva
’oivallinen; kelpo’, oivalline, oiveltoa ’oivaltaa,
ymmärtää’, oivaltoa id. | ly oivaDlDli7ne ’oivallinen,
oikea’ (vi kirjak. oivaline ’mainio’ < sm)
= lp oai |ve ’pää; pyöreähkö tunturi; ylin osa,
huippu; päämies’, N oaivalâVs (Lu) ’järkevä,
lahjakas’, N oai |vâdit (Pi Lu In) ’neuvoa, ohjata’, N
oaiveldit (In) ’ajatella; otaksua’ | ? mdM ujftƒems
’alkaa, aloittaa’ | tVser wuj ’pää; yläpää, latva; tähkä;
päällikkö; ylin, kaunein, paras’ || samJr näewa | Jn
ewa | T naiwuo ’pää’ | M ajbaj ’ensimmäinen’ |

Taigi (?) aiba | Krg aibada ’pää’. — Lp > sm Peräp
murt. -oiva tuntureiden nimien jälkiosana.
Tähän yhteyteen kuulunee myös oimo, ks. tätä.
Ahlqvist 1879 EtymLex 132 (sm ~ lp), Genetz 1896 ETV 18
(+ tVser), Ojansuu Vir 1909 26 (+ ka; ~ vi oimata), Tunkelo
1912–13 FUF 13 95 (< ieur), Setälä 1912–14 FUFA 12 36,
119 (+ samJr Jn T), T. I. Itkonen Vir 1920 49 (sm Peräp pn:ien
-oiva < lp), Kannisto 1924 SUST 52 103–04 (+ vog ®awa ’pää’),
Kalima Vir 1932 108–09 (~ aiva; < arj *oivo-), Lehti-salo
1933 FUF 21 19 (+ Taigi (?), Krg), Hajdú 1954 ALH 4 40 (+
ostj awa ’karhun huuli’), FUV 1955 44 (? sm ~ lp tVser vog ostj
sam), E. Itkonen 1956 UAJ 28 64–65 (sm tähän), SKES 1958
422–23 (+ ly, ostj ux ’pää’ ? ~ sm oimo), MSzFE 1967 74 (sm
~ sam), DEWOS 1968 232 (ostj awa < vog; sm ei tähän),
Rätsep 1976 KjK 19 213 (vi oivaline < sm), Rédei 1977 NyK
79 212–13 (~ vi oim; ei vog ostj; + mdM ujftƒe-), UEW 1988
336–37 (sm ~ ly vi lp mdM tVser sam), Sammallahti 1988
UrLang 536.

oivaltaa ks. oiva.
oivukka (Jusl 1745; EPSatak, paik. EPHäme) ’mustaherukka, Ribes nigrum / Schwarze Johannisbeere’,
oivuke (PSatak), oivikka (paik. VarsSm), ojukka (EPohjanm E- ja KaakkHäme), ojuke (EHäme) id.
Alkuperä on epäselvä ja yhdistäminen oja sanaan
lienee kansanetymologiaa. Sm murteissa on lukuisia
rakenteeltaan vastaavanlaisia marjojen nimityksiä.
Setälä 1921 Kielentutkimus 169 (? ~ oiva), E. Itkonen 1966
Kieli 116–18.

oja1 (Agr; yl.) ’maahan kaivettu uoma; puro / Graben; Bach’, johd. ojanne (laajalti länsimurt., paik.
kaakkmurt.) ’kostea notkelma; (kuivunut) puron
uoma; puro’, ojittaa ~ ink oja | ka oja ’oja; puro;
suksen olas’, ojanneh ’ojanne; puro; puronvarsi’,
ojittoa ’ojittaa’ | ly oja ’puro, oja’, ojandeh ’ojanne,
oja’, ojitada ’ojittaa’ | ve oja ’oja, puro’, ojand(eh
’vanha joen uoma’ | va (eja ’oja; notko’ | vi oja
’puro’ (> li oj®a ’lammikko; puro’) | li v(u)oj®a ’veden
täyttämä notkelma, lammikko’
= lpKo vuå´jj (Kld T) ’puro’ (? < sm t. ka).
Ganander 1787 NFL 2 286 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
97 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 262 (li oj®a < vi), 503 (+ li
voj®a), T. I. Itkonen 1943 KV 22 49 (lpKo < ka), SKES 1958
423 (+ ka ly va), Bergsland Vir 1967 247–48 (< ksk *aujo),
Nikkilä 1992 JuhlakRédei 363–64 (vrt. ksm *(v)5o-, josta myös
> sm vuo sekä mahd. uoma).

oja2 (Lönnr 1880; PKarj Savo KSm Verml Ink, paik.
EKarj), ojas (: ojakset; Eurén 1860; paik. savmurt.)
’auran aisa / Deichsel am Pflug’, ojapuut (paik.
EKarj Ink) id. ~ ink ojap5u | ly ve oja ’auran aisa’

235
?? < arj *ojas t. *ojos: m-int ‰ı·s®Fa, puol tVsek oje
’aisa’.
B5uga 1908 AistSt 89 (sm ~ mm. tVsek), Toivonen 1917 SUSA
34:2b 41 (< varh. k-arj), Toivonen 1928 SUST 58 230 (+ ly
ve), SKES 1958 423 (? < varh. k-arj; ei vanha sl), Vilkuna
1968 KV 48 125–35 (keskiaik. laina < ven), Joki 1973 SUST
151 293–94 (? < varh. k-arj).

ojentaa (laajalti murt.), oijentaa (Agr; lounmurt.)
’tarjota, antaa, luovuttaa (et. KaakkSm); suoristaa,
oikaista, kulkea oikotietä (et. LounSm); nuhdella,
neuvoa / (dar-, über)reichen; sich aufrichten,
geraderichten; eine Abkürzung nehmen; zurecht-,
anweisen’, ojentua, ojennus ’ohje (Agr)’, ojossa ~
ink oent®a ’ojentaa’, ojentt®a ’oikaista’ | ka oijentoa
’oikaista, ojentaa; tasoittaa; antaa, suunnata;
puolustaa; mennä suoraan’, oijennus | ly oigeta (prs.
oigendan) ’ojentaa, suunnata; vetää suoraksi;
levittää’ | ve oigeta (prs. oigendan) ’ojentaa, oikaista;
suorittaa’ | va (eig(ett®a(g) ’ojentaa, oikaista, korjata’ |
vi õiendada ’järjestää; suorittaa; oikaista’, õiendus
’järjestely; suoritus; oikaisu, korjaus’.
Johd. sanasta oikea, ks. tätä.
Ks. kirjallisuus s. v. oikea.

ojuke, ojukka ks. oivukka.
oka ks. oas.
oksa (Agr; yl.) ’Zweig, Ast’, johd. oksastaa, oksia,
oksittua ~ ink oksa, oksittua | ka oksa, oksavuo ’oksittua’ | ly ve oks | va (ehsa, (Kukk) ohsa | vi oks | li
oks®a ’oksa’
= lp oak |se | tVserL ukVs, I uks ’oksa’ | ? votj us{i ’äes’
(> tVserI oVso id.) | ? syrj vos (vosk-) ’haara, piikki’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 574 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL
2 301a (+ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (+ tVser), Sjögren 1832 GS
1 562 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Budenz 1869
NyK 7 15 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 161 (+ ka), Toivonen Vir
1920 89 (+ ? votj), SKES 1958 424 (+ ly), Lytkin 1968
CSecIFU 1965 1 329 (+ syrj), E. Itkonen Vir 1970 219–21
(tVser oVso < votj us{i; votj ? ~ sm lp tVser ukVs), UEW 1988 716.

oksentaa (Agr; yl.), okseta (: oksentaa; paik. savmurt.) ’(sich) erbrechen’, oksettaa, oksennuttaa ~
ink oksent®a, oksentaissa ’oksentaa’, oksennutt®a | ka
oksentoa, oksennuttoa | ly okseta, oksentada
’oksentaa;
(harv.)
märehtiä’,
oksenduttada
’oksennuttaa’ | ve oks(eta ’oksentaa’, oks(enzoitta
’oksennuttaa’ | va (ehs(eta (prs. (ehs(enen), (Kukk)
oksent®a ’oksentaa’ | vi oksendada id. | li oksnq id.

= lp vuok |set ’oksentaa’, N vuovsetit (In) ’oksennuttaa’ | mdE uksnoms, M uksäqndäqms ’oksentaa’ |
tVserL ukVsäqnzam, I ukVsi7ntƒ/sam | votj (esk{in{i | syrj vosn{i,
(esn{i ’oksentaa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 555 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 301a (+ vi), Castrén 1844 EGSyrj 164 (+ syrj), Castrén
1849 Ostj 79 (+ ostj ®axtem ’oksentaa’), Lindström Suomi 1852
66–67 (+ md votj), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 97 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 29 (+ tVser), SKES
1958 424 (+ ka ly; ? ostj), Radanovics (Rédei) 1961 NyK 63
381 (ostj ei tähän), UEW 1988 716–17, 831.

oksi ks. ohto1.
ola1 (vain Eurén 1860, Lönnr 1880; oik. karjalainen
sana) ’piikivi / Feuerstein’ ~ ka ola, olakivi ’piikivi’,
olata ’kovettaa; jäätää, kangistaa’ | ly ve ola ’piikivi’
= (t. >) lpKld vue´ll (T) id.
joko ? < (esi)baltt *5ola-, vrt. liett uolà ’kallio;
kalkkikivi’, latv ola ’pyöreä pikkukivi; piikivi;
muna’
tai ? < k-arj *ola- (vrt. ieur *oles-, *olsth‰ı- ? >
m-int a·s·th‰ıl®a ’kuula; pallo, pyöreä kivi, piikivi ym.’;
ieur etymologia on epävarma). — Baltt t. arj ehkä
myös > md al ’muna’.
Vilkuna 1933 FUF 21 160–62 (sm ~ ka ve lp; < k-arj), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lp < ims), Vilkuna 1948 KV 27–28
277–80, Toivonen 1952 SUSA 56 30 (+ ly; ims ~ lp ? < baltt
*5ola ? > md), Moora 1956 EREA 63 (ims-lp todennäköisemmin baltt kuin arj), SKES 1958 424 (samoin), Fraenkel 1965
LitEW 1166–67 (ims < arj, ei baltt), Rédei 1968 NyK 70 160
(md al ’muna’ samaa sanuetta kuin alo ’alla’), Joki 1973 SUST
151 294 (sm todennäk. < ka; ims-lp todennäköisemmin < baltt
kuin arj; myös md ? < baltt).

ola2 ks. olas.
olas (Europ 1853; PSavo Kain Peräp Länsip, osin PKarj PPohjanm; g. olaan t. olaksen, harv. olkaan)
’suksen pohjaura / Längsrille in der Unterseite des
Skis’ ~ ka olas id.
< lp, vrt. N oales (Lu In) id. — Samamerkityksiset
ola (paik. PPohjanm), olain (osin PKarj) id. lienevät
< lpN oalle (Lu In Ko Kld) ’olas; väylä’, joka on samaa sanuetta kuin oales.
Qvigstad 1893 NL 250 (lp < sk, vrt. norj ål), Wiklund 1896
SUST 10 229–30 (sm < lp oales < ksk *®ala), T. I. Itkonen 1928
JuhlakQvigstad 81–82 (olas ♦ olka), *T. Itkonen 1957 Suksisan 79–84 (lp tuskin < ksk), SKES 1958 424–25 (+ ka).

olento (Agr olendo ’olemus’; yl.) ’olio, hahmo, otus,
haamu; olo, oleminen, elo, omaisuus, asumus (etup.
hämmurt. PSm); olemus, ulkonäkö, luonne (paik. L-
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Sm ja savmurt.) / Geschöpf, Gestalt; Sein,
Vermögen, Anwesen; Wesen, Aussehen, Charakter’,
olla olentoa (paik. LounSm KPohjanm) ’asua, olla,
oleilla’, olenta (paik. murt.) ’olinpaikka, oleminen’,
olla olentaa (PSatak PHäme EPohjanm Verml)
’oleilla, olla, asua’ ~ ka olenta ’oleminen, olo,
oleilu; käytös’.
Johdos verbistä olla.
Ks. kirjallisuus s. v. olla.

olettaa (Kilpinen 1847) ’otaksua, arvella; panna t.
käskeä olemaan, määrätä (etup. länsimurt.); pitää itseään muita parempana, ylpeillä (PSavo, paik. Kain)
/ annehmen, vermuten; befehlen irgendwo od. irgendwie zu sein, »sein lassen»; sich für etw. Besseres halten’, oletella (Kal) ’olla’ ~ ka oletella ’oleilla,
oleskella; käyttäytyä’ | ly olettelda ’olla jos-kus’.
Johdos verbistä olla.
E. Itkonen 1968 SKK 500, Häkkinen 1987 ES 210. Lisää kirjallisuutta s. v. olla.

oliivi (Lönnr 1847 oliva) ’öljypuun hedelmä / Olive’
< nr oliv, mr oliva id. << lat oliva, olea
’oliivipuu; oliivi’. Vrt. öljy.
Hellquist 1939 SEO 728.

oljaani (Lönnr 1880; paik. EKPohjanm), oljanainen,
oljaaninen (EPohjanm), orjaani (Lönnr; paik. hämmurt.), ortiaani (paik. EHäme) ’punakeltainen,
oranssi (väriaine) / Orlean, roter Farbstoff für
Lebensmittel’
< nr orleana ’Bixa Orellanan siemenkuorista
saatava punakeltainen kasviväri, jolla on värjätty
mm. voita ja juustoa, orleaani’.
SKES 1958 425 (sm < nr), Koski 1983 Väri 237–38.

oljamet: käydä t. olla oljamissa (Eurén 1860;
kaakkmurt.)
’(nuorikosta:)
vierailulla
lapsuudenkodissa,
joskus
myös
muulla
sukulaisvierailulla, ativoissa / Besuch der
jungverheiraten Frau bei ihren Eltern od. auch bei
anderen Verwandten’.
Kuuluu verbin olla johdoksiin (< *olija(i)missa).
Kalima 1939–40 FUF 26 214, Teräsvuori 1940–41 KV 20–21
254.

oljeta ks. olottaa.
olka (Agr; yl.) ’Schulter’, yhd. olkapää, olkajoki (Peräp) ’sivujoki’, olkaverkko (KaakkSm) ’nuotan sivu-

verkko’, johd. olallinen (paik. KarjKann Ink) ’morsiamen seuralainen häissä t. keruumatkalla’, olkain ~
ink olkamus ’olkapään yli kulkeva naisten hameen
kannatin, olkain’ | ka olka, olkapeä ’olka, olkapää’,
olalline ’morsiamen itkettäjä häissä’ | ly olgapiä
’olka-pää’ | ve oug ’olka’, oukpä ’olkapää’ | vi õlg
(g. õla) ’olka’, õlakas ’harteikas’
= lp oal |ge ’olka; nuotan olkaverkko’ | ? vogI
L wojlqp, P w®aglap ’veto- t. kantohihna; poron
kaulahihna’ | unk váll ’olka(pää), hartia’.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 2 287 (+
vi lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Liimola Vir 1951
368–69 (+ vog), FUV 1955 103, SKES 1958 426 (+ ka ly; ?
vog), TESz 3 1976 1080, MSzFE 1978 669, UEW 1988 581.

olki (Agr; yl.) ’Stroh, Halm’ ~ ink ka olki | ly oDlg(i) |
ve oDlg, 5ug | va (eltVsi | vi õlg | li voDlg ’olki’
= mdE olgo ’oljenkorsi’. — Sm > lpN oal |gâ (In
Kld) ’korsi, teräväkortinen sara, joka poistetaan kenkäheinien joukosta, Carex acuta’, Lu hål´ka, Ko
v3u?o3 lg3(a id. (Ko sana voisi äänneasunsa perusteella
olla ims-md sanan vastinekin; todennäköisemmin
kuitenkin myöhäistä sarjasiirtymää: u?o pro uå).
Ganander 1787 NFL 2 289a (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 564
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Donner KKu 1871
104 (+ md), MUSz 1873–81 741, Donner 1875 Boningsplatser
128 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 98 (+ lp oal |ga), Genetz
1896 Sgr ∞d 17–18 (lpN < sm), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 50
(+ lpKo), SKES 1958 426–27 (+ ka ly; lpKo ? < sm; lpN
oal |ga < sm), UEW 1988 717.

olla (Agr; yl.) ’sein’, oleilla, oleskella (Agr), olematon, oleellinen (1865), olennainen (1865), olemus
(Agr) murt. merk. ’olo, oleminen, omaisuus’, olio, ollenkaan, ks. erikseen olento, olettaa, oljamet, olo ~
ink olla, olomatoin ’köyhä’ | ka olla, olella ’oleilla’,
olematoin ’olematon; varaton’, olemus ’omaisuus,
varat; tila’, ollenka(na) ’ollenkaan, lainkaan’ | ly olda
’olla’ | ve 5uda, olda ’olla’, ol(ehtada ’olla vähän,
viivähtää’ | va (ella ’olla’ | vi olla ’olla’, olemus
’oleminen; (uud.) olemus’ | li v5olda, (Sal) oll(a),
old(a) ’olla’
= md uDlems ’olla; tulla jksik’, E uDlema
’oleminen’ | tVserL äqlam, I ulam ’olla’, ulan ’varakas’
| votj v{il{in{i | syrj v(eln{i | vogE ®al- ’tulla jksik’, I L 5ol-,
P 5ol- ’olla’ | ostjI w3al-, E ut-, P ol- ’olla, elää’ | unk
vol- (esim. volt ’on ollut, oli’), val- (esim. való
’oleva; sopiva’), vagy- (esim. vagyok ’olen’), van
’on’. — Sm ollen (-kaan) > lpN ollenge (Lu In)
’ollenkaan, lainkaan’.
ole- (< sgr *vole-) saattaa olla ikivanha frekv.
johdos vartalosta o-; saman vartalon johdos on myös
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oma (ks. tätä), johon perustunee olla verbin prs. yks.
3. p. muoto on (< *om < *oma); prs. mon. 3. p. ovat
joko tämän monikkomuoto *omat (tähän viittaavia
muotoja us. ims. kielissä) tai < *obat (edellisen rinn.
ehkä jo ksm:ssa ollut prs. mon. 3. p.).
Turk kielten taholla tavataan sgr pesyettä
muistuttava sana, vrt. osm ol-, turk bol- ’olla, tulla
jksik’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm minä olen ~ vi minna ollen),
Fogel 1669 Käsik 4 (sm oli ~ unk vala), 5 (sm on ~ unk vagyon), Gyarmathi 1799 Aff 281 (sm ~ md tVser votj vog ostj
unk), Sjögren 1830 GS 1 454 (+ syrj), Rask 1834 SA 1 180
(sm ~ turk), Lindström Suomi 1852 67 (sgr ~ turk), Lönnrot
1854 Enare 241 (sm ollenkaan ~ lpIn ollagen), Ahlqvist 1856
WotGr 20 (+ va), Budenz 1867 NyK 6 476 (+ li), MUSz 1873–
81 592–93, Mustakallio Vir 1883 44 (+ ka), Mark 1935
SbGEG 1932 1–41, Lagercrantz 1939 LpWsch 568 (sm ollenkaan > lp ollinke), Posti 1953–54 FUF 31 72 (+ ve), FUV 1955
103, SKES 1958 427–28 (+ ly), *E. Itkonen 1968 SKK 500,
TESz 3 1976 1085, MSzFE 1978 669–70, Häkkinen 1987 ES
211, UEW 1988 580–81.

olo (Hemm 1605; yl.) ’Sein, Dasein, Existenz; Zustand’, olosuhde (1869) ~ ink olo ’olo, mieliala’ (? <
sm) | ka olo ’oleminen; olot; mieliala’ | vi olu ’olo(tila)’.
Johdos verbistä olla.
Mägiste Vir 1958 144 (sm olot > vi olud), Nirvi 1971 InkS 362
(ink ? < sm), Häkkinen 1987 ES 211. Ks. lisää kirjallisuutta
s. v. olla.

olottaa (KarjKann Ink) ’viskata, heittää; saattaa menemään; lykätä, työntää; ojentaa / werfen; antreiben;
schieben; darreichen’, olotaida ’heittäytyä, syöksähtää’, ? oljeta (: olkenee; vanh. kiel., Agr
poisolgYenud) ’joutua jhk, kulkeutua; erota’ ~ ka
olota ’loitota, poistua; erota; helpottaa (tauti)’,
olottoa ’loitontaa, karkottaa; vieroittaa; parantaa’ | ly
olgota ’loitota, poistua’, olgottada ’siirtää
kauemmaksi, poistaa’ | ve ougotada ’lähettää’ | ?? va
(run.) (elg(ettaja ’morsiamen seuralaisnainen häissä’ |
vi murt. (Kihnu) õlõttada ’paiskata, viskata; työntää;
ajaa karjaa’, ?? õletada ’hätyytellä (soimauksilla);
laulaa (esim. naiset häissä); lähettää pois’, õletajad
’morsiamen seuralaisnaiset häissä’
= lpLu ål´k®atit (Ko Kld) ’viskata, heittää’ (tarkka
vastine ims taholla olisi *olkade-); N oalgatit (In)
’houkutella kehumalla’ (ims johdoksen *olgottatarkka vastine); In oalgusi∞d ’jäädä heitteille’; lp
(ainakin osaksi) ? < ims.
Vatjan ja viron vastineiden kuuluminen tähän yhteyteen on merkityksien takia epävarmaa. Muuten
olottaa pesye vaikuttaisi olevan johdettu olka

sanasta (ks. tätä). Merkitykset ’erota’, ’saattaa
menemään’, ’ojentaa’ jne. voivat perustua olan
merkitykseen ’sivu, vieri, syrjä’.
Mägiste 1929 EKeel 8 8–10 (sm ~ ka ve va vi), SKES 1958
425–26 (+ ly lp; luult. ♦ olka), EEW 1982–83 4021–22 (? ve
va vi).

oltermanni (Lönnr 1880) ’kylänvanhin, kylän järjestyksenvalvoja (etup. EPohjanm); ammattikunnan
esimies, päällysmies (paik. LounSm); palotarkastaja
(osin KPohjanm); luotsivanhin (paik. rannikkomurt.); keskisormen nimitys lastenlorussa (et. EPohjanm) / Dorfältester, Ordnungshüter; Zunft-, Altmeister; Vorarbeiter, Feuerwehrhauptmann; Lotsenältester; (in Kinderreimen:) Mittelfinger’, rinn.
ontermanni (paik. I- ja PSm) id., onteri (paik.
PSavo) ’kylänvanhin’
< nr ålderman, mr alderman ’ammattikunnan
esimies; kyläkokouksen puheenjohtaja’ < kas
olderman ’järjestöjen t. veljeskuntien vanhin l.
esimies’.
Lönnrot 1880 SRS 2 85 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
353, SKES 1958 428.

olut (Agr olta partit., Martti n. 1580 olutta; et.
Häme PSatak Uus PPohjanm ja melko laajalti
itämurt.), olu (Sorol 1621; LounSm EPohjanm
Kymenl), olvi (Speitz 1642; et. Häme KSm) ’Bier’
~ ink ka olut | ve olud | va (elud, (Kukk) olud | vi õlu |
li v(u)oC l (partit. voC ltq) ’olut’
joko < baltt, vrt. liett alùs, latv alus ’olut’, mpr
alu ’mesi’
tai < germ *aluS, vrt. mn Pol, ags ealu ’olut’. —
Sm t. sk > lpN vuolâ (E Pi Lu In Ko) id.; sm > lpN
murt. oluk, Lu ålut id.
Moller 1756 Beskr 157 (sm olu ~ vi olut, ruots öl, sk aul, latv
alus), Ganander 1787 NFL 2 290 (sm ~ vi lp), Sjögren 1832
GS 1 564 (+ va), Grimm 1848 GeschD 721 (sm ~ germ baltt),
Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve olus), Ahlqvist 1866 Suomi
2:6 113 (sm joko < germ t. < baltt), Thomsen 1869 GSI 55, 88
(< baltt), Europaeus 1870 Zahlwörter (+ li), Qvigstad 1881
Beiträge 127 (lp vrt. sm norj), Thomsen 1890 BFB 157–58 (+
ka; ims < baltt; lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH 68 (+ ve olud),
Qvigstad 1893 NL 350–51 (lp < mn), Wiklund 1896 SUST 10
44 (lp vuolâ < sm < liett), Thomsen 1920 SA 2 258 (< germ),
Ojansuu 1921 Lisiä 28 (< baltt), Kalima 1936 BL 143 (ennemmin < germ kuin < baltt), Kiparsky Vir 1936 473 (todennäk. ei
< germ), Lagercrantz 1939 LpWsch 568 (lpN murt. oluk < sm),
Karsten 1944 FmS 10 353–54 (< germ), SKES 1958 426 (joko
< baltt t. < germ), Joki 1973 SUST 151 294–95 (? < baltt,
osaksi ehkä myös < sl, vrt. mven oluj ’olut’; huom. vielä ir
*olut), *Matti Räsänen 1975 KA 25 104–07, Hofstra 1985
OsFiGerm 29, 109, 217, 287 (< germ mahd.).

238
oma (Agr; yl.) ’eigen’, yhd. omatunto (Agr), johd.
omaisuus (Agr) murt. merk. myös ’ominaisuus’,
omia (etup. PSatak PHäme EKPohjanm) ’pitää omanaan, vaatia t. ottaa omakseen’, omaksua (1874),
ominainen, ks. erikseen omainen, omistaa, omituinen
~ ink oma ’oma’, (mon.) omat ’omaiset’ | ka oma,
omaisus ’omaisuus’, omatunto (Uhtua) ’omatunto’ |
ly oma ’oma; omainen, sukulainen’ | ve omalui7ne
’laidun’ | va (ema, (Kukk) oma ’oma’, mon.
’sukulaiset’, painottomana lyhentynyt suff. -ma:
minuma ’minun omani’, sinuma ’sinun omasi’,
emmüjama ’äidin oma’ | vi oma, E uma ’oma, itse’,
omandada ’ottaa haltuunsa, hankkia, saavuttaa,
omaksua’ | li uCm, (Sal) om(a) ’oma’
= lpN oabme (U Pi Lu In T) ’tavara; asia; omaisuus, oma; karja (N)’ (? < sm), N 5obmudâk ’omaisuus’ (N oam#edow |do (Lu In) ’omatunto’ < sm; In
omaisus < sm) | ? votj umoj ’hyvä, sopiva, oikea; hyvin, miellyttävää, sopivasti’.
Todennäk. vanha ma-johdos verbivartalosta o’olla’, ks. olla.
Ganander 1787 NFL 2 290 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 27
(+ lp), MUSz 1873–81 563, Setälä 1890–91 ÄH 406–07, Ojansuu 1922 Pron 23 (olla verbin III inf.), Kettunen 1930 VaÄH2
101–02 (+ va), Uotila 1938 SyrjChr 72–73 (+ ka li votj syrj
em, em(e/s ), Lagercrantz 1939 LpWsch 585–86 (sm > lp), Uotila 1939–40 FUF 26 179–81 (~ on), Nirvi 1944 Sanankieltoja
274–76, SKES 1958 428–29 (+ ly ve), 430–31 (s. v. on), Räsänen Vir 1962 309–10, E. Itkonen 1968 SKK 500 (oma =
*oma > *om > on), Rédei 1969 NyK 69 165–66 (syrj ei tähän),
Schmeidler 1973 SUSA 72 371–82 (s:sta omatunto), Häkkinen
1987 ES 212, UEW 1988 717 (sm ~ ? lp ? votj).

omainen (yl.), omahinen (Agr; EPohjanm KaakkHäme Kymenl ja ymp.) ’(lähi)sukulainen; läheinen,
tuttu (osin VarsSm) / (nahe(r)) Verwandte(r); vertraut, bekannt’ ~ ink omah‰ın ’omainen, sukulainen’ |
ka oma(h)ine ’sukulainen, omainen; oma, itselle
kuulu-va’ | vi omane ’ominainen, luonteenomainen;
omainen’ | li uCmmi ’oma’. — Sm > lpN oabmâhâVs
’jnk oma; omainen’.
Johdos sanasta oma.
Qvigstad 1881 Beiträge 98 (sm ~ lp), Tunkelo Vir 1930 377–
78 (sm ~ ka), Kettunen 1938 LivW 452 (+ vi li), SKES 1958
428–29 (lpN < sm). Lisää kirjallisuutta s. v. oma.

omaksua ks. oma.
omena (Agr; yl.), murt. (Kymenl kaakkmurt.) merk.
myös ’peruna / Apfel; Kartoffel’, murt. (kaakkmurt.,
osin Kymenl) maaomena ’peruna’, puuomena ’omena’, mesiomena (KarjKann) ’omena’ ~ ink omm5ena
’omena; (harv.) peruna’, m®aomena ’peruna’, p5uome-

na ’omena’ | ka omena lapsen t. eläimen hellittelynimenä | ? va (euna, (Kukk) omena (< sm) ’omena’,
(eunapp5u ’omenapuu’, m®a(euna ’peruna’, p5u(euna
’omena’ | ? vi õun (g. -a) ’omena’, õunapuu ’omenapuu’, murt. maaõun, (Wied) muldõun ’peruna’, E
ubin ’omena; peruna’, uibo ’omenapuu’ | ? li
umar ’omena’, umar-p5u ’omenapuu’ (lpN murt.
omen ’omena’ < sm)
= ? mdE uma\r ’omena; hedelmä’, umarina ’omenapuu’, moda uma\r ’peruna’ (moda ’maa’), M ma\r
’omena; marja (yhdyssanoissa)’
?? < ir, vrt. esim. jidgha åmuno, amun ’omena’,
munji aminga ’jk oratuomen marjan kaltainen hedelmä’. — Äänteellisistä syistä on epävarmaa,
kuuluvatko va ja vi vastineet (ehkä ? < *ovuna)
suoranaisesti tähän yhteyteen. MdE uma\r näyttäisi
olevan li vari-antin suora vastine, mutta toisaalta
sanan jälkiosan on arveltu olevan sama kuin ma\r
’marja’, jota on pidetty sm marja sanan
etymologisena vastineena.
Fischer 1768 SibGesch 163 (sm ~ md umaründa), Ahlqvist
1856 WotGr 142 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 104 (+
li md ma\r), MUSz 1873–81 459–60 (md uma\r: alkuosa ~ sm
omena, jälkiosa ~ marja), Tomaschek 1880 SbAW 96 791 (vrt.
ir), Munkácsi 1899 NyK 29 8 (sm li md ~ sanskr), Paasonen
1909 MdChr 93 (vrt. md ja sm marja), 147 (md uma\r vrt. li),
Uotila 1933 SUST 67 400–01 (~ votj umo), Uotila 1935 FUF
23 102 (votj < tVsuv), Lagercrantz 1939 LpWsch 569 (lpN murt.
omen < sm), Räsänen 1946 KV 25–26 204–05 (< turk; va <
sm, vi), SKES 1958 429–30 (+ ka; ? md; turk tVsuv hyvin
lähellä sm:n omenaa), *Joki Vir 1963 134–42 (? < ir), Joki
1973 SUST 151 295, Mägiste 1973 FUSL 2 14–17 (viE ubin ei
tähän), EEW 1982–83 4038–39, UEW 1988 718 (? sm vi li ?
md ? < ir), Hahmo 1994 Grundlexem 147–49.

ometta (Alm 1820; E-, Kaakk- ja PäijHäme sekä
ymp.), ometto (Jusl 1745; paik. Häme), omitto (IUus), omatto (Flor 1678) ’navetta / Viehstall’.
Ehkä johd. sanasta oma, jolla voitaisiin tällöin
olettaa olleen merkitys ’karja’ kuten oma sanan lp
vastineella on murteittain. Tähän viitannee myös ve
oma-lui7ne ’laidun’. Ks. oma.
Ahlqvist 1871 KO 107 (ometta ♦ oma), Nirvi 1944 Sanankieltoja 274, SKES 1958 430.

ominainen ks. oma.
omistaa ’pitää hallussaan (Agr; hajat. etup. länsimurt.); ottaa omakseen, pitää omanaan, omia (paik.
murt.); tunnustaa, myöntää (Martti n. 1580; et. lounja hämmurt. EPohjanm) / besitzen; in Besitz
nehmen, sich zu eigen machen, als sein eigen
betrachten; bekennen’, omistus, omistella (paik.
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savmurt. ja KP-Pohjanm) ’sanoa t. havitella
omakseen, omia’ ~ ka omistoa ’omistaa; väittää
omakseen’, omissella ’omis-tella’ | vi omastada
’ottaa omakseen; omistaa’, omistada ’pitää jklle
kuuluvana’. — Sm > lpN omâstit (Lu In) ’omistaa,
ottaa omakseen’.
Johdos sanasta oma.
Qvigstad 1881 Beiträge 98 (sm ~ lp), Wiklund 1890 SUST 1
82 (sm > lp omiste-), SKES 1958 428–29, Hakulinen Vir 1960
288 (sm vanha kirjak. ’ottaa omakseen, saada haltuunsa’ ~ vi
omistada), Häkkinen 1987 ES 212–13. Lisää kirjallisuutta s. v.
oma.

omituinen ’omalaatuinen, erikoinen, kummallinen
(1851; eri tahoilla murt.); erityinen (1782), oma
(Lönnr 1836; yl. paitsi LounSm Uus); omainen (PSatak) / eigenartig, sonderbar, wunderlich; eigen’ ~
ka omituine ’oma; erityinen; kummallinen’ | ?? li
uCmti ’erikoinen, omituinen’.
Johdos sanasta oma.
Kettunen 1938 LivW 452 (sm vrt. ? li), SKES 1958 428–29 (+
ka). Lisää kirjallisuutta s. v. oma.

ommella (Agr; itämurt. KPPohjanm Kymenl), ummella (As 1757; VarsSm Koivisto Kuolemajärvi Kalajoki)
’nähen’,
ommel,
ompele,
ummel
’ompelemalla tehty liitos, sauma’, ompelus
’ompelutyö; ommel, sauma (paik. itämurt.)’, umpelus
(paik. VarsSm) ’ompelutyö’ ~ ink ommella, ompelos
’sauma, ompelu; ompelutyö’ | ka ommella, ompelus
’ompelus; ommel, sauma’ | ly ombelda ’ommella’,
ombeluz ’sauma’ | ve ombelta, omb5oda ’ommella’,
ombluz ’ompelu(s); sauma, ommel’ | va (emm(ella,
(Kukk) ommella ’ommella’, (emp(eluz, (Kukk)
ompeluz ’ompelus, sauma’ | vi õmmelda, E umble’ommella’, õmblus ’ompelus, ommel, sauma’ | li
umblq ’ommella’, umblqtqks ’ommel; ompelus’
= ? lpN obbâl (Lu), In uubbalm (Lu) ’naskali;
pora’. — Sm murt., viE ja li u-alkuiset sanat
vastaisivat tarkoin lp sanoja, mutta niitä on ims
taholla tav. pidetty sekundaareina, ehkä umpi
sanueen vaikutuksesta syntyneinä.
Ganander 1787 NFL 2 291 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
141 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 108 (~ umpi), Ahlqvist 1871 KO 88 (+ li), Setälä
1890–91 ÄH 453 (+ ka), Äimä 1908 SUSA 25 60 (sm ~ lpN
obbal), Äimä 1919 SUST 45 53, SKES 1958 430 (+ ly; ? lp),
Viitso 1978 SFU 14 87, 95 (viE li *o > *u m:n edellä), T. Itkonen 1980 CQuiIFU 3 236–37 (sm lounmurt. li ~ lpN (Lu In): o
> u nasaalin edellä luonnollista; muutosta voinut tukea
kansanetym. liittyminen umpi vartaloon).

omnibussi (Ahlman 1865 omnibus ’vaunut’) ’linjaauto / Bus’, onnipussi ’id. (melko yl.); raitiovaunu
(paik. ESm 1900-l. alkup.)’, onnikka (et. länsimurt.)
’linja-auto’
< ruots omnibus < ransk omnibus merk. ensin
’vaunut’, sitten (1920-l.) ’linja-auto’; alk. lat sanasta
omnibus ’kaikille’, jossa -bus on datiivin pääte. —
Vrt. bussi.
Koukkunen 1990 Atomi 78–80 (s. v. bussi).

one (Raam 1642 »waiwaiset ja onhet»; paik. KaakkSm savmurt. KPPohjanm) ’heikko, hintelä; kehno,
saamaton; outo, kolkko, pelottava, ikävä / schwach;
untauglich, unfähig; unheimlich’, onea (PSavo Kain
Verml, paik. KPPohjanm KaakkHäme) ’alakuloinen,
surkea, haluton; raihnas; kolkko, outo, vastenmielinen’, onhe (VarsSm) ’hento, heikko, ohut’, onhea
’vastenmielinen, kolkko (paik. PSavo); heikko,
hento (paik. VarsSm)’, onho (paik. LounSm)
’huono, kehno, ikävä, epämiellyttävä’, onehka,
onehko
(Savo Kain)
’kolkko,
outo,
epämiellyttävä; raihnas’ ~ ka oneh (tav. itkuv.)
’kurja, raukka, onneton, surullinen; ikävä,
epämieluinen; huono-osainen’
? = lp oadne ’lyhyt’, oan#ekâVs id. | vogE 5on-kar, I
5unx, L wunk ’lyhyt’, E 5on®am-, L üJunm- ’lyhetä’.
Europaeus 1868 Suomi 2:7 76 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 57 (+ ka), SKES 1958 431 (? lp), Liimola 1966
Sananj 8 26–27 (? lp ? + vog 5unx), T. Itkonen Vir 1983 358 (lp
? < ims), UEW 1988 339 (sm ? ~ lp vog).

onerva ks. odelma.
ongelma ’pulma, ratkaistava kysymys (ei vanhastaan
murt.); arvoitus (Eurén 1860) / Problem; Rätsel’.
Sanan alkuperä on epäselvä. Ongelma voisi olla
johtamalla tehty uudissana sanasta onki, jonka johdoksella onkia samoin kuin tämän edelleenjohdoksella ongitella on paikoin murt. merkitys ’urkkia,
udella’, jälkimmäisellä lisäksi itämurt. myös
’ärsytellä, piikitellä, letkautella’. — Vrt. myös
ongerus (Gan 1787 »Oppineitten ongeruxet»).
Toisen käsityksen mukaan tähän yhteyteen kuuluisi Kalevalassa esiintyvä ongelmo, ? ongelma, jonka merkityksenä on pidetty toisaalta ’haaraa’ (»Oksa
koivun onkelmosta»), toisaalta sen on arveltu
tarkoittavan ’sananlaskua tms.’ (»Näitä saatuja
sanoja, Opituita onkelmoita»). (Olisiko viime
mainittu lähtökohtana merkitykselle ’arvoitus’, jota
tavataan mm. 1870–1880 -lukujen kirjallisuudessa?)
Sanan on ajateltu ehkä ainakin osittain kuuluvan
yhteen onkalo, ongertaa ’kaivertaa’ sanojen kanssa.
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Tähän voisi viitata myös Vaalan yksinäinen
murretieto ongelma ’ontto kohta (esim. puussa)’.
Hakulinen 1941 SKRK 1 143 (merk. ’probleemi’ ehkä kehittynyt ’mutkallisen seikan’ kielikuvasta; ? vrt. onki), SKES 1958
431–32 (s. v. onki), Ruoppila 1967 KalKansank 151 (ongelmo),
Häkkinen 1987 ES 213.

onka, onga (yl., ei Ink) ’höyry; ilmavirta, veto; löyly; löyhkä; vauhti, puhti / (heißer) Dampf (in der
Sauna); Luftstrom, -zug; Gestank; Fahrt, Schwung’
< nr ånga ’höyry, löyly; katku, haju’.
Hellquist 1939 SEO 1421, SKES 1958 431 (sm < nr).

onkalo (Schr 1637 ongale; yl.) ’luola, ontelo, loukko / Höhle, Höhlung’, ongertaa (Sakkola) ’kovertaa’
~ ka onkura ’ontelo, onkalo; ontto, kovera’,
onkurtoa ’kovertaa, kaivaa; kurottaa’ | ly ongurtta
’kovertaa, kaivaa ontoksi’ | ? vi ungas, unk ’katon
päädyn yläaukko, savuaukko; (murt.) ontelo, onkalo’
? = lp, joko N (Friis) vuoggo (In Ko Kld T) ’onkalo, luola’ tai Lu ågg5e ’kosken alla oleva syvänne’,
In oaggi ’kapeasuinen pieni lahti’ | vogE wank®a,
I w5onxq, L wonkq, P w5onxa ’kuoppa, hauta’ |
ostjI w3onk, E wonx, P onk ’onkalo, luola, kuoppa’ ||
samJr w®ank id. | Jn bággo ’kuoppa’ | T bánka id. |
slk qoqqa ’pieni kuoppa’.
Lapin vastineista ensin mainittu on semanttisesti
ja jälkimmäinen taas äänteellisesti (< *onka)
lähempänä ims sanoja. Obinugr ja sam sanat
kuuluvat todennäköisesti toistensa yhteyteen.
Mukana voi olla myös deskr. ainesta, sillä muissakin
kielissä tavataan samantapaisia sanoja; vrt. esim.
mong ongi ’reikä, aukko’, tung ungi ’kirveen silmä’,
goldi ongolo ’ontto’. Vrt. myös onsi.
Schott 1867 AltSt 3 108 (sm ~ mong ung, üng), Falusy 1901 nk
13 (sm ~ lpKld vog ostj), Setälä 1912–14 FUFA 12 86 (+ lpN
samJr Jn T ? slk), Paasonen 1917 Beiträge 35–36, 289,
Mägiste Vir 1925 90 (sm ~ vi), Joki 1952 SUST 103 211 (sm ~
tung), FUV 1955 44 (? sm), SKES 1958 431 (+ ka ly; ? ~ vi lp
vog ostj sam; obinugr ~ sam; ehkä ositt. deskr. ainesta), Hajdú
1962 SUST 125 57 (? sm), UEW 1988 583 (epäilyksittä sm ~
vi lp vog ostj sam; vrt. alt), Sammallahti 1988 UrLang 551.

onki (Agr ongi; yl.) ’Angel(haken)’, onkia paik.
murt. myös ’urkkia, udella’, ongeta (paik. LounSm),
ongittaa (Laat- ja PKarj, paik. Savo) ’onkia’, ongitella ’onkia, ongiskella (PKarj); urkkia, udella (paik.
PSm); ärsytellä, piikitellä, letkautella (paik. itämurt.)’ ~ ink onki, onkia | ka onki ’onki,
ongenkoukku’,
onkittoa
’onkia’,
onkitella
’ongiskella; urkkia’ | ly ong(i) ’onki, ongenkoukku’,
ongittada ’onkia’ | ve ong ’onki’, ongitada ’onkia’ |

va (entVsi, (Kukk) onki ’onki’, (entVsia (prs. (end'in),
(Kukk) onkia ’onkia’ | vi õng (g. õnge) ’onki,
ongenkoukku’, õngitseda ’onkia’ (ims > ven murt.
unga ’suuri kaarenmuotoinen kalanpyynnissä
käytettävä rauta- t. teräskoukku’)
= lp vuog |gâ ’onki’, oag |got ’onkia’ | ? tVserL ongäq,
I ongo ’koukku; silmukka; rengas’ (? < t. > tVsuv
ongäq, ungäq ’rengas’)
?? < ieur, lähinnä ehkä vkgerm *anga-n (mys ango ’koukku’, johd. *angu-la, josta ns Angel ’ongenkoukku, onki’); aiemmin on vertauskohtana esitetty
samaan yhteyteen kuuluvia sanoja m-int anká-, lat
un-cus ’koukku’, liett ánka ’silmukka’. — Ks.
erikseen ongelma, joka ehkä kuuluu tähän yhteyteen.
Ganander 1787 NFL 2 292 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 188
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), MUSz 1873–81 717 (+ tVser), Setälä 1900
SUSA 17:4 31 (< ieur), Munkácsi 1901 ÁKE 118 (< ieur),
Kalima 1915 OLR 232–33 (+ ka; ims > ven murt.), Räsänen
1920 SUST 48 272 (tVsuv < tVser), Jacobsohn 1922 AuU 53,
FUV 1955 134 (sm ~ lp tVser; ~ m-int jne.), E. Itkonen 1956
UAJ 28 78 (tVser ? < tVsuv), SKES 1958 431–32 (+ ly; ~ ? tVser;
joko votj syrj vug ’kädensija, astian korva’ (elleivät nämä ~ sm
vanko) unk ág ’oksa’ (ellei ~ sm hanka) tai < ieur), MSzFE
1967 71 (unk ei tähän), Joki 1973 SUST 151 295–96 (tVsuv <
tVser), Koivulehto 1986 CILT 38 261, Rédei 1986 SbÖAW 468
54, UEW 1988 719–20.

onni (Agr; yl.) ’Glück’, murt. (Verml) myös ’(ihmisen) hahmo’, johd. onnekas, onnellinen, onneton
’kehno, mitätön, vaivainen; ikävä, surkea; tavaton,
mahdoton; lohduton’, onnettomuus, onnistaa ’käydä
hyvin, luonnistaa; onnistua; puhdistaa, siistiä (paik.
PKarj)’, onnestaa, onnistua, onnitella ~ ink onni,
onnekas, onnell‰ın, onnetoin, onnettomus, onnistua |
ka onni, onnekas, onnetoin, onnestoa, onnistoa
’onnistaa’, onnistuo ’onnistaa; (uud.) onnistua’ | ve
onot(ei, on(etoi ’onneton’ | va (enni ’onni, kohtalo,
arpa’, (enn(eva ’onnellinen’, (enn(et5o ’onneton’, (Kukk)
onni ’onni’, onnissua ’onnistua’ | vi õnn (g. -e)
’onni’, õnnelik ’onnellinen’, õnnetu ’onneton’,
õnnetus ’onnetto-muus’, õnnestuda ’onnistua’,
õnnitleda ’onnitella’ | li v(u)o7n, (Sal) o7n7n ’onni’,
vo7nVstq ’onnistaa, onnistua’
= (t. sm >) lpN vuod |nâ (R Lu) ’onni’, vuodnâlâVs
’onnekas’ (lpN onnistuvvât ’onnistua’ < sm).
On
esitetty,
että
onni:
onneolisi
paradigmaattinen eriytymä sanasta onsi (: onte-,
onne-, ks. tätä; ve ja li sanat olisivat tällöin lainaa
niistä murteista, joissa *nt:llä on heikko aste nn).
Semanttiseen kehitykseen ’(tyhjä) tila’ > ’tilanne’ >
’kohtalo’ olisivat voineet vaikuttaa erilaiset
konteksteihinsa kiteytyneet muodot (esim. onnen
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päällä ’onton, tyhjän päällä’ on LSm:ssa yhdistetty
sanaan onni).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 571 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 292a (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+ va), Europaeus 1870 Zahlwörter (+ li), SKES 1958 432 (+ ka ve; lp onnistuvvât < sm), Haavio 1967 SMyt 66 (? ~ ontua), EEW
1982–83 4031 (? ~ osa), *Anttila & Uotila Vir 1985 447–53 (~
onsi; lp vuod |nâ < sm), Häkkinen 1987 ES 214.

onnikka ks. omnibussi.
onnistua ks. onni.
onsi (Westh onta yks. partit.; itämurt. Pohjanm PSm) ’ontto t. tyhjä paikka t. tila, ontelo, kolo; ontto,
tyhjä / hohle Stelle, Höhlung; hohl, leer’, murt. myös
’notkelma, notko (Laat- ja EKarj); laiha, heikko
(paik. PKarj)’, onteva (paik. murt.) ’kovera, laaksomainen’, ontelo (melko yl.), ontto ’sisältä tyhjä t. laho, onsi, ontelo (et. itämurt. Pohjanm); syvennys,
notko (paik. KaakkSm PSatak EPohjanm)’, onttaa
(paik. PKarj ja ymp.) ’kovertaa (ontoksi)’, onttua
(paik. Karj Kain) ’heiketä, laihtua, nälkiintyä; tulla
ontoksi’, onnistaa (Agr; Verml)’kovertaa, louhia’ ~
ink ons ’onsi’ | ka onsi ’ontelo, ontto; jalkaholvi;
huonosatoinen (maa), laiha’, ontelo ’onkalo’, ontto,
onttoa ’kovertaa ontoksi’, onttuo ’lahota ontoksi;
nälkiintyä, laihtua’, onnistoa (Salmi) ’kovertaa
ontoksi’ | ly o7ndVz (mon. onded) ’onsi, ontto, ontelo’,
ondus ’ontelo; luola’ | ve on/z ’onsi, onkalo’, ond(ekaz
’ontto’, ondu/z ’onkalo’ | va 5(esi ’onsi, ontto’ | vi õõs
(g. õõne) ’onsi, onkalo, kolo’, õõnsus id., õõnes
’ontto, onsi, onteloinen’, õõnestada ’kovertaa,
onttaa’ (li 5(en ’ontto’ ? < vi; lpN murt. oansa ’puun
onsi’ < sm)
joko = lpN vuow |dâ (U Pi Lu In Ko) ’rinta- t.
vatsaontelo’ | ? mdE undo, M unda ’(puun) onkalo’ |
? votj udur ’mehiläispesän suuaukko’ | vogI P 5ontqr
’vatsa; kohtu’, L (Munk) oåntîer ’vatsa’ | ostjI ont, E
unt ’sisus, vatsa’, untqr ’vatsa’ | ? unk odú ’kolo, onkalo; luola’ (< *omte)
tai = lp vuow |dâ ’puun onkalo; uuttu’ | ostjI E
onqt ’kolo, onkalo (puussa)’, P Ponqt ’vesilinnun
pesäkolo puussa’ (< *onte). — Aineksia voi olla
molemmista-kin sanueista.
Ganander 1787 NFL 2 293a (sm ~ vi), Ahlqvist 1861 MMdGr
179 (+ md), Ahlqvist 1863 Suomi 2:1 14 (+ unk), Budenz 1869
NyK 7 29 (+ lp, ostj ont), MUSz 1873–81 832 (+ vog), Setälä
1890–91 ÄH 360–63 (+ ka ve), Munkácsi 1901 ÁKE 492–93
(< arj), Kettunen 1938 LivW 53 (li todennäk. < vi), FUV 1955
104 (+ votj udur), SKES 1958 432–34 (+ ly va; luult. < *omte;
vähemmän todennäk. < *onte), DEWOS 1967 117–20, 144
(sgr), TESz 2 1970 1068, MSzFE 1978 495–96 (*omte: ? sm

lp ? md ? votj vog ostj ?? unk; *onte: ? sm lp ? md ? votj ostj ?
unk), UEW 1988 338 (*omte: ? sm ? vi lp ? md ? votj vog ostj
? unk), 341–42 (*onte: ? sm, vi ~ lp ? md ? votj ostj ? unk),
Sammallahti 1988 UrLang 542.

ontelo ks. onsi.
ontto ks. onsi.
ontua (Agr; yl.) ’hinken’, onnata (paik. KaakkHäme
Kymenl) ’ontua’, onnahtaa (melko yl.) ’ontua
vähän; taipua, antaa perään (paik. KaakkSm)’ ~
ka
ontuo ’huojua, taipua (puu)’, onnahtoa
’huojahtaa, notkahtaa; vähetä, pienetä, laihtua’ | vi
murt. õnduda ’elää kituuttaa, kitua; ontua’. — LpN
oan |dot (Lu) ’ontua vähän’ < sm.
Alkuaan ehkä samaa pesyettä kuin onsi (ks. tätä).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 169 (sm ~ vi õnnata), Wiklund
1896 SUST 10 272 (lp < sm), SKES 1958 434 (+ ka; ? ~ onsi),
Anttila & Uotila Vir 1985 450 (♦ onsi).

ookata (KPPohjanm Verml, paik. VarsSm KaakkHäme Kymenl Kain Peräp TornLaakso) ’ajella (huvikseen), kulkea toisen kyydillä / (zum Vergnügen)
umherfahren od. sich umherfahren lassen’, murt.
myös ’kuljettaa, raahata (paik. PHäme KPohjanm);
koettaa, yrittää, tavoitella (KPohjanm); ohjailla, neuvoa, komentaa (paik. Kain)’
< nr åka ’ajaa, mennä, kulkea, matkustaa’ (lat
agere ’ajaa, kuljettaa’, kr ag5o ’vien’). — Samalta
ieur taholta aik. ? > sm ajaa; ks. tätä.
Hellquist 1939 SEO 1416 (ruots sanasta).

ookreetti ks. aaprotti.
oolanninjuuri (VR 1644 Olandin juuri; Gan 1788
aalanninjuuri), rinn. oolanti (paik. Häme), oolangi,
oolanki, oolanni, hollanki (paik. KSm) ’isohirvenjuuri, Inula helenium / Alant’
< ruots, vrt. nr ålandsrot (kansanetym.), mr
aland, kas mys alant; vrt. ransk aunée (< *alnata) <
klat enula < lat inula id. < kr (h)elénion (< (h)élos
’suo’) t. (h)elén5e ’punottu kori’.
Hellquist 1939 SEO 1419, SKES 1958 434 (sm < nr).

ooppera (As 1792 Opera-Huonesa) ’Oper’
< ruots opera (1660) ’musiikkidraama’ < ital
opera ’id. (1639); (alk.) toiminta, työn tulos, tuote’
(< lat opera ’työ, palvelus, huoli, joutoaika’ < opus
mm. ’työ’).
Koukkunen 1990 Atomi 392–93.
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ooprooti ks. aaprotti.
oorninki ks. orninki.
ootrata (paik. murt.) ’juovittaa puun pintaa maalaamalla siihen jalopuun syitä muistuttavia kuvioita /
Holz mit aderartigen Verzierungen versehen, um den
Eindruck von Edelholz zu erwecken’
< nr ådra id. s:sta åder ’suoni’.
Wessman Vir 1909 156 (sm < nr), SKES 1958 434.

opas (Ljungo 1609; et. I- ja PSm) ’opastaja, (tien)
neuvoja; tuttu, tottunut (PSm) / Führer; bekannt, gewohnt’, opastaa ’neuvoa, ohjata, opettaa; näyttää
tie-tä’, opastua (et. PSm) ’tutustua, tottua, oppia jhk;
osata jhk’ ~ ink opast®a ’opettaa; neuvoa’ | ka opas
’opas’, opastoa ’opettaa, opastaa, neuvoa’, opastuo
’oppia, opastua; tottua’, opastaja ’opettaja, ohjaaja’,
opastuja ’oppilas; hyväoppinen’ | ly opastada ’opettaa, neuvoa’, opastuda ’oppia’, opastai ’opettaja’,
opastui ’oppilas’, opastuz ’opetus’ | va (Must)
(epass®a ’opastaa’ (ims > ven murt. opas ’opas’)
= (t. ims >) lp oappes ’opas; tuttu, tunnettu’, N
oappestit (Lu In Ko) ’opastaa, näyttää tietä; opettaa
(Kld)’. — PSm murt. opas ’tuttu, tottunut’ ehkä
osaksi < lp.
Kuuluu samaan pesyeeseen kuin oppia, ks. tätä.
Budenz 1879 BB 4 237 (sm opasta- ~ lp oapeste-), Qvigstad
1881 Beiträge 99 (sm opas ~ lp oapes), Kalima 1915 OLR 176
(+ ka ly; sm > ven murt.), Toivonen 1944 Sanat 185–86, SKES
1958 435 (s. v. oppia; lp < ims).

opettaa ks. oppia.
opotta (asiak. 1683; JuslP, Gan 1787 obotta; Laatja PKarj) ’aidattu (metsä)laidun, haka / eingezäunte
Weide (im Wald)’, opota ’id. (paik. PKarj); pyörän
kehä (Ink, paik. KarjKann)’ ~ ka opota ’haka,
aidattu laidunmaa; pyörän kehä’ | ve obod ’haka’
< ven óbod ’aitaus, haka; kehä’. — Ink oputin
’pyörän kehä’ < ven murt. óbode7n id.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Ahlqvist 1859
Anteckn 97 (sm ~ ve), Mikkola 1894 SUST 8 147 (+ ka),
SKES 1958 434, Nirvi 1971 InkS 358 (ink < ven murt.), Plöger
1973 RL 115–16.

oppia (Agr; yl.), oppea (Agr; paik. VarsSm) ’(er)lernen’, vanh. ja murt. myös ’käydä katsomassa (Agr);
hakea naimisiin mennyt tytär (miehineen) vierailulle
vanhempien kotiin, kutsua vieraisille t. pitoihin
(LaatKarj Ink)’, opeta (: oppenen; paik. Uus)
’oppia’, oppeentua (paik. VarsSm LUus) ’oppia;

harjaantua’, ope (paik. Savo) ’taikakeino;
myrkky(pala); rohto’, opetella, opettaa, oppi,
oppilas (Kilpinen 1836, aluksi ’ylioppilas’), opisto
(Gottlund 1828 ’yliopisto’), ks. erikseen opas ~ ink
oppissa ’oppia; tottua’, oppia ’kokeilla, koettaa’,
oppi ’oppi; koulu; tapa’, opett®a ’opettaa’ | ka oppie
’koettaa, yrittää; koettaa parantaa t. tutkia
taikakeinoin; tunnustella; maistaa; oppia; hakea
naimisiin mennyt tytär (miehineen ja appivanhempineen) vierailulle vanhempien kotiin, hakea vierailulle’, opittoa ’koettaa, kokeilla; näyttää (tietäjälle);
tunnustella; maistaa’, ope ’koe, kokeilu’, opettoa
(uud.) ’opettaa, opastaa’, oppi (< sm) ’oppi, opetus’
| ly oppida ’koettaa, yrittää; maistaa, tunnustella;
loitsia’ | ve opeta (prs. opendab) ’opettaa’, opetakse,
opetas, openuda ’opetella, opiskella; oppia’,
openduz ’opetus’ | va (epp(ea, (ep(eta ’oppia’, (ep(ett®a
’opettaa’ | vi õppida ’oppia; opiskella; tottua’,
õpetada ’opettaa’ | li oppq ’oppia’, op®atq ’opettaa’,
eptƒq, öptƒq ’kokea verkkoja’
= vogI P (Munk) w5opl- ’pitää (salaa) silmällä;
nähdä (hyvin)’ | ostjP wop¥ı- ’pitää silmällä, käydä
katsomassa’, w3api- ’seurata silmin, vartioida’. —
Sm > lpN oap |pât (E U Pi Lu In Ko) ’oppia, saada
opetusta; perehtyä; (Lu In Ko myös:) käydä jnk
luona; kokea verkkoja t. ansoja’, oappâtit ’opettaa,
harjoittaa’, oap |pâ ’oppi, kasvatus, koulutus’.
Joidenkin ims kielten vastineiden merkitykseen on
ehkä vaikuttanut ven murt. opytatƒ ’koettaa, koetella,
tutkiskella’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 577 (sm ~ lpR åppet), Ganander
1787 NFL 2 293a (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Donner 1879
Verwandtschaft 56 (+ li), Kettunen Vir 1934 225 (+ ly),
Toivonen Vir 1934 404–06 (+ ka ostj), Liimola Vir 1939 159
(+ vog), Lagercrantz 1939 LpWsch 587 (lp oap |pâ < sm),
Metsikkö 1951 KSm-OKS 1–, Oinas Vir 1951 126–28 (ka ly
merk. ’koettaa, yrittää’ < ven), FUV 1955 104 (lp oap |pâ luult.
< sm), SKES 1958 434–35 (ka ly merk. ositt. < ven; lp < sm),
Häkkinen 1987 ES 215–16, UEW 1988 583–84.

oprakka ks. aprakka.
ora (Jusl 1745; melko yl.) ’piikki; kaira, pora, poltinrauta; naskali / Stachel, Dorn; Bohrer;
Brandeisen; Ahle’, poltinora ’poltinpuikko’, orakas
’sienilaji, jonka lakin alapinnalla on tiheä piikistö’,
ks. erikseen oras ~ ink ora ’rauta, jolla poltetaan
reikiä’, poltinora id. | ka ora ’pora, näveri; poltinora;
naskali’, oraine ’naskali’, orastoa, orata ’porata’ | ly
ora ’iso näveri, ora’, orai7ne ’naskali’ | ve ora, orai7ne
’naskali’, oraso\rm ’etusormi’ | va (era ’teräväpäinen
(poltto)rauta; vintilä, ora’, (Kukk) ora ’ora’ | vi ora
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’(rauta)puikko, poltinrauta; piikki, oka, hyönteisen
pistin’, orajas ’terävä, piikkimäinen’ | li (v)or®a
’rautapiikki, (myllynkiven) napa’
= lpN (Friis) oarre (In Ko Kld T) ’naskali’ | mdE
uro, M ura id. | unk ár id.
? < k-arj t. k-ir *®ar®a ’naskali, pora’, vrt. m-int
®ar®a id. Ks. myös pura.
Ganander 1787 NFL 2 294a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
97 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 19–20 (+ li md tVser unk),
MUSz 1873–81 750, Setälä 1896 SUSA 14:3 29 (+ ? lp oarre),
Setälä 1900 SUSA 17:4 32 (sm ~ md unk; vrt. ? int ®ar®a tai isl
alr), Munkácsi 1901 ÁKE 137, 644 (sm vi li lp md tVser unk <
m-int), Jacobsohn 1922 AuU 51–52 (< arj), T. I. Itkonen 1943
KV 22 52 (lpIn Ko < sm), FUV 1955 134 (sm (> lpIn) md unk
~ sanskr), SKES 1958 435–36 (+ ka ly va; ? < ieur), MSzFE
1967 92 (sgr < ieur), TESz 1 1967 169, Joki 1973 SUST 151
296 (sgr < k-arj < ieur), Katz 1986 MSS 47 103–05, Mayrhofer
1986–92 EWAia 173, Koivulehto 1987 LStA 161/2 206–07,
UEW 1988 342 (sgr < ieur), Sammallahti 1988 UrLang 542.

oraisa (Schr 1637; PSatak P- ja KaakkHäme Kymenl
EKarj ESavo KSm Ink), rinn. orasa ’(salvettu) urosporsas t. -sika; uroskoira t. -kissa (paik. KaakkSm) /
(kastrierter) Eber; Rüde, Kater’, ora(i)nen (VarsSm,
paik. Satak KaakkSm), oro(i)sa (paik. KaakkSm ja
Häme) id., oras (Jusl 1745; harv. VarsSm)
’(salvettu) karju t. porsas’, oro(i) (paik. VarsSm,
LUus) id., oro(i)nen (osin VarsSm, ESatak) id.,
oruinen (paik. LounSm) ’urosporsas’ ~ ka
orattVsupottVsi, orapottVsi ’karju’, orattVsu ’salvamaton
(sika)’ | ve oratVs ’karju; urospuolinen (eläin)’, oraVz
’karju’
? = mdM uräqs/ ’salvettu karju’
? < ieur (k-ir) *var®a/sa-, vrt. m-int var®ahá’karju’, av var®aza- id. — Toisen käsityksen mukaan
ainakin ims muodot voivat olla johdoksia sanasta
ora (ks. tätä). Vrt. myös uros ja ori sekä oras1.
Lindström 1859 KeltGerm 32 (sm oras ~ m-int varahas), Budenz 1869 NyK 7 36 (sm ~ mdM; ori samaa sanuetta), Tomaschek 1889 SbAW 117 13 (md < av var®aza-), Setälä 1896 SUSA
14:3 48 (< ieur), Munkácsi 1901 ÁKE 616 (sm mdM ~ av varaza-), Paasonen 1908–10 FUF 8 67–68 (sm mdM < m-int av),
Jacobsohn 1922 AuU 110–11, Kalima Vir 1932 106 (vrt. m-int
av < k-arj < ieur), *Ruoppila 1947 Kotiel 2 18–25, Toivonen
1952 SUSA 56:1 18 (sgr *ora/s < esiarj sanskr av), FUV 1955
134 (sm mdM ~ m-int av), SKES 1958 436 (+ ka ve ? mdM; ?
< k-arj; ims ehkä osaksi johdoksia sanasta ora), E. Itkonen
1968 NyK 70 353, Joki 1973 SUST 151 296 (sm mdM ? <
k-arj), UEW 1988 720 (sm ? ~ mdM ? < k-arj), Koivulehto Esit
1995 (varh. k-ir).

oranssi ’punakeltainen / orange’, aik. (esim. 1896)
’appelsiini’; oranssinvärinen

< nr orange ’oranssi’ << ransk orange ’id.;
appelsiini’ < ital arancia ’appelsiini’ (ransk sanassa
myös or ’kulta’ sanan vaik.) < esp naranja < arab
n®aran»g < pers n®aran»g ’appelsiini’.
Gamillscheg 1928 EWFra 650, Hellquist 1939 SEO 733–34,
Koski 1983 Väri 236–38, Kluge 1989 EW22 518.

oras1 (Agr; yl.; g. oraan, lounmurt. oraksen) ’viljan,
heinän tms. taimi t. itu / aufkeimende Saat, Keim’,
orastaa ~ ink oras ’oras’, orastua ’nousta oraalle’ |
ka oras, orahaine, orastuo ’alkaa itää; nousta
oraalle’ | ly oraz, orahai7ne ’nuori oras’ | ve oraz,
oraVz ’oras’, orahai7ne | va (eraz, (Kukk) oraz ’oras’ |
vi oras ’laiho, oras’, orastada ’orastaa’ | li v(u)or5uks
’oras, laiho’.
Johd. sanasta ora (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 295 (sm ~ vi), Kettunen 1914 SUST 34
7 (+ va), Kettunen 1938 LivW 506 (+ li), Posti 1942 SUST 85
9, SKES 1958 436 (+ ka ly ve).

oras2 ks. oraisa.
orava (Agr; yl.) ’Eichhörnchen’ ~ ink orr®ava | ka
orava | ly orau | ve orau, orav, or®a | va (erava | vi
orav | li v(u)or®abqz, (Sal) orab ’orava’
= lp oar |re ’orava; (Kld T myös) kopeekka’ | md
ur ’orava; (E myös) kopeekka’ | tVser ur id. | syrj ur
id. || ? samS (Pallas) orop ’viiruorava’. — Tähän
aiemmin yhdistetyt votj {irgon ’kupari’ | syrj {irg(en,
{irgen ’kupari(raha); kuparinen’ lienevät muuta
alkuperää.
Ganander 1787 NFL 2 295 (sm ~ vi lp), Sjögren 1828 GS 1
238 (+ syrj), Sjögren 1832 GS 1 564 (+ va), Castrén 1845 EGTsch 74 (+ tVser), Lindström Suomi 1852 67 (+ md), Ahlqvist
1859 Anteckn 97 (+ ve), Europaeus 1870 Suomi 2:8 33 (sm lp
tVser ~ ieur), Ahlqvist 1871 KO 169 (sm tVser syrj ’orava’ = ’raha’), Donner 1875 Boningsplatser 134 (+ ka li), Setälä 1912–
14 FUFA 12 35 (? + sam), Uotila Vir 1930 172, Lehtisalo 1936
SUST 72 242, Uotila 1938 SyrjChr 171 (? + votj syrj ’kupari’),
Nirvi 1944 Sanankieltoja 136–37, E. Itkonen 1953–54 FUF 31
162, FUV 1955 44 (sm ~ lp md tVser, syrj ur, ? samS), SKES
1958 436 (+ ly; ? votj syrj ’kupari’ ? samS), Joki 1962 SUST
125 150–53 (votj syrj ’kupari’ < oss), UEW 1988 343 (sm ~ vi
lp md tVser, syrj ur, samS).

orehka (Lönnr 1880; Karj PSavo), orehki (paik. EKarj Ink), orehti (Savo KSm, paik. EKarj), oretti
(paik. Savo KSm) ’pikkuleipä, piparkakku;
makeinen / Plätzchen, Pfefferkuchen; Bonbon’, yhd.
orehkipuu (Reinholm 1850) ’pähkinäpuu’ ~ ka
orieh(h)a, o\rehka ’pähkinä; piparkakku; makeinen’ |
ly o\reh ’pähkinä’, o\reVsk ’id., orehka’
< ven oréh ’pähkinä’, demin. oréVsek (g. oréVska).
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Lönnrot 1880 SRS 2 100 (sm < ven), Wessman Vir 1909 38,
SKES 1958 436 (+ ka ly), Plöger 1973 RL 116.

ori (Agr; yl.), murt. myös orih, orhi, oris, orit ’täysikasvuinen uroshevonen / Hengst’, orimus (paik.
KPohjanm) ’vaillinaisesti salvettu hevonen’, orikka
(paik. KarjKann) ’orivarsa’, orkko ’ori (paik. Häme ja
kaakkmurt.); salvettu karju, urosporsas (paik.
Satak)’ ~ ink ori ’ori’, orkkoi ’hevonen’ | ka orih,
oreh ’ori; ruuna’, demin. oro(i), oroine ’ori’ | ly o\rih
’ruuna’ | ve o\reh, o\rih, o\rh ’ori; ruuna’ | va (Mahu)
ori ’ori’ (< sm) | vi orikas ’(salvettu) karju’, murt.
(Saarenmaa) ori ’ori’ | li voC \rki, (Sal) o\rk ’salvettu
karju’.
Luultavasti johdettu sanasta ora kuten oraisa (ks.
näitä); ora lähinnä merk:ssä ’siitin’. — Sm > lpN
ori, or |ri ’ori’.
Moller 1756 Beskr 157 (sm ori ~ ruots örs), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Europaeus FAT 1867 130 (sm < ruots sl liett
latv oss sanskr), Budenz 1869 NyK 7 36 (ori samaa sanuetta
kuin oras), Setälä 1890–91 ÄH 315 (+ ka vi li), Munkácsi 1901
ÁKE 445 (+ lp tVser votj syrj; < ieur), Pedersen 1907 KZ 40 184
(< arm orj), Vasmer 1913–18 SUSA 30:15 3 (sm < mven o\r),
Ojansuu 1921 Lisiä 29 (sm ka ? < liett), Jacobsohn 1922 AuU
226–28 (< ieur), Lagercrantz 1939 LpWsch 570 (lp < sm),
*Ruoppila 1943 Kotiel 1 38–45 (yhd. ora sanaan; + ink orkkoi;
va < smInk), FUV 1955 134 (ims < ieur), SKES 1958 437 (+
ly; tuskin < ieur vaan ora sanan johdos), Kretov Vir 1992 80–
84 (ims < mven o\r).

orja (Agr) yleisk. merk. lisäksi myös ’palkollinen,
palvelija (et. itämurt.) / Sklave, Sklavin; Knecht,
Magd, Diener, -in’, johd. orjailla (EKPohjanm
KSm, paik. PSavo ja PSm) ’arkailla, ujostella;
nöyristellä’, orjastaa (paik. PKarj) ’teettää liian
kovasti töitä tms.; rääkätä, kurittaa kovakouraisesti’
~ ink orja (run.), orjalain ’orja’ | ka orja
’palkollinen, orja; kerjäläinen’, orjailla ’kursailla’,
orjuija ’olla orjana, toisen palve-luksessa; kulkea
kerjuulla’ | ve orj ’maaorja’ | va orja ’palvelija’ | vi
ori (g. orja) ’orja’, orjata ’orjailla’ | li v5o\ra, v5uo\ra
’pärepihti’ (sm > lpN orja ’noidan tärkein
apulaishenki’, Lu år |je (In) ’orja’)
= mdE ura, M u\rä ’orja; palvelija’ | votj var id. |
syrj (vanh.) ver id., ver(es, veres ’puoliso, aviomies’.
Näihin on yhdistetty usein lp oar |je(-), oar |jel’(E U Pi Lu) etelä(-); (N In) lounas, lounais-; (N Ko)
länsi(-); (Kld) luode, luoteis-; (T) pohjoinen,
pohjois-’, N oarj3a-bælle (Lu In) ’(Lu) eteläpuoli; (N
In) lounais-puoli’, johd. Lu år |j5elah ’etelän
asukkaat’, In orjalaVs (Ko) ’(In) tunturilappalainen;
(Ko) varanginlappalainen’, Ko v3o3a´rj#el(aVs (Kld) ’id.;
(Kld) luoteessa asuva lappalainen’.

Kaikille näille (viimeksi vain lp sanoille) on esitetty ieur (k-arj) lainalähdettä, vrt. m-int ®Farya’arjalai-nen’, av airiia- id. — Semantt. syistä on
hyvin epätodennäköistä niin lp sanan kuuluminen
kummankaan (sgr tai arj) sanueen yhteyteen kuin
ims-md-perm sanankin arj alkuperä.
Ganander 1787 NFL 2 295a (sm ~ vi orjaja), Lindström Suomi
1852 67 (sm ~ votj, ostj ort ’ruhtinas’), Ahlqvist 1856 WotGr
141 (sm ~ va vi), Yrjö-Koskinen 1862 TSSM 9 (sm vi votj ~
sanskr arj, 5urj), Anderson 1879 Studien 105 (vi ~ md), Paasonen 1896 KielLis 49, Setälä 1896 SUSA 17:4 28 (sm ~ md
? votj), Pogodin 1905 IRJaS 10:3 16 (< ieur, samaa juurta kuin
arjalaisten nimitys), Wiklund 1911–12 FUF 12 32 (sm vrt. lp
-òrj®a), Toivonen Vir 1929 64 (votj ~ ostj; ei orja sanan yht.),
Kalima 1936 JuhlakHirt 2 207, *E. Itkonen Vir 1946 417–21
(sm ~ lp md; lp orje < sm), SKES 1958 437–38 (+ ka ve; ? lp
’etelä’), E. Itkonen 1960 LpChr 154 (lp todennäk. < ksm orja),
Joki 1973 SUST 151 297 (? < arj), Rédei 1984 NyK 86 193
(sm ~ vi ? lp md votj syrj ? < k-arj), Rédei 1984 FUF 46 56–57,
Rédei 1985 NyK 87 213, UEW 1988 721 (sm ~ ? lp md votj
syrj ? < k-arj), Koivulehto 1994 SympBopp 135 (sm mahd. <
ieur *wor7gó- ’työntekijä’), Koivulehto Esit 1995 (lp < arj t. kir).

orkesteri (Ahlman 1865; kirjak.) ’Orchester’
< ruots orkester < ransk orchestre ’orkesteri’ <
kr orkh5Festra ’kreikkalaisessa teatterissa oleva pyöreä
keskusta, jossa kuoro ja näyttelijätkin esiintyivät’.
TS 6 1914 1609 (sm << kr), Koukkunen 1990 Atomi 400–01.

orko (Agr; kaakkmurt., paik. lounmurt.) ’kostea notkelma, kapea laakso; kolo, uurre, arpi (paik. Peräp) /
Feuchte Niederung, schmales Tal; Einschnitt, Rinne,
Narbe’, orkko (Peräp) ’kolo, uurre’, oro (paik. KaakkSm) ’(kostea) notkelma, laakso; noro’, orkonen (savmurt. KPPohjanm) ’kolo, lovi; arpi’, orkama (paik.
KPPohjanm) ’haava, arpi, ruhje’ ~ ink Orko (pn.)
’kahden korkeahkon mäen välinen laakso’ | ka orko
’vesiperäinen, kuusikkoa kasvava notko; rotko; kuusikkokorpi; kuusikkokorpeen raivattu niitty’ | ly org
’orko, noro’ | ve org ’metsää kasvava notko’ | va orko ’laakso’ | vi org (g. oru) ’laakso’ (ims > ven murt.
orga ’suoperäinen, metsää kasvava rotko t. notkelma’)
= lpE oårgaa ’metsäinen laakso’, oorge ’hiekkaharjanne’, ? lpR (LÖ) årgo ’nummi, hiekkainen metsämaa’ (mikäli lpR = lpE årge, urge ’vuorenharjanne’, se kuulunee pikemmin s. v. urkama mainittujen
sanojen yhteyteen, ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 296 (sm ~ vi), Sjögren 1853 IRJaSMat
1 147 (+ ka; ~ ven vórga), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve),
Thomsen 1890 BFB 283 (+ li 5urg(a)), Pogodin 1904 Severnorussk 46–47 (ims > ven orga), Setälä 1912–14 FUFA 12 108
(+ lp votj ? samKm), Setälä 1915 SUSA 30:5 38 (? votj ? sam-
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Km; ? + tVser), Kalima 1915 OLR 176 (ims > ven), Vasmer
1953 REW 1 227, SKES 1958 438 (+ ly va), SKES 1975 1548
(s. v. urkama), UEW 1988 721 (sm ~ vi lp ? tVser ? votj).

orninki (Sorol 1614; etup. itämurt.), oorninki (länsimurt. KSm Kain Verml), orlinki (paik. ISm Ink)
’järjestys, kuri, tapa; säädös (asiak. 1638) / Ordnung;
Anordnung’ ~ ink orlenki ’järjestys’ (< sm)
< nr ordning, mr oordning ’järjestys’. — Lp
ordnig < sk; vi ornung < saks Ordnung.
Lönnrot 1880 SRS 2 95 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 135,
Karsten 1944 FmS 10 354, SKES 1958 438 (lp < sk; vi < saks),
Nirvi 1971 InkS 366 (ink < sm).

orpana ’serkku (VR 1644; VarsSm Satak Häme);
sukulainen (Koll 1648; KSm ja ymp.); vieras, vieraisilla olija (paik. KSm ESavo); naimisissa oleva tytär
(ja tämän mies) lapsuudenkodissa oleville (paik.
KaakkSm) / Cousin, Cousine; Verwandte(r); Gast;
verheiratete Frau (und ihr Mann) aus der Sicht ihres
Elternhauses’, käydä t. olla orpanoissa (KSm, paik.
KaakkSm) ’sukuloida, vierailla’, orpano (LSatak)
’serkku’, orpanoida (Jusl 1745; KSm, paik. Häme ja
KaakkSm) ’sukuloida, vierailla’, orvas (paik. EPohjanm) ’sukulainen’, orvastaa (Lönnr 1880;
EPohjanm) ’sukuloida; pitää sukulaisena, olla
sukua’
= lp (*)oar |ben(âVs) ’sisar(us)’, (*)oar |ben-bælle
’naisserkku; sisarpuoli’, joiden yhteyteen kuuluvia
hypok. muotoja ovat myös lpN oab |ba (Lu) ’sisar’,
In oabbi (Ko) id. | mdE u\rva ’miniä’, M äqr\ vä, q\rvä
’vaimo’, demin. äqr\ vä7nä ’nuorikko, miniä’.
Luultavasti samaa ieur alkuperää kuin orpo (ks.
tätä), johtimen suhteen vrt. kr orphanós.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 577 (sm ~ lp), Diefenbach 1851
VWGoth 1 424 (? ~ orpo ~ ieur), Paasonen 1896 KielLis 22 (+
md), Setälä 1896 SUSA 14:3 7 (~ orpo; < ieur), *Rapola Vir
1936 215–23 (+ tVser qrwezq ’nuori poika t. tyttö’; tieto Toivoselta), Nirvi 1952 Suomi 106:1 82–87, E. Itkonen Vir 1953
131 (? tVser), Ruoppila Vir 1953 271 (~ orvas; ? ~ orpo), FUV
1955 134 (? ~ orpo), SKES 1958 438 (orpana, orvas; ? tVser;
kaiketi samaa ieur kantaa kuin orpo), E. Itkonen 1968 SKK
500 (~ orpo, orvas; ? md; ei tVser), Joki 1973 SUST 151 298 (~
lp md, mahd. samaa ieur alkuperää kuin orpo), UEW 1988 722
(? tVser), Hahmo 1994 Grundlexem 150–52.

orpo (Flor 1683; yl.), orvo(i) (Agr; paik. LounSm
LUus) ’isätön ja äiditön; yksinäinen, hylätty / Waise;
verwaist, einsam’, johd. orvita (VarsSm) ’syrjiä, sortaa, kohdella töykeästi, hylkiä’, orvistaa (LUus)
’hylkiä, syrjiä; varjostaa’, orvokki ’Viola’ ~ ink
orpoi ’orpo’ | ka orpo(i) ’id.; onneton, raukka,
poloinen’ (vi orb (g. orvu) ’orpo’ < sm)

= lp oarbes ’orpo; yksinäinen’ | mdE uros, urus,
M uräqs ’orpo’ | ostjI -urw{i, -ur{i: j#enk-urw{i ’leski; orpo’ | unk árva ’orpo’, johd. árvácska ’orvokki’
< k-arj t. k-ir *arbha-s; vrt. m-int árbha-.h ’pieni,
heikko, nuori’, lat orbus ’orpo; leski’. — Samaa alkuperää lienee orpana (ks. tätä).
Rudbeck 1717 Spec 80 (sm ~ unk), Moller 1756 Beskr 157 (sm
unk ~ ieur), Sajnovics 1770 DemT 79 (lp ~ unk), Lindahl &
Öhrling 1780 LL 577 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 296a
(sm lp unk ~ kr lat), Diefenbach 1851 VWGoth 1 424 (? ~
orpana), Budenz 1869 NyK 7 20 (+ md), MUSz 1873–81 755,
Paasonen 1896 KielLis 22 (? md; < ieur), Setälä 1896 SUSA
14:3 7 (? md; ~ orpana; < ieur), Munkácsi 1901 ÁKE 145 (<
ieur), Jacobsohn 1922 AuU 114 (< k-arj t. k-ir), Karsten 1922
Fragen 37–38 (? < esigerm *orbho-, or‰bo-; eri sgr muodot eri
ieur lähteistä), Wichmann 1923 TscherT 133 (+ tVser), Toivonen
1923–24 FUF 16 216 (+ ostj), Mägiste 1928 Demin 194 (ka ?
< sm; vi < sm), FUV 1955 134 (? tVser; < ieur; ? ~ orpana), Joki
1956 FUFA 32 54 (tVser ei tähän), SKES 1958 438–39 (< esiarj;
mahd. ~ orpana), TESz 1 1967 182, MSzFE 1967 97, E.
Itkonen 1968 SSK 500 (demin.-johd. sanasta orvas; ~ lp md;
sgr < esiarj *orbho-s; ostj unk myös < ieur; orpana, lp oar |ben
varmaan myös tähän), Collinder 1974 JuhlakGüntert 365 (<
ieur, ei välttämättä arj), Rédei 1986 SbÖAW 468 46 (esiarj t.
varh.-k-arj), UEW 1988 343 (< esiarj), EWUng 1993 51 (<
k-ir).

orro (Lönnr 1880; Länsip Ruija, paik. Peräp) ’nuora,
rihma / Schnur, Faden’, orrohihna id.
< lpN oarrâ (In Ko) ’(ohut) köysi, nuora’.
Äimä 1907 SUSA 25 33 (sm < lp), SKES 1958 439.

orsi (Martti n. 1580; yl.) ’Balken; Hühnerstange’, orros (hajat. Satak Häme ja PKarj) ’riihen parsi’ ~ ink
ors ’orsi’ | ka orsi id. | ly orVz, orzi ’id.; parsi (riihessä)’ | ve or/z ’orsi’ | va (ersi (g. (err5(e), (Kukk) orsi id. |
vi õrs (g. õrre), murt. ors id. | li vo\rVz (mon. v5ordqd)
id.
< baltt *ardis, vrt. liett a˜rdas (mon. arda˜ı)
’orsi, jolle pellava pannaan kuivumaan’, latv ®ards,
®arde (tav. mon. ®ardi), ®ardis mm. ’riihenparret;
tuvassa takan yläpuolella olevat kuivausorret’.
Samasta lähteestä myöhäisempi laina on aarto (ks.
tätä). — Sm > lpN oar |dâ ’kalankuivuutelineen
orsi’, In orda ’tuvan, aitan orsi’; sm orre- > nr murt.
Sm orr ’kanaorsi’.
Ganander 1787 NFL 2 296a (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 44
(+ li), Setälä 1890–91 ÄH 127, 448 (+ ka, ve ordoi7ne, va), Kalima 1933 Suomi 5:16 166 (? < baltt, vrt. liett a˜rdas, latv; sm
a(a)rto myöhempi laina samasta lähteestä?), Kalima 1936 BL
143 (+ ve; < baltt), *Nieminen Vir 1945 524–27 (+ ly; ims <
baltt *ardis > latv), Wessman 1954 FmS 15–16 106 (sm > nr
murt. Sm), SKES 1958 439 (sm > lp).
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orsmu ks. horma.
orvaskesi (JuslP, Renv 1826; Pohjanm KaakkHäme
KSm Kain, paik. PKarj), orvaskäsi (KSm Verml,
paik. Savo), orvaskettu (Kal; Savo PKarj) ’ihon pintakerros, et. irti t. rikki hankautuneena / (sich
ablösende od. verletzte) Oberhaut’, orvaste (paik.
PSavo): orvasteella ’rikki (iho)’, orvastuohi
(LönnrLis 1886; paik. KSm) ’pintatuohi’ ~ kaP
orvaskettu ’orvaskesi’.
Alkuperä on epäselvä; kyseessä saattaa olla orpo
sanan johdos, vrt. orpotuohi (LönnrLis; paik. sav- ja
hämmurt.) ’kiskotun tilalle kasvava pintatuohi’; sana
tavataan myös muodoissa ormaskesi (paik. PSm),
urmaskesi (paik. Häme) ja urmaskettu (EKarj), jotka
voivat olla orvas sanan sivumuotoja; samoin narvaskesi (Lönnr 1880; murt. harv.), narvaskettu, joka voi
olla sanojen orvaskesi ja naarmaskettu (s. v.
naarmu) kontaminaatio.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 50 (sm ~ lpKo), *Ruoppila Vir
1953 270–72, Ruoppila 1967 KalKansank 151–52 (+ ka),
SKES 1975 1549 (s. v. urmaskesi; mahd. ♦ orpo; ? ~ lp).

orvokki ks. orpo.
osa (Agr; yl.) yleisk. merk:n lisäksi myös ’osuus; perintö; (liha)pala (kaakkmurt.); kohtalo; onni (PKarj
ja ymp.) / Teil, Anteil; Erbteil; (Fleisch)stück;
Schicksal; Glück’, johd. osakas, osikas (PSavo
PKarj) ’osallinen’, osittaa, osittain, osallinen,
osallistua, osaton, osuus (Gan 1787), osake
(Hannikainen 1847), osasto (Tikkanen 1844) ~ ink
osa ’osa; osuus; perintöosa’, osall‰ın ’onnellinen’,
ositt5e ’osittain’ | ka osa ’osa, osuus; omaisuus; onni,
kohtalo’, osakas ’osakas; onnekas, menestyksekäs’,
osalline ’osakas; onnellinen, onnekas’, osatoin
’osaton; onneton’, osittoa ’suoda jkn osaksi; siunata;
olla tuottava; onnistaa’ | ly oza ’onni, kohtalo; osa’,
ozakaz ’onnellinen’, ozatoi7ne ’onneton’ | ve oza
’onni, kohtalo; osa’, ozahi7ne ’onnellinen’, ozatoi7n
’onneton’ | va (esa ’osa; liha’, (esakas ’onnellinen’ | vi
osa ’osa, osuus; (viE) liha’, osa-line ’osallinen’,
ositada ’osittaa’ | li voz®a ’osa, osuus; liha’ (sm > lp
oasse ’osa; onni; ateria; ruokaosuus (E)’, johd. N
oasalâVVs (In Kld T) ’onnellinen; (Lu In Ko myös)
osallinen’, N oasetæbme (In Ko) ’onneton,
osaton’)
= lp oaVz |zV e ’liha’ | ?? tVser uVzaVs, üVzaVs ’osa’ | ??
unk oszt ’jakaa’, oszlik ’jakaantua, hajota’
? < k-arj (varh.-k-ir) *an/sa-s, vrt. m-int á…m/sa-.h
’osa, osuus’, av πasa ’osuus’.

Ims-lp taholla merk:n kehitys olisi ollut
seuraava: ’osa’ > ’lihaosuus (vrt. sm murt.)’ > ’liha’
(va viE li lp). Toisen käsityksen mukaan ’lihaa’
merkitsevät vastineet olisi kokonaan erotettava tästä
yhteydestä.
Welin 1736 NKäsik 280 (sm ~ unk osslan), Lindahl & Öhrling
1780 LL 578–79 (sm ~ lpR åse), Ganander 1787 NFL 2 296a
(+ vi), Castrén Suomi 1844 32 (lp), Lindström Suomi 1852 67
(~ unk ostani), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Budenz 1869
NyK 7 30 (+ li), Ahlqvist 1871 KO 218 (+ ka), Wiedemann
1871 MP 7:17:2 99 (+ va kreev ue/ssa), Setälä 1911–12 FUFA
12 96 (va viE li lp ’liha’ ~ sam), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
27 (lp oasse ’osa’ < sm), Ruoppila Vir 1933 361–64 (merk.kehityksestä), Setälä Vir 1935 56 (kuten 1911–12; + sm),
Paasonen & Siro 1948 OTschW 169 (+ tVser), FUV 1955 104
(ims (> lp) tVser unk; myös va viE li lp ’liha’), E. Itkonen 1956
UAJ 28 73 (todennäk. = va viE li lp ’liha’), Sköld 1956 osa
33–41 (+ ly; ? tVser; ? unk; ? < arj, vrt. sanskr), SKES 1958
439–40 (? tVser ?? unk; ? < arj), TESz 2 1970 1100, Joki 1973
SUST 151 298 (? tVser ? unk; < arj), MSzFE 1978 507–08,
Koivulehto 1983 SUST 185 139, 152 (ims-lp, tVser tuskin tähän;
? < esiarj), Rédei 1986 SbÖAW 468 45 (tVser unk tähän; <
esiarj t. varh.-k-arj), Häkkinen 1987 ES 217, 218, UEW 1988
333 (tVser ? unk; < ieur, vrt. sanskr av; ? ~ osaa-, osu-), Sammallahti 1988 UrLang 542 (erottaa ’lihaa’ merkitsevän sanan: ?
sm, lp oaVz |zV e ~ vogL wu7n/s, P 5u/s ’takamus’, unk ágyék ’alaruumis, lantio’).

osata (Agr; yl.) ’können’, murt. myös ’tuntea t. löytää tie jhk; sattua, osua paikalle (et. LounSm
PHäme); osua maaliin tms. (etup. länsimurt.); saattaa, voida (etup. itämurt. Kymenl)’, johd. osaava,
osava (et. Häme PKarj Kain) ’taitava, pystyvä;
sopiva’, osailla ’koettaa osata jhk, osata vähän (paik.
KSm PKarj); arvailla (paik. Kain PPohjanm);
viisastella, laskea leikkiä (hajat.)’ ~ ink osata | ka
osata ’osata; osua, sattua; iskeä’, osava ’taitava;
sattuvasanainen’, osailla ’yrittää osua; laskea
leikkiä, kiusoitella’ | ly ozaitta ’osua, saada
osumaan, sattua (maaliin)’ | ve ozaita, oz(eita, oz®ata
’osata; osua; arvata’ | va (ezata ’osata’ | vi osata (prs.
oskan) ’osata, taitaa’, osav ’taitava, kätevä; naseva,
nokkela’, osatada ’satuttaa’ | li voCzzq ’kohdata; osua
jhk’.
Ilmeisesti johdos sanasta osa, jolloin johto on
voinut kulkea tietä osa ∅ osu- ∅ *osaida-. Ks. myös
osoittaa ja osua.
Ahrens 1843 GrEhstn 127 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142
(+ va), Aminoff 1871 Suomi 2:9 247 (+ ve), Setälä 1890–91
ÄH 452 (+ li), Toivonen 1928 FUF 19 139 (osata, osua,
osoittaa ~ ostj o/s- ’tietää’), FUV 1955 104 (sm ~ ostj), E.
Itkonen 1956 UAJ 28 73 (osata, osua ♦ osa), Sköld 1956 osa
41–42 (? < arj, eri muodosta kuin osa), SKES 1958 440 (+ ka
ly; ? ostj; ims-lp ♦ osa), TESz 2 1970 1100 (? ~ osa), Joki
1973 SUST 151 298 (~ osa), MSzFE 1978 507 (? ~ osa), Leh-
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tinen 1979 SUST 169 254 (*osaida- ♦ osu- ♦ osa), Häkkinen
1987 ES 218 (♦ osa), UEW 1988 333 (? ~ osa).

< sm), Pogodin 1904 Severnorussk 6 (+ ka), Tunkelo 1946
VeKÄH 789 (+ ly), SKES 1958 440, Häkkinen 1987 ES 219.

osma (JuslP, Gan 1787; kansanr.) ’ahma / Vielfraß’,
osmo (euf.) ’ahma (paik. Peräp); karhu (hajat. ISm)’,
osmansolmu (Jusl 1745; paik. murt.) ’jk taidokkaasti
tehty solmu’, osmon-, hosmansolmu (paik. LounSm)
id., osmankäämi ’Typha’ ~ ka osma (Kiestinki) ’?
ahma’, osmankeäpä (Impilahti) ’osmankäämi’,
osman-solmu
’myt.
solmu,
joka
tehdään
taikamenojen yhteydessä’ | va ozmut ’pieni karhu’
(pn:issä myös virossa ja liivissä).
Mahd. kontam. oksi (ks. ohto) + ahma. Tähän yhteyteen voivat kuulua myös henkilöön viittaavat kansanr. osmo, Osmolainen ’sulhanen (häälauluissa)’,
Osmotar ~ ink Osmoi | ka Osmo, Osmonen, Osmatar
| va osma, osmo, osmut ’sulhasen hellittelyniminä
häälauluissa’ | vi Osmi, Osme.

ostaa (Agr; yl.) ’kaufen’, osto, ostos, ostella ~ ink
ost®a, osto, ossos ’ostos’ | ka ostoa ’ostaa’, osto, ossos, ossella ’ostella’ | ly ostada ’ostaa’, ostelda ’ostaa, ostella’ | ve ostta ’ostaa’, ost5oda (prs. ostl(en)
’ostella’ | va (ess®a ’ostaa’, (esso ’osto(s)’ | vi osta
’ostaa’, ost (g. -u) ’osto(s)’ | li vostq ’ostaa’
= lp oas |tet id., ellei tämä < ims; tämän ims(-lp?)
johdoksen kantavartaloa *(v)osa- edustavat lpLu
jås5es (E Pi) ’(kauppa)tavara; (Lu myös:) kauppa,
kaupankäynti’, jås5estit (E Pi) ’käydä kauppaa’ | tVser
uVza ’hinta’, L wäqzV alem, I uVzalem ’myydä’ | votj vuz
’tavara; kauppa’, vuzàn{i ’myydä’ | syrj vuz(es
’myytävä tavara; kaupankäynti’, vuzaln{i ’myydä’ |
vogE w(et®a, I w5(etq-kum, L w®ata-kum, P w®ata-xum
’kauppias’ (kum, xum ’mies’), E w(et®al-, I w5(etql-, L
w®atql-, P w®atal- ’käydä kauppaa’
ilm. < ieur *wuos- ~ *wues- ’ostaa’, vrt. heet waVs ’ostaa’, m-int vasná-m ’kauppahinta, arvo’.

J. Krohn 1883 SKirjH 237–38 (Osmo ~ sk hn. Osmund), Setälä
1909–11 FUF 9 125 (~ ahma), K. Krohn 1924 EKirj 18 26, 30
(Osmo myös ink va), *Mägiste 1936 VGEG 177–244 (kaksi eri
alkup. olevaa sanaa; ’sulhanen’ < ven ozi|m ’syysvilja, -kyntö’),
Mikkola 1938 SUST 75 89–90 (ei < ven, vaan hypok. muoto
sanasta oksi), Nirvi 1944 Sanankieltoja 121, Haavio 1947
SUSA 53:3 6–8 (ei < sk), Masing 1957 ESA 3 134–52, SKES
1958 440–41, Haavio 1967 SMyt 266 (ilm. kaikki osma-,
osmo- sanat eivät samaa alkuperää), *Nirvi 1982 Suomi 123:3
55–73 (ei < sk; osma ehkä ~ oksi t. oksi + ahma, ahmoi).

osoittaa (Agr; yl.) ’zeigen, weisen’, murt. myös ’tähdätä (paik. murt.); ojentaa, antaa (paik. savmurt.);
matkia (paik. lounmurt.)’, osoitella ’näyttää viittaamalla (paik. murt.); matkia, jäljitellä (et. LounSm PHäme EPohjanm); hakeutua t. pyrkiä jhk (etup. EPohjanm); yrittää osua, tähtäillä (paik. EPohjanm ja
itämurt.)’, osoite, osoittautua ~ ink ossoitt®a ’neuvoa,
ohjata’ | ka osuttoa ’näyttää, osoittaa; ilmaista,
esittää; näyttää jltak; näyttää toteen; opettaa,
neuvoa’, osutella ’osoitella; esittää’ | ly ozuttada
’näyttää,
osoittaa’,
ozuttazetta
’osoittautua,
näyttäytyä’ | ve ozutada ’osoittaa, näyttää’, oz(eitta
’osoittaa’, ozoitƒes, oz(eitez ’arvoitus’, oz(eitelda
’osoitella’ | va (ezatt®a ’osoittaa’ | vi osutada
’osoittaa’, osutuda ’osoittautua’. — Ims oso(i)tta- t.
osutta- > lpE voåsuotidh ’arpoa’, Lu vuosutâllât (Pi)
’osoitella, koettaa osoittaa’; ? N oasotit ’houkutella
jhk’; ims *osatta- > lpN vuos#etit (E U Pi Lu Ko Kld
T) ’osoittaa, näyttää; osoittaa toteen’.
Ilmeisesti johd. sanasta osa. Ks. myös osata ja
osua.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 561 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 2 297a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 118 (lp

Lindahl & Öhrling 1780 LL 579–80 (sm ~ lpR åstet), Ganander 1787 NFL 2 298 (+ vi), Boller 1853 SbAW 10 301 (+
syrj), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (+ va), Budenz 1867 NyK 6
475 (+ li), Budenz 1886–87 NyK 20 294 (+ ka), Wiklund 1896
SUST 10 67 (lp), Setälä 1917 TS 9 302 (? < ieur kantak.
*wuosno-), Setälä 1927 UJ 7 182–83 (+ lp oases, ve tVser votj
vog; sgr *wuos(a) < esiarj t. ieur kantak.), Jacobsohn 1927 IF 46
336–37 (< k-ir), Mark 1936 Fenno-Ugrica 5 5–6 (sgr; ? ~ osa),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 162 (~ lp oas |tet, oases, tVser votj
syrj), FUV 1955 104 (? sm, lpLu oases, ? tVser votj syrj vog),
Joki 1956 FUFA 32 52 (sm tähän), SKES 1958 441 (+ ly; lp
oas |tet ? < ims; sgr), Joki 1959 JuhlakHakulinen 54 (< ieur),
Joki 1973 SUST 151 298–99 (< varh.-arj t. ieur), Rédei 1986
SbÖAW 468 48 (? lp oas |te-; < esiarj t. varh.-k-arj), Häkkinen
1987 ES 219 (ilm. < arj t. ieur), UEW 1988 585 (? < ieur).

ostjakki (kirjak.) ’Ostjake; Ostjakisch’, ostjakkilainen, yhd. vanh. myös jeniseinostjakki ’keetin kieli,
keetti’, ostjakkisamojedi ’selkuppi’
< ven ostják ’ostjakki, hanti’ < ostj ®as-jax ’ostjakit’ (yks. ®as-xPo, ®as-xuj ’ostjakki’) oik. »Obin kansa»
(®as on Ob-joen ostjakinkielinen nimi, jax ’ihmiset,
kansa’).
Klaproth 1823 AP 192 (ostiak < ®as-jach), Ahlqvist 1880 NOstj
66, Kannisto 1928 SUST 58 417–40, Vasmer 1955 REW 2
288.

osua (Eurén 1860; yl.) ’treffen’, johd. osuma, osuva
’naseva, sattuva’
= lpN oaVz |zV ot (E U Pi Lu In Ko Kld) ’saada (kiinni); osua (In)’ | ? ostjP o/s- ’tietää; tuntea; löytää’,
o/sa.n- ’osua tulemaan jhk’.
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Ilmeisesti johdos sanasta osa. Ks. myös osata ja
osoittaa.
Toivonen 1928 FUF 19 139 (sm ~ ostj), Setälä Vir 1935 60
(sm ~ lp), FUV 1955 104 (sm ~ ostj), E. Itkonen 1956 UAJ 28
73 (osaa-, osu- (~ lp oaVz |zV ot) ♦ osa), SKES 1958 440 (? ostj;
ims-lp ♦ osa), E. Itkonen 1960 LpChr 152 (sm ~ lp), Joki 1973
SUST 151 298, Lehtinen 1979 SUST 169 254.

osviitta (Gan 1787; et. itämurt. ja Pohjanm) ’neuvo,
vihje; oppi, malli; opas, tiennäyttäjä (Gan; murt.
harv.); tienviitta (paik. murt.) / Rat, Hinweis; Vorbild; Führer; Wegweiser’, osvietta, otvietta (paik.
Karj), osviik(k)i (paik. Satak Häme)
? < ven osvét ’valaistus; valo’. — Sanan äänneasuun ja osittain merkitykseenkin on luultavasti vaikuttanut sm viitta.
Ojansuu 1916 SKTT 18 (lyhentymä yhdyssanasta osotusviitta),
Wiklund 1917 IF 38 74 (os- < germ prefiksi *oz-), Karsten
1944 FmS 10 354 (os- lyhentymä ♦ osua), *Närhi 1960 Sananj
2 73–76 (< ven), Hakulinen 1968 SKRK3 290 (< ven).

ota (Agr; PSatak) ’piikki; (terä)ase / Stachel; (Hieb-,
Stich)waffe’, odas (Gan 1784) ’piikki’, otia (Finno
n. 1580) ’torjua’, otoa (EPohjanm) ’torjua; huiskia,
sohia, huitoa; tavoitella käsin’, odella (: otelen;
KarjKann) ’karkotella hyönteisiä vitsalla’, oteloida
id. ~ ve od(e, od(eg ’(lyömä)ase’ | vi oda ’keihäs,
piikki’ | li (SjW) voda, vuoda ’seiväs, keihäs, pistin’.
Sanansisäisen
konsonantiston
vastaamattomuuden takia tähän yhteyteen tuskin
kuuluvat tVserI undo, umdäq ’keihäs; pistin, piikki’ |
vogE awt®a, I L owtq, P owta ’keihäs’ | ostjI ontqw,
L E ontq, P onti ’keihäs; rautapäinen riuku’, jotka <
sgr *ont-. Äänt. ota sopii paremmin otava sanan
yhteyteen ja merk.-erokin lienee selitettävissä:
mahd. ’varustus, linnoitus’ > ’ase’ > ’keihäs’ t.
’piikki, seiväs’ > ’paalutus’ > ’aitaus; kalapato;
linnoitus’.
Ganander 1787 NFL 2 298a (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 212
(+ li), Paasonen 1906–08 FUF 6 240 (sm ~ tVser vog ostj),
Ojansuu 1916 SKTT 46 (otella kansanetym. ♦ ota, otia), Rapola 1953 Rr 170–76, FUV 1955 105 (sm ~ tVser vog ostj), E.
Itkonen 1956 UAJ 28 73 (sm ~ tVser vog ostj sanansis. konsonantiston vuoksi epävarmaa), SKES 1958 441–42 (+ ve; tuskin
~ tVser vog ostj; ehkä < ural *voVca- ’aitaus’), Helimski 1976
SFU 12 123 (< *onta), UEW 1988 577–78 (ota ? ~ otava),
Sammallahti 1988 UrLang 542 (sm ~ tVser vog ostj).

otaksua ks. ottaa.
otava ’Ison Karhun tähtikuvio (Agr; yl.); lohiverkko
(As 1766; paik. KSm); kärrynpyörä, jonka puolat
ovat ulospäin kaltevat (paik. Uus) / Großer Wagen;

Lachsnetz; Wagenrad mit schräg nach außen verlaufenden Speichen’, murt. myös Suomen otava ’Ison
Karhun tähtikuvio’, Pikku t. Pieni otava ’Pienen
Kar-hun tähtikuvio’, Venäjän otava, Lapin otava,
Ruotsin otava, Ryssän otava id. ~ ink ott®ava ’Ison
Karhun tähtikuvio’, pien otava ’Pienen Karhun
tähtikuvio’ | ka otava, atama, odama ’Ison Karhun
tähtikuvio’, Lapin otava ’Pienen Karhun tähtikuvio’
| ly adam ’otavan tähtikuvio’ | va otava id. | vi murt.
odamus, (Wied) odav id.
= lpN oacce (Pi Lu In) ’suoja; patoverkko’ | md
oVs ’kaupunki’ | syrj vodVz ’patoverkko’ | vogE 5oVs, I
5us, L w5uVs, P 5us ’aita; aitaus, piha; kaupunki’; P 5us’kalastaa rysällä’ | ostjI watVs, E woVs, P was ’kaupunki; kylä; linnoitus’; I watVs-, E woVs-, P was- ’pyytää
kalaa onkiverkolla t. padolla’; I wutVsqm, E wotVsqm,
P wusqm ’kalapato; eräänl. verkkopyydys’ || samJr
w®aC ’aita, aitaus’ | Jn bqC | T baC | slk k(ette
’kaupunki; Ob-joen suu’.
Ims sanojen kantavartalo on ilm. ota (ks. tätä);
etävastineet edustavat osaksi kantavartaloa, osaksi
ims tyyppisiä johdoksia.
Ahlqvist 1856 WotGr 141 (sm ~ va), Ahlqvist 1877 SKR 37
(otava ehkä ♦ ota), Wiklund 1896 SUST 10 215 (vrt. lp oaces), Setälä 1902–03 FUF 2 221 (sm ~ lp syrj vog ostj ? unk
vejész), Setälä 1912–14 FUFA 12 66 (+ md slk), Paasonen
1917 Beiträge 123–24, 263, Ojansuu 1918 KAÄH 64 (+ ka vi),
Donner 1920 SUST 49 124 (unk ei tähän), Toivonen 1928 FUF
19 57–58, Lehtisalo 1933 FUF 21 22 (lp md vog ostj sam),
FUV 1955 44–45 (sm ~ lp md vog ostj sam), SKES 1958 442–
43 (+ ly; luult. ota sanan johd., jolloin ims ~ lp md syrj vog ostj
sam), Janhunen 1981 SUSA 77:9 4 (sm otava < ural *wocå,
sam *wåcå ~ sm-perm *(w)oca), UEW 1988 577–78.

otella ’taistella, kamppailla’ ks. ottaa.
otsa (Agr; yl.) ’Stirn; hervorstehender oberer Teil
der Stirnseite von etw.’, murt. myös ’(kylän, esineen) pää, loppupää, kärki (paik. KarjKann Suomenl. saaret Ink)’, otsikko ’otsa (myös rakennuksen)
(paik. Satak Häme ja EPohjanm); naisen päähineen
otsakappale (paik. KSm)’, otsamus (paik. LaatKarj
ja Ink) ’naisen päähineen otsakappale’, otsiainen
(PKarj) ’rysän t. katiskan suupuolelta suoraan
eteenpäin
laskettu
verkko;
kalanpyydyksen
johdeaita’ ~ ink otsa ’(esineen) pää, kärki; otsa;
kylän pää’, otsain ’pää’, otsimus ’päähineen
otsakappale’, otsimain ’äärimmäinen’ | ka ottVsa
’otsa; pääty, edusta; päähineen otsakappale’,
otVsalline ’naisen päähineen otsakappale; otsanauha’,
otVsattVsi ’editse’ | ly otVs ’otsa; huippu, yläosa; pääty’ |
ve ots ’otsa; rinne’, otsatu/si ’vastakkain’ | va (ettsa
’pää, loppu’, (ettsim(ein ’äärimmäinen’ | vi ots ’loppu;
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pää; kärki’, otsatu ’loputon, ääretön’, otsmik ’otsa’,
otsustada ’päättää; ratkaista’ | li v5ontsa, v5uontsa,
(Sal) 5onts ’otsa’ (ims > lpKld vue´cc (T) ’otsa’)
= tVserL anzäql, I o7ntƒ/sql ’edessä oleva, etuosa, esi-’,
L anzäqlnäq, I o7ntƒ/säqlno ’edessä’ | votj a/z, ad'z/ ’etuosa,
etumus; paikka, sija’, a/zla ’edellä, ensin’, ad'/z{in
’edessä, ennen’ | syrj vod'z/ , od'z/ ’etusivu, edusta’,
vod'z/ {in ’edessä; vastapäätä’
? < (vk)germ *anSja-, vrt. mn enni, mys endi ’otsa’. — Toisaalta on esitetty, että sm-perm sanojen
yhteyteen kuuluisi unk agy ’aivot; (vanh.) kallo’
(jota puolestaan on verrattu sanaan aivo, ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 300 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7
15 (+ li unk), MUSz 1873–81 586–87 (+ tVser), Setälä 1890–91
ÄH 388 (+ ka; ims < *ontsa, vrt. tVser syrj), Toivonen 1928
FUF 19 174–75 (ims ~ tVser votj syrj; lp < sm), SKES 1958 443
(+ ly; ims ~ tVser votj syrj; ims > lpKld), SkaliVcka 1969 UAJ 41
337 (sm-perm, vrt. ieur *-nt- > sgr *-n/c-), Honti 1972 NyK 74
12 (~ unk), Koivulehto Vir 1979 290 (sm-perm < vkgerm
*anSja-), T. Itkonen Vir 1983 205 (< germ), Koivulehto 1986
CILT 38 260–63, UEW 1988 339–40 (sm ka vi li (lp < ims)
tVser votj syrj (> ostj) ? unk), EWUng 1993 12 (sm ~ unk).

otsina (LönnrLis 1886) ’osuus, annos; tila, talo (Uusikirkko Vpl) / Anteil, Portion; Bauernhof, -haus’,
ohtina (PSavo, paik. KPohjanm ja Karj) ’osuus, osa,
annos’, ohtinasta ’sijasta, asemesta’ ~ ka ottVsina
’seutu, paikkakunta’
< ven ótVcina ’perintötila, sukutalo’.
Nissilä Vir 1935 112 (sm < ven), SKES 1958 443 (+ ka), Plöger 1977 RLDial 320, Hahmo 1994 Grundlexem 243–44.

otso ks. ohto.
ottaa (Agr; yl.) merk. murt. myös ’tappaa, teurastaa;
pyydystää / nehmen; schlachten; jagen’, otto, ote:
moneen otteeseen (et. itämurt. Häme Pohjanm),
otella ’tapella, telmiä, painia; kiistellä’, otaksua
(Jusl 1745; Flor 1702 »On cuin otoxu»), otollinen
(Agr), ks. erikseen otus ~ ink ott®a ’ottaa’ | ka
ottoa ’ottaa (pois), noutaa; vaatia; teurastaa; oppia’,
otto, otella ’ottaa käyttöön jksik aikaa; maistella;
kuivata; opetella’ | ly ottada ’ottaa; nyhtää
(pellavaa); viedä, vaatia (aikaa)’ | ve otta ’ottaa’,
ot5oda ’ottaa usein’ | va v(ett®a ’ottaa’, v(et‰ı ’avain’ | vi
võtta ’ottaa, tarttua; käsittää; teurastaa; kyetä’, võtt
(g. võtu) ’otto’, võte ’ote’, võti (g. võtme) ’avain’,
võtatada ’usuttaa’ | li v(ettq ’ottaa’, v(etƒim ’avain’.
Etäsukukielistä on esitetty epävarmoja vastineita:
joko syrj votn{i ’kerätä, poimia’ | vogE w(5et-, I P w®at-,
L wat-, w5(et- id. tai lp vuot |tet (E U Pi Lu In Ko Kld)

’jäljittää’ (> sm vuottaa id.) | ? syrj v(etn{i ’tavoittaa;
ajaa takaa’ || samJr wed'e- ’tarkastaa, ottaa selville’.
Sjögren 1832 GS 1 564 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 97
(+ ve), Europaeus 1870 Zahlwörter (+ li), MUSz 1873–81 563
(+ vi, votj v{it, syrj vot; sm ottaa ~ ostaa), Mustakallio Vir 1883
44 (sm ottaa ~ ka vuottaa, vrt. vi võtma), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 63 (sm vi ~ lp vuot |tet (> sm vuottaa)), Lehtisalo
1928 SUST 58 135 (sm ~ lp sam), Uotila 1938 SyrjChr 184
(sm ~ vi votj syrj vog), Uotila 1939–40 FUF 26 190 (sm ~ vi lp
syrj sam), *Nirvi 1944 Sanankieltoja 155–60, 206–09, FUV
1955 105 (sm ~ ka va vi li syrj vog), E. Itkonen 1956 UAJ 28
73 (sm ottaa ? ~ syrj vot konsonantiston vuoksi), SKES 1958
443–44 (+ ly; etäsukukielten vastineet epävarmoja), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 69 (syrj ? ~ lp vuot |tet), SKES 1978
1825, Häkkinen 1987 ES 220, UEW 1988 561–62 (? sm ottaa
~ vi võta-, lp vuot |tet, ? syrj v(et-, samJr wed'e < *watta-), 586
(sm ~ vi ?? votj v{it{i-, ? syrj vot-, ? vog w®at < *wotta-),
Sammallahti 1988 UrLang 554 (sm ~ syrj votn{i), E. Itkonen
Vir 1988 328 (sm ottaa ? ~ vog).

ottinki (Schr 1637; paik. Loun- ja ESm) ’1/8 tynnyriä vetävä astiamitta; lohensuolaus- t. silakka-astia /
Hohlmaß: 1/8 Tonne; Gefäß zum Einsalzen von
Lachs, Strömlingsgefäß’, otinki (Peräp Länsip
Verml) ’(viina)leili, nassakka, lekkeri’
< vur otting ’kahdeksasosa’, mmr ottingh, attunger ’1/8 tynnyriä’.
Streng 1915 NRL 135 (sm < vur), SKES 1958 444.

otura ks. atula.
otus (Raam 1642 medzänotus; yl.) ’riistaeläin, saalis,
elukka; (joskus myös) outo, eriskummallinen eläin t.
ihminen, olio / Wild, Beute, Vieh; seltsames (auch
menschliches) Lebewesen’ ~ ink otus haukkumasanana | ka otus ’riistaeläin’ | ve otuz ’viheliäinen; typerys’ | va (Kukk) otuVza haukkumasanana.
Johdos verbistä ottaa, ks. tätä.
*Nirvi 1944 Sanankieltoja 155–60. Lisää kirjallisuutta s. v.
ottaa.

otva (LönnrLis 1886; et. itä- ja hämmurt.) ’tukkeja
ohjaava ranta- t. johdepuomi t. puomiketju / Floßgut
leitender od. vom Ufer abhaltender Baumstamm
bzw. eine Kette solcher Baumstämme’, otvo (paik.
PSm), otvot(t)a (PKarj) id., otvia (paik. savmurt.)
’suojata rannat tukkipuomilla’, otvittaa (paik. Häme
Savo KSm KPohjanm), otvottaa (paik. PSm),
otvotoida (PKarj) id. ~ ka otvota ’tukkipuomi;
patoluukku’, otvotoija ’kiinnittää tukkipuomit
uittoväylän varsille’
< ven otvód ’poisvienti; johde, johdatin’, otvodítƒ
’johtaa t. kuljettaa sivulle t. pois, kääntää t. suunnata
toisaalle’.
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Rytkönen Vir 1940 68–69 (sm < ven), SKES 1958 444–45 (+
ka), Plöger 1973 RL 116–17.

oulu (LönnrLis 1886; murt. harv.) ’tulva(vesi) / Flut
(-wasser)’, tähän ilm. myös pn:t Oulu (Oulujoki,
Oulujärvi), Oulainen, Oulanka
?? < lpR (LÖ) åulo ’sulanut lumi’, åulot ’sulaa’,
Lu åul5oi ’lumisohjo t. lumensekainen vesi’. Vrt.
myös ouru, ouruvesi (Lönnr 1880; Kymenl, paik.
EKarj) ’tulva(vesi)’.
Wiklund 1896 SUST 10 217 (aulu, ouru = lpLu òului), Koskimies 1916 Nimitutk 5–6 (Oulu ~ oulu), Ojansuu Vir 1917 67–
69 (Oulu ~ Oulanka, Oulainen; oulu ~ ouru; oulu ~ lp; tieto
Äimältä), Tunkelo Vir 1939 437–38 (ehkä < lp), SKES 1958
445 (sm ? < lp), Nissilä 1968 KV 48 320–23 (aulu ’pehmeä
hiesumaa, hienorakeinen hietamaa’ ~ oulu; < lp), Vahtola 1980
Tornionj 171–76 (ouru, -a, oulu, -a, aulu < sk; sm > lp; Oulunimet hämäläistä lähtöä), Rintala 1981 Sananj 23 179 (sm ei <
sk vaan < lp; Oulu-nimet ei hämäläistä lähtöä).

Ounasjoki ks. Aunus.
ounastaa (JuslP, Gan 1787; paik. KaakkSm ja Pohjanm) ’aavistaa, vaistota / (vor)ahnen’, ounastella
(etup. itämurt. ja Pohjanm) ’aavistella; uumoilla, arvailla; ujostella, kummastella; harkita, tuumia’,
ounailla ’uumoilla, aavistella’, ounas (Lönnr 1880;
murt. harv.) ’viisas, ovela; vieras, outo; riski,
väkevä’ ~ ka ounastoa ’pettää, huijata, viekastella;
keksiä’, ounassella ’aavistella, viekastella; vaania’,
ounas ’viisas; viekas; etevä, rivakka’ | ly ounastada
’vainuta’, ounaz ’herkkävainuinen; ovela’.
SKES 1958 445 (sm ~ ka ly).

ouru1 (Eurén 1860; EKarj ESavo) ’notko, kapea ja
syvä laakso / Rinne, Schlucht’, ouranne (paik. ESavo) id. ~ ve ouring ’syvänne’
? = lpN (Friis) oavrre ’kolo, onkalo (puussa)’.
Vrt. myös ven ovrag ’rotko, kuilu, sola’ sekä äänt. ja
merk. puolesta läheiset kouru, louru.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 27 (sm ~ lpN), SKES 1958 445
(+ ve; ? ~ lpN; vrt. ven).

ouru2 ks. oulu.
ousti ks. austi.
outa (Gan 1787; paik. Peräp Länsip) ’metsä(maa),
metsäseutu / Wald(land)’
< lpN vuow |de (U Pi Lu In Ko) ’metsä(maa), salo’. — Lp sanan vastineiksi on esitetty ostjI wont, E

unt, P wPont ’metsä, erämaa’ (> vogP 5unt id.) | unk
vad ’villi’, vadász ’metsästäjä’.

Ganander 1787 NFL 2 301 (sm ~ lp outatje), Gyarmathi 1799
Aff 91 (lp wuo(w)de ~ unk vad), MUSz 1873–81 553 (lp ~ ostj
unk), Lönnrot 1880 SRS 2 112 (sm vrt. lp), Qvigstad 1881
Beiträge 118 (sm ~ lp), Genetz 1899 UnkVok 5 (lp (? > sm) ~
unk), T. I. Itkonen Vir 1920 49–50 (sm < lp), FUV 1955 122
(lp ostj unk), SKES 1958 445 (sm < lp), MSzFE 1978 664–65
(? lp ~ vog ostj unk), UEW 1988 556–57 (lp (> sm) ~ ostj (>
vog) unk).

outo (Agr; yl.) ’vieras, tuntematon; vieraisilla olija
(LounSm); kummallinen, poikkeava, epämiellyttävä;
ruma (et. KSm EPohjanm Verml); tottumaton /
fremd, unbekannt; Gast; merkwürdig, ungewöhnlich,
unangenehm; häßlich; ungewohnt’, johd. oudoksua
’pitää outona, kummeksua; vierastaa, ujostella (et.
LounSm)’, oudostaa (paik. PSm) ’vierastaa, vieroksua; oudoksuttaa’, oudostella (etup. PSm) ’ujostella,
vieroksua; aavistella, uumoilla (paik. Savo); oudoksua, ihmetellä’ ~ ka outo ’outo, vieras, kummallinen;
viisas; oudoksuttava asia t. esine, omituisuus; äly’,
ouvostoa ’huomata; aavistaa, epäillä; ymmärtää’, ouvostuo ’kummeksua; epäillä; viisastua’ | vi õudne,
murt. õud ’hirveä, kolkko, kammottava’, murt. õutada ’ihmetellä, halveksia’. — Sm > lpN oaw |do (Lu
Ko) ’outo, merkillinen, kumma’.
Budenz 1873 NyK 10 21 (sm ~ lp), Setälä 1896 NyK 26 413
(sm ~ vi lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 592 (lp < sm), SKES
1958 445–46 (+ ka).

ovela (Eurén 1860; et. itämurt.) ’viekas; nokkela,
kekseliäs;
kätevä
/
durchtrieben;
schlau,
einfallsreich; geschickt’, ovelias (paik. Pohjanm)
id. ~ ka ovela ’ovela, taitava’ (ehkä < sm).
Vrt. evelä.
SKES 1958 446 (ka mahd. < sm), Rintala 1972 läntä 175–76.

ovi (Agr; yl.) ’Tür’ ~ ink ovi | ka ovi id.
= ? tVserL amasa, I opsa ’ovi’ | vogE ajqw, I ®aw,
L 5(ew, P ®awi id. | ostjI ogp{i ’ovi’, E -aw: x3ataw, P 3aw,
uw, -qw: xatqw id., P ow ’id.; (joen, astian yms.) suu’
|| samJr 7no | Jn nia, no, nu | T noa | slk -a: maata
’kodan ovi’ (maat ’kota’) | Km aje, ajq | Kb ai | M no
| Taigi nja-da ’ovi’. — Vrt. myös va (evvi ’piha’,
(evv5e ’ulos’ | vi õu ’piha, kartano’, joita toisaalta on
pidetty kuitenkin saks lainoina, ks. hovi.
Fischer 1747 VocSib 109 (sm ~ vog unk samJr Km), Castrén
Suomi 1845 181 (sm ~ ostj sam), Donner 1881 Suomi 2:15 287
(+ tVser), Toivonen 1925 FUF 17 280–82 (sm ~ tVser vog ostj

251
sam), Mägiste 1929 EKeel 7 10–11 (sm ~ vi õu), E. Itko-nen
1949–51 FUF 30 47 (? tVser), FUV 1955 45 (sm ~ ? tVser vog
ostj sam), SKES 1958 446 (+ ka), EEW 1982–83 4037–38,
Häkkinen 1987 ES 221, UEW 1988 344.

< ruots, vrt. mmr bakare, bagare ’leipuri’, nr bageri ’leipomo’, bagare ’leipuri’, bagarstuga
’leivintupa’. — Samalta taholta myös vi pagar
’leipuri’.

paada (VarsSm Satak, paik. Häme), paara, paat(t)a
’lyhytvartinen leipälapio / Brotschaufel mit kurzem
Stiel’
< nr spade, murt. Sm spada ’lapio (myös leipä-)’
(todennäk. < kas spade ’lapio’).

Renvall 1826 SSK 2 43 (sm pakari < nr), Lönnrot 1880 SRS 2
114 (sm paakeri ’leipomo’ < nr), Streng 1915 NRL 138 (<
mmr), Karsten 1944 FmS 10 355, 362, SKES 1958 446, Valonen 1963 SUST 133 80–81 (sm murt. paakastupa < nr), de
Sievers 1972 ÉFOu 9 97 (vi < ruots), Vuorela 1979 KpS 314,
Grönholm 1988 RLT 113.

SKES 1958 446 (sm < nr murt. Sm), Vuorela 1979 KpS 310,
*Grönholm 1988 RLT 112.

paahata ks. paasata.
paahtaa (Gan 1787; yl. paitsi VarsSm), rinn. (länsimurt.) pahtaa ’ruskistaa, grillata; kuumentaa suksia
t. reen jalaksia; porottaa (aurinko); kivistää; paasata,
puhua, kärttää; rehkiä, tehdä intensiivisesti / rösten,
grillen, bräunen; Skier od. Schlittenkufen erhitzen;
brennen (Sonne); schmerzen; (unaufhörlich) reden;
schuften, etw. intensiv tun’, johd. pa(a)htua
’kuumentua, palaa pohjaan’, pa(a)hde ’kuumuus’ ~
ink p®ahtua ’palaa pohjaan, paahtua’, p®ahutada
’paahtaa’ | ka poahtoa ’paahtaa’, poahtuo ’paahtua,
kuivettua’, poahe ’päivän paahde; kova tuuli’,
poahuttoa ’kuivettaa (pouta viljan)’ | ly puahtada
’paahtaa, polttaa’ | va (Tsv) p®ahtua ’palaa pohjaan;
hyytyä (veri)’ | vi murt. pahtuda ’kiehua’, pahutada
’ryöpätä, keittää’ (vrt. myös vi murt. paht ’ripitys’) |
li p®aCtq ’paahtaa (papuja, herneitä)’ (vrt. myös
p5oC kstq id.). Sm t. ka > lpKo pœa´hted ’paahtaa’.
Ilm. alk. samaa sanuetta ovat myös s. v. pahtua
’kovettua, takertua’ mainitut sanat, kun taas suhde
samaa merkitseviin sanoihin paatua ja paattua on
hämärä. — Mikäli kyseessä on vanha kausat. johdos
*paVs-ta-, sen kantavartalon vastineita saattavat olla
votj p{iVz- ’paistaa’, syrj p(eVz- ’paahtaa; kypsyä’;
toisenlaiseen morfologiseen analyysiin (*p®a-hta-)
perustuvasta vaihtoehtoisesta selityksestä ks. s. v.
paattua.
Wichmann 1901 WotjChr 95 (sm ~ votj syrj), Kettunen 1938
LivW 307 (+ vi li; li p5oC kstq osaksi ? < latv p®akst5et ’tehdä palkoja’), Saareste 1953 Suomi 106:3 23 (sm paahtaa ’puhua’ ~
vi paht ’ripitys’), SKES 1958 446 (+ ka ly), Koivulehto 1981
PBB(T) 103 355–58 (sm paahtaa, paat(t)aa < germ *b®a(ja)’lämmittää’), T. Itkonen Vir 1987 171 (sm paahta- < mksm
*pahta-), UEW 1988 725 (~ votj syrj).

paakari (yl., ei Verml Ink) ’leipuri; leipomo /
Bäcker; Bäckerei’, pakari (Ljungo 1609) ’id.;
leivintupa (Häme Satak ja ymp.)’, paakastupa
(Länsip) ’leivintupa’

paakelsi (yl., ei Verml Ink), paakelssi ’(konditoriasta ostettu t. kotitekoinen) leivos / Törtchen, Kuchen’
< nr bakelse ’leivos’ (v:stä baka ’leipoa’, vrt.
paakari).
Saarimaa 1919 Selityksiä 19 (sm < nr), SKES 1958 446.

paaki (yl., ei PSm Verml Ink) ’vääntökanki, vipu;
seiväs / Spake, Hebel; Stange’, paaka (PSm) id.
< nr spak, murt. spaka ’kanki, paaki, vipu’ (< kas
spake id.).
Cannelin Vir 1926 77 (sm < nr), Rytkönen Vir 1934 410,
SKES 1958 446, Vuorela 1964 KtS 138.

paakku1 (Eurén 1860; etup. I- ja PSm, ei Verml Ink)
’kimpale, kokkare / Klumpen’, paakki (KSm ja
ymp.) ’id., lumipallo’, paakio (Alm 1768; paik. I- ja
PSm), paakale (LounSm Pohjanm Savo) ’kimpale;
napero; pellonkaistale’, paakkuuntua (paik. murt.)
’kovettua, kokkaroitua’, paakistua, paak(k)iintua
(paik. EPohjanm), paak(k)aantua (paik. Satak
Häme), paakioitua (Alm 1784; paik. savmurt.) id.
~ ka
poakku
’lumikokkare; pojannapero’,
poakkuutuo ’paakkuuntua’, poakistuo ’saota;
pillahtaa (itkuun)’ (? < sm) | vi paak (g. paagi,
paagu) ’möhkäle, paakku’, paakuda ’paakkuuntua’.
Ganander 1787 NFL 2 302 (sm paakia ~ vi paak, pang), SKES
1958 446 (+ ka).

paakku2 (Eurén 1860; ei murt.) ’majakka / Leuchtbake’
< mr *b®aker, *b®aken ’merimerkki, loisto’ (nr
båk, vur båken) < kas b®ake id., mfriisi b®aken
’merkki(tuli)’; samalta taholta, lähinnä (k)as myös >
vi paak (g. paagi) ’reimari, merimerkki, majakka’, li
b5oik, b®aik id. — Samalta taholta myöhäisempi laina
on sm pooki1 id., ks. tätä.
Karsten 1926 JuhlakKluge 68 (sm nr < kas mfriisi), Karsten
1944 FmS 10 291, 355 (sm < ruots), SKES 1958 446 (vi <
ruots t. as; li < as), Kylstra 1962 Us Wurk 11:2 26.
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paali1 (paik. länsimurt.) ’tiiviiksi kappaleeksi puristettu tavaraerä (heinää, turvetta tms.) / Ballen (Heu,
Torf u. ä.)’, paalu (paik. etup. I- ja PSm) ’id.; pussi
(LönnrLis 1886)’, johd. paalata (etup. länsimurt.)
’puristaa paaleiksi (heinää)’
< nr bal ’paali, pakka’ < kas bal(e) id. — Sm >
lpN (murt.) b®alu ’iso (kahvi)säkki’.
SKES 1958 447 (sm < ruots; lp < sm).

paali2 (Lönnr 1880; PKarj) ’tahra, läiskä, pilkka,
mustelma / Fleck, blauer Fleck’ ~ ka poali ’pilkka,
rasti, maalitaulu’, poalittoa ’viitoittaa, merkitä
rastein’ | ly puaDl(i) ’ampumamaali’.
paali3, tav. mon. paalit (Lönnr 1880; joks. yl. länsija itämurt., ei Verml Ink) ’(tanssiais)juhlat, pidot /
(Tanz)fest, Ball’
< nr bal id. < ransk bal ’tanssiaiset’ (> ven bal
id. > ka poala, poalu ’(tanssiais)juhlat’; myös sm
itämurt. ehkä osaksi tältä taholta).
Butkov 1842 OFSlovah 167 (sm ~ ven), SKES 1958 447 (sm <
ruots < ransk), Sarmela 1969 FFC 207 146 (sm < ruots ja ven),
Grönholm 1988 RLT 112.

paalikka (Gan 1787; melko yl.) ’(pesu)karttu; kalikka, (peli)kapula (Kymenl Ink); reen kuorman
tukipuu (LounSm); aisojen yhdyspuu (paik. Häme);
(piirakka)kaulin, mankelitela (Laat- ja PKarj); huono
suksi (paik. Savo); (pitkulainen) verileipä, veripalttu
(KPohjanm) / Knüppel, (Spiel)stab; Bleuel;
Schlittenrunge; Verbindungsholz an der Deichsel;
Nudelholz; schlechter Ski; (längliches) Blutbrot’,
paalikas (LounSm PHäme) ’vaaja; reen kuorman
tukipuu’, paalakka (KSm Savo, paik. KaakkSm)
’keppi, vaaja, lyömäase; huono suksi; pitkulainen t.
ohut pyöreä leipä’, paala (Kain ja ymp.) ’paakku,
savikokkare; (rakovalkeapölkkyjen väliin pantu)
palikka’, paalikoida (paik. murt.) ’hakata, heittää,
vanuttaa, kaulita paalikalla’ ~ ink p®alikka ’palikka,
karttu, kaulauskapula’ | ka poalikka ’palikka, kapula,
pesukarttu’, poalikoija ’kartuta (pyykkiä); lyödä;
kaulata (vaatteita)’ | ly puaDlik(k(e) ’(kaulaus)kapula;
karttu; yhdyspuu’, puaDlikoida ’pestä kartulla
vaatteita’ | ve paDlik ’(kaulaus-, peli)kapula’,
paDlikoita ’piestä, hakata kepillä’ | va p®alikka
’palikka; (pesu)kurikka’.
Todennäk. alk. sanan palikka (ks. tätä) variantti,
jonka merkitykseen ja äänneasuun on voinut
vaikuttaa myös ven pálka ’keppi, sauva, seiväs,
kapula’. — Sm pa(a)likka, paalikoida > lpN b®allâk
(Lu) ’heitettäväksi sopiva esine’, In paalah ’palikka;

karttu’, Ko p®alik ’kyykkämaila’, N b®allâkâs |tet
’heitellä (jollakin esineellä)’, Lu p®allakahtt5et id.; sm
> nr murt. Sm paliko ’keila(peli)’.
Butkov 1842 OFSlovah 173 (sm paalikka ~ ven pálka), Saxén
1895–98 Lånord 184 (sm > nr murt. Sm), Wiklund Fataburen
1914 246 (sm ~ lpLu), T. I. Itkonen 1941 SUSA 51:4 70 (sm ka
> lpKo), SKES 1958 447 (+ ly ve va; lp < sm), *Vilkuna 1973
SUST 150 460–66 (sm paalikka < ven).

paaltaa (Lönnr 1880; lounmurt.) ’kuultaa, näkyä
(esim. veden pohja); loistaa, heijastaa (esim. veden
pinta auringon valoa) / durchschimmern, zu sehen
sein (z. B. der Grund eines Gewässers); glänzen, widerspiegeln (z. B. Wasser das Sonnenlicht)’ ~ li
paltq (prs. p®altab) ’loistaa, näkyä, kuulua, olla
havaittavissa’.
Kettunen 1938 LivW 274 (sm ~ li), SKES 1958 447.

paalu (Jusl 1745; yl., ei Verml) ’(merkki)pylväs;
(lieka)vaaja; (paik. etup. Pohjanm myös) hautakivi,
-patsas / Pfahl (auch als Zeichen); Pflock;
Grabmahl’, paali (Ljungo 1601; KarjKann, paik.
Savo) ’vaaja, paalu, seiväs’, paalo (paik. EPohjanm
LSatak) id., johd. paaluttaa ’merkitä t. tukea
paaluin’
< mr p®al(e) ’paalu’ (nr påle, mn páll, kas p®al
<< lat palus id.). — LpR palo ’paalu’ < sm t. sk, kun
taas vi murt. paal ’(veneen kiinnitys)paalu, patsas’
lähinnä < (k)as.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 313 (sm ~ lpR), Nordin & Fant
1782 ASLU 2:7 306 (sm ~ nr), Ganander 1787 NFL 2 302 (sm
< ruots), Qvigstad 1893 NL 100 (lpR < sk), Setälä 1912–13
FUF 13 419, Streng 1915 NRL 135, Karsten 1944 FmS 10
355–56, SKES 1958 447 (lpR luult. < sm), EEW 1982–83
1863 (vi < kas).

paamatti (Lönnr 1880; kaakkmurt.) ’äly, järki, järjestys / Verstand, Vernunft, Ordnung’, paamentti id.,
paametti (Gan 1787) ’id., muisti (paik. kaakkmurt.);
paksu kirja, asiakirja, paperipino (savmurt. ja ymp.)’
~ ink p®ametti ’järki; muisti’ | ka poametti ’muisti;
muistelukirja
(esirukouksia
varten);
muistopäivä(juhla)’ | ve pametƒ ’muisto’ | va p®ametti
id.
< ven pámjatƒ ’muisti, muisto, muistelma; kirjelmä, testamentti; sielumessu, kuolleen muistojuhla;
jumalanpalvelus pyhimyksen muistoksi’.
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
143 (va < ven), Ahlqvist Suomi 1857 94 (sm < ven), Mikkola
1894 SUST 8 149 (ka ve va < ven), Kalima 1952 SlS 131 (+
ve), SKES 1958 447–48, Plöger 1977 RLDial 320.
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paana (melko yl., ei Ink) ’rautatie; kilparata, luistinrata; maantie / Eisen-, Renn-, Eisbahn; Landstraße’
< nr bana ’(kilpa)rata, rautatie’ < kas bane ’rata;
tasainen t. aukea paikka’; vi (Wied) paan (g. -i)
’rata’ < joko kas t. ns Bahn ’rata’. — Samaan
yhteyteen kuulunee myös paana (PSm) ’(hevosen
painon kestävä) kova hanki’, jonka merkitykseen on
voinut vaikuttaa myös paanne (ks. tätä).
Wessman Vir 1909 34 (sm < nr), Karsten 1944 FmS 10 356,
623, SKES 1958 448, EEW 1982–83 1863 (vi < kas t. ns),
Grönholm 1988 RLT 112.

paanne (: paanteen; LönnrLis 1886 ’ylänne’; Peräp
Länsip), rinn. panne (: panteen) ’uhkujää, virtaavan
veden muodostama monikerroksinen jäätikkö; kaljama; jääpolte / Eis, das sich durch wiederholt auffließendes Wasser aufschichtet; Glatteis; Schaden an
der aufgehenden Saat, frischen Trieben usw. durch
gefrierendes Wasser’, pa(a)ntaa ’jäätää, jäätyä (pohjasta kerroksittain)’
< lp, vrt. lpN bad |dât (E Lu In) ’paisua (esim.
joki jäiden tukkiessa uoman); puristaa, ahdistaa,
painaa (esim. liian tiukka side)’, N b®addâs
’tilapäinen patouma; (a.) tukkeuman johdosta
paisunut’, Lu p®attatahka ’paannekeli’, E baaddetes
’uhkujää’ (sm pa(a)ntaa > lpN murt. bandat ’jäätyä
pohjaa myöten ja tulvia yli äyräiden’). Vrt. pantata.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 28 (sm < lp), Wiklund 1933
SUST 67 408–09 (sm ~ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 624
(lpN murt. < sm), Collinder 1957 Survey 522, SKES 1958 448,
O. Korhonen 1982 Båttermer 79.

paanu (Raam 1642; etup. länsimurt.), rinn. paunu
(EPohjanm PSatak PHäme KSm) ’katteena käytetty
lautalevy / Holzdachschindel’, merk. murt. (et.
LounSm) myös ’paalu, tolppa, (hauta)patsas’, johd.
paanuttaa (paik. LounSm) ’paaluttaa’ (tämä ja
merkitys ’paalu’ selittynevät sekaantumisesta sanaan
paalu, ks. tätä)
< sk, joko mr sp®an, nr spån ’(katto)päre’ tai jo
ksk *sp®anu, vrt. mn spánn ’(katto)päre’.
Renvall 1826 SSK 2 39 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 137
(< sk), Setälä 1906 SUSA 23:1 5 (< mr), Streng 1915 NRL
136, Karsten 1944 FmS 10 356, SKES 1958 448 (< mr), Koivulehto Vir 1976 269 (< ksk), Hofstra 1985 OsFiGerm 318,
Nikkilä 1987 SFU 23 239.

paapero (paik. murt.) ’napero, taapero / kleines Kind,
Dickerchen’, paapertaa (KaakkSm, paik. savmurt.
EKPohjanm) ’taapertaa’ ~ ka poapero ’pieni lapsi,
napero’, poaperoittoa ’taapertaa’.
Deskr. sanoja.

SKES 1958 448 (sm ~ ka).

paapo (Lönnr 1880, Eurén 1860 paappo; Laat- ja PKarj, paik. Kain Savo KarjKann) ’(kansan)kätilö /
(Heb)amme’, paapoa (kaakkmurt. PKarj, paik. Kain
Savo) ’hoivata, helliä (lasta)’ ~ ink p®apa ’mummo’ |
ka poapo(i) ’lapsenpäästäjä; mummo’, poapuija
’auttaa synnytyksessä (sekä hoitaa äitiä ja lasta
synnytyksen jälkeen)’ | ly buab(o) ’mummo; kätilö’ |
ve bab((ei) ’mummo; kätilö’, babd'ä (prs. babib)
’hoivata vastasyntynyttä’, babita (prs. babitVsob) id. |
va b®aba ’eukko’ | vi murt. paaba ’eukko; kätilö’
< ven bába ’mummo, eukko; (murt.) kätilö’;
ositt. omap. johd:ia. Vrt. paapuska.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Mikkola 1894
SUST 8 80 (+ ka ve), Mägiste 1928 Demin 146, Kujola 1944
LyS 13 (ly < ven), Nirvi 1952 Suomi 106:1 134–35, SKES
1958 448, *Reinilä Vir 1964 275, Plöger 1977 RLDial 320.

paapuska (LönnrLis 1886; kaakkmurt., paik. Kymenl) ’(kansan)kätilö / (Heb)amme’ ~ ink p®apuska
’mummo(kulta); kätilö’ | ka poapuVska ’mummo’ | va
b®abuVska ’kätilö’
< ven bábuVska ’mummo; kätilö’, demin.-johd.
sanasta bába id. (johon perustuva omap. johd. on
paapo, ks. tätä).
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (va < ven), V. K[arvinen] Vir 1908
58 (sm < ven), *Reinilä Vir 1964 275–77, Plöger 1977 RLDial
320.

paapuuri (Stjerncreutz 1863; rannikkomurt.) ’aluksen vasen puoli perästä katsottuna / Backbord’
< nr babord id., mn bakbor“i id., oik. »selkälaita»: entisajan laivoja ohjattiin oikealta laidalta,
jolloin vasemmanpuoleinen oli peränpitäjän selän
takana.
Huhtala 1935 ITS 9 848, Karsten 1944 FmS 10 356, SKES
1958 448, Vuorela 1979 KpS 130.

paara1 (paik. Häme kaakkmurt.) ’pienikokoinen t.
isovatsainen lapsi t. eläin / Kind od. Tier von
kleinem Wuchs (und mit großem Bauch)’,
paarikka (paik. kaakk- ja savmurt. KPPohjanm),
paariainen (paik. Häme ja ymp.) id., paaravatsa
(osin KarjKann) ’möhömaha’, paaristua (etup.
KaakkSm Ink) ’tulla huonokuntoiseksi, pöhöttyä
vatsastaan; lihota, pulskistua’ ~ ka (Suistamo; ? <
sm) poarie ’väljä, levenevä’, poaralleh ’levällään,
paisuneena’, poaristuo ’turvota, suurentua (maha)’,
poaristoa ’pörhistää (höyhenensä)’.
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Todennäk. deskr. sanoja; vrt. myös paarna ja para.
SKES 1958 448.

paara2 ’leipälapio’ ks. paada.
paarit (Agr; yl., ei Verml), rinn. myös paaret (Flor
1678 ruumin paaret; paik. länsimurt.), paareet
(LUus) ’kantoväline / Tragbahre, -gestell’
< mr b®ar, nr bår id., vrt. mys b®ara ’kantopaarit’
(samaa juurta kuin nr bära ’kantaa’).
Ganander 1787 NFL 2 303 (sm ~ ruots), Diefenbach 1851
VWGoth 1 260 (sm ~ mys), Streng 1915 NRL 136 (< mmr),
Karsten 1944 FmS 10 356, SKES 1958 448–49.

paarlakana (VarsSm) ’kerrossängyn verho / Bettvorhang’
< nr sparlakan id.
Sirelius 1921 KansanomKultt 2 325 (sm < nr), Vuorela 1979
KpS 310.

paarlasti
(As 1735
»Sannalla ja kiwellä
Barlastatut aluxet»; joks. yl. et. länsimurt., ei
Verml) ’painolasti, laivaan t. veneeseen otettu
lisäpaino / Ballast’
< nr barlast, ballast id. < kas ballast id. (alk. yhdyssana: jälkiosa last ’kuorma, lasti’, alkuosa joko
assimilaation kautta < bar ’tyhjä, pelkkä’ t. = kas bal
’huono’; jälkimmäisessä tapauksessa nr barlast
»pelkkä lasti» on myöh. kansanetym. variantti). —
Joko ruots t. saks myös > vi (Wied) parlast ja (sm t.
vi >) ink p®arlasti ’paarlasti’; lpN barlás |tâ (Ko)
’paarlasti’ < sk.
Ariste 1933 ERL 86 (vi < ruots t. saks), SKES 1958 449 (sm <
nr), KKSK 1 1958 340 (lp < sk), Vuorela 1979 KpS 310,
Grönholm 1988 RLT 113.

paarma (Agr »Nin tulit Parmat ja Wapsaiset epelughut»; yl. paitsi LounSm), rinn. parma (LounSm Häme EPohjanm, paik. Länsip), paarmo (KaakkSm
Ink) ’Tabanus / Bremse’ ~ ink p®armas (huom. myös
parmuska ’nautapaarma, kiiliäinen’) | ka poarma | ly
puarm((e), poarmu | ve parm (g. -an) | va p®arma(z) |
vi parm (g. -u), murt. paarm | li p®armaz (mon.
parmqd) id.
= ? mdE p(u)romo, M puräqm, päqräqm | tVserL parmäq, I pormo id. — Todennäk. alk. onomat. sana, kuten lpN boaro (E In Ko Kld T), E boår´üve (U) id.
sekä mahd. myös äänt. läheiset muiden kielikuntien
sanat (ns Bremse ’paarma’, turkkilaiskielten
*(h)®aryg ’ampiainen, mehiläinen’ ym.); vrt. myös

permu. — Ims > ven murt. parmák, bárma ’paarma’;
lpV poarmas ’peurapaarman toukka’ ja lpN murt.
boar |mo ’paarma’ ehkä kontam. (lp boaro ja ims
pa(a)rma); lp ja md sanoille olisi kyllä ajateltavissa
yhteinen alkumuotokin: *por(a)m-, *pora(v)- tjs.
Ganander 1787 NFL 2 331 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 143
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 151 (+ md), Europaeus 1868 Suomi 2:7 26 (+ tVser; vertailuja myös vog ostj sekä ieur sanoihin), Anderson 1879 Studien
267–68 (+ li), Wiklund 1896 SUST 10 227 (sm ~ lpN boaru, R
pår(r)ew), Pogodin 1904 Severnorussk 49 (ven murt. < sm),
Wiklund 1904 JuhlakNoreen 158, Kalima 1915 OLR 181 (+ ka
ly), Toivonen 1923–24 FUF 16 217–18 (vog ostj ei tähän), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 158, SKES 1958 449 (lpN murt.
boar |mo kontam.), Räsänen 1969 EW 25–26 (vertailuja turkkilaiskieliin), UEW 1988 724–25.

paarmuska (yl. et. länsimurt., ei Verml Ink), rinn.
paarmu(u)rska, pa(a)rmuuska, paarmunska ’kätilö /
Hebamme’
< nr barnmorska id. Vrt. paatermuori.
Wessman Vir 1909 34 (sm murt. < nr), Karsten 1944 FmS 10
356, SKES 1958 449, *Reinilä Vir 1964 273–74, Grönholm
1988 RLT 113.

paarna (Eurén 1860; Länsip Ruija) ’lapsi; lehmä,
vasikka (puhuttelu- t. kutsusana) / Kind; Kuh, Kalb
(als Anrede od. Ruf)’, paarne (Hattula) ’lapsi’,
paarniainen, pa(a)rnikka, parnake (paik. savmurt.)
’lapsi, tyllerö’, parni (paik. KSm) ’lapsi, penska;
ukonköriläs’, parnekset (paik. Kain)
< sk, vrt. nr barn ’lapsi’; todennäk. eri-ikäisiä
lainoja, joista a-vartaloinen pa(a)rna ehkä < ksk
*barna- (tästä myös > lp bar |dne ’poika, lapsi,
nuorukainen’). Sm sanassa on todennäk. vaikutusta
main. lp sanasta, kun taas epävarmempaa on, onko
siihen vaikuttanut myös ven páre7n (g. párnja)
’nuorukainen’. — Näiden yhteyteen kuulunevat
vielä sm (paik. kaakkmurt.) parnikka, parnu(ska)
’pieni t. isomahainen lapsi t. vasikka’, parnis(koi)tua
’pulskistua,
tulla
isomahaiseksi’,
jotka
merkityksensä puolesta liittyvät myös s. v. paara1
mainittujen sanojen yhteyteen.
Castrén Suomi 1844 29 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 47 (sm <
sk), Lönnrot 1880 SRS 2 116 (sm < ven), Wiklund 1892 SUSA
10 243 (sm ? < lp < sk), SKES 1958 449.

paartaa (Jusl 1745; Peräp, paik. Länsip KPohjanm
KSm PHäme PSatak) ’reunustaa, vahvistaa,
päärmätä / einfassen, verstärken, säumen’, paarre
(etup. hämmurt. ja PSm) ’(vaatteen, pärekorin,
veneen laidan) reunus, vahvike’, yhd. paarrepuu, päre, -lauta, -nahka, -nauha; paarto, paartu (etup.
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PSm) ’päärme, palle, vahvike’, paartus(im)et (paik.
PSatak PHäme) ’sahtikuurnan säleikkö, ristipuut’,
paarrepuut id. ~ ka poartoa ’vääntää (kangella),
kiertää, kelata’, poartuo ’vääntyä, kiertyä’
todennäk. < lpN bar |det (U Lu In) ’punoa, kietoa,
vahvistaa, liittää yhteen (esim. köyttä); (N) pudistaa
päätään’, Ko pœardad ’kiertää rihmaa köyden pään
ympäri, jottei se purkaudu’, Lu p®arcta (E U Pi In)
’(esim. koirannahkainen) turkin helman reunus; (In)
karvakengän anturan vahvike; (Lu) veneen laidan
ylin sivulauta’. — Epäselvä on lp sanueen suhde s. v.
parras main. germ sanueeseen (mn bar“ ’reunus,
reuna, sauma’ jne.).
Diefenbach 1851 VWGoth 1 439 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI
140 (sm paarre < germ), Thomsen 1890 BFB 162 (lp < sm
paarre < baltt), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 156 (sm lp tuskin
< germ t. baltt), SKES 1958 449–50 (+ ka), Plöger 1982 FUF
44 78–79 (sm ka ? < lp), *O. Korhonen 1982 Båttermer 61–81
(sm ka < lp), T. Itkonen Vir 1982 435.

paaru (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. PKarj PSavo)
’löyly, höyry; uho, voima; himo, into, vimma; puuha
/ (heißer) Dampf; Kraft; Eifer; Beschäftigung’, paaru(u)ttaa, paaruittaa (osin KarjKann Ink)
’lämmittää kuumaksi’, paru (paik. KaakkSm Savo)
’höyry, löyly, vauhti’ ~ ink p®aru ’höyry’, p®aruta
’höyrytä’, p®arutt®a ’kiehua höyryten’ | ka poaru
’höyry, löyly; eläimen henki’, poarie ’hautoa,
hauduttaa; kylvettää’ | ve par (mon. -ud) ’höyry’ | va
p®aru ’höyry’, p®aruta ’höyrytä’, (Kukk) p®ar5ussa id. |
vi murt. paar(u) ’höyry; vauhti’, paarutada
’höyryttää; kylpeä’
< ven par ’höyry, löyly, utu’; samasta lähteestä
myös > lpKo p®arr(a (Kld T) id. — Vrt. paaruta.
Ahlqvist 1856 WotGr 143 (va < ven), Mikkola 1894 SUST 8
149 (sm murt. paaria ’paahtaa’ < ven parítƒ ), SKES 1958 450
(+ ka ve), KKSK 1 1958 341 (lp < ven), Plöger 1977 RLDial
320, Vuorela 1979 KpS 311, Ruoppila 1986 Suomi 136 37.

paaruta (Lönnr 1880; kaakkmurt. PKarj, paik. Savo) ’torua, moittia; riidellä; kärttää / tadeln; streiten;
quengeln’ ~ ka poaruta ’puhua herkeämättä; torua’ |
vi murt. paarutada ’löpistä’, paar ’pulina’.
Joko samaa alkuperää kuin s. v. paaru mainitut
sanat tai näistä erillistä deskr.-onomat. sanuetta. —
Vrt. myös paasata.
paasata (Eurén 1860; yl.) ’puhua äänekkäästi, kiihkeästi, taukoamatta / laut, erregt, ohne Pause reden,
schwafeln’, murt. myös muusta intensiivisestä tekemisestä: ’vaatia, kärttää, syytää, viskoa, ponnistella’
~ ka poaVsata ’puhaltaa kovin (tuuli)’ (< sm)

ainakin osaksi < nr basa ’piiskata (myös sade),
lyödä, kurittaa; pakottaa (piiskaamalla); juosta,
syöksyä (tiehensä)’; osaksi mahd. deskr.-onomat.
sanoja, kuten sm (etup. savmurt.) paahata ’paasata,
pauhata, moittia’; vrt. myös paaruta. — Sm > lpIn
pœaœasœa∞d ’paasata, puhua’.
Hakulinen 1933 StF 1:2 172 (sm < germ, vrt. nr basa), Karsten
1944 FmS 10 356, SKES 1958 450 (+ ka (? < sm); sm osaksi
deskr.), LpIn 2 1987 315 (lpIn < sm).

paasi1 (: paaden, murt. paik. myös paasin; Agr; yl.,
LounSm harv.) ’(suurehko) laakea (lieden pohjana
käytetty) kivi; kallio(nlohkare) / (größerer) flacher
Stein (als Boden des Herdes); Felsen, Felsbrocken’,
rinn. paade, paader (Eurén 1860), paatere (Kal;
murt. harv.) id., paasikas (paik. kaakk- ja savmurt.)
’kivien välissä paistettu lohkoperuna t. -nauris’,
paasikainen (paik. Häme PSavo), paasika(i)s(rieska)
’veteen leivottu nostamaton leipä’, paatukka,
paasukka, paatuska (paik. murt.) ’(paadella
kypsytetty) ohukainen’ ~ ink p®asi ’pehmeä kivi’,
p®asikas ’kalkkikivinen’ | ka poaje (g. poatien t.
poajien) ’uunin päällys; arina’, poataro ’levyinä
lohkeava kivi; kivilaatta’ | va p®asi ’paasi’, p®azikko
’paasikko’ | vi paas (g. pae) ’liuskakivi,
kalkkiliuske; uunin päällys’, (murt.) paasik ’kiven
päällä paistettu leipä’ | li p5oVz (mon. p5oVzqd) ’kalkkikivi, liuskekivi’
? < germ *sp®a∞da-, vrt. kas sp®at ’levyiksi
lohkeava kivi’, ns Spat id.
Ganander 1787 NFL 2 303a (sm paatinen ~ vi paene), Ahlqvist
1856 WotGr 143 (sm ~ va vi), Kettunen 1938 LivW 309 (+ li),
SKES 1958 450 (+ ka), Koivulehto 1986 CILT 38 288 (<
germ).

paasi2 (: paasin; LönnrLis 1886; KaakkHäme Kymenl) ’(takaa avoin) lehmän pilttuu / (hinten
offener) Stand im Kuhstall’
< nr bås, murt. Sm bas ’lehmän pilttuu’, mn bás
’varastopaikka; lehmän parsi’. — Vrt. myös pohja.
*Ruoppila Vir 1950 130–31 (sm < nr), SKES 1958 451, Vuorela 1979 KpS 311.

paasi3 (paik. KPohjanm ja ymp.) ’työnjohtaja, pomo
/ Vorarbeiter, Boß’
< nr bas id. < as baas ’esimies, isäntä’; samaa
alkuperää on engl boss id., joka (kotimaahan
palanneiden Amerikan-siirtolaisten välityksellä)
lienee myös vaikuttanut sanan käyttöön.
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Karsten 1944 FmS 10 356 (sm < nr), SKES 1958 451, Pulkkinen Vir 1987 559 (amerikansm paasata ’olla esimiehenä’ <
engl to boss id.).

paasi4 (aik. murt. melko yl.) ’basso(ääni, -kieli) /
Baß(stimme, -saite)’
< nr bas id. (<< ital basso < vlat bassus ’matala,
paksu’). Vrt. basso.
Renvall 1826 SSK 2 39 (sm < ruots), SKES 1958 451.

paaski (Ruija, paik. PSm) ’pieni merivene, jolla /
kleines Boot, Jolle’
< lpN bas |kâ (Ko) ’pieni vene’.
Toivonen 1944 FUF 28 92–93 (sm < lp), SKES 1958 451.

paasko (Lönnr 1880; paik. PSm), rinn. paaska, paasku (Eurén 1860) ’(käden, jalan, sorkan) nivelluu /
(Hand-,
Fuß-,
Klauen)gelenkknochen’,
olla
paaskasilla (Kuusamo) ’pelata keilapeliä lehmän
paaskoluilla’ ~ ka poaska ’pelikeilana käytetty
sorkkaluu’, kisata poaskah t. poaskassa ’pelata
keilapeliä paaskoluilla’
< lpKo pœask3a (Kld T) ’(käden, jalan, sorkan) nivelluu’, pœask3a-si?err(3a ’keilapeli, jossa käytetään
paaskoluita pelikeiloina’. — Ims t. lp > ven báska
’keilapelissä käytetty poronluu’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 74–75 (sm ~ ka lp), Toivonen
1928 FUF 19 208 (sm ka ? < lp), T. I. Itkonen 1932 AASF B
27 62 (ven < ims t. lp), *T. I. Itkonen 1941 SUSA 51:4 107,
SKES 1958 451, *Helanko Kotis 1975 193–98.

paasta, pasta, pa(a)sto (Ink kansanr.) ’seurakunta,
pitäjä tjs. / Gemeinde, Kirchspiel u. ä.’ ~ ly pagast
’kirkonkylä’ | ve pagast ’id.; kirkko’
< (m)ven, vrt. ven pogóst ’seurakunta; pitäjä’;
vrt. myös pokosta, joka on myöh. laina samasta ven
sanasta. Tähän yhteyteen kuuluvaksi on esitetty
myös kaarinalaista kylännimeä Paaskunta (1430
Pastakun-tha). — Ven > latv pagasts ’pitäjä;
talonpoikien veroalue; kartanon alustalaiskunta;
kirkollinen alue; etuus, lahja’ > li pag®ast ’vero,
etuus; alustalaiskunta; alue’.
Ahlqvist 1871 KO 219 (sm pokosta, ve < ? ven; li ? < latv),
Posti Vir 1950 127–30 (sm paasta < (m)ven), Posti 1950 KV
30 130 (Paaskunta < *Pagastakunta < (m)ven), SKES 1958
451 (+ ly), Kiparsky 1963 RHGr 1 77.

paasto (Agr; yl.) ’Fasten’, paastota (Agr), vanh. kirjak. myös pasto, pastota (Agr »pastonsa ia kiusauxensa», »Mutta cosca te pastotta») sekä u-vart.
(Agr »Himmurtain paastu», »paastuten»), yhd. mm.
paasto(n)aika,
paastosunnuntai,
paastoruoka,

paastotakku (paik. lounmurt.) ’paaston aikana keritty
villa’ ~ ink p®asto, p®asta ’paasto’, p®ast5ossa, p®astuissa
’paastota’ | ka poasto ’paasto’ (< sm) | va (Kukk)
p®ast5ossa ’paastota’ | vi paast (g. -u), murt. myös past
’paasto’, murt. pa(a)stukuu ’maaliskuu’, paastuda
’paastota’ | li past ’paastonaika; pääsiäinen’, pastq
’paastota’
joko < sk, vrt. mr fasta, obl.-sij. fasto ’paasto’, nr
mr fasta ’paastota’ (mys fast5en, goot fastan id.) t. <
mven post3u ’paasto’ (< mys fasto id.). — Sm > lpIn
paasto-: paastopasepejvi ’paastosunnuntai’, kun taas
lpN fas |to (E Pi Lu In) ’paasto(naika)’ suoraan < sk.
Ihre 1769 Gloss 1 437 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2 304
(sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 26 (sm ~ ven), Becker 1824 FGr
3 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 138 (+ li; < germ), Ahlqvist
1871 KO 221 (sm vi li < ven), Donner 1874 SMA 1 52 (sm <
ven, ei germ), Mikkola 1894 SUST 8 32 (sm < mr, ei ven),
Streng 1915 NRL 136–37 (sm < mr), Karsten 1944 FmS 10
356, SKES 1958 451 (+ ka (< sm)), Hofstra 1985 OsFiGerm
28, LpIn 2 1987 207 (lpIn < sm), Koponen Esit 1994 (ims levikin perusteella todennäköisemmin < mven kuin mr).

paasu (Eurén 1860; Laat- ja PKarj Ink, paik. KaakkSm) ’ylempään hirteen tehty ura hirsisalvoksessa,
varaus / Aushöhlung längs der Unterseite eines
Wandbalkens’, paasuta, paasata (Laat- ja PKarj
Ink) ’veistää paasu’ ~ ink p®asa, p®asu ’hirteen
veistetty ura’ | ka poasu ’id.; rako, sauma’, poasuta
’veistää paasu’ | ly puaz, poazu ’liiterako, sauma’ |
ve paza ’hirteen veistetty ura; seinän rako’ | va
(Talve) p®asa ’hirteen veistetty ura’ | viE paas id.
< ven paz ’uurre, uurros; sauma, liite’.
SKES 1958 451 (sm ~ ka ly ve; < ven), Talve 1960 Bastu 475
(+ va viE), Vahros 1966 FFC 197 67, 320 (ims < mven).

paatasteet
(kaakkmurt.)
’kolmannella
harjauskerralla saadut pellavankuidut / beim dritten
Hecheln sich lösende Flachsfasern’
? < ven pádatƒ ’pudota, varista’, vólos pádajet
’hiukset lähtevät’.
Ruoppila 1986 Suomi 136 37.

paatermuori (Lönnr 1880; Häme Savo Kaakk- ja KSm) ’lapsenpäästäjä, kätilö / Hebamme’
<
vur
*badermoder(ska)
tjs.
<
as
bademoder(sche) ’kätilö’, oik. »kylvettäjämuori»;
samaa alkuperää on vur barnamoder(ska), nr
barnmorska ’kätilö’ (liitetty kansanetym. sanaan
barn ’lapsi’; > sm murt. paarmuska, ks. tätä). —
Näiden yhteyteen kuuluvat myös sm paaterska,
paateri (paik. murt.) ’lapsenpäästäjä, kätilö’ (vrt. nr
baderska ’kylvettäjäeukko’) sekä paateroida (KSm,
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paik. KaakkSm) ’hoivata; hemmotella’ (merk.
suhteen vrt. paapoa, ks. paapo).
Lönnrot 1880 SRS 2 117, SKES 1958 451–52, *Reinilä Vir
1964 277–78, 285–86.

paati (Lönnr 1880; etup. länsimurt.), rinn. paadi,
paari ’(terveys)kylpy, lapsen ammekylpy /
(Heil)bad, Bad eines Kindes in der Wanne’, paadata
(etup. länsimurt.) ’kylpeä, kylvettää’, paataita
(Verml) ’peseytyä’
< nr bad ’kylpy’, bada ’kylvettää’, bada sig
’kylpeä, peseytyä’. — Vi (Wied) paadimaja
’kylpylärakennus’,
murt.
paatima
’kylpeä
ammeessa’
<
saks,
vrt.
ns
Badehaus
’kylpylärakennus’, baden ’kylpeä’.
Lönnrot 1880 SRS 2 117 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
356, SKES 1958 452, EEW 1982–83 1860.

paatokka (LönnrLis 1886; kaakkmurt.), paatakka
’siirappi / Sirup’ ~ ink p®atokka | ka poatokka | ly
puatok id.
< ven pátoka id.
Lönnrot 1886 Lis 119 (sm < ven), Ruoppila 1956 EKarj 114,
SKES 1958 452 (+ ka ly), Plöger 1977 RLDial 320.

paatsa (Jusl 1745 paatza), murt. paatta (Häme Kymenl EPohjanm KSm, paik. VarsSm), mon. paatat
(ts:n
yleisedustuksesta poikkeavasti),
paahtat
(paik. PäijHäme) ’länkien, satulan t. valjaiden
pehmike / Sattelkissen, Kummet-, Geschirrpolster’,
rinn.
paatsas, paatse (Renv 1826) ’satulan
pehmike’
< mr baza ’satulaloimi’, sadhul-, sadhelbaza id.
Mikkola 1893 MSNph 1 388 (sm < mr), Setälä 1912–13 FUF
13 419, Karsten 1944 FmS 10 357, SKES 1958 452.

paatsama (Forseen 1738 padzama ’ruotsinpihlaja’;
LounSm EPohjanm Häme KarjKann Ink), rinn.
paatsain (Haartman 1759 paattain), paattama, -in,
paahtama; paatselma (osin VarsSm) ’Rhamnus
frangula / Faulbaum’ ~ ink p®atsap5u | vi paakspuu,
murt. paats(a)puu, pahaks(i)puu, (Wied) paaksmapuu, viE (v)ohopaats id. | li pag®astm5or\ ap5u ’id.;
variksenmarja; pihlaja’.
Samaan ims kielissä ja murteissa äänt. eri
suuntiin kehittyneeseen sanasikermään (ksm
*pagatsma tjs.) kuuluvat myös sm murt. pajakka
(PSm, paik. KaakkHäme; rinn. pajahka, pajakki),
pajatti (KSm Kymenl KPohjanm, paik. PSm),
pajastin (paik. murt.), pajatsin (itämurt. KPohjanm
Kymenl, paik. Uus; murt. pajah(t)in, pajatin,

pajas(s)in) sekä tyypit pakatsin, pakatsu (PKarj),
joilla on vastineita itäisissä ims kielissä: ka pakatVsin,
pakattVsu | ly pakatVs(imp5u), pagatVsin
| ve
pagatVs(imp5u) ’paatsama’.
Genetz 1870 Suomi 2:8 272 (sm ~ ka; onomat. alkuperää), J.
Krohn 1872 Suomi 2:10 169 (+ vi), Setälä 1890–91 ÄH 38,
301 (+ ve viE li), Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 81, Rapola 1920–
21 Suomi 4:17 245, Posti 1942 SUST 85 151 (li kansanetym.
liitetty sanaan pag®ast ’veropitäjä’), Virtaranta 1946 LYSMÄH
1 216, SKES 1958 452, Koponen 1992 SUSA 83 153, 155
(ksm *pagatsma).

paatti1 (Martti n. 1580; yl., ei Verml) ’vene / Boot’
~ ink p®atti ’vene’ | va (Tsv) p®atti | vi paat (g. paadi)
id.
< sk, vrt. mr b®ater, mn bátr ’laiva, vene’ < ags
b®at, mfriisi b®at id.
Ganander 1787 NFL 2 304a (sm ~ vi ~ ruots), Renvall 1810–11
Orth 62 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 43, 138 (sm < sk),
Streng 1915 NRL 137, Karsten 1944 FmS 10 357, SKES 1958
452 (+ va < vi; vi ? < sm), E. Itkonen 1968 SKK 500.

paatti2 (Lönnr 1880 paattihevonen, paattikarva;
KarjKann Ink) ’vaaleakarvainen hevonen, voikko /
isabellfarbenes, gelbes Pferd’
<
vi
paat
(g.
paadi)
’kellertävä,
hailakankeltainen’, paatjas id. Samaan yhteyteen
kuuluu myös latv p®at(i)s ’vaalean kellertävä’, mutta
lainauksen suunta on selvittämättä.
Thomsen 1890 BFB 272 (latv < vi), Ojansuu 1916 SKTT 53
(sm ~ vi), SKES 1958 452 (sm < vi; vi < latv t. latv < vi), EEW
1982–83 1868.

paattoa (LönnrLis 1886 paattua; paik. PKarj Savo
Kain), rinn. poatto(t), poattoo ’lyömäase, keppi, kurikka / (Schlag)stock, Knüppel’, paatas, paatakka
(molemmat Pudasjärvi) id. ~ ? va (Tsv) p®at(eg
’piiska’ (ellei tämä pikemmin kuulu s. v. patukka
mainittujen sanojen yhteyteen)
< (m)ven, vrt. ven batóg ’keppi, kurikka, raippa,
piiska’. — Samaan yhteyteen kuuluvat myös li p5otqg
’piiska’ ja latv p®ataga: joko li < latv < mven t. latv <
li < mven (jälkimmäiseen voisi viitata latv p-, joka
on epäodotuksenmukainen, mikäli latv sana olisi
suoraan < mven). Myöh. laina samasta lähteestä on
patukka, ks. tätä.
Rytkönen Vir 1937 101 (sm < ven), Mikkola 1938 SUST 75 48
(li < latv), Kalima 1952 SlS 131–32 (latv p- epäodotuksenmukainen), SKES 1958 452, Kiparsky 1968 ScSl 14 92, Suhonen 1973 SUST 154 180 (li < latv).
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paattua (Lönnr 1880; KaakkHäme Kymenl savmurt.,
paik. EPHäme kaakkmurt.) ’takertua kiinni (lumi t.
savi työ- t. kulkuvälineeseen), pinttyä (ruoka astiaan)
/ haftenbleiben (Schnee od. Lehm am Werk- od.
Fahrzeug), antrocknen (Speisen am Geschirr)’, jo
Agr merk:ssä ’paatua’: »ne, iotca paattunuet ouat ia
eijuet tadho palata paranoxen cautta», paattaa (lumi
sukset t. reen jalakset; savmurt.) ~ ka poattuo
’takertua (lumi suksiin)’ | ve pattuda ’turvota
(puuesine vedessä)’ | va (Kukk) p®attua ’hyytyä
(veri)’ | vi paatuda ’kuivua, kovettua, paisua’,
paadutada ’kovettaa (esim. sade maan); takerruttaa’
? < germ *b®a-ja-, vrt. mys b®a(j)en ’lämmittää,
hautoa’, kys bæjen, ns bähen ’id., paahtaa, paistaa’
(lainaoriginaalin kausatiivijohdinta vastaa omap.
johdin -tta-); samaa alkuperää on myös paatua
’kovettua jne.’, paataa ’takertua suksen pohjaan
(lumi)’, kun taas merkitykseltään läheinen paahtaa
— ainakin jos sen ensi tavun pitkä vokaali on
sekundaari — lienee muuta alkuperää, joskin näihin
sekoittunut. Vrt. myös paistaa; merk:n osalta
puuttua1.
Kettunen 1921 EKirj 15:1 396 (sm ~ vi), SKES 1958 453 (+ ka
va; sanojen paatua ja paattua äänt. suhde epäselvä), Koivulehto 1981 PBB(T) 103 348, 357–58 (< germ).

paatua (Agr »ette he patuisit ninquin kiui»; joks. yl.,
ei Verml Ink) ’kovettua (et. henkisesti) / verstocken,
starrsinnig werden’, murt. myös ’takertua kiinni (lumi t. savi työ- t. kulkuvälineeseen); pinttyä (ruoka
astiaan);
palaa
pohjaan;
turtua
(kieli
tuomenmarjoista); suuttua (PSatak EPohjanm)’,
paaduttaa (Agr »elket padhuttaco teiden
Sydhemiten»; paik. murt.) ’aiheuttaa paatumista (eri
merk.)’, paato, paatu (PKarj) ’kattilan pohjaan
palanut ruoka’, paade (paik. KPPohjanm)
’lumipaakku’, paaduksissa (EPohjanm ja ymp.)
’suutuksissa’, paataa (PSm) ’tarttua kiinni (lumi, savi); aiheuttaa lumen takertumista (keli)’ ~ ka poatuo
’palaa pohjaan; paahtua; hyytyä; takertua (lumi suksiin)’, poavuttoa ’polttaa pohjaan; paahtaa;
suututtaa’,
poavuksissa ’pohjaan palaneena;
suutuksissa’ | ly puaduda ’palaa pohjaan’,
puaduttada ’polttaa pohjaan’ | vi paaduda ’kovettua
(kiinni); paatua’ (huom. myös paadutada ’kovettaa
jne.’, joka kuit. voi kuulua myös variantin paatuda
’kovettua’ yhteyteen).
Samaa alkuperää kuin paattua, ks. tätä. — Sm
paatua > lpN murt. p®atunuvvat ’paatua
(hengellisesti)’, sm paatunut
> lpIn paattum
’uppiniskainen’.

Toivonen 1928 FUF 19 77 (sm paatua ~ vi paadutada), SKES
1958 452–53 (sm ~ ka ly vi, sanojen paatua ja paattua äänt.
suhde epäselvä), Hansegård 1967 Jukk 176 (lpN murt. < sm),
Koivulehto 1981 PBB(T) 103 348, 357–58 (paataa ja paattaa
< germ; -ta- ja -tta- omap. johtimia).

paavi (Agr; yl., ei Verml Ink) ’(yleisk.) katolisen kirkon päämies; (murt. tav.) taikausko, harhaoppi /
Papst; Aberglaube, Irrlehre’, paavillinen (Agr),
paavilainen
(molemmat
paik.
murt.)
’paavinuskoinen, taika-uskoinen’
< mr p®ave ’paavi’ (nr påve, mn páfi id.) < kas
p®awes, mas p®avos (kys b®abes, p®ab(e)st jne.) < mransk papes << lat papa ’isä’. — Sm > lpIn paavi
’paavi’, paaviliih ’paavilaiset’ (lpLu pjåvva
’paavi; vanha taru’ < nr); saks > vi paavst, (Wied)
paavest, paapst ’paavi’.
Ganander 1787 NFL 2 304a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 40
(sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 220 (sm < mr pavi < lat),
Ojansuu 1909 KirkLain 81, Streng 1915 NRL 137, SKES 1958
453–54, EEW 1982–83 1870, LpIn 2 1987 298 (lpIn < sm).

pade (Gan 1787) ’polku, tie (sanak.); venevalkaman
kivipenger (KPPohjanm rannikko) / Pfad, Weg;
Uferbefestigung
aus
Steinen
an
einer
Bootslandestelle’, oikeissa pateissa (PSavo)
’oikealla tolalla, oikeilla asioilla’, pateillaan
’terveenä, kunnossa (kaakkmurt. ESavo); kunnolla,
aloillaan (Savo, paik. P- ja LaatKarj)’, pateettain,
pateittaan (PSavo ja ymp.) ’jälkiseurauksitta’,
pateilla (Gan 1787; etup. länsimurt., paik. savmurt.)
’luona, paikkeilla; pakeilla, puheilla’, patenehilla
(EPohjanm) ’pakeilla, puheilla’, pateella (JuslP) id.,
johd. pateellinen (KaakkSm) ’kelvollinen, kunnollinen, sopiva’ ~ ka pajeh ’suunta, tie’
todennäk < germ *paS-, vrt. ags pa“ ’polku;
laakso’, mys pfad ’polku, tie, ura’, ns Pfad ’polku’.
— Samaan yhteyteen voivat kuulua eri puolilta
Suomea tunnetut Pade-, Pate- ja Padus-alkuiset
paikannimet samoin kuin pale (g. paleen; Lönnr
1880; ei murt.) ’harju’. Toisaalta on myös
mahdollista, että pateet ’venevalkaman penkeret’
kuuluisikin sanan pato yhteyteen. Ks. myös patikka.
Lindström Suomi 1852 71, 100 (sm ~ germ), Thomsen 1869
GSI 138 (sm < germ), Karsten 1915 GFL 84, 87–88, Mikkola
Vir 1945 569, *Virtaranta 1958 DentSpir 40–44 (sm ~ ka),
SKES 1958 454 (pateet ’venevalkaman penkeret’ voi olla johd.
sanasta pato).

paeta ks. pako.
paha (Agr; yl.) ’schlecht, schlimm, übel’, johd. mm.
pahentua, paheta, pahettua; pahentaa; pahoittaa;
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paheksua, pahaksua, paheksia; pahoa ’olla
pahoillaan; pitää pahana’; pahu(u)s; pahe (1830luvun uudissanastoa), ks. erikseen paholainen ~ ink
paha ’paha’, pahent®a ’pahentaa’, paheksia ’katua’,
pahhüsse ’pahuus’ | ka paha ’paha’, pahentuo
’pilaantua, pahentua’, paheta id., pahentoa
’pahentaa’, pahoittoa ’vahingoittaa; pahoittaa’,
paheksie ’pitää pahana’, pahuo ’olla pahoillaan’,
pahus ’pahuus, ilkeys; (voimasana) pahus’ | ly paha
’paha, huono; paholainen’, paheta (prs. pahendan)
’pahentaa’, paheta (prs. pahenen) ’paheta’, pahus
’pahuus, paha; onnettomuus’ | ve paha ’paha’,
pahiduda
’suuttua,
pahastua;
huonontua’,
pahenzuda, pahiVstuda id., pahuz ’pahuus’ | va paha
’paha’, pahassua ’tulla pahaksi’ | vi paha ’paha’, pahaneda, paheneda ’pahentua’, pahandada ’panna
pahakseen, loukkaantua’, pahendada ’huonontaa’,
pahupidi ’väärinpäin’, pahem ’vasen (puoli, vrt.
parempi)’ | li p5oCmi, p®aCmi ’nurja; vasen’
? < germ (ksk) *b®aºgkª a-, vrt. mn bágr ’vastuksellinen, hankala, vaikea’. — Sm > lpN bâha (E Pi Lu
In) ’paha, huono, ilkeä’, In paa (Ko Kld) id.;
epäselvää on, kuuluuko sanan paha yhteyteen
jotenkin myös lpN buoVsVse (E U Pi Lu In Ko Kld)
’vihainen, kiivas’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 304 (sm pahasti ~ lpR pahast), Ganander 1787 NFL 2 305 (sm ~ vi), Boller 1853 SbAW 10 63
(sm ~ lp bâha), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 98 (+ ve), MUSz 1873–81 466–67 (sm ~ lp buoVsVse),
Setälä 1890–91 ÄH 291 (+ ka li; ims ~ lp buoVsVse < *paVsa; lp
bâha < sm), SKES 1958 454–55 (+ ly; lp buoVsVse ei sovi äänt.
sm sanan vastineeksi), Lytkin 1959 UAJ 31 166 (ims > syrj
pagavn{i, pagaln{i ’voida huonosti, mennä tiedottomaksi’), Lytkin 1964 IstVokPJa (sm ~ votj paVsm{in{i ’surkastua, degeneroitua’), Mäkeläinen Parnasso 1979 160–64 (ims < germ), Koivulehto Vir 1979 274, Häkkinen 1987 ES 222, Lehtiranta 1989
SUST 200 110 (lp buoVsVse < sm paha).

pahka (Agr »puun caikein henYe iurdhens – – ia
pachkains cansa», »Paisumilla, Weripahckoilla,
Ruuilla ia Syuelmillä»; yl.) ’visa, puun kasvain,
kääpä; kuhmu, ajos, paise, kasvannainen (ihmisessä
t. eläimessä) / Maserkropf, Geschwulst; Beule,
Geschwür, Tumor (bei Mensch od. Tier)’, pahkura
(joks. yl., ei Verml) ’pahka, kuhmu, muhkura’,
pahkula (paik. itä- ja länsimurt., ei Verml Ink) id. ~
ink pahka ’puun pahka’, pahko ’id.; kuhmu’,
pahkura ’tiera hevosen kaviossa’
| ka pahka ’puun pahka; kuhmu, kasvannainen’,
pahkura id., pahkavuo ’tulla pahkaiseksi t.
kuhmuiseksi’ | ly pahk((e) ’puun pahka; ajos; patti
hevosen jalassa’ | ve pahk (g. -an) ’kuhmu, ajos;

puun pahka’, pahkoikaz ’kuhmuinen, ajoksinen’ | va
pahka ’pahka, kuhmu’ | vi pahk (g. paha) ’pahka,
patti, kuhmu’ | li p5oCgqz, p®aC kstqz ’kupla, paukama;
palko’
? = mdE pakVske ’tuppo, kimppu; kimpale’, M
pakVs ’id., palanen’ || slk påkte ’luomi,
syntymämerkki’ | Km påktå, båkta ’puun pahka’.
Ims sanat olisivat yhdistettävissä näihin olettamalla
alkumuotoa *pakVsa (jossa *-kVs- > vksm *-Vsk- > ims
-hk-); sm > lpN bak |ke (E Lu In Ko Kld T) ’pahka,
kuhmu’. — Sanan pahka yhteyteen kuulunevat
myös s. v. pahkeutua mainitut sanat. Vrt. myös pahki
ja pähkä.
Budenz 1867 NyK 6 446 (sm ~ vi lp), Thomsen 1890 BFB 126
(+ li), Paasonen 1909 MdChr 104 (+ ? md), Setälä 1915 SUSA
30:5 44 (lp < sm), K. Donner 1920 SUST 49 142–43 (+ sam),
Kettunen 1922 LVeHA 1 16 (+ ve), FUV 1955 45 (sm ~ sam
epäilyksittä; ? md), SKES 1958 455 (+ ka ly va; etävastineet
epävarmoja), T. Itkonen Vir 1983 205 (ims uusi omap. vartalo), T. Itkonen Vir 1987 180 (sm pahka < *pakVsa), UEW 1988
350 (ims ~ md sam epäilyksittä).

pahkeinen (ISm, paik. lounmurt.) ’peijakas (voimasana) / Teufel (Kraftausdruck)’ ~ ka pahkiene ’id.;
pieni sääski’.
Kuulunee alk. ehkä sanan paha yhteyteen (vrt. vi
murt. pahakas ’paha’). Vrt. myös pahki.
pahkeutua (Lönnr 1880; Kain, osin PPohjanm),
pahkiutua ’pinttyä, takertua, kovettua (esim. »pettu
pahkeutuu suoleen») / sich festsetzen, hängenbleiben, hart werden’, pahkiintua, pahkeentua (molemmat paik. savmurt.), pahkaantua (paik. hämmurt.)
id., pahkeuksissa, pahkiuksissa (paik. Kain ja ymp.)
’tukoksissa (suoli; puro)’, pahkea (Verml)
’ummetuksessa oleva’ ~ va (Tsv) pahk(en(e- ’turvota,
paisua, kovettua’ | vi pahkuda ’kovettua; arpeutua’,
murt. pahke ’tiivis’.
Todennäk. sanan pahka (ehkä myös pahki)
yhteyteen kuuluvia sanoja, joiden syntyyn t.
merkityksen kehitykseen ovat voineet vaikuttaa
myös s. v. paatua, paattua ja pahtua mainitut sanat.
Lönnrot 1880 SRS 2 121 (~ pahka), SKES 1958 455–56 (sm ?
~ va vi).

pahki (Eurén 1860; etup. PSm, ei Verml Ink) ’päin,
kohti, vasten / auf etw. zu, gegen’, päätä pahkaa (JWegelius 1747; etup. länsimurt.) ’suin päin’, pahku
(Jusl 1745) ’maali, pilkka’, pahkeinen (Ljungo
1601) id., pahkua (Jusl) ’tähdätä maaliin’
? = mdE patVsk ’läpi, lävitse, puhki, kauttaaltaan’,
patVskod'ems ’päästä perille, saavuttaa’, M
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patVskqd'qms id. | vogE poVs-, L puVs-, P p5uVs- ’karata,
juosta tiehen-sä’ || slk potVs-, pootVs- ’mennä lävitse’.
— Yhdistelmään liittyy ositt. semanttisia, ositt. äänt.
ongelmia,
ja
on
epävarmaa,
kuuluvatko
etäsukukielten sanat keskenäänkään yhteen.
Epäselvä on lisäksi sm sanojen suhde seuraaviin: sm
pahkota
(paik.
KaakkHäme
PSm) ’tehdä
intensiivisesti: paiskoa, syytää, sulloa, kulkea, ampua’, pahkoa (Eurén) id., pahkuta ’id. (Savo KSm
KPohjanm); päivitellä, parjata, torua (PSatak PHäme
EPohjanm, paik. KSm)’, pahkuloida (EPohjanm ja
ymp.) ’päivitellä’, pahkuroida (paik. EPohjanm Ink)
id. sekä s. v. pahka ja pahkeutua mainitut sanat. Vrt.
myös puhki (s. v. puhjeta).
Setälä 1912–14 FUFA 12 65 (md ~ slk), Toivonen 1928 FUF
19 127 (+ vog), Uotila Vir 1928 306 (+ sm), Liimola Vir 1951
367 (+ syrj p{iVsj{in{i ’paeta’), SKES 1958 456 (sm ? ~ md vog
slk), FUV2 1977 64 (vain md ~ slk), UEW 1988 345–46 (md ~
slk; ? syrj ? vog; ?? sm).

pahkila(s) (Eurén 1860; Pielisjärvi) ’venäläinen
nahkasaapas / russischer Lederstiefel’, pahkilo (Rovaniemi) ’iso raskas saapas’ ~ ka pah(h)ila ’yksipohjainen varrellinen nahkajalkine’, pahkila(kenkä) id.
< ven bahíla ’tallukka; talonpoikaissaapas’.
Lönnrot 1880 SRS 2 121 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 82
(ka < ven), Kalima 1952 SlS 132, SKES 1958 456, Vahros Vir
1960 9.

pahla, pahlain (Renv 1826; hämmurt.) ’ongenvapa,
seiväs, vitsa / (Angel)rute, Gerte’, (siipi)pahla (paik.
PSavo KSm) ’linnun siiven luu; siiven ja ruumiin
välinen nivel’ ~ vi murt. pahl(as) (g. pahla) ’puikko,
varras’
< baltt, vrt. liett baslYys ’seiväs’.
Setälä 1912–13 FUF 13 420 (sm ~ vi), Kalima Vir 1928 102–
03 (< baltt), Kalima 1936 BL 144–45, Saareste 1953 Suomi
106:3 23, SKES 1958 456, Suhonen Vir 1980 203–04.

pahmas (Lönnr 1880) ’myllyn yhteydessä oleva jyvien kuorimalaite t. survinkaukalo (KaakkSm PKarj;
Nousiainen); olkien t. pahnojen mitta (paik.
LounSm) / Kornschälvorrichtung od. Stampftrog bei
einer Mühle; ein Stroh-, bzw. Streumaß’, murt.
myös ’teurasjätteiden hienonnuskaukalo (Laitila);
kaalinhapatusastia, astiallinen silputtua kaalia (Ink)’,
sarkapahmas (Kirvu) ’saranvanutuskaukalo’ ~ ink
pahmas ’astiallinen t. kerralla survottava määrä
kaalia t. pellavansiemeniä; kasa viskattavaa viljaa’
| ka pahmas ’myllyn survinlaite; petkel; kerralla
survottava määrä kauroja’, pahmastoa ’survoa
kauroja’ | ly pahmaz ’myllyn yhteydessä oleva

kauransurvontahuhmar; huhmarellinen kauroja’ | ve
pahmaz ’myllyn yhteydessä oleva huhmar;
huhmarellinen survottavaa viljaa’ | va pahmaz
’puitava olkikerros, kerroksiin t. riveihin ladotut
puitavat lyhteet; pahna, pehku, riihen lattialle jäänyt
roskainen vilja’ | vi pahmas ’puitavaksi levitetty
viljakerros’, pahmata ’puida viljaa (härällä
poljettaen); survoa’. — Samaan yhteyteen
kuulunevat myös sm murt. paimas (LönnrLis 1886;
Häme) ’petkelenvarsi, survomispulikka’, patmas
(paik. PKarj) ’id.; myllyn survinkaukalo’ sekä patma
(Laat- ja PKarj) ’vitsa, patukka, lyömäase’, ka
patƒma (bad'ima, batƒ(i)ma) id.
Ojansuu 1921 Lisiä 29 (sm ~ ka vi; ? < baltt, vrt. liett baVzmas
’joukko, määrä (esim. ihmisiä t. viljaa)’), Ränk 1955 KV 35
289–91 (va), SKES 1958 456–57 (+ ly ve va), T. Itkonen Vir
1987 182.

pahna (Finno n. 1580; yl.) ’olki, puintijäte, pehku;
(sian) pesue, pahnue; sikolätti, sian karsina (ISm
Ink) / Stroh, Spreu, Streu; ein Wurf Ferkel;
Schweinekoben’, johd. pahnue, murt. pahnuus,
pahnoos ’sian poikue’, yhd. pahnakunta ’id.;
(Ljungo 1601) yhteisistä vanhemmista olevat lapset’
~ ink pahna ’sian karsina’ (vrt. myös pahmas ’sian
pahnue’) | ka pahna ’sian karsina; pehku; (eläimen)
makuusija, pesä’, pahnoveh ’pahnue’ | ly pahn
’karhun t. mäyrän pesä’ | ve pahn ’sian kuivikeoljet’,
pahnad ’lapsen synnyttäneelle tuodut varpaislahjat’
| va (Tsv) pahn ’sikolätti; kotieläimen kuivikeoljet’ |
vi pahn (g. -a) ’pehkut, sotketut oljet; makuusija’,
pahnata ’tallata, sotkea (olkia, viljaa)’
? < vkgerm *fazn®a- ’lumi, akanat, oljet’, vrt. mn
fPonn ’lumi, kinos’; sanalle on aik. esitetty toistakin
germ originaalia. — Epäselvää on, kuuluvatko samaan yhteyteen myös viE paht ’sikopahna’ | li
p5oCdqz, p5oCdqks, p®aCdqz, p®aCts ’makuusija; pehkut’;
niin ikään epäselvä on sanojen suhde äänt. läheiseen
ja osaksi samamerkityksiseen sanaan pahmas. Ims >
ven murt. págna, págma ’sikopahna; petoeläimen
pesä’.
Ganander 1787 NFL 2 307a (sm pahna ~ vi pahm), Thomsen
1870 Einfl 159 (sm ~ vi; < germ *bansa-), Setälä 1890–91 ÄH
347 (vrt. viE li; ? < germ), Pogodin 1904 Severnorussk 47 (+
ka; ims > ven), Ojansuu 1915 NphM 17 158, SKES 1958 457
(+ ly ve va; ? < germ), Hofstra 1984 FUM 4 165–76 (< vkgerm
*fazn®a-).

paholainen (JuslP, ChrLencqv 1782; yl.) ’Teufel,
Satan, böser Geist’ ~ ink pahalain | ka pahalaine,
paholaine ’paholainen (myös soimauksena)’,
pahattVsu ’paholainen (myös soimauksena ja
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käärmeen kiertosanana)’ |
’paholainen’.
Johd. sanasta paha, ks. tätä.

va

pahalain((e)

Mägiste 1927 EKeel 6 74–75, SKES 1958 454–55.

pahta (LönnrLis 1886; Länsip Peräp, paik. PPohjanm) ’jyrkkäseinämäinen kallio t. rantatörmä; kivilohkare / Felswand, Steilufer; Felsblock’ ~ ka pahta,
poahto id.
< lp bak |te ’kallio(seinämä)’. — Joko sm t. lp >
ven murt. páhta ’rantakallio’.
Kalima Vir 1912 117 (sm todennäk. < lp; ven murt. < lp t. sm),
Wiklund 1912 MO 5 112 (sm < lp), SKES 1958 457.

pahtua (Jusl 1745; LounSm TornLaakso, paik. hämmurt. PSm) ’pinttyä, takertua, kovettua kiinni / sich
festsetzen, haftenbleiben, antrocknen’, pahto (Jusl;
paik. murt.) ’huono t. suolaamaton voi; piimäastian
karsta’ ~ ve pahtuda ’hyytyä (veri)’ | vi pahtuda ’tyrehtyä, hyytyä (esim. veri); ehtyä (rinnat); koveta
(piimettyvä maito, poudan kuivattama maa);
takertua kiinni; turvota (esim. ovi)’.
Ilm. alk. samaa sanuetta kuin paahtaa (huom.
erit. EPohjanm pahtua ’paahtua, kuumentua’ ja va
(Tsv) p®ahtua ’palaa pohjaan; hyytyä (veri)’). — Ims
? > ven páhtatƒ ’pyöhtää, kirnuta’ ja lpR pahdet
’tarttua (esim. terva); paisua (esim. kiimaporon kaula)’.
Kutorga 1854 FinskElem 4 (ven páhta7nje ’kirnupiimä’ < sm
pahto ’piimän vaahto’), SKES 1958 457–58 (sm ~ ve va vi;
lpR ? < sm; pahtua ja paahtaa ehkä alk. samaa sanuetta), T. Itkonen Vir 1987 171 (sm paahta- < mksm *pahta-). Lisää kirjallisuutta s. v. paahtaa.

pahvi (murt. joks. yl., ei Verml Ink), paffi (laajalti
länsimurt.) ’Pappe’ ~ ka (uud.; < sm) pahvi id.
< vur, nr murt. Sm paff id. (variantti nr sanasta
papp id. < saks).
Neuhaus 1908 Sprachlehre 150 (sm < ruots), SKES 1958 458
(+ ka < sm).

paidata (Ljungo 1601) ’haastaa käräjiin (ESavo
ja ymp.); kutsua mukaansa (Ink) / vor Gericht laden;
einladen mitzukommen’, paidota (Kain) ’hoputtaa,
patistaa’, paituu (ESavo ja ymp.) ’haaste’, paituus
(Lönnr 1880) id. ~ ink va (Kukk) paijata ’pyytää,
kutsua mukaansa’
< germ, vrt. goot (ga)baidjan ’pakottaa’, mn
bei“a ’vaatia’, ags bædan id. — Vrt. paitta.
Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 22 (sm < germ; tähän myös
sm paitata jne.), SKES 1958 458 (sm paitata jne. toista alku-

perää mutta vanhoissa sanak. tähän sekaantunut), Hofstra 1985
OsFiGerm 235.

paija (Schr 1637; VarsSm Kymenl, paik. Satak Häme) ’leikkikalu / Spielzeug’, paiju (paik. Satak) id.,
paijata (Jusl 1745; joks. yl., ei Verml Ink) ’silittää,
hyväillä’, pai (LönnrLis 1886) kädellä silittämisen
yhteydessä käytetty interj.; ’kiltti’ ~ ? ka paiju,
bai(ju) tuudittamisen yhteydessä käytetty interj.;
’kätkyt’ (nämä kuitenkin ainakin osaksi muuta
alkuperää: < ven baj baj, báju(Vski) tuudittamisen
yhteydessä käytetty interj.) | va (Tsv) pai ’kiltti
(lapsi)’ | vi pai id., paitada ’paijata, silittää’, murt.
paiud ’lelut’, paiuda ’leikkiä’ | li paijq ’silittää,
sivellä’.
Samantapaisia interj:oon perustuvia sanoja on
laajalti muissakin kielissä: latv pai hyväilyinterj.;
’kiltti’, paij®at, paijot ’hyväillä, silittää’, ven paj
’kiltti (lapsi)’, paitƒ ’paijata’, nr murt. Sm Vi paj(a)
’lelu’, pai hyväilyinterj., paja ’hyväillä’, Balt saks
pai ’kiltti (lapsi)’, paien ’silittää’, pai machen id.,
holl paaien ’rauhoittaa, hyväillä, paijata’, paailiedje
’kehtolaulu’. Sanat voivat olla osaksi rinnakkaisia
omaperäisiä muodosteita, joskin osaksi kyse on
selvästi lainasuhteista.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 757 (sm ~ latv), O. Donner 1884
TechmZ 1 267 (+ vi; latv < ims), Thomsen 1890 BFB 272 (+
li; latv, nr murt., Balt saks < ims), Kiparsky 1936 MSNph 11
200 (ven paj, paitƒ ? < sm pai(jata); vi li latv ven < Balt saks <
kholl), SKES 1958 458 (myös Balt saks < ims), Karulis 1992
LatvEtim 2 9–10.

paikka (Agr; yl.), ’sija; (paikka)tilkku; huivi, pääliina (paik. PKarj) / Platz, Stelle, Ort; Flicken; (Kopf-)
tuch’, yhd. paikkakunta (Agr), johd. mm. paikata,
paikallinen, (*paike :) paikkeilla, murt. paikkulainen
(Gan 1787), paikkelikas ’laikukas’ ~ ink paikka
’kohta, tienoo; paikkatilkku’, paikata ’paikata’ | ka
paikka ’paikka’, käsipaikka ’pyyheliina’, paikata
’paikata’ | ly paik(k(e) ’paikka’, paikaine ’pieni liina’,
paikata ’paikata’ | ve paik ’huivi; paikkatilkku;
maastonkohta’, paikata ’paikata’ | va paikka ’kohta;
vaatteen paikka’, paikas ’vanhanaikainen korkea
naisten lakki’, paikata(g) ’paikata’ | vi paik ’paikka,
tienoo’, paigata ’paikata’, murt. (Wied) paigas ’eräs
naisen päähine’, paigutada ’sijoittaa’ | li p®aika
’paikka, kohta; talonpoikaistalo; paikkatilkku’,
paiklimi ’epätasainen’, paikq ’paikata’
todennäk. < germ *spaik®a, vrt. nr murt. (Gotlanti) spaik ’puun pilkka; pyörän puola’, ags sp®aca
’pyörän puola’, mys speihha id. Merkityksen kehitys
olisi tällöin ’pilkka’ > ’erivärinen kohta, laikku’ >
’paikkatilkku; kohta’.

262
Lindahl & Öhrling 1780 LL 306 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 308 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 53 (+ li),
Kalima Vir 1932 227–28 (+ ka), Qvigstad 1944 LpSted 9 (lp <
sm), SKES 1958 458–59 (+ ly), Koivulehto Vir 1981 195–99
(< germ), Häkkinen 1987 ES 222–23.

pailakka (Peräp Länsip) ’ajoon opettamaton porohärkä / kastrierter, aber noch nicht als Zugtier abgerichteter Rentierbulle’, poilakka (LönnrLis 1886) id.
< lpN spailek (Lu In Ko) id. (alk. sama sana kuin
lpE svaajl´eke (Pi Lu) ’pailakka’, kun taas lpN
bailâk ’pailakka’ < sm).
Paulaharju 1922 LpMuist 267 (sm < lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 865, SKES 1958 459, KKSK 1 1958 518, Vuorela 1979
KpS 312.

paimas ks. pahmas.
paimen (Agr; yl.) ’Hirt’, olla paimenessa, johd. paimentaa (Jusl 1745), paimennus (Martti n. 1580),
paimentolainen (uud.) ’nomadi’ ~ ink paimen
’paimen’, paiment®a ’paimentaa’ | ka paimen
’paimen’, paimoi id., paimentoa ’paimentaa’ | ly
paime7n,
paim(u)oi ’paimen’, paimeta (prs.
paimendan) ’paimentaa’ | ve paimen ’paimen’,
paim5ohut (demin.) id., paimeta (prs. paimendab)
’paimentaa’ | va (Mahu) paim(en ’paimen’ | vi
(vanh. ja runok., Wied, nykymurt. harv.)
paimendada, põimendada ’paimentaa; suojella, puolustaa’ | li paint ’paimen, kaitsija’
< baltt, vrt. liett piemuõ ’paimen’. — Sm > lpN
baimân ’(sielun)paimen’ ja > nr murt. Sm ko-paim
’lehmipaimen’.
Thunmann 1772 Untersuch 88 (sm ~ baltt), Ganander 1787
NFL 2 309a (sm paimennan ~ vi paimendama), Ahlqvist 1859
Anteckn 98 (+ ve), Rietz 1862–67 SDL 361 (nr murt. < sm),
Thomsen 1869 GSI 5, 33 (sm < liett), Qvigstad 1881 Beiträge
52 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB 208 (+ ka li), Mägiste 1928
Demin 141, 156, 174, Kalima 1936 BL 145, SKES 1958 459
(+ ly), Liukkonen Vir 1973 25, Suhonen Vir 1980 196.

painaa (Agr; yl.) merk. murt. myös ’värjätä (lankoja, kangasta, verkkoja; Pohjanm P- ja KaakkSm
Verml Ink, paik. PKarj PHäme); antaa sivumakua t.
väriä ruokaan (astia; itämurt. PSm KPohjanm P- ja
KaakkHäme Kymenl) / (ein)drücken, (be)drucken;
bedrücken; wiegen (intr.); sich beeilen; (Fäden,
Stoff, Netze) färben; Beigeschmack geben, färben
(vom Eßgeschirr)’, johd. mm. painava, paino (Flor
1678 myös ’maali’), paine, painia (Jusl 1745), painua, painaltaa (joks. yl., ei Verml Ink) ’kulkea t.
hiihtää kovaa vauhtia’, painanne (etup. savmurt.)

’notkelma’, yhd. paininpuu, ks. erikseen painajainen
~ ink pain®a ’painaa (alas); taivuttaa; värjätä; olla jnk
painoinen’,
paino
’paino’,
paine
’id.;
kankaanvärjäysaine’, painokas ’raskas’, painop5u
’paininpuu’, painua
’painua, taipua’, painutt®a ’taivuttaa’ | ka painoa ’painaa’, paino ’paino’, paine ’painona käytetty esine;
palanpainike’,
painiessa
’taivutettavana;
värjättävänä’, painanneh ’notkelma’, painuo
’painua, taipua; värjäytyä’, painuttoa ’taivuttaa,
painaa’, painin(puu) ’paininpuu’, painaltoa ’painaa
nopeasti’ | ly painada ’painaa, taivuttaa, upottaa,
painostaa’, painalta ’painaa; kaataa’, pai7nim(p5u)
’paininpuu’, painuda ’painua’ | ve painda ’painaa;
upottaa (kastikkeeseen); taivuttaa’, pain(e(z) (g.
paingen) ’paininpuu’, pai7nimpu id., painatos
’kastike’ | va pain®a(g) ’painaa, taivuttaa; (Kukk
myös) värjätä; olla jnk painoinen’, pain5ussa(g) ’taipua’, (Kukk) pain5ed ’väriaineet’, painuma
’(ranne)nivel, taive’, (Must) painap5u ’paininpuu’ | vi
painata ’painaa, vaivata, kärttää; (E myös) värjätä’,
pain (g. -u, -a) ’paino; paininpuu; parkitusliuos; (E)
väri’, painik ’paininpuu’, murt. painapuu id.,
painutada ’taivuttaa; (E myös) peitata, liottaa
parkkiliuoksessa’, painduda, murt. painuda ’taipua’,
painard ’reen keta-roiden yhdyspuu, rekipaju’, murt.
painatus, (Wied) paenati id., murt. painald, painand
’id.; taivutetusta puusta tehty iso vakka, astia’ | li
painq ’värjätä; taivuttaa’, paindqks ’paininpuu’,
p®ainal ’taivutetusta puusta tehty pyöreä astia, vakka’
(sm > lp bai |dnet ’painaa, värjätä’ sekä nr murt. Sm
paina ’painaa’, paino ’paino’)
? = votj pa7näqrt{in{i, pa7ngat{in{i ’painaa,
puristaa, murskata’ | syrj po7ntaln{i ’painaa, puristaa’ |
vogE po7nqwt-, I pa7nqjt-, L po7nqt-, P ponigt- ’tunkea,
painaa’ || samKm pandq, pangorq- ’painaa (alas),
puristaa’. Yhdistelmään liittyy äänt. vaikeuksia, ja
on epävarmaa, kuuluvatko esitetyt etävastineet
keskenäänkään yhteen. — Sm painaa ’valmistaa
painotuotteita’ (Agr »Painettu Stocholmisa – – Anno
Dñi 1544»), (kirja-) paino (Koll 1648 »Lakikirjat
owat – – painosta ulwos käynehet») ovat
käännöslainoja sanoista ruots trycka ’painaa,
puristaa; painaa kirjoja’, saks drücken, drukken id.
Vaikka sanojen käyttö tässäkin merkityksessä
juontaa juurensa jo kirjakielen varhaisvaiheisiin,
sanat vakiintuivat (vanhassa kielessä tavallisempien
sanojen präntätä, präntti tilalle) vasta 1800-luvulla.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 307 (sm paine ~ lpR paino), Ahrens 1843 GrEhstn 120 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+
va), Budenz 1867 NyK 6 451–52 (+ li), Ahlqvist 1871 KO 86
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(lp < sm), MUSz 1873–81 489 (+ vog), Setälä 1890–91 ÄH
62, 108 (+ ve), Wessman 1930–32 SO 2 13 (nr murt. Sm <
sm), Uotila 1939–40 FUF 26 169–72 (+ ka votj syrj), *Rapola
1942 Suomi 101 169–77 (painaa kirjoja jne.), Joki 1952 SUST
103 257 (+ samKm), FUV 1955 105, SKES 1958 459–60 (+
ly), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 216, T. Itkonen Vir 1983
(ksm uusi omap. perusvartalo), Häkkinen 1987 ES 223, UEW
1988 348.

painajainen (Schr 1637; yl.) ’painajaisuni; painajaisunien aiheuttajaksi uskottu ihmisiä ja kotieläimiä
öisin kiusaava olento / Alp(traum)’, murt. painainen
(savmurt.) ’ihmisiä ja kotieläimiä kiusaava olento’,
painaja (VR 1644; LounSm Ink) id. ~ ka
painaja(ine) ’painajainen’ | vi (luu)painaja, (murt.)
painija, painjas ’ihmisiä ja kotieläimiä öisin
kiusaava olento’ | li p®aina(ji) id.
Johd:ia v:stä painaa, ks. tätä.
Ahrens 1843 GrEhstn 120, *Loorits 1928 LRU 3 192–215. Lisää kirjallisuutta s. v. painaa.

painetti ks. pajunetti.
painia ks. painaa.
paipattaa (Eurén 1860; ISm, paik. Pohjanm) ’valittaa, marmattaa, päivitellä; äännellä (jänis kiimaaikana) / klagen, plärren, jammern; fiepen (Hase in
der Paarungszeit)’ ~ ka paipattoa ’puhua
intensiivisesti; kalkattaa’ | ve paipatada ’huutaa,
hoilata’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. pajattaa. — Sm
murt. paipattaa (paik. EKPohjanm) ’vilkuttaa
hyvästiksi’ samoin kuin ka paipattoa ’tuudittaa’
kuulunevat pikemmin s. v. paija mainittujen sanojen
yhteyteen.
Kettunen 1922 LVeHA 2 10 (sm ~ ve), SKES 1958 460 (+ ka).

paiskata (Agr; yl.) ’heittää (voimakkaasti t. äänekkäästi), läjäyttää, lyödä / schmeißen, schleudern,
schlagen’, paiskella (Agr; etup. länsimurt.) ’heitellä;
tehdä intensiivisesti (työtä)’, paiskia, paiskoa (molemmat melko yl., ei Verml Ink) id., paiskautua
(savmurt.) ’heittäytyä; sinkoutua’, paiskaus ’heitto
(Flor 1678); hyppyri (paik. VarsSm)’, paiskahtaa
(paik. murt.) ’läjähtää (ovi kiinni); pudota, kaatua’,
paiskis interj. ~ ka paiskata ’paiskata’, paiskahtoa
’paiskahtaa’ (? < sm) | vi paisata (prs. paiskan)
’heittää, singota’, paisatada (Wied) id. (sm > nr
murt. Sm paisk ’paiskata (kättä)’).
Onomat.-deskr. sanoja, kuten myös äänt. läheiset
sm murt. patskata (P- ja LaatKarj ja ymp.; ? <

ka) ’paiskata’, patskahtaa ’paiskahtaa’ ~ ka patVskata
’paiskata, läjäyttää, iskeä, paukuttaa’, patVskahtoa
’paukahtaa, läjähtää’, patVsku ’isku, lyönti, pamaus’,
patVskuttoa ’iskeä, paukuttaa, loiskuttaa’ | ly
patVskaita ’paiskata, pamauttaa, molskauttaa’,
patVskahtada ’molskahtaa’, patVsk (mon. -ud)
’pamaus’ | ve patVskäita ’viskata, läjäyttää’,
patVskutada ’paukuttaa’, patVskta (prs. patVskab)
’paukkua’. — Ims sanoille esitetyistä etävastineista
voi tähän yhteyteen kuulua (mahd. lainana ksm
muodosta *pa/ck- > klp *pœja/ck- > *p5ec/ k- >)
lpN bæVs |ket (In) ’paukkua’, bæVsketit (Lu In)
’paukauttaa (N In); räjähtää, haljeta (Lu)’, bæVs |kâlit
(In Ko) ’paukauttaa’, bæVskotit (In Ko) ’paukuttaa’
(Ko pœjaVck3ated ’taputtaa, maiskuttaa; mätkähtää’ ehkä
myöh. laina < ka). Mikäli sm vi paisk- ja ka ly ve
patVsk- eivät palaudu yhteiseen alkumuotoon (ksm
*pa/ck-), viime mainitut voivat olla lainaa < lp.
Ganander 1787 NFL 2 311 (sm ~ vi), Vendell 1890 ÖsvM 54
(sm > nr murt. Sm), Ojansuu 1910 KaK 2 14 (+ ka patVskahtoa), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 75 (sm patskata ~ ka patVskata ~ lp bæVs |ket), Äimä 1919 SUST 45 114 (epävarmoja vertailuja myös votj ostj), Collinder 1928 JuhlakQvigstad 363,
Tunkelo 1946 VeKÄH 332 (ka ~ ly ve), SKES 1958 460–61,
SKES 1962 505 (s. v. patskata), T. Itkonen Vir 1983 212.

paistaa (Agr; yl.) ’loistaa; näkyä; kypsentää ruokaa /
scheinen, leuchten; zu sehen sein; braten’, johd. mm.
paistua, paiste, paisti, paistos, paistikas ’nuotion
tuhkassa t. uunissa kokonaisena kypsennetty nauris,
lanttu t. peruna’, paistikka (EPohjanm) ’id.; koeleipä
uunin lämpöä kokeiltaessa; ohut nostamaton leipä’,
yhd. paistinpannu (Flor 1678), -uuni jne. ~ ink
paist®a ’paistaa’, paistua ’paistua’, paisse (g. paist‰ın)
’paiste; paisti’, paissikas ’paisti’, paissikkain id. | ka
paistoa ’paistaa’, paistuo ’paistua; ahavoitua;
rakastua, kiintyä’, paissuttoa ’saada rakastumaan
(taikakeinoin)’, paisse ’paiste; paisti’, paissos
’paisto; paistos’, paissikas ’paistikas’, paissinpiiroa
’uunissa paistettu piirakka’ | ly paVstada ’paistaa;
loistaa’, paVstuda ’paistua; rakastua (taikakeinojen
avulla)’,
paVstuttada
’saada
rakastumaan
(taikakeinoin)’, paVstƒikaz ’(nauris)paistikas’ | ve
paVstta ’paistaa’, paVsttaks(e ’paistua’, paVstuda id.,
paVstƒikaz ’(nauris)paistikas’ | va paiss®a(g) ’paistaa’,
pais(e (g. paiss5(e) ’(päivän)paiste’, paissi ’paisti’ | vi
paista ’loistaa, näkyä; (murt.) lämmittää, kypsentää’,
paiste ’paiste, loiste, loimu’, (murt.) paistuma ’kypsyä; (Wied) tulla näkyviin’ | li paistq ’loistaa,
paistaa, näkyä’
? < germ *b®a-ja-, vrt. mys b®a(j)en ’lämmittää,
hautoa’, kys bæjen, ns bähen ’id., paahtaa, paistaa’;
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selitys perustuu oletukseen, että germ johdinaines on
ksm:ssa korvattu omaperäisellä johtimella -ista-.
Toisaalta huomattakoon ink paisse (g. paist‰ın)
’paise, turvotus’, paissettua ’turvota, ajettua’,
paistuksis ’turvonneena’ | ve paVstƒikaz ’mustelma’ |
va (Kukk) paisse ’paise’, paissettua ’ajettua’ | vi
paiste ’turvotus’, paistetada ’ajettua, turvota’ | li
p®aistig ’kasvain; ajos’, paistq (prs. p®aistab) ’paisua’,
jotka tosin voivat olla varsin myöhäistä
sekaantumaa, mutta osoittavat kuitenkin, että
yhtymäkohtia on myös s. v. paisua main. sanoihin.
— Aiemmin on esitetty vertailuja moniin
etäsukukielten sanoihin, joista tähän yhteyteen kuuluvat ims lainoina lpN bai |tet (U Pi Lu In Ko Kld T)
’paistaa, loistaa, kypsentää’ (< ksm) ja lpN bais |tet
(Lu) ’paistaa (pannussa)’ (< sm). Samaa germ alkuperää on myös paattua, ks. tätä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 307 (sm ~ lpR paitet), Ganander
1787 NFL 2 311 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 457, 463
(+ li), Setälä 1909–11 FUF 9 124 (lp bai |tet < sm), Toivonen
1928 JuhlakQvigstad 302–03 (tähän kuulumattomista etäsukukielten sanoista), SKES 1958 461 (+ ka ly), Koivulehto 1981
PBB(T) 103 348 (< germ).

paisua (Agr; joks. yl., ei Verml) ’turvota, kasvaa;
tulvia, nousta (vesi) / (an)schwellen, anwachsen; fluten, steigen (Wasser)’, paise (Agr; yl., myös Verml
Ink) ’ajos; tulvaniitty, pato(allas) (PSm)’, rinn.
paisuma, paisuin, paisuke, paisute ’paise, ajos’,
(veden-) paisumus (Agr) ’tulva’, paisunta (etup.
EPohjanm ja ymp.) id., paisuksissa ’turvonneena;
tulvineena’, paisea (paik. EPohjanm ja ymp.)
’turvonnut’ ~ ink paisua ’nousta (vesi); turvota’,
paisek ’paise’ | ka paisuo ’lihoa; nousta (vesi)’,
paisota id., paise ’paise’, paisevuo, paisettuo ’saada
paiseita’ | ly paiVz(e ’paise’ | ve paiVz(e ’paise’,
paiVzotada ’turvottaa’ | va paiz(e(g) ’paise’,
paiz(ett5ussag ’paisua, turvota’ | vi paisuda ’paisua,
turvota; tulvia’, paise ’paise’, paisutada ’paisuttaa;
padota’, pais (g. -u) ’pato; tulva’ | li paizq ’paisua,
laajeta, tulvia’, paizqm ’tulva’.
Alk. ehkä johdoksia samasta kantavartalosta
pais- kuin paistaa (ks. tätä). Johto-opillisesti vrt.
haistaa ja haise-, ka ly ve haisu-; mikäli myös -solisi alk. johdinainesta (vrt. haju ja hais-) ja vanhin
kantavartalo *paj•-, voisi s. v. paistaa esitetty germ
*b®ajasopia
tämänkin
originaaliksi.
Merkitysopillisesti ja muutenkin vrt. myös pahtua ja
paattua. — Sm > lp bai |sât ’paisua, pöhöttyä’; li >
latv paiz‰ıt ’tulvia, hyökyä’, paizums ’tulva’.

Ganander 1787 NFL 2 312 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
142 (+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 52 (lp < sm), Thomsen
1890 BFB 272 (+ li; ims > latv), Setälä 1890–91 ÄH 63, 213
(+ ka ve), SKES 1958 461–62 (+ ly).

paita1 (Agr; yl.) ’Hemd’, (olla) paitasillaan ~ ink
paita ’paita’, paitaisill®a ’paitasillaan’ | ka paita
’paita’, paitane
’pieni paita’,
paitaisillah
’paitasillaan’ | ly paid((e) ’miehen paita’, paidaine
’lapsen paita’ | ve paid ’miehen paita’, paid'äi7ne
’pieni t. lapsen paita’ (sm t. ink > va (Kukk) paita
’paita’, paitazill®a ’paitasillaan’ sekä vi murt.
(Vaivara) paida ’paita’; sm > lpN bai |de (Lu In Ko
Kld T) ’paita’ sekä nr murt. Sm paita id.)
(?) < germ, vrt. goot paida ’takki’, ags p®ad ’viitta’, mas p5eda ’viitta, takki’. — Tähän yhteyteen
kuulunevat ainakin olla paidoissaan (paik. murt.)
’olla kuukautisissa’, ka paitahiset ’kuukautiset’
(merk:n puolesta vrt. ka sopahiset id. ja vi murt.
riided ’vaatteet; kuukautiset’, rõivad id.), todennäk.
myös sm murt. (EPohjanm Ink) paita ’sikiökalvo’
(myös ink ka ve; vrt. ven sorótVska ’paita;
sikiökalvo’, rubáVska id.) ja mahd. s. v. paita2 (ks.
tätä) mainitut sanat.
Brenner 1716 Käsik 260 (sm ~ goot), Moller 1756 Beskr 157,
Rietz 1862–67 SDL 493 (sm ~ ve), Thomsen 1869 GSI 138
(sm ~ lp < goot), Qvigstad 1881 Beiträge 51–52 (lp < sm),
Saxén 1895–98 Lånord 184 (nr murt. < sm), Wiklund 1912
MO 5 233 (+ ka), Toivonen 1914–22 FUF 15 84, Vaigla 1926
EKeel 5 24 (+ vi murt.), Hellquist 1939 SEO 744 (nr murt. <
sm), SKES 1958 462 (+ ly).

paita2: mahapaita (Eurén 1860; savmurt. Pohjanm
KaakkSm, paik. hämmurt.) ’vatsakalvo; mahalaukun
seinämä / Bauchfell; Magenwand’, vatsapaita (P- ja
KaakkSm Ink, paik. PHäme), pötsipaita (paik.
kaakkmurt.) id. ~ ka paitarasva ’naudan pötsiä
ympäröivä rasva’
? = lp buoi |de ’rasva, tali’
? < germ *faita-z, vrt. mn feitr ’lihava,
rasvainen’, nr fet id.; sm ja ka sanojen merkitykseen
on voinut vaikuttaa myös paita1. — Toisaalta on
mahdollista, että paita1 ja paita2 ovat samaa
alkuperää. Mikäli myös lp sana kuuluisi samaan
yhteyteen (eikä erikseen < germ), alkuperäisimmäksi
merkitykseksi olisi kai ajateltava ’mahapaita,
rasvavaippa; ? sikiökalvo’; ehdotetuista germ
etymologioista ainakin s. v. paita1 mai-nittu olisi
tällöin epätodennäköinen.
Thomsen 1869 GSI 141 (lp < germ, vrt. mn feitr), Setälä 1896
NyK 26 400–01 (lp ei germ; sm mahapaita ~ lp; vertailuja
myös syrj ostj unk), Toivonen 1914–22 FUF 15 84 (sm paita1
ja paita2 todennäk. samaa alkuperää), SKES 1958 462 (paita2
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= paita1; lp ei tähän), Koivulehto Vir 1976 260 (lp < vkgerm
*faita-; ims ei tähän), Sammallahti 1984 Juuret 141 (lp joko ~
sm paita t. < germ *faita-), Lehtiranta 1986 SFU 22 250 (lp
buoi |de ’Fett’ ~ sm paita ’Hemd’ < germ).

paitsi (Agr paitzi, paitze, paitz; yl.) ’lukuun ottamatta; ohitse, harhaan (etup. PHäme PSatak EPohjanm)
/ außer; vorbei, in die Irre’, olla t. jäädä paitsi
’ilman’, paitsella (Gan 1787) ’vältellä’, paitsius
’puute (Hemm 1605); (Lönnr 1880 myös) poikkeus’,
paitsio ~ ka paittVse ’paitsi; ilman; varsinkaan’ | ly
paitVse ’paitsi’.
Alk. prol.-muoto joko tuntemattomasta tai
samasta kantavart:sta (*pak• ’sivu, syrjä tjs.’) kuin
paeta ja pako (ks. tätä). — Samaan yhteyteen
kuulunevat lainoina ims > lpR paits ’niin on’, paitsa
’olkoon niin’, Lu (vanh.) paic ’toki’, N bâicâ, baici
’sitä vastoin; pikemminkin; kunhan’, In poic ’sitä
vastoin, kuitenkin’, pic, pec ’mutta, vaan’, Ko pe´c
id.

paittines id., paitata (Hattula) ’vääntää kangen
avulla’
? < germ, vrt. kas beitel, b5etel ’taltta; kiila’,
kys beizel ’puikko; kiila’; *baitila- alk. ’väline, jolla
leikataan’. — Sm paittilas voinee (kuten paittiloin,
paittines) olla omaperäinen johdoskin, jolloin
kantasana paitata ’vääntää kangella’ on sama kuin
s. v. paitta mainittu paitata ’kiistellä jne.’; sanojen
murrelevikki ei tätä kuitenkaan tue.
Suolahti 1924 MSNph 7 341–42 (sm < germ), SKES 1958 463.

paitto (Gan 1787; paik. loun- ja kaakkmurt. KPPohjanm) ’parkkiliuos (nahkojen pehmittämiseen) /
Beizlösung bei der Lederherstellung’, paitota (JuslP,
Gan; KPPohjanm Kain, paik. loun- ja kaakkmurt.)
’pehmittää nahkoja parkkiliuoksessa, peitota’,
paitata (paik. KPPohjanm) id. ~ kaP paitto ’paitto,
parkkiliuos’, paite id., paitota ’pehmittää vuotaa
paitossa’.
Samaa alkuperää kuin peitota, ks. tätä.

Lönnrot 1854 Enare 245 (sm ~ lpIn), Ahlqvist 1873 Kieletär
1:5 63 (prol. samasta kantavart:sta kuin pakene-), Setälä 1890–
91 ÄH 4 (sm ~ ka), SKES 1958 462 (+ ly; lp < sm), Sadeniemi Vir 1963 411 (paitsio ♦ paitsi), Häkkinen 1987 ES 224
(prol. tuntemattomasta kantavart:sta).

Ganander 1787 NFL 2 313 (sm paitto ~ ruots betza, bitza). Lisää kirjallisuutta s. v. peitota.

paitta: lyödä paittaa (paik. Häme) ’lyödä vetoa /
wetten’, paitata (paik. Häme) ’id.; kiistellä;
kursailla’, paitella (Jusl 1745; paik. hämmurt.)
’kiistellä; vastustella, kursailla’, paittelemus (Polon
1797) ’vastustelu’, *paite (paik. murt.): uhan
paitteella ’uhallakin’, puheen paitteella ’käskyllä’
< germ (sk) *bait(ja)-, vrt. mn beita ’suitsia;
metsästää; purjehtia vastatuuleen’, mr beta
’metsästää, usuttaa, ahdistella, vetää lain eteen’, nr
murt. Sm beito ’rukkaset, epäys’; samasta sk
lähteestä myös > lpN bai |tet (E Lu In Ko) ’kyetä
johonkin; ajaa (poroja); saada tottelemaan; nousta
vastatuuleen (purjevene)’, bai |tut (E Lu In) ’totella,
lähteä käskystä liikkeelle’. — Vanh. sanakirjojen
(Jusl jne.) mukaan paitata merkitsisi myös ’haastaa
käräjiin’; kyseessä lienee sekaantuma toista
alkuperää olevaan sanaan paidata, ks. tätä. Vrt.
myös paitto ja paittilas.

Ahlqvist 1856 WotGr 142 (sm ~ va vi), Qvigstad 1881 Beiträge 51 (lp < sm), SKES 1958 465 (+ ka ly ve), Koivulehto Vir
1984 222 (< esigerm *pa7go-: germ *faka-, ns Fach ’osasto,
(säilytys)tila jne.’).

Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 22 (sm ~ lp; paitta ja paidata
< germ, vrt. goot baidjan; huom. myös mr beta), Karsten 1944
FmS 10 360–61 (paitata < germ *bait(ja)-; paidata toista alkuperää), SKES 1958 462–63.

Lönnrot 1880 SRS 2 131 (pajaista, vrt. pakainen).

paittilas (JuslLis, Lönnr 1880; Häme PSatak) ’vääntökangen alle pantava tuki / Unterlage beim Hebeln
mit der Brechstange’, murt. (harv.) myös paittiloin,

paja (Martti n. 1580; yl.) ’sepän verstas /
Schmiede’, (siko)paja (K- ja KaakkSm Verml)
’sikolätti’, pajoittaa (etup. hämmurt. EKPohjanm)
’korjauttaa pajassa, teroittaa, karkaista’ ~ ink paja
’sepän paja’ | ka paja id., pajoittoa ’korjauttaa
pajassa’ | ly ve va paja id. | vi murt. paja, pada (g.
paja) id., ? E paja ’työntöikkuna’ (lpN baggje (Lu
In) ’paja’ < sm).

pajaista (Eurén 1860; Satak ja ymp.) ’kylmätä; paleltaa; viiltää hampaita / frieren machen;
schneidenden Zahnschmerz verursachen’, pajastaa
(osin LounSm, paik. KPohjanm), paaseltaa (Lönnr
1880), paasta: paasee (Gan 1787; paik. lounmurt.),
pakasee (Kokemäki) id.
Alkuperä hämärä; ehkä jotenkin sanan pakkanen
yhteyteen kuuluvia sanoja.

pajari (Gan 1787; Laat- ja PKarj Ink) ’(venäläinen)
ylimys, herra, rikas mies / Bojar; vornehmer, reicher
Mann’ ~ ink ka pajari | ly ve baja\r | va bojari, bajari
id.
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< ven bojárin, murt. bojár, bójar ’venäläinen ylimys, ylhäinen valtaherra’ (sana on lainautunut
ven:stä useisiin sgr kieliin). — Kirj. lainoina
kuuluvat samaan yhteyteen myös sm bojaari
’venäläinen ylimys’ ja vi bojaar, (Wied) poojaar id.
Ganander 1787 NFL 2 309 (sm ~ »ruthen.»), Sjögren 1828 GS
1 91 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 92 (+ ka ve), Kalima
1952 SlS 132, SKES 1958 465 (+ ly va vi), Laanest 1960 ESA
6 188 (+ ink), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 38 (syrj ? < ims),
Plöger 1973 RL 117.

pajattaa (asiak. 1788; etup. ISm) ’puhua intensiivisesti, paasata, valittaa; laulaa, hoilottaa (Laat- ja PKarj); jokeltaa (paik. Savo ja kaakkmurt.) / schwatzen, plappern, jammern; singen, grölen; lallen’ ~ ka
pajattoa ’laulaa (venäläisiä rekilauluja); toimittaa jumalanpalvelusta resitoiden’, pajatus ’laulu’, pajo id.
| ly pajattada ’laulaa, veisata’, pajo ’laulu’ | ve
pajatada ’laulaa’, pajo ’laulu’ | va pajatt®a(g)
’puhua’ | vi pajatada ’puhua, tarinoida; (Wied)
ennustaa, laulaa, kiro-ta’
< (m)ven bájatƒ ’puhua; loitsia’; merkitys ’laulaa’
johtunee osaksi myös sanan liittymisestä toiseen ven
v:iin petƒ, prs. pojú ’laulaa’. — LpN b®ajotit ’toistella’
< sm.
Mechelin 1842 Käsik 175 (sm ~ ven petƒ ), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (sm ~ va vi < ven bajatƒ ), Mikkola 1894 SUST 8 83 (+
ka), Kettunen 1922 LVeHA 1 3 (ve < ven), *Siro 1949 SUST
93 116–24 (+ ly), Kalima 1952 SlS 132–33, SKES 1958 465,
Plöger 1973 RL 117 (< mven).

pajokka (Lönnr 1880; KaakkSm Ink) ’osuus; ruokaannos; eläke / Anteil; Ration; Pension’, pajohka,
pajakka id. ~ ink pajokka ’korttiannos’ | ka pajokka
’muona-annos; (ruoka)palkka’ | va (Kukk) pajokka
’muona-annos’ | vi pajuk, (Wied) paajok (g. -i) ’eläke’
< ven pajók ’osuus, osa (etenkin muonasta)’.
Lönnrot 1880 SRS 2 131 (sm < ven), SKES 1958 465 (+ ka
vi), Plöger 1977 RLDial 321, Vuorela 1979 KpS 314, Hinderling 1981 DELw 29.

paju (Agr; yl.)’Salix; vitsa(s) / Weide; Weidenrute’,
reen pajut (yl., paitsi LounSm) ’reen kaustoja
kaplaiden kohdalta yhdistävät paju- tms. siteet’
(tästä myös (olla) takapajulla ’muita huonommassa
asemassa, muita kehittymättömämpi’), johd. pajukko
(yl. etup. I- ja PSm Ink Verml), murt. myös pajikko,
pajusto, pajukisto, pajisto ’pajupensaikko’, pajuttaa
(Jusl 1745) ’sitoa pajuilla’ ~ ink paju ’paju (myös
reen)’, pajusikko ’pajukko’ | ka paju ’paju (myös
reen)’, pajikko ’pajukko’, pajuVsikko id. | ly

pa(i)ju ’paju (myös reen)’ | ve paju ’pajunkuori; (E)
paju’, pajulind ’jokin laululintu’ | va paju ’paju’,
paju(zi)kko ’pajukko’ | vi paju ’paju’, pajustik
’pajukko’ | li paC j (mon. paC jd, paj5ud) ’paju’
?? = votj bad'(pu) ’paju’ | syrj bad'(pu) id. | unk
fagyal ’likusteri’ || samJr /pew ’pajun sisäkuori’ | slk
p(e ’pajun t. muun puun kuori’ | Km po ’lehmuksen
kuori; pajunoksa’. Esitetyistä etävastineista perm ja
sam sanat ovat äänt. hämäriä, kun taas unk voinee
yhtä hyvin olla = lpIn poajui (Ko Kld) ’paju’ | mdE
poj, M poju ’haapa’ | votj syrj pi(-pu) id. (< *poj•;
epävar-moja vastineita myös ostj ja sam). — Ims >
ven murt. pajnják ’pensaikko’; ka > samJr pa(i)ju,
pajjo ’eräs pajulaji’; sm > nr murt. Sm paj(jo)
’paju(side), vitsas’.
Castrén 1844 EGS 137 (sm ~ syrj badj), Castrén 1849 Ostj 93
(sm ~ ostj poj, paj ’haapa’, sam pi id.), Lönnrot 1854 Enare
244 (sm ~ lpIn), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (sm ~ va vi), MUSz
1873–81 440, 523 (sm ~ votj syrj pi-pu), Donner 1875 Boningsplatser 123 (+ ka li), Halász 1893 NyK 23 439, 444–45
(sm paju ~ votj syrj badj-pu, samJr pa(i)ju; näistä erotettavia
ovat md poj(u), votj syrj pi-pu, ostj poj, sam pi), Saxén 1895–
98 Lånord 184 (nr murt. Sm < sm), Wichmann 1902–03 FUF 2
166 (samJr < ims), Pogodin 1904 Severnorussk 48 (ven < ims),
Setälä 1912–14 FUFA 12 37 (sm ~ votj syrj bad'(-pu), sam
pieu ’pajunkuori’), Kalima 1915 OLR 178 (+ ve), E. Itkonen
1953–54 FUF 31 158, FUV 1955 45, SKES 1958 465–66 (+
ly; lp ostj = joko sm paju t. md poj), Lytkin 1964 IstVokPJa
163, Fabricius-Kovács 1965 MNy 61 23–28 (+ unk), MSzFE
1967 174–75, TESz 1 1967 826, UEW 1988 349, 391 (sm ~ ?
lp, votj syrj bad', unk sam < *paj•; md, votj syrj pi(-pu), ostj
sam < *poj•), Sammallahti 1988 UrLang 548, 553 (sm ~ lp
buojo, votj syrj bad', unk < *påjiw; md, votj syrj pi(-pu) <
*poji), EWUng 2 1992 349.

pajunetti (As 1729; paik. etup. länsimurt.) ’kiväärin
pistin / Bajonett’, painatti (Gan 1787), painetti id.
< nr bajonett, murt. Sm bainett id. < ransk
baïonnette id. (kaiketi Ranskan Bayonnen
kaupungin mukaan). Varianttien painatti ja painetti
syntyyn on voinut vaikuttaa kansanetym. liittäminen
v:iin painaa.
Renvall 1826 SSK 2 43 (sm < nr), Forsman Valvoja 1891 3
(yhdistetty kansanetym. v:iin painaa), SKES 1958 466.

pakaasi (Gan 1787; Alm 1747 »caiki – – bagaget»
’kuormastot’; eri tahoilla murt.) ’kuorma,
matkatavarat / Last, Reisegepäck’
< nr bagage ’kuormasto; matkatavarat’, tansk
saks bagage id. < ransk bagage ’matkatavarat; sotakuormasto’. Ink pakasi ’matkatavara’ < ven bagáVz
id. (< saks); vi pagas (Wied myös pagasi, pagaski)
id. < saks t. ven.
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Lönnrot 1880 SRS 2 132 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 46
(nr < ransk), SKES 1958 466 (sm < nr), Nirvi 1971 InkS 370
(ink < ven), EEW 1982–83 1880 (vi (< saks t. ven) < ransk).

pakahtua (Sorol 1621 »sydän mahta pacattu»; yl.),
pakahtaa (Agr; et. EPohjanm) ’haljeta, murtua;
kovettua, kivistää; läkähtyä / bersten, platzen; hart
werden, schmerzen; außer Atem kommen’,
pakahduksissa ~ ka pakehtuo, pakahtuo ’juuttua,
tukkeutua, pakkautua; hyytyä (veri); tukahtua,
salpaantua, pakahtua’ | ly pakehtuda ’saeta, hyytyä,
pilautua (veri)’ | va (Kukk) pakahtua ’pakahtua
(kuumuuteen, likaan)’, pakk‰ıssa ’pakahtua’ | vi
pakatada ’haljeta, halkeilla, pakahtua; puhjeta
(lehteen); ahavoitua’.
Johd. vartalosta, josta myös pakkua (Lönnr 1880;
ei murt.) ’haljeta, lohjeta, irtaantua, irrota’ ~ ka pakkuo ’pudota, kaatua; irrota, lohjeta; valua, vuotaa;
kadota, loppua’, pakustuo ’irrota, pudota, kaatua’ | ly
pakkuda ’pudota, lähteä irti, irrota’ | ve pakuda ’pudota’, pakutada ’ajaa pois, siirtää, karkottaa; hakata
pois, katkaista’. Tähän yhteyteen kuuluu myös pakko1 ’välttämättömyys’ sekä lisäksi pakko2, mikäli
sen alkumerk. on ’lohko, haljennut puu’ (>
’pölkky’). Koko sanueen lähtökohtana olisi siten
merk. ’lohko; lohjeta, haljeta’. Vrt. myös pako2
’halkeama’.
Ahrens 1843 GrEhstn 123 (sm ~ vi), Fábián 1856 MNyszet 1
298 (+ unk fakad ’purskuta, puhjeta’), MUSz 1873–81 489–90
(~ pako2; + ? votj put: put koVsk{in{i ’haljeta’, ? syrj potn{i, ostjI
pakqn-, E P paxqn- id.), Paasonen 1917 Beiträge 62–63 (~ pakko1), Paasonen & Donner 1926 OstjW 164 (? + vogI päkqp-, P
pokap- ’puhjeta, haljeta’), Hakulinen 1933 StF 1:2 169, Tunkelo 1946 VeKÄH 791 (ka ~ ve), Steinitz 1950 OstjGr 154 (sm ~
ostj unk), FUV 1955 105 (sm ~ vog unk), E. Itkonen 1956 UAJ
28 73 (ims ja ugr sanojen samankaltaisuus sattumaa),
*Ruoppila 1957 KV 37 213–28 (~ pakko1–2, pakkanen), SKES
1958 469–70 (+ ly va; ? vog ostj unk; pakkua- ja pako2 pesyeet
sekoittuneet toisiinsa), FUV2 1977 120 (onomat.?), UEW 1988
349–50 (ims ~ ostj unk), EWUng 1993 351 (sm ~ vog ostj unk;
onomat.?).

pakana (Agr; yl.) ’Heide, Nichtchrist; schwächerer
Kraftausdruck’, pakanallinen, pakanuus ~ ink
pakk®ana ’ruoaksi kelvoton aine; pakana(llinen);
paha, ilkeä’, paganaine ’häijy, ilkeä, paha’ | ka
pakana ’vääräuskoinen, lievä soimaussana (merk. ?
< sm); saastainen, epäpuhdas, paha, ilkeä’,
pakana(h)ine ’syntinen, jumalaton; saastainen,
syötäväksi kelpaamaton’ | ly pagan ’saastainen;
syötäväksi kelpaamaton’ | ve pagan ’saastainen,
likainen; syötäväksi kelpaamaton; paha, ilkeä; syyhy,
tartunta’, paganoita ’saastuttaa, liata’ | va pagana
’pakana; paholainen (Ahlqv); saastainen, vihainen’ |

vi pagan, E pakan ’pakana (myös kirosanana)’,
paganlik ’pakanallinen’, paganus ’pakanuus’ | li
pag®anqz ’pakana’
< mven pogan3u ’pakanallinen’, vrt. ven pogányj
’syötäväksi
kelpaamaton,
saastainen;
ilkeä;
pakanallinen’, póga7n ’saasta’, pogánitƒ ’ryvettää,
saastuttaa’
(<
lat
paganus
’maalainen,
pakanallinen’); sl alkuperää ovat myös esim. unk
pogány ’pakana’ ja liett pagõnas, latv pag®ans id.;
ink ka ly ve sanojen merkitykset ja adjektiivinen
käyttö ovat myöhäistä ven vaikutusta. — Sm > lpN
bakken (Lu In Ko) ’pakana’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 308 (sm > lp), Ganander 1787 NFL
2 313a (sm ~ »Ruthen» = ven pagán), Ahlqvist 1856 WotGr
142 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 97 (+ ve), Ahlqvist
1871 KO 221 (+ li; ims < baltt), Thomsen 1890 BFB 12 (ims <
ven), *Mikkola 1894 SUST 8 152 (+ ka), Kujola 1944 LyS 290
(ly < ven), Kalima 1952 SlS 133, SKES 1958 466 (ka ? < sm),
Plöger 1973 RL 118, EEW 1982–83 1879, *Hahmo 1994
Grundlexem 229–31.

pakara (JuslP, Gan 1787; yl.), pakura (paik. LaatKarj Ink), yhd. peräpakara, -pakura ’istumalihas,
reisi (myös eläimen); (mon.) takapuoli /
Gesäßbacke, Schenkel (auch bei Tieren); (Pl.)
Gesäß’ ~ ink pakk®ara, mon. pakk®arat ’takamus’ | (?
ositt. sm >) ka pakara | va pakara id.
Deskr. sanue, jonka yhteyteen kai myös sm pakara ’kovasta taikinasta sotkettu leipä, raaka leipä;
lii
an kova (PSatak); jankko (ESatak Ink)’, »silmät pakaralla, pakarassa, pakuralla» (Pohjanm Peräp)
’pullollaan’, pakarikko (Ink) ’hyvin viljava, mutta
kova, punainen savi’, vrt. myös vi murt. pagaras (g.
pagara) ’mykkyrä, möykky’ sekä sm pakura ’kääpä’
s. v. pakkula.
Mustonen Vir 1883 178 (sm ~ va), SKES 1958 466 (+ ka).

pakari ks. paakari.
pakastaa ks. pakkanen.
pakata1 (As 1680; yl.) ’(ein-, ver-, zusammen)pakken’ ~ (sm >) ink pakata ’pakata, panna pakettiin’ |
ka (uud., harv.) pakata id.
< nr packa, mr pakka, tansk norj pakke < kas
packen, paken ’pakata’, josta puolestaan > vi
pakkida ja (latv välit.) li pakkq id. — LpN pak |kit,
bak |kit ’pakata’ < sk. Vrt. pakka1.
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Ganander 1787 NFL 2 315 (sm ~ ruots), Karsten 1944 FmS 10
362, SAOB 19 1952 P 7, SKES 1958 466–67 (+ ka; vi < kas),
EEW 1982–83 1902, Grönholm 1988 RLT 113.

pakata2 (1702; yl.) ’tupata, tunkeutua; pyrkiä väkisin / drängen, sich aufdrängen; gewaltsam tun’, pakkautua (I- ja PSm) ’tunkeilla, tunkeutua; pyrkiä, tahtoa’, pakkaantua (paik. Häme Savo) ’kasautua, työntyä’, pakilas (et. KPohjanm) ’yritteliäs, halukas, tungetteleva’ ~ ink pakkahua ’ahtautua täyteen’ | ka
pakkautuo, (uud.) pakkavuo ’painua tiukkaan,
ahtautua; käydä käsiksi, päälle, hyökätä’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joiden merk:t voivat olla
pakata1 sanan edelleenkehittymiä (esikuvina nr
packa vastaavine käyttötapoineen sekä mahd. nr
påtränga ’tunkea; tungeksia; tunkeutua’, vrt. esim.
kiire pakkaa päälle); yhtymäkohtia on myös s. v.
pakko1 main. sanoihin. Vrt. lisäksi (sm ? >) lpN
bâk |kit (In) ’tupata, tunkea, tunkeutua’, bâkkâ
’tiivistetty, täyteen ahdettu’.
Qvigstad 1881 Beiträge 52 (sm ~ lp), Saukkonen 1965 SUST
137 145 (pakata1 sanan merk:n laajennus), EEW 1982–83
1902–04, Grönholm 1988 RLT 113 (merk:t < ruots).

pakata3 ’peruuttaa’ ks. pakki2.
pakatukset (Lönnr 1880; Peräp), pakat, paakat
(mon.; Länsip) ’poron kantosatula / Packsattel für
Rentiere’
< lpN spâkka ~ spâkkâ (E Pi Lu In Ko T) ’poron
kantosatulan toinen puoli, (mon.) poron kantosatula’
(mahd. sk alkuperää).
Wiklund Fl 1938 398 (lp < sk), T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 388
(sm < lp ? < sk), SKES 1958 467, Bergsland Vir 1964 145.

pakeilla ks. pakista.
paketti (Lönnr 1880; yl.) ’Paket’, merk. (lounmurt.
KPPohjanm Kain Peräp) myös ’hinaaja, (höyry)laiva’ (sm > va (Kukk) pakettƒ/si ’paketti’ ja lpIn
pakkeet id.)
< nr paket ’paketti; (vanh. kiel. ellipt.) pakettilaiva’ < ns Paket ’paketti’ < ransk paquet > ital
pacchetto, esp paquete, engl packet, (ns >) ven pakét
id.; ven > ink pakk5etti ’paketti’, ka pakietta ’paketti,
käärö’, ly paket ’paketti’.
TS 7 1915 75 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 745 (nr < saks
< ransk), Vasmer 1955 REW 2 303 (ven < (? ns <) ransk),
SKES 1958 467 (sm < nr; ly < ven; sm > ka va; vi < saks),
EEW 1982–83 1902, LpIn 2 1987 306 (sm > lpIn).

pakina ks. pakista.

pakista (Gan 1787; itämurt.) ’jutella / plaudern’,
paata (: pakajaa; JuslP; paik. PKarj Kain) id. (? <
ka), *pakeet: jkn pakeilla ’jkn juttusilla’, pakina,
pakinoida (Gan 1784) ~ ka paissa (prs. pakisou,
pakajau) ’sanoa, kertoa; moittia, panetella’, pakisija
’puhuja; (paljon) puhuva’, pakina ’puhe; juttelu;
(mon.) tarina; puhetapa’ | ly pagiVsta ’puhua, jutella,
keskustella’, pagiVz‰ı ’puhuja’, pagin ’puhe, pakina,
keskustelu’ | ve pagiVsta ’puhua’, pagin ’keskustelu,
juttelu; pakina; puhe(tapa); (mon.) huhu, juoru’ | va
(Tsv) pakiz(e- ’ritistä, räiskyä, jyristä, ryskyä’ | vi
pagiseda ’natista, kitistä; vilistä, kuhista’, pagi
’tuulen t. sateen puuska’, pagin (g. -a) ’puuska;
vauhti’ | li (Sal) pagat ’puhua’
? = lpLu p®ahko (E U Pi) ’sana’, R pakot ’puhua’,
Kld pa´gged (T) ’kiistellä’ (sekä lpN bak |kudit (In)
’sanoa, puhua, huudahtaa’, ellei tämä kuulu samaan
yhteyteen kuin lpN bak |kum ’käsky’ s. v. pakko1); lp
sanat voivat olla myös vanh. lainoja < ims.
Ganander 1787 NFL 2 314a (sm pakina ~ lp paku), Porthan
1801 OS 4 323 (+ ka), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 29 (sm ~ lp), Kettunen 1938 LivW
269 (li ~ ka ve vi), Hakulinen 1941 SKRK 1 234 (merk. alk.
ehkä ’puhista, puhaltaa’), *Siro 1949 SUST 93 106–16 (+ ly
va), Toivonen Vir 1949 49–50, 180–81 (ims ~ lp), SKES 1958
467 (lp ? ~ ims t. < ims), E. Itkonen 1960 LpChr 79 (ims ~ lp),
Ruoppila 1967 KalKansank 32–33, kartta 32, EEW 1982–83
1881.

pakka1 (Mennander 1699 »suuret Lijnapacat»; yl.),
pakki (Schr 1637) ’pinkka, tukku (kangasta, paperia), korttipakka / Pack(en), Ballen’ ~ (sm >) ka pakka ’kangaspakka; korttipakka’
< nr vur pack, mr pakke, mn pakki, mt pak(ke)
’pakka’ < kas pakke ’pakka, nippu’, josta puolestaan
> vi pakk (g. paki) ’paketti; käärö’; suhde sanoihin
pankka, pankko, pankku (etup. KaakkSm Ink) ’kangaspakka’ on epäselvä (vrt. pakka2). — Sk > (ositt.
sm välit.) lpN pak |kâ (Lu In Ko) ’pakka’.
Renvall 1826 SSK 2 44 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 99 (lp
< sk), Streng 1915 NRL 138 (sm ~ ka; < vur < kas > vi), Hellquist 1939 SEO 743, SKES 1958 467.

pakka2 (Renv 1826; Gan 1787 santapakka; Häme
Uus Kymenl EPohjanm, paik. KPPohjanm savmurt.)
’mäki, kumpare, särkkä; matala törmä, penkka (paik.
Häme KSm EKPohjanm); piha (LUus, osin VarsSm); maa, keto (Verml) / Berg, (Sand)hügel, Sandbank; niedri-ger Uferwall, Böschung; Hof; Boden,
Flur’, pakki (Ruija) ’särkkä’ ~ vi murt. pakk (g. paka) ’korkeammalla maalla oleva pelto’
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< nr backe, mr bakke ’mäki, ahde, maa, piha’,
mn isl bakki ’rantatörmä; harju, mäki’, tansk norj
bakke ’mäki’ sekä tansk banke, nr murt. bank ’kumpu, särkkä’ (< saks bank id.); viim. main. sanoihin
vrt. myös pankka1, pankki1 ynnä siinä mainitut sanat.
— Sk > lpE baakkuo (U) ’rinne, alamäki’; huom.
myös lpKo pä´kke (Kld T) ’tunturi, vuori, ylänne’
(lpI sana on ainakin äänt. identtinen s. v. pahka
main. lp bak |ke ’pahka’ sanan kanssa).
Renvall 1826 SSK 2 44 (sm < ruots), Ariste 1933 ERL 85 (vi <
ruots), Hellquist 1939 SEO 45, SKES 1958 467 (lp < sk), Söderholm 1983 Sananj 25 51, 54 (sm murt. < lp < norj), Grönholm 1988 RLT 114.

Becher, Schüssel; Kochgeschirr eines Soldaten;
Werkzeugkasten (des Zimmermanns)’
< nr back ’ruoka-astia’ < kas back t. holl bak id.
< lat bacca ’vesiastia’, nr merk. myöhemmin myös
’ruokailuvuoro (laivassa); keulakoroke’; sana on lainautunut sm:een myös viimeksi main. merk:ssä (ks.
pakka3).
Hellquist 1939 SEO 45 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10
362 (sm < nr), SKES 1958 468.

Hellquist 1939 SEO 45, SKES 1958 467 (sm < nr).

pakki2 (Stjerncreutz 1863), takapakki: mennä, ottaa
pakkia t. takapakkia (joks. yl.) ’peruuttaa kulkuneuvoa, mennä taaksepäin (laiva, auto, kone tms.) /
rückwärts fahren, laufen (Schiff, Fahrzeug,
Maschine u. ä.)’, purje on pakissa ’tuuli puhaltaa
edestäpäin
purjeeseen’,
takapakki
myös
’kauppatappio’
< nr back, tansk bak, saks back ’taaksepäin’ <
engl (a)back, ags on bæc ’selkäpuolella, -puolelle’;
nr johd. backa ’peruuttaa (alus)’ > sm pakata (paik.
rannikkomurt.) id.

pakka4 ’pölkky’ ks. pakko2.

Hellquist 1939 SEO 45 (ruots sanasta), SKES 1958 467, 468
(sm < nr), Grönholm 1988 RLT 113.

pakka3 (As 1798; paik. VarsSm Pohjanm ja KaakkSm rannikko) ’laivan keulakoroke, keulakannen katto, laivan kansi / Back, Dach des Vordecks, Schiffsdeck’ ~ vi pakk (g. paki) ’laivan korkea keulaosa’
< nr back id. < kas back t. holl bak (sama sana
kuin sm pakki1 sanan lainaoriginaali, ks. tätä).

pakkanen (Agr pakkainen; yl.) paka(i)nen ’Frost,
(sehr) kaltes Wetter; (dial. auch als Adj.:) sehr kalt’,
pak(k)astaa, pak(k)astua ’yltyä, kiristyä (pakkanen)’,
pakastaa (uud.) ’syväjäädyttää’, pakastin, pakaste ~
ink pakkain ’pakkanen’ | ka pakkaine ’s. pakkanen;
a. hyvin kylmä’, pakaistuo, pakkavuo ’pakastaa,
pakastua’ | ly pakai7ne ’pakkanen, kylmä’ | ve
pakai7ne ’pakkanen’, pakaVstada ’pakastaa, pakastua’
| va (Must) pakaine tVsülmä ’kova kylmyys’, (Kukk)
pakkaina ’pakkanen’ | vi pakane ’a. läpitunkeva,
viiltävä; s. pakkanen’
?? = lp b®akkâs, bak |kâ ’kuuma, hyvin lämmin;
kuumuus’, jolloin tähän mahd. myös li pak®and ’nopeasti; pian’, pak®andi ’äkkipikainen, kiivas’; merk.
suhteen vrt. palaa ~ palella (ks. näitä).
Voi toisaalta kuulua myös sanojen pakahtua,
pakko1–2 yhteyteen, joko merk:n ’kuiva, hauras’ (vrt.
pakko2) tai ’haljeta, lohjeta’ (vrt. va vi adjektiivinen
merk. ’läpitunkeva’) kautta.
MUSz 1873–81 487 (sm ~ vi), Äimä 1919 SUST 45 111 (+
ka), Kettunen 1938 LivW 271 (? + li), *Ruoppila 1957 KV 37
213–28 (+ ly ve va; pakkanen ♦ pakka ’pökkelö’), SKES 1958
468 (ims ? ~ lp), EEW 1982–83 1900–01, Koivulehto Kielip
1989:1 29 (pakkanen ♦ pakka ’pökkelö’).

pakki1 (Stjerncreutz 1863; joks. yl.) ’kuppi, vati;
kenttäkeittoastia; (kirvesmiehen) työkalulaatikko /

pakko1 (Agr; yl.) ’velvoitus, välttämättömyys; kipu
(etup. KaakkSm Verml) / Zwang, Notwendigkeit;
Schmerz’, pakollinen, pakottaa ’panna väkisin tekemään; jomottaa, särkeä’, pakotus ~ ink pakko ’pakko’, pakoll‰ın ’pakollinen’, pakott5®a ’särkeä, kivistää;
pakottaa’ | ka pakko ’pakko, välttämättömyys;
(loits.) pakotus, kivistys’, pakoittoa ’pakottaa, panna
jku tekemään jtak; kivistää, särkeä’, pakoitus
’kivistys, särky’ | ly pakottada ’särkeä, pakottaa,
kirveltää’ | ve pakutada ’jomottaa’ | va (Kukk)
pakott®a ’pakottaa, kivistää’ | vi pakitada ’jomottaa,
pakottaa, ahdistaa’, pa-kitsus (Wied pakitus)
’jomotus, pakotus’, pakk (g. paki) ’paine, ahdinko,
hätä (Wied); kiire’ | li paDk ’pakottaa syömään’. —
Sm > lpN bak |kum (In) ’käsky’, Ko pakk3a (T)
’pakotus, kipu; tauti (T)’, pœakk3a ’pakko’, Lu pahkkit
’tyrkyttää’, In pœakku∞d, Ko pœakk3ad (Kld T) ’käskeä’;
äänt. vaikeuksista huolimatta tähän kuulunevat
myös lpN bag |go (In) ’pakko’, bag |git ’pakottaa’;
sm > nr murt. Sm pakko ’pakko’, pakost, pakus
’pakosta’.
Samaa kantaa kuin pakahtua (ks. tätä) ja ilm.
myös pakko2; vrt. myös pakata2.
Ahrens 1843 GrEhstn 123 (sm ~ vi), Wiklund 1894 LpChr 58
(sm ? ~ lpN bakkot ’käskeä’), Kettunen 1922 LVeHA 2 62 (+
ve), Wessman 1930–32 SO 2 15 (sm > nr), Hakulinen 1933 StF
1:2 169 (~ pako2), Kettunen 1938 LivW 271 (+ li), Mägiste
1938 EKeel 16 123 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 620
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(lpN bag |go < sm), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (lpKo p®ahka
’tauti’ < sm), SKES 1958 468–69 (+ ly va; ~ pakko2; sm > lpN
bak |kum; lp:n -g |g-:lliset sanat äännesuhteiltaan epäselviä),
EEW 1982–83 1903–04 (pakko1 ja pakko2 eivät välttämättä
kuulu yhteen), Nikkilä 1987 SFU 23 238 (samoin).

pakko2 (Kymenl Ink), pakka (IHäme Kymenl) ’pökkelö, laho aidaksen pätkä, pölkky / stehend faulender
Baum, morsches Stück Zaunholz, Baumstumpf,
Klotz’, merk. myös (pakko Lönnr 1880; Satak LUus
Häme Kymenl, paik. Savo; pakka paik. EPohjanm
Satak Kymenl Savo) ’kiila, suude’, pakki (Gan 1788
puupakki; paik. KPPohjanm savmurt.) ’kiila, täyte;
survin; tukipuu, kanki’, johd. pakkautua, pakottua
(Kymenl) ’lahota, pilaantua’,
pakkiintua,
pakkaantua (paik. Kaakk- ja KSm) ’haurastua’,
pakottaa, pakittaa (hajat. ESm) ’tiivistää kiilalla’ ~
ink pakko ’pölkky’ | va pakko id. | vi pakk (g. paku)
’pölkky, pölli; (Wied myös) jalkapuu; kynnys;
pölkyn varassa oleva keräyslipas; (viP) reen
poikkipuu’ (tästä mahd. > sm pakko, pakka (ESm
kaakkmurt.) ’reen jalaksia yhdistävä puu, poikki-,
tukipuu’).
Jos sanan alkumerk. on ’lohko, (kuivuuttaan)
haljennut puu’, se kuuluu yhteen s. v. pakahtua ja
pakko1 main. sanojen kanssa. Yhtymäkohtia on
myös pakata2 sanaan (merk:t ’kiila, suude’). Sana
voi pohjimmiltaan olla germ alkuperää (*spaka-,
*spak5o, vrt. kholl sp®ake, spaecke ’tanko, paalu;
pölkky’, holl spaak ’pinna, vääntötappi’, kas sp®ake
’pinna’, mys spahha, spahho ’risu, risukimppu’),
mutta omapohjainen onomat. lähtökohta lienee yhtä
mahdollinen, vrt. pako2.
Ahlqvist 1856 WotGr 142 (va ~ vi), Saxén 1895–98 Lånord
184 (sm > nr murt. Sm; vi > nr murt. Vi), Hellquist 1939 SEO
1032, SKES 1958 468 (sm ~ va vi), Hagar 1960 FUF 33 246–
48 (viP pakk > sm), Vries 1971 NedEW 670–71, EEW 1982–
83 1904, Nikkilä 1987 SFU 23 238 (? < germ), Koivulehto
Kielip 1989:1 29.

pakkula (Jusl 1745; yl., ei LounSm Häme), pakkuli
(PKarj; < ka) ’kääpä, taula; puun kova kasvannainen
/ Feuer-, Zunderschwamm, Zunder; harter Auswuchs
am Baum’ ~ ka pakkuli ’taulakääpä’ | ly pakkuDl ’koivunpahka; pehmeä sienimuodostus koivun rungossa’
| ve pakkal, pakl ’taula; kääpä’. — Sm > lpN murt.
bakkol ’kyhmy; kääpä’ ja nr murt. Sm pakol ’taulakääpä’; ims > ven murt. pakula, pakkula ’kääpä’ >
syrj pakula id.
Deskr. sana, vrt. myös pakura (laajalti murt.),
pakuri (1777; LounSm Häme) ’muhkura; kääpä,
taula’, ka pakkuri ’taulakääpä’, pakula ’känsä,
pahka, muhkura’ sekä lisäksi pahka, pakara.

Ahlqvist 1887 KalKarj 48 (sm ~ ka), Weske 1890 SFKO 84
(sm > ven murt.), Mikkola 1894 SUST 8 148 (sm > ven; pakkula ~ pahkula ♦ pahka), Kalima 1910 SUST 29 98 (ven >
syrj), Kalima 1915 OLR 178–79 (+ ve), Wessman 1930–32 SO
2 15 (sm > nr murt. Sm), Lagercrantz 1939 LpWsch 620 (sm >
lp), Vasmer 1955 REW 2 304, SKES 1958 470 (+ ly), Ruoppila 1967 KalKansank 33.

pakkunen (Lönnr 1880; Vl. Uusikirkko) ’eräs kasvi,
jolla värjätään keltaiseksi (Lönnr); Bidens tripartitus,
jolla »painettiin ennen keltaista» / Pflanze zum
Gelbfärben, Sumpf-Zweizahn’ ~ ve pakui7ne ’keltainen; munankeltuainen’, pakuVstada ’kellastua, kellertää’, pakuVstuda ’kellastua’, pakuVstoitta ’kellata, kellastuttaa’.
SKES 1958 470 (sm ~ ve).

paklata (joks. yl.), paknata ’silottaa; (uud., leik.)
meikata / spachteln; schminken’, paklinki, pakninki,
pakkeli ’silote’
< nr spackla, spaktla ’silottaa’, spackling,
spackel ’silotus, silote’.
Cannelin Vir 1926 77 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 362,
SKES 1958 470.

pako1 (Agr; yl.) ’pakeneminen / Flucht’, tav. sijam.
paossa, pakoon, yhd. pakopaikka, pakovesi, johd.
paeta (: pakenen) ’lähteä pakoon, karata; piileskellä,
välttää’, pakoilla ’piileskellä; välttää’, pakolainen
(As 1732) ’paennut henkilö’ ~ ink pako ’pako’,
paeta ’karata; laskeutua (meren vesi)’, pakenoitt®a
’paeta’, pakovesi ’laskuvesi’ | ka pako ’pako,
pakeneminen’, poata ’karata, välttää; irrota, lähteä;
virrata, vuotaa; luistaa; ulottua, jatkua’, pakolaine
’karkaava; karkuri’, pakovesi ’juokseva, virtaava
vesi’ | ly pago ’pako’, pageta ’paeta; virrata, laskea
(joki)’ | ve pago ’pako, karkaaminen’, pageta ’paeta,
karata’ | va pako ’pako, turvapaikka’, pag(eta ’paeta’,
pak(elain ’karkuri, pakolainen’ | vi pagu (g. pao)
’pako, pakopaikka’, põgeneda, pageneda, E pageda
’paeta, karata, piiloutua; laskea (vesi)’, põgeneja,
põgenik ’pakolainen’. — LpE baakkanidh ’paeta,
karata’, In pœaœakuh(an) ’pakoon’, Kld pag(a (T) ’pois’
< sm.
Ganander 1787 NFL 2 316 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 140
(sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 124, Ahlqvist 1856 WotGr
142 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), MUSz 1873–81
544 (lp md tVser votj unk vastineita), Setälä 1890–91 ÄH 468 (+
ka), Wichmann 1901 WotjChr 91 (sm ~ votj), Kalima 1927
FUF 18 7 (votj ei tähän), SKES 1958 470 (+ ly; lp < sm), EEW
1982–83 1880–81, 2268.
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pako2 (Gan 1787; VarsSm EPohjanm IHäme Kymenl, paik. PSm EKarj Ink) ’halkeama, repeämä, rako; railo / Riß, Spalte, Ritze; Spalte im Eis’, poikkipako (Renv 1826), pakoma, poikkipakoma (Savo PKarj) id., pakaus (LUus ja ymp.) ’halkeama ihossa;
katkeama (esim. viikatteen terässä)’, silmä-,
silmipako ’repeämä t. virhe verkossa t. neuleessa’,
paota (Gan), pakoa, pakoilla, pakoontua, pakouta
’halkeilla’ ~ ka silmäpako ’virhe verkossa’ | vi pagu
(g. pao) ’halkeama, rako’ | li paCg ’rako, halkeama’,
paCggq ’halkaista’ (sm t. ka > lpKo Vc(a´lmm-pœjakk3a
’silmäpako’).
Äänt. samankaltaisuuden lisäksi sanoilla on
myös (sekundaarisia?) semantt. kosketuskohtia s. v.
pako1 main. sanojen kanssa (esim. ka »verkko pitäy
kutuo hyväseVsti, jottei tule Vsilmäpakoja ta
juokVsuVsilmie»); merk:n kannalta vrt. myös pakahtua.
Kettunen 1913 SUST 34 110 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW
269 (+ li), SKES 1958 470 (+ ka; vrt. pako1, pakkua), EEW
1982–83 1882, Katz 1990–91 FUM 14–15 82 (< kgerm *f5og5o
(> ns Fuge ’rako’)).

pakota (: pakkoan; Eurén 1860; Laat- ja PKarj)
’kerjätä / betteln’, myös pakata (Lönnr), pakuta ~ ka
pakita, pakota ’pyytää, anoa, vaatia; kerjätä, kulkea
kerjuulla’, pakitVsus ’pyyntö, vaatimus, kerjuu’, pakittVsija ’pyytäjä; pyytävä, kova pyytämään; kerjäläinen; kerjäävä’, pakkuoja ’kerjäläinen’ | ly pakita
’pyytää, kerjätä’, pakittVs‰ı ’kerjäläinen’ | ve pakita
’pyytää, anoa; kerjätä’, pakittVs‰ı ’kerjäläinen’.
SKES 1958 468–69 (sm ~ ka ly ve; s. v. pakko ’välttämättömyys’).

pakra (Lönnr 1880; Laat- ja PKarj PSavo, paik.
KaakkHäme Kain Ink), pokra, pokora, pokara
(nämä laajemmalti Kaakk- ja PSm) ’keksi, uitto-,
palohaka / Flöß-, Feuerhaken’ ~ ink ka pakra | ly
ve bagr | va (Kukk) bagra | vi murt. pagor (g. -i,
pagra), poger, pagra id.
< ven bagór (g. bagrá), murt. bagró ’keksi’. Sm
pakrain (Eurén 1860) ’tuulas’ lienee kontam. pakra
+ ahrain.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2
137, 234, Mikkola 1894 SUST 8 81 (ka vi < ven), Nirvi Vir
1936 26 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 13 (ly < ven), Kalima
1952 SlS 133 (+ ve), SKES 1958 471, SKES 1962 594, Plöger
1973 RL 119, Plöger 1977 RLDial 322.

paksu (Agr; yl.) ’dick’, johd. paksuinen, paksuus,
paksuta, paksuntaa ~ ink paksu, paksus, paksuta,
paksunt®a | ka paksu ’paksu; raskaana oleva’, paksu(h)ine ’paksuinen’, paksus ’paksuus; paksuinen’,

paksuta ’paksuta; tulla raskaaksi’, paksuntoa ’paksuntaa; tehdä raskaaksi’, poaksu ’tiheä, tiivis; toistuva’, poaksuta, poaksuvuo ’tihetä, tuuhettua’ | ly puaks,
puoks, puoksu ’tiheä, taaja’ | ve paks ’tiheä, taaja’,
paksus ’usein; nopeasti’, paksuta ’tihentää’ | va pahsu, (Kukk) paksu ’paksu’, paksuz ’paksuus’, paksun5essa ’paksuta’ | vi paks (g. -u) ’paksu; tiheä’, paksune ’paksuinen’, paksus ’paksuus; tiheys; sakeus’,
pakseneda ’paksuta; tihetä; saota’, paksendada ’paksuntaa, tihentää, sakeuttaa’.
Ganander 1787 NFL 2 338 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 565
(+ va), Ahlqvist 1872 Kieletär 1:4 9 (+ ly), SKES 1958 471 (+
ka ve), EEW 1982–83 1905, T. Itkonen Vir 1987 196.

pakura ks. pakkula.
pala (Agr; yl.) ’Stück (Brot, Land, Wegs usw.)’,
johd. palanen, paloittaa, paloitella, mahd. myös palikka (ks. tätä) ~ ink pala ’pala’, pallain ’palanen’,
paloit5e ’paloittain’ | ka pala ’pala’, palaine
’palanen’, paloittoa ’paloittaa’ | ly pala ’pala’,
palai7ne ’palanen’ | ve pala: supau, P supal
’(suu)pala’, pal®a7ne ’palanen’ | va pala ’(leivän)
pala’, palokk(eine ’palanen’ | vi pala, (Wied myös)
palu ’pala’, paluke(ne), (murt.) palane ’palanen’ | li
pal®a ’viipale, pala, osa’
= lpN (Friis) buola (R T) ’pala’ (mahd. myös In
puœalœa ’häpeäpaalu’, Ko puo´ll ’palikka, joka reenjalasta t. ahkion emäpuuta painettaessa on jalaksen ja
paininpuun välissä’) | md pal ’(E) (leipä-, liha)pala;
(M) liha’ | ? tVser pultäqsV ’(leipä-, liha)pala’ | ? syrj palak ’kerros; pala, paakku’ | vogE pol, I p5ul, L pulq, P
p5ul ’(suu)pala’, p5ul- ’syödä, ahmia’ | ostjI pu·l, E pül,
P pul ’suupala, suuntäysi; puru (lapselle)’ | unk falat
’(suu)pala’, fal- ’syödä, ahmaista, nielaista’ || samJr
p®aDle- ’syödä vatsaansa, nielaista’ | slk pol{i- ’nielaista’, p5ol- ’syödä vatsaansa’ | Kb p5oldola ’nielaus, siemaus’.
On arveltu, että tässä ja s. v. palaa main. sanat
ovat samaa ural alkuperää.
JuslP 254 (sm ~ unk), Lindahl & Öhrling 1780 LL 339 (+ lp),
Ganander 1787 NFL 2 317 (+ vi), Gyarmathi 1799 Aff 367,
373, Lindström Suomi 1852 69 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr
(+ va), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 384 (+ vog), Budenz 1867
NyK 6 451 (+ li tVser), MUSz 1873–81 492, Paasonen 1917
Beiträge 41 (+ md syrj), Wichmann 1914–22 FUF 15 46 (?
syrj), Beke 1917–20 NyK 45 351 (tVser ei tähän), Lehtisalo
1933 SUST 67 237 (pala ja palaa samaa ural alkuperää), FUV
1955 45–46, (tVser ei main.; ? syrj), SKES 1958 471 (+ ka ly ve;
? lp tVser syrj sam), MSzFE 1967 179–80 (syrj sam; ? lp tVser),
TESz 1 1967 834 (lp sam; ? tVser syrj), Lytkin & Guljajev 1970
KESK 215, Rédei 1970 ALH 20 421 (syrj sam; ? lp tVser),
Sammallahti 1979 FUF 43 33, Janhunen 1981 SUSA 77:9 4 (~
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palaa), EEW 1982–83 1906, UEW 1988 350 (sam; ? lp tVser
syrj), Sammallahti 1988 UrLang 540 (~ lp buollet ’palaa’; tVser
syrj ei main.; sam), EWUng 1993 352–53 (? lp tVser syrj; sam).

palaa (Agr; yl.) ’brennen (intr.)’, johd. palo; palava
(lounmurt. Kaakk-, K- ja PSm Verml) ’kuuma, hikinen; hiki’, palva (paik. KSm) id., palastaa (Pohjanm
savmurt.) ’kaivata, ikävöidä, pyrkiä, himoita’, palastua (harv. PSavo) ’kiintyä’, palastus ’kiihko, halu,
himo’, ks. erikseen palella ~ ink pall®a ’palaa’, palo
’tulipalo’ | ka paloa ’palaa; paahtua, kärventyä,
sulaa; tuijottaa; olla kiintynyt jkhun, rakastaa,
kaivata’, palo ’metsä-, tulipalo, palaminen; palanut t.
palava paikka; poltettu t. poltettava kaski’,
palava(ine) ’palava; kuuma; kiihkeä, rakastunut’,
palavus ’kuumuus, kuuma; kiintymys, rakkaus,
kiihko’, palautuo, palavuo ’kiintyä, rakastua’ | ly
palada ’palaa’, palo ’palo, kaski polton ja kylvön t.
elonkorjuun välisenä aikana’, palahtuda ’lyöttyä,
hiertyä’, palauzuda ’kuumeta, kuumentua’, palau
’kuuma, tulinen’ | ve palada ’palaa; paistaa, loistaa;
olla kuumeessa; haalistua, vaaleta’, palo ’nuotio;
kasken poltto’, palat(ez ’palo, kuloala; palohaava’,
palahtuda ’kärventyä; hyytyä (veri)’ | va pall®a ’palaa’, p(elo ’tulipalo’, palava ’kuuma, hikinen’ | vi
põleda, E pala- ’palaa’, põlendik, E palandik ’palanut paikka (metsässä), palo’, palu ’nummi, kangas
(-metsä)’, palavneda ’kuumeta, kuumua’, palav
’kuuma, tulinen’, palavus ’kuumuus, palavuus,
tulisuus’ | li paC llq ’palaa’, pal®ab, pal®az ’kuuma,
palava’, pal®ami ’palaminen, palo’, pal®aji ’(vanh.)
lamppu’, pal®atq ’polttaa’ (johd. sanasta paC llq,
muotonsa puolesta samanlaisia voivat olla myös va
põletan ’poltan’ ja vi põletada ’polttaa’)
= lp buollet ’palaa’ | mdE paloms, M paläqms ’palaa, palella’. On esitetty, että sm-volg *pala- ’palaa’
kuuluu yhteen ural nominiverbin *pala- ’niellä; suupala’ kanssa (»tuli nielee»). Ks. pala, palella ja polttaa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 339 (sm ~ lp buollet), Ganander
1787 NFL 2 317a (+ vi), Sjögren 1849 MélR 1 224–25 (+ li),
Lindström Suomi 1852 69 (+ md), 70 (+ vog), Ahlqvist 1856
WotGr 143, 145 (+ va), Budenz 1867 NyK 6 449–50 (palaa ~
palella), MUSz 1873–81 483, Setälä 1890–91 ÄH 467 (+ ka
ve), Toivonen 1929 FUF 20 78, Lehtisalo 1933 SUST 67 236–
37 (~ pala), FUV 1955 106 (~ palella vog ostj unk vastineineen), SKES 1958 471–72 (samoin; + ly), Janhunen 1981
SUSA 77:9 4 (~ pala (ural merk. ’suupala; niellä’, josta merk.
’palaa’ on sm-perm uudennos); vog ostj unk eivät kuulu tähän),
UEW 1988 352 (~ palella, vog unk, ? ostj), 414–15.

palas (: palkaan; Lönnr 1880) ’(poron) polku, porojen oleskelupaikka (paik. Peräp Länsip); jäniksen tai

hirven polku (Kihniö Parkano) / Rentierpfad,
-weide; Wildwechsel (Hase, Elch)’, pallas (:
paltaan; paik. PSavo KSm KPohjanm) ’(jäniksen)
polku’
< lp balges ’polku; porojen kesälaidun’. Vrt. palkia.
Qvigstad 1881 Beiträge 52 (sm ~ lp), Nielsen 1902 SUST 20
143 (sm ~ lp tai sm < lp), Kalima 1915 OLR 192 (sm > ven
murt. pjálusa ’(metsä)polku’), Valonen 1948 Satakunta 14 85–
86, SKES 1958 472, O. Korhonen 1979 FUF 43 180.

palastaa ’kaivata, ikävöidä’ ks. palaa.
palata (: palaan, vanh. ja murt. myös palajan; Agr;
yl.) ’zurückkommen’, murt. myös ’parantua, toipua
taudista; penkoa, kääntää (heiniä; EPohjanm)’; johd.
palauttaa, palautus; päivänpalaus, -palaaminen
(laajalti murt.) ’kesä- tai talvipäivän seisaus’ ~ ka
palata, palautuo ’palata; pidetä (päivä talvipäivän
seisauksen jälkeen)’ | viE pala-, palla- ’käännellä,
pöyhiä heiniä’ | li paC llq ’pöyhiä heinää’
? = lpR (LÖ) pallat ’kimmota takaisin’ (? < sm) |
syrj paDlavni ’tulla tajuihinsa’. Rinnastukseen liittyy
äänt. vaikeuksia. — Sanan alkuperäinen merk. ims
kielissä lienee tr. ’kääntää’.
Hakulinen Vir 1930 278 (alkumerk. ’kääntää’), Kettunen 1938
LivW 273 (sm ~ vi li), SKES 1958 472–73 (+ ka, ? lpR),
Tanning 1965 ESA 11 158–59, Ernits 1976 SFU 12 201 (+
syrj), Lehtinen 1979 SUST 169 159 (ka ? < sm), EEW 1982–
83 1907, Häkkinen 1987 ES 224.

palatsi (Agr; etup. kirjak.) ’Palast’, vanh. kirjak.
palatzi, pal(l)aci (Agr)
< nr palats, vur palasz, mmr palaz < kas pal(l)as
< lat palatium ’keisarin tai jumalan loistorakennus’,
alk. Rooman (paaluilla ympäröidyn, lat palus
’paalu’) Palatium-kukkulan nimi. — Vi (Wied)
pa(a)last ’palatsi’ < saks palast (vi palee ’palatsi’ (<
saks) < ransk palais id.); ka palatti, palatta ’palatsi,
hallitus, ylioikeus’ < ven paláta ’huone, sali’ (<<
lat).
Streng 1915 NRL 138–39 (sm ~ ruots << lat), Hellquist 1939
SEO 745, SKES 1958 473 (ka < ven), EEW 1982–83 1863,
1908, 1909.

palaveri ’(vapaamuotoinen) neuvottelu, kokous /
(informelle) Besprechung, Beratung’
< engl palaver ’keskustelu, jaarittelu; imartelu’ <
port palavra ’puhe, sana’ < lat parabola ’vertaus,
puhe’ < kr parabol5Fe ’vertaus, sananlasku’.
Wiklund Vir 1909 86 (sm < engl << kr), Koukkunen 1990
Atomi 402–03.
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palella (Flor 1702; yl.) ’frieren’, paleltaa, palentaa
(kaakkmurt. Savo) ’paleltaa’, palentua, paleltua (VR
1644 paleltumus) ’paleltua (kaakkmurt.); palella
(lounmurt. LUus)’ ~ ink palehtoja ’hyytyä (veri)’,
palent®a ’paleltaa’, palentua ’palella, paleltua’ | ka
palella ’polttaa vähän itseään; rakastua; kylmää,
palelluttaa’, paleltuo ’paleltua’, palehtuo ’palaa,
kuivua, kärventyä; hengästyä; tuskaantua, apeutua;
kylmettyä, paleltua’, palensuo ’kuumeta, kärventyä;
palella, paleltua’ | ve paDleta ’paleltua’ | va pall(et®a
’paleltaa’, palletab ’paleltaa’, pall(etua ’paleltua’.
= lpN buolâVs (In Ko) ’pakkanen’ | mdE paloms,
M paläqms ’palaa, palella’. Sanat näyttävät muotonsa
ja osaksi merk:nsäkin puolesta kuuluvan v:n palaa
yhteyteen (ks. tätä). Toisaalta niitä on verrattu
sanoihin vogE p®aDl-, I L p5oDl-, N p5olD - ’paleltua’ | ostjI
poj, E p3aj ’paksu hanki’, E p3ajqt- ’kylmetä, palella,
paleltua’ | unk fagy ’pakkanen; palella, jäätyä’; ugr
sanojen lähtömuoto ehkä *paDla-, kun taas lp ja md
sanat viittaavat äänneasuun *pal(a)-.
Lindström Suomi 1852 70 (sm ~ vog), Lönnrot 1854 Enare 245
(sm ~ lp buolâVs), Hunfalvy 1859 MNyszet 4 397 (+ unk),
Paasonen 1917 Beiträge 45–46 (+ ostj), Lehtisalo 1933 SUST
67 236–37 (palaa, palella ~ pala; vog ostj unk eivät kuulu tähän), FUV 1955 106 (~ vog ostj unk), SKES 1958 471–72 (~
vog ostj unk, ? lp buolâVs), E. Itkonen 1960 LpChr 85 (? ~ vog
ostj unk), MSzFE 1967 173 (~ vog unk, ? ostj), DEWOS 1980
1104 (? ~ ostj), UEW 1988 352 (~ vog unk, ? ostj), EWUng
1993 349.

paletti (Lönnr 1880) ’(puu)levy, jonka päällä
taiteilija sekoittaa värinsä; (kuv.) väriasteikko /
Palette’
< ransk palette id. < ital paletta ’paletti, lapio’,
demin. johd., vrt. ital lat pala ’lapio’.
TS 7 1915 101 (sm < ransk < lat).

palhoa (Jusl 1745; etup. Häme VarsSm PKarj), palhata, palhia, palhota ’veistää hirrestä suuria pintalastuja, veistää rakennushirren sivu suoraksi;
karstata villoja ensimmäistä kertaa, sekoittaa mustaa
ja valkeaa villaa isoilla karstoilla (osin VarsSm
LUus) / einen Balken grob abspanen od. gerade
zuhauen; Wolle das erste Mal karden, mit großen
Karden schwarze und weiße Wolle mischen’, palhe
’iso lastu’, palho ’id.; tahkoamispinta kirveen
terässä (paik. Kymenl); heteen osa (Lönnr 1860)’,
palhohahtuva ’palhottu villa’ ~ ka palhota, palhuo
’veistää hirsi kahdelta vastakkaiselta puolelta
tasapaksuksi’.
Alkuperä epäselvä. Vrt. palko.
SKES 1958 473 (sm ? > ka).

palikka (Jusl 1745; etup. itämurt. KPPohjanm) ’kalikka, kapula / Stock, Stab’ ~ ink palikka ’pieni puunkappale, palikka’ | ka palikka ’puukalikka’ (? < sm;
huom. myös ve paDlik ’kapula’, joka voi
kuitenkin kuulua sanan paalikka yhteyteen).
Todennäk. johdos sanasta pala, ks. tätä. Vrt.
paalikka.
Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm palikka < ven palka ’keppi’),
SKES 1958 447 (palikka ja paalikka samaa alkuperää). Lisää
kirjallisuutta s. v. paalikka.

paliskunta ks. palkia.
palja1 (JuslP, Gan 1787; Laat- ja PKarj PSavo Kain)
’pieni moukari, leka / Schmiedehammer’ ~ ka
palja ’moukari, leka’, demin. paljaine ’vasara’,
paljata ’vasaroida, moukaroida, takoa’ | ly paDlDlai7ne
’(sepän) vasara’, paDlDlata ’takoa’ | ve paDl (g. paDlDlan)
’moukari; nuija’, paDlDlata ’nuijia’.
Porthan 1787 OS 1 27 (omap.), Lindström 1859 KeltGerm 33
(sm < keltt), Setälä 1910–11 FUF 10 91–94 (sm ~ ka ve),
SKES 1958 473 (+ ly).

palja2 ks. patja.
paljakka ks. paljas.
paljas (Agr; yl.) ’bloß, nackt, bar’, sijam.
paljaaltaan, johd. paljastaa, paljastua, paljakka
’puuton alue tuntu-rin laella (Lönnr 1880; Kain
Peräp Ruija); oikean jalan suksi (vanh. sanak.)’, yhd.
paljasjaloin, paljasjalkainen ~ ink paljas ’paljas;
lehdetön (metsä)’, paljast®a | ka paljas ’paljas
(alaston, kalju, karvaton); lehdetön (metsä), lumeton
(maa); tyhjä; varaton; pelkkä, silkka’, paljahalleh
’paljaaltaan’, paljastoa ’paljastaa; leikata tukka t.
parta; korjata vilja; polttaa poroksi, hävittää maan
tasalle’ | ly paDlDlaz ’paljas; lumeton’, paDlDlahuVstVsi
’alasti’ | ve paDlDlaz ’paljas’, paDlDlastada ’paljastaa;
tyhjentää, hävittää’ | va paDlDlaz, paDljaz ’paljas’ | vi
paljas (g. palja) ’paljas, kalju, alaston; pelkkä’,
paljak ’paljas paikka, kalju’, paljajalu ’paljain
jaloin’, paljastada ’paljastaa; tehdä paljaaksi’ | li
p5oDlaz (mon. paDlDlqd), (Sal) palles, pales (mon. palled)
’paljas, kalju, alaston’
? = lpR puoljos ’paljas, metsätön’, Lu puoljok,
puol´jat id., puol´ja ’metsätön tunturin laki’, E buolj´etakke ’metsätön aukea’ (sm > lpN balljes (In Ko
Kld Lu T) ’metsätön; kalju, paljas’)
?? < germ *failjaz, vrt. ns feil ’myytävänä oleva’,
? < ’paljastettu’; selitys on semantt. syistä varsin
epätodennäköinen.
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Lindahl & Öhrling 1780 LL 339 (sm ~ lpR puoljos), Ahlqvist
1856 WotGr 143 (+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve),
Weske 1873 Untersuch 18 (+ li), Qvigstad 1893 NL 30 (lp
spalVcas ~ sm paljas > lp balljes), Kettunen Vir 1940 292 (+
ka), T. Itkonen 1957 Suksisan 49, SKES 1958 473 (+ ly),
Koivulehto 1981 PBB(T) 103 343–48 (< germ), EEW 1982–
83 1911–12, Ritter 1993 Studien 108–10 (germ *failjaz
semantt. epäuskottava lähtömuoto).

palje (: palkeen; Schr 1637; yl. et. itämurt.) ’säkkimäinen (nahka)laite, jolla puhalletaan ilmaa (tulipesään) / Blasebalg’, mon. palkeet myös ’(huonotapaiset) lapset (paik. KSm Peräp Länsip); länkien pehmikkeet (paik. EKarj)’, paljehtua ’turvota (esim.
lehmä)’, yhd. palkeenkieli, (murt.) palkeimen-,
palkio(i)menkieli ’palkeen osa; vaatteesta tai ihosta
repeytynyt,
toisesta
päästä
kiinni
oleva
pitkänomainen suikale’ ~ ink pale (g. palkehen)
’hevosen kaulapaita; länkien pehmike’ | ka paleh (g.
palkehen) ’palje; haitarin palje’ | ly palgiVs ’palje’ | ve
paugiVz, pougiVz ’palje; palko’ | va palg(e ’länkityyny’ |
vi pale (g. palge tai pale) ’poski; kasvot’ | li palg
’poski, kasvot’, paDlgqd ’länkien pehmusteet’
< kgerm *balkºgª iz, goot balgs ’nahkasäkki’, mn
belgr, nr bälg ’nahkasäkki; palje; vatsa’, ns Balg
’palko; nahka; palje; kakara (vrt. sm murt. palkeet )’.
Samasta germ lähteestä on peräisin myös palko (ks.
tätä).
Ganander 1787 NFL 2 319a, 320a (~ ruots), Porthan 1789 OS
1 185 (palke ~ saks Balg), Diefenbach 1851 VWGoth 1 271 (~
germ), Thomsen 1869 GSI 53, 84, 138 (palje ~ palko; ~ ve va;
< germ), Setälä 1890–91 ÄH 311 (+ au vi), Setälä 1906 SUSA
23:1 20 (< *palgeh < germ *balgiz), Saareste 1924 LVEM 41
(sm ? > vi murt.), Kettunen 1938 LivW 273 (li vi ? ~ sm),
SKES 1958 473–74 (+ ly), Hakulinen 1968 SKRK3 285 (palje
∅ palko).

paljetti ’vaatteeseen koristeeksi ommeltu kiiltävä
pieni metallilevy / Flitter, Paillette’
< ruots paljett < ransk paillette id. demin. s:sta
paille ’olki’‚ merk. myöh. myös ’särö, sälö (metallissa)’.

paljin2 ks. palkia.
paljo(n) (Agr; yl.) a. ja adv. ’viel’, johd. paljoksua,
paljolti, paljous ~ ink paljo ’paljon’ | va paDlDlo, paDljo
’paljon’ | vi palju, murt. myös pailu id. (lpN ballj3o
(kielt. t. epäilevässä lauseessa) ’tuskin, paljon, kovin’, Lu paljo ’paljon’ < sm)
? < germ *felu, vrt. goot filu, mn fjPol, saks viel
’paljon’
tai ?? = tVser pülä ’melko t. kovin paljon’ | vogI
püJoDl, L P p®aDl ’tiheä, paksu’ || samJr paDl C ’paksu, tiheä’, pa\r ’vuolaasti virtaava (joki)’ | Jn fod'e-me, fod'e-ma
’tulla
paksuksi’.
Molemmat
alkuperäselitykset ovat varsin epävarmoja.
Ganander 1787 NFL 2 319a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 272 (~ germ), Ahlqvist 1856 WotGr 143 (+ va), Budenz
1867 NyK 6 451 (+ tVser vog), Thomsen 1869 GSI 52 (sm ? <
mn fjöl), MUSz 1873–81 493, Qvigstad 1881 Beiträge 53 (sm
> lp), Karsten 1902–03 FUF 2 192 (< goot), Toivonen 1914–
22 FUF 15 85 (ei germ), Paasonen 1917 Beiträge 302 (sm ? ~
vog samJr Jn), Collinder 1934 IUS 67 (sm ~ tVser ? vog samJr
Jn; sm ~ ieur), FUV 1955 46, 145–46, E. Itkonen 1956 UAJ 28
65 (sm ei ~ tVser), SKES 1958 474 (sm ?? ~ vog), Vries 1961
AnEW 125 (sm < germ), Häkkinen 1987 ES 224–25, UEW
1988 350–51.

palju (Schr 1637; LounSm hämmurt., paik. Pohjanm PSavo KSm) ’soikea puinen tai metallinen matala jalaton amme, soikko / Bottich, Bütte’
< vur balia, nr balja, nt balje ’saavi’ < kas balge,
ballie (> latv ba„l„la > li b5oDla, b®aDla ’saavi’) < ransk
baille ’sanko’. Vi pali ’saavi’ < ruots tai saks.
Streng 1915 NRL 139 (sm < vur < kas), Saareste 1922 EKeel 1
145, Hellquist 1939 SEO 48, SKES 1958 474, Ränk 1971 SvE
20 Nyföljd 11 35–36.

palkeenkieli ks. palje.

paljin1 (: palkimen; Kal; yl., ei Peräp) ’soljen neula
t. kieli / Dorn an der Schnalle’, palhin (LUus), palin
(Flor 1702 puupalin; itämurt., paik. hämmurt. PPohjanm Länsip), pali(i)stin (PHäme Verml) id. ~ ka palin, paluin, palimut ’soljen kieli t. neula’ | ly palud'in
’soljen paljin’.

palkia (JuslP, Gan 1787; PSm Ruija) ’oleskella,
kuljeskella laumoina kesälaitumella (porot) / sich in
Herden auf der Sommerweide aufhalten (Rentiere)’,
johd. paljin (JuslP, Gan), palkinen, palkimapaikka
’porojen kesälaidunalue’, paliskunta, palkiskunta
’määrärajainen porojen laidunalue; poronomistajien
yhtymä’ ~ kaP palin, palinmoa ’porojen (kesä)laidun’, palis, palkine ’kyläkunnan muodostama poronhoitoalue’
< lp, vrt. lpN bal |gât (E U Lu In Ko Kld) ’juoksennella sinne tänne esim. sääskien t. kuumuuden takia (myös ihminen); olla kesälaitumella (poro)’. Ks.
myös palas.

SKES 1958 474 (sm ~ ka ly), Ruoppila 1967 KalKansank 101–
02, kartta 90.

Qvigstad 1881 Beiträge 52 (sm ~ lp), Räsänen Vir 1947 163
(lp > sm), SKES 1958 474–75 (lp > sm (>) ka).

TS 7 1915 104 (sm < ransk < lat), Hellquist 1939 SEO 745
(ruots < ransk).
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palkka1 (Agr; yl.) ’Lohn’, vanh. kiel. ja paik. murt.
(VarsSm ESatak) myös ’vuokra, ruokko’: »lehmä
annettiin palkalle», palkata (vanh. myös ’vuokrata’:
Martti n. 1580 »taicka on palkannu huonet»), palkollinen, palkita, palkinto, palkkio ~ ink palkka | ka
palkka ’palkka; vuokra’, palkata ’palkata; vuokrata’
| ly palk(ke) ’palkka’, palkata ’palkata; vuokrata’ | ve
pauk, pouk ’palkka’, paukata ’palkata’ | va palkka |
vi palk (g. palga) ’palkka’, palgata ’palkata’ | li
p®alka ’palkka’. — Sm > lp bal |ka ’palkka’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 311 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 320, 320a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 143 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 54 (+
li), Setälä 1890–91 ÄH 19 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch
621 (sm > lp), Kettunen Vir 1940 285 (+ ly), Kalima Vir 1945
411–12, 506 (palkka ♦ pala), SKES 1958 475 (sm > ka
palkita, palkinto), *Karlsson 1964 AAA 28:2 29–33, Häkkinen
1987 ES 225.

palkka2 ks. palkki.
palkki (asiak. 1593; yhd. Agr (»Corpit heidän Lettupalkisans» merk. epävarma), asiak. 1584 »kuningan
palckis» ’kaaressa’; yl.) ’veistetty hirsi, lankku /
Bohle, Balken, Planke’, palkkikatto (KaakkHäme
Kymenl ja ymp.) ’kourumaisista kelleksistä tehty
vesikatto’, palkka (PSm) ’varras, orsi’, palkkanen
(EHäme), palkkalainen (Uus), palkkiainen (paik.
PSatak) ’lyhyt parsi riihessä’ ~ ink palkki ’hirsi’ | ka
palkka, palkki ’paksu lattia- t. kannatinpalkki’,
kalapalkki ’riukuun ripustettu kalarivi’, palkkikala
’kapakala’
< ruots, vrt. nr, nt murt. balk ’parru, (kannatin-)
palkki; lain kaari’, nn bolk, mr balker, bolker,
mn bPolkr, balkr ’väliseinä’ (> lpN gusa-bal |ko
’karsina’), ns Balken, kys balke ’palkki’. Samaa
germ alkuperää ovat myös vi palk (g. palgi), li baDlk
’palkki, hirsi’ sekä ven bálka ’parru, palkki’, josta >
ly ve balk ’parru; kannatinpalkki’ ja va balkka
’parru’. Vrt. palkku1.
Renvall 1826 SSK 2 46 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 138–
39 (lp ~ mn; vi li < saks), Lönnrot 1880 SRS 2 143 (sm < joko
ven t. ruots), Streng 1915 NRL 139, Kettunen 1915 Suomi 4:15
18 (va < ven), Kujola 1944 LyS 14 (ly < ven), SKES 1958 475
(ve < ven).

palkku1 (JuslP, Gan 1787; LounSm) ’(hakkuu)pölkky, (Gan myös) alasin (JuslP, Gan 1783 palkus id.);
reen ketaroita yhdistävä poikkipuu / (Hack)klotz; die
Schlittenstreben verbindendes Querholz’, palkut,
palkkuut (Kain) ’tervatynnyrin vetolaite’.
Samaa sanuetta kuin palkki; palkkuut on
saattanut lainautua suoraan kgerm muodosta *balkuz

(mn bPolkr, balkr ’väliseinä’). Vrt. palkki, pelkka1,
pölkky.
Thomsen 1869 GSI 138–39 (sm lp < mn), Karsten 1944 FmS
10 364 (joko ♦ palkki t. < ksk *balku), Hakulinen 1946 SKRK
2 25 (palkkuut omap.), SKES 1958 475, Vries 1961 AnEW 70,
Räisänen 1972 KMÄH 256–57 (palkkuut ~ palkki), *T.
Itkonen 1973 FUF 40 42–59 (palkkuut < kgerm), Hofstra 1985
OsFiGerm 287, Nikkilä 1987 SFU 23 239–40.

palkku2 (Peräp Länsip) ’määrämittainen vyyhti nuoraa t. köyttä / ein Strang Schnur od. Seil von best.
Länge’
< lpN bal |ko (In Ko) ’määrämittainen köysivyyhti’ < sk, vrt. nn bolk ’kappale; jakso’.
SKES 1958 475 (sm < lp).

palko (Schr 1637; yl., ei PSm) ’herneen tai pavun
palko;
kirveen
tai
puukon
terän viisto
tahkoamispinta; kohouma ihossa (hyönteisen
pistosta tai ruoskan iskusta; LSm) / Schote, Hülse;
durch Schleifen angeschrägte Fläche an der Messerod. Axtschneide; angeschwollener Insektenstich,
Striemen’, johd. palkautua ’tylsyä’, vrt. palolle
’huonosti (hiottu terä)’ ~ ink palko ’herneen palko;
kohouma ihossa’ | ka palko ’(herneen) palko; kirveen
tai viikatteen terän viisto tahkoamispinta’ | ly palg
’palko’ | ve paug, poug ’palko’ | va palko ’palko’ | vi
koillmurt. palg (g. palu) ’palko’ (? < sm).
Samaa germ alkuperää kuin palje (ks. tätä). Vrt.
myös palhoa.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 271 (~ goot balgs), Ahlqvist 1856
WotGr 143 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve),
Thomsen 1869 GSI 138 (palje, palko < goot), Setälä 1890–91
ÄH 311 (+ au vi murt.), Tunkelo 1946 VeKÄH 634 (+ ka ly),
SKES 1958 476.

palkonki ks. balkongi.
palla ks. palli1.
pallas1 (: paltaan t. pallaksen, Gan 1787 pallaan;
Ruija TornLaakso) ’ruijanpallas, Hippoglossus /
Heilbutt’
< lp, vrt. lpN baldes (Lu In Ko Kld T) ’ruijanpallas’. — Lp > ven murt. páltas, páltus id. > kaP
paltassu id.
Qvigstad 1881 Beiträge 52 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 179
(lp > ven murt.), Ariste 1929 EKirj 23 165 (lp > vi murt. (Hiidenmaa)), SKES 1958 476 (sm < lp).

pallas2 ’polku’ ks. palas.
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palle1 (: palteen; Agr; LounSm EHäme Pohjanm Peräp Länsip), palte: paltteen (PHäme ja ymp., paik.
itämurt.) ’päärme, käänne, lieve / Saum, Aufschlag,
Rand’, pallistaa, palttaa, paltata, pallata ’päärmätä,
kääntää’ ~ va paltt®a ’ommella (kankaat) yhteen’ | vi
palistada ’päärmätä; reunustaa’, palistus ’päärme,
reunus’ | li paDlVstq ’päärmätä’, paDlVstqks ’päärme,
käänne’
< germ, vrt. mn faldr ’poimu, laskos, lieve, helma’, nn fald, mr falder, nr fåll, ns Falte ’päärme,
poimu’. Vrt. palle2 ja palsi.
Ganander 1787 NFL 2 321 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 362 (~ mn faldr), Thomsen 1869 GSI 56, 139, Anderson 1879 Studien 180 (~ pallea, paltta), Äimä 1919 SUST 45
188 (? ~ paltta), Kettunen 1938 LivW 278 (+ li), SKES 1958
476 (+ va).

palle2 (: palteen; KarjKann Ink, osin PSm), palte (:
paltteen; paik. I- ja PSm) ’mäen rinne; rantatörmä;
(ojan t. tervahaudan) reuna, piennar (PSm); lumi- t.
soravalli tien syrjässä; heinäkarhe (KPPohjanm) /
Abhang; Uferböschung; Rand (Graben, Teergrube),
Rain; Schnee- od. Kieshaufen am Wegrand; Heuschwaden’, ks. erikseen pallea ~ ink palle ’rinne;
rantatöyräs’ | ka palte ’mäen rinne; karin, (harv.)
pellon tai metsän reuna; kalteva’ | ly palte ’rinne’ |
veE paut(e (g. pautken), K P paud(e, poud(e ’rinne,
piennar, laita’ | li (Sal) p®ald ’vuori’.
Samaa germ alkuperää kuin palle1, palsi ja
paltta1 (ks. näitä); merk. ’rinne, reuna’ voi olla ksm
taholla tapahtuneen kehityksen tulosta.
Anderson 1879 Studien 180 (palle ~ pallea, paltta; sm ~ li lp;
~ ieur), Qvigstad 1881 Beiträge 52, Setälä 1890–91 ÄH 63 (+
ka ve ? < mn faldr-), Äimä 1919 SUST 45 188, Kettunen 1922
LVeHA 1 55 (+ li), Saareste 1953 Suomi 106:3 24 (? ~ vi
murt. palde ’pilvi’), SKES 1958 476 (+ ly), *Koivulehto Vir
1976 254–57 (palle, palsi, paltta < vkgerm).

pallea (JuslP, Gan 1787 pallio; et. itämurt.) ’rintaja vatsaontelon välinen lihas, diaphragma; kuve,
kylki, lonkanseudun
ohut
lihaskerros
(et.
eläimellä) / Zwerchfell; Seite, Weiche, dünne
Muskelpartie in der Hüftgegend (v. a. bei Tieren)’,
murt. myös palle, pallio, pallelihat; maata
palleellaan (paik. Häme Savo) ’kyljellään’, panna
palliolle (Gan) ’asettua kyljelleen’ ~ ka palli
’pallea’, palliDlihat.
Sanan merkitys on ollut alk. sivuun ja kylkeen
viittaava, todennäk. johdos sanasta palle2, ks. tätä.
Nyk. yleiskielen merk. ’diaphragma’ on otettu
käyttöön vasta 1900-l. alussa välilihaksen, -kalvon ja
sydänkalvon tilalle.

Anderson 1879 Studien 180 (pallea ~ palle, paltta; ~ liett
paltis), SKES 1958 476–77 (sm ~ ka; ♦ palle), *Koski 1987
Fennistica 8 91–92.

pallero (Gan 1787; joks. yl.) ’pieni lapsi; lyhyt
pullea ihminen; pyöreä pallomainen esine / kleines
Kind; Dickerchen; ballartiger Gegenstand’, palleroinen (GGCalamnius 1754), palleroittaa (hajat. murt.)
’hellitellä lasta; liikkua kuin pallero’, yhd. voi-, lihapallero ~ ka palleroittoa pienen lapsen
liikkumisesta.
Deskr.-sävyisiä johdoksia sanasta pallo, ks. tätä.
SKES 1958 477 (ka mahd. < sm).

palli1 (Jusl 1745; et. Häme LounSm) ’jakkara, matala selkänojaton istuin; (paik. murt. myös) pienen
reen penkki; häpeätuoli kirkossa / Hocker, Schemel;
Bank im kleinen Pferdeschlitten; Armsünderbank’,
palla (EKPohjanm) id., yhd. vihkipalli, pallalavitsa
< ruots, vrt. nr nn pall ’jakkara’, mn pallr, nt
murt. pald ’penkki; korotus’.
Renvall 1826 SSK 2 47 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 745
(ruots sanasta), SKES 1958 477, *Vilkuna 1968 KLM 13 89.

palli2 ’kives; pallo’ ks. pallo.
pallo (Pacchalenius 1667; yl.) ’pallo / Ball’, palli
(Schr 1637; itämurt. LounSm PPohjanm Peräp ja
vanh. kirjak.) id., pallit (etup. EKPohjanm ja ymp.)
’kivekset’, johd. pallero (ks. tätä), pallukka,
palloilla ~ ka pallo, palloine (demin.) ’pallo’,
pallukkaine ’pyöreä, pallomainen’, rekipallukkaine
’täysi rekikuorma’ | va (Tsv) pallo ’pallo’ (nämä <
sm)
< germ, vrt. nr boll, mr balder, bolder, nt bold,
mn bPollr ’pallo, kuula; kives’ ~ ns Ball (mys ballo,
germ *ballu-). — LpN bal |lo (Pi Lu In Ko Kld T)
’kives; pallo’ < sk, osin myös sm:n vaikutusta. Vi
pall (g. -i) ’pallo’ < saks. Vrt. polla.
Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 89 (< mn
böllr), Wiklund 1892 SUSA 10 149 (lp < sk t. sm), Streng
1915 NRL 140, SKES 1958 477 (ka < sm), Sammallahti Vir
1977 121 (? < germ).

palmetti ks. palmu.
palmikko (Agr; et. LSm) ’(hiuksista t. nauhoista tehty) punos, letti; pullapitko / geflochtenes Band, Zopf
(auch Backwerk)’, palmikoida, yhd. palmikkolauta
(paik. EPohjanm) ’pullapitko’ ~ ink palmikkoi ’letti’
| ka palmikko ’letti’, palmikoija ’punoa palmikoksi,
letittää’ | ly paDlmik ’palmikko’ | ve paDlmik ’letti;
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lankapalmikko’,
paDlmikoita,
paDlmik{iita
’palmikoida’ | vi palmik (g. palmiku) ’palmikko’,
palmida, palmitseda ’punoa, palmikoida’ | ? li
paDlVskqz, p®aDlVska ’palmikko; punos’, paDlVstq
’palmikoida; punoa’
= lpE boålmietidh ’palmikoida’, Kld poalmex
(T) ’palmikoitu
kengännauha’.
—
LpIn
suonapaalmag ’suonilankanippu’, Ko p®almak (Kld)
’palmikko’ sen sijaan < sm.
Ganander 1787 NFL 2 322 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 140
(+ li md votj unk), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 75 (sm ? >
lpKo Kld), Kettunen 1938 LivW 273, 278–79, SKES 1958 477
(+ ka ly ve lp), EEW 1982–83 1916 (+ ? vi palme ’arpi’).

T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 165 (sm < lp), SAOB 19 1952 P 99
(lpLu > sm > ruots), SKES 1958 478.

palsa2 ’pyörän kehän osa’ ks. palsta.
palsami1 (Jusl 1745 balsami, palsam; yl.), murt.
palssami, palsamikukka ’eräs yksivuotinen huonekasvi, häpykannus, Impatiens balsamina / (Garten-)
balsamine’
< nr balsamin, saks ransk balsamine id. < kr balsamín5e ’balsamiyrtti’. — Vi (Wied) palsamiin ’Impaties balsamina’ < saks; ka palsami, palstain id.
ilm. < sm.
Hellquist 1939 SEO 49, SKES 1958 478 (sm < nr).

palmu (Agr) ’palmupuu (kirjak.); pajunoksa, jossa
on pajunkissoja (etup. länsimurt.) / Palme; Weidenzweig mit Kätzchen, Palm’, palmustaa ’kerätä
pajunoksia’
< ruots, vrt. nr palm ’palmu’, ruots murt. Sm
pallmo ’pajun oksa’ < saks ransk palme < lat palma
’kämmen; palmu; oksa’. — Sm palmetti
’viuhkamainen koristeaihe’ < ransk palmette demin.
s:sta palme (< lat palma); ka paDlmovoi tuohus
’kynttilä, jossa on tuoksuvaa palmunöljyä’ ilm. ven
vaikutusta; vi palm (g. -i) ’palmu’ < saks; lpN
pal |bmâ- ’palmu’ < sk.
Rietz 1862–67 SDL 494 (ruots murt. palm ’pajun kukinto’ >
sm), Qvigstad 1893 NL 100 (lp ~ sk), Streng 1915 NRL 140,
SKES 1958 477 (vi > va), EEW 1982–83 1916 (vi < saks).

palmusunnuntai (Raam 1642; Agr palma sunnuntai; yl.) ’pääsiäistä edeltävä sunnuntai /
Palmsonntag’
< ruots, vrt. mr palma sunnodagher, nr palmsöndag, ns Palmsonntag < lat dominica palmarum Raamatun
pääsiäiskertomuksen
mukaan,
jossa
Jeesuksen tielle siroteltiin palmunoksia. Ks. myös
palmu.
Streng 1915 NRL 140, Toivonen 1955 SanaSan 37, SKES
1958 477.

palokärki ks. kärki2.
palsa1 (Lönnr 1880 Palsu; Länsip) ’pohjoisille suoalueille ominainen roudan synnyttämä turvemätäs /
Torfhügel, Bult’, yhd. palsasuo
< lpN bâl |sâ (Lu In) ’iso kumpu; mätäs suolla’.
Samasta lp sanasta (ilm. sm välittämänä) myös ruots
pals ’turvemätäs’. Sana on levinnyt luonnontiet.
tekstien kautta moniin kieliin, vrt. engl saks ransk
palsa, mon. palsas ’lämpöä eristävä turvemätäs’,
engl palsa bog ’palsasuo’.

palsami2 ’voide’ ks. balsami.
palsi (: palsin, harv. pallen; LönnrLis 1886) ’kova
savi- t. maakerros (erit. järven t. joen pohjassa;
Peräp Länsip); vesirajaan alhaisen veden aikana
muodostunut kuiva sora- t. savireunus; matalikko
selkävesillä (PHäme, paik. Satak) / harte Lehm- od.
Erdschicht (bes. am Grund eines Sees od. Flusses);
trockener Uferstreifen bei niedrigem Wasserstand;
Untiefe im offenen Wasser’, johd. palsikko ’järven
rannan se osa, joka tulvan aikana on veden alla,
muutoin kuivana’ ~ ka palsi (mon. palled) ’reuna,
vieri, varsi’
= lpLu puolta (E U Pi) ’vuoren t. mäen rinne’ (lp
|
bal dâ ’vieri, vierus, sivu’ < ims; N bal |se ’tiukka savi’ < sm)
< (vk)germ *falSa-s, *falSi-, vrt. mn faldr ’poimu, laskos, lieve, helma’, mr falder ’id.; kerta’, mys
falt ’poimu’, kys manic-falt ’(lehmän) satakerta’. Ks.
myös palle1–2, paltta1.
SKES 1958 478 (sm ka ? ~ lp; lp osin selvästi < sm), E. Itkonen Vir 1975 169, *Koivulehto Vir 1976 254–57 (< germ), T.
Itkonen 1980 CQuiIFU 3 228 (sm ~ lp), Hofstra 1985 OsFiGerm 132, Ritter 1993 Studien 76, 206, 213.

palsta (Jusl 1745; yl.) ’rajallinen maa- t. metsäalue;
lehden, kirjan sivun palsta / Parzelle; Spalte, Kolumne’, murt. myös ’metsätöissä yhdelle t. useammalle
annettu hakkuualue (etup. PSm PKarj); poron kiinnipitohihna (Peräp Länsip); (kärryn t. rukin) pyörän
kehän osa (Jusl; KaakkSm)’, rinn. palsa (PHäme,
osin KSm), pals(s)as (paik. KPohjanm), pals(s)i
(LaatKarj) ’pyörän kehän osa’, johd. palstake,
palstare (harv.) ’liuska, kieleke’, palsto(i)ttaa ~
ink palsta ’pyörän kehän osa’ | ka palsta ’rajattu
maa-ala; hakkuuala; kärrynpyörän kehän osa’ | ly
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paust(e (mon. paustad) ’palsta’ (sm > nr murt. Sm
palsta ’maapalsta’).
Sanaa on arveltu lainaksi ven sanoista polosá
’(maa)kaistale; suikale; sarka; vako’ t. plast (g. -á)
’kerros; kaistale; viipale’ tai murt. polstƒ ’paksu pala
kangasta t. taljaa’, mutta lainoja on pidettävä lähinnä
äänt. syistä epävarmoina (ka polossu ’raita; peltosarka; tanko’ ja ly polos ’peltosarka’ kuitenkin selvästi
< ven). Merkitykset ’tontti’ ja ’lehden, kirjan sivun
palsta’ ovat uudehkoja, jälkimmäiseen ovat vaikuttaneet samaa merkitsevät nr spalt, ns Spalte; kaiken
kaikkiaan sm sanassa lienee aineksia useilta tahoilta.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven polosá), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 90–91 (sm < ven polst), Lönnrot 1880 SRS 2 146
(sm < ven plast), Mikkola 1894 SUST 8 153–54 (ei ven; au
polossu < ven), Saxén 1895–98 Lånord 184 (sm > ruots murt.
Sm), Kalima 1923–24 FUF 16 171 (+ ly), Kujola 1944 LyS
326 (ly polos < ven polosá), Kalima 1952 SlS 140, SKES 1958
478–79 (+ ka; sm ? < ven), *Plöger 1973 RL 119–20 (? < ven),
Vahros 1974 Sananj 16 168.

palsternakka (Flor 1678; yl., ei PSm) ’Pastinaca
sativa / Pastinake’, murt. myös pasternakka
< nr palsternacka < kas pa(l)sternake < lat pastinaca id.
SKES 1958 479 (sm < nr < kas < lat).

paltamo (Kain PPohjanm) ’kainuulainen jokivene,
tervavene / Flußboot (zum Teertransport)’.
Sana liittyy 1800-luvulla kukoistaneeseen tervanpolttoon, jolloin Paltamolla oli keskeinen asema Oulujoen vesistön varrella ja sieltä tulleita tervaveneitä
alettiin leikillisesti kutsua paltamoiksi. Monet
kirjailijat ovat käyttäneet sanaa, mikä on vaikuttanut
sen säilymiseen.
Sirelius 1921 KansanomKultt 2 56, Räisänen Vir 1965 41–42.

palte ’rinne; reuna; päärme’ ks. palle1–2.
paltsa (paik. Peräp) ’karvattomaksi kulunut (kohta)
peski(ssä) / abgenutzter Rentierpelz, kahle Stelle im
Rentierpelz’
< lpN spal |Vca, spal |zV a ’paljas tai karvaton esine’,
In spœalVcVcœa ’karvattomaksi kulunut peski’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 34 (sm < lp), SKES 1958 479.

paltta1 (Agr; PHäme, osin VarsSm) ’mäen rinne t.
reuna / Abhang, Bergrand’, paltto ’ojan piennar
(paik. Pohjanm); tervahaudan reuna (Gan 1787; PPohjanm Kain)’ ~ va (Must) paltta ’piennar’.

Samaa germ alkuperää kuin palle1–2 ja palsi, ks.
näitä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 339 (sm ~ lp puold), Anderson
1879 Studien 180, SKES 1958 479 (sm ~ va).

paltta2 (paik. lounmurt.) ’kyyhky, Columba / Taube’
~ va pallo (mon. pallod), palta (mon. pallad), palla,
(Must) pallas (g. palt®a) ’kyyhky’.
Sana on laskettu va tietojen perusteella Suomen
lounaismurteista
löytyvien
virolaisuuksien
joukkoon, vaikkakaan sille ei virosta suoraa
vastinetta löydy.
SKES 1958 479 (sm ~ va), T. Itkonen Vir 1983 202 (< vi).

paltti (Jusl 1745; ei murt.) ’ylitsepursuava, liiallinen
/ überschäumend, übermäßig’, palt(t)inen (osin
VarsSm) ’suuri, valtava, runsaslukuinen’, palt(t)isesti
’paljon’, ylenpalttinen (Agr); paltoutua, paltoontua,
paltoilla (nämä Savo, paik. KSm) ’keräytyä,
tungeksia, ahtautua’; samaan sanueeseen kuulunee
myös suupaltti (Raam 1642; yl.), suupaltto (laajalti
savmurt.) ’suulas, lörppö, tyhjänpuhuja’.
Sanoille on esitetty germ alkuperää, vrt. kas balt,
bolt, mr balder, nr båld, nt bold ’urhoollinen,
rohkea, uskalias, reipas’, mn ballr ’rohkea; julkea,
röyhkeä’, joka semantt. syistä on kuitenkin
epätodennäköinen.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 272 (< germ), Streng 1915 NRL
140–41, Karsten 1944 FmS 10 365, SKES 1958 479.

palttina (Jusl 1745; itämurt.) ’palttinasidos,
palttinasidoksinen pellava- t. puuvillakangas /
Leinwand(bindung), Leinen- od. Baumwollstoff in
Leinwandbindung’, palttinainen ~ ink palttina
’kankaan koko le-veys; palttina’, palttinain
’pellavakangas’ | ka palttina ’pellava- t.
hamppukangas’, palttina(h)ine ’palttinainen’ | ly
palttin ’palttina’ | ve paut{i7n (g. pautnan), pout{in,
palt{in id.
< mven polot¥ıno ’palttina’, ven polotnó id.
Lainaa on epäilty vieläkin vanhemmaksi, jopa
kantasl asusta *polt¥ıno periytyväksi.
P. A. Europaeus 1782 Käsik (sm ~ ven), Mikkola 1894 SUST 8
154 (sm ~ au ve; < kantasl), Kalima 1929 ZSlPh 6 154 (<
mven), Mikkola 1938 SUST 75 73, Kalima 1939–40 FUFA 26
43, Mägiste 1940 EKirj 34 129–32 (? ~ vi palkna ’kangasrulla’), Kalima 1952 SlS 133 (+ ly), SKES 1958 479, Nirvi
1961 KV 41 114 (+ ink), Ruoppila 1967 KalKansank 33–34,
kartta 34, Plöger 1973 RL 120, Hahmo 1994 Grundlexem 231–
32.
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paltto (JuslP, Gan 1787; PSm) ’arka, varovaiseksi
tullut t. pyydyksiin käymätön eläin; kokemuksesta
viisastunut; kesy / scheu, vorsichtig, sich vor Fallen
in acht nehmend (Tier); erfahren, verschlagen;
zahm’, yhd. palttojänis, palttokettu, johd. palttoutua,
palttouta, palttua ’tulla välinpitämättömäksi tai
araksi; kyllästyä, saada tarpeekseen; tottua; paatua’ ~
kaP palttoutuo ’eläimestä: hylätä pyydys, karkottua’
? < lp, vrt. lpN bal |tot (In) ’ruveta pelkäämään
jtak.; arkiintua jonkin takia; karkottua’, N b®altuk
’myrkkyä maistanut ja siitä varovaiseksi tullut
eläin’. Lainasuhde saattaa olla myös päinvastainen.
Sm sana voisi ehkä olla sanan piltto (PSm) ’arka,
vauhko’ variantti (tämä < lp bil |to id. < ruots, ks.
piltua), jolloin main. lp sanat < sm.
Hakulinen 1932 Sanastaja 9 8, SKES 1958 479 (sm > lp),
Hansegård 1967 Jukk 175–76.

palttoo (Lönnr 1880; yl. et. LSm) ’pitkä vuorillinen
päällystakki / Mantel, Paletot’, paltto (et. ISm),
palttu (osin KaakkSm), paletta (Peräp Länsip)
< nr paletå < ransk paletot ’päällystakki’. — Ink
paltto, ka paltto, ly paDltto, lpKld pa‰lte (T)
’päällystak-ki, palttoo’ < ven paDltó id.; myös sm
ositt. mahd. < ven.
TS 7 1915 149 (sm < ransk), Kujola 1944 LyS 298 (ly < ven),
KKSK 1 1958 337 (lpKld T < ven), SKES 1958 479–80 (sm <
nr), Nirvi 1971 InkS 381 (ink < ven), Plöger 1977 RLDial 321
(KaakkSm < ven).

palttu1 (STS 1776 paltu-leipä; laajalti LSm)
’verestä, (ruis)jauhoista ym. tehty paksuhko paistos,
verileipä / gebackene Speise aus Blut und Mehl,
Blutbrot’
< nr palt ’veripalttu’, mr palta ’palaset,
kappaleet’, kas palte ’kappale, pala’, as palt ’liha- t.
leipäpala, veripalttu’. — Vi murt. palt (g. paldi)
’veripalttu’ < saks; lpLu palti ’veripalttu’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 48 (sm < ruots), SKES 1958 480 (vi <
saks; lpLu < sk), *Talve 1974 Sananj 16 57.

palttu2 (murt. melko yl.): antaa palttua ’olla välittämättä; moittia (harv.) / sich nicht kümmern, scheren
um etw.; tadeln’.
Sanontaan on todennäk. sekoittunut vaikutteita
monesta eri lähteestä, vrt. et. palttoutua ’tulla
välinpi-tämättömäksi’ (s. v. paltto), lisäksi puhua
palturia t. palttua (ks. palttu1, palturi), vrt. myös nr
lura t. narra palt i någon ’petkuttaa, huijata, narrata
jkta’.

Hakulinen 1932 Sanastaja 9 8, SKES 1958 480 (kuuluu mahd.
kansanetym. sanan palttu1 yhteyteen).

palturi (Lönnr 1847; laajalti murt.), palteri (PKarj),
palturitupakka ’kotitekoinen tai itsekasvatettu
tupakka; Nicotiana rustica / selbst hergestellter od.
angebauter Tabak, Bauerntabak’, puhua palturia
’puhua perättömiä, tyhjänpäiväisiä’ ~ ka palteri
’palturitupakka’
< ruots palttobak ’kessu; purutupakka’ (muistuttaa väriltään ja koostumukseltaan veripalttua, vrt. nr
palt s. v. palttu1); vaikutusta on ilm. myös ruots sanasta (murt. Sm) pallra, paldra ’höpöttää, juoruta,
puhua tyhjänpäiväisiä’. Nr murt. Sm palldori ’huonolaatuinen tupakka; kessu; perätön puhe’
puolestaan < sm.
Saxén 1895–98 Lånord 185 (sm > ruots murt. Sm), Karsten
1944 FmS 10 365–66 (sm < ruots murt. palldär ’lörpötys’; sm
merk. ’purutupakka’ < ’roska’), SAOB 19 1952 P 102.

palvata (Vhael 1714; yl.) ’kypsentää ja savustaa
lihaa (harv. kalaa) hitaasti kosteassa ja lämpimässä
tilassa, saunapalvata / (Pökel)fleisch (selten Fisch)
kalt räuchern’, palvaus, palvi-, palva-, palvo-,
palvuliha, palviaiset ’maistiaiset vastapalvatusta
lihasta’ ~ ink palvata ’kuivata kalaa, lihaa’, palvott®a
’palvata’ | ka palvata ’palvata lihaa t. kalaa’ | va
palvauta ’palvautua’
= lpLu murt. puqlve- (R) ’savustaa, paahtaa’. —
Sm palvata > nr murt. palva ’palvata’, lpKo pœalv5ed
’paahtaa’; sm palvi > lpIn pälvi ’palvattu kala’. Ks.
myös palvoa.
Donner 1874 SMA 1 51 (palvata ~ palvella, palvoa), Saxén
1895–98 Lånord 185 (sm > ruots), Kettunen 1951 KV 31 126
(~ palvoa; sm ~ va lp), SKES 1958 480 (+ ka), LpIn 2 1987
327 (sm > lpIn).

palvella ks. palvoa.
palvoa (Kal; kirjak.) ’osoittaa jumalana t. pyhänä pitämälleen kunnioitusta, palvella jumaloiden;
hoivata, helliä, passata (paik. murt.); pyytää, anoa
(InkVi) / anbeten, verehren; pflegen, verwöhnen;
bitten, flehen’, palvota, palvata (paik. länsimurt.)
id., palvonta, palvella (Agr; yl.), palvelija, palvelus,
palvelu ~ ink palvoa ’palvella; rukoilla’ | ka palvuo
’palvoa, palvella, passata; palvella Jumalaa; pyytää
kiihkeästi, rukoilla’, palvata ’hellitellä; liehitellä;
palvella Jumalaa’, palvautuo ’kiintyä, rakastua’,
palve ’pyyntö, rukous; halu, himo’, palvella ’palvoa,
hellitellä; palvella, hoitaa’, palvelija | va (Tsv,
Kukk) palvoa ’rukoilla, pyytää’, (Tsv) palvo
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’rukous, pyyntö’ | vi paluda ’pyytää, anoa; rukoilla’,
palve ’pyyntö, rukous’, palvetada ’rukoilla’, palvus
’rukoushetki’ | li pallq (prs. p5olab) ’pyytää, anoa’,
p5olam ’pyyntö, rukous’. — Sm > lpN bal |vâlit (R Lu
In) ’palvella’, Ko pœalvad ’palvoa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 313 (sm ~ lp), Porthan 1782 OS 4
44 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 143 (+ va), Ahlqvist 1871 KO
193, 217 (va vi > sm > lp), Donner 1874 SMA 1 51 (palvella,
palvoa ~ palvata), Thomsen 1890 BFB 161–62 (+ li; ? < baltt),
Paasonen 1896 KielLis 22–23 (+ ka, md palams ’suudella’),
*Tunkelo Vir 1912 106–13, *Kettunen 1951 KV 31 123–27
(palvata ~ palvoa), SKES 1958 480 (~ ? md; mahd. samaa
alkuperää kuin palvata), Häkkinen 1987 ES 225–26 (yhteys
v:iin palvata semantt. perustelematta), Sammallahti 1988
UrLang 548 (sm v:n yhteyteen vog p®awql, ostj pugql, unk falu
’kylä’).

pamahtaa (HAchrenius 1776; yl.) ’knallen, krachen’,
pamauttaa, pamahdus, pamaus, pamu (paik.
Kymenl EKarj) ’myrsky’ ~ ink pamahella, pamaht®a
’pamahtaa’, pamm®ahos ’pamaus’, pamissa ’jyristä
(ukkonen); puhua kovalla äänellä’ | ka pamahtoa,
pamata, pamissa ’paukkua, jyristä’, pamakko ’kova,
pamahteleva (ääni)’, pamahus | ly pamahtada
’pamahtaa’, pamittada ’lyödä, takoa’ | va pamahta’pamahtaa’.
Onomat. sanoja, vrt. interj. pam. — LpIn paamman ’melu, meteli’, pamiidi∞d ’rääkyä’ < sm.
SKES 1962 481 (sm ~ ka ly va; lpIn < sm).

pamppu1 (Salamnius 1690; etup. länsimurt.) ’lyhyehkö tankomainen lyömäase, patukka; miekka
(vanh. kiel.) / Schlagstock, Knüppel; Schwert’, johd.
pamputtaa, pamppari ’miekankantaja’
< ruots pamp (vanh.) ’lyömämiekka’ < kas pampe ’leveä miekka’.
Renvall 1826 SSK 2 48 (sm < ruots), SKES 1962 481.

pamppu2 (LönnrLis 1886; melko yl.) ’jk pallomainen (lyhyt, pullea ihminen; perunan marja jne.); osmankäämin kukinto; (ark.) vaikutusvaltainen mahtimies (Gan 1787 pamppari id.); sotamies (korttipelissä; Lönnr 1880) / etw. Ballartiges (kleiner,
rundlicher Mensch, Frucht der Kartoffel usw.),
Blütenkolben des Rohrkolbens; Boss, Bonze; Bube
(Spielkarte)’, pampula, pampura, pampukka
’pallomainen esine’, pamppaantua ’paksuuntua,
kasvaa, pulskistua’ ~ ink pamppu ’lumi- t. savipallo’
| ka pamppu, pampero ’pieni, pullea lapsi’.
Deskr. sanoja, vrt. pumppu2, osin selvästi vaikutusta myös < nr pamp ’pullea ihminen; pomo,
isokenkäinen; sotamies (korttipelissä)’, murt. (Sm)

pampig ’komea, mahtava’, pampog ’lyhyt, pullea,
kömpelö’ sekä sanasta pamppu1, ks. tätä.
Karsten 1944 FmS 10 366, 623 (sm < ruots), SKES 1962 481
(+ ka).

paneeli (Lönnr 1880 paneili; eri tahoilla murt.), paneli ’laudoitus; jalkakäytävä (aik. laudoilla päällystetty; KarjKann Ink); länkien pehmusteet (paik.
KaakkSm) / Holztäfelung; Bürgersteig (früher aus
Brettern); Kummetpolster’, johd. paneloida, yhd.
paneelilista, paneelilauta
< nr panel ’panelointi, laudoitus’ (< kas < ransk).
Ka panieli, panieri ’jalkakäytävä’, ositt. myös
KaakkSm paneli ’jalkakäytävä’ < ven panéDl
’laudoitus; jalkakäytävä’ (<< ransk). — Yhd. uud.
paneelikeskustelu, johon vrt. engl panel discussion
id., panel mm. ’(keskustelun) osanottajat;
valamiehistö’.
TS 7 1915 165 (paneli < lat panellus), Hellquist 1939 SEO
747, Ruoppila 1956 EKarj 115 (’katukäytävä’ < ven), SKES
1962 481 (sm < nr), Pulkkinen 1984 LokSp 125.

panelli ks. flanelli.
panhuilu ks. paniikki.
paniikki (AMeurman 1887) ’pakokauhu; voimakas
ahdistustila / Panik’, yhd. paniikkihäiriö, paniikkimieliala
< ruots panik ’pakokauhu’ < ransk panique id. <
kr panikón id., panikòn de˜ıma ’paaninen kauhu’.
Lähtökohtana on kreikkalaisen mytologian karjan ja
paimenten jumala Pan, joka saattoi herättää äkillistä
kauhua; panhuilun nimi juontuu Panin soittimena
olleesta huilusta.
TS 7 1915 166 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 747 (ruots
sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 404–05.

panimo ks. panna1.
panka (Eurén 1860, myös pankku) ’(sangon, padan,
korin) kädensija, sanka, kahva; vihdan t. luudan side
(kaakkmurt.); poron päitset; lehmän t. poron kaulain,
(puinen) kytkyin, panta (PSm) / Henkel, Griff, Weidenband um Birkenquast od. Reisigbesen; Rentierhalfter; (hölzerne) Fessel am Hals von Rind od. Rentier’, yhd. pankakori, pankaniekka ’pärekori’, pankka, pank(k)aoksa (PSm) ’vahva oksa, jota metsuri
voi käyttää kädensijana’ ~ ink panka ’(astian, silmälasien) sanka’ | ka panka ’sanka, kahva, kädensija; jk
muu kaaren muotoinen esine t. sen osa’, P pankaine
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’poron päitsihihna’, pankottoa ’panna porolle päitset
päähän’, pankaset ’korvarenkaat’, pankistuo ’taipua,
mennä kaarelle’ | ly pang((e) ’sanka’, pangankerain(e
’sangallinen’, pangai7ne ’korvarengas’ | ve pang
’sanka, kahva’, pang®ane (demin.) | va panka ’sanka’
| vi murt. pang id.
= lp bag |ge ’poron, hevosen, lehmän päitset’ |
? mdE pango, M panga ’mordvalaisnaisen pukuun
kuuluva päähine’ | ? vogI p5ox-küJolqj, L p5ox-ko®alig
’ohjakset’ (küJolqj, ko®alig ’nuora, köysi’) || ? samJr
pank | Jn poggo, foggo | T fónka | slk paq, p®anka,
pan | Km pana, päqna | Kb pona ’kahva, kädensija,
varsi’. Sm ka sanan merk. ’poron päitset’ todennäk.
< lp, josta lienee myös ven murt. pánga
’kiinnityshihna poron kellossa’. Ks. myös panki,
pankku.
Ahlqvist 1871 KO 140 (sm ~ md), Qvigstad 1881 Beiträge 51
(+ lp), Wiklund 1896 SUST 10 312, Setälä 1912–13 FUF 13
421 (sm ? < lp), Setälä 1912–14 FUFA 12 28, 85 (~ sam),
Karsten 1914 GRM 6 78 (< germ *fanha-, vrt. kys v®ach), *Setälä 1914 NphM 16 165–70, Kalima 1915 OLR 180 (+ ly ve;
ims > ven), Setälä 1915 SUSA 30:5 85 (+ va), Saareste 1924
LVEM 241 (+ vi murt.), T. I. Itkonen 1932 AASF B 27 64 (sm
t. lp > ven), Karsten 1944 FmS 10 366–67 (< germ), Liimola
Vir 1950 154, 212 (+ vog), E. Itkonen 1956 UAJ 28 68, SKES
1962 481–82 (+ ka), Janhunen 1977 SamWsch 113, UEW
1988 354–55.

panki (Renv 1826; Kaakk- ja KSm Savo Ink), pankki (Jusl 1745 pancki: pangin; paik. murt.) ’ämpäri;
puinen astia, voirasia / Eimer; Holzgefäß,
Butterdose’ ~ ink panki ’ämpäri’ | veE pang id. | va
pank(e ’sanko, ämpäri’ | vi pang (g. pange t. pangi)
’sanko; kannellinen puuastia (Wied)’.
Johdos sanasta panka ’sanka, kädensija’, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 143 (sm ~ va vi), Setälä 1911–12 FUF
12 189 (panki ♦ panka), Ojansuu Vir 1915 14–15, 115–17,
144–45 (sm < baltt), Setälä Vir 1915 78–80, 119–21 (omap.),
Saareste 1924 LVEM 239, 241 (+ ve), SKES 1962 482, EEW
1982–83 1924.

pankka1 (EKPohjanm Satak, osin savmurt. Kymenl)
’tukkireen poikittaispalkki, jonka varaan kuorma ladotaan t. jolla istutaan; rukin penkissä oleva puu, johon rukinlapa liitetään (KPohjanm) / Querbalken des
Arbeitsschlittens zum Auflegen von Baumstämmen
od. zum Sitzen; Halter für den Rocken am
Spinnrad’, murt. rinn. pankki (paik. KaakkSm),
pankko (LönnrLis 1886; yl., ei Loun- ja ESm),
pankku (Häme), yhd. pankkareki (Lönnr 1880;
Pohjanm), pankkoreki (PSm) (sm > ka pankko, lpLu
pank5o ’tukkireen poikittaispalkki’ ja lpIn pœankku
’veistopölkky’)

< nr bank, banke ’reen poikittaispalkki’, joka on
samaa germ juurta kuin pankki1, ks tätä.
SAOB 2 1903 B 240 (ruots sanasta), Wiklund 1912 MO 5
237–38 (< mn spPong), Setälä 1914 NphM 16 166 (? ~ pankka2), Karsten 1915 GFL 135, 189 (~ pankka2 ? < kgerm *spang®a), Lagercrantz 1939 LpWsch 625 (lp < sm), SKES 1962
482–83 (< ruots).

pankka2 (Gan 1787; Pohjanm PSm) ’linnun rinta,
siipi; olkapää, lapaluu / Vogelbrust, Flügel; Schulter
(-blatt)’, johd. pankata ’pyristellä siipirikkona’, tav.
yhd. siipipankka, -pankko, siipispankka (1754), siipispanka(nen), siivispankka ’(siipi)kynkkä’ (kaP siivispanka ja ilm. myös lpKo pœagg3a id. < sm)
? = vogE pankql, I ponxql, L ponokql ’lapaluu’ |
ostjI pankql, E panxqt, P ponkql ’id., lapa luineen ja
lihoineen’.
Wiklund 1912 MO 5 237–38 (sm < mn spPong), Setälä 1914
NphM 16 166 (sm ~ vog ostj), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
28 (sm ~ lp), Collinder 1932 Urgerm 1 221, 223, Lehtisalo
1936 SUST 72 146, SKES 1962 482 (lpKo ? < sm), UEW
1988 355.

pankka3 ’penger, töyry’ ks. pankki1.
pankka4 ’kangaspakka’ ks. pakka1.
pankki1 (Lönnr 1880; ESavo PKarj, paik. KPohjanm
Loun- ja PSm) ’penger, kohoama, töyry, valli; hiekkasärkkä, matalikko (Loun- ja PSm Ruija) / Damm,
Böschung, Erhebung, Wall; Sandbank, Untiefe’,
rinn. pankka (VarsSm), pankko, pankku (paik. VarsSm Häme), yhd. lumi-, hietapankki, johd. pankkoontua, pankkaantua (paik. murt.) ’kerääntyä’ ~ ka
pankka ’(jään) reuna’, ? pankoites ’puun oksille
kerääntynyt lumi, tykky’
< nr bank, murt. banka ’äyräs, penger; särkkä,
matalikko; pilviröykkiö’ (< as saks bank < germ
*banki-). Eri-ikäisiä lainoja samasta germ sanueesta
ovat myös pankka1, pankki2, pankko1, penkki ja
pakka2, ks. näitä. — Vi pank (g. panga) ’lohkare;
rantatörmä’ < nr.
Lönnrot 1880 SRS 2 150 (< saks), Saareste 1924 LVEM 9–10
(vi < ruots), Ariste 1933 ERL 85–86, SKES 1962 482 (s. v.
pankka2 ~ vi; < ruots).

pankki2 (As 1800 bankjin ill.; yl.) ’rahalaitos / Geldinstitut, Bank’, yhd. (uud.) mm. geeni-, termi-, tietopankki (sm > ka pankki, lpIn pankki ’pankki’)
< ruots bank ’pankki’ < as holl bank id. < ital
banca, -o ’pankki, alk. rahanvaihtajan penkki t.
pöytä’ samaa kantaa kuin germ *banki- ’penkki’
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(vrt. pankki1, pankko1 ja penkki). — Vi pank
’pankki’ < saks; ink pantka, ka pankka ’pankki’ <
ven bank. Ks. myös pankko2.
SKES 1962 483, *Karlsson 1964 AAA 28:2 103–07, Nirvi
1971 InkS 382 (ink < ven), LpIn 2 1987 309 (sm > lpIn).

pankkiiri (Ahlqv 1865) ’Bankier’, vanh. kiel. myös
pankkieri, pankiiri, pankkiri
< ruots bankir ’pankkiiri’ < saks bankier id. <
ransk banquier, ital banchiere id., johdos s:sta
banca, -o ’pankki’, ks. pankki2, vrt. myös pankrotti.
TS 7 1915 187 (sm < ransk), Karlsson 1964 AAA 28:2 107.

pankko1 (Jusl 1745; ISm KPPohjanm) ’uunin liesiosaa ympäröivä penkkimäinen ulkonema; uunin tulisijan edusta / Ofenbank; Raum vor dem Ofenherd’,
rinn. pankku (PHäme ja ymp.) id., panko (paik. E- ja
KaakkSm) ’uunin päällys’ (sm > ka pankko ’uunin
pankko’)
< germ *banki-, vrt. mn bakki, bekkr, nr bänk,
mr bænker, nt bænk, saks bank ’pankko, penkki’.
Vrt. pankka1, pankki1.
Mikkola 1894 SUST 8 16 (sm < germ), Sirelius 1911–12 FUF
11 31 (< ksk), Setälä 1912–13 FUF 13 421 (< mn), Hellquist
1939 SEO 122, Vries 1961 AnEW 23, 31 (< mn bakki t.
bekkr), SKES 1962 483 (< ksk t. vanhempikin germ *bankon-,
banki-), Valonen 1963 SUST 133 483–88.

pankko2 (As 1665 bancon zedeli) ’(hist.) esim. Ruotsin valtakunnan pankin seteli- ja vaihtorahasta ennen
käytetty nimitys; pankki; (salainen) varasto, kätköpaikka (GJCalamnius 1734; länsimurt., ei PSm) /
Bankwährung; Bank; (Geheim)vorrat, Versteck’,
pankkoo (Satak Uus EPHäme) ’varasto’, yhd.
pankkokruunu (paik. Peräp Länsip) ’1 kruunu 50 äyriä’
< ruots banko ’(vanh.) pankki; vaihtoraha’, saks
holl banco id. < ital banco ’pankki’, ks. pankki2.
Renvall 1826 SSK 49 (< ruots), Hellquist 1939 SEO 50, SKES
1962 483, *Karlsson 1964 AAA 28:2 107–08.

pankko3 ’penger, töyry’ ks. pankki1.
pankku (vanh. sanak. alkaen Jusl 1745; ei murt.)
’(koriste)nasta, solki / Fibel, Spange’, panku (Raam
1642 »cullaiset pangut hopia nastoilla» sekä vanh.
sanak.) ’koriste, kääty’.
Sanalle
ei
voida
esittää
varmaa
alkuperänselitystä, koska sen alkup. muoto ja
merkityskään eivät ole aivan selvät; sen kirj.
lähtökohta sm:ssa on yllä main. Raam katkelma ja

merk. ’nasta’ (sanakirjoissa) perustuu selvästi sen
harhatulkintaan. Merk:n ’solki’ alkulähde on
epäselvä, merk. voi olla teorioitu. Sanalle on esitetty
vanhaa germ alkuperää (ksk *spangu, vrt. nr
spång ’solki’, mn spPong ’ohut metallilevy’, ns
Spange ’solki, hakanen; (ranne)rengas’), ja toisaalta
se on yhdistetty sanaan panka, jonka johd:illa lähisukukielissä on erilaisten korujen merkityksiä.
Thomsen 1869 GSI 139 (sm ~ vi pangal ’solki’ < mn mys),
Wiklund 1912 MO 5 237, 246 (pankku (demin.) ♦ panka < mn
> lpR spakko ’hopealevy vyössä’), Vries 1961 AnEW 540,
SKES 1962 483 (vi pang (Wied) ’solki, kaulakoru’ < saks),
EEW 1982–83 1924 (~ panka), Hofstra 1985 OsFiGerm 300
(< germ).

panko ’uunin päällys’ ks. pankko1.
pankrotti ’vararikko, konkurssi / Bankrott’, murt.
myös pankrutti (Lönnr 1874, rinn. b-), pankruutti,
pankrootti, vanh. pankkorotta (Gan 1787) (sm > ka
pankru(u)tta, pranku(u)tta ’vararikko; kunnian
menetys’)
< nr bankrutt, ns Bank(e)rott ’konkurssi, vararikko’ < ransk banqueroute id. < ital banca rotta
’murtunut (rahanvaihtajan) pöytä’, ks. pankki2,
pankko2.
Wichmann 1893 Suomi 3:6:2 19 (sm < ruots), Streng-Renkonen 1938 Siiv 209 (< ruots saks < ital), SKES 1962 483.

panna1 (Agr; yl.) ’asettaa, sijoittaa; olla sukupuoliyhteydessä (mies) / setzen, stellen, legen; koitieren’,
johd. panetella, panettaa, paneutua, panimo, pano,
panos; panin (As 1757; LSm) ’soljen kieli’ ~ ink
panna ’panna’, panetella, panett®a ’viedä, toimittaa;
panetella’, panekki ’käärmeen pisto’, pantavikko
’naimaikäinen tyttö’ | ka panna ’panna’, panetella
’asetella, sijoitella, sovitella; haaveilla; soimata,
moittia’, paneutuo ’asettautua; ryhtyä jhk’, pano
’paneminen, pano’, panos ’kerralla valmistettava
määrä; (aseen) panos; panettelu’ | ly panda ’panna’,
panezuda ’tulla pannuksi’, pa7n‰ı ’(rusetin)
kiinnittäjä’ | ve panda ’panna’, pühapan(em ’paaston
aattopäivä’ | va panna ’panna’, pantava
’naimaikäinen tyttö’ | vi panna ’panna’, panus
’panos’ | li p®anda ’panna’, pandqks ’käsky’
= ? mdE pa7nems, M pa7nqms ’leipoa’ | votj
pon{in{i ’panna, asettaa; olla sukupuoliyhteydessä;
antaa, määrätä (esim. nimi)’ | syrj p(enn{i ’olla
sukupuoliyh-teydessä (mies)’ | vogE po7n-, I pon-, L
pun-, P pin- ’panna, asettaa’ | ostj p3an- id. || samJr
(m) päen-, (t) pen- | Jn fun- | T fan- | slk pin-, pön-,
pen- | Km pel-, hel- ’panna, asettaa’.
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Ganander 1787 NFL 2 324–26 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845
182, 232 (+ sam), Castrén 1849 Ostj 91 (+ ostj), Ahlqvist 1856
WotGr 143 (+ va), Castrén 1858 Ostj2 98 (+ votj), Ahlqvist
1859 Anteckn 98 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 46, 49, 55, 66 (+
li), Halász 1893 NyK 23 442 (+ vog), Wichmann 1901
WotjChr 95 (+ syrj), Ojansuu 1907 KKO 87 (+ ka), Paasonen
1909 MdChr 105 (+ ? md), E. Itkonen Vir 1938 321–25, FUV
1955 46, E. Itkonen 1956 UAJ 28 65, SKES 1962 483–84 (+
ly), Nirvi Vir 1962 403 (+ ink), Sammallahti 1979 FUF 43 33
(~ sam *p(en-), Janhunen 1981 SUSA 77:9 16 (ural *p{in{i-),
Häkkinen 1987 ES 226, UEW 1988 353–54.

panna2 (Agr) ’kirkonkirous / Bann, Exkommunikation’, yhd. pannajulistus, johd. pannainen
(Hemm 1605) ’pannaan julistettu’, pannah(a)inen
’id., lievä voimasana’ (sm > lpIn pannahœazV ,
pinnœahœazV ’pannahi-nen’)
< mr banna ’kirous’, nr mn nn saks bann, nt ban
’panna’, mn nr banna ’torua, nuhdella’, förbanna
’kirota, manata’, bannor ’nuhteet’. — V:iin
pannastaa (EPohjanm) ’soimata, panetella, torua’
lienee vaikuttanut sekä ruots (för)banna että omap.
v. panna, panetella.
Ganander 1787 NFL 2 327, Renvall 1810–11 Orth 13 (sm <
ruots), Ojansuu 1909 KirkLain 81, Streng 1915 NRL 141,
SKES 1962 484–85 (lpIn < sm; vi < kas < germ *bannan
’kieltää rangaistuksen uhalla’).

panne ks. paanne.
panni (As 1757; Agr spanni; LSm) ’vanha
viljamitta, tav. 20 kappaa / altes Getreidemaß, gew.
20 Metzen (etwa 1/2 Tonne)’
< vur nr mn spann ’panni’ < kas span(n)
’puuämpäri; tilavuusmitta’ (> latv spanis, spannis
’ämpäri’ > li pa7n (mon. p5on7 id) ’ämpäri’). Sk taholta
myös > lpN span |nja (In Ko) ’ämpäri’.
Renvall 1826 SSK 2 49 (sm < ruots), Setälä Vir 1915 79–80 (<
ruots < kas; li (< latv) < kas), Streng 1915 NRL 212, SKES
1962 485 (lp < sk).

pannu (Ljungo 1609; yl.) ’Pfanne, Wasserkessel’,
johd. pannullinen ’pannun täysi; veripalttu (VarsSm
Peräp Länsip)’ ~ (sm >) ink ka pannu ’pannu’
< ruots, vrt. mmr mn nr nn panna ’pannu’, kas
panne, ns Pfanne, engl pan id. << lat patina ’pannu,
vati’. — LpN ban |nu (Lu In) ’pannu’ ositt. < sk, ositt.
< sm; vi pann (g. -i) ’pannu’ < kas, toisaalta vi murt.
pann (g. -u) id. < sm; li pan ’pannu’ (< latv panna
id.) < kas. — Sm pannukakku (CullKiria 1670) <
ruots pannkaka ’pannukakku’, vrt. kas pannek5oke id.
(> li pankok, vi pannkook id.).

Ganander 1787 NFL 2 327 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 49
(< ruots), Thomsen 1869 GSI 93, Lönnrot 1880 SRS 2 151 (~
saks), Qvigstad 1881 Beiträge 121 (~ lp, sk), Qvigstad 1893
NL 100, Streng 1915 NRL 141 (+ ka; vi < saks), Kettunen
1938 LivW 274 (li ~ latv; < kas), SKES 1962 485 (lp ositt. <
sk, ositt. < sm), Hansegård 1967 Jukk 176, Hinderling 1981
DELw 167.

panssari, vanh. pantsari (Agr) ’rautapaita, -suojus /
Panzer’, panssaroida
< vur pantsar, mmr panzar, nr pansar id. < kas
pantzer, panser << ital panciera ’panssari’, oik.
’vatsansuojus (alk. nahkainen)’ s:sta pancia ’vatsa’.
Ahlqvist 1871 KO 214 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 142 (<
vur mmr < kas), Hellquist 1939 SEO 747, SKES 1962 485.

panta (GGCalamnius 1754; yl., ei Ink) ’side, kaulain, (vitsa-, nahka)lenkki, vanne (esim. astian
ympärillä), sanka / (Hals)band, Lederriemen, Ring
od. Faßreifen (aus Weidenruten), Henkel’, yhd.
kaulapanta, hiuspanta, johd. pannoittaa ’sitoa t.
varustaa pannalla’ ~ vi (murt., Wied) pand (g.
panna) ’(astian, korin) vanne, vitsalenkki; sanka’ | li
p®anda ’poikkipuu; sarana’
< sk, vrt. nr mr mn band ’side, nauha; kiinnityslenkki; kahle’, ns Band id., germ *banda-; samasta
sk lähteestä myös > lpN bad |de (U Pi Lu In Ko) ’side, naru, nuora’. Sanan merk:een ims:ssa on ositt.
vaikuttanut äänt. läheinen s. panka, ks. tätä.
Castrén Suomi 1844 36 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 56, 139
(sm < sk), Wiklund 1890 SUST 1 85 (sm lp < sk), Qvigstad
1893 NL 98 (lp < sk), Thomsen 1920 SA 2 109, 205 (+ vi; <
sk), Kettunen 1938 LivW 279 (+ li, jossa myöhäistä vaikutusta
saks taholta), SKES 1962 485–86 (merk:ssä vaikutusta panka
sanasta), Hofstra 1985 OsFiGerm 324 (sm < germ).

pantata (Lönnr 1880; LounSm Häme EPohjanm,
paik. KSm Peräp Länsip) ’puristua, juuttua, ottaa
kiinni (saha puuhun, ovi kynnykseen t. karmiin), ahdistaa; pihistää, olla antamatta / steckenbleiben,
klemmen (Säge, Tür), (zu) eng sein; nicht hergeben’.
Sama sana kuin v. pantata s. v. pantti; tässä
main. kuv. merkitykset ovat kehittyneet pantata v:n
merk:stä ’pitää (toisen omaisuutta esim. lainan)
panttina; pidättää (itsellään)’. Merk:stä ’pidättää’
selittyy luontevasti myös paik. esiintyvä ’tukkia
(esim. pato veden juoksun)’, jolla toisaalta tuntuu
olevan yhteys paanne (ks. tätä), pa(a)ntaa sanaan;
PSm:ssa
sanat
ovatkin
päässeet
toisiinsa
vaikuttamaan.
Kuv.
merkitykset
osoittavat
melkoisen laajaa levikkiä ja pitkällekin ehtinyttä
merkityksen kehitystä, mutta toisaalta pantti ja
siihen liittyvä pantata, vaikka ovatkin uudempaa
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ruotsin kielen vaikutusta, tavataan jo vanhimmassa
kirjakielessämme (1500-luvulla).
SKES 1962 486–87 (mahd. samaa alkuperää kuin pantti, ositt.
vaikutusta paantaa sanasta), Lytkin 1969 SFU 5 285 (sm ~ syrj
p{id: k{iz p{id ’kuiva yskä’).

pantio (Jusl 1745; itämurt. Kymenl, paik. KPPohjanm Länsip) ’kehikko, (riukujen t. näreiden ympäröimä) kasa t. kuoppa, jossa säilytettiin kaloja,
kaalia, naatteja (rehuksi), jäkälää tms.; kehämäinen
teerenpyydys (paik. Satak KSm) / Miete zur
Aufbewahrung
von
Feldfrüchten,
Fisch,
Rentierflechte o. ä.; kastenartige Birkhuhnfalle’,
rinn. pantia (paik. EKarj), johd. pantioida
’varastoida (kaalia)’
joko < germ *bandj5o(n)-, vrt. goot bandi ’side,
kytkyt’, mn benda ’side; kimppu’, nr murt. bänna:
orr-b. ’teerenpyydys’ tai < germ *bandja-, vrt. mn
bendi ’side, nauha, köysi’. Molempien kanssa samaa
kantaa on myös sm panta sanan lainaoriginaali, ks.
tätä.
Karsten 1906 NPhM 8 17 (sm < germ t. sk), Setälä 1912–13
FUF 13 422 (< germ), Toivonen 1944 FUFA 28 207–08,
SKES 1962 487 (runsaasti muita, sekundaareja merk:iä; joko <
germ *bandj5o- tai mahd. myös omap. johd. panta sanasta),
Koi-vulehto 1981 SFU 17 167, Hofstra 1985 OsFiGerm 300.

pantteri (VR 1644 pantheri) ’leopardi, Panthera
pardus / Panther’
< nr panter ’pantteri’ < kas pant5er << kr pánth5er
id.
Hellquist 1939 SEO 748, Koukkunen 1990 Atomi 405.

pantti (Agr; yl.) ’vakuus / Pfand’, yhd. panttivanki,
panttilaina, johd. pantata (asiak. 1593; Ljungo 1601
pantita) ’antaa, panna pantiksi (yl.); ottaa pantiksi,
pitää panttina (Lönnr 1880; paik. et. länsimurt.); pidättää (ks. tästä erikseen s. v. pantata)’ ~ ink pantti
’pantti’: pani pantt‰ı (esim. kellon) | ka pantti ’pantti,
takuu; panttileikki’, pantata ’panna pantiksi’ | va
pantti ’pantti’ | vi pant id.
< vur nr pant ’pantti’, mr panter < kas pant, vrt.
mys pfant, ns Pfand id., nr panta ’ottaa t. saada pantiksi; ulosmitata’, pantsätta, förpanta ’panna pantiksi’. — Vi mahd. suoraan < as; ink ka va < sm; sk taholta > lpN pan |tâ (E Lu In) ’pantti’.
Ganander 1787 NFL 2 327a (sm ~ vi), Renvall 1810–11 Orth
62 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 206 (sm vi lp < ruots saks),
Streng 1915 NRL 142, 143 (+ ka va; < vur mr < kas), Pajula
1955 Lainsuom 127, SKES 1962 487–88 (sm < ruots, ka < sm,
va < vi t. sm, vi < as t. ruots).

pantturi ’laivan kaari (Stjerncreutz 1863; KPPohjanm rannikko); kattotuoli t. sitä tukeva poikkipuu
(paik. PSavo KPohjanm Peräp Länsip) / Spant;
Dachstuhl, -balken’, rinn. panttari (LounSm
rannikko), pantteli, pantteri (Loun- ja KaakkSm
rannikko ja saaret), panttikaari (Ii Utajärvi) ’laivan
kaari’
< nr spant, mon. spanter ’kaari, kaaripuu’ < kas
t. holl spant id. samaa kantaa kuin saks v. spannen
’jännittää’. Tähän yhteyteen voi kuulua myös
pentturi (ks. tätä).
TS 7 1915 206 (sm < holl saks ruots), Hellquist 1939 SEO
1034 (ruots sanasta), SKES 1962 487.

panu (kansanr. 1700-l., Gan 1787) ’tuli / Feuer’,
esim. »tuli tuiski kirvehestä, panu tammesta
pakeni», esiintyy runoissa myös personifikaationa,
auringon poikana ~ ka (run.) panu ’tuli’
< baltt, vrt. mpr panno ’tuli’, panu-staclan ’tulirauta’.
Ahlqvist 1861 MMdGr 166 (sm ~ md päna-kud ’uuni’, »tulikota»), Ahlqvist 1875 KW 114 (vrt. mpr pan(n)o), J. Krohn 1883
SKirjH 566 (sm ka md < liett), O. Donner 1884 TechmZ 1 271
(sm md ~ mpr), Thomsen 1890 BFB 206 (sm < baltt),

Paasonen 1896 KielLis 23 (sm, mahd. myös md < baltt), Kalima 1936 BL 84, 146, Pokorny 1959 IEW 828 (mpr sanan
taustaa), SKES 1962 488, Ruoppila 1967 KalKansank 154.

papana (JuslP, Gan 1787; Häme KSm, paik. itämurt. KPPohjanm) ’(et. lampaan t. jäniksen) ulostuspallero / (Schaf-, Hasen)kötel’, rinn. papena (LounSm EPohjanm), papelo, papalo (KaakkSm), papeno
(paik. Satak EPohjanm) id., johd. papanoida, papenoida ~ ink papp®ala ’lantapapana’, papaloija ’papanoida’ | ka papelo ’(vars. lampaan) lantakakkara, papana; pieni ja pyöreä eläin’, papero ’papana’, paperoittoa ’ulostaa papanoita’ | va (Tsv) papal(o) ’(lampaan) papana’ | vi pabul ’(lampaan, jäniksen)
papana; pieni omena, peruna tms.’, murt. pabal,
pabun id. (sm ilm. > nr murt. Sm paplo ’lampaan
papana’).
Deskr. sana, vrt. pipana.
Ahlqvist 1877 SKR 57 (johd. sanasta papu), Saxén 1895–98
Lånord 185 (sm > nr murt.), Ojansuu 1918 KAÄH 74 (sm ~ ka
vi), SKES 1962 488 (+ va; mahd. papu sanan vaikutusta, vrt.
pepana, pipana), Hahmo 1994 Grundlexem 244–46.

papattaa (Eurén 1860; joks. yl.) ’puhua nopeasti;
paipattaa (jänis kiimassa); paukkua, rätistä / schnell
sprechen; fiepen (Hase in der Paarungszeit); knat-
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tern’, papatus, papattaja; papatti ’pieni rätisevä
paukkupommi’, papatillaan (paik. I- ja PSm)
’kiimassa (jänis)’ ~ ink papatta ’puhua paljon’ | ka
papattoa ’puhua nopeasti, hokea, torua’.
Onomat. sanoja, vrt. paipattaa sekä lpIn
pappaatti∞d ’paipattaa (jänis)’.
SKES 1962 488 (sm ~ ka, onomat., vrt. lpIn).

papelo (paik. KarjKann) ’vyön t. nauhan kudonnassa (kirjak. myös pitsinnypläyksessä) käytettävä puupalikka / beim Bandweben (hochsprachl. auch beim
Klöppeln) verwendetes Hölzchen’, merk. (KarjKann) myös yleisemmin ’kaulin, kapula; (kaulaus-)
palikka’.
Deskr. sana.
E. Itkonen 1971 StNF 58 131–32.

paperi (Agr; yl.) ’Papier’, johd. paperinen, paperikko, paperoida
< mmr pap(p)er, papir < kas pap(p)‰ır, kys pap‰ır
(ns Papier) ’paperi’ << lat papyrus < kr pápyros
’papyrus, papyruskasvi’. — Vi paber ’paperi’ ilm. <
saks, kuten myös li pap‰ır; ka va paperi ilm. < sm;
lpN b®aber, b®appar (E Pi Lu In) ’paperi’ < sk.
Fischer 1747 VocSib 111 (sm ~ saks), Renvall 1826 SSK 2 50
(sm < ruots), Wiklund 1890 SUST 1 88 (lpLu < ruots),
Qvigstad 1893 NL 98 (sm lp ~ sk), Karsten 1915 GFL 163, 165,
166 (sm < vur, nr murt. Sm), Streng 1915 NRL 143 (+ ka vi; <
sm < mmr < lat < kr), SKES 1962 488.

paperossi (Lönnr 1880 papirossi; yl. et. länsi- ja
kaakkmurt.) ’(holkki)savuke / Papirossa’, paperoska
(paik. KarjKann) ~ ink paperoska, paperossi | ka paperoska ’paperossi’
< ven papirósa, demin. papiróska < puol
papieros id., ositt. ehkä myös < ruots papiross id. (<
ven). Sm sanan -e- 2. tavussa voinee olla paperi
sanan vaikutusta, ellei se perustu oletettuun ven
murremuotoon paperósa, vrt. ven papír, murt.
papéra ’paperi’.
TS 7 1915 217 (sm < ruots ven), SKES 1962 488 (sm ositt. <
ruots papyros(s), papiross (< ven), ositt. suoraan < ven), Plöger
1973 RL 121 (sm < ven).

papiljotti (Lönnr 1880; uud.) ’hiusrulla / Lockenwickler’
< nr papiljott ’hiusrulla’ << ransk papillote id.,
papilloter ’kiertää hiuksia rullalle’ s:sta papillon
’perhonen’.
Hellquist 1939 SEO 748.

pappa (1853; Satak Häme K- ja KaakkSm) ’isoisä;
vanha mies; isä (yl. leik.) / Opa, Alter; Papa’,
paappa (EPohjanm) ’isoisä; appi’, papparainen ’ukkeli’
< nr pappa ’isä’, 1600-luvun lopulta levinnyt
kutsumanimi << ransk papa, vrt. lat papa ’isä’ (josta
>> paavi, ks. tätä).
Karsten 1944 FmS 10 356 (sm < nr < saks < ransk), Nirvi 1952
Suomi 106:1 126–27 (< ruots), SKES 1962 488, Grönholm
1988 RLT 114.

pappi (Agr; yl.) ’Geistliche(r), Pfarrer, Priester’,
johd. papillinen, papitar, pappila, pappius (Agr),
pappeus (Raam 1642), papisto; pappis- yhd:oissa
kuten p.-sääty, p.-vihkimys ~ ink ka pappi | ly pappi,
pap (-pe) | ve pap (mon. papid) ’pappi’ | va pappi
’id.; (saunan, kaivon) haltija’ | vi papp (mon. papid)
’(ortodoksisen kirkon) pappi’ (jo Henrik Lättiläisen
kronikassa 1200-l. pappi) | li päp (mon. päp‰ıd)
’pappi, kirkkoherra’ (sm ka > lpN bap |pâ, pap |pâ (In
Ko Kld T) ’pappi’)
< sl, vrt. ven pop ’pappi’ (< mys pfaffo ’pappi’
<< kr). Myös germ alkuperää on esitetty, mutta se on
hyvin epävarma, ja tiedot sk kielten tätä
muistuttavista sanoista vähäisiä. Vrt. myös poppa1.
Porthan 1781 OS 4 3, 87 (sm ~ ven lat), Ganander 1787 NFL 2
327a (sm ~ vi lp; ven lat), Sjögren 1821 GS 1 26 (< ven),
Sjögren 1832 GS 1 565 (+ va), Ahrens 1843 GrEhstn 123 (sm
vi < lat ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve; < ven), Ahlqvist
1871 KO 220 (+ li; < ven < lat), Qvigstad 1881 Beiträge 53
(sm lp ~ ven), Mikkola 1894 SUST 8 154 (sm ka ve va vi li <
ven), Schlüter SbGEG 1909 9 (< as), Ojansuu 1916 SKTT 171
(sm vi < as t. ven, ellei vi < sm < sk), Mikkola 1938 SUST 75
73–74 (ims < ven t. < germ), Kiparsky Vir 1939 277–78 (<
ven), Kalima 1952 SlS 133 (< ven), SKES 1962 488–89 (+ ly),
Plöger 1973 RL 121 (< ven), Häkkinen 1987 ES 227.

paprika (uud.) ’vihannes- ja maustekasvi / Paprika’
unk paprika sanan välityksellä < serbokroat
paprika, johd. s:sta papar ’pippuri’ << lat piper id. <
kr.
TESz 3 1976 93, Kluge 1989 EW22 526.

paptisti ks. baptisti.
papu (Agr) ’(et. härkä)papu (Kaakk- ja KSm); herne
(lounmurt. Satak EPHäme) / Bohne, v. a. Saubohne;
Erbse’, yhd. kahvi(n)papu, soijapapu, johd. papuri
(Gan 1783), papurikko, papumus (JuslP) ’täplikäs
eläin, et. hevonen t. lehmä’ ~ ink papu ’papu’ | ka
papu ’papu, härkäpapu’, papuri, papurikki ’täplikäs
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lehmä (t. hevonen)’, papuine ’täplä poron turkissa’ |
ve babu ’papu’ (b- myöh. ven vaikutusta)
< sl, vrt. ven bob ’papu (palko ja siemenet)’
(~ mpr babo, lat faba ’papu’). Nuorempia ven
lainoja ovat ka popa, ve boba ’papu’. Vrt. pöönä.
Ganander 1787 NFL 2 328 (sm ~ ven), Ahrens 1843 GrEhstn
130 (sm ~ vi ven), Ahlqvist 1856 WotGr 157 (+ va; < ven),
Ahlqvist 1859 Anteckn 81 (+ ve; < ven), Ahlqvist 1866 Suomi
2:6 102 (ve md vog unk < ven; sm va vi li < baltt), Thomsen
1890 BFB 210 (sm ve md vog < ven; va vi li < baltt), Kettunen 1922 LVeHA 1 2 (sm ve < ven), Kalima 1952 SlS 133–34
(sm ve < ven), SKES 1962 489 (+ ka; < ven), Plöger 1973 RL
122, Grönholm Vir 1989 73 (papu ja pöönä sanoista).

papukaija (LPetri 1644 papu-caja; yl. tunnettu)
’Papagei’
< ruots (nr vur) papegoja ’papukaija’ << ransk
papegai, papagai, esp papagayo id. Sm:ssa sana on
kansanetymologisesti mukautunut sanoihin papu ja
kaija ’lokki’ (ks. tätä sekä kajava); samanlaisia muodostelmia on muuallakin, esim. ital pappagallo
’papu-kaija’ (gallo ’kukko’).
Forsman (Koskimies) Valvoja 1891 86 (kansanetym. muodoste: papu + kaija), Hellquist 1939 SEO 748, SKES 1962 489.

para (Jusl 1745; yl.), paara (LUus EHäme, osin
VarsSm) ’omistajalleen hyödykkeitä (maitoa, voita,
rahaa) kuljettava t. (maito-, vilja)onnea tuova uskomusolento / mythisches Wesen, das seinem Besitzer
Gutes (Milch, Butter, Geld) zuträgt od. Glück (guten
Milch- bzw. Ernteertrag) bringt, Heckmännchen’,
ilm. sama sana on para ’(pieni, heikosti
kehittynyt, tottelematon) lapsi’, yhd. paranpaska,
paranvoi ’kellertävä limasieni, jota tavataan navetan
lähettyvillä’ ~ ink para ’mytologinen para’ | ka para
’para, haltija; lapsi (halv.)’ (vrt. myös mara
’navetanhaltija’) | va para ’para’ (nämä < sm, kuten
myös lpN b®ara ’para’)
< sk, vrt. nr murt. baran, (Sm) bjära ’para’,
samaa sanuetta kuin nr bära ’kantaa’. Sanan
äänneasu sm:ssa ei ole aivan odotuksenmukainen,
sillä läheiset nr murteet tuntevat vain sanan etuvok.
variantteja; siinä saattaa olla vaikutusta mara ja
paara1 sanoista, ks. näitä.
Porthan 1782 OS 4 78 (sm ~ ruots bjära), Becker 1824 FGr 3
(samoin), Ahlqvist 1871 KO 216 (sm < ruots), Qvigstad 1893
NL 100, 101 (lp < sm; sm ? < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 422
(sm < ruots), *Harva 1928 Para 7, Loorits 1928 LRU 3 141 (vi
päär, sm < ruots), Ariste Vir 1932 138 (+ va < sm), Karsten
1944 FmS 10 369, SKES 1962 489 (+ ka < sm), Widmark 1973
Umemål 95–96.

paraati (As 1752 »Compagnian paradeisa»; etup.
kirjak.) ’juhlamarssi, -katselmus / Parade’, yhd. sotilas-, vahtiparaati; (myös paik. murt.) paraatiovi
’pääovi’, paraatipuku ’juhlapuku, paras puku’
< nr parad << ransk parade ’paraati’ < esp
parada id. v:stä parar = ransk parer ’koristaa’ (< lat
parare ’valmistaa, varustaa, laittautua’).
TS 7 1915 233 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 749.

paradoksi (1877; 1873 paradoxit) ’ristiriita, järjenvastainen väittämä / Paradoxon’, paradoksaalinen
< nr paradox, paradoxal id. << kr
parádokson ’poikkeus, paradoksi’, a:sta parádoksos
’odottamaton, uskomaton’ (vrt. pará- ’vieressä, ohi;
vastoin’, dóksa ’odotus, mielipide; oppi’).
TS 7 1915 236 (sm < kr), Hellquist 1939 SEO 749, Koukkunen
1990 Atomi 406.

parafiini ’eräänl. (keinotekoinen) vaha / Paraffin’
< nr paraffin, ns Paraffin id., 1800-l:n uudissana,
jonka pohjana ovat lat parum ’vähän, tuskin’ sekä
affinis ’sukulainen, läheinen’ (taustalla joko aineen
huono yhdistyminen muihin aineisiin taikka sen »hyvin vähän mitään toista ainetta muistuttava»
olemus).
TS 7 1915 236 (sm << lat), Kluge 1989 EW22 527.

parahtaa ks. parkua.
paraikaa (Alm 1747 paraica; eri tahoilla murt., et.
KaakkSm rannikko Ink) ’gerade jetzt’ ~ ink paraikoi
’nytkin, paraikaa’ | va (Kukk) paraiku (? < vi)
’paraikaa’ | vi praegu ’nyt, nykyään, paraikaa’
(sm > nr murt. Sm parajkka ’heti’).
Lyhentymä
(pikapuhemuoto)
konneksiosta
parasta aikaa (sm), (-)*aikoin (ink va vi), ks. paras.
Wiedemann 1875 GrEhstn 284 (sm ~ vi), Saxén 1895–98 Lånord 185 (sm > nr murt.), Wessman 1956–57 FmS 17–18 92,
Kettunen 1960 SUST 119 81, SKES 1962 490 (s. v. parempi;
va ? < vi).

parakki (asiak. 1700 baraquia mon. partit.; murt.
harv.) ’kevyt, tilapäinen rakennus / Baracke’
< vur nr barack ’parakki’ << ransk baraque id. <
esp barraca id. ilm. johd. joko sanasta barra
’poikkipuu’ t. barro ’savi’.
TS 7 1915 242 (sm < esp), Aalto 1938 NphM 39 375–86 (sm
<< esp < itäm. kielistä, vrt. akkad parakku ’temppeli’), SKES
1962 489 (sm < ruots < esp todennäk. itäm. kielistä), Corominas 1976 DECast 1 407 (esp barraca joko ♦ barra t. ♦ barro,
ei < itäm.).
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parantaa (Agr; yl.) ’verbessern; heilen’, rinn.
parentaa (Ink) id., johd. parantaja, parantua,
parantola, parannus ~ ink parent®a ’korjata, paikata
verkkoa; parantaa’ | ka parantoa ’parantaa, korjata,
kohentaa; tehdä terveeksi; asettaa, virittää ansa t.
ase’, parentoa | ly parata (prs. parandan) ’virittää
(pyssy); kohentaa, parantaa’ | ve parata (prs.
paradan, parandan) ’virittää linnun ansa’, pareta
(prs. parendan) ’parantaa’ | va paratt®a, (Kukk)
parent®a ’parantaa’ | vi parandada ’parantaa, korjata,
paikata’ | li par®antq ’korjata; parantaa’.
Johd. v:stä parata (: paranee), ositt. suoraan tämän
kantavartalosta
para-,
ks.
parempi.
Samanlaisia,
ims
johdoksen
etymologisiksi
vastineiksikin sopivia johd:ia ovat lpN buoredit (E
Pi In), tVserL paremdem ’parantaa’ (lpLu p®ar5etit (Pi)
’parantaa’ < sm; ims > ven murt. parándatƒ
’valmistaa, panna kuntoon; ladata, virittää’).

Johd. samasta adjektiivikannasta para- kuin parempi, ks. tätä. Sen tarkka vastine lienee lpE buöries
’hyvä’, Lu *puor5es: puorr®asa(v) jau´lat ’tervehtiä’
(lpN b®ares (In) ’paras’ < sm). Superlatiivinen merk.
lienee myöhäinen; vanhimmalta ims merkitykseltä
vaikuttaa useissa kielissä tavattava ’sopiva, hyvä’.
Toivonen Vir 1934 406 (johdostyypistä), Kettunen 1938 LivW
275 (sm ~ vi li), SKES 1962 490–91 (+ ka ly ve va lp buöries;
lp b®ares < sm), Häkkinen 1987 ES 228, Liukkonen 1993 StSlF
10 55 (< ieur, vrt. ven porá ’sopiva aika’, alb párë ’ensimmäinen’; ks. pora2). Lisää kirjallisuutta s. v. parempi.

paraski (kaakkmurt.) ’(vesi)rinkeli / nach Brezelart
aus Wasser und Weizenmehl hergestellter Kringel’ ~
vi parask ’venäläinen rinkeli’
< ven murt. baráVsek (mon. baráVski) ’rinkeli’, vrt.
myös baránka ’vesirinkeli’, josta > sm kaakkmurt.
parantka, parantki ’vesirinkeli, pieni rinkeli’, ka parankka id.

Ahlqvist 1856 WotGr 143 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
98 (+ ve), Pogodin 1904 Severnorussk 17 (sm ~ ven), Kalima
1915 OLR 180 (ven < ims), Kettunen 1938 LivW 275 (+ li),
SKES 1962 490 (s. v. parempi; + ka ly), Häkkinen 1987 ES
227.

Karvinen Vir 1908 58 (sm paraski < ven baraVsek), Ojansuu
1916 SKTT 171 (sm < vi), SKES 1962 489 (sm paraski, parantka < ven baránka), EEW 1982–83 1935 (vi < ven
baráVsek).

parantka ks. paraski.

parasolli ks. paraplyy.

paraplyy (paik. et. länsimurt.), rinn. (harv.) paraplyijy, -plyymi, varaplyy, -klyy ’sateenvarjo / Regenschirm’
< nr paraply id. << ransk parapluie id., jonka aineksina ovat pref. para- (vrt. lat parare ’valmistaa,
varustaa’) ja pluie ’sade’. — Vastaava muodoste on
myös ransk parasol ’päivänvarjo’ (sol ’aurinko’;
ransk > nr > sm (vanh.) parasolli ’päivänvarjo’).

parata (: paranee; Agr; yl.) ’parantua / besser
werden; genesen, sich erholen’, johd. parantaa (ks.
tätä) ~ ink pareta (prs. paren5o) ’parantua’ | ka
parata (prs. paranou) ’tulla paremmaksi, koheta;
tervehtyä, toipua, voimistua’ | ly parata (prs.
paranen) ’lihoa; parantua’ | va parata (prs. paran5e)
’parantua’ | vi paraneda ’parantua, korjaantua;
tervehtyä’ (lpLu p®arr®anit ’parantua’ < sm)
= lpN buorranit (E Pi Lu In) ’parantua, toipua’
| tVserL paremäm, I paremam, poremam ’parantua’ |
votj burm{in{i ’parantua’ | syrj burm{in{i ’parantua;
tulla hyväksi; leppyä’. Ainakin samoista aineksista
muodostettuja, mahd. keskenään etymologisesti
yhteen kuuluvia johd:ia samasta kannasta kuin
parempi, ks. tätä.

TS 7 1915 248 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 749 (ruots
sanasta), SKES 1975 1652 (s. v. varaplyijy).

paras (Agr; yl.) ’beste(r/s)’, sijam. parhaillaan,
parahiksi,
johd.
parahultainen
(hämmurt.
EPohjanm) ~ ink paras ’paras; parhaan kokoinen,
sopiva’, parahiks ’parhaiksi, sopivasti’ | ka paras
’paras; enin, suurin’, parahallah, -eh ’parastaikaa,
parhaillaan; parahiksi, sopivasti; parhaimmillaan’,
parahikse ’parahiksi, sopivasti; juuri ja juuri, nipin
napin’ | ly paraz ’paras’, parahitƒtƒe ’parhaillaan’ | ve
paraz ’sopiva (aika jnk tekemiseen)’ | va paras
’paras, sopiva (esim. aika t. sää jnk tekemiseen)’,
parall®a ’parhaillaan’ | vi paras (g. paraja) ’sopiva,
sovelias, otollinen; kohtuullinen; lauhkea (ilma);
(interj:na) ähä(kutti)!’, (murt.) parahalla, prilla,
prõlla ’parhaillaan, juuri nyt’ | li par®az ’sopiva,
oikea (esim. aika tehdä jtak)’.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 341 (sm parantua ~ lp), Castrén
1845 EGTsch 68 (sm paranen ~ tVser), Ahlqvist 1856 WotGr
143 (+ va vi), Wichmann 1923–24 FUFA 16 16–17 (sm ~
tVser), SKES 1962 490–91 (+ ka ly). Lisää kirjallisuutta s. v.
parempi).

paratiisi (Agr paradisi; kirjak.) ’Paradies’
< mmr (nr) paradis ’paratiisi’ << lat paradisus
id. < kr parádeisos ’paratiisi; puutarha’ < pers, vrt.
av pairida5eza- ’aitaus’.

288
Lönnrot 1854 Enare 243 (sm lpIn < ruots), Lönnrot 1880 SRS
2 156 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 143 (< mmr < lat < kr),
Hellquist 1939 SEO 749, SKES 1962 489–90, Koukkunen
1990 Atomi 406–07.

parempi (Agr, myös parambi; yl.) ’besser’, paremmuus ~ ink paremp ’parempi; oikea (käsi)’ | ka parempi ’parempi; paremmin; ennemmin, pikemmin;
enemmän’, paremmus ’paremmuus’ | ly paremb(i)
’parempi; paremmin, mieluummin’ | ve paremb id. |
va parapi, par(epi ’parempi’ | vi parem ’parempi;
oikea (käsi, puoli)’ | li par®am, par‰ım, (Sal) parem
’parempi’ (komp.-muotoja adjektiivikannasta para-)
= lp buorre ’hyvä’, buor#eb ’parempi’ | mdE
paro, M para id. | tVserL puräq, I puro, poro ’hyvä,
terve’ | votj bur ’hyvä; oikea (käsi, puoli); onni,
menestys, rikkaus’ | syrj bur ’hyvä’. Ks. myös paras,
paraikaa, parantaa, parata.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 340 (sm paras ~ lp), Ganander
1787 NFL 2 328a (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 138 (+ syrj),
Castrén 1845 EGTsch 69 (+ tVser), Schott 1849 AltSpr 140 (+
md), Lindström Suomi 1852 70 (+ votj sekä runsaasti vertailukohtia muista kielikunnista), Ahlqvist 1856 WotGr 143 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), MUSz 1873–81 543–44 (sm
~ vi lp md tVser votj syrj), Lehtisalo 1933 FUF 21 16–17, Kettunen 1938 LivW 275 (+ li), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 158,
SKES 1962 490–91 (+ ka ly), Keresztes 1986 MdKons 2 106,
Häkkinen 1987 ES 228, UEW 1988 724, Sammallahti 1988
UrLang 553.

parfyymi (1887) ’hajuvesi / Parfüm’, parfymoida
’hajustaa’
< nr parfym ’hajuvesi’ < ransk parfum id. v:stä
parfumer ’tuoksuttaa, tehdä hyvänhajuiseksi’ < ital
perfumare, jonka aineksina ovat lat prefiksi per’hyvin, ylen, erittäin; läpikotaisin’ ja v. fumare
’savuta, suitsuta, höyrytä’.
TS 7 1915 251 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 750, Koukkunen 1990 Atomi 407.

pari (Agr; yl.) ’Paar, paar’, parissa, pariin ’joukossa, joukkoon’, yhd. pariskunta (Sorol 1614; Agr
parikunta), avio-, avopari, johd. parillinen, pariton
(määrä, luku), pariutua, parittaa, paritella; parikki
’toinen parista, et. kaksosista’, paristo ’patteri’
< vur nr par ’pari’ (isl nt par) < kas par (ns
Paar) id. << lat par ’samanlainen, yhtäläinen,
vertainen; parillinen; pari’. — Ink ka pari ’pari’ <
sm; vi paar < saks; ka poara, ly puar, ve par < ven
pára ’pari’ (< lat); lpN p®arrâ, b®arrâ (E U Pi Lu In
Ko) ’pari’ enimmäkseen suoraan < sk, vaikkakin sen
käytössä (esim. N p®arâst ’parissa’) on selvästi sm

vaikutusta; lpN p®arrâgod |de (In) ’pariskunta’ on sm
mallin mukaan muodostettu.
Renvall 1826 SSK 2 51 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
121 (lp ~ sm sk), Wiklund 1890 SUST 1 88 (lp < sk), Mikkola
1894 SUST 8 149 (ka ve < ven), Streng 1915 NRL 144–45 (sm
ka < mmr < kas < lat; vi < saks), KKSK 1 1958 339 (lpN Ko <
sk; lpKld < ven), SKES 1962 491 (lp sanoissa myös sm
vaikutusta), Häkkinen 1987 ES 229.

parila (JuslP, Gan 1787; PSm, paik. VarsSm Satak)
’paistinritilä, halstari (kirjak.); tuulaskoura (murt.) /
Bratrost; am Boot angebrachter Rost, auf dem beim
nächtlichen Fischstechen ein Feuer brennt’, parilas
id. (merk:ssä ’paistinritilä’ »Kokkikirjassa» v. 1849),
mon. parilat, parilaat (paik. murt.) ’(lanta)paarit,
purilaat’, pariloida ’paahtaa, hiillostaa, grillata’ ~ ka
parilas ’tuulaskoura’, parilapuu ’puu, jolla
tuulaskoura kiinnitetään veneen kokkaan’ (sm > lpN
b®arrâl (Lu In) ’tuulaskoura’)
todennäk. < sk, vrt. mn berill ’astia’, v:n ber’kantaa’ yhteyteen kuuluva johd., jonka oletettavaa,
toista ablaut-astetta *barilaz, akk. *barila- sm
sana edellyttää. Tällaisesta muodosta ei germ taholla
ole kuitenkaan esimerkkejä. Sama koskee sm sanan
purilas (ks. tätä) oletettavaa germ lainaoriginaalia.
Rom kielten sana ital barella ’paarit’, klat
barillus ’astia’ voisi olla samasta germ lähteestä
lainattu (toisaalta mn berill sanaa on pidetty rom
lainana). Keittiötermin merk:ssä sm sana voi olla
oppitekoinen, esikuvana (em. rom sanaperheeseen
kuuluva?) esp parrilla ’paistinritilä, halstari’.
Qvigstad 1881 Beiträge 53 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1
34 (lp < sm < sk), Setälä 1911–12 FUF 12 279–84 (sm parila(s), purila(s) < germ *ber- ’kantaa’), Karsten 1915 GFL 195
(sm ? < kgerm), Vries 1961 AnEW 33 (mn berill mahd. < rom;
voi olla omaperäinenkin, vrt. sm purilas), SKES 1962 491 (+
ka < sm; sm < germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 321 (sm ka <
germ).

parisniekka (Eurén 1860; KaakkSm Ink), parissikka (JuslP, Gan 1787 parsikka »Carel.»; Laat- ja PKarj), parissiekka (paik. LaatKarj), partsikka (ISavo
PKarj) ’välikauppias, karjanostaja, kaupustelija; hevoshuijari / Zwischenhändler, Viehkäufer, fliegender
Händler; Roßtäuscher’ ~ ink pariVznikka ’hevoshuijari’ | ka pariVsniekka ’kulkukauppias, keinottelija,
ostelija; hevoshuijari’ | vi parisnik ’hevoskauppias,
-huijari, kaupustelija’
< ven bar/yVsnik ’kaupan välittäjä; koronkiskuri’,
johd. s:sta bar/yVs ’kauppa, voitto’ (ks. paritsa).
JuslP 260a (ka ? < ven), Knorring 1833 Gamla Finland 53 (ka
< ven), Mikkola 1894 SUST 8 81 (+ ka vi < ven), Kalima 1952
SlS 134, SKES 1962 492 (s. v. paritsa), Plöger 1973 RL 122.
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parista ks. parkua.
paristo ks. pari.
paritsa (1857; kaakkmurt. Savo Kymenl) ’kaupantekijäiset, kaupanpäälliset; kaupasta saatu voitto /
Zugabe (beim Abschluß eines Handels); Gewinn bei
einem Handel’, parissa (kaakkmurt. PKarj) id. ~
ink parissa ’kauppavoitto’
|
ka pariVsVsa
’kaupantekijäiset; kauppavoitto’ | ly ve bariVs
’kauppavoitto’
< ven bar/yVs ’voitto, hyöty’.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (ka < ven), Ahlqvist Suomi
1857 95 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 81 (+ ka ly ve <
ven), Kalima 1952 SlS 134, SKES 1962 492, Plöger 1973 RL
123.

parja (KarjKann Ink), tav. mon. parjat ’kärryjen irtolaidat; lantakärryt / abnehmbare Seitenbretter am
Wagen; Mistwagen’, parjakko (paik. PSavo)
’päresäleikkö’ ~ ink parjat ’irtonaiset t. kiinteät
laidat (reessä, rattaissa, vankkureissa)’ | va (Tsv)
parj(ed ’kärryjen kori t. lava’.
Alkuperä epäselvä. Samanlaisia merk:iä on myös
monikollisilla riimisanoilla sarjat ja tarjat. Mahd.
kontam.-lähteenä ehkä parras t. parsi, ks. näitä.
SKES 1962 492 (sm > va; vrt. sarja, tarja).

parjata (Sorol 1625; eri tahoilla murt., ei Verml)
’soimata, herjata / schmähen, verläumden’, parjaus
(sm > lpN bar |jedit (Pi Lu In) ’sättiä; kirota,
herjata’).
Ehkä herjata sanan vaikutuksesta syntynyt riimisana, mahd. kontam.-lähteenä paaruta t. paasata
(ks. näitä). Myös baltt alkuperää on esitetty (liett
bárti, latv b®art, prs. ba„ru ’moittia, sättiä’).
Ojansuu 1921 Lisiä 33 (sm < baltt), Kalima 1936 BL 146 (samoin), SKES 1962 492 (? < baltt; lp < sm), Suhonen 1984
Juuret 210, 222 (< baltt).

parka (Agr; joks. yl.) ’raukka / arm, elend’ ~ ink ka
parka id. (nämä mahd. < sm kuten ainakin ovat vi
murt. parg, lpIn pärgi ’raukka, parka’).
Alk. sama sana kuin parka (PSatak)
’kapalovaate, riepu’ (merk:n kehitykseen vrt. huntu,
raasu ja rukka) ? = samJr parka ’poronnahkainen
päällysvaate’ | Jn page | slk porqq | Km parga | Kb
pyrga | Krg M Taigi harga id. — Sana on levinnyt
sam kielistä varsin laajalle (> ostjP porga, vogP
p5orxa, syrj parka ’poron nahasta tehty säkkiturkki’,
ven párka, engl (Alaska, Kanada) parka, parkha

’id., talvitakki’), ja lienee myös mahdollista, että
sam ja sm sanojen yhtäläisyys perustuu
lainakontaktiin.
Wichmann 1902–03 FUF 2 179–80 (sam > syrj vog ostj ven),
VanaK 3 1938 391 (sm ~ vi), Raun 1939 EKeel 18 157 (vi
murt. < sm), Nirvi Vir 1946 224 (parka ’raukka’ = parka ’kapa-lovaate’), SKES 1962 492 (sm > ka vi lpIn; sm ja sam sanojen äänt. yhtäläisyys satunnainen), Janhunen 1977 SamWsch
116–17 (sam sanue), *Janhunen Vir 1988 88–90 (myös sm
mahd. < sam, ellei vanha ural sana), Katz 1988 UAJ NF 8 10
(< germ *wraka- ’kelvoton, heikko’).

parkaasi (As 1790 barkassi; rannikkomurt.), parkkaasi, parkassi ’iso laivavene / großes Beiboot, Barkasse’
< nr barkass t. ven barkás id. << ransk barcasse
id., ital barcaccia s:sta barca ’vene’ (vrt. parkki2).
Lönnrot 1880 SRS 2 157 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 53
(ruots < ransk < ital), SKES 1962 492–93 (sm < nr, mahd.
ositt. myös < ven), Ruoppila Vir 1985 145 (< ruots).

parkita (nahkaa) ks. parkki1.
parkka (Lönnr 1880; kaakkmurt., paik. Savo) ’lotja;
iso (venäläinen) jokialus / Prahm, Schute; großes
(russisches) Flußschiff’
< ven bárka id. (< ns Barke ’jokilaiva, proomu’
t. ransk barque ’soutu-, purjevene’ t. ital barca
’vene’) < kr (vrt. parkki2).
Lönnrot 1880 SRS 2 157 (sm < ven), SKES 1962 493, Plöger
1977 RLDial 321, Ruoppila Vir 1985 145.

parkki1 (Agr; yl.) ’(et. nahkojen käsittelyyn
käytetty) puun kuori; parkitusliuos / Baumrinde,
Gerberlohe;
Gerblösung’,
parkita
(nahkaa),
parkkiintua ’tulla kestäväksi (nahka); piintyä,
paatua’, parkkari (Agr) ’nahkuri’, yhd. parkkihappo
’nahan parkitukseen käytet

tävä aine; tanniini’ ~ ink parkki ’pajunkuori’,
parkita, parkkia ’parkita (nahkaa)’ | ka parkki
’puun
kuori,
vars.
parkitukseen
käytetty
(pajun)kuori’, parkita (prs. parkitVsen t. parkkien)
’valmistaa vuota nahaksi, parkita; värjätä verkkoja’ |
ly pa\rk | va parkki ’pajunkuori’ | vi park (g. pargi,
murt. -a, -u) ’id., parkitusliuos’, parkida ’parkita
(nahkaa); piestä, antaa selkään’, parkal ’parkkari’
< vur nr bark, mr barker ’puun kuori, parkki;
parkitusliuos’, mn isl bPorkr ’puun kuori’, nr barka
’parkita (nahkaa); kuoria puuta’ (tästä suoraan > sm
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parkata id.), barkare ’nahkuri’ (tästä > sm parkkari
id.). — Lp bar |ko ’puunkuori; parkitusliuos’ < sk.

crantz 1939 LpWsch 625 (lp < sm), SKES 1962 491–92 (s. v.
parista), 493 (+ ka; vi murt. lp < sm; onomat.).

Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Ahrens 1843 GrEhstn 123
(sm vi < ruots), Thomsen 1869 GSI 139 (samoin; lp < sk),
Ahlqvist 1871 KO 90, Karsten 1915 GFL 161 (sm parkki,
parkkari < ur mr), Streng 1915 NRL 145 (sm ~ ka vi; < mmr
vur), SKES 1962 493 (+ ly va (< sm t. vi)), Grönholm 1988
RLT 115.

parmas (: parmaan; Agr; Kaakk- ja KSm Häme,
paik. LounSm EKPohjanm) ’syli, rinta, povi (run.);
sylys t. muu määrämitta olkia, lehdeksiä, puuta tms.
/ Schoß, Brust, Busen; bestimmte Menge (z. B. wieviel man mit zwei Armen tragen kann) von Stroh,
Futterlaub, Holz o. ä.’, pa(a)rma (lounmurt. LUus),
parmi (As 1741 »Parmi olkia») ’syli, sylys, kantamus; mitta’, parmaus (lounmurt.) ’sylys, sylillinen
(puita, olkia)’, parmaverkko, parva (paik. KaakkSm)
’kolmikulmainen verkko nuotan peräosassa’ (äänneasussa voi olla harva sanan vaikutusta) ~ ink parmas
hellittelysana | ka parmas, tav. mon. parmahat
’rinta, povi, syli’, parva ’nuotan poven levikeverkko
t. poven ja reiden liitoskohta’ | va parmaz, (mon.)
parm®at ’povi, rinnat, syli’ | vi parmas (g. parma)
’syli, sylys, sylillinen; määrämitta olkia’
< germ (ksk), vrt. mn barmr ’povi, syli’, isl barmur ’syli’, nr nt barm ’povi, syli’ = goot barms ’rinta’, mys barm ’syli’; v:n *ber- ’kantaa’ yhteyteen
kuuluva johd., joka lienee alk. tarkoittanut
kantamuksen paikkaa rinnan ja vaatteen välissä;
muitakin germ originaaleja on esitetty, mutta ne ovat
vähemmän todennäköisiä. — Sm parma(s) > vur nr
parm ’heinämitta’.

parkki2 (Stjerncreutz 1863; rannikkomurt.), parkkilaiva ’iso purjealus / Bark’
< nr bark ’parkkilaiva’ < as t. holl bark id. <<
ital barca ’vene’ (vi park ’parkki(laiva)’ ilm. <
saks).
Hellquist 1939 SEO 53, SKES 1962 493.

parkki3 (uud.): panna parkkiin ’paikoittaa (et. auto)
/ parken’, parkkeerata; yhd. parkkipaikka, -talo
< nr (saks engl) park ’(autojen ym. ajoneuvojen)
pysäköinti(paikka)’,
nr parkera,
ns parken
’pysäköidä, paikoittaa’; samaa kantaa kuin nr
park ’puisto; (alk.) aidattu, rajattu alue; tykistön
tms. sijoituspaikka’ (> sm parkki (As 1644; harv.)
’puisto’), ns Park, engl park ’puisto’< ransk parc
’puisto, aitaus, tarha’.
SAOB 19 1952 P 293–95 (sanasta park ’puisto jne.’), P 299
(v:stä parkera), SKES 1962 493 (sm parkki ’puisto’ < nr).

parkki4 ’pieni kala’ ks. partti2.
parkkumi (Schr 1637; laajalti LSm) ’(puuvilla)kangas / Barchent’
< vur parckum, nr parkum < kas parchem (ns
Barchent) id. < klat barrachanum ’karkea
villakangas’ << arab barrak®an ’kamelinvillakangas’.
Lönnrot 1880 SRS 2 157 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 145
(< vur < kas), SKES 1962 493, Vuorela 1979 KpS 322, EWD
1989 125 (< arab).

Ganander 1787 NFL 2 331 (sm ~ vi, ruots barm), Renvall 1826
SSK 2 51 (sm < ruots barm), Ahrens 1843 GrEhstn 123 (sm vi
< ruots), Thomsen 1869 GSI 139 (+ va vi; < germ; merk. ’povi,
syli’ ~ mn barmr jne. ’heinämitta’ ~ ed. t. mn farmr ’lasti’),
Saxén 1895–98 Lånord 185 (sm > ruots parm), Setälä 1912–
13 FUF 13 422, Karsten 1933 FmS 1 69 (sm < sk *fa“maz, vrt.
nr famn ’syli’), Vries 1961 AnEW 27 (mn barmr > sm), 112
(mn farmr ? > sm), SKES 1962 493–94 (ims joko < *barma(mn barmr) tai < *faSma- (nr famn); voi olla vaikutusta
molemmistakin; parva(verkko) kontam. parma(s) + harva t.
parva ’vaate’), Vilkuna Vir 1970 269–70 (heinämittatermin
historiaa).

parni ks. paarna.
parkua (Agr; yl.) ’itkeä, huutaa / weinen, heulen’,
parkaista, parahtaa, parku ~ ink parkua ’parkua’ |
ka parkuo ’itkeä, huutaa, parkua’ | vi murt. parguda
’karjua, parkua’ (vi varmaankin < sm, kuten ainakin
ovat lpN bar |got (In) ’parkua; murista, ammua, raakkua’).
Onomat. sanoja, vrt. porata1 ’itkeä, parkua’ sekä
sm parista (paik. murt.) ’parkua, huutaa, valittaa’ ~
ka parissa ’päristä, rämistä, surista’ | va (prs.)
pariz(eb ’parkuu’.
Lönnrot 1854 Enare 243 (sm ~ lpIn), Qvigstad 1881 Beiträge
53 (sm ~ lp), Vaigla 1926 EKeel 5 25 (sm ~ ink vi), Lager-

paroni (asiak. 1712 b-; kirjak.) ’Baron, Freiherr’
< vur nr baron ’paroni’ << ransk barun, baron <
vlat baro (akk. baronem) ’paroni; (alk.) mies’.
Hellquist 1939 SEO 55.

parras (Ljungo 1609; yl. et. länsimurt.) ’reuna, syrjä; (veneen) laidan yläreuna, laidan ja kannen
yhtymäkohta, reelinki / Rand; Bord, Reling’,
parrastaa ’tasoittaa, viimeistellä, korjata reuna
(esim. kankaasta, ojasta poistamalla kasvillisuutta
jne.)’ ~ ink parras id., parraslaita ’veneen ylin
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laitalauta’ | ka parras ’reuna, syrjä, ääri’, parrastoa
’kiinnittää parraslaidat; tasoittaa, korjata reuna;
kyntää vesivako; korjata pois; menettää’ | ly
(lähtegem) pardaz ’(avannon) reuna, syvennys
avannon edessä’ | va (Must, Kukk) parrasvitsat
’veneen parraspuut’, (Tsv) parr(ez ’parras, reuna’ | vi
parras ’parras, kylki, (veneen) laita’, parrastada
’kallistua (laiva, vene); korottaa veneen laitaa’ | li
p®ardaz, p®ardqz ’veneen parras(laita)’ (sm sanasta
parraspuu ositt. lainattu, osin käännetty > lpN bard3os-muorrâ ’veneen istuinlauta; (murt.) parraspuu’)
< germ (ksk) *bar∞daz-, vrt. mn isl bar“ ’reuna,
reunus’, nn bard ’reuna, (veneen) laita’ (samaa kantaa mutta eri ablaut-astetta kuin nr bord, ns Bord
’reunus, (aluksen ym.) laita’).
Diefenbach 1851 VWGoth 1 356 (sm ~ vi), Budenz 1867 NyK
6 443 (+ li), Thomsen 1869 GSI 140 (< germ *brazda-s),
MUSz 1873–81 435 (< germ, vrt. saks Bord), Toivonen 1916–
20 SUSA 34:2b 23 (< germ *barda-z), Lagercrantz 1939 LpWsch 608 (lp < sm), Karsten 1944 FmS 10 371 (< germ *bar∞daz-), SKES 1962 495 (+ ka ly va), Koivulehto 1979 JuhlakFromm 142.

parru (As 1795; yl., ei Verml Ink), parri (Flor
1678; E- ja PKarj ESavo) ’(paksu) orsi, hirsi /
Balken’
< ruots, vrt. nr sparre, nr murt. Sm spärro ’(katto)parru, orsi’ (mn sparri ’parru, orsi, parsi’, ns Sparren id.).
Renvall 1826 SSK 2 51 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13
423 (< germ, vrt. mn), Karsten 1944 FmS 10 371 (< nr murt.
Sm), SKES 1962 495 (< sk).

parsa (Lönnr 1847; ei murt.) ’Spargel’ ~ vi parsahein ’parsa’
ilm. < ven spárVza ’parsa’ << ital sparagio id.,
lähtökohtana lat asparagus, josta sana on levinnyt
laajalle Euroopan kieliin (ransk asperge, as sparges,
ns Spargel, tansk asparges, asparris, vur spargitz,
spargas, nr sparris); sk kielten sanat sopivat
äänneasunsa puolesta huonosti sm kirjak. sanan
lainalähteeksi, sen sijaan sm parkisi (Tillandz 1683),
murt. (Hattula) pariisi ’parsa’ selvästikin < ruots
sparris, spargitz.
Hellquist 1939 SEO 1035 (ruots sanasta), SKES 1962 495 (sm
parsa, parkisi jne. < nr; vi ? < saks), Ariste 1973 Sõnasõel 2
22–23 (sm vi < ven).

parseli (As 1697 partzeli; länsimurt.) ’kappale; vaatekappale, vaatekerta; palvelijan luontaispalkka, et.
vaatteina saatu / Stück; Kleidungsstück; Kleidung;
Naturallohn eines Bediensteten (in Form von

Kleidern)’, rinn. parsseli, parseeli, parseili, parselli,
parseeri
< vur parsel (nr persedel sanassa sedel ’seteli’
sanan vaikutusta) ’kappale, verokappale’ << ransk
parcelle id. < klat particella ’pieni kappale, osanen’
(s:sta pars, g. partis ’osa’). Merk:ssä ’vaatekerta,
puku’ ehkä parsi (vaateparsi) sanan vaikutusta.
Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots < lat), Hellquist 1939 SEO
757, SKES 1962 495–96 (< vur).

parsi (asiak. 1630-l., Schr 1637; yl.) ’(riihessä oleva
viljalyhteiden kuivatukseen käytettävä) orsi; (tav.
mon. parret) tallin parvi; lattialankku, lattia;
hevosen t. lehmän pilttuu (Schr hewoisen parsi) /
Stange, Balken (als Unterlage für die Garben beim
Darren);
(gew.
Pl.)
Stalldachboden;
Fußboden(brett); Stand im Kuh- od. Pferdestall’,
merk:n ’osasto, pilttuu’ kautta ilm. myös ’laatu,
tapa’ yhd:oissa kuten vaateparsi (Hemm 1616
»uusista vaattein parsista»), puheen- (myös Verml),
sananparsi ~ ink pars ’riihen parsi’ | ka parsi ’hirsi,
tukki; lehmän pilttuu’ | ly parVz | ve pa\r/z (mon.
pard(ed) ’hirsi, tukki’ | va parsi ’riihen parsi’ | vi
pars (mon. parred) ’id.; orsi, riuku’ | li parVz (mon.
p®ardqd) ’(riihen) parsi’ (sm > nr murt. Sm
parsso ’riihen parsi’; ims (adess. parsilla) > ven
murt. párzely ’riihen parret’)
? = tVserI päqrdäqsV , pürdüVz ’seinä’ | votj bord({i) id.,
bord{in ’vieressä, luona’ | syrj (sten-)berd ’seinä’,
berd{in ’vieressä, luona’ | vogE püjart, L p5ort, P p®art
’lauta’ | ostjI E pert id.; rinnastus edellyttää ims
taholla vok.-muutosta *pärtä > *parte, jollainen on
tapahtunut sanoissa kaksi, sappi ja talvi.
Epätodennäköisempi, et. merkitysseikkojen nojalla,
on oletus germ lainalähteestä (germ *bar∞da-, vrt. ns
Bart, holl baard ’parta’, merk. holl myös ’vitsaksista
tehty suojarakennelma, -aita; väliseinä’). Itäisten ims
kielten edustuksen perusteella parsi sanan alkup.
merk. olisi pikemminkin ’tukki, parru, hirsi’, ja
kyseessä voi siten kolmantena alkuperävaihtoehtona
olla myös orsi ja hirsi sanojen rinnalle (osin
kontaminaatioteitse, vrt. parvi2) syntynyt riimisana.
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots sparre ’parru’), Ahlqvist 1859
Anteckn 98 (sm ~ ve), Ahlqvist 1871 KO 66 (+ vi; < ruots sparre), MUSz 1873–81 550 (sm ~ vog ym.), Qvigstad 1881 Beiträge 53 (sm > lp), Saxén 1895–98 Lånord 185 (nr murt. < sm),
Vasmer 1907 ›ZStar 16 83 (sm ~ ven murt.), Kalima 1915 OLR
181 (ven lähinnä < va), Wichmann 1923–24 FUF 16 186–87 (+
ka votj syrj ostj), Paasonen & Donner 1926 OstjW 168

(ostj vog ? ~ sm, tVser pürt), Kettunen 1938 LivW 276 (+ li),
FUV 1955 106, SKES 1962 496 (+ ly; ei vertailuja etäsuku-
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kieliin), *Koivulehto 1979 JuhlakFromm 142–46 (< germ),
Hofstra 1985 OsFiGerm 157 (samoin), UEW 1988 374 (votj
syrj vog ostj; ei sm tVser), Sammallahti 1988 UrLang 548 (sm ~
tVser votj syrj vog ostj).

parsia (Tuderus 1703; yl.) ’paikata, korjata (pujottelemalla esim. sukkaa, verkkoa, tuohipunosta) / stopfen, flicken (Strumpf, Netz, Geflecht aus Birkenrinde)’ ~ ka parsie ’parantaa, korjata, parsia’ (sm > lpN
bar |sât, nr murt. Sm parss(a) ’parsia’).
On arveltu, että kyseessä olisi johd. sanasta parsi
’laatu, tapa’ (? > ’muoto’)’; voinee myös olla harsia
ja kursia v:ien rinnalle (mahd. paikata sanan vaikutuksesta) syntynyt kontam.-tyyppinen muodoste ja
riimisana.
Saxén 1895–98 Lånord 186 (sm > nr murt.), SKES 1962 496
(+ ka; sm > lp; ? ♦ parsi ’asu, muoto’), T. Itkonen Vir 1983
350 (omap. uusi perusvartalo).

parta (Agr; yl.) ’Bart’, kirveen parta (paik. KaakkSm) ’kirveen terän vartta myötäilevä jatke’, johd.
partainen, parrakas, parturi ~ ink parta ’parta’,
partain ’(-)partainen’, parrakas | ka parta ’parta’,
partaine, parrakas | ly bard((e) ’parta’, bardikaz
’parrakas’ | ve bard (g. bardan) ’parta’, bardakaz
’parrakas’ | va par-ta | vi (vanh. ja murt.) pard (g.
parra) ’parta’, parrakas
ilm. < germ *bar∞da-, vrt. saks Bart, holl baard,
engl beard ’parta’. — Lainalähteenä voivat tulla
kysymykseen myös sl tai baltt kielet, joissa on
samanasuisia, germ sanaperheen kanssa etym.
yhteen kuuluvia sanoja (ven borodá, liett barzdà,
latv b®arda ’parta’ < ieur *bhardh®a).
Fischer 1747 VocSib 91 (sm ~ saks), Moller 1756 Beskr 157
(samoin), Ganander 1787 NFL 2 332a (sm vi ~ germ sl), Porthan 1801 OS 4 322 (~ sl), Diefenbach 1851 VWGoth 1 334 (~
germ), Ahlqvist 1856 WotGr 143 (+ va; ~ ven), Ahlqvist 1859
Anteckn 80 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 140 (ims < germ t.
baltt), Thomsen 1890 BFB 162 (+ ka; < germ, baltt t. sl),
Setälä 1912–13 FUF 13 423 (< germ), Toivonen 1916–20
SUSA 34:2b 23 (ilm. < germ), Kalima 1936 BL 146 (? < baltt),
Tunkelo 1946 VeKÄH 40 (+ ly; äänneasussa ven vaiku-tusta),
Kalima 1952 SlS 135–36 (? < sl), SKES 1962 496–97, Plöger
1973 RL 123–24, Hofstra 1988 NOWELE 11 41.

partio (As 1733; kirjak.) ’(tiettyä tehtävää
suorittava)
joukkue,
ryhmä,
sotilasosasto;
nuorisojärjestö / Pa-trouille, (Späh)trupp, Streife;
Pfadfinderbewegung’,
partioida,
partiolainen;
parttio (Peräp Länsip, paik. PPohjanm Kain) ’pieni
lauma, et. poroja’
< vur nr parti ’osa, erä; joukko, ryhmä, seurue,
parvi; joukko-osasto, partio; perhekunta, talonväki’,

tansk parti, kas kys part‰ıe, ns Partei ’joukko;
puolue’ < ransk partie < ital partita ’osasto’ (lat
partita v:stä partiri ’jakautua’, vrt. pars ’osa’); sm
sanan loppu -io on selitystä vailla. — Samaa
alkuperää lienee myös sm partti (As 1682; itämurt.,
et. E- ja PKarj PSavo) ’joukko, ryhmä; parvi;
aviopari’ (merk. heijastelee em. ruots originaalia,
muodon puolesta vrt. myös ruots part ’osa, osapuoli;
(suuremmasta kokonaisuudesta erotettu) ryhmä’,
saks engl jne. part << lat pars, g. partis ’osa’). —
Ink va partti ’parvi, joukko’, viE part (g. pardi),
park (g. pargi) id. ositt. ehkä < sm, ositt. (ainakin vi)
suoraan < saks; ka parttie ’joukko, parvi’
varmaankin < ven pártija ’joukko, parvi; puolue’.
Renvall 1826 SSK 2 52 (partio vierassana), Ahlqvist 1856 WotGr 143 (sm partti ~ va partti ’kalaparvi’), Lönnrot 1880 SRS 2
159 (sm partio < ransk saks), Ojansuu 1916 SKTT 46 (sm <
mr vur < kas), Loorits Vir 1930 230 (viE sanoista), Karsten
1944 FmS 10 371–72, SKES 1962 497–98.

partti1 (Gan 1787; LUus) ’sorsa / Ente’, rinn. paik.
parkki(suorsa)
< vi part (g. pardi) ’sorsa’ (~ va partti | li
paC \r (mon. pa\r‰ıd) id.) — vi myös > nr murt. Vi part
’sorsa’.
Saxén 1895–98 Lånord 186 (sm ~ vi; > nr murt.), Ojansuu
1916 SKTT 171 (sm < vi), Kettunen 1938 LivW 275–76 (vi ~
li), Ruoppila 1947 Kotiel 2 139–40 (sm < vi), SKES 1962 497,
Mäger 1967 ELinnunim 27 (+ va).

partti2 (KaakkHäme Kymenl KSm), parkki (laajalti
itämurt.) ’pieni lahna t. lahnan näköinen kala /
kleiner Brachsen od. brachsenähnlicher Fisch’, yhd.
lahnanpartti, -parkki, parttilahna (Renv 1826).
Alkuperä tuntematon. Samantapaisia pienen lahnan tai lahnansukuisten kalojen nimityksiä ovat
myös sm (paik. murt.) paru, paruli, ka parkkoi,
paroli, parikka. Vrt. myös pasuri.
Renvall 1826 SSK 2 52 (partti-lahna s. v. partti1), Ojansuu
1916 SKTT 171 (kalannimi mahd. eri alkuperää kuin partti
’sorsa’), E. Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 100 (sm parkki ~ ka),
Sebestyén-Németh 1935 NyK 49 56, SKES 1962 497, A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2 23.

partti3, parttio ’joukko’ ks. partio.
partuuna (Stjerncreutz 1863; Suomenl. saaret)
’vantti, takaharus (purjelaivassa) / Want, Pardune’
< ruots bardun, vanh. barduna ’purjeköysi’ < as
bardun(e) << ital bardone id.
SKES 1962 498 (sm < ruots), Hahmo 1994 Grundlexem 309.
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parva (kaakkmurt.), paarva (Lönnr 1880) ’(kalastajan) esiliina / (Fischer)schürze’
? = lpN bar |ve (Ko) ’naisten vanhanaikainen nuttu; vaatekappale’.
Qvigstad 1881 Beiträge 53 (sm paarva ~ lp), SKES 1962 498
(sm ~ lp; mahd. sama sana kuin parva ’nuotan osa’ (ks. parmas), jolloin lp < sm).

parveke ks. parvi2.
parvi1 (Agr; yl.) ’lauma, joukko / Schwarm, Schar’,
parvessa (kaakkmurt.) ’mukana; yhdessä’, johd.
parveilla ~ ink parvi ’parvi, joukko’, parves
’joukossa, yhdessä, mukana’ | ka parvi ’parvi,
joukko’, parveillakseh ’parveilla’, parvevuo ’yhtyä
parveksi’ | ly parvi ’parvi, joukko’ | va parvi id.,
parv(eza ’yhdessä, kanssa’ | vi parv (g. -e) ’(lintu-,
kala)parvi; joukko, ryhmä’ (sm > nr murt. Sm parv
’kalaparvi’; ka > lpKo parv3(a, ven murt. párva id.)
= ostjI E p3arq, P p3or ’parvi (kaloja, lintuja), lauma (hevosia, peuroja)’. Ks. myös parvi2.
Ahrens 1843 GrEhstn 123 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 143
(+ va), Saxén 1895–98 Lånord 186 (sm vi > nr murt.), Ojansuu
Vir 1898 62–63 (parvi1 = parvi2), Pogodin 1904 Severnorussk
49 (sm ka > ven murt.), Kalima 1915 OLR 69, 181 (samoin),
T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (ka > lpKo), Steinitz 1944 FgrVok
63 (sm ~ ostj), *Toivonen Vir 1949 38–42 (+ ly; parvi1 =
parvi2), SKES 1962 498–99, UEW 1988 356–57 (= parvi2).

parvi2 (asiak. 1600-l. loppup., Jusl 1745; LounSm
Häme KSm Verml, laajalti KaakkSm Savo, paik. EPohjanm) ’yläkerta, lehteri / oberes Geschoß, Dachboden; Empore’, parveke ~ ink parvi ’hylly;
parveke, lehteri’ | vi parv (g. -e) ’lautta, lossi’
= ? votj syrj pur ’lautta’ | vogE par®a, L P p5ora
id. | ostjI p3arq, E p3ar, P p3or, p3ar ’(hirsi)lautta;
verkon kannatin’ || samJr p®ar‰ı | Jn pare | T hor{i | slk
p5or{i | Km parè | Taigi häre ’jalallinen aitta,
säilytyslava’. — Votj syrj sana voi kuulua yhteen
myös lp sanan N boar |re (< *porava; U Pi Lu In Ko
Kld T) ’lautta’ kanssa, ja samaan yhteyteen on
vaihtelevasti liitetty muitakin po. sanaperheen
jäseniä (sm vog ostj). Molempia parvi sanoja on
yleensä pidetty alk. samalähtöisinä olettaen merk:n
kehitystä ’ryhmä, joukko’ > ’joukko yhteen liitettyjä
tukkeja’ > ’lava, lautta’; tämä oletus edellyttää
merkityskahtalaisuuden palauttamista jo ural
kantakieleen. Yhtä lailla parvi sanojen äänneasujen
yhtäläisyys sm:ssa ja ostj:ssa voi olla sattumaa tai
myöhäisen yhteen lankeamisen tulosta.
Ahrens 1843 GrEhstn 123 (sm ~ vi), Anderson 1879 Studien
230 (vi ~ lp votj), Qvigstad 1881 Beiträge 127 (lp ~ votj syrj),

K. Donner 1920 SUST 49 169 (+ vog ostj samJr slk, myös sm),
*Toivonen Vir 1949 38–42 (sm ~ vog ostj sam; votj syrj mahd.
myös ~ lp, joka ei kuulu sm sanan yhteyteen; parvi1 = parvi2),
FUV 1955 46 (+ samKm), SKES 1962 498–99, Sammallahti
1979 FUF 43 33 (sgr *parva ~ sam *pår•), Helimski 1986
NyK 88 143 (+ samJn T Taigi), UEW 1988 356–57 (sm ? ~
votj syrj vog ostj sam; votj syrj mahd. erikseen ~ lp),
Sammallahti 1988 UrLang 547 (sgr *porava ’lautta’: sm ~ lp
votj syrj ? vog ? ostj).

pasa (Lönnr 1880; paik. itämurt. KPohjanm), pasaränni, -laatikko, pasu (paik. Kymenl EKarj)
’taivutettavien lankkujen hautomiseen käytettävä
laatikko t. kouru / Kasten bzw. Rohr, in dem Hölzer,
die gebogen werden sollen, bedampft werden’,
pasuta, pasuttaa ’kuumentaa, polttaa (malmia);
höyryttää taivutettavia puita’ (sm > ka pasuo, pasuta
’polttaa (järvimalmia)’, vi koillmurt. pasu
’taivutettavien puiden hautomiseen käytettävä
kouru’)
< nr basa ’lämmittää, hautoa, paahtaa; voidella,
sivellä’ (mr basa id., nn basa ’voidella, sivellä;
puhdistaa kuumalla vedellä’), nr murt. Sm bas,
basuränno ’lankkujen höyryttämiseen käytettävä
laatikko t. kouru’.
SAOB 3 1906 B 462 (ruots sanasta), SKES 1962 499 (sm <
nr).

pasaasi (uud.) ’kauppakuja, -käytävä / Passage’
< nr saks jne. passage ’kulkutie, käytävä’ < ransk
passage id. < vlat passaticum v:stä passare ’kulkea
ohi’ (vrt. paseerata).
Hellquist 1939 SEO 752 (ruots sanasta), Renkonen 1954 Sivistyssanoja 81.

pasari (paik. E- ja KaakkHäme, vanh.) ’piiskuri,
raipparangaistuksen toimeenpanija / Auspeitscher,
Stockmeister’
< ruots basare id., v:stä basa ’ruoskia, piiskata’
(joka on sama sana kuin basa ’lämmittää, hautoa,
paahtaa; voidella, sivellä’, ks. pasa).
SAOB 3 1906 B 462–64 (ruots v:stä basa), SKES 1962 499
(sm < ruots).

pasata (: pasaa t. pasajaa; Renv 1826; kaakkmurt.,
paik. KSm), pasuta (: pasuaa; Gan 1787; Savo,
paik. ymp. ja KPohjanm) ’meluta; polskia (vedessä),
läiskyttää; sataa kovasti / lärmen; planschen; heftig
regnen’, pasahtaa ’paukahtaa; loiskahtaa; hypätä
veteen; tehdä jtak äkillisesti’, pasauttaa ’potkaista;
ampua tms.; loiskauttaa (vettä)’ ~ ka pasahtoa
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’tehdä äkillisesti jtak’, pasahuttoa ’(esim. ampua)
paukauttaa’ | ve paVzaht5otƒta ’pamauttaa, paukauttaa’.
Onomat. sanoja, vrt. posahtaa. Ositt. (sm pasuta:
pasuaa merk. ’puhua kiihkeästi, torua’) mukana on
selvästi myös samaa ruots vaikutusta kuin paasata
sanassa, joko suoraan < nr basa ’paahtaa jne.’ tai
merk:n siirtymänä tästä lainatun pasuta, pasuttaa
’paahtaa, kuumentaa’ rinnakkaismuotona (ks. pasa).
SKES 1962 499 (sm ~ ka ve, onomat.).

paseerata (As 1748 passerata ’kulkea, ohittaa’; et.
LSm), paseerailla ’kuljeskella, olla kävelyllä /
spazierengehen’,
pasteerata
(Lönnr
1880
pastierata), pasteerailla (et. ISm Pohjanm),
patseerata (hajat.) id.
< ruots; sanassa on aineksia kahdesta eri
verbistä, toisaalta (etupäässä) nr spatsera, mr
spazera, nr murt. spasera ’olla kävelyllä,
kuljeskella’ < kas spatz5eren (ns spazieren) < ital
spaziare id. (lat spatiari s:sta spatium ’kävelytie,
tienpätkä’), toisaalta nr passera ’ohittaa’ < saks
passieren < ransk passer, vlat passare ’kulkea ohi’.
Hellquist 1939 SEO 752, 1036 (ruots sanoista), Karsten 1944
FmS 10 372 (sm pasteerata < ruots spatsera), SKES 1962
499–500.

pasha (kirjak.), paska (paik. kaakkmurt.) ’venäläinen
pääsiäisruoka, rahkakakku / russische Osterspeise
aus Quark, Butter u. a.’ ~ ka pasha (rinn. pashu,
paska,
puaska)
’rahkasta
valmistettu
pääsiäisjälkiruoka; vehnäinen pääsiäisleipä’ | ve
pask (g. -an) ’pääsiäisleipä’
< ven pásha, murt. páska ’pääsiäinen;
pääsiäisenä syöty rahkakakku’ (<< klat pascha
’pääsiäinen’; samaa alkuperää on pääsiäisen nimi
lähes kaikkialla Euroopassa, vrt. ransk pâques, goot
p®aska, kas p®asche, isl páskar, nr påsk).
SKES 1962 500 (sm paska ’rahkakakku’ ~ ka ve < ven).

pasianssi (uud.) ’korttipeli / Patience’
<< ransk patience id., oik. ’kärsivällisyys’ < lat
patientia id.
TS 7 1915 288 (sm < ransk < lat).

pasilisko, pasilli ks. basilli.
pasina (tav. mon. pasinat; Lönnr 1880; kaakkmurt.
EPohjanm ja ymp.) ’risu(kimppu); tien pohjustukseen tai vahvistamiseen käytetyt puut t. oksat /
Reisig
(-bündel),
Faschine
(auch
zur
Wegbefestigung)’

< ven faVsína, murt. paVsína ’risukimppu, esim.
padon vahvistamiseen käytetty’ < saks Faschine <
ital fascine ’risukimppu’ < lat fascis ’kimppu’. —
Sm fasiini, hasiini (Rovaniemi) ’(mon.) tien
vahvistamiseen käytetyt puut’ ilm. < nr faskin
’risukimppu’ (< saks ital jne.); vi murt. pasin
’kimppu, tukko; sotkuinen langanpätkä; huono
köysi, olkiköysi’ erill. laina < ven.
*Ruoppila 1959 JuhlakHakulinen 224–33 (sm joko < ruots t.
ven; vi < sm), SKES 1962 500 (sm < ven; vi < sm), Hahmo
1994 Grundlexem 246–47 (sm pasina < ven; fasiini jne. < nr,
vi < ven).

paska1 (Agr; yl.) ’Scheiße; Dreck’, silmäpaska t.
(-)pasko (Gan 1784 pasko) ’(rähmäinen t. märkivä)
silmätulehdus’, johd. paskiainen, paskantaa, paskattaa (sm paska > nr murt. Sm passka
’haukkumasana: huono, kelvoton; jäte, lika’) ~ ink
paska ’(vetelä) ulostus; (raudan) kuona; paha,
kunnoton’ | ka paska ’vetelä uloste, ripuli; lika,
moska, sohjo; huono’, paskaine ’likainen; mitätön,
joutava’, paskantoa ’ulostaa vetelää, olla ripulilla;
liata, tahrata’, paskattoa ’paskattaa’ | ly pask((e)
’vetelä ulostus, ripuli’, paskata ’ulostaa vetelää’,
paskattVsim ’jk lintu, mahd. närhi’ | ve pask (g. -an)
’vetelä ulostus’, paskata (prs. paskandab)
’ulostaa’, paskatVs ’varpunen’ (ly ve > ven murt. paskáVc ’närhi’) | va paska ’ulostus; jäte, (raudan) kuona;
huono; haukkumasana’, pazgat(ella ’olla ripulilla;
ulostaa’ | vi pask (g. pasa) ’vetelä ulostus, ripuli’,
pasandada ’ulostaa, paskantaa’ | li pask®a ’vetelä
ulostus’, pask®andq ’ulostaa, olla ripulilla’
= lp bâi |kâ ’ulostus, sonta, lika, sotku; hyönteisen
muna; mitätön asia’ | mdE p/ski/zems, M pq/ski/zqms
’ulostaa, olla ripulilla’ | tVserL päqsV kedäm, I puVskedam
id. | vog E L P po/s, I pa/s ’vetelä ulostus, ripuli’, N
po/s- ’olla ripulilla’ | ostjE p3atƒ, P pa/s ’ulostus,
sonta’, I p3otƒ: p3otƒkq j#eg- ’tulla ripulille’ (j#eg- ’tulla
jksk’), E p3atƒ-, P p3a/s- ’ulostaa, paskantaa’ | unk fos
’vetelä uloste, ripuli; (v.) olla ripulilla’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 306 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 2 334 (+ vi), Castrén 1849 Ostj 92 (+ ostj), Boller 1853
SbAW 10 61 (+ unk), Rietz 1862–67 SDL 495 (sm ~ nr murt.),
Budenz 1867 NyK 6 462 (+ li md tVser vog), Anderson 1893
Wandl 105–06 (+ ka), Saxén 1895–98 Lånord 186 (sm > nr
murt.), Pogodin 1904 Severnorussk 49–50 (ims > ven murt.),
Kalima 1915 OLR 181–82 (+ ve; > ven), Saareste 1924 LVEM
17–18 (+ va), Toivonen 1928 FUF 19 194–95 (+ ly), SKES
1962 500, TESz 1 1967 959, MSzFE 1967 216–17, FUV2
1977 95, UEW 1988 396–97, EWUng 1993 414.

paska2 ’pääsiäisruoka’ ks. pasha.
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paslikka (LönnrLis 1886; et. EPohjanm häm- ja
kaakkmurt. KSm) ’huppumainen päähine / Kapuze’,
rinn. paslikki, pasliikki, paaslikka, paaslikki ~ ink
paslikka ’kasvojen yli käärittävä vaate’ | ka paVslikka
’korvia ja niskaa suojaava sarkainen (miehen)
suippopäähine’ | vi paaslik ’huppupäähine’
< ven baVsl/yk ’huppupäähine (jollaista mm. Suomeen sijoitettu venäläinen sotaväki käytti)’ (< turk).
V. K[arvinen] Vir 1908 58 (sm < ven), SKES 1962 500–01
(myös vi < ven), Plöger 1973 RL 124.

pasma (As 1739; länsimurt. PäijHäme), paasma
(itämurt.) ’vyyhden osa, tav. 60 lankakierrosta;
kankaan leveyden mittana: 30 (joskus 60) piinväliä /
Garngebinde von gew. 60 Wicklungen; Breitenmaß
für Webwaren: 30 (mitunter 60) Löcher im
Webeblatt, Gang’, pasmata, pasmoittaa ~ ka
poasma ’pasma (30 t. 60 lankakierrosta; 30
piinväliä)’, poasmata ’punoa, kiertää’, poasmoittoa
’jakaa pasmoihin (vyyhti); sitoa pareittain yhteen
(vastat)’ | ly puazm((e) ’vyyhden osa (30 t. 60
kierrosta)’ | ve pazm (mon. -ad) | vi pasm (g. -a),
pasmas (g. pasma) id.
< ven pásmo ’pasma (vyyhden osa)’ (ven sanan
yhteyteen kuuluu etymologisesti latv posms, p®asma,
p®asms, josta > li p5osmqz ’pasma (vyyhden osa; 30
piinväliä)’). — Ruots (vur nr) pasma, nn basm ’pasma’ ilm. < sm, ositt. ehkä myös suoraan < ven; lpN
bas |ma (Lu In Ko Kld) ’pasma (vyyhden osa); 30
lankaa sisältävä loimen osa (N)’ on todennäk. lainaa
eri tahoilta: osin < sk (nr nn), osin mahd. myös < sm,
Ko Kld < ven.
Ihre 1769 Gloss 2 327 (sm ~ ruots), P. A. Europaeus 1782 Käsik 3 (sm < ven), Renvall 1826 SSK 2 53 (sm < ruots), Butkov
1842 OFSlovah 173 (sm ~ ven), Diefenbach 1851 VWGoth 1
344 (~ baltt; ruots < sm), Kutorga 1854 FinskElem 4 (+ vi; ~
ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 76
(sm vi < baltt), Genetz 1877 KL 15 (+ ka), Miklosich 1886
EWSl 233 (sm < sl; ruots < sm), Thomsen 1890 BFB 12, 93
(ims < ven), Qvigstad 1893 NL 103 (lp < sk), Mikkola 1894
SUST 8 149–50 (+ li ? < latv; ims < ven; lyhyt -a- sm:ssa ruots
vaikutusta), Saxén 1895–98 Lånord 186–87 (ruots < sm < ven),
Hellquist 1939 SEO 751–52 (nr nn joko < sm t. < sl), Posti
1942 SUST 85 236 (li < latv), Kujola 1944 LyS 336 (ly < ven),
Kalima 1952 SlS 131, KKSK 1 1958 343 (lpKo Kld < ven),
SKES 1962 501, Plöger 1973 RL 124.

passari1 (Gan 1787; länsimurt. KSm PSavo Kain)
’tarjoilija (pidoissa), juomanlaskija; palvelija,
apulainen / Kellner (auf Festen), Mundschenk;
Diener, Gehilfe’, passuri (PSatak) id. ~ (>) ka
(harv.) passari ’apulainen, tarjoilija’

< nr murt. Sm passare ’palvelija, tarjoilija
(häissä ja muissa juhlatilaisuuksissa)’ v:stä passa
(ks. passata1). — LpLu pass®ar (E) ’tarjoilija,
palvelija’ < nr.
Qvigstad 1893 NL 103 (lp < nr), Karsten 1944 FmS 10 372
(sm < nr), SKES 1962 501 (sm > ka), Grönholm 1988 RLT
115.

passari2 (Lönnr 1880; laajalti et. länsimurt.) ’harppi
/ Zirkel’
< ruots passare id. < saks passer, muunnos ransk
sanasta compas ’kompassi; harppi’ (ital compassare
’mitata’, vrt. lat passus ’askel’).
Hellquist 1939 SEO 490, 752 (ruots sanasta), Karsten 1944
FmS 10 372 (sm < nr), Renkonen 1954 Sivistyssanoja 81,
SKES 1962 501 (sm < nr).

passata1 (As 1747 ylöspassauxesa; yl., ei Verml Ink)
’palvella / (be)dienen’, passuuttaa ’odottaa
palvelua’, ks. erikseen passari1 ~ ka passata
’palvella, auttaa’
< nr passa ’pitää huolta, hoitaa, palvella;
huomioida, (vanh.) välittää jstak’ < kas passen (up)
’huomioida, tarkkailla’ (ns aufpassen ’id., pitää
silmällä, olla tarkkaavainen’) < ransk passer
’kuluttaa aikaa, odottaa; huomioida; pitää huolta’,
alk. ’kulkea (ohi)’ (ks. paseerata).
SKES 1962 501 (sm > ka; < nr).

passata2 (Lönnr 1880; paik. länsi- ja itämurt.) ’tarkkailla, olla vahdissa / aufpassen’, passi: olla
passissa id.
< nr passa (på) ’vahtia, huomioida’, pass: stå på
pass ’seistä vartiossa’ < kas passen (up) (sama sana
kuin passata1 v:n originaali, ks. tätä).
SKES 1962 501 (sm < nr).

passata3 (Renv 1826; yl., ei Verml Ink) ’sopia; sovittaa / passen; einpassen, anprobieren’, passeli
(LönnrLis 1886; et. Satak Pohjanm PSm) ’sopiva’ ~
ka passata ’sopia, mahtua; soveltua, kelvata;
sovittaa’
< nr passa ’sopia, olla sopiva; sovittaa (pukua)’,
passlig, murt. Sm pass(e)lig ’sopiva’, tansk passe
’sopia, olla sopiva’ < kas passen (ns passen) johd.
s:sta pas ’(oikea) määrä, mitta’ < ransk pas ’id.,
(oik.) askel’, lat passus ’askel’. — LpN bas |sat (E
In) ’sopia’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 53 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 103
(lp < sk), Hellquist 1939 SEO 752 (ruots sanasta), SKES 1962
501 (sm > ka).
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passi1 (1615; etup. kirjak.) ’matka-asiakirja / (Reise-)
paß’, antaa passi(t) t. lähtöpassi(t) ’lähettää matkoihinsa’, passittaa ’lähettää’, vanh. kiel. (As 1768)
passata ’myöntää passi’
< vur nr pass ’passi’ < saks pass < ital passo id.,
joko lyhentymä sanasta ital passaporto (> ransk
passeport, engl passport ’passi’ jne.), jonka
aineksina lat
passare ’ohittaa’ ja portus (ital porto) ’satama’, tai
suoraan (ital passo) < lat passus ’askel, kulkutie’.
Renvall 1826 SSK 2 53 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 146
(sm < vur << ital; vrt. myös ka paVsVsi, vi pass < saks), SKES
1962 501–02.

passi2 ’vartio(paikka)’ ks. passata2.
pasta (uud.) ’voide, tahna; (et. italialainen) jauhoruoka, makaroni / Salbe, Paste; (italienisches)
Nudelgericht’
<< ital pasta alk. ’pastaruoka, taikina’, lat pasta
’taikina’ (ransk pâte id.) < kr pást5e ’eri ruokalajeja
sekoittamalla tehty ruoka’ (v:stä pássein ’vaivata
(taikinaa)’). Vrt. pasteija.

pastilli (uud.), pastilleri (eri tahoilla murt.) ’pieni
makeinen; pilleri / Pastille’
< nr pastilj, pastill, mon. pastiller < saks Pastille
< ransk pastille id. lat s:sta pastillus ’pieni, esim.
jauho- t. voidekakku’ ilm. johd. s:sta pasta ’taikina’
(ks. pasta).
Hellquist 1939 SEO 753.

pastori (1630-l.; yl.) ’pappi, kappalainen / Pastor,
Pfarrer’, murt. pastoori
< vur pastor ’kirkkoherra’ << lat pastor
’paimen’.
Streng 1915 NRL 146 (sm < vur << lat), SKES 1962 502.

pasuri (Eurén 1860; melko laajalti itämurt. PHäme)
’pieni lahna t. lahnansukuinen kala / kleiner
Brachsen od. brachsenähnlicher Fisch’, paso:
lahnanp. (JuslLis), pasu (LönnrLis 1886; paik.
Häme PKarj) id.
Mahd. johd. v:stä pasuta ’polskia (esim. lahna- t.
muu kalaparvi rantavedessä)’, ks. pasata. Samantapaisia ja äänt. läheisiä, alkuperältään epäselviä
pienen lahnan nimityksiä on tosin muitakin, ks.
partti2.

TS 7 1915 296 (sm < ital), Hellquist 1939 SEO 753.
Sebestyén-Németh 1935 NyK 49 30–31 (sm ~ sam).

pasteerata ks. paseerata.
pasteija (VR 1644 pastei, lihap.) ’voitaikinaan tehty
piirakka; patee / Pastete’
< nr pastej id. < kas postei(d)e, holl pastei, ransk
pâté ’piiras, piirakka, pasteija’ << vlat pastata
’leivonnainen’ s:sta pasta ’taikina’ (ks. pasta).
TS 7 1915 296 (sm pasteiji < ital), Hellquist 1939 SEO 753.

pastelli (uud.) ’maalaus- ja värityyppi / Pastell’,
pastelliliitu, -maalaus; pastelliväri ’haalea värisävy’
< nr pastell < saks Pastell id. < ital pastello alk.
’värimassasta (»-taikinasta») valmistettu liitu’, johd.
s:sta pasta ’taikina’ (ks. pasta).
TS 7 1915 296 (sm < ruots < ital), Hellquist 1939 SEO 753.

pasternakka ks. palsternakka.
pasti (osin Pohjanm) ’eräs silkkikangaslaatu / eine
Art Seidenstoff’
< nr bast ’intialainen värillinen silkkikangas,
jonka kudonnassa on alk. käytetty niintä’ (bast oik.
’niini’).
SKES 1962 502 (sm < nr).

pasuttaa ks. pasa.
pasuuna (Agr pasuna, basuna; hajat. murt.) ’vaskipuhallin / Posaune’, pasunisti ’pasuunan soittaja’
< vur nr basun ’pasuuna’ < kas bas(s)5une << lat
bucina ’signaalitorvi’. — Vi pasun ’pasuuna’ ilm. <
kas; li baz5un < latv baz5une < kas; lpN b®asun (Lu In)
’torvi, pasuuna; ukkonen’ < sk.
Ganander 1787 NFL 2 335a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 53
(sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare 243 (lpIn ~ sm ruots), Streng
1915 NRL 146 (sm < vur << lat), SKES 1962 502, Hahmo
1994 Grundlexem 309–10.

pata1 (Agr; yl.) ’Topf’, yhd. patalakki, patalaiska,
patamusta,
patavanhoillinen;
pataluha
(ks.
erikseen), johd. patama (JuslLis, Renv 1826;
savmurt. ja ymp.) ’pyöreä syvänne maastossa,
lampi’, patero (paik. Karj ESavo) id. (voi myös olla
kontam. patama + potero) ~ ink ka pata ’saviastia,
-ruukku; (rauta)pata’ | ly pada id. | ve pada
’(savi)ruukku’ | va pata ’saviastia, -ruukku’ | vi pada
’keittoastia, pata’ | li pad®a id. (sm > lpN batte (R Lu
In) ’pata’)
= tVserL pat, I pot ’(rauta)pata, kattila’ | vogE p5ot,
L put, I P p5ut | ostjI P put, E püt id. | unk fazék ’pa-
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ta’. Sam kielissä on etuvok. asuun *pätä(-)
palautuvia sanoja, jotka (ositt.) voivat kuulua tähän
yhteyteen: 1) slk peda, pätä ’savipata’ 2) samJr (t)
/p®ada-, (m) peäta- ’panna pataan’ | Jn feriCa-, fediCa- |
T fadiCe- | slk pot- id. — Myös ieur kielissä on äänt.
samankaltaisia sanoja, joiden suhde em. sgr kielten
sanoihin on epäselvä: 1) ags pott (engl pot), kas pot
(ns Pott), arm poytn ’pata’ 2) ieur *p5edo- ’astia’
(liett púodas ’pata’). Mahd. kyseessä on ikivanha
laina.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 317 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 2 335a (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch 68 (+ tVser),
Castrén 1849 Ostj 94 (+ ostj unk), Lindström Suomi 1852 71
(+ vog), Lönnrot 1854 Enare 247 (+ lpN In), Ahlqvist 1856
WotGr 143 (+ va), Budenz 1867 NyK 6 453 (+ li), Ahlqvist
1871 KO 124 (? < ieur, vrt. liett), Szinnyei 1881 NyK 16 413
(+ ve), Setälä 1896 NyK 26 404 (+ ka; ims ~ lp tVser vog ostj
unk, ? ~ ieur), Genetz 1896 Sgr ∞d 5, 13 (lp < sm), Munkácsi
1901 ÁKE 259–62 (< ieur), Setälä 1912–14 FUFA 12 44 (+
slk peda, pätä ’savipata’), Collinder 1934 IUS 67–68, FUV
1955 47, SKES 1962 502 (+ ly, lp mahd. < sm, ei yhteyttä
germ kielten sanoihin), TESz 1 1967 854, MSzFE 1967 184–
85, Joki 1973 SUST 151 301 (? ~ slk, samJr /p5ed ’lautanen’; ? ~
ieur), UEW 1988 358 (ei sam vastineita), Sammallahti 1988
UrLang 548 (samoin), EWUng 1993 362.

pata2 (Renv 1826; yl.) ’maa pelikorteissa / Pik(karte)’ ~ ink ka pata | vi pada | li pad®a id.
< vur nr spader id. < saks spaten (ruots sanassa
johdin on vaihdettu klöver ’risti’, oik. ’apila’, ja
ruter ’ruutu’ sanojen mukaan), engl spade id. < esp
espadas oik. ’miekat’ (joiden kuva on ranskalaisissa
korteissa, vrt. saman maan nimitys ransk pique oik.
’miekka’ > ns Pik ’pata’). — Ims kielissä nimitys on
suht. myöhään levinnyt ja ilm. ymmärretty pata1 sanan erikoismerkitykseksi.
Renvall 1826 SSK 2 53 (sm < ruots), Thomsen 1890 BFB 271
(vi li < ruots, liittynyt pata1 sanaan), Hellquist 1939 SEO 1032
(ruots sanasta), SKES 1962 502 (sm (> ka) < ruots < saks).

pataljoona (Lönnr 1880; asiak. 1700 »cahdella bataillonilla») ’joukko-osasto; joukko, ryhmä (paik.
länsimurt.) / Bataillon; Schar, Gruppe’
< ruots bataljon ’pataljoona’ << ransk bataillon
< ital battaglione id. — Vi pataljon id. < saks.
TS 7 1915 302, SKES 1962 502, Hahmo 1994 Grundlexem
310.

pataluha (Gan 1787; yl. et. itämurt. Pohjanm, ei
Verml Ink): transl. pataluhaksi ’perinpohjin, kauttaaltaan (piestä, haukkua) / völlig, durch und durch
(verprügeln, ausschimpfen)’, rinn. pataluhoksi id.,

pataluha paik. murt. (PKarj Savo Pohjanm) myös
’huono, käyttökelvoton esine’.
Liittyy todennäk. sanaan luha, luho (ks. tätä)
’huonokuntoinen, luhistunut’, jolloin pataluha sanan
merk. olisi ’oikein huono’ (vrt. patalaiska ym. s. v.
pata1); voi myös olla pata1 sanaan liittyvä metafora,
vrt. ink pataluhka ’rikkinäinen saviastia’.
Epätodennäköinen sen sijaan on selitys, jonka
mukaan taustalla olisi sana pataluhta (Lönnr 1880)
’liemi’ ja sen itämurteinen taivutus, koska
murretiedot tästä ovat aivan epävarmoja. Vrt. myös
ka patalaskulle ’palasiksi, risaksi, rikki’.
Lönnrot 1880 SRS 2 162 (s. v. pataluhta), Ikola 1986 Suomen
Kuvalehti 48 70 (itämurt. astevaihtelun yleistymä s:sta pataluhta).

patama ks. pata1.
patentti (Speitz 1643; kirjak.) ’keksijän oikeus keksintöönsä; (puhek. ja murt.) keksintö, kikka; varma;
erikoinen, metka / Patent; Erfindung, Trick; sicher;
patent’
< vur nr patent << ransk patente ’patentti’, konneksiosta lettre patente ’(tav. jonkin edun myöntävä)
avoin kirje’ < lat littera patens id. (littera
’asiakirja(t), kirje’, patens ’avoin, auki oleva’).
TS 7 1915 303 (sm << lat), Renkonen 1954 Avainsanoja 203,
Koukkunen 1990 Atomi 412.

patero ks. pata1.
patiini (yl., ei lounmurt. Verml Ink) ’puolisaapas,
varrellinen kenkä / Stiefelette’, pati(i)na (LounSm),
patinki (kaakkmurt.) id. (sm > ka harv. patiini id.)
< nr murt. battin, (Sm) patiner (mon.) ’puolisaapas, päällyskenkä’, (kirjak.) bottin id. << ransk bottine, johd. s:sta botte ’saapas’; nr murt. sanaan on sekoittunut s. patin ’(puinen) jääkenkä; korollinen
puukenkä’ (> sm patina ’puukenkä (VR 1644), virsu
(Gan 1787), jääkenkä (Rymättylä)’), joka puolestaan
< kas pat(t)ine ’puukenkä; tohveli’ < ransk patin <
lat patinus ’tohveli’.
Wessman Vir 1909 34 (sm murt. pattiin < ruots), SKES 1962
502–03 (sm patiini < nr battin, bottin, patin; sm patina < nr
patin ’puukenkä’; sanat sekoittuneet sekä nr että sm murteissa;
itämurt. patinkka < ven < ransk), Grönholm 1988 RLT 116–17,
Hahmo 1994 Grundlexem 310–11.

patikka (Eurén 1860; laajalti murt., myös Verml
Ink), et. yhd. jalkapatikka ’jalkaisin tehtävä matka /
zu Fuß zurückgelegter Weg’, jalkapatikassa ’jalan’,
patikkaretki ’kävelyretki’, johd. patikoida ’vaeltaa’
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~ ka jalkapatikassa ’jalan’ (sm > nr murt. Sm
patik(ka) ’kulkea kumarassa, pitkin askelin; lähteä
tiehensä’).
Todennäk. johd. s:sta pade ’polku, tie’ (ks. tätä).
Saxén 1895–98 Lånord 187 (sm > nr murt.), Mikkola Vir 1945
569 (patikka ~ pade), SKES 1962 503 (+ ka; mahd. ♦ pade).

patina (uud.) ’vihreä kerros kupariesineen pinnalla;
vanhuuden (arvokas) jälki / Patina’, patinoida
< nr patina, ns Patina ’patina, vihreä kerros kuparin pinnalla’ < ital patina id., alk. ’lakka,
vernissa’.
Hellquist 1939 SEO 754, Hahmo 1994 Grundlexem 346 (sm <
nr < ital).

patistaa (Lönnr 1880; itämurt. KaakkHäme Kymenl
Pohjanm Peräp) ’hoputtaa, pakottaa, ahdistaa /
antreiben, zwingen, (be)drängen’, patistella ~ ka
patistoa, patissella id.
Alkuperä epäselvä. Voi olla kontam.-tyyppinen
muodoste, esim. sanoista pakottaa ja hatistaa ~
hätistää (ks. tätä).
SKES 1962 503 (sm ~ ka, vrt. sm patista (harv.) ’puhua, lörpöttää’), T. Itkonen Vir 1983 350.

patisti ks. batisti.
patja (Ljungo 1601 padia; EPohjanm (parja),
Länsip Ruija (palja), muualla uud., harv.) ’olki- t.
höyhenpatja vuoteessa / Matratze, Federbett’, merk.
murt. myös ’länkien pehmike (KSm, paik. Peräp);
tyyny (paik. KaakkSm Ink)’ ~ ka patja ’länkien
pehmike’ | vi padi (g. padja) ’tyyny, pielus; (Wied
myös) patja’ | li pad'a® ’tyyny, patja’ (sm palja > lpN
bal |lja ’länkien pehmike’)
< germ *ba∞dja(z), vrt. mn be“r ’(höyhen)patja’,
isl be“ur, nn bed, nr bädd ’vuode’, engl bed, ns Bett
id.
Ganander 1787 NFL 2 304a (sm ~ vi), Thomsen 1869 GSI 140
(< germ), Ahlqvist 1871 KO 122 (+ li), Setälä 1912–13 FUF 13
423, Karsten 1915 GFL 147–48, Lagercrantz 1939 LpWsch
623 (lp < sm), SKES 1962 503 (+ ka), Koivulehto Vir 1982
269, Hofstra 1985 OsFiGerm 91.

patmas ks. pahmas.
pato (Koll 1648; et. Pohjanm K- ja PSm) ’Staudamm,
Wehr’, yhd. kalapato, jääpato, johd. padota,
patoutua ~ ka pato ’(kala)pato, sulku; tukkisuma’ |
ve pado ’pato; kalanpyydyksessä oleva sulku’ (sm >

nr murt. pate, pata, (Sm) pato ’(kala)pato’, yhd.
laks-pate ’lohipato’, is-pata ’jääpato’)
= lpN buo∞d∞do (E R In Ko Kld T) ’(kala)pato’, N
buo∞d∞dot (U Pi Lu In) ’tukkia, sulkea, padota; tehdä
kalapato’ | ostjI p3al, E p3at, P p3al, p3ol ’(kala)pato’ |
unk fal ’seinä’.
Lönnrot 1858 Hiisi 307 (sm ~ lp), Rietz 1862–67 SDL 496 (sm
~ ruots), Ahlqvist 1880 NOstj 122 (+ ostj), Qvigstad 1881
Beiträge 56 (sm ~ lp), Saxén 1895–98 Lånord 187 (nr murt. <
sm), Setälä 1896 NyK 26 382–83 (+ unk), Kettunen 1922
LVeHA 2 23 (+ ve), Sauvageot 1929 Rech 24 (~ alt), Räsänen
1949 StO 15 162 (samoin), FUV 1955 106 (sm ~ lp ostj unk),
SKES 1962 503–04 (+ ka; sm (Häme) puoto < lp), TESz 1
1967 834, MSzFE 1967 178, UEW 1988 347, Sammallahti
1988 UrLang 548, EWUng 1993 353.

patonki (uud.) ’pitkä vehnäleipä / Stangenbrot’
< nr batong ’pamppu, patukka’, batongbröd ’patonki’ << ransk bâton ’sauva, keppi’ mahd. vlat
v:stä *bastare ’lyödä’, vrt. myös mlat bastum,
bastus ’sauva, keppi’.
Hellquist 1939 SEO 58 (ruots sanasta).

patruuna1 (Agr patronein mon. g. ’suojelija’;
laajalti murt.) ’suurtilan t. tehtaan omistaja /
Großgrund- od. Fabrikbesitzer’, murt. rinn. patruuni,
patrulli, merk. myös ’herra; suuri ja mahtava,
varakas mies’, vanh. kirjak. merk. ’suojelija,
suojelusherra’
< vur mr patron, patrone ’suojelusherra;
suojeluspyhimys’, nr patron ’id.; tehtaan t. maatilan
patruuna’ << lat patronus ’suojelusherra’ s:sta pater
’isä’.
W. Streng 1911 Sivistyssanoja 163 (sm << lat pater), Streng
1915 NRL 147 (sm < vur << lat), Renkonen 1954 Avainsanoja
172–73, SKES 1962 504, Hahmo 1994 Grundlexem 312.

patruuna2 (As 1680 patrunatascuisa; laajalti murt.)
’ammus, hylsy / Patrone’
< ruots patron ’ammus, hylsy; holkki; malli, kaava’ << ransk patron ’malli, kaava’, samaa alkuperää
kuin s. v. patruuna1 main. sanat.
Renkonen 1954 Avainsanoja 172–73, SKES 1962 504, Hahmo
1994 Grundlexem 312–13.

patsas (Agr; yl. et. itämurt. EPohjanm) ’pylväs, pilari, tolppa; kuvapatsas, veistos / Pfeiler, Pfosten,
Säule; Bildsäule, Statue’, murt. pattas, patas, pahas
(Gan 1787 pathas (Rauma) kuvaa varmaankin murteen vanhaa äänneasua passas) ’id.; takan reunus,
liesi (VarsSm); saunan lavolla oleva penkki (Häme)’
~ ink patsas ’pylväs; mehiläispesä (kimalaisem p.) t.
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-parvi’ | ka patVsas ’kannattimena t. tukena oleva pystypuu; tolppa, pylväs; päreteline; (mon.) rukin käsivarret t. reidet; mehiläispönttö’ | ly patVsaz ’pylväs’ |
ve pat(t)saz id. | va patsaz ’patsas, pylväs’, (Kukk)
pattsaz ’mehiläispesä’ | vi patsas ’uunin
ulkonurkkaa tukeva pylväs; (murt.) lieden takaosa’
(sm (Verml murremuodosta patas, pahas) > nr murt.
patastock,
pahastock
’uunin
kulman
kannatinpylväs’)
? = lpN baz |ze ’(hauta-, muisto)patsas; pylväs;
vaikeasti siirrettävä, raskas esine (esim. maakivi);
tuki’ (voi olla lainaa ksm asusta *pantsas; lpIn
pääcis ’patsas, pylväs’ myöh. laina < sm patsas)
? < (vk)germ *bandsa-z, vrt. mn báss ’säilytyspaikka, navetan parsi’, as b5os ’navetta’, ns Banse(n)
’varastotila; pino, heinäkasa jne.’ — lainaoletus
edellyttää germ sanalle alkumerk:tä ’heinäsuova
tukirakenteineen’, josta > ims ’pylväs’. Rinnastus on
varsin epävarma.
Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (sm ~ ve), Ojansuu 1907 KKO 87
(+ ka), Toivonen 1928 FUF 19 206–07 (+ ly vi lpN), SAOB 19
1952 P 454 (nr < sm), SKES 1962 504–05 (lpIn, mahd. myös
lpN < sm), Koivulehto 1981 PBB(T) 103 346 (ims < germ
*bandsa-z), *Valmet 1986 Sõnasõel 7 139–49 (+ va), Ritter
1993 Studien 101–02 (? < germ *ba∞dja-z ’? pylväs’).

patskata ks. paiskata.
patteri1 (Speitz 1642 battariest elat.) ’tykistöosasto,
rinnakkaisten tykkien muodostama varustus /
Batterie (Artillerie)’, myös muunlaisista joukoista
rinnakkain aseteltuja esineitä, esim. pulloja
(pullopatteri), lyömäsoittimia (rumpupatteri, johd.
patteristo ’rytmisektio’, patteristi ’rumpali’), murt.
’pellolle ajettu lantakeko, risukasa (et. Häme ja
ymp.); (maa- t. lumi)valli, tör-mä, penkka (paik.
LounSm KPohjanm)’
< vur nr batteri ’tykistö-, pullopatteri jne.’ (saks
Batterie, engl battery) < ransk batterie, ital batteria
’tykistöpatteri’ (v:stä battere ’lyödä’).
SAOB 3 1906 B 514–17 (ruots << ransk t. ital), V. K[arvinen]
Vir 1908 58 (sm murt. patteri < ven, ruots), Streng 1915 NRL
147 (sm < vur < saks), TS 7 1915 315 (< ransk), Renkonen
1954 Avainsanoja 74.

patteri2 (uud.) ’paristo / Batterie (Elektrotechnik)’
< nr batteri id. (saks Batterie, engl battery), sama
sana kuin patteri1 sanan originaali, merk:stä ’joukko
(toisiinsa yhdistettyjä galvaanisia elementtejä, pareja)’; mukana on voinut alk. olla myös ajatus patterin
sisältämästä energiavarauksesta, jota on verrattu tykistöpatteriin.

SAOB 3 1906 B 517 (ruots sanasta).

patteri3 (uud.) ’lämpöpatteri / Heizkörper’
< nr (värme)batteri id., sama sana kuin patteri1–2
sanan originaali, ilm. merk:stä ’rinnakkain asetettu
joukko (lämminvesiputkia)’.
patti1 (Gan 1787; yl.) ’pahka (hevosen jalassa), nystyrä, kuhmu / Spat (Pferdekrankheit), Schwiele,
Beule’ ~ ka patti ’pahka, kovettuma (tav. hevosen
jalassa)’
< nr spatt ’patti hevosen jalassa’ < as spat
(ns Spat) id. — LpN bat |ti ’patti (hevosen jalassa)’ <
sm.
Renvall 1826 SSK 2 53 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
372, SKES 1962 505 (sm ~ ka; < ruots < saks).

patti2 (uud.) ’Vsakkitermi / patt, Patt (Schach)’, yhd.
pattitilanne ’tilanne, josta ei pääse eteenpäin, umpikuja’
< nr saks engl patt ’patti (Vsakissa)’ << ital patta
’yhtäläisyys, tasan; ratkaisematon, tasapeli’.
SAOB 19 1952 P 511.

patto (Jusl 1745; paik. murt.) ’rikos; rikollinen;
(murt.) väärän valan tekijä / Verbrechen;
Verbrecher; jmd., der einen Meineid schwört’, tav.
yhd. valapatto (Agr; eri tahoilla murt.) ’väärän valan
tekijä’, henki-patto ’lainsuojaton; (vanh. sanak.)
murhaaja, itsemurhan tekijä’, pattio (Laat- ja PKarj
Savo) ’laiska, kunnoton, heittiö’ ~ ka patto
’pahatapainen, ilkeä, vihainen; laiska, veltto’, pattie
’id.; siivoton, saastainen’, pattoa ’pilata, tehdä
menestyksettömäksi’, pattavuo ’kadottaa onnensa,
menestyksensä; mennä pilalle, turmeltua’ | vi patt (g.
patu) ’synti’, patustada ’tehdä syntiä, rikkoa’,
patustus ’rikkomus, lankeemus, hairahdus’ | li pat
(mon. pat5ud) ’synti’, patli (mon. patlist) ’syntinen’.
Sanueen alkup. verbikantaa voisi edustaa ka pattoa (*pattaa ’? pilata’, ks. yllä). Tämän vastineeksi
sopisi Paulaharjun »Kiveliöitten kansaa» -teoksessa
(= murt. Länsip, ei muita tietoja) esiintyvä sana
»(taudit) aivan pattoivat (’? pilasivat’) koko
kurennon (’ruumiin’)»; sanan alkuperä on
tuntematon. Vrt. lisäksi patus.
Ganander 1787 NFL 2 336 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 217,
Paasonen 1896 KielLis 23–24 (+ li; ~ md), Äimä 1919 SUST
45 118–19 (+ ka; ~ lp), SKES 1962 505.

patukka (Gan 1787; yl. et. itämurt.) ’vitsa, keppi,
lyömäase; (punottu) ruoska; hiuspalmikko (et. EPoh-
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janm Satak); nippu, tukku / Rute, (Schlag)stock; (geflochtene) Peitsche; Haarzopf; Bund, Bündel’, rinn.
patakka, patikka, patokka (eri tahoilla I- ja KSm, PPohjanm) ’lyömäase’, johd. patukoida ’antaa keppiä;
palmikoida’ ~ ink patukka ’osmankäämi’ | ka
patu(k)ka, patoka ’patukka, vitsa’, patukoija ’lyödä
patukalla’ | ly ve batog ’keppi’ | va (Kukk) patukka
’jk kasvi’ | vi patak(as) ’piiska, pamppu; nippu,
tukku’
< ven batóg ’keppi, kalikka, karttu’, murt. myös
batík, badóg, bádeg (viime main. varianttiin voi perustua va (Tsv) p®at(eg id., ellei se ole jo vanhempi
mven laina, samaa kerrostumaa kuin sm paattoa, ks.
tätä). — Sl taholta myös > latv p®ataga ’piiska’, josta
> li p5otqg id.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 95
(sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve), Thomsen 1890
BFB 12, Mikkola 1894 SUST 8 81–82 (li, mahd. vi < latv; sm
ve < ven), Kujola 1944 LyS 15 (ly < ven), Kalima 1952 SlS
131–32, SKES 1962 506 (+ ka), Plöger 1973 RL 125.

patuna (kirjak. < ka) ’koski / Stromschnelle’ ~ ka
patuna ’vesiputous’ | ly padon id.
< ven padún ’vesiputous’.
Rytkönen Vir 1935 257 (sm < ven), SKES 1962 506 (+ ka ly),
Hahmo 1994 Grundlexem 247–48.

patus (Gan 1784 patus suutari; ei nykymurt.) ’hutilus, taitamaton käsityöläisammatin harjoittaja / Pfuscher’, paturi, patturi (Eurén 1860, molemmat
Lönnr 1880) id., yhd. patusseppä, patuskräätäri,
patussuutari, hevospatturi (paik. Kymenl EKarj)
’hevoshuijari’, johd. patustaa (Eurén Lönnr) ’tehdä
tökerösti, pilata’.
Sopisi johdokseksi samasta v:stä *pattaa ’pilata’
kuin patto (ks. tätä), joka tosin on todettu vain
ka:sta, mutta on patto sanan perusteella oletettavissa.
Eurén 1860 SRS 280 (♦ patto).

patvaska (Kal; paik. Kain < ka) ’häämenojen ohjaaja, puhemies / für das Hochzeitszeremoniell Verantwortlicher, Brautwerber’ ~ ka patƒvaVska id., patƒvaVskoija ’hoitaa puhemiehen tehtävät’
ilm. < ven podvójskij, podvoskoj (vanh.) ’oikeudenpalvelija, kansankokousten päätösten kuuluttaja
ja toimeenpanija; sanansaattaja; haastemies’.
Muitakin ven lainaoriginaaleja on esitetty.
Lönnrot 1880 SRS 2 164 (sm < ven podvózVcik ’kuljettaja’),
Kalima Vir 1935 44–45 (+ ka; ? < ven podvójskij), *Kalima
1952 SlS 134, SKES 1962 506 (joko < ven podvózVcik t. < ven
podvójskij), *Vahros Vir 1966 121–28 (< ven podvójskij),

Plöger 1973 RL 125 (sm < ka < ven podvózVcik t. < ven podvójskij).

patvi (Kal; Laat- ja PKarj Kain Peräp Länsip, paik.
Savo PPohjanm) ’kova puu, koivun kylkeen (vioittuneeseen kohtaan) kasvanut aines, kylki; visa; kaskettaessa pystyyn jätetty puu (paik. PSavo); kelopuu
(KSm) / hartes Holz, Birkenkallus; Maserholz,
Wimmer; beim Roden stehengelassener Baum;
abgestorbener Baum’, johd. patvettua ’kasvaa
kovaksi (arpi puun kyljessä)’, tähän ehkä myös
patvia (KarjKann PSm) ’lihoa, tulla vahvaksi t.
lihaksikkaaksi; parantua, toipua’, patvinen ~ ka patvi
’puuhun vioittuneeseen kohtaan kasvava kova
puuaines, lyly; visa; kaskeen jätetty puu’ | ly padv
’patvi, (koivun) kylkipuu’ | ve padv ’patvi,
kasvannainen puun kyljessä’
= lpN ba∞d |vâ (E U Pi Lu Ko) ’visa’ (mahd. lainaa
jompaan kumpan suuntaan; ainakin lpN murt.
balma, balva id. < sm murt. (Peräp Länsip) palvi
’patvi’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 304 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 51 (samoin), Setälä 1890–91 ÄH 157–58 (+ ka), Setälä
1912–14 FUFA 12 72 (+ samJr p5eCme ’taula’ sekä muita vastineita sam kielistä), E. Itkonen Vir 1950 70 (lp < sm), Virtaranta
1958 DentSpir 166 (+ ly ve), SKES 1962 506 (sam sanojen
kuuluminen tähän yhteyteen epävarmaa), M. Korhonen 1981
Johd 174 (sm ? ~ lp), O. Korhonen 1984 FUS 7 113 (samoin),
UEW 1988 347–48 (ims ? ~ sam; lp < sm).

pauhata (Agr; yl.) ’brausen, tosen; stürmen; lärmen’,
pauhina, pauhu ~ ink pauhata ’kovaäänisesti
puhella’ | ka pauhata ’kohista, pauhata; loiskauttaa,
molskauttaa’, pauhoa, pauhuta ’kohista, kuohua;
kumista (kello)’, pauhu ’(kosken) pauhu’ | vi
pahvata, pahvatada ’pöllähtää, tuprahtaa; tehdä jtak
äkkiä t. kovalla äänellä’ (sm > lpN b®affât (In)
’pauhata; puhua kovalla äänellä’).
Deskr.-onomat. sana; vrt. paukkua, peuhata.
Qvigstad 1881 Beiträge 51 (sm ~ lpN), Wiklund 1896 SUST
10 300–01 (lp < sm), Kettunen 1926 OES 115 (sm ~ vi), Saareste 1953 Suomi 106:3 23 (samoin), SKES 1962 506–07 (+
ka), LpIn 2 1987 318 (lpIn < sm).

paukama (EPohjanm Kymenl EKarj KSm Verml,
paik. Satak Häme), pauka (Lönnr 1880; KSm, paik.
Häme), paukura (Eurén 1860; Satak) ’näppylä, turvonnut kohta iholla / Pickel, entzündliche Erhebung
(durch einen Insektenstich)’ ? ~ li b5oga-püja (»paukapää») ’kiiski; mikä tahansa eläin, jonka pää on suurempi kuin vartalo’.
Alkuperä epäselvä (li sanan b- viittaa deskr.
alkuperään, ellei kyseessä ole laina < latv bauga
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’kalikka’ ja siten sm sanasta erillinen sana);
äänneasultaan ja merkitykseltään läheisiä ovat paula
(paik. KaakkSm), pauma (paik. P- ja KaakkHäme)
’paukama, piiskan jälki ihossa, poimu’. Vrt. myös
pukama.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 29–31 (sm < sk), Kettunen
1938 LivW 27 (li ? < latv, vrt. kuitenkin sm pauka(ma)), Kiparsky 1968 ScSl 14 92 (sm ~ li).

paukkua (Agr; yl.) ’knallen’, paukuttaa, paukahtaa,
paukkaa, pauke, paukku ~ ink paukk®a ’paukkua’,
paukata ’paukauttaa; puhua äänekkäästi’, paukutella
’paukuttaa’, paukku ’paukaus’ | ka paukkuo ’paukkua’, paukkoa ’kolista, paukkua; kolistaa, paukuttaa;
kumista (kello); huutaa, ärjyä’, paukku ’isku, paukaus, pamaus; kipinä, räjähdyspanos’, paukuttoa ’paukuttaa, jyskyttää; kumisuttaa kelloa; loiskuttaa, räiskyttää’, paukeh ’(kirveen, kellon ym.) pauke’, paukahtoa ’paukahtaa, kolahtaa; kumahtaa (kello); puhjeta, syttyä (tauti, sota)’ | ly paukun(eh, paukin(eh
’pauke’ | ve poukta (prs. poukab) ’paukkua’,
poukaita ’paukuttaa,
paukahtaa’,
poukutada
’paukuttaa’ | va (Kukk Tsv) paukk®a ’paukkaa’,
paukku ’pamaus, paukku’, (Kukk) paukaht®a
’paukahtaa’ | vi paukuda ’paukkua, pamahdella’,
paugutada ’paukuttaa’, paugatada ’paukahtaa,
pamahtaa’, pauk (g. paugu) ’pamaus, paukku’ | li
poukq (prs. p5okub) ’paukkua, paukahtaa; räjähtää;
kuolla’, pouktq ’paukuttaa’ (sm > lpN baw |ket (Lu In
Ko Kld T) ’paukkua’).
Onomat. sanoja.
Ganander 1787 NFL 2 337 (sm ~ vi), Donner 1879 Verwandtschaft 23 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 54 (+ lpN), Ojansuu
1907 KKO 87 (+ ka), Äimä 1919 SUST 45 115 (sm > lpN T),
Toivonen 1955 SanaSan 106–08 (tähtikuvion nimestä paukkusentasku), SKES 1962 507 (+ ly ve va).

paula1 (Agr; yl.), pakla (paik. Karj) ’(kengän) nauha, nyöri; verkon aina; (linnun)ansa / (Schuh)band,
Schnur; Ober- od. Untersim des Fischernetzes; (Vogel)schlinge’, johd. pauloa, pauloittaa ~ ink pagla |
ka pakla ’nauha (et. kengän, virsun); verkon t.
nuotan paula’ | ly ve pagl (mon. paglad) ’virsun
kiinnitysnauha’ | va pagla ’(kengän) nauha’ | vi pael
(g. paela) ’nauha, paula’, paelutada ’pauloittaa’ | li
paCggql, paCglqz (mon. paCglqd) ’(kengän)nauha;
köysi’ (sm > nr pavlor (mon.), murt. (Sm) paulu
’kengännauha(t)’)
? < germ *fatla-, oletettu rinnakkaismuoto
sanalle *fatila-, jota edustavat ns Fessel ’kytkyt’, mn
fetill (mon. fatlar) ’side, kantoremmi’, nr murt.
fätlar, fäslar (mon.) ’kantositeet, remmit’.

Ganander 1787 NFL 2 337a (sm ~ vi pael), Ahrens 1853 GrEhstn 141 (vi murt. paul < sm), Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+
va), Wiedemann 1859 MélR 3 213 (+ li), Ahlqvist 1871 KO 72
(vrt. ven baltt), Mikkola 1894 SUST 8 148 (+ ve; ei laina < ven
t. baltt), Tunkelo Vir 1912 133 (+ ka), Wessman 1930–32 SO 2
22 (sm > nr murt. Sm), SAOB 19 1952 P 519, SKES 1962 507
(+ ly), Ruoppila 1967 KalKansank 102–03, kartta 91,
Koivulehto Vir 1979 270–71 (< germ), Hofstra 1985
OsFiGerm 179–80, Ritter 1993 Studien 186–87.

paula2 ks. paukama.
pauluuna (Speitz 1642; vanh. kirjak.) ’(sota)teltta /
(Militär)zelt’, pauluuni ’vuodeverho, uudin; uudinsänky’, paulu (Agr; vain vanh. kirjak.) ’teltta; maja’
< vur mmr paulun ’(arvohenkilön) teltta, maja;
uudinsänky’ < kas paul5une, pawel5un id. < ransk
pavillon ’huvimaja; teltta’, ks. paviljonki.
Streng 1915 NRL 147 (sm pauluuna < vur << ransk, kirj. laina), Penttilä Vir 1928 136 (paulu ’teltta’ vanha kansankielinen
variantti), SKES 1962 507.

pauma ks. paukama.
pauna1 (et. amerikansuomessa) ’naula (painomitta;
454 g) / Pfund (amerikanische Gewichtseinheit)’
< engl pound id., vanhempi (sk) laina samasta
sanasta on sm punta1, ks. tätä.
Collinder 1932 Urgerm 1 54 (sm < engl), SKES 1962 508,
Pulkkinen 1984 LokSp 126.

pauna2 ’lammikko’ ks. pauni.
pauna3 ’laukku’ ks. pauni.
paunetti (paik. KPohjanm), pauletti ’iso rysä /
große Reuse’
< engl pound net ’jk rysä t. verkko’, sana on
Amerikan siirtolaisten välittämä.
Vilkuna 1974 Lohi 349, Pulkkinen 1984 LokSp 126.

pauni (Jusl 1745 (merk. ’vesivaaka, vatupassi’ tässä
ja muissakin sanak. johtuu lukuvirheestä »vatupasz»
pro »vatupusz» ’lammikko’); KaakkHäme Kymenl
KarjKann) ’lammikko; joen t. ojan poukama / Tümpel; breitere Stelle im Fluß od. Bach’, rinn.
pauna (paik. VarsSm), paunu (paik. KaakkSm),
paunama id., johd. paunikko (Lönnr 1860) ’pieni
rantakasvi, Tillaea aquatica’ ~ ly pau7n (mon.
pau7nid) ’raivatulla aholla heinää kasvava paikka;
pieni niitettävä ala metsän sisässä’ | vi murt. paun (g.
pauna) ’vesilammikko t. -kuoppa; joen poukama’
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(ims > ven murt. pávna ’suossa virtaava puro;
ruohoinen suon kohta’, syrj murt. paun ’niitty’).
? < ven bagnó ’alava, soinen paikka’. — Samaan
yhteyteen on liitetty myös vi paun ’olkalaukku, reppu’ ~ li p5ona ’reppu, laukku; mytty; (ampiais)pesä’
(sekä sm (Lönnr 1880) pauna ’laukku’, joka ilm. <
vi; merk:n ’laukku’ ~ ’lammikko’ suhteen on viitattu
sanoihin laukku1–2); sana on kuitenkin erilähtöinen
ja baltt laina, vrt. latv pauna ’laukku, reppu; mytty’.
Ahlqvist 1871 KO 134 (sm ~ vi paun ’laukku’), Grot 1876 Filol 472 (sm ~ ven pavna), Thomsen 1890 BFB 272 (sm pauna
’laukku’ ~ vi li; latv < li t. ims < latv), Kalima 1915 OLR 177
(ven pávna < ims), Kalima 1924 SUST 52 88–89 (sm pauna
’lammikko’ ~ vi; < ven bagnó), Kalima 1936 BL 146 (pauna
’laukku’ ~ vi li < baltt), Kalima 1952 SlS 136 (’lammikko’ <
ven), Kiparsky Vir 1959 424 (’laukku’ < baltt), SKES 1962
507–08 (+ ly; ’laukku’ ja ’lammikko’ mahd. sama sana, vrt.
laukku), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 217 (syrj murt. < ims).

peelari ks. pääläri.
peesata (uud., vars. urh.) ’juosta, hiihtää voimiaan
säästääkseen toisen kilpailijan kannoilla, roikkua perässä / im Sport zur Kraftersparnis im Windschatten
eines anderen laufen, sich anhängen’, peesi (olla
peesissä, päästä peesiin)
< ruots pacea (peisa), pasa (urh.) ’ajaa t.
ratsastaa aivan toisen edellä, vetää’ < engl pace
’tahti, askel’.
SAOB 19 1952 P 2, Karttunen 1979 Slangisanat 173.

peeveli ks. pyöveli.
peffa ks. pehva.

pausina (paik. KarjKann Ink) ’aterioiden väli; päivällisen ja illallisen välinen ateria / Zeit zwischen
zwei Mahlzeiten; Imbiß am Nachmittag, Vesper’
< ven páuVzina ’päivällisen ja illallisen välinen
ateria’.

pehertää (Eurén 1860; KaakkHäme Kymenl EPohjanm PSm, paik. Satak KPPohjanm Savo)
’piehtaroida, rypeä, myllätä / sich im Sand baden,
sich suhlen, wühlen’, peherrellä ~ ink pekertüja
’kieriskellä’, pekerrellä | ka peherteä ’piehtaroida,
telmiä; sotkea’ | vi murt. püherdada, (Wied)
põherdada ’piehtaroida’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuuluvat myös
s. v. piehtaroida sekä pehu main. sanat.

Ruoppila 1958 Suomi 108:1 20 (sm < ven), SKES 1962 508,
Plöger 1977 RLDial 321, Hahmo 1994 Grundlexem 248–49.

SKES 1962 508 (sm ~ ka vi, vrt. piehtaroida), T. Itkonen Vir
1987 185.

paussi (1883; Schr 1637 pausa; eri tahoilla murt.)
’tauko; (murt.) tovi / Pause; Weile’
< vur nr paus ’tauko’ << lat pausa ’pysähdys,
keskeytys’
<
kr
payusis
’lopettaminen,
pysähtyminen’.

pehko (Gan 1787 paju pehko; itämurt. PPohjanm ja
ymp.) ’pensas / Busch, Strauch’, pehkomainen, peh

paunu ks. paanu.

Streng 1915 NRL 147 (sm < ruots << lat < kr), SKES 1962
508, Koukkunen 1990 Atomi 412–13.

paviaani (TVS 1821) ’Pavian’
< vur nr pavian, vanh. babian ’paviaani’ < saks
Pavian, vanh. bavian < ransk babion id. (ehkä onomat. alkuperää).
Hellquist 1939 SEO 44 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 413.

paviljonki (Lönnr 1880) ’huvimaja, kevyt rakennus
/ Pavillon’
< nr paviljong ’huvimaja’ << ransk pavillon ’id.;
teltta’, sama sana kuin ransk papillon ’perhonen’ (lat
papilio ’perhonen’). Vrt. pauluuna.
TS 7 1915 324 (sm < ransk < lat), Streng-Renkonen 1938 Siiv
241 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 754.

koontua, pehkottua ’pensastua’, pehe (osin Savo)
’pensas’, peh(e)ikko, pöheikkö ’sakea pensaikko’ ~
ink pehko ’pensas’, pehkosikko ’pensaikko’ | ka pehko ’pensas’ | va pehko ’pensas’, pehkozikko ’pensaikko’, pehkottua ’pensastua’.
Samaa deskr. alkuperää kuin pehku ja pehu, ks.
näitä.
Saareste 1924 LVEM 36 (sm ~ ka va sekä vi põhk ’pehku, rehu’, ve pehu ’silppu, ruumenet’), SKES 1962 508–09, Ruoppila 1967 KalKansank 34–35, kartta 35, Nikkilä 1987 SFU 23
240 (pöheikkö ~ peh(eik)ko). Lisää kirjallisuutta s. v. pehku.

pehku (Flor 1678; yl.) ’rikki puidut oljet, pahna(t);
roska, kuiva puun jäte / Stroh nach dem Dreschen,
Spreu, Streu; (trockener Holz)abfall’, kuv. painua
pehkuihin ’mennä maata’, pehka (Jusl 1745; paik.
länsimurt.) ’laho puu, lahous, puun puru; heinän loput’, pehko id., pehkaantua (LounSm Häme), pehkeytyä (paik. itämurt.) ’mädätä, lahota, pehmetä’ ~
ink pehku ’pehku, rikotut oljet’ | ka pehku (tav. mon.
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pehkut) id., pehko ’(a.) laho, mädäntynyt; (s.) laho,
mädäntynyt puu t. kanto’, pehkovuo ’lahota, mädätä;
mennä pehkuksi’ | ly pehk (mon. pehod) ’lahonnut
koivu’ | ve pehk (mon. pehkod) ’lahopuu’ | va p(ehku
’pehku’, (Must) pehessü- ’lahota’ | vi põhk (g. põhu)
’puidut oljet, pehku(t), pahna(t); rehu; ruumenet,
roskat’, pehkida, pehastada ’mädäntyä (kosteuden
takia)’ | li p5(eC kt ’hieno tomu (puinnin jälkeen)’.
Samaa deskr. alkuperää kuin pehko ja pehu, ks.
näitä.
Ahrens 1843 GrEhstn 124 (sm ~ vi), Ahlqvist 1875 Kieletär 2
53 (samoin), Setälä 1890–91 ÄH 459–60 (+ vi rantamurt. pehud), Wiklund 1919 MO 13 71 (pehku ~ pehu ~ pehna), Kettunen 1922 LVeHA 1 27 (+ ve), Saareste 1924 LVEM 36 (tähän
myös sm pehko ~ ka va), Kettunen 1938 LivW 284 (+ li),
SKES 1962 508–09 (+ ka ly; pehku ~ pehu, deskr.).

pehmeä (Agr; yl.) ’weich’, pehmoinen, pehmyt id.,
pehmetä, pehmentää, pehmittää; pehmike, pehmuste,
pehmustaa, pehmo- ~ ink pehmiä, pehmükkäin ’pehmeä’, pehmetä, pehmittüja | ka pehmie ’pehmeä, löysä,
hauras; hellä, lempeä’, pehmetä ’pehmetä; väsyä,
heiketä’,
pehmenteä
’pehmittää;
heikentää,
huonontaa’, pehmitteä ’pehmittää, muokata;
heikentää, lepyttää’ | ly pehmed ’pehmeä’, pehmitä
’pehmetä’, pehmittädä ’pehmittää’ | ve pehmed
’pehmeä’, pehmitada ’pehmittää’ | va pehmiä
’pehmeä’ | vi pehme ’id.; leuto, lauha (ilma)’,
pehmeneda, pehmuda ’pehmetä’, pehmendada
’pehmittää’ | li piCemdq ’pehmeä; lauha; hellä’,
piCemt (prs. piCemtqb) ’pehmittää’.
Varmaankin deskr. alkuperää, vrt. myös pehu ja
siinä main. sanoja.
Ganander 1787 NFL 2 349 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
144 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Thomsen 1890
BFB 43 (+ li), Ojansuu 1907 KKO 87 (+ ka), SKES 1962 509
(+ ly), T. Itkonen Vir 1987 182 (+ ink).

pehnata (Eurén 1860; melko laajalti I- ja PSm)
’piehtaroida, telmiä; sotkea silpuksi / sich wälzen,
toben; (zer)wühlen’, pehna (Gan 1787; paik. KaakkSm) ’rikki puidut oljet, roska, pehku’, pehnaantua
’pehmetä, kulua, mennä silpuksi’ ~ ka pehnata
’möyhiä, sotkea, tallata; telmiä, peuhata’.
Samaa deskr. pesyettä kuin pehku ja pehu, ks.
näitä. Et. s. pehna voi olla kontam. sanoista pehu t.
pehku + pahna.
SKES 1962 509 (sm ~ ka, ehkä kontam.).

pehtori (Gan 1787 pektori, pehtu(u)ri; lounmurt.
Länsip), pehtoori (Satak Häme Uus Kymenl Karj

Savo KSm), pehtuuri (Pohjanm Kain ja ymp.) ’maatilan työnjohtaja / Gutsverwalter’
< nr inspektor, murt. (Sm) spektor ’tarkastaja,
pehtori’ << lat inspector ’tarkastaja’.
Ganander 1787 NFL 2 352 (sm ~ vi pekter), Sjögren 1821 GS
1 11 (sm < ruots spector, inspector), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6
102 (sm < ruots), SKES 1962 509 (sm < ruots << lat; vi < ruots
t. saks).

pehu (Salamnius 1690; VarsSm EPohjanm ja ymp.,
kaakkmurt.) ’lahopuun, heinän, olkien puru,
pahna(t); roska, akana / zerbröseltes morsches Holz,
Streu; Abfall, Spreu’, pehukko ’roskat (puimisen
jälkeen)’, pehuuntua ’tulla pehkuiseksi, roskaiseksi’
~ ink pehu, pehuolki | ka pehu ’pehku, rikki puidut
oljet, pahnat’, pehuta ’möyhiä, sotkea, tallata’ | ly
pehu (mon. pehud) ’pehku(t), pahna(t)’, peho- t.
pehukubu ’pehkukasa’ | ve pehu (mon. pehud)
’pehku, silppu, rukiin ruumenet’.
Merkitykseltään ’pehmeää, pölyävää, lahoa’
ilmaiseva deskr. sana, jonka kanssa samaan kantaan
palautuvat pehertää (sekä piehtaroida jne.), pehko,
pehku, pehnata sekä ilmeisesti myös pehmeä, ks.
näitä. Vrt. myös rehu.
Kettunen 1922 LVeHA 1 27 (sm ~ ve, vrt. pehku), SKES 1962
508–09. Lisää kirjallisuutta s. v. pehku.

pehuli (Lönnr 1880; paik. LaatKarj), pehuri ’pieni
nieriä, Salvelinus / kleiner Saibling’ ~ ka pehu ’pikkukala, kalanpoikanen; pieni hyttynen’ | ly pehu, pehoi ’pieni, samankesäinen ahven; vähäarvoinen,
pieni kala’ (? > ven murt. pehoDl, peholjók ’kuha’).
Mahd. samaa deskr. sanuetta kuin pehu (ks. tätä).
Sm sanan johtimeen vrt. pasuri.
Kalima 1915 OLR 184 (ven < sm), Sebestyén-Németh 1935
NyK 49 19–21 (sm ~ ly), Vasmer 1955 REW 2 350 (ven <
sm), SKES 1962 508–09 (ly sana epävarmana s. v. pehka),
Vahros Vir 1962 138–39 (sm ~ ka ly; deskr.; ims > ven).

pehva (paik. et. länsimurt.), peffa ’takamus / Hintern’.
Eufemistisia, leikillisiä muunnelmia s:sta
perse (ks. tätä) kuten pemppu ja peppu.
peijakas ’paholainen (Jusl 1745); lievä voimasana
(yl.) / Teufel; gemäßigter Kraftausdruck’,
peijanen (Jusl) ’paholainen’, peijakka (paik. VarsSm
KaakkSm) lievä voimasana ~ ka peijakas id.
Varmaankin sanan peijas (ja peikko, ks. näitä)
yhteyteen kuuluvia sanoja. Vrt. myös peijata.
Kirjallisuus s. v. peijas.
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peijas, tav. mon. peijaat (Agr; PKarj Kain PPohjanm ja ymp.) ’hautajaispidot; pidot, juhlat; karhunpeijaiset; häät (Verml) / Totenmahl; Gastmahl;
Bärenfest; Hochzeit’, peijaiset ’hautajaispidot
(VarsSm, laajalti savmurt. KPPohjanm); pidot,
juhlat
(Savo
Verml);
karhun
(t.
muun
metsäneläimen) kaadon jälkeen pidettävä juhla; jnk
työn loputtua pidettävä kestitys (paik. VarsSm);
nurkkatanssit (paik. savmurt.)’, peijahaiset (E- ja
KaakkHäme, paik. Kymenl KarjKann PSm)
’hautajaiset; karhunpeijaiset’, peijaajaiset (osin
PHäme) id. ~ ka peijahat, peijahaiset ’kaadetun karhun kunniaksi järjestetyt pidot’ | vi peied ’hautajaiset; (murt.) häät’, murt. peig ’hautajaiset’ | li (Sal)
peijed id.
Todennäk. joko samaa alkuperää kuin peikko (ks.
tätä) tai johd. v:n peittää (ks. tätä) oletetusta
johtimettomasta vartalosta *pej(e)-. Johdostyyppinä
vrt. hautajaiset.
Juslenius 1745 SSC 265 (peijacas, peijaiset ~ peico), Porthan
1782 OS 4 70–71 (peijaiset ~ peijakas, peijanen), Ganander
1787 NFL 2 350a (sm ~ vi), Mikkola 1905–06 FUF 5 138–39
(peijas, peikko < germ *faigjaz), Setälä 1912–13 FUF 13 423,
Karsten 1915 GFL 119–20 (+ li), SKES 1962 509–10 (+ ka (<
sm); peija(i)nen, peijakas ehkä tähän t. ositt. ? ~ peijata),
Mägiste 1962 CB 8–9 292–95 (johdos v.-vartalosta *pej(e)-),
Ritter 1977 Sprache 23 172–73 (tuskin < germ; ? < kbaltt
*pa(i)˝ias ’juoda’), *Nirvi 1982 Suomi 123:3 104–08, 116–19,
Hofstra 1985 OsFiGerm 94.

peijata1 (JuslP; laajalti murt.) ’pettää, petkuttaa; pilkata (Miehikkälä) / betrügen, prellen; verspotten’,
peijari (hajat.) ’petkuttaja’ ~ vi peiar ’kelmi, veijari’
< ruots spea, murt. Sm späij(a) ’pilkata,
ilvehtiä’, späijar ’ilvehtijä, leikinlaskija’. — Sk
taholta myös > lpN sp∞æggjât (Pi Lu) ’ryöstää, tehdä
vahinkoa (esim. porokarjalle)’, R (LÖ) speijot
’pilkata, ivata’.
Sm sanan merkitykseen ovat voineet vaikuttaa
myös verbit huijata ja pettää1. Vrt. myös peijakas,
peijas ja peijooni.
JuslP 265a (sm < ruots speja), Qvigstad 1881 Beiträge 107 (lp
< sm), Wiklund 1894 LpChr 113 (lp < sm < joko ruots speja t.
preja), Karsten 1944 FmS 10 373, Mägiste 1962 CB 8–9 293
(peijata ~ peijakas), SKES 1962 510 (+ ka (< sm) vi; vrt.
puijata ja nr preja ’nylkeä; petkuttaa’), Pulkkinen Vir 1966
290 (vrt. huijata, pettää).

peijata2 ks. pöijätä.
peijooni (et. häm- ja itämurt.) ’lurjus, veijari; kelmi,
petkuttaja; peijakas / Schuft, Schelm; Betrüger,
Schwindler; (gemäßigter Kraftausdruck) Teufel’,

rinn. peijuoni (LönnrLis 1886), peijuuni, pejooni,
pejuoni id. ~ ka pejuuni ’lievä soimaussana; veijari’
(< sm)
< ruots spion, murt. speion, Sm späij5on ’vakoilija; (murt. myös) veijari’. — Sm sanan merkityksiin
lienee vaikuttanut myös verbi peijata, ks. tätä.
Forsman (Koskimies) Valvoja 1891 87 (sekamuodostus sanoista spion ja peijakas), Wessman Vir 1909 156 (luult. ruots späja
’pilkata, ilvehtiä’ + spion), Setälä 1929–30 Sanastaja 7 6 (sm <
ruots murt.), Karsten 1944 FmS 10 373, SKES 1962 510 (sm ~
ka (< sm)).

peikalo ks. peukalo.
peikko (Hemm 1605; laajalti murt.) ’paha henki, jk
pelättävä olio; haltija; pahankurinen, häijy ihminen t.
eläin / böser Geist, Unhold, Kobold; widerspenstiges, bösartiges Wesen (Mensch od. Tier)’, peukko
(paik. länsimurt.) id. ~ ka peikoine ’? onneton, kovaosainen (itk.)’.
? < germ *faikºgª jaz, vrt. mn feigr ’kuolemaan määrätty; kuollut’, nr feg ’pelkuri(mainen)’. On esitetty,
että samaan yhteyteen kuuluisi myös vi peig(mees)
’sulhanen’; merk. kehitys olisi tällöin ollut
’lainsuojaton’ > ’morsiamenryöstäjä’ > ’kosija’. Vrt.
peijakas, peijas ja pekko.
Juslenius 1745 SSC 265 (peico ~ peijacas, peijaiset), Diefenbach 1851 VWGoth 1 337 (< baltt, vrt. liett pykullas ’paholainen’), Reinholm 1853 HednDop 64 (sm ~ vi peig), Mikkola
1905–06 FUF 5 138 (peijas, peikko < germ *faigjaz), Karsten
1915 GFL 119–20 (+ ka; < germ), 183 (voi olla myös lyhennelmä sanasta peijakas), Mägiste 1928 Demin 99 (sm ? ~ vi
peig), Nirvi 1952 Suomi 106:1 46–47 (vi peig ? < *peiepoeg
’pitopoika’), Vries 1961 AnEW 115, SKES 1962 510–11, Ritter 1977 Sprache 23 173 (< baltt, vrt. liett pa˜ıkas ’huono, tarpeeton; itsepintainen; typerä’), *Nirvi 1982 Suomi 123:3 104–
119 (~ vi peig).

peilari ks. pääläri.
peilata (As 1798; paik. rannikkomurt.) ’suuntia; mitata veden syvyys (ruumassa) / peilen (Richtung;
Wasserstand im Inneren eines Schiffes)’ ~ vi
peilida, murt. peilata id.
< ruots pejla < as peilen < kas pegelen id.
TS 7 1915 337 (sm < ruots < holl), Karsten 1944 FmS 10 373,
SKES 1962 511 (sm ~ vi).

peili (Schr 1637; yl.), speili (Agr ja vanh. kiel.)
’Spiegel’, peilata ~ ink speili (< sm) | ka peili ’peili’
< ruots, vrt. nr vur spegel, nr murt. späjel, Sm
späil ’peili’, mmr speghil, mn spegill < kas
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sp5egel id. (> vi peegel id.). — Sk taholta > lpN
sp∞æggjâl (R In) id.
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < ruots), Sjögren 1821 GS 1 38
(sm < ruots < saks < lat), Thomsen 1869 GSI 140 (sm ~ lp <
ruots, vrt. nr mr; vi < saks), Setälä 1890–91 ÄH 141, Streng
1915 NRL 147 (+ ka; < mmr < kas (> vi) < lat), *Rapola 1962
KielKuv 128–37, SKES 1962 511, Nirvi 1971 InkS 544 (ink <
sm).

peipottaa (Jusl 1745; osin VarsSm LUus) ’petkuttaa, pettää; viekoitella / prellen, betrügen;
verführen’, peipoitella (Raam 1642) ’eksyttää’,
peipata, peippailla (uud. urh.) ’harhauttaa, jallittaa’
~ ? ka peipetteä ’pettää’ | vi peibutada ’houkutella,
vietellä’.
Kyrölä Vir 1933 457 (sm ~ vi), SKES 1962 511 (+ ? ka), Karttunen 1979 Slangisanat 173.

peippi (Renv 1826; murt. harv.) ’Lamium; pillike,
Galeopsis / Taubnessel; Hohlzahn’, peipo (Jusl
1745) ’peippi’, murt. (et. E- ja KSm) peip(p)inen
(JuslP), peippo, peip(p)onen (Tillandz 1683
peipoinen), pei-punen (Mennander 1699 peipuisita
mon. partit.), peippunen ’peippi; pillike’
ainakin osaksi < ruots, vrt. nr murt. Sm p‰ıpnessla, peipnäsl ’Galeopsis’. — Toisaalta voivat
kuulua myös s. v. piippa main. sanojen yhteyteen.
Vrt. myös peippo.
Lönnrot 1880 SRS 2 168 (sm < ruots), SKES 1962 511 (osaksi
< ruots, osaksi ehkä ~ piippa, piippo).

peippo (Jusl 1745 härkäpeippo; et. I- ja PSm), peipponen (Gan 1784; yl.) ’Fringilla coelebs / Buchfink’,
murt. myös peiponen (Calamnius 1729 peipoinen),
peip(p)u(i)nen (EPohjanm myös ’kiuru’), peipinen
(Schr 1637) id. ~ ka peipo(i), peipoine ’peippo’ | ly
peibuoi ’jk lintu (Kujolalla »koskikana»)’ | va p(eipp(e
’kananpoika’ (vrt. puippu) | ? vi murt. peibelane
’metsäkirvinen’ (sm > lpN bei |buVs (In) ’peippo’).
Ehkä onomat. alkuperää. Samantapaisia linnun
nimityksiä on muissakin kielissä, vrt. esim. li
paC ipql ’viiriäinen’ < baltt, vrt. latv paipala, liett
piepala id.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (sm ~ va), Thomsen 1890 BFB 100
(li < latv), Setälä 1890–91 ÄH 459, Äimä Vir 1904 123 (onomat.), Mägiste 1928 Demin 99–100 (+ ka, vi murt.), Nielsen
1932 LpDict 151 (lp < sm), SKES 1962 511 (+ ly), Mäger
1967 ELinnunim 129.

peitota (VR 1644 peittoja, Flor 1678 nahcainpeittoja; melko yl., ei Ink), peitata ’hakata, piestä; pehmittää nahkoja peittausliuoksessa / schlagen,

verprügeln; Tierhäute beizen’, peitto (etup.
KaakkSm EPohjanm) ’peittausliuos, jauhoista ym.
tehty seos, jolla pehmitetään nahkoja’
< mr nr beta, murt. Sm beito ’jauhoista ym. tehty
peittausliuos’, nr beta, murt. Sm beit(a) ’pehmittää
nahkoja’ (sama sana kuin s. v. paitta mainittu mr
beta ’metsästää koiran avulla jne.’, oik. kausat.
johdos v:stä bita ’purra’). — Samaa alkuperää on
myös sm murt. paitota ’pehmittää nahkoja’, paitto
’peittausliuos’ (ks. tätä): äänneasun perusteella tämä
voisi olla vanhempaa lainakerrostumaa, mutta nr
sanaa on tässä merkityksessä pidetty myöhäisehkönä
lainana as taholta (kas b5eten ’liottaa, pehmittää
(nahkoja)’, ns beizen ’syövyttää’, germ *baitja-).
Diefenbach 1851 VWGoth 1 293 (sm ~ goot beitan jne.), Ahlqvist 1871 KO 90 (sm paitota, peitota < ruots beta), Setälä
1912–13 FUF 13 420, Karsten 1915 GFL 160, Karsten 1944
FmS 10 360–61, SKES 1958 463–64 (s. v. paitto), Vries 1961
AnEW 31.

peitsi (Agr speitzi; vanh. kiel., ei nykymurt.) ’keihäs
/ Spieß’, peitsiruoho (Renv 1826; Tillandz 1683
metzän peitzin ruoho) ’tulikukka, Verbascum’
< mmr spetz, vur spets, spietz, mt spidse, speytz
’keihäs’ < kas sp5etze, speis(s)e ’pitkä keihäs’. — Sm
sana on ehkä saanut äänt. vaikutusta sanasta veitsi.
JuslP 266 (sm ? < ruots), Ahlqvist 1871 KO 212 (< ruots),
Mikkola 1893 MSNph 1 390–91, Streng 1915 NRL 148, SKES
1962 512 (ehkä osaksi veitsi sanan äänt. vaik.).

peittää (Agr; yl.) ’(be-, ver)decken’, johd. peittyä,
peitellä, peite, peitto merk. myös ’piilo, kätkö
(kaakkmurt.)’, peittosilla (kaakkmurt.) ’piilosilla’ ~
ink peittüja ’peittää; kätkeä, piilottaa’, peitto ’piilo’ |
ka peitteä ’piilottaa, kätkeä; kattaa; salata’, peittyö
’peittyä’, peitellä, peitto ’peittäminen; kätkö’,
peitossa ’piilossa; salaa’, peittoisilla(h) ’piilosilla’,
peitottVsi ’salaa’ | ly peitƒtƒädä ’piilottaa, kätkeä’,
peittäzettä ’piiloutua’, peitƒeltä ’peitellä, salailla’,
peitos ’piilossa’, peitotVsi ’salaa’ | ve p‰ıtta, peitta
’piilottaa, kätkeä’, p‰ıttaks(e, peittaz(e ’piileksiä’,
p‰ıtƒöitVsi, peit(eitVsi ’salaa’ | va peittüja ’peittää; kätkeä’,
peitto ’kätkö, piilo’ | vi peita ’piilottaa, kätkeä’, peit
(g. peidu) ’peitto, kätkö’, peituda ’piiloutua;
piileksiä’ (sm > lpN bæi |tet (In Ko Kld T) ’kätkeä,
salata’).
Mikäli
-ttäon
kausat.-johdin,
sanan
alkuperäinen kantavartalo *pej(e)- voisi olla lainaa
germ v:stä *b5eja- (> *b®aja-, vrt. mys b®ajen, ns bähen
’hautoa (lämpimillä kääreillä tms.); paahtaa’;
viimeksi main. sanaan on katsottu pohjautuvan myös
paistaa, ks. tätä). Vrt. myös peijas.
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7Ganander 1787 NFL 2 351 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 246
(sm ~ lpN In), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Qvigstad 1881
Beiträge 57, Ojansuu 1916 SKTT 172 (+ ka), Vaigla 1926
EKeel 5 25, Mägiste 1953 CB 1 122–24 (pei- ~ pee- + ttä),
Mägiste 1962 CB 8–9 293, SKES 1962 512 (+ ly va), *Koivulehto 1981 PBB(T) 195–98 (< germ), *Koivulehto 1981 SFU
17 170–73, T. Itkonen Vir 1983 212–13 (peittää ’kätkeä’ ven
merkityslaina, vrt. ven pokr/ytƒ ’peittää’, skrytƒ ’kätkeä’), Häkkinen 1987 ES 229, Ritter 1993 Studien 100 (? < germ).

peitää (etup. PKarj) ’pingottaa eläimen vuota kuivumaan / eine Tierhaut zum Trocknen aufspannen’,
peijitä (Kain ja ymp.), peijetä (paik. PSm), peilitä
(PSavo ja ymp.) id., yhd. peije-, peijinpuu, -lauta
’laite, johon nahat t. turkikset pingotetaan’ ~ ka
peiteä ’pingottaa nyljetty nahka kuivumaan;
pingottaa kenkä lestille; levittää (vaate, verkko)
levälleen’.
Kuulunee samaan yhteyteen kuin peitota, paitto,
ks. näitä.

peku (paik. KaakkSm) ’kilpa(-ajo); pieni reki /
Wettfahrt; kleiner Pferdeschlitten’, pekureki
(KaakkSm) ’kilpa-ajoreki, yhdenistuttava reki’
< ven beg ’juoksu’. Vrt. pekuna, piekaida, pikommi.
SKES 1962 513 (sm < ven), Hahmo 1994 Grundlexem 250.

pekuna (1857; Karj, paik. Savo KPPohjanm) ’juoksijahevonen, hyväkuntoinen hevonen; riehakas t. pahankurinen (ihminen t. hevonen) / Rennpferd, gutes,
gesundes Pferd; ungestüm (Mensch od. Pferd)’, pekunoida ’peuhata, telmiä; ajaa lujaa hevosella’ ~ ka
pekuna ’juoksijahevonen; kovasti juokseva ihminen’
| ve begun ’juoksijahevonen’
< ven begún id. — Vrt. peku, pikommi.
Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 81
(sm ~ ve), Kalima 1952 SlS 49 (+ ka), SKES 1962 513, Plöger
1973 RL 126, Hahmo 1994 Grundlexem 249–50.

SKES 1962 464 (s. v. paitto; sm ~ ka).

pekuuni ks. begonia.

pekko: pellonpekko (Agr; etup. vanh. kiel. ja kansanr.) ’ohran (t. ohrajuoman) haltija, pellonhaltija /
Gottheit der Gerste (od. eines aus Gerste
zubereiteten Getränkes), des Ackers’, merk. murt.
(paik. KaakkHäme) myös ’sahti, kalja’ ~ vi (set)
Peko ’eräänlainen viljanjumala’.
Ehkä sama kuin henkilönnimi Pekko; vaikutteita
on arveltu tulleen myös sanasta peikko. — Sanalle
esitetty sk etymologia (< ksk *beggwu-, vrt. vur
bjugg, nr murt. bju, bygg, bägg ’ohra’) tuskin pitää
paikkaansa.

pelargoni (1880 pelargonia) ’pielikki, Pelargonium
/ Geranie’, murt. pelakuu, pela(r)kuuni, pelapuu, pelakka, pelakuu(r)na
< ruots pelargon < lat Pelargonium id. < kr pelargós ’kattohaikara (oik. »musta-valkea»)’. Kasvi
on saanut nimensä siitä, että sen hedelmäpohjus
muistuttaa haikaran nokkaa.

Castrén 1853 FMyt 91 (< hn. Pehr), Eisen 1906–08 FUF 6
104–11 (sm ~ vi), K. Krohn STEP 1909 96–97 (ehkä < sk
’ohra’; tieto M. Olsenilta), Ojansuu Vir 1909 59 (pekko ~
peikko), Setälä 1910–11 FUF 10 56 (< germ *beggwu-), Setälä
1912–13 FUF 13 424, Wiklund 1917–20 IF 38 106–07 (ei
välttämättä < sk, ehkä hn.), Harva 1948 SmMuin 190–97,
Haavio 1959 KJ 105–27 (hn.), Vries 1961 AnEW 66 (ei <
germ), SKES 1962 512 (? < sk; luult. ainakin osittain hn., ehkä
myös ~ peikko).

pekommi ks. pikommi.
pekoni (uud.) ’miedosti suolattu ja savustettu kylkisilava / Speck’
< engl bacon id. (vrt. mys bach(h)o ’kinkku’,
bach ’taka(osa)’).
ITS 9 1935 1166 (sm < engl), Pulkkinen 1984 LokSp 127.

SKES 1962 513 (sm < ruots), Koukkunen 1990 Atomi 415–16.

pelastaa (Agr; yl.) ’retten’, johd. pelastua, pelastus
~ ka pelastoa ’pelastaa; päästää kivuista tms.’,
pelastuo ’pelastua’, *pelas: pelkahiksi ’pelastukseksi,
avuksi’ | ly pelvastada (loits.) ’pelastaa’ | ? vi pelgu:
minna pelgu ’mennä piiloon, kätkeytyä’, pelguda
’paeta, kaikota’ (vi sanat osaksi sulautuneet pelätä
sanueeseen, ks. tätä)
? < germ *felhan, *felgan: goot filhan ’kätkeä,
haudata’, kys be-velhen ’antaa jnk haltuun, uskoa
jnk suojaan’, mn fela ’suoja; peittää, kätkeä,
säilyttää, viedä turvaan’.
Setälä 1917 MH 2 500–01 (sm < germ), *Setälä 1923 Suomi
5:2 480–90 (sm ~ ka vi; < germ), SKES 1962 513 (+ ly; ? vi; ?
< germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 347 (? < germ).

peli (Jusl 1745; LPetri 1644 speli; yl.) ’leikki, ottelu;
soitin; tanssikappale; vehje, kapine; keino,
menettelytapa
/
Spiel;
Musikinstrument;
Musikstück; Apparat, Ding; Art und Weise’, murt.
myös ’soidin (lounmurt., osin hämmurt.)’, johd.
pelata,
pelari
’pelimanni
(et.
savmurt.);
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(kortin)pelaaja (eri tahoilla murt.)’, peluri id.,
pelehtiä (melko yl.) ’ilveillä, pelleillä; kisailla,
telmiä’ ~ ink peli ’peli; pulma’, pelata ’leikkiä,
temmeltää’ | ka peli ’peli, leikki; touhu, riita; pula;
soitin’, pelata ’pelata, soittaa, leikkiä, telmiä’,
pelautuo ’kujeilla’ | va (Kukk) pelata ’telmiä’,
pelluri, peluri ’telmijä, peluri’
< nr mr spel ’näytelmä; soitto; peli, leikki;
soidin; soitin’, mr myös spil id. < kas spil id.; nr vur
spela ’pelata, leikkiä; näytellä’ < kas spelen id.; nr
spelare ’soittaja; peluri’. — Vi murt. peli ’leikki,
peli’, pelis ’pulassa’ < sm; lpN sp∞ællât (E Lu In Ko)
’pelata korttia’, N spel |lit (Lu) ’soittaa’ < sk. Ks.
myös pelimanni, vrt. pilata.
Renvall 1810–11 Orth 63 (sm < ruots), Wiklund 1890 SUST 1
129 (lp < ruots), Karsten 1944 FmS 10 374, SKES 1962 513–
14 (sm ~ ka (< sm) < nr < kas; vi murt. < sm), Sivula 1989
Lintu 274–75.

pelikaani (Agr pellicani) ’Pelecanus onocrotalus /
Pelikan’
< vur pellican, nr pelikan, saks Pelikan < lat
pelicanus < kr pelekán id., vrt. pélekys ’kirves’. —
Kirj. laina.
Streng 1915 NRL 148 (sm < vur), Hellquist 1939 SEO 755.

pelimanni (etup. Pohjanm Kain, paik. ESm), pelmanni (Jusl 1745; As 1664 spelmanni; loun- ja hämmurt. KSm, osin Savo EKarj), pelemanni (osin KPohjanm) ’soittaja, soittoniekka / (Dorf)musikant’
< ruots spelman id. Vrt. As 1752 »Musicantit eli
Pelimiehet». Ks. myös peli.
Karsten 1944 FmS 10 374 (sm < ruots), SKES 1962 513 (s. v.
peli).

pelkka1 (Lönnr 1880; Gan 1786 bjelkka; Pohjanm
PSavo K- ja PSm) ’palkki, parru, kannatinpuu / Balken’, pelkko (Eurén 1860) id., pelkata ’veistää parruksi’
< vur nr bjälke, bjälka, mr biälke ’parru, palkki,
hirsi’ < ksk *belkan- id. — Sk > lpN biel |ka, biel |kâ
’(seinään upotettu) palkki’. Ks. myös palkki, pölkky.
Thomsen 1869 GSI 52 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 105 (lp
< nr), Setälä 1912–13 FUF 13 424, Karsten 1915 GFL 161 (<
mr nr (*belkon-)), Karsten 1944 FmS 10 374 (< ksk), SKES
1962 514 (sk > lpN), Nikkilä 1987 SFU 23 240.

pelkka2 ks. pelkki.
pelkki ’kangaspuiden tiuhtavarpa (EPPohjanm PSm
ja ymp.); lastu, säle (paik. EPohjanm) / Kreuzstab

beim Webstuhl; Span, Leiste’, pelkka (K- ja PSm)
’lyhytvartinen leipälapio; puulasta tms., jota
käytetään esim. sekoitettaessa’, pelkitä (EPohjanm)
’lastoittaa’, pelkata (Kain) ’siirtää leipiä pelkalla’,
rinn.
pälkki (Lönnr 1880; VarsSm Satak)
’kangaspuiden tiuhtavarpa; säle, liiste, rima’, pälke
(Peräp Länsip) ’lastu, pilke’, pälkäre (paik.
savmurt.) id., pälkitä, pälkkiä (EPohjanm Peräp
Länsip) ’veistää lastuja hirrestä t. hirttä parruksi’
< nr murt. spjälk ’säle, lasta, liiste; leipälapio’,
vrt. vur spielkar ’säleet, lastat’, nr spjälka ’halkoa,
lohkoa (säleiksi)’, nn spjelk ’säle, lasta; (murt.)
tiuhtavarpa’, mn spjalk, spelka ’säle, lasta’ < germ
*spelk5o-, vrt. ags spelc ’katkenneen jalan sitomiseen
käytettävä lasta’. — Sm > lpN bel |kit (In Ko)
’veistää hirttä’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 75 (sm ~ lpIn), Hellquist 1939
SEO 1046, Lagercrantz 1939 LpWsch 629 (lp < sm), Karsten
1944 FmS 10 374 (< mr *spelka), SKES 1962 514 (< nr
murt.).

pelkkä (Arndt 1732; et. hämmurt. Kaakk- ja KSm)
’silkka, paljas / bloß, schier, lauter’, pälkkä (Jusl
1745 pälkä; paik. hämmurt. Pohjanm) id.,
pelkästään, pelkältään (paik. murt.) ’vain;
paljaaltaan’, johd. pelkistää ~ kaP pelkkä ’pelkkä,
paljas’.
Tähän yhteyteen tuskin kuuluvat tVser pelkq ’hyvänlaatuinen, rehti’ | syrj peDlk ’nopea, eloisa; siisti,
puhdas; sievä’, vaikka sanat äänt. muistuttavatkin
toisiaan.
Wichmann 1914–22 FUF 15 24 (sm ~ tVser syrj), SKES 1962
514 (sm ~ ka (< sm); tuskin ~ tVser syrj), UEW 1988 72 (sm ??
~ tVser syrj).

pellava (Raam 1642; yl.) ’Linum / Lein, Flachs’,
rinn. murt. myös pellavas (itämurt.), pellaves
(ESavo, osin EKarj), pellovas (kaakkmurt.), pellain
(KaakkHäme), pella(i)nen (paik. LounSm Häme),
pellavainen (Agr; EPohjanm KaakkHäme Kymenl ja
ymp.), pellovainen (EPohjanm); murt. (etup. Karj)
merk. myös ’(teuras)eläimen kaulan sivuilla oleva
sitkeä jänne’ ~ ink pellovas ’pellava’, pellovain
’pellavainen’ | ka pellavas ’pellava; (eläimen niskat. selkä)jänne t. lihas’, pellavahaine, pellavahine
’pellava; pellavainen’ | ly pelvaz, peuvaz ’pellava’,
pelvahi7ne ’pellavainen’ | ve pü(uv)az (g. püuhan)
’pellava’ | va (Kukk) pellovaz id., pellovaina
’pellavainen’ (sm > lpN bællemâs, biellemâs (In Ko
Kld) id.).
Obinugr kielistä esitetyt vastineet vogE poln®a, I
panlq, L ponlq, P ponal ’hamppu’ | ostjI polqn, E pu-
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tqn, P polqn ’id.; nokkonen’ ovat äänteellisistä syistä
epävarmoja.
Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (sm ~ ve), Ahlqvist 1871 KO 38,
Donner KKu 1871 105 (+ vog ostj), Donner 1875 Boningsplatser 127 (+ ka), Wiklund 1896 SUST 10 170 (+ lp), *Paasonen 1913–18 SUSA 30:22 1–5 (+ ? md palaks ’nokkonen’;
lp < sm t. ka), Ravila 1935 FUF 23 44 (md ei tähän), FUV
1955 107 (sm ~ vog ostj), E. Itkonen 1956 UAJ 28 74 (vog ostj
äänt. syistä epävarmoja vastineita), SKES 1962 514–15 (+ ly;
obinugr epävarmoja), FUV2 1977 121 (sm ? ~ vog ostj), UEW
1988 370–71 (sm ? ~ vog ostj).

pelle1 (hajat. murt.) ’leikinlaskija, veitikka; klovni
(uud.) / Spaßvogel; Clown’, pelleillä
< ruots pelle ’lievä haukkumasana’, Pelle Jöns
’tyhmännokkela klovni’. Pelle on hypok. muodoste
hn:stä Per, Peter.
SAOB 19 1952 P 570–71, Hämäläinen Vir 1956 202 (sm <
ruots), SKES 1962 515.

pelle2 (UpsEK; ei nykymurt.) ’kangas, kankainen
vihkimäkatos / Stoff, Traubaldachin’
< mmr pelle, pälle, pel(l), päl(l), nr päll ’kallisarvoinen kangas; kankainen (vihkimä)katos’ << lat
pallium ’peite, viitta’. — Sm murt. (paik. PPohjanm)
pelt(t)i ’vihkimäkatos’ < nr murt. Sm pälld id.
Streng 1915 NRL 148 (sm < mmr), Karsten 1944 FmS 10 375
(pelti < nr murt. Sm), Vilkuna 1956 KV 36 178, SKES 1962
515.

Pellervo (Kal) ’pellonhaltija / Gottheit des Ackers’,
pellervoinen (Gan 1787) ’maan haltija, metsän
jumala; pelto (Lönnr 1880; kansanr.); pellava (Ink
kansanr.)’ ~ ka pellervöine ’pellavainen’.
Liittynee sanoihin pelle (Gan) ’humus, irtonainen
maa-aines’ t. pelto, osin myös selvästi sanaan
pellava.
Castrén 1853 FMyt 91 (~ pelto), Mátyás 1856 MNyszet 1 250
(~ pelle), K. Krohn 1904–05 FUF 4 242 (’pellava’ (Ink), ’pelto’ (PKarj kansanr.)), Karsten 1915 GFL 35 (♦ pellava), SKES
1962 515 (liittyy ilm. sanoihin pelto ja pellava), Haavio 1963
FFC 189 49 (♦ pelle).

’temmellys,
melske’,
pöllähtää’.
Deskr. sanoja.

pelmahtoa

’pyrähtää,

Wichmann 1903–04 FUF 3 101–02 (sm pelme ~ votj pe7n, syrj
p(ejim ’tuhka’), SKES 1962 515 (+ ka; deskr.), UEW 1988 728
(sm ? ~ votj syrj).

pelsin (us. mon. pels(s)imet, pelsiimet) ’riihen ahdinlautaa t. parsia kannattava hirsi (Jusl 1745; Savo
ja ymp.); saunan lauteita kannattava hirsi (Kain,
paik. EPPohjanm); loukkukangaspuut (KarjKann
Ink) / Tragbalken in Darre bzw. Sauna; Webstuhl,
der nur hinten Beine hat und vorne auf der Sitzbank
aufliegt’ ~ ink pelsimet ’kangaspuut’ | va (Mahu)
pelssimet, (Ahlqv) pelssemet id.
< ven pjáDlcy ’(jalallinen) käsityöteline, johon tikattava t. kirjailtava kangas pingotetaan’.
Mustonen Vir 1883 178 (sm ~ va), Manninen 1934 SmSuku 3
200 (sm ~ ink va), SKES 1962 515 (va kaiketi < Ink murt.),
Virtaranta 1963 KV 43 215 (Ink murt. < ven), *Vahros Vir
1963 147–48 (< ven).

pelti (Gan 1787; itämurt. KPPohjanm Peräp LUus,
osin E- ja KaakkHäme), pelli (Jusl 1745; Schr 1637
spelli; loun- ja hämmurt. EPohjanm Länsip), pielt(t)i
(KaakkHäme Kymenl), peltti (osin EKarj)
’metallilevy;
leivinpelti;
uunin
savutorven
levymäinen
suljin
/
Blech;
Backblech;
Rauchschieber’, merk. murt. myös ’ikkunalasi,
lasilevy, josta ruutu tehdään; housujen etu- t.
takapuolella oleva napitettava läppä; lakin lippa
(EPohjanm);
paidan
kainalotilkku
(paik.
kaakkmurt.)’
< ruots spjäll, murt. spält, spæld, späll ’(savu-)
pelti; lasilevy; kainalotilkku; housunläppä; lakin lippa’, vur spiäll, mmr spiel ’pieni kulmikas pelto’,
spiæl(e), spæll ’savupelti’ = nn spjeld ’pelti, lauta,
pieni hylly’. — LpN spel |li, bel |li (R) ’savupelti; peltilevy’, In spieldi ’housujen etupuolella oleva
napitettava läppä’ < sk, osaksi ehkä sm:n
välityksellä; vi pelt ’uuninpelti’ luult. < nr murt. Vi.

pelli ks. pelti.

Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 224 (+ lp), Streng 1915 NRL 148, Karsten 1944 FmS 10
375, 623, SKES 1962 515–16 (lp < sk, osaksi ehkä < sm).

pelmuta (Gan 1787; etup. savmurt. Pohjanm) ’peuhata, telmiä; pöllytä / toben, tollen; (auf)stieben’,
pelmu(u)ttaa ’pöllyttää, pöyhiä; ravistella; hätyyttää
pois’, pelmu ’(heinän)roska, silppu’, pelme (Lönnr
1880) ’rikka, roska’, pelmakka ’myräkkä; metakka;
nujakka’, pelmahtaa ’pyrähtää, pölähtää’ ~ ka
pelmuta ’liikkua rauhattomasti, harhailla’, pelmakka

pelto (Agr; yl.) ’Acker, Feld’, pellolle (et. itämurt.)
’pois, ulos’ ~ ink pelto ’pelto’ | ka pelto ’id.;
pellossa kasvava vilja’ | ly peld, peud ’pelto’ | ve
püud, pöud id., püudol(e, pöüdol(e ’ulos, ulkona’ | va
p(elto ’pelto’ | vi põld (g. põllu) id. (sm > lpN bæl |do
(Lu In Ko Kld T) ’id., niitty; kenttä’)
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< germ *felSo- (t. jo < esigerm *pelto-) ’pelto,
kenttä’, vrt. mys fëld, ags feld ’kenttä, tasanko’, mr
fiælder ’yksityisen omistama maa-alue’, vur nr fjäll
’jaettu maa-alue, sarka’, saks Feld ’avoin maa, pelto,
kenttä’.
Moller 1756 Beskr 157 (sm ~ ruots), Sajnovics 1770 DemH 78
(sm ~ unk föld ’maa’), Porthan 1784–1800 OS 1 25 (sm <
germ), Ganander 1787 NFL 2 352a (+ vi), Rask 1818 Undersögelse 105 (+ lp), Grimm 1848 GeschD 60, Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Budenz 1867
NyK 6 464 (unk ei tähän), Thomsen 1869 GSI 140 (+ ka),
Qvigstad 1881 Beiträge 57 (lp < sm), Setälä 1906 SUSA 23:1
24, Karsten 1944 FmS 10 375, Pokorny 1959 IEW 806, SKES
1962 516 (+ ly), E. Itkonen 1968 SKK 501, Koivulehto 1984
Juuret 192 (< germ t. esigerm).

peltra (Lönnr 1880; osin VarsSm LSatak PäijHäme)
’hevosen valjaissa oleva kulkunen / Schelle am Pferdegeschirr’, peltru (EPohjanm), pieltru (osin EPohjanm LSatak), pentru (osin KSm) id.
< nr bjällra, murt. Sm bälldär, bjelldro id.
Lönnrot 1880 SRS 2 172 (sm < ruots), SKES 1962 516.

peltta (PSatak, paik. Häme kaakkmurt. Peräp) ’pehku, karike; riiho; roju, kama; tavara / Streu, Spreu;
spreuhaltiger Körnerhaufen; Zeug, Kram; Habe’, peltata (Eurén 1860) ’myllätä, sotkea’ ~ ink peltti,
peltto ’pehku, kauran t. ohran pahna(t)’ | va (Mahu)
peltta, (Kukk) pelttƒ/si ’puimajätteet’ (kaiketi < vi) | ?
vi murt. pelt (g. pelda) ’höytyvä, hitunen’
mahd. < germ, vrt. mys spëlta, spëlza, kys spelte,
spelze, kas spelte ’akana, ruumen, helve’, ns Spelze
id., Spelt, Spelz ’spelttivehnä, Triticum spelta’.
*Nuorti Vir 1967 32–38 (sm ~ vi (> va) < germ), Vuorela 1979
KpS 328 (< saks), EKET 1982 119 (vi < ruots murt. Vi).

pelttari (Lönnr 1880; EPohjanm ja ymp.) ’vaskenvalaja, vaskiseppä; vyöntekijä (Lönnr) / Gelbgießer,
Kupferschmied; Gürtler’
< vur mr bältare ’vyöntekijä, satulaseppä’. Vrt.
peltti.
Karsten 1909 IF 26 252 (sm < mr), SKES 1962 516.

peltti (laajalti murt.) ’(naisten) vyö / (Frauen)gürtel’
< ruots bälte ’vyö’, mr nt bælte, nn belte, mn
belti << lat balteus id. — Sk > lpE beelt´e (U) id.
Qvigstad 1893 NL 104 (lp < sk), SKES 1962 516 (sm < ruots).

pelu (JuslP, Gan 1787; PSatak EPHäme ja ymp.)
’silppu, pehku, ruumen / Häcksel, Streu, Spreu’ ~ ve
pelu ’pehku’

< baltt, vrt. liett pél5us (mon.), latv pelus, mpr
pelwo ’ruumenet, akanat; roskat’.
Thomsen 1890 BFB 207 (sm ~ va peltti; < baltt), Kalima 1936
BL 147, Mägiste 1936 EKeel 15 185 (va ei tähän), SKES 1962
516 (+ ve).

peluski (1915; melko laajalti murt.) ’rehuheinä, rehuherne / Futtergetreide, Felderbse, Peluschke’, pelus (paik. EPohjanm) id.
< ruots pelusk < saks Peluschke ’jk hernelaji’ (>
vi pelusk id.) < puol (mon.) peluski id.
Kiparsky 1939 MSNph 11 137–38 (saks < puol), SAOB 19
1952 P 574, SKES 1962 516 (pelu ~ peluski), EEW 1982–83
1987 (vi < saks).

pelätä (Agr; yl.), pölätä (Peräp Länsip, laajalti
Häme) ’(sich) fürchten’, johd. pelko, pelkuri,
pelokas, peloton, pelottaa, pelotella, pelästyä,
pelätin ~ ink pölätä ’pelätä’, pölästüä ’pelästyä’,
pölätƒin ’pelätin’, pelko | ka pölästyö ’pelästyä’,
pölätteä ’säikäyttää’, pölätellä ’pelotella’, pelko | ly
pölgästüdä ’pelästyä’, pölgöittädä ’pelottaa’ | ve
pöDlgastuda, peDlgästuda ’pelästyä’, pöDlgöitada
’pelottaa’, pöDlgästoitta ’pelästyttää’ | va pellätä
’pelätä’, pelko, pelgott®a | vi peljata ’pelätä’, pelg
’pelko’, peletada ’karkottaa, pelottaa (pois)’,
pelgur ’pelkuri’ (kirjak. < sm) | li (Sal) pälg ’pelätä;
säikähtää’
= lp bâllât ’pelätä’, bâl |det ’säikyttää’ | mdE peDlems, M peDlqms ’pelätä’ | votj puw{in{i, (Wied) pul{in{i
id. | syrj poln{i id., pol(em ’pelko’ | vogE piDl-, I L P
pil- ’pelätä’ | ostjI p#el-, E p#et-, P pal- ’pelätä’, I p#el
’pelko’ | unk fél ’pelätä’ || samJr p‰ıDl5u- ’olla peloissaan’ | Jn f‰ıe- id. | T filiti- | slk pit‰{ı- ’säikäyttää’ | Km
pim- ’pelätä’ | Kb pymljam ’pelkään’ | M imergam
id.
Sajnovics 1770 DemH 78 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 2
353a (+ vi), Porthan 1789 OS 4 139 (+ lp), Castrén 1844 EGS
152 (+ syrj), Castrén Suomi 1845 182 (+ sam), Castrén 1849
Ostj 92 (+ ostj), Lindström Suomi 1852 71 (+ md, vog pul),
Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+
ve), Fábián 1861 MNyszet 6 126 (+ vog pil-), Budenz 1867
NyK 6 455 (+ li), MUSz 1873–81 508–10, Munkácsi 1883 Nyr
12 436 (+ votj), Setälä 1912–14 FUFA 12 32, Wichmann
1914–22 FUF 15 36 (+ ka), FUV 1955 47, SKES 1962 516–17
(+ ly), MSzFE 1967 198, TESz 1 1967 870, FUV2 1977 66,
Häkkinen 1987 ES 229, UEW 1988 370, Sammallahti 1988
UrLang 539, EWUng 1993 372.

pemahtaa (Gan 1783; EPohjanm, paik. savmurt. ja
ymp.) ’pyrähtää, pelmahtaa, tulvahtaa / wirbeln,
stieben, fluten’, pemauttaa (osin PKarj Kain)
’levittää hajalle, pelmuttaa’, pemottaa, pemistää
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(EPohjanm) id., pemuta (paik. itämurt.) ’telmiä,
mellastaa’ ~ ka pemahtoa ’pöllähtää, pelmahtaa’,
pemuta ’telmiä; pöllytä’.
Deskr. sanoja. Vrt. pelmuta.
SKES 1962 517 (sm ~ ka).

pemppu ks. peppu.
penaali (paik. murt., etup. koululaisten kiel.), penali
(paik. kaakkmurt.) ’kynäkotelo / Federkasten’
< nr murt. Sm pennal id. (< saks pennal << klat
pennale id. lat sanasta penna ’sulka; kynä’). Vrt.
kuit. myös ven penál id., joka ehkä > sm kaakkmurt.
SAOB 19 1952 P 589–90, Vasmer 1955 REW 2 334, Grönholm 1988 RLT 117 (sm < nr murt. Sm).

penger (GJCalamnius 1734; et. itämurt.), penkere
’(jyrkkä) törmä, äyräs; rinne; piennar; kumpare;
valli; äkkisyvä, vedenalainen jyrkkä törmä (osin
KaakkSm) / (schroffe) Böschung, Steilufer; Abhang;
Rain; Hügel; Erdwall; (unterseeischer) Abgrund’,
murt. myös penkara, penkare, penkäre id., pengermä, pengertää ~ ink penker ’loiva mäenrinne;
vedenalaisen luodon rinne’ | ka penker ’törmä, rinne;
multapenkki’, penkerteä ’tehdä penger’ | ly penger
’penger’ | va penger id. | vi koillmurt. pengar,
penger id. (sm > lpIn pæægar ’kodan eri osia
erottava lattialla oleva poikkipuu’; myöh. laina sm >
lpN bæn |ger ’joessa oleva matala kohta, jossa on
voimakas virta, niva’).
Kaiketi samaa alkuperää kuin penkka ja penkki
(ks. näitä), vaikka äänneasu viittaakin kantasanaan
penkV- (ilman geminaattaa).
T. I. Itkonen 1916 SUST 39 66 (sm ~ lpIn), Qvigstad 1944
LpSted 16 (sm ~ lpN), SKES 1962 517 (+ ka ly va vi; sm >
lpIn; myöh. sm > lpN), O. Korhonen JuhlakVorren 1994 263.

peni (Renv 1826, Kal; kansanr.) ’koira; koiran (kutsuma)nimenä (paik. murt.) / Hund; Name für einen
Hund’, penikka (Agr) ’koiranpentu, eläimen poikanen; lapsi, kakara’, penikoida, pena (PKarj PSavo ja
ymp.) ’kakara; eläimen poikanen’, penakka (PKarj
PSavo) ’lapsi, kakara’, penes (PSm), penska (yl. et.
I- ja PSm) id.; ks. erikseen peninkulma, pentu ~ ink
penikka ’koiranpentu’ | ka penikkä ’pentu, penikka’,
peniköijä ’saada pentuja’ | va penikka ’koiranpentu’ |
vi murt. peni, pini ’koira’ | li piC7n ’koira’, piC 7nki
’koiranpentu’
= lp b∞ænâ | mdE pi7ne, M pi7nä ’koira’ | tVserL pi, I
pij id., L pq7negq, I pi7negq ’penikka’ | votj pun{i, p{in{{i
’koira’ | syrj pon, pun id.

Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2
356 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 238 (+ syrj), Castrén 1845
EGTsch 68 (+ tVser), Lindström Suomi 1852 71 (+ md votj),
Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va), Wiedemann 1859 MélR 3
690 (+ li), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 80–81, Budenz 1867 NyK
6 456 (+ unk fene ’villi’; kirosana), MUSz 1873–81 512–13,
Vámbéry 1882 MagyEr 643 (unk ei tähän), Paasonen 1917
Beiträge 96–97, Melich 1920 MNy 16 121–24 (unk ei tähän),
*Ruoppila 1947 Kotiel 2 62–70 (+ ka), 96–97, Nirvi 1952
Suomi 106:1 35–36, E. Itkonen 1953–54 FUF 31 177 (ei unk),
SKES 1962 517–18 (?? unk), MSzFE 1967 200 (?? unk), TESz
1 1967 883–84 (unk ei sgr), E. Itkonen 1968 SKK 501, UEW
1988 371 (sm vi lp md tVser votj syrj ?? unk), Sammallahti 1988
UrLang 553 (sm-perm), EWUng 1993 377–78 (unk ei sgr).

penikka ks. peni.
peninkulma (Agr; savmurt. Pohjanm), penikulma
(asiak. 1593; loun- ja hämmurt. KaakkSm) ’pituusmitta (n. 10 km) / Meile (ca. 10 km)’, rinn. peni(n)kuulema (EPohjanm), peninkuuluma (paik. murt.),
perinkuulema (EPohjanm) id. ~ ink penikulma | ? li
piDlgqm ’peninkulma’
= lpN b∞ænâh-gullâm (Lu In) ’peninkulma’.
Merk. alk. ’matka, jonka päähän penin l. koiran
haukunta kuuluu’. — Sm murt. peni(n)kuorma
(asiak. 1584; savmurt. KPPohjanm Peräp Länsip),
pelikuorma (Länsip Ruija) id. ~ vi penikoorem id.
on oletettu merkinneen alk. ’matka, jonka koira
jaksaa levähtämättä vetää kuormaansa’. Toisaalta se
voi olla myös kansanetym. muunnos sanasta
peninkulma.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 247 (sm
~ lp), Ahlqvist 1871 KO 175–76 (+ li), Forsman (Koskimies)
Valvoja 1891 7, Wichmann 1928 SUSA 42:6 9–10, Ariste
1959 JuhlakHakulinen 504–07, SKES 1962 518 (s. v. peni; lp ?
< sm)

penkka (Eurén 1860, Kal; yl., ei Verml Ink) ’piennar, penger; törmä, äyräs; valli; tilapäinen jääsilta
(paik. Satak) / Rain; Böschung, Uferhang; Wall;
über ein gefrorenes Gewässer provisorisch
angelegter Weg’, penkku (paik. KaakkHäme Karj)
id., penkkä ’tilapäinen jääsilta (osin ESatak); penger
(paik. Länsip)’, penkas (LUus, osin VarsSm)
’piennar, penger; töyräs’ ~ ka penkka ’penger’ (sm >
lpN bæn |ka ’joen t. järven äkkijyrkkä pohja’).
Ilmeisesti samaa germ alkuperää kuin penkki, ks.
tätä. Näiden yhteyteen kuuluu myös penger.
Qvigstad 1893 NL 122 (lp < sm), Wiklund 1915 MO 9 219
(penkka ~ penger), SKES 1962 518 (+ ka).

penkki (Agr; yl.) ’pitkä, selkänojaton t. -nojallinen,
toisinaan kiinteä istuin, rahi; peruna- t. porkkana-
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penkki; rukin emäpuu / (Sitz)bank; Kartoffel- od.
Gemüsebeet; Bank des Spinnrades’, yhd.
höyläpenkki, kukkapenkki, piinapenkki ~ ink penkki
’penkki’ | ka penkki ’id., lavitsa’ | va (Kukk)
penkki ’penkka, penger’ (ka va < sm) | vi pink, murt.
penk ’penkki’, höövelpink ’höyläpenkki’
< mmr bänker, nr bänk ’penkki’ (vi mahd. myös
< kas benk); nn benk, ags benc < germ *banki ’kohouma, kumpu’. — LpN bæn |kâ (E Lu In Ko) ’penkki’ < sk t. osittain sm. Lainoja samasta germ
sanueesta ovat myös pankki1, pankko1, penkka.
Ganander 1787 NFL 2 356 (sm ~ vi), Becker 1824 FGr 3 (sm <
ruots), Thomsen 1869 GSI 54 (sm lp < sk), Ahlqvist 1871 KO
120 (+ li benk; < germ), Qvigstad 1893 NL 122, Streng 1915
NRL 148, Hellquist 1939 SEO 122, E. Itkonen 1960 LpChr 87
(lp < joko norj ruots t. sm), SKES 1962 518–19 (+ ka va; ka va
< sm), EKET 1982 122 (vi < kas benk), EEW 1982–83 2066.

penkoa (Eurén 1860; yl., ei LounSm) ’kaivella, tonkia, myllätä; arvella, varoa, pelätä (Eurén) / graben,
wühlen, stöbern; vermuten, befürchten’, pengata
(Gan 1787 penkata: penkaan; KaakkSm, paik.
savmurt.), pengastaa (etup. EPohjanm) ’kaivella,
myllätä’ ~ ka penkuo ’kaivella, tonkia; moittia, halveksia; arvella’.
SKES 1962 519 (sm ~ ka).

pennari ks. pännäri.
penni (asiak. 1860; yl.) ’finnischer Pfennig, Penni’.
Lönnrotin muodostama sanasta penninki (ks. tätä); mallina on voinut olla myös engl rahannimi penny. — Sm > ka penni, lpN ben |ni (In), ruots penni
’penni’.
Lagercrantz 1939 LpWsch 629 (lpN < sm), SAOB 19 1952 P
592 (ruots < sm), SKES 1962 519 (s. v. penninki; ka < sm),
LpIn 2 1987 343 (lpIn < sm).

pennätä ks. pännätä.
pensas (Agr; yl., ei Satak kaakkmurt.) ’Busch’, pensaikko, pensikko (PSm), pensasto (Flor 1678; paik.
Häme), pensoa (savmurt., paik. KaakkSm KPPohjanm), pensastua (paik. murt.), pensittyä (paik. PSm), pensoittua (etup. PPohjanm), pensiä (osin PKarj Kain), penseä (paik. EPohjanm Peräp) ’tuuhea,
sakea’ ~ ka pensas ’pensas, pehko, tupas’, pensuo
’pensoa; olla satoisa; tulla t. kertyä runsaasti;
ansaita, hankkia’, pensahtoakseh ’kertyä, karttua;
tulvahtaa’ | ly pendzahai7ne ’pensas’ | ve penzaz id.,
penzhiVst ’pensaikko’, penzastuda ’pensastua’ | va
p5(ezaz, (Kukk) p5ezaz ’pensas’ | vi põõsas id.,
põõsastik ’pensaikko’ | li p5(ezqz ’pensas’
= lp bæs |se ’tuohi; (Kld myös) koivu’, johd. lpN
b5essudâk (U Lu), b5estâk (Ko Kld) ’vitsas (vars. koivuinen)’, vrt. myös lpPi biestâ (g. bies |tâgâ) ’pensas’.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (sm ~ va), Wiedemann 1856 MélR 3
184–85 (+ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Wiedemann
1859 MélR 3 716 (+ li), Budenz 1867 NyK 6 466 (+ lp piässo
’pensas’), Setälä 1890–91 ÄH 361 (+ ka), Wiklund 1919 MO
13 76 (+ lp biesta), SKES 1962 520 (+ ly), *Bergsland Vir
1965 154–55 (+ lp bæs |se ’tuohi’), M. Korhonen 1981 Johd
188 (ims ~ lp).

penseä (Agr; eri tahoilla murt.) ’ynseä, kylmäkiskoinen, välinpitämätön; leuto, lauhkea (PSatak P- ja
KaakkHäme, paik. KPohjanm Peräp); haalea (osin
kaakkmurt.); notkea, pehmeä (EPohjanm, osin Peräp) / unwillig, abweisend, gleichgültig; milde; lauwarm; biegsam, weich’, penseys.
Alkuperä epäselvä. Voi liittyä tavalla t. toisella
samamerkityksisiin sanoihin lenseä (ks. tätä) ja
lonsea (s. v. lonsota), vrt. myös pentyä; merk:ssä
’välinpitämätön’ voi olla erillinenkin muodoste, vrt.
ynseä.
SKES 1962 520.

penninki (Agr; hajat. murt.) ’Ruotsin vallan ajan rahayksikkö: alk. aurton osa, tav. 1/8; yleensä raha /
(hist.) Münze im Wert von etwa 1/8 Öre; Geld’
< mr pæn(n)inger, pænig(h)er, nr pänning, penning ’raha’, mn pen(n)ingr ’pienin rahayksikkö, raha’ = ags pen(n)i(n)g, mys pfenning, ns Pfennig. —
Vi (kansanr.) penning ’penninki’ ehkä myös < ruots;
lpLu pietnik (E U Pi) ’raha, penninki’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 57 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 170
(sm, lp < germ), Wiklund 1890 SUST 1 92 (lp < ruots), Streng
1915 NRL 149 (< mmr; vrt. ka penni, vi penning), Tunkelo Vir
1915 91–92, SKES 1962 519, Karlsson 1964 AAA 28:2 109–
10.

pensioni (As 1747; hajat. murt.) ’eläke / Rente’,
rinn. penissuoni (osin KSm ESavo ja ymp.), pemissiooni, pemissuoni (paik. savmurt.), pemitsuoni, pemitsuuni (PSavo), panksuuni (laajalti länsimurt.),
pansuuni (paik. PSm)
< vur nr pension ’eläke’ < ransk pension < lat
pensio ’maksuerä’. — Sm kaakkmurt. pens(s)i, penissi ’eläke’ ~ ink pensi | ka pensie id. < ven pénsija
id. (<< lat).
SKES 1962 520 (sm < vur nr; kaakkmurt. ka < ven).

penska ks. peni.
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pensseli (yl.) ’sivellin, suti / Pinsel’, penseli (Lönnr
1880), päns(s)eli (paik. Länsip) id.
< nr vur pänsel, pensel < kys pensel < mransk
pincel (> engl pencil ’sivellin, kynä’) < lat penicillus
id.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 126 (sm < ruots), Hellquist 1939
SEO 804, SKES 1962 520.

pentata ks. päntätä.
pentturi (Eurén 1860; osin PKarj Kain), penturi
(Lönnr 1880) ’veneen keskellä oleva poikkipuu, tuhto; tukipuu / Ducht, Ruderbank; Querholz’ ~ ka
pentturi ’veneen poikkipuu; piitta’ (> ven murt.
péntur ’hyljeveneen poikkipuu’; lainasuunta voi olla
päinvastainenkin).
Hyvin epävarma on sanalle esitetty sk alkuperä:
< mn bendur: höfudbendur (mon.) ’maston
kiinnitystouvit’. Voisi toisaalta (vars. päätteensä
puolesta) kuulua myös pantturi sanan yhteyteen (<
ruots spant, mon. spanter, vanh. myös spent
’(veneen) kaari, tukipuu, kattotuoli’). — Huom.
myös pintta ’tukipuu’ s. v. piitta.
Hellquist 1939 SEO 1034 (ruots spant, vanh. myös spent),
Vasmer 1955 REW 2 334, SKES 1962 520–21 (sm ~ ka (> ven
murt.); ? < mn).

pentu (Jusl 1745; et. itämurt. KPPohjanm) ’eläimen
poikanen; lapsi, kakara / Tierjunges; Kind, Gör’,
penttu (laajalti länsimurt.) id., pennu (paik. Peräp
Länsip) ’eläimen poikanen’, pentue ~ ka pentu ’eläimen poikanen; kakara’.
Johd. sanasta peni, ks. tätä.
Ruoppila 1947 Kotiel 2 67–70 (sm ~ ka). Lisää kirjallisuutta
s. v. peni.

pentyä (KaakkHäme Kymenl KSm) ’mennä pilalle
kostuttuaan, tunkkaantua, lahota / faulen, modern,
morsch werden’, pöntyä (Lönnr 1880; KSm), pentauta (LUus), penehtyä (LönnrLis 1886) id. ~ vi
pendida, murt. penduda id.
Epävarmoina esitetyt perm kielten vastineet eivät
äänteellisistä syistä ole hyväksyttäviä.
Uotila Vir 1935 103 (sm ~ vi), SKES 1962 521 (? + votj
p(ed{in{i, syrj p(edn{i ’tukahtua; pilaantua, homehtua’), Lytkin
1964 IstVokPJa 145–46 (sm ? ~ lp md votj syrj ostj unk),
MSzFE 1967 220 (sm ei sgr), EEW 1982–83 1988, UEW 1988
411–12 (sm ei sgr).

penätä (TVS 1820; etup. itämurt.) ’varoittaa, muistuttaa, teroittaa mieleen; inttää, väittää; vaatia;

kieltää /
warnen, ermahnen, einschärfen; widersprechen, auf
etw. bestehen; fordern; verbieten’, penetä
(PäijHäme) id., penuuttaa (osin Savo) ’vaatia,
tiukata’ ~ ka penie ’oikutella, vikuroida (tav.
hevonen)’, peniytyö id., penittVsä ’oikutteleva,
vikuroiva (hevonen)’.
Eri alkuperää, mutta em. sanueen äänneasusta
vaikutteita saaneita lienevät ka pe7naija ’paheksua,
moittia’, ve peneida, pi7naida ’soimata’ < ven penjátƒ
’soimata, syyttää’.
SKES 1962 521 (sm ~ ka).

pepertää (Eurén 1860; paik. murt.) ’pehertää; pöyhiä / ein Sandbad nehmen (Vogel); aufschütteln’, pepeltää (Kain) id., peppuroida (melko laajalti savmurt., paik. Pohjanm) ’piehtaroida, pyöriskellä; peuhata’ ~ ka pepelteä ’sekoittaa, myllätä; hakata; vipeltää’.
Deskr. sanoja, vrt. pöperö.
SKES 1962 521 (sm ~ ka).

peperö ks. pöperö.
peppu (Jusl 1745; et. häm- ja kaakkmurt. EPohjanm) ’takamus, pylly / Hintern’, pemppu (et. Savo
ja PSm) id. ~ ink peppoi ’perse’ | ka peppu, pemppu
’takamus (lastenk.)’.
Lastenk. ja euf. muunnoksia sanasta perse (ks.
tätä).
SKES 1962 525 (s. v. perse).

pepu ks. pöperö.
perata (Agr; LounSm Häme EPohjanm Kymenl
Länsip kaakkmurt.), perkata (savmurt. KPPohjanm
Peräp) ’wegräumen, reinigen; jäten; Fische ausnehmen, Gemüse, Pilze o. ä. putzen’, perkaantua,
perkaus, perkeet, perkiö (laajalti länsimurt.)
’raivattu, perattu alue (esim. metsä)’ ~ ink perata
’puhdistaa marjoja; poimia; perata kaloja’ | ka
perkoa ’raivata (peltoa, niittyä); lyödä, hakata,
piestä’, perko ’raivaaminen, perkaus’ | ly pergada
’perata, raivata; puhdistaa, muokata (pellavia),
lyödä, hakata’ | vi murt. (Wied) põrata (prs. põrgan)
’puhdistaa, lakaista puhtaaksi’
?? < germ *berkºgª 5o- t. berkºgª a-, vrt. mn bjarga, nr
bärga ’korjata (talteen), pelastaa’.
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Kreutzwald & Neus 1854 MythLieder 36 (sm ~ vi), Setälä
1912–13 FUF 13 424 (sm perata, perkata ? < germ), Uotila
1938 SyrjChr 132 (? ~ syrj perj{in{i ’vetää ulos, kiskaista, nyhtää’), Saareste 1953 Suomi 106:3 25 (sm ~ vi), SKES 1962 522
(+ ka ly ? va; sekä esitetty germ etymologia että syrj vastine
hyvin epävarmoja), T. Itkonen 1980 StNF 62 132 (< germ
*berg5on, vrt. nr bärga), Hofstra 1985 OsFiGerm 235 (nr bärga
< germ *berkºgª a-, lainasuhde epävarma).

perehtyä (Gan 1787; harv. LounSm Länsip), perhettyä (Jusl 1745; osin VarsSm LUus) ’hankkiutua
selville jstak; (murt.) tottua, sopeutua, kotiutua, tutustua, kiintyä / sich mit etw. vertraut machen; (dial.)
sich gewöhnen, sich einleben, kennenlernen, liebgewinnen’ ~ ka perehtyö ’perehtyä, tottua; jäädä, asettua, kotiutua; tulla perheelliseksi, saada perhettä t.
lapsia’.
Johd. s:sta perä ja ilm. myös ositt. sen johd:sta
perhe (< *pereh); ainakin erityisesti ka:ssa perhe
sana on vaikuttanut johd:n merkitykseen.
Juslenius 1745 SSC 269 (perhettyä ’kotiutua’ ♦ perhe), Hakulinen Vir 1927 225 (♦ perhe), Hakulinen 1941 SKRK 1 263 (♦
perä: »päästä perille»), SKES 1962 522.

peretniekka (kaakkmurt. ja ymp.) ’(et. kalastajan,
suutarin t. muun ammattimiehen) esiliina / Schürze
od. Kittel (eines Handwerkers, eines Fischers)’, rinn.
peretnikka (Eurén 1860), peren(n)ikka, perenitsa
(InkVi) ~ ink peretnikka ’nahkainen t. kankainen
suojaesiliina’ | ka peretniekka ’esiliina’ | ly
perednikk(e | ve pe\red7nik | va (Kukk) perednikka id.
< ven perédnik ’esiliina’.
Lönnrot 1880 SRS 2 175 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
150 (ka < ven), Wessman Vir 1909 38 (sm ka < ven), Kujola
1944 LyS 305 (ly < ven), SKES 1962 522–23 (+ ve).

perevossikka (paik. kaakkmurt.) ’lautturi, ylisoutaja
/ Fährmann’, pervossikka (paik. PKarj) id. ~ ink
perevoVsVsikka ’lautturi’ | ka perevoVsVsiekka ’veneellä
kuljettaja, joen t. järven poikki soutaja’, perevosa
’joen t. järven ylimenopaikka’, perevosie ’kuljettaa
(veneellä), soutaa yli’ | ly perevozida ’kuljettaa veneellä joen t. järven yli’
< ven perevozítƒ ’kuljettaa yli’ (etuliite pere- mm.
’yli, poikki’), perevózVcik ’lautturi, ylisoutaja’. Vrt.
vossikka.
Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm perevosa ’ylityspaikka’ < ven),
Karvinen 1910 Kaukomieli 4 118 (perevossikka < ven), SKES
1962 523 (+ ka).

pergamentti (As 1732 pergamenti-copioilda; etup.
kirjak.) ’Pergament’

< nr pergament < saks Pergament ’pergamentti’
<< klat pergamen(t)um id. (lat charta pergamena) kr
pn:n Pérgamon mukaan (jossa antiikin aikana pergamenttia tuotettiin). Ks. myös pärmä.
TS 7 1915 390 (pn:stä Pergamon), Hellquist 1939 SEO 756
(ruots sanasta).

perhana (Eurén 1860; yl., ei Verml) voimasana /
Kraftausdruck, rinn. (kontaminaatioita) persana (vrt.
perse), perttana (vrt. saatana), pirhana (vrt. piru)
jne. ~ ka perhana kirosana (ilm. < sm).
Äänt. ja merkityksenkin puolesta mahdollisena
voitaisiin pitää sanalle esitettyä germ lainalähdettä:
kgerm *ferkºgª unj5o / *ferkºgª uni5o, jonka jatkajiksi
voidaan selittää mn jumalannimet FjPorgynn (m.),
FjPorgyn (f.), mahd. myös goot fairguni ’vuori(sto)’
(merk:n puolesta vrt. hiisi). Todennäköisempi
alkuperä sanalle on kuitenkin sen kuuluminen
perkele sanan lukuisten lievennettyjen varianttien
joukkoon.
Karsten 1915 GFL 23–24 (< kgerm), Collinder 1932 Urgerm
73 (mahd. < germ *ferhana), SKES 1962 524 (s. v. perkele; ei
varmaankaan < germ), *Hahmo 1994 Grundlexem 187–89.

perhe (Agr perehens ’perheensä’ jne.; yl.), murt.
myös pereh, peret, pere, peres ’Familie’, johd. perheellinen, perheetön, yhd. perheenemäntä, -isäntä
(Agr perenisende, perehYeisenelle), perheenäiti, -isä
~ ink pere (g. perr5ehen) ’perhe; mehiläisparvi’,
perehell‰ın ’perheellinen’, (vi >) perem5es ’isäntä’ | ka
pereh ’perhe’, perehelline ’perheellinen; perhe-’,
perehikäs
’perheellinen,
suuriperheinen,
monilapsinen’ | ly pereh | ve pe\reh ’perhe’ | va pere
id., perem5ez ’isäntä’ | vi pere ’perhe; (murt.) parvi
(lintuja, mehiläisiä)’, perekas ’suuriperheinen’,
perekond ’perhe’, peremees ’isäntä’, perenaine
’emäntä’ | li per5e ’perhe’ (< vi).
Mahd. sanan perä (ks. tätä) yhteyteen kuuluva
johdos; tähän viittaa mm. synonyymi perue (Nilsiä),
joka muotonsa puolesta niin ikään viittaa perä sanaan. Ks. myös perehtyä. — Ims > lpN bærâVs (Kld
T), In pææra, Ko pier ’perhe’, Lu püjarai
’sukulainen’.
Ganander 1787 NFL 2 359 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 180
(+ va lpN), Halász 1881 NyK 16 221 (sm ~ lpR), Qvigstad
1881 Beiträge 58 (sm ~ lpN), Setälä 1890–91 ÄH 312 (+ ka ve
li), Lehtisalo 1936 SUST 72 121 (sm ~ samJr), Kettunen 1938
LivW 280 (li < vi), Kiparsky Vir 1952 95 (♦ perä), Nirvi 1953
Suomi 106:3 33 (+ ly), FUV 1955 48 (ims ~ sam, ellei perhe ♦
perä), SKES 1962 523 (mahd. ♦ perä; lp sanat eriaikaisia
lainoja < ims), Nirvi 1971 InkS 398 (ink perem5es < vi),
Häkkinen 1987 ES 230 (♦ perä).
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perhonen (Schr 1637; yl., ei Ink) ’Schmetterling’,
rinn. perho, pörhönen (PPohjanm Peräp Länsip),
peronen (Häme, osin VarsSm), pelhonen (LSatak ja
ymp.) id., yhd. lohiperho, perhokalastus, perho-onki, murt. perhos-, pörhösonki (> kaP perho-onki, lpIn pörhös-, perhosvuogga id.) ~ ink perholintu ’(päivä)perhonen’.
Alkuperä epäselvä, mahd. deskr., mihin viittaa
variantti pörhönen (Renv 1826 pörhöinen); vrt.
myös permunen, perpunen (paik. EKarj ja ymp.)
’perhonen’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 31 (sm ~ lpKo peära (Kld T)
’perhonen’), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKo < sm), LpIn 2
1987 430 (lpIn < sm).

peri- (yhd:oissa) ks. perä.
perinä (Eurén 1860; LönnrLis perenä; karjal. sana),
perina (paik. Karj Kain Ink) ’höyhenpatja / mit Federn gefüllte Schlafunterlage, Pfühl’ ~ ka perinä | ly
ve va perin id.
< ven perína ’pielus, patja, höyhenpatja’, johd.
s:sta peró ’höyhen’.
Lönnrot 1880 SRS 2 177 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 306 (ly
< ven), SKES 1962 523 (+ ka ve va), Plöger 1973 RL 127,
Hahmo 1994 Grundlexem 250–51.

periä (Agr) ’saada (perinnöksi), noutaa, vaatia (et.
itämurt. PSm); perua, peruuttaa (KarjKann ja ymp.) /
erben, abholen, fordern, eintreiben; rückgängig machen’, periytyä, perillinen, peru, perimys (Agr),
perintö (Martti n. 1580 perindö maa), perinnöllinen,
perintä, perinne, perinteellinen ~ ink perr‰ıä ’hakea
pois’ | ka perie ’saada perintö(nä); vaatia, ottaa, noutaa; ottaa selvää, perätä’, perilline ’perillinen, perijä,
jälkeläinen’, perintö | va periä ’tiedustella‚ vaatia’ |
vi pärida ’saada perinnöksi; tiedustaa, kysellä’,
pärand ’perintö’, pärilik ’perinnöllinen, periytyvä’,
pärineda ’olla peräisin’, pärimus ’perinne,
perimätieto’, pärus (uud.) ’perintö’ | li pieCrrq,
pier®andq ’periä’, pier®andqks ’perintö’ (sm > lpN
b∞ærrât (In) ’periä, perätä (saataviaan), vaatia; pitää
huolta, saada haltuunsa’).
Johd:ia sanasta perä, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 360 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 57
(? ♦ perä), Qvigstad 1881 Beiträge 58 (sm ~ lp), Kettunen
1938 LivW 300 (+ li), SKES 1962 527–29 (+ ka va; ♦ perä; lp
< sm).

perjantai (Agr; yl.) ’Freitag’, murt. myös perjantak(i), yhd. pitkäperjantai, lankaperjantai (ks. näitä)

< sk, vrt. mr fr5e(a)-, fr‰ıadagher, nr fredag, mn
frjádagr ’perjantai’, mys fr‰ıtag, ns Freitag id.; sanan
alkuosana on jumalattaren nimi mys Fr‰ıa (isl Frigg),
ja nimi on käännös lat vastaavasta ilmauksesta dies
Veneris (g. nimestä Venus, dies ’päivä’). — LpN
bær |jâdâk (E Pi Lu In) ’perjantai’ < sm.
Gottlund 1832 Otawa 2 64 (sm lp < ruots), Thomsen 1869 GSI
140 (sm lp < mn mr), Ahlqvist 1871 KO 226, Qvigstad 1881
Beiträge 122 (sm lp < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 337 (naines lauantai sanan analogiaa), Karsten 1944 FmS 10 375 (<
sk), Toivonen 1955 SanaSan 19, SKES 1962 523, Hofstra
1985 OsFiGerm 176.

perkele (Agr; yl.) ’Teufel (bes. als grober Kraftausdruck)’, perkeleellinen ~ ink ka perkele ’perkele,
piru; karkea kirosana’ | va perkele (< sm t. ink) id.,
(Tsv) p(erku ’helvetti, manala’ (ilm. < vi) | vi põrgu
’helvetti, manala’, (murt., ositt. ? sm >) pergel, põrgel ’perkele’ (sm myös > lpN bær |gâlâk (E R Pi Lu
In Ko) ’perkele (kirosana)’ sekä ruots pärkel, pärkkel(e), ja vanh. tansk perkild id.)
< baltt, vrt. liett perk5Funas ’ukkosen jumala,
ukkonen’, perk5Funija ’ukkonen’, latv p5erkons, mpr
percunis id. — Sanalle on esitetty lisäksi kahtakin
germ lainaoriginaalia, mutta nämä ovat vähemmän
todennäköisiä (ks. perhana). — Sm (ink ka) johdin le on varmaankin omap. ja sekundaari; baltt
alkuperää on epäilty johdinaineksen erilaisuuden
perusteella (vrt. kuitenkin sm murt. perkuna (paik.
VarsSm) — joka voi tosin myös sattumalta olla baltt
lainalähteen näköinen johdinta myöten — sekä vi
(vanh.) perkun); sm sanassa on runsaasti kiertelevää
ja kaunistelevaa variaatiota sekä eri kirosanoihin
tapahtuneesta
sekoittumisesta
johtuvia
kontaminaatioita, esim. perkula, perkule (Lönnr
1880), perkale, pirkale, pirskale, perskatti, pirskatti
(vrt. helkatti), persetti (vrt. perse), pentele, peeveli
(ks. pyöveli) sekä jo mainitut perhana (ks. tätä),
perkuna (vrt. myös helkkuna) ja ennen muuta pi-ru
(ks. tätä).
Moller 1756 Beskr 81 (sm vi ~ baltt sl), Lindahl & Öhrling
1780 LL 357 (sm ~ lp), Porthan 1782 OS 4 74 (sm ~ baltt),
Ganander 1787 NFL 2 361 (sm ~ vi), Castrén 1853 FMyt 110
(sm < baltt), Rietz 1862–67 SDL 499 (ruots perkel ~ sm lp),
Ahlqvist 1871 KO 215–16 (sm vi < baltt; lp < sm), Anderson
1879 Studien 102 (myös md pu\rgi7ne, pi\rgi7ne ’ukkonen’ <
baltt), Thomsen 1890 BFB 207 (baltt > sm vi md; lp < sm),
Karsten 1915 GFL 20–24 (< germ *ferxana-, *ferxuniz), Thomsen 1931 SA 4 358 (va < sm t. ink), Kalima 1936 BL 147 (sm
va vi ? < baltt), Hellquist 1939 SEO 804 (ruots < sm < baltt),
Karsten 1944 FmS 10 376–78 (sm < germ), SKES 1962 523–
24 (+ ka; todennäk. sm < baltt), Katz 1988 UAJ Neue Folge 8
8–13 (< germ *dwerkºgª ilaz ’kääpiö’), Rédei 1991 FUF 50 166–
70 (ed:n arvostelua), Hahmo 1994 Grundlexem 186–90.
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perkiö ks. perata.
permanentti ’pysyvä (1915); kestokampaus, -kiharat (uud.) / permanent; Dauerwelle’, johd.
permanentata
< nr permanent id. < saks permanent ’pysyvä’
<< lat permanens v:stä permanere ’jäädä, kestää,
pysyä’.
TS 7 1915 426 (sm < lat).

permanto (Sorol 1614; Agr »Minun sielun permandan tarttuij»; etup. Satak Häme Kymenl, osin VarsSm) ’lattia; lattialankku (PSatak) / Fußboden;
Dielenbrett’, permonto (VarsSm) ’lattia’ ~ ink
permanto ’tuvan ja porstuan lattia’ | va p(ermata,
p5(ermata, (Ahlqv) p(ermatta, permatta ’permanto,
uunin arina, riihen maalattia; savilattia (Ahlqv)’ | vi
põrand, murt. põrmand, põrmad ’lattia’ | li p5(erand
id.
= lpN bærbm#ek, bær(b)med (Lu Ko) ’kodan lattiapölkky t. -pölkyt’, In pervid (Pi Lu) id. — Lp
sanat voivat olla myös vanhoja lainoja < ims, jolloin
permanto sanan alkup. merk. voisi olla ’maalattia’
(lp sanojen perusteella se voisi olla myös ’pölkky,
puu’), ja se voitaisiin katsoa johdokseksi sanasta,
jota edustavat vi põrm (g. -u) ’tomu, maa’ ~ li p(erm
’tomu’.
Ahlqvist 1856 WotGr 146 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1871 KO 99
(sm ~ va vi li; ♦ vi põrm ’tomu, maa’), T. I. Itkonen 1916
SUST 39 66 (sm ~ lpN In), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 32
(+ lpLu Ko), Kettunen 1938 LivW 285 (sm ~ vi li), Hakulinen
1941 SKRK 1 149 (? ♦ vi põrm ’tomu’), SKES 1962 524 (lp
sanat mahd. lainaa < ims), Alvre KjK 1981 407–13 (+ ink; ♦ vi
põrm (~ li), lisäksi ? ~ syrj parma ’ylänkö, metsä’ ym., vrt.
permiläinen).

permi (Jusl 1745; EPHäme LSavo KSm Verml)
’(linnun)ansa / (Vogel)schlinge’.
Alkuperä epäselvä. Sm > lpR perme
’linnunansa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 322 (sm ~ lp), Valonen 1946 Satakunta 13 185–89, SKES 1962 524–25 (eri alkuperää kuin
permi ’laukkukauppias’, permiläinen).

permiläinen (uud., kirjak.) ’syrjääni t. votjakki /
permisch (Volk, Sprache); Syrjäne, Wotjake’, (TWS
1820) permalainen, permjakki
kirj. laina < ven permskij ’permiläinen’, ositt.
myös vanhaa perua kuten venäl. laukkukauppiaan
nimitys (laukku)permi (harv. Pohjanm PKarj). Nimitykset liittyvät Vienanmeren ja Uralin välisen alueen
nimeen ven Per|m (mven perm¥ı ), mutta niiden varsi-

nainen alkuperä on epäselvä; mahd. kyseessä on permiläisten (muinaissyrjääniläisten) kauppiaiden omakiel. nimitys, joka voi liittyä esim. syrj sanaan
parma ’metsäinen ylänkö’.
G. S. Lytkin 1889 SyrjKraj 18 (ven perm < syrj parma), Kalima 1910 SUST 29 100 (samoin), SAOB 4 1916 B 2879 (sk
bjarmar ’permalaiset’ < sm), Ross Vir 1951 54–56 (ven < ka <
sk bjarm- ’reuna, ääri’), Vasmer 1955 REW 2 342 (kirjallisuutta), SKES 1962 524 (mahd. alkuaan syrj sana, ehkä ~ parma),
Vilkuna 1964 Kihlak 87–101 (laajasti eri alkuperänselityksistä), Alvre KjK 1981 412–13 (syrj parma, pn. Perm ~ vi põrm
’tomu, maa’, vrt. permanto).

permu (JuslP, Gan 1787; etup. savmurt. Pohjanm),
perma (et. LounSm) ’nautakiiliäisen toukka, sen aiheuttama ihopahka / Larve der Rinderdasselfliege,
Dasselbeule’, rinn. permut (paik. PKarj), permunen,
permo(nen) (et. KaakkSm Verml Ink), perna (paik.
LounSm Häme), vermu (PäijHäme) id. ~ ka permu
id.
? = ostjP purqm, p¥ırqm ’paarma; matopahka (poron nahan alla)’. Voi olla ikivanha paarma sanan
(ks. tätä) variantti. Vrt. kurmu.
Wiklund 1904 JuhlakNoreen 157–58 (sm < sk, vrt. nr broms,
mr bröms ’paarma’), Toivonen 1923–24 FUF 16 217–18 (mieluummin ~ ostj), Karsten 1944 FmS 10 378 (< sk), FUV 1955
107, SKES 1962 525 (+ ka; todennäk. ~ ostj), DEWOS 10
1985 1212 (sm ~ ostj), UEW 1988 373–74.

perna (Schr 1637; yl.) ’sisäelin / Milz’, perma (eri
tahoilla murt.) id. ~ ink perna ’perna’ | ka perna,
pärnä | ly pärn(e (mon. pärnäd) | ve pern, perm,
pärm | va p(erna | vi põrn (g. -a) | li p5(erna id. (sm >
lpN murt. pierni ’perna’).
Ganander 1787 NFL 2 361a (sm ~ vi pärn), Ahlqvist 1875
Kieletär 2 53 (sm ~ vi põrn), Thomsen 1890 BFB 54 (+ li),
Kettunen 1922 LVeHA 1 91 (+ ve), Kalima 1923–24 FUF 16
163 (+ ka va), SKES 1962 525 (+ ly).

persana ks. perhana.
perse (Schr 1637; yl.) ’Arsch’, persaus, persuus
(tav. mon. persaukset, persuukset), persusta ’(et.
housujen) takamus’ ~ ink pers (g. pers‰ın) ’perse’,
persehükset, persukset ’housun takamukset’ | ka perse ’(ihmisen t. eläimen) takalisto, perse; pohja, perä,
tyvi’, persukka id., persa(v)us, perse(v)ys ’housujen
persaukset; takalisto, pakarat’, persevyö ’peräytyä’ |
ly perze ’perse’, perzemuksed ’housujen takamus’ |
ve perze ’perse; (neulan) silmä’, perskuz ’housujen
takamus’ | va perze(g) ’perse’ | vi perse ’takapuoli,
perse; peräosa, pohja’ | li piCerz (mon. p‰ıerzqd, p‰ıerzgqd) ’perse, takapuoli, takaosa’.
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Kuulunee perä sanan yhteyteen (ks. tätä). Sanan
lievennettyjä ja lastenk. variantteja ovat peppu,
pemppu ja pessu ’(et. lapsen) pylly’.
Castrén Suomi 1845 179 (vrt. perä; ~ sam), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (sm ~ ve), Budenz 1867 NyK 6 452 (~ perä; sm ~ vi
li), Toivonen 1928 FUF 19 191 (sm ~ ka ly ve vi li, votj p(erVs(e
’takamus’), SKES 1962 525–26 (+ va; votj tuskin tähän).

persikka (Lönnr 1880; uud.) ’Pfirsich’
< nr persika ’persikka’ (kas persik, kys pfersich,
ns Pfirsich id.) << lat persica (f.), persicum (m.) oik.
»persialainen (omena)».
Hellquist 1939 SEO 757 (ruots sanasta).

persilja (Flor 1678 persilia, VR 1644 petersilia;
murt. harv.) ’mauste(kasvi) / Petersilie’
< ruots, vrt. nr persilja id. (mr persilia,
pædhersilia,
saks
Petersilie
jne.) << klat
petroselinum < kr petrosélinon ’persilja’ (sanoista
pétros ’kivi, kallio’ ja sélinon ’selleri’).
Hellquist 1939 SEO 757 (ruots sanasta), SKES 1962 526 (sm <
nr).

perskaantua (EHäme Uus ja ymp.), perstoa (paik.
Häme EPohjanm) id.
Deskr.-luonteinen sana, vrt. pirsta. Sm perska(t)
(et. itämurt. ja ymp.) ’piipun t. kahvin porot (l. perät)’ on varmaankin sanojen perä ja tässä main. sanojen vaikutuksesta syntynyt kontam.-muodoste.
SKES 1962 528 (s. v. perä, kuitenkin mahd. muuta alkuperää).

pertuska (As 1757) ’tapparakeihäs, hilpari / Partisane, Hellebarde’, merk. murt. (PKarj Savo PSm) ’ojakirves, piilu, vesuri’, rinn. pertuuska (PSm), partuska (molemmat Gan 1787)
< ven berd/yVs, bard/yVs ’tapparakeihäs, hilpari’ (<
puol berdysz, bardysz id. << klat barducium).
JuslP 269a (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 84–85, Kalima
1952 SlS 136, SKES 1962 526, Plöger 1973 RL 127–28.

perua (yl., ei LounSm Verml Ink) ’widerrufen’, peruuttaa (Lönnr 1880) ~ ink perroitt®a ’peruuttaa, purkaa (esim. kihlaus)’ | ka peruo ’perätä, vaatia takaisin’, peruuttoa ’peruuttaa, huovata; perua, purkaa
(kauppa)’.
Johd. sanasta perä, ks. tätä.

perska ks. perstaantua.
perso (Flor 1702; LPetri 1644 persoista ’ahneesti’;
yl. et. L- ja PSm) ’ahnas, halukas / gierig’, merk.
murt. (EPohjanm) myös ’nirso, ruokiaan valikoiva’,
johd. persoa, persoilla, persoitella (Raam 1642
»nijncuin
Lejon
joca
saalist
persoittele
(himoitsee)»), persous ~ kaP perso ’ahne, perso’ (<
sm).
Johd. s:sta perse (ks. tätä), vrt. makeaperse, makeapuo, puokko ’perso’ (ks. myös puo). — Sm > nr
murt. pärsso(gär) ’perso’, pärss(a) ’persoa’.
Mägiste 1928 Demin 100 (perso ♦ perse), Wessman 1956–57
FmS 17–18 97 (sm > nr murt. Sm ), SKES 1962 525–26 (s. v.
perse).

persoona (Agr; etup. kirjak.) ’Person’, johd. persoonallinen
< mmr vur nr person ’henkilö, yksilö, persoona’
(saks engl person, ransk personne id.) << lat
persona ’(näyttelijän) naamio, rooli, henkilö’.
Renvall 1826 SSK 2 58 (vierassana), Streng 1915 NRL 149–50
(sm < mmr << lat), Koukkunen 1990 Atomi 419–20.

perstaantua (Gan 1787; Jusl 1745 perstandua; laajalti länsimurt., paik. KSm) ’haurastua, lahota, mädätä / brüchig, morsch werden, verfaulen’, vanh. kiel
perstata id. (Finno 1615 »perstanut ia paha calu»),

peruna (Agr perunat ’päärynät’, nykymerk. Gan
1787; laajalti murt.) ’Kartoffel’, murt. rinn. peru (As
1775 »Potatoxia eli Maan-peruja»; KSm, osin
Satak), peeruna (Gan), pär(i)nä (EPohjanm), perna,
pernu (Satak Häme EPohjanm) (sm > ka (uud.)
peruna ’peruna’, peruine ’pieni peruna t. nauris’)
< mmr pærun (nr päron) ’päärynä’, nr murt. Sm
pärun, p5erun, päru ’peruna’ (<< lat pirum
’päärynä’). Perunakasvi on levinnyt Skandinaviaan
vasta 1700-luvulla ja nimetty päärynän mukaan:
sekä sm että ruots murteissa tätä kuvastavat yhd:t
ruots jordpäron ’peruna’, sm maaperuna ’peruna’,
puuperuna ’päärynä’, vrt. (maa, puu)omena. — LpN
bæron (Lu) ’peruna’ etupäässä < sm.
Renvall 1826 SSK 2 59 (vierassana), Sjögren 1850 MélRus 1
639 (< ruots päron), Lindström 1859 KeltGerm 130 (< ruots
(jord)päron), Ahlqvist 1875 KW 40 (samoin), Qvigstad 1893
NL 106 (lp lähinnä < sm), Tunkelo 1913 KHäm 8 52–55, Karsten 1944 FmS 10 379–80, SKES 1962 526–27 (ka < sm, kuten
pääasiallisesti myös lp), Hahmo 1994 Grundlexem 313–14.

perus(-) (Agr) ’Basis, Fundament, Grund(-);
Haupt-’, johd. perustaa (Agr; yl.), perustua, perustus, perusta, peruste, perustella, perusteellinen ~ ink
perussos ’sukupolvi’ | ka perustoa ’tehdä (huoneen)
perustus; välittää, perustaa jstak; tiedustaa, perätä;
peruuttaa (hevosta); perua (kauppa)’, perussella, perussus; perus- yhd:ssa perusmoa ’perusmaa, jankko’
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| va perus-: peruskoto ’kotiseutu’ (lpN b5erustit (Lu
In Ko) ’perustaa jstak’ < sm).
Johd. sanasta perä, ks. tätä.
Qvigstad 1881 Beiträge 58 (sm ~ lp), Rapola Vir 1945 135
(perus- yhd:ojen historiaa), Häkkinen 1987 ES 230–31.

peruukki (Lönnr 1880 peruuki, As 1766 »hjusten
eli Peruqvein – – friseramisella»; paik. länsimurt.)
’tekotukka / Perücke’
< nr peruk id. (tansk paryk, ns Perücke jne.) <
ransk perruque ’peruukki’.
Hellquist 1939 SEO 757–58 (ruots sanasta), Renkonen 1954
Avainsanoja 151–52, SKES 1962 527.

perä (Agr; yl.) ’hinter(st)er Teil bzw. hinter(st)es
Ende von etw.’, adv. (yhtä) perää, peräkkäin, perättäin, perätysten, peräti, perillä, perille, perin
(juurin), johd. perääntyä, perätä, (veneen, laivan,
lentokoneen) peräsin, yhd. perämies (konneksiosta
pitää perää ’ohjata’) (yhd:n alkuosana myös johd.
peri-: periaate, perikato, perikunta jne.); perukka,
peruska ’piipun t. kahvipannun »perät», sakka, jäte’
(variantista perska ks. perstaantua), perätön
’paikkansapitämätön’, ks. erikseen perehtyä, perhe,
periä, perua, perus- ~ ink perä ’peräosa; (ohjasten)
päät; jyvien loput (viskatessa)’, perin (esi-,
takaperin, perin t5ul5e ’myötätuuleen’), perrüja
’jälkeen’, perätöin ’perätön, paikkansapitämätön’,
perukka (pn:ssä) ’pieni lahti’ | ka perä ’perä, takapää, loppu(puoli); pohja, perusta, syy; (mon.)
ohjasten, kellon perät; perskat, porot, rippeet’, perukeh ’(vitjan) pää, peruke’, perukka ’pe-rä, pohjukka;
seutu’, perätä ’saada valmiiksi, lopetella; tiedustaa,
ottaa selvää, vaatia takaisin’, perävyö ’palata
takaisin, kulkea taaksepäin, peräytyä’, perätöin
’perätön, aiheeton; perinnötön’ | ly perä ’perä, takaosa; (neulan) silmä’, peraduda ’päätyä, joutua’, perävüdä, perästüdä ’peruuttaa (kauppa)’, peratoi7ne
’perätön; silmätön (neula)’ | ve pera ’(reen, veneen)
perä; (tuolin) selkänoja, (pöydän) pää’, perata ’pitää
perää’ | va perä ’perä; myöhemmin’, perrüja ’jälkeen’,
peräl‰ın (t5uli) ’myötätuuli’, per‰ın ’viimeinen, viimeiseksi jäänyt’ | vi pära, E perä ’jäännös, jäte, sakka,
porot, tähteet’, pärast ’jälkeenpäin, jälkeen’, päri
’myötä,
myöten;
suostuvainen’,
pärakuti
’peräkkäin’, päratu ’ääretön, suunnaton, tavaton’ | li
pier®a ’pohja, perus, perä’, pieCrrq, pier®ast ’jälkeen,
perästä’, per‰ı7n ’peräisin, kotoisin; mukana, myötä’
(sm > lpN bærre (In) ’perus, (suku)perä’, N bærrai
(Lu In) ’perään’)
= mdE p\ra, M p\rä (run. pi\ra, pi\rä) ’pää, huippu,
latva’, E p\radoms ’saattaa päätökseen, valmiiksi’,

p\radovoms ’loppua, tulla valmiksi’ | votj ber ’takaosa, perä; (adv.) myöhään’, bere ’jälkeen’, so-bere
’sitten’, ta-bere ’nyt, tämän jälkeen’, beren
’takaisin’ | syrj b(er ’taka-, takaosa, perä; takaisin,
taas’, b(er{in ’takana’, b(er(e ’takaisin’ | vogE pärqw, I
pärqj, L pär ’takaisin’ | ostjI p#ertäg ’takaisin,
taapäin; takaperin’, P pärta, p3arta ’takaisin; vasen,
nurja’, E ux-p#erta ’päinvastoin, ylösalaisin, pää
edellä’ (ux ’pää’). — Tähän suoranaisesti
kuulumattomia mutta mahd. saman sanan alkuaan
takavok. variantteja tavataan lisäksi ugr ja sam
taholla (unk far ’takaosa, -puoli’ jne.).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm peräst ~ vi perrast), Castrén
1844 EGS 138 (sm ~ syrj), Castrén 1849 Ostj 93 (sm ~ ostj p{ir
’takaosa’), Diefenbach 1851 VWGoth 1 441 (+ unk), Lindström Suomi 1852 72 (+ votj), Hunfalvy 1864 Reg 279 (+
vog), Budenz 1867 NyK 6 452 (+ li), MUSz 1873–81 495,
Qvigstad 1881 Beiträge 58 (lp bærrai sm mallin mukaan), Saxén 1895–98 Lånord 189 (sm > nr murt. Sm), Wichmann
1911–12 FUF 11 226 (+ md), Setälä 1912–14 FUFA 12 35
(sgr ~ sam), Paasonen & Donner 1926 OstjW 179 (sm ~ ostjE
p#er- ’mennä ohi, kulua, loppua’), Collinder 1934 IUS 68 (~
ieur), Räsänen Vir 1947 172 (~ alt), FUV 1955 11, 107, SKES
1962 527–29 (+ ka ly ve va), MSzFE 1967 182 (unk ~ ostj
sam, mahd. ~ sm md votj syrj vog ostj p#ertäg), TESz 1 1967
841 (samoin), DEWOS 10 1982 1220 (sm ~ ostj p#ertäg), Häkkinen 1987 ES 230–31, UEW 1988 373, Sammallahti 1988
UrLang 553 (sm-perm).

peski (1677 kurmupeski; PSm) ’poronnahkainen lapinturkki / lappischer Pelzmantel aus Rentierfell’
< lp bæs |kâ id. — Lp myös > kaP petVski, petVska
’peski’; sm > nr murt. Sm (KPohjanm) pässko id.
Qvigstad 1881 Beiträge 58 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1
34 (sm < lp), Wessman 1930–32 SO 2 25 (nr murt. < sm),
SKES 1962 529 (+ ka < lp).

pesla ks. pislai.
pesmeli ks. päsmäri.
pesni (paik. KaakkSm) ’laulu, rallatus / Gesang,
Trällern’, rinn. pesmi (Eurén 1860) id.
< ven pes7n, pésnja ’laulu’.
Lönnrot 1880 SRS 2 185 (sm < ven), SKES 1962 530.

pessota (tav. mon. pessotat; Laat- ja PKarj), rinn.
pessakat (eri tahoilla savmurt.), pesseta (Ink), pessuota (Eurén 1860) ’illanvietto, kekkerit, tanssit /
geselliger Abend, geselliges Beisammensein, Tanz’
~ ink pess5eta ’illanvietto, tanssit’ | ka pe/s/sota
’illanistujaiset, iltamat’ | ly be/sod, mon. be/sodad
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’iltamat, tanssit, iltavierailu, seurustelu’ | ve be/sed,
mon. be/sedad ’iltahuvit’
< ven beséda, murt. besjóda ’keskustelu, seuranpito; iltamat, tanssit’.
Lönnrot 1880 SRS 2 185 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 86
(sm ka ve < ven), Kalima 1952 SlS 136–37 (+ ly), SKES 1962
530.

pesti1 (Martti n. 1580; yl.) ’palvelussopimus, kiinnittäminen, palkkaaminen / Anstellungsvertrag,
Heuer’, pestata (As 1686), vanh. pestätä (As 1681)
’palkata, ottaa palvelukseen’, pestaus, pestuu ~ ka
(sm >) pesti ’pesti-, käsiraha’
< mmr nr fäst ’kiinnitys; sopimus’ (sama sana
kuin s. v. pesti2 main. nr fäst ’kiinnitysköysi’), mr
fäste penninger, nr fästepenning ’pestiraha, käsiraha
palvelussopimusta solmittaessa’, mr nr fästa
’kiinnittää; luvata, sitoutua, kihlata’. — LpN bes |ti
(Lu In) ’kiinnitys-, pestiraha’ < sm.
Renvall 1826 SSK 2 60 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 205,
Qvigstad 1881 Beiträge 121 (lp ~ sm sk), Streng 1915 NRL
150–51 (sm < mmr), Karsten 1944 FmS 10 380, SKES 1962
530 (sm > ka), Karlsson 1964 AAA 28:2 110.

pesti2 (Agr; lounmurt. KPPohjanm KaakkSm rannikko) ’veneen kiinnitysköysi, kelkan vetoköysi /
Fangleine, Zugseil am Schlitten’, piesti (paik. Savo)
’kiinnitys- t. vetoköysi’ ~ ink pesti ’(veneen) vetoköysi’ | vi murt. pest-köis ’köysi, jolla vene vedetään
maihin’
< mmr nr fäst ’veneen kiinnitysköysi; kiinnitys;
sopimus’ (mn festr id.), mr nr fästa ’kiinnittää’. Ks.
myös pesti1.
Renvall 1826 SSK 2 60 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 150–51
(sm < mmr), T. I. Itkonen Vir 1933 381–82 (sm pesti, festi
(Merikarvia) ’keulaköysi’ < ruots), Karsten 1944 FmS 10 380,
SKES 1962 530 (+ vi murt.).

pestä (Agr; yl.) ’waschen’, johd. peseytyä, pesaista,
pesettää, pesu, pesula, pesuri, pesijä ~ ink pessä
’pestä’, pess‰ıssä ’peseytyä’, pesu | ka pessä ’pestä,
puhdistaa; piestä, hakata’, peseytyö, pesevyö ’peseytyä, puhdistua’, pesentä ’pesu’, peso, pesu id. | ly
pestä ’pestä’, pezend ’pesu’, pezezettä, pestaz(e
’peseytyä’ | ve pesta ’pestä’, pestaz(e ’peseytyä’ | va
pesä ’pestä’, peseütä ’peseytyä’ | vi pesta ’pestä’,
pesu ’pesu; alusvaate(kerta), liinavaatteet’ | li pieCzzq
’pestä’ (sm > nr murt. Sm pesa ’pestä’)
= lp bâssât ’pestä’ | mdE pezems, M pezäqms
’pestä (päätä)’
? < esigerm *bhes- ’puhdistaa, hangata puhtaaksi’, vrt. germ *bes-man-, saks Besen ’luuta’.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 316 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 363a (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 99 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 458 (+ li md),
MUSz 1873–81 519, Qvigstad 1881 Beiträge 53 (sm ~ lp md),
Saxén 1895–98 Lånord 189 (sm > nr murt.), Saareste 1924
LVEM 273 (+ ka), Turunen 1946 SUST 89 134 (+ ly), SKES
1962 530–31, UEW 1988 729 (sm ~ lp md), *Koivulehto 1988
JuhlakSchmitt 251–56 (< ieur/esigerm).

pesä (Agr; yl.) ’Tierbehausung (Nest, Bau usw.);
Hausstand, Hinterlassenschaft; Laffe des Löffels u. ä.;
Ofen, Feuerraum’, johd. pesäke, pesue t. pesye, pesuus ’(et. linnun) poikue’, pesällinen (puita), pesiä,
pesiytyä, yhd. konkurssi-, kuolinpesä ~ ink pesä ’(linnun) pesä; rysän pohja’ | ka pesä ’(eläimen; piipun,
lusikan) pesä; perheen omaisuus, jäämistö; alku-,
syntyperä’, pesiytyä ’pesiytyä, tehdä pesä’, pesäkkö
’pieni kuoppa’, pesoveh, pesus ’pesue, poikue,
perhe’ | ly ve peza ’pesä’ | va pesä | vi pesa id.,
pesitada ’pesiä; sijaita’ | li piez®a ’pesä’
= lpN bæsse (E U Pi Lu In Ko Kld) ’(linnun)
pesä’ | mdE pize, M piza id. | tVserL pqVzäVs, I päqVzaVs
’id.; muna’ | votj puz, p{iz ’muna; kives’, pus-kar
’linnunpesä’ (kar ’pesä, paikka’) | syrj poz ’pesä’ |
vogE pitƒ ‰ı, I L pitƒ, P pitƒi id. | ostjI p#el ’(linnun,
saukon) pesä’, E pit ’pesä’ | unk fészek ’pesä’ ||
samJr pid'e | Jn pide, fide | T fqte | slk pitq | Km
phidä | Kb pide ’pesä’.
Moller 1756 Beskr 157 (sm ~ vi), Sajnovics 1770 DemH 63 (lp
~ unk), Porthan 1771 OS 5 132 (sm ~ lp unk), Ganander 1787
NFL 2 363 (sm ~ vi lp unk), Castrén 1844 EGS 153 (+ syrj),
Castrén 1845 EGTsch 68 (+ tVser), Castrén Suomi 1845 181 (+
samJr), Castrén 1849 Ostj 92 (+ ostj), Sjögren 1849 MélR 1
224 (+ li), Lindström Suomi 1852 72 (+ md), Ahlqvist 1856
WotGr 144 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Hunfalvy
1864 Reg 285 (+ vog), Europaeus 1868 Suomi 2:7 82 (+ votj),
MUSz 1873–81 520–21, Halász 1893 NyK 23 441 (+ samJn
slk Km), FUV 1955 48 (? votj), E. Itkonen 1956 UAJ 28 65
(votj kuuluu tähän), SKES 1962 531 (+ ka ly), MSzFE 1967
205, TESz 1 1967 898, Janhunen 1981 SUSA 77:9 7, UEW
1988 375, Sammallahti 1988 UrLang 539 (sm-perm ? ugr ~
sam), EWUng 1993 383.

peta (1842; kaakkmurt. ja ymp.) ’vahinko; pula, vastus / Schaden; Klemme, Widrigkeit’, petahinen lievä
päivittely- t. voimasana ~ ink peta ’vahinko’,
petastua ’eksyä, erehtyä’ | ka peta ’hätä, pula,
vastoinkäyminen, vahinko’ | ly beda ’vahinko’ | ve
bed ’hätä, pula, vahinko’
< ven bedá ’onnettomuus, vahinko; kurjuus’. Ks.
myös peto.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm (ka) ~ ven), Lönnrot 1880 SRS
2 186 (sm < ven), SKES 1962 531 (+ ly ve), Nirvi Vir 1967
190–91, Plöger 1977 RLDial 321.
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peti (Gan 1787 peta; yl. et. länsimurt.) ’vuode, makuusija, alunen / Bett’, petata, pedata ’sijata vuode’
< nr vur bädd ’vuode’, bädda ’sijata vuode’ (mn
be“r ’patja, tyyny’, kas bedde, ns Bett, engl bed ’vuode’ jne.); vanhempi laina samasta sanasta on sm patja, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 364 (sm peta < ruots bädd), SKES 1962
531–32 (sm < ruots).

petkel (VR 1644 -i; yl.), rinn. petkele, petkeli, petkelin ’survin, nuija (et. itämurt.); hakkuri (et. länsimurt.); kuorimisrauta / Stößel; Hackmesser; Schäleisen’, petkeltää ’survoa’ ~ ink petel, petkel
’(huhmaren) petkel’ | ka petkel ’survin, petkel,
perunanuija’, petkelteä
’survoa,
hienontaa
petkelellä’ | ly petƒkeDl ’huhmaren petkel’ | veP petteDl,
K petƒk5u (mon. petkl(ed), E petƒkeDl | va petVsel id. | viE
pekli, pekel ’(puinen) petkel, survin’
= mdE petƒkeDl, M petƒkqDl ’petkel’ (ven murt. pitkíDl
’survin, petkel’ < ims t. md)
< ir, vrt. sarikoli petg®al ’vasara, puunuija’ (jonka
oma alkuperä tosin on epäselvä).
Ahlqvist 1856 WotGr 144 (sm ~ va), Ahlqvist 1861 MMdGr
167 (+ md), Grot 1876 Filol 472 (ven pehteDl, pitkiDl < sm),
Tomaschek 1880 SbAW 96 799 (sm vi md < ir), Munkácsi
1901 ÁKE 80 (< ir), Kettunen 1922 LVeHA 2 32 (+ ka ve),
FUV 1955 135 (sm md < ir), Vasmer 1955 REW 2 362 (ven
pitkíDl < ims md), SKES 1962 532 (+ ly), Joki 1973 SUST 151
301–02 (< ir), UEW 1988 729 (sm md ? < ir).

petkuttaa (ei vielä Lönnr; melko laajalti murt.)
’prellen, betrügen’, petkutus, petkuttaja.
V:iin
pettää
liittyvä
kontam.-tyyppinen
muodoste, jonka lisäaineksena voi olla joko v.
jutkuttaa, vrt. jutku (LönnrLis 1886 ’kepponen’;
näiden alkuperä tosin on myös epäselvä) t. metku
(johon vrt. metka, ks. tätä).
Pulkkinen Vir 1966 294 (kontam. pettää + jutkuttaa).

petla (Lönnr 1880; PKarj, paik. Kymenl Savo Kain),
petli (kaakkmurt.) ’silmukka, panta, linnun ansa /
(Vogel)schlinge, (Hals)band’, yhd. petlapuomi (uittoterminä myös paik. KSm KPPohjanm Peräp) ’nopealla silmukalla t. yhdellä köydellä sidottu
tilapäinen tukkipuomi’, petlata ’sitoa tukkeja
yhteen, puomiksi’ ~ ink pedli ’silmukka, ansarihma’
| ka petla ’id.; napinläpi, hakasen silmukkamainen
vastakappale, sarana; pula’ | ly pietDl, petDla ’sarana;
silmukka, vetosolmu; napinläpi’ | ve petDl (mon. -ad)
’sarana, silmukka, napinläpi’ | va (Kukk) petlä ’ansa,
hirttosilmukka’

< ven petljá ’veto-, pyynti-, kiinnityssilmukka;
napinläpi jne.’.
Lönnrot 1880 SRS 2 186 (sm < ven), Ojansuu 1907 KKO 87
(ka < ven), Kujola 1944 LyS 312 (ly < ven), SKES 1962 532
(+ ve), Nirvi 1971 InkS 393 (ink < ven), Plöger 1973 RL 128.

peto (Agr; etup. I- ja PSm) ’Raubtier, Bestie’, murt.
merk. joskus ’karhu’ t. ’susi’, lievänä voimasanana
’hitto, piru; mokoma’; yhd. petoeläin, -kala, -lintu,
metsänpeto ~ ink ka (harv.) peto ’peto’. — Sm >
lpN bætto (Lu In) ’peto’.
Alkuperä epäselvä. On esitetty, että kyseessä
olisi johd. s:sta peta ’vahinko, häviö, hukka’ (ks.
tätä), mikä levikkiseikkojen nojalla on epävarmaa
mutta kuitenkin mahdollista, jos oletetaan sanan
affektisena ilmauksena levinneen jo varhain hyvin
laajalle alueelle sm murteissa.
Qvigstad 1881 Beiträge 58 (sm ~ lp), SKES 1962 532 (lp, ilm.
myös ka < sm), *Nirvi Vir 1967 190–95 (? ♦ peta).

petos ks. pettää1.
petra ks. peura.
petrata (laajalti murt.) ’parantaa / verbessern’, petraantua ’parantua, saada vauhtia (työ)’, petreä (eri
tahoilla hämmurt. ja ymp.) ’paremmanpuoleinen’
< nr bättra, förbättra ’parantaa’, bättre (komp.)
’parempi’.
Wessman Vir 1909 154 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
380, SKES 1962 532.

petsata (Lönnr 1880; laajalti murt.) ’puhdistaa, kiillottaa, lakata (erityisellä pintakäsittelyaineella) / beizen’, petsi ’petsausaine’
< nr betsa ’petsata’, bets ’petsi’ < saks beizen
’petsata’.
Wennola 1897 Suomi 3:13:5 44 (uudempi lainasana), Karsten
1944 FmS 10 381 (< nr), SKES 1962 532.

petsi ks. pitsi.
petsorkka (Lönnr 1880 petsukka; paik. kaakkmurt.,
et. Ink), petsolkka (paik. kaakkmurt.) ’syvennys
uunin kupeessa / Nische in der Ofenwand’ ~ ink
petVsurka id. | ka petVsurkka, petVsulkka, pettVsu ’kolo,
syvennys t. komero uunin kyljessä’ | ly ve petVsurk id.
< ven peVcúrka id. johd. s:sta peVc' ’uuni’
(vanhempi laina tästä on pätsi, ks. tätä), peVcka
(demin.) id. (josta > sm petska, petsku (paik.
kaakkmurt.) ’uuni, kamina’).
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Lönnrot 1880 SRS 2 187 (sm petsukka < ven), Haltsonen 1933
Suomi 5:16 141 (ink < ven), SKES 1962 532, 533 (+ ka ly ve;
lisäksi sm petska ’uuni’, petsniekka ’muurari’ < ven).

pettu(leipä) ks. petäjä.
pettupiimä ks. pettää2.
pettää1 (Agr; yl.) ’betrügen’, petos, petollinen, petturi, pettyä, pettymys, petyksissä (paik. ISm) ’erehdyksessä; erehtynyt’, petinko (Häme, paik. Satak)
’petos; erehdys; vahinko’ ~ ink pettüja ’pettää’, pettüä
’pettyä’, petos ’petos, valhe; vahinko’, petoll‰ın ’petollinen’ | ka petteä ’pettää, valehdella; jättää, pistää
syrjään; olla epäluotettava, kestämätön’, pettyö ’pettyä, erehtyä; jättäytyä syrjään, pidättäytyä’, petos | ly
petties, petteges ’vahingossa, erehdyksessä’ | ve pettas (impf. petihe) ’erehtyä’, petataz(e ’antaa pettää t.
huijata itseään’, petoz ’petos, erehdys, vahinko’ | va
pettüja(g) ’pettää’, petellä(g) ’valehdella, pettää’,
petäs-süä ’pettyä’, petos ’petos, valhe’ | vi petta
’pettää, huijata’, pettuda ’pettyä’, pete (g. pette)
’pettäminen, petos; harha’, petlik ’petollinen,
erehdyttävä’ | li piettq ’pettää, valehdella’, piettqks,
piet5uks ’petos, valhe’ (sm > lpN bæt |tet (E Pi Lu In)
’pettää’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 323 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 364 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 144 (sm petos ~ va
vi), Budenz 1879 BB 4 236 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB 42
(+ li), E. Itkonen 1960 LpChr 87 (lp todennäk. < sm), SKES
1962 533 (+ ka ly ve).

pettää2 (Lönnr 1880; karjalainen sana, ei sm murt.)
’kirnuta / Butter herstellen’, pettäjäiset (kaakkmurt.)
’kirnujaiset, tuoreen voin maistajaiset’, yhd. petto-,
pettupiimä (Ink) ’kirnupiimä’ ~ ink pettüja ’kirnuta t.
sekoittaa hierimellä voita’, petto-, pettüp‰ımä,
pettöimaito
’kirnupiimä’
|
ka
pettäjäine
’vastakirnuttu, suolaamaton voi; kirnujaiset;
tuoreesta voista annettu maistiainen’, petto-,
pettumaito ’kirnupiimä’ | va pettäjäiset (Must)
’kirnujaiset’, pettüp‰ımä ’kirnupiimä’ | vi pett,
petipiim ’kirnupiimä’ | li pietk, pietkqm-s5emd'a id.
(ims > lpN bæt |tet (In Ko Kld) ’sekoittaa (voita) hierimellä’)
= mdE pivtƒems, piftƒems, M piVstƒqms, piftƒqms ’kirnuta’, E pivtƒi, M piftƒä ’kirnun mäntä’. — Samaa
kantaa on myös pyöhtää, ks. tätä.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 150 (sm pettäjäiset ~ vi peti-piim),
Lönnrot 1880 SRS 2 187, 301 (sm pettää, pyöhtää ~ ven),
Paasonen 1896 KielLis 28 (sm ka vi li (sekä pyöhtää) ~ md; lp
< sm), Kalima 1915 OLR 184–85 (+ va; ven < ims), *Ruoppila

Vir 1945 378–84, SKES 1962 533–34 (mikäli pettä- < *pektä-,
ims ~ md ja lp < sm ka, samaa kantaa ilm. myös pyöhtää), T.
Itkonen Vir 1987 166, 179, UEW 1988 728.

petäjä (Schr 1637 ’kuori’; yl. et. itämurt. KPPohjanm
PSm) ’Kiefer, Föhre’, murt. petää, petäjäs id., johd.
petäjikkö, petäjäinen, petäinen, pettu (Jusl 1745)
’petäjän nilakerros; siitä valmistettu jauho t.
hätäleipä’, yhd. pettuleipä ~ ink pettüjajä ’petäjä,
mänty’, petäikko, petäisikko ’petäjikkö’, petäjäin
’petäjäinen’ | ka petäjä ’mänty; männyn nilakerros,
pettu’, petäjikkö ’männikkö, mäntymetsä; mäntyjä
kasvava’,
petäjä(h)ine
’petäjäinen’,
pettu
’pettu(leipä)’ | ly pedai ’petäjä, mänty’, pedajine
’petäjäinen, mäntyinen’ | ve pedai, ped®am ’petäjä’ |
va petäjä ’mänty’, petäzikko ’mäntymetsä’, petä‰ın
’petäjäinen’ | vi pedajas, E petäi (g. pedäjä) ’petäjä’
| li pied®ag id., pied®agi ’petäjäinen’
= lp bæcce ’mänty, honka; pettu’ | mdE pitVse, M
pitVsä ’mänty’ | tVserL pqntVsq, I pü7ntƒ/sö id. | votj puVz{im
’(jalo)kuusi, mänty’ | syrj poVz(em ’mänty’.
Ganander 1787 NFL 2 364 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 143
(sm ~ vi lp), Lindström Suomi 1852 72 (+ md tVser votj syrj),
Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 168
(sm ~ mdM), Budenz 1867 NyK 6 457 (+ li), Saareste 1924
LVEM 28–29 (+ ka va), Toivonen 1928 FUF 19 111–12, Posti
1953–54 FUF 31 15, SKES 1962 534 (+ ly), T. Itkonen 1973
SUSA 72 150–51, Keresztes 1986 MdKons 2 115, UEW 1988
727, Sammallahti 1988 UrLang 553.

peuhata (Eurén 1860; yl., ei Länsip Verml) ’telmiä,
myllätä; pauhata, metelöidä / toben, rasen; lärmen’,
peuhu (et. yhd:issa, esim. peuhupaikka), peuhuu,
peuhaaja; huom. myös pöyhätä (Renv 1826) ’peuhata’, peuhtoa (EPohjanm PSm) ’telmiä, sotkea
jalkoihinsa’, peuhkata, peuhkoa (paik. Satak
EPohjanm KaakkSm) ’peuhata, myllätä (maata)’ ~
ka peuhata ’telmiä, peuhata; sotkea’.
Deskr. sanoja, vrt. pauhata, pöyhiä (s. v. pöyheä).
SKES 1962 534 (sm ~ ka; deskr.).

peukalo (Agr; yl.), peikalo (Laat- ja PKarj PSavo),
peukasormi (lounmurt.) ’Daumen’, peukku (lastenk.)
id., johd. peukaloinen ’pikkulintu (Troglodytes); satuolento, hyvin pieni ihminen’, peukaloida ’sormeilla, kopeloida’ ~ ink peikalo, peukolo ’peukalo’ | ka
peikalo ’(ihmisen, käsineen) peukalo; kukon t.
koiran kannus; koukku t. tappi (eril. laitteissa)’,
peikoi ’peukalo’, peikaloija ’tehdä jtak peukalon
avulla; varustaa ratas hampailla’ | ly peigal (mon.
peigalod) | ve peigol, peig5o (mon. peiglod) | va
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peiko, (Must) peukolo | vi pöial (g. pöidla), (Wied)
peial (g. peigla) | li p5egal ’peukalo’.
Sana (ims lähtömuodoltaan *peikalV ~
*peukalV) lienee epäsäänn. johd. sanasta *pelkä, jota
vastaavat lp bæl |ge ’peukalo’ | mdE peDlka, M päLkä
∆
’peukalo, isovarvas’ | votj p(eDl{i, p(el{i | syrj pel, pev
’peukalo’ (*pelkä puolestaan lienee johd. kannasta
*pexli, ks. pieli, pielus). Myös germ lainalähdettä on
esitetty (johd. *beugVl5o- ~ *beugVla- ♦ *beug’taipua’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 321 (sm ~ lp), Castrén 1844 EGS
152 (+ syrj), Lindström Suomi 1852 72 (+ votj), Ahlqvist 1856
WotGr 144 (+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Genetz
1877 KL 16 (+ ka), Setälä 1912–14 FUFA 12 108–09 (+ li; vrt.
myös sam), Saareste 1924 LVEM 99–100 (+ ly), Sovijärvi
1944 Suomi 103:2 116, FUV 1955 5 (ims sanan kuuluminen lp
md votj syrj sam sanojen yhteyteen epävarmaa), SKES 1962
534–35, Janhunen 1981 SUSA 77:9 23 (sm-perm *pelkä mahd.
ural *pexli (sm pieli) sanan johd.), UEW 1988 363 (? sam; ims
ei tähän), Sammallahti 1988 UrLang 553 (sm-perm, myös ims),
*Nilsson 1993 FUF 51 190–96 (ims < germ).

peura (Agr; yl. et. PSm), petra (Laat- ja PKarj Ink)
’merkitsemätön poro (Kain Peräp Länsip);
metsäpeura, hirvi (muissa murt.) / wildes Rentier;
Waldrentier, Elch’ ~ ka petra ’villipeura;
merkitsemätön poro’ | ly pedr((e) | ve pedr (mon.
pedrad) ’(villi)peura’ | va p(edra ’hirvi’ | vi põder (g.
põdra) id., põhjapõder ’poro’ | li p(eCddqrz ’hirvi’
(ims > lpN bæw |rek (R Lu In Ko) ’pitkä(jäseninen),
laiha (ihminen t. eläin); pitkäjalkainen poro’).
Sanan äännerakenne viittaa selvästi laina-alkuperään, ja sille onkin esitetty baltt lainaoriginaaleja:
toisaalta liett bríedis, mpr braidis ’saksanhirvi,
hirvi’, toisaalta *bendra-, vrt. liett beñdras
’yhteinen, yleinen; osakas, kumppani’, latv biedrs
’kumppani, toveri’; sana olisi jälkimmäisen
selityksen mukaan merkinnyt yhteistyönä suoritetun
peuranpyynnin tulosta, saalista, ja siihen liittyvät
myös lpN bærtoVs ’peuranpyynnissä käytetty ansa’,
bærttot (E Lu In Ko) ’vaa-nia, saalistaa’, jotka
olisivat johd:ia ksm petra- asusta lainatusta
sanavartalosta. Kumpikaan selityksistä ei ole
äänteellisesti tyydyttävä.
Ganander 1787 NFL 2 364a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
99 (+ ve), Grewingk 1867 SchrGEG 6 19 (+ ka li, lp peurek),
Thomsen 1890 BFB 162 (+ va; lp < sm; ims ? < baltt, vrt. liett
bríedis ’(saksan)hirvi’), SKES 1962 535 (+ ly; lp < sm, sm
peurakka ’iso pitkäjalkainen poro’ < lp), Koivulehto Vir 1988
26 (ims < baltt *bendra-), 37–39 (lp bærtoVs jne. < ksm), Vaba
1989 SFU 25 65 (vrt. liett bríedis, mpr braidis), Häkkinen
1990 MST 223 (mahd. < baltt).

piakka (JuslP, Renv 1826; Laat- ja PKarj Savo Kain
KSm, paik. hämmurt. Pohjanm Peräp), piakko (Jusl
1745; KSm, paik. Savo hämmurt. Pohjanm), piekka
(osin PKarj PSavo KPPohjanm Kain Peräp Verml),
piekko
(KPPohjanm)
’terältään
pitkulainen
leipälapio, jolla kypsät leivät otetaan uunista /
Brotschieber mit länglichem Blatt’ (sm > lpN murt.
biek |ko (Ko Kld) ’kaulauslauta; pesukarttu’).
Alkuperä epäselvä. Rinnastus sanaan pika ja
adv:iin pian tuskin pitää paikkaansa; merk:n
puolesta kannaksi sopisi sm pitkä sanan vanha
kantasana, jota edustaa esim. komp.-muoto pidempi
sekä johd:t pituus ja piusta; t:n heikon asteen
edustuksen perusteella sana olisi tällöin lähtöisin
itämurteista.
Renvall 1826 SSK 2 61 (~ pika), Wiklund 1896 SUST 10 163
(sm ~ lp), SKES 1962 535–36 (ka lp < sm; ? ~ pika).

pian ks. pika.
piano (Europ 1853), vanh. fortepiano (OVS 1831)
’Klavier’
< nr piano (rinn. fortepiano, pianoforte) id. <<
ital piano id., alk. pianoforte ’(soitin, joka soi) sekä
hiljaa että kovaa’ sanoista piano ’hiljaa’ ja forte
’voimakkaasti, kovaa’.
TS 2 1910 1163 (fortepiano ital sanoista forte ja piano), Koukkunen 1990 Atomi 422–23.

piedin (: pietimen; Jusl 1745; itämurt. Pohjanm, paik.
Peräp) ’kankaan leveys; kangaskaistale (esim. hameessa) / Stoffbahn (z. B. im Rock); die Breite ders.’,
johd. -pietiminen, esim. viisip.’viidestä kankaan leveydestä tehty (hame)’ ~ ink piein (vart. pietime-)
’hameen kaistale’.
Alkuperä tuntematon.
piehtaroida (JuslP, Gan 1787; yl. et. itämurt.), rinn.
pehtaroida, -ta (Mennander 1699; länsimurt.), pehdellä (KPPohjanm Peräp) ’kieriä maassa / sich auf
dem Boden wälzen’ ~ ink p5ehtaroijja | ka
piehtaroija ’piehtaroida, telmiä’ | ly piehtaroitakseh
’piehtaroida’.
Deskr. sana; vrt. myös pehkaroita (etup.
Kymenl) ’piehtaroida’ ~ va (Tsv) p5ehkroi-,
p5ehk((e)roitta- ’kieriskellä, piehtaroida’. Samaa
deskr. alkuperää on myös pehertää, ks. tätä.
Äimä 1919 SUST 45 44 (sm ~ vi põherdada, ks. pehertää),
SKES 1962 536 (sm ~ ka ly va; ~ pehertää), T. Itkonen Vir
1987 171 (~ pehertää).
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piekaida (: piekain; paik. kaakkmurt.) ’livistää, karata / entlaufen, entwischen’, piekaista (InkVi) ’peräytyä, kieltäytyä jstak’, ? piekauta, piekautua (paik.
Kain ja ymp.) ’kimpaantua, suutahtaa’
< ven bégatƒ ’juosta, karata’. Vrt. myös peku.
SKES 1962 536 (sm < ven).

piekana (Peräp Länsip) ’hiirihaukan sukuinen lintu,
Buteo
lagopus
/
Rauhfußbussard’,
yhd.
piekanahaukka (Lönnr 1880) id., piehani (LönnrLis
1886) ’jk haukka’
< lpN biekkân (In Ko Kld T) ’piekana’; lp sana
lienee onomat. alkuperää (sille on esitetty myös samKm vastinetta, mutta tämä on hyvin epävarma).
Wiklund 1896 SUST 10 163 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1
35 (sm < lp), Lehtisalo 1928 SUST 58 132 (+ sam; tieto T. I.
Itkoselta), SKES 1962 536 (sm < lp; lp ? ~ sam, ilm. onomat.),
UEW 1988 361 (lp ?? ~ sam), Hahmo 1994 Grundlexem 339–
40.

pieksu (tav. mon. pieksut, As 1733; yl., ei Verml
Ink) ’lapikas, kiveräkärkinen saapas (etup. PSavo PKarj KSm Pohjanm); naisten napitettava t.
nyöritettävä varsikenkä, matala nauhakenkä (Lounja KaakkSm, osin Häme EPohjanm) / Stiefel mit
hochgebogener Spitze; hoher Frauenschuh zum
Knöpfen od. Schnüren’. — Sm > kaP pieksu
’lapikas’, nr pjäxa, mon. pjäxor ’lapikas,
hiihtokenkä’,
lpN
murt.
piekssok
(mon.)
’suomalaismalliset nahkajalkineet’.
Johd. v:stä piestä (: pieksen, ks. tätä; tav. merk:n
ohella myös:) ’muokata t. parkita nahkaa’. Vrt. lapikas.
Thomsen 1869 GSI 39 (nr pjäxor < sm), *Niinivaara Vir 1934
197–202 (pieksu ♦ piestä; sm > nr ka), Hellquist 1939 SEO
765, Wessman 1956–57 FmS 17–18 99–100 (nr < sm), SKES
1962 536 (+ lpN murt. < sm).

pieksää ks. piestä.
pieli (Agr; yl.) ’reuna, vieri; reunuspuu, tukipuu, seiväs; masto (vanh., Agr) / Rande, Seite; (Tür-, Tor-,
Fenster)pfosten, Stütze, Stange; Mast’, yhd. rinta-,
suupieli, pihtipieli ’oven pieli’, johd. pieles
(kaakkmurt. PKarj Savo KSm, paik. KaakkHäme
Kymenl Pohjanm) ’heinäsuova, haasia’, pielinen
’(ikkunan, haasian) pielipuu’, ks. erikseen pielus ~
ink p5eli ’(ikkunan, oven) pieli’ | ka pieli ’(ikkunan,
oven, veräjän) pieli, kehys, tukipuu; sivu, laita,
syrjä’, pieles ’pieles, haasia; puuväli pieleksessä;
ikkunanpieli’, pieline ’pielipuu’ | ly piel ’(ikkunan,
oven) pieli, pielipuu’, pieline ’ikkunan pieli’ | ve peDl

’(ikkunan, oven) pieli’ | vi peel ’sivupuu, masto;
(mon.) kangaspuut’ | li p5eDl ’masto’ (sm > lpKo
pi?ell3(a (Kld T) ’masto’).
Ims sanueeseen on ilm. sulautunut aineksia useammasta vanhasta sanaperheestä, ensisijaisesti seuraavassa esitettävistä kohdista 1 ja 2; kohdan 2 sgr
sanat on vanhastaan yhdistetty kohtaan 3; eri kielten
sanueita on vaikea pitää erillään, ja ne voivat
loppujen lopuksi olla samaakin alkuperää tai ainakin
eri tahoilla jo varhain sekoittuneet.
1) = mdM päDl ’seiväs, pylväs; puukiila’ | unk
-fél: ajtófél(fa) ’oven pieli’ (ajtó ’ovi’, fa ’puu’) (voi
kuulua myös kohtaan 2) — tähän aiemmin yhdistetty
syrj beDl ’(oven, ikkunan) pieli’ varmaankin < ims
(lähinnä ve peDl ’pieli’) (< sgr *p5eli ’pylväs’)
2) = mdE peDl, M päDl ’puoli (Seite)’ | tVser pel, wel
id. | unk -fél: ajtófél(fa) ’oven pieli’ (voi kuulua
myös kohtaan 1) || samJr pi ’ulkopuoli’ | Jn fio id.:
fioddo ’ulos (?)’ | ? T feai ’loppu, uloin osa’ | slk po:
ponä ’ulkona, kadulla’ (< ural *pexli ’reuna,
ulkopuoli’)
3) ? = lp bælle ’puoli (Seite); puolikas, toinen
parista’ | mdE peDle, M päDlä ’puoli (halb),
puolikas’ | tVserL pelq, I pele ’id.; toinen parista’ | ?
votj pal ’sivu; seutu; puoli (halb), puolikas’ | ? syrj
p(el, p(ev ’sivu, puoli (Seite); toinen parista’ | vogE
püjal, I püJol, L (Munk) poål, P p®al ’sivu, puoli
(Seite); puolikas’ | ostjI pe·lqk, E P pelqk ’sivu, puoli
(Seite); puolikas, puolisko’ | unk fél ’puoli (halb),
puolikas, toinen parista; lähimmäinen, toveri’,
feleség ’puoliso, vaimo’ || samJr peDle ’puolikas,
kappale’ | Jn fe“e ’puoli (halb); sukulainen’ | T
fealea id. | slk päläk, peläk ’puoli (halb; Seite),
puolikas’ | Km pjel, pil, p5el ’puoli (halb; Seite)’ | Kb
peldoj ’puolikas’, peDla ’toveri’ (< ural *pälä
’puolikas; sukulainen, toveri’).
Castrén Suomi 1844 31 (sm ~ lp bællje ’korva’), Hunfalvy
1856 MNyszet 1 156 (sm ~ syrj p(ev, unk (ajtó)fél), J. Krohn
1872 Suomi 2:10 150 (+ vi), Setälä 1890–91 ÄH 485 (+ md
päl ’puolikas’), Setälä 1896 SUSA 14:3 44 (+ mdE peDl, lp
bælle), Genetz 1896 ETV 39 (sm ~ md päl ’seiväs’, suupieli ~
md päl(ä), pel(e) ’puoli’), Wichmann 1903–04 FUF 3 99 (+ li;
syrj beDl ), Wichmann 1914–22 FUF 15 45 (kohtia 2 ja 3 vastaavat sanueet (lp md tVser votj syrj vog ostj unk) sekä sm pieli
alk. kaksi erillistä mutta monissa kielissä yhteen langennutta
sanaa ’sivu, puoli (Seite)’ ja ’puoli(kas) (halb, Hälfte)’), Setälä
1915 SUSA 30:5 30 (+ sam sanat kohtaan 3; ? ~ sm), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 32 (+ lpKo piell3a; mahd. < sm), Kettunen 1922 LVeHA 2 28 (+ ve), Toivonen 1944 FUFA 28
204–06 (vähintään kaksi ural sanaa: ’pylväs’ ja ’sivu; puolikas’), FUV 1955 48–49 (kohdan 3 sanat; ? votj syrj), SKES
1962 537–38 (+ ka ly; ims sanassa yhtyneenä ainakin kaksi
sanaa, kohdat 1 sekä 2–3; ositt. muuallakin sekoittuneet keske-
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nään), MSzFE 1967 194–96 (s. v. fél1 ’puoli’, kohdan 3 sanat; ?
sm), 197 (s. v. fél2 ’pieli’; sm ~ md unk), TESz 1 1967 112,
871, Lytkin & Guljajev 1970 KESK 38 (syrj beDl ilm. < ve),
Janhunen 1981 SUSA 77:9 6 (sm-perm *pälä ~ sam *pelä
’puolikas; toveri’), 23 (sm-perm *p5eli ~ sam *piäqj < ural *pexli
’reuna, ulkopuoli’), UEW 1988 362–63 (ural *pälä ’puoli(kas);
sivu’ (kohdat 2–3); ? sm), 369 (sgr *pele ~ *p5ele ’pylväs’ (kohta 1); sm ~ md unk), Sammallahti 1988 UrLang 539 (kohdan 2
sanat: sm ~ md tVser unk sam), 540 (kohdan 3 sanat: ? sm lp md
tVser vog ostj unk sam), 552 (kohdan 1 sanat: sm ~ md syrj).

pielus (Europ 1853; et. itämurt.) ’tyyny / Kissen’,
murt. ja vanh. (1628, Jusl 1745) myös ’(oven, ikkunan, veräjän) pieli’ ~ ka pielus ’tyyny, päänalunen;
auran kurki; poikkipuu’ | ly pielus ’tyyny, päänalunen; auran kurki’ | ve pelus, pölus id.
Johd. sanasta pieli, ks. tätä. Erityisesti tämän johdoksen perusteella on arveltu, ilm. aiheetta, että sm
pieli sanaan olisi sulautunut aineksia myös sgr sanasta *peljä ’korva’ (lp bæl |lje ’korva’ | mdE piDle, M
piDlä | tVserL pqlqVs, I päqläqsV | votj syrj peDl | vogE piDl, I L
päDl, P paDl | ostjI P p#el, E p#et | unk fül id.), joka pohjimmiltaan sekin lienee pieli sanan (ural *pexli) ikivanhoja johd:ia, kuten myös ’peukaloa’ merkitsevä
*pelkä (ks. peukalo).
Castrén Suomi 1844 31 (sm pieli ~ lp bæl |lje), Europaeus 1868
Suomi 2:7 113 (sm pielus ~ ka; + vog päDl ), Ahlqvist 1871 KO
122 (sm ka pielus ♦ pieli; ~ md piDlä), Paasonen 1909 MdChr
109 (~ md piDle, unk fül), Wichmann 1913–18 SUSA 30:6 4
(sm pielus kuuluu ’korvaa’ merkitsevään sgr sanueeseen),
Paasonen 1917 Beiträge 39 (’korva’ sanueella ei sm vastinetta),
SKES 1962 537–38 (+ ly ve; pieli pesyeeseen, et. sanaan pielus
mahd. sekaantunut aineksia ’korva’ sanueesta), UEW 1988 370
(s. v. *peljä ’korva’ ei sm vastinetta).

piena (Raam 1642; yl.) ’puinen lista, poikki-, tukipuu
/ (Quer)leiste, Quer-, Stützholz’, pienata ~ ink p5ena
’(oven) pielipuu’ | ka piena ’poikki-, tukipuu, piena’
| va p‰ına ’(ikkunan t. oven) pieli, piena’ | vi
põõn ’poikkilista, piena’, põõnata ’listoittaa,
pienata’ | li p5(en ’poikkipuu, piena’ (ims > ven murt.
pény (mon.) ’veneen pohjan vahvikelistat’)
< germ *sp5enu-, vrt. mn spánn ’ohut, litteä puu;
lista’, mr sp®an, nt spaan, nr spån, ns Span ’lastu, säle’. Samasta germ (sk) sanasta nuorempi laina on sm
paanu, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (sm ~ va), Thomsen 1890 BFB 42
(+ vi li), Setälä 1890–91 ÄH 481 (va ? < ink), Pogodin 1904
Severnorussk 52 (ims > ven murt.), Kalima 1915 OLR 192 (+
ka), Karsten 1944 FmS 10 381 (< germ, vrt. paanu), SKES
1962 538–39 (ka ? < sm; ei mainintaa germ alkuperästä), *Nikkilä 1987 SFU 23 238 (< germ).

pieni (Agr; yl.) ’klein’, murt. myös ’ohut, laiha’‚
pienetä, pienentää, pienentyä; pieniä; pienehkö, pienoinen, pienois-, pienokainen; pienuus ~ ink p5en,
p5eni ’pieni; matala (vesi)’, p5enentüja ’pienentää’,
p5enentüä ’pienentyä’ | ka pieni, pienoine ’pieni’,
pienetä, pienenteä; pienus ’pienuus; pieni’ | ly
pie7n(i) ’pieni’, pieneta ’pienetä’ | ve pe7n, pi7n,
pi7nik®a7ne ’pieni’, pe7neta, pi7neta (prs. -7nendan)
’pienentää’ | va p5eni ’pieni’, p5enüs ’pienuus’ | vi
peen ’ohut, hieno, hento, hoikka’ | li pient(q) ’ohut,
hieno’ (lpN murt. pienna ’pieni’ < sm).
Arveltu lainaksi samasta germ lähteestä kuin
sanoja paanu ja piena (ks. näitä); kyseessä olisi
tällöin hyvin vanha laina (< vkgerm *sp5eni, vrt. mr
sp®an, nr spån, ns Span ’lastu, säle’); oletettavan
merk:n kehityksen ’säle, lastu’ > ’pieni (yleensä)’
suhteen rinnastus on varsin epävarma.
Moller 1756 Beskr 157 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1 215 (+
li), Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
99 (+ ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 657 (lp < sm), SKES
1962 539 (+ ka ly), Koivulehto Vir 1976 269 (? < germ),
Hofstra 1985 OsFiGerm 138 (germ alkuperä perusteltu),
Häkkinen 1987 ES 232 (? < germ).

piennar (: pientaren; 1749; itämurt. KaakkHäme
Kymenl), pientare (: pientareen; JuslP, Renv 1826;
Häme KarjKann KSm, paik. Savo KPPohjanm Kain)
’ojan, pellon, tien reuna / Rain, Graben-, Wegrand’,
piertano (JuslLis; Kain Verml, osin PSavo PPohjanm), pyörtänö (Martti n. 1580; LounSm PHäme
Pohjanm Peräp Länsip) id. ~ ink p5entara ’kasvimaan
penkki; hautakumpu; kohollaan oleva tie (esim. jäällä)’ | ka piennar, pienner ’piennar, reunus;
(kyntämätön) kaista (pellossa)’ | ly piendä\r, pinda\r
’(pellon) piennar’ | va p5entärä, p5entre id. | vi peenar
(g. peenra) ’kasvi-, kukkapenkki, piennar’ | li p‰ıendrqks ’(pellon) piennar’.
Yhtäläinen äännerakenne on myös saman merkityskentän sanoilla manner, penger ja tanner.
Viimeksi mainitun sekä po. piennar sanan
vartaloainekselle ei ole löydetty yhtymäkohtia
muuhun sanastoon.
Ganander 1787 NFL 2 357 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
144 (+ va), Genetz 1877 KL 15 (+ ka), Kiparsky 1936 MSNph
11 58 (+ li), SKES 1962 539 (+ ly).

pierrä (VR 1644; yl.) ’furzen’, pierettää, piereskellä
(Jusl 1745), pieru (Schr 1637) ~ ink p5errä ’pierrä’,
p5ereskellä ’piereskellä’, p5eru ’pieru’ | ka pierrä
’pierrä’, pieretteä ’pierettää’, pieru | ly pierdä
’pierrä’, pier (mon. pierud) ’pieru’ | ve perda
’pierrä’, pe\ret(eitab (prs.) ’pierettää’ | va p5errä
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’pierrä’ | vi peeretada, peereda (Wied, paik. murt.)
’pierrä’, peer (g. peeru) ’pieru’ | li p‰ıerslq ’pierrä’.
Onomat. sana. Samanlainen on myös ven perdétƒ,
jonka vaikutusta on ka piertu ’pieru’; muuten etym.
rinnastus ven sanaan on aiheeton.
Sjögren 1821 GS 1 26 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 144
(sm ~ va vi), Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm < ven), Ahlqvist
1859 Anteckn 99 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 288 (+ li),
SKES 1962 540 (+ ka ly; ka piertu ven vaikutusta).

pieska (Eurén 1860; Peräp) ’(soiden välinen) kapea
kannas, vaarojen välinen kangasmaa; ajoittain
kuivuva joen sivuväylä, matalikko joessa, kahlaamo
/ trokkene (Weg)strecke zwischen Mooren od.
Bergen; zeitweise trockenliegender Nebenarm,
flache Stelle im Fluß, Furt’
< lp, vrt. lpIn peski ’vetisen heinikon muodostama kannas, jonka yli pääsee tulvan aikana veneellä;
kahden
saaren
välinen
matalikko;
kapea
heinikkoinen salmi’, N bæs |ke ’notkelma,
tunturipolku’.
SKES 1962 540 (sm < lp).

piessa (JuslP, Gan 1787; paik. I- ja PSm), piessa(ha)inen ’paholainen, piru; pahus (voimasanana) /
Teufel (Kraftausdruck)’ ~ ka piessa, piessalaine,
piesa id. | ly bies (mon. biessad) | ve bes ’piru’ | vi
murt. pees, pess (voimasana)
< ven bes ’piru, paha henki’.
Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 81
(+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 93 (+ ka), Loorits 1927 LRU
240 (+ vi), Kalima 1952 SlS 137 (+ ly), SKES 1962 540,
Plöger 1973 RL 128.

piestä (: pieksen; Agr; LounSm hämmurt. EKPohjanm), pieksää (: pieksän; itämurt. Pohjanm Peräp
Länsip) ’lyödä, hakata; (murt.) kirnuta, hämmentää;
puida; pehmittää (nahkaa) / prügeln, peitschen; buttern, umrühren; dreschen; (Leder) weich klopfen’,
johd. pieksentä, pieksäntä (suunp. ’suunsoitto’), pieksiäiset, pieksäjäiset ’selkäsauna’, ks. erikseen pieksu
~ ink p5eksüja ’piestä’ | ka piekseä, piessä ’hakata, lyödä; hämmentää, sekoittaa; pehmittää, muokata, hieroa’ | ly pieksädä ’piestä, vatkata, sotkea;
muokata (parkittua nahkaa)’ | ve peksta ’piestä,
hakata; kirnuta’ | va (Kukk) p5essä (prs. p5esän) (< ink
t. sm), (Tsv) peksä (prs. pegzen) ’piestä, hakata’ | vi
peksta ’piestä, hakata; puida’ | li pieksq ’piestä,
lyödä’ (vanhin ims asu on ollut *peksä-)
= mdE pivsems, pivtsems ’puida’, M piksqms
’lyödä, piestä, kurittaa’ | votj posn{i ’hieroa, hienontaa, musertaa rikki; parkita (nahkaa)’ | syrj pesn{i

’lyödä, piestä; hämmentää (kermaa voiksi); parkita
(nahkaa)’ || samJr pid'‰ıl- ’pehmittää (nahkaa)’ | Jn
fiCá-, fiCe- | T fedeCá- | slk petku- | Km phiC- ’muokata
nahkaa’.
Moller 1756 Beskr 157 (sm ~ vi pessen), Ganander 1787 NFL
2 369 (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 152 (+ syrj), Lindström
Suomi 1852 72 (+ md), Lehtisalo 1928 SUST 58 128 (votj ~
sam), Mark SbGEG 1931 325–26 (sm ~ ka ly ve li md votj
syrj), FUV 1955 66, SKES 1962 536–37 (+ va), Sammallahti
1979 FUF 43 33 (sm-perm ~ sam), UEW 1988 368–69 (samoin), Sammallahti 1988 UrLang 553 (sm-perm).

pieti (Eurén 1860; länsimurt. KSm), pietti (itämurt.)
’häviötikki, häviäjä korttipelissä, tappio, pula;
osattomaksi jäänyt / Stich, der im Kartenspiel die
Niederlage entscheidet, Verlierer beim Kartenspiel,
Niederlage, Klemme; jmd., der leer ausgeht’
< nr bet ’häviötikki (pelissä); (murt. myös) pula’
<< ransk bête id. ilmauksessa faire la bête ’hävitä
peli’, bête oik. ’eläin, peto’ (~ lat bestia id.).
Karsten 1944 FmS 10 381 (sm < nr murt. Sm << ransk), SKES
1962 540.

pietisti ’pietistisen uskonliikkeen kannattaja, herännyt / Pietist’, pietistinen ’pietismiä noudattava’, pietismi
< nr vur pietist ’pietisti’ < saks pietist id. (liike
sai alkunsa Saksassa 1600-luvun lopulla) < lat
pietista
a:sta
pius
’hurskas;
lempeä;
oikeudenmukainen, velvollisuudentuntoinen’.
TS 7 1915 578 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 759 (s. v. pietet,
nr < saks < lat).

piettiö (Eurén 1860; Kymenl Laat- ja PKarj PSm,
osin Satak Häme Savo) ’vaillinaisesti kuohittu eläin
(hevonen, sika, poro) / unvollständig kastriertes Tier
(Pferd, Schwein, Rentier)’, rinn. pietiö (osin EPohjanm Häme KSm), pieti (paik. Pohjanm Satak),
pietti (osin kaakk- ja lounmurt. Savo), pietturi
(LounSm Häme), piettimys (Savo Kymenl), pietimys
(Jusl 1745; KSm, paik. Savo KPohjanm) ~ ka
pietti(v)ö, pietoi, piete, pietti(e) id. (sm > lpN biettek
(In Ko) ’kuohittu porohärkä’; ka > ven murt. petáVc
’kuohitsematon sonni’)
< ruots bete ’salvettu pässi’ (nt bede id., vrt. nt
bede, bøde ’kuohita’ < kas b5oten ’parantaa;
kuohita’).
Wiklund 1896 SUST 10 163 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 184
(ven murt. < ka, vrt. sm), Ojansuu 1915 NPhM 17 160 (sm < nr
murt., nt < as), *Ruoppila 1943 Kotiel 1 55–61, SKES 1962
540–41 (sm < ruots; ka ositt. < sm; lp < sm).
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piffata ks. piudata.
piha (Martti n. 1580; yl., harv. lounmurt. KarjKann
Ink PSm) ’Hof, Vorplatz’, merk. murt. myös ’karjaaitaus; kodin ympäristö, koti; kylä’, yhd. karjapiha,
hevospiha, miespiha ’asuinrakennusten puoli länsisuomalaisessa pihapiirissä’, pihamaa, pihapuu,
pihapiiri; johd. pihasalla ’ulkosalla, pihalla;
kotosalla’ (ks. myös pihatto) ~ ka piha ’piha,
pihamaa, pihapiiri, kartano; koti’ | ly piha ’piha’ | ve
piha ’väliseinä, joka erottaa karjapihan t. navetan
asuinrakennuksista; väliseinä navetassa’ | ? vi murt.
piht (g. piha) ’(kivi-) aita’, (Wied) piht (g. piha,
pihe) ’salko, aidanseiväs, paaluvarustus’, pihe (g.
pihte) ’seiväs, riuku, humalasalko’ (sm > lpLu pih5e
’pihamaa’)
= tVserL pitVsq, I petƒ/sq, petVsq ’aita, aitaus’, L kudäqwitVsq, I kudo-petVse ’piha’ | votj putVs ’seiväs’, ke7nerputVs ’aidanseiväs’ | syrj potVs ’riuku, aidanseiväs’, potVs(es ’aita’ (> vogP p5usas, ostjP pPoVsas ’poro-, karja-,
hevosaitaus’).
Ganander 1787 NFL 2 369 (sm ~ vi pihha), Budenz 1869 NyK
7 34 (sm ~ tVser), Ahlqvist 1871 KO 106 (+ ka; mahd. lyhentymä germ-peräisestä pihatto sanasta), Setälä 1902–03 FUF 2
223–24 (+ votj syrj vog ostj), Karjalainen 1905 SUST 23 143
(vog ostj < syrj), Toivonen 1928 FUF 19 80 (+ ostjE puVs-jux
’verkon nostosalko’), Collinder 1938 SUST 74 138 (lp < sm),
Posti 1953–54 FUF 31 10 (+ ve), FUV 1955 107, SKES 1962
541 (+ ly; ?? ostjE), EEW 1982–83 2017 (vi piht ~ sm
pihtipieli, ks. pihti), Katz 1988 UAJ Neue Folge 8 10–11 (<
germ), UEW 1988 729–30 (sm ~ tVser votj syrj (> vogP ostjP);
ostjE lainaa joko tästä tai toisesta syrj originaalista), Sammallahti 1988 UrLang 553.

pihahtaa ks. pihistä.
pihatto (Raam 1642; Agr pihaitta; lounmurt. LUus
ja ymp.) ’navetta; karjapiha (paik. Häme KSm) /
Viehstall; Viehhof’, pihatti (paik. LUus), piahto
(ESatak EHäme) ’navetta’.
Todennäk. johd. s:sta piha (ks. tätä), johtimeen
vrt. navetta, karjetta ~ karjetto, ometta ’karjasuoja’.
— Toisen, varsin epävarman selityksen mukaan
kyseessä olisi alk. yhdyssana (vrt. Agr pihaitta),
jonka jälkiosana olisi aitta ja alkuosana germ *fihu
’karja’ (vrt. goot faíhu ’omaisuus, raha’, mys fihu,
ags feoh, mn fé ’karja, nauta’) tai em. navetta,
karjetto sanoihin rinnastuva johdos main. germ
sanasta.
Juslenius 1745 SSC 273 (♦ piha), Lindström 1859 KeltGerm
146 (johd., jonka kantana germ *fihu), Setälä 1906 SUSA 23:1
13–15 (yhd. germ *fihu + aitta), Saxén 1906 SUSA 23:9 5 (<
goot), Rapola 1920 Suomi 4:17 31 (Agr pihaitta ehkä

analoginen muodoste), Collinder 1928 JuhlakJónsson 330 (♦
piha), Kylstra 1961 Gesch 68 (ei germ), SKES 1962 541 (todennäköisemmin ♦ piha), Hofstra 1985 OsFiGerm 306 (? <
germ), UEW 1988 729 (♦ piha).

pihi (joks. yl., ei Verml kaakkmurt. EPohjanm) ’saita / knauserig’.
Lyhentymä (takaperoisjohdos) v:stä pihistää ’ahdistaa, puristaa’, joka puolestaan liittyy sanaan pihti
(ks. näitä); huom. myös pihti sanan johd. pihdata
(rahojaan tms.) ’säästää; kitsastella’.
pihistä (Gan 1787; yl., ei Verml Ink) ’sihistä, viheltää / zischen, pfeifen’, pihinä, pihistää, pihata (:
pihajaa), pihahtaa ~ ink pihissä, prs. pihaj®a ’pihistä,
sihistä’ | ka pihissä ’pihistä, tuhista, sihistä, suhista;
kuhista’, pihahtoakseh ’pihahtaa’, pihahuttoa.
Onomat. sanoja; samaan yhteyteen kuuluu myös
ka pihkuttoa ’pihautella, paukutella (hiljaisella
äänellä)’, ly pihkada ’pihistä’.
Hakulinen 1946 SKRK 1 16 (onomat.), SKES 1962 541 (sm ~
ka).

pihistää (Gan 1787) ’ahdistaa, puristaa, jäädä puristuksiin (itämurt.); näpistää, kähveltää, kitsastella
(myös Pohjanm Peräp, paik. LounSm) / bedrängen,
zusammenpressen, eingeklemmt werden; klauen;
knausern’, rinn. harv. länsimurt. pihdistää (SAchrenius 1758), johd. pihistys ’näpistys; pula (joutua pihistyksiin)’, pihistellä, pihistäjä, pihi (ks. tätä) ~ ka
pihisteä ’puristaa (pihteihin), kuristaa, likistää;
tarttua kiinni; pakottaa, ahdistaa, kiusata’, pihesteä
’puristaa, kiristää, likistää; pakottaa, ahdistaa, pitää
kurissa’.
Johd:ia sanasta pihti (ks. tätä); äänneasun perusteella sana on lähtöisin itämurteista, joista se abstr.
merkityksessään on tehokkaasti levinnyt Länsi-Suomeen.
Ganander 1787 NFL 2 369a, 370 (pihistää, pihdistää ♦ pihti),
SKES 1962 542–43 (s. v. pihti; sm ~ ka).

pihka (Hemm 1616 pihkavesi; yl.) ’Harz’, pihkaantua, pihkoittua, pihkoa ’tulla pihkaiseksi, erittää pihkaa’, pihkata ’sivellä pihkalla’, kuv. pihkaantua,
olla pihkassa ’ihastua, olla rakastunut’, yhd.
meripihka, vanh. pihkakivi ’keltainen ambra’,
pihkamaito ’lehmän ennen poikimista ja heti sen
jälkeen erittämä sakea maito, ternimaito’ ~ ink pihka
’pihka; pihkamaito, ennen poikimista lehmästä
tuleva t. poikineen lehmän ensimmäinen maito’ | ka
pihka ’havupuun pihka; koivun mahla; pihka-,
ternimaito’, pihkautuo, pihkavuo ’tulla pihkaiseksi,
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tahriintua pihkaan’ | ly pihk((e) ’pihka’, pihkauzuda
’pihkautua’ | ve pihk (mon. pihkad) ’männyn t.
kuusen pihka’, pihk (mon. pihkud) ’tiheä havu- t.
lehtimetsä’, veE pihk (mon. -od) ’mänty; männikkö,
metsä’ | va pihka ’pihka’, pihku ’mänty’, pihkuzikko
’männikkö’ | vi pihk (g. piha) ’pihka; pihkamainen
neste kantavan lehmän utareissa (murt.)’, ? viE
pihestik ’pöheikkö, vesaikko; tiheä nuori metsä’
(ims > lpKo pe´kk#e (Kld) ’pihka’, ven murt. píhka,
pívka ’pihka, mahla; nuori metsä’)
= ostjI pigql ’veneen (pihkainen) paikka’, pigli-,
pigli- ’paikata venettä t. ruuhta pihkalla’. — Ks.
myös pihta.
›
Leskov 1892 ZStar
4 101 (ven < ka), Pogodin 1904 Severnorussk 51 (sm ~ ka; ven píh(k)a < ka), Kalima 1915 OLR 186 (+
ly ve va vi; ven < ims), Toivonen 1933 FUF 21 111 (+ ostj),
FUV 1955 107 (ims ~ ostj), SKES 1962 541–42 (ims > lp),
DEWOS 1982 1121, Décsy 1986 UAJ 58 147 (ostj ~ unk
fekete ’musta’, ei tähän), UEW 1988 385–86 (sm ~ vi ostj).

pihkua (Renv 1826; paik. VarsSm LUus) ’tihkua, kihota / sickern, tropfenweise austreten’ ~ vi murt. pihata (prs. pihkab) ’päästää vettä läpi, vuotaa (esim.
saapas)’.
Vrt. tihkua. Sanaan lienee ainakin jossain määrin
vaikuttanut sana pihka (Lönnr antaa sanalle merk:n
’tihkua kuin pihka puusta’).
Munkácsi 1899 NyK 29 5 (♦ pihka), Saareste 1953 Suomi
106:2 24 (sm ~ vi), SKES 1962 542 (kontam. sanoista tihkua ja
pihka; vrt. kuitenkin vi).

pihlaja (Alm 1776; hämmurt. Pohjanm PSavo PSm
Ink) ’Sorbus aucuparia / Eberesche’, rinn. pihlava
(Schr 1637; LounSm), pihjala (kaakkmurt. Kymenl
IUus Ink PKarj PSavo Kain), pihlaa, pihlas (ESavo
KSm Verml), johd. pihlajainen, pihlajikko, pihlajisto, yhd. pihlajanmarja ~ ink pihlaja, pihloja
’pihlaja’ | ka pihlaja (rinn. pihjala, pihjava, pihloja,
pihlai jne.) | ly pihDl((e) (mon. pihDlad), rinn. pihlä,
pihDlai, pihDlak, pihiDld'(p5u) id., pihDlak (mon. pihDlakod),
pihDlattVsu ’pihlajanmarja’ | veP K pihDl (g. pihDlan), E
pihlüjam, pühlüjam ’pihlaja’, pihDlatVs, pihlitVs, pühlüjatVs
’pihlajanmarja’ | va pihlaga ’pihlaja, pihlajanmarja’ |
vi pihlakas, rinn. pihlak, pihel, pihelgas id. | li
p‰ıC lqg, p‰ıC lgqz, p‰ıC lgq-p5u id. (sm > lpIn pihlejœazV
’pihlaja’, lpN bihle, bilhe ’ahkion etukärki’; li > latv
p‰ıl®ags, p‰ıl®adzis ’pihlaja’)
= mdE pi/zol, M pi/zql ’pihlajanmarja’, E pi/zolks,
M pi/zqlks ’pihlaja’ | tVserL pqzqlmq, I pizle, päqzle id. |
votj pale/z, paled'/z ’pihlajanmarja’, pale/z-pu, paled'/zpu ’pihlaja’ (pu ’puu’) | syrj pel{i/s, pelid'z/ ’pihlajanmarja’, pel{i/s-pu, pelid'z/ -pu ’pihlaja’ | vogE pitƒ/süjar, I

L püja/sqr, P pa/sar ’pihlajanmarja’ | ostjI p#etƒqr, E
p#etƒar, P pi/sar id. — Samantapaisia pihlajan
nimityksiä on myös turk kielissä (tVsuv pileVs, trkm
meleVs, tobtat micär), jotka voivat olla lainaa sgr
taholta; mahd. yhteyksien laatu on kuitenkin
lopullisesti selvittämättä.
Ganander 1787 NFL 2 369a (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 240
(+ syrj), Castrén 1845 EGTsch 68 (+ tVser), Lindström Suomi
1852 73 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 99 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 168 (+ md),
Europaeus 1868 Suomi 2:7 135 (+ vog), Donner 1875 Boningsplatser 123 (+ ka li votj), Thomsen 1890 BFB 273 (li >
latv), Gombocz 1901 NyK 31 126 (~ alt), Setälä 1902–03 FUF
2 236 (+ unk fagyal ’likusteri’; votj syrj ? < tVsuv), Äimä 1908
SUSA 25:1 64 (sm > lp > sm murt.), Räsänen Vir 1947 168
(sgr ~ turk, tobtat < ostj vog), Turunen 1950 SUST 99 59 (+
ly), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 181 (sm ~ md tVser votj syrj),
FUV 1955 107 (? unk), SKES 1962 542, Fabricius-Kovács
1965 MNy 61 23 (unk ei tähän), Menges 1983 UAJ Neue
Folge 3 152 (sm ~ ieur alt), UEW 1988 376, Sammallahti 1988
UrLang 553.

pihta (1906; kirjak.) ’Siperian jalokuusi, Abies sibirica / Sibirische Tanne’
ilm. kirjallista tietä < lat abies pichta < ven
píhta, joka puolestaan saattaa olla samaa ims
lainasanuetta kuin s. v. pihka mainitut ven murt.
píhka, pívka ’pihka, mahla; nuori metsä’. Kaikkien
sanojen takana voi olla ve pihk (mon. -ad, -ud), veE
pihk (mon. -od) ’männyn t. kuusen pihka; nuori
mäntymetsä (P); havumetsä; tiheä sekametsä (K);
mänty; männikkö, metsä (E)’. Ven sanalle on
aiemmin esitetty myös saks alkuperää (< saks Fichte
’kuusi’), mutta selitykseen liittyy äänt. vaikeuksia.
Vasmer 1955 REW 2 363 (ven < saks), Merkulova 1960 EIRJa
1 46–51 (ven < ims), Vahros Vir 1962 164–65 (samoin).

pihti (tav. mon. pihdit; Schr 1637; yl.) ’Zange’, yks.
yhd. pärepihti, tuohipihti ’päreen, tuohen pidin,
nipistin’, pihtipieli (Agr), -nen (loun- ja savmurt.
sekä ymp.), pihtipuoli(nen) (itämurt.) ’oven pieli’,
johd. pihtimet (paik. kaakkmurt. EPohjanm) ’pihdit’,
pihdata (osin VarsSm LUus Kymenl Ink) ’tarttua
kiinni (esim. saha, ovi), olla ahdas’, pihditä (paik.
Laat- ja PKarj) id., ks. erikseen pihi, pihistää ~ ink
pihet ’pihdit, hohtimet’, pihtelet id. | ka pihti (mon.
pihet) ’hohtimet, pihdit; (yks.) puristin, nipistin,
pärepihti; ansan korvapuu; (kuv.) pula’, pihtimet
’pihdit’, pihtipuoli ’oven t. ikkunan pieli’ | ly p‰ıhted,
p‰ıhtemed ’pihdit’ | ve pihtƒhed, pihtƒid, pihkDled
’pihdit, hohtimet’ | va pihed ’(sepän) pihdit’ | vi piht
(mon. pihid) ’pihdit, hohtimet; (murt.) ravun sakset;
ahrain’
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= lpN bâs |tâ (E U Pi Lu In Ko) ’pihdit; puristin,
nipistin’ | mdM peVs ’pärepihti’, E peVs-tVsuvto
’paistinpannun varsi’ | syrj peVs, peVsa, bi-peVs(a)
’pärepihti’ (> ostjP peVs, E tüt-peVs id.), peVsn{i ’panna
päre pihtiin; sytyttää valo’.
Ganander 1787 NFL 2 370 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
134 (+ va), Budenz 1879 BB 4 233 (+ lp), Donner 1882 Suomi
2:15 288 (+ md), Mustakallio Vir 1883 44 (+ ka), Äimä 1919
SUST 45 125 (+ ? syrj (> ostj)), Kettunen 1922 LVeHA 1 17
(+ ve), Kalima 1923–24 FUF 16 172 (+ ly), Uotila 1933 SUST
65 316 (syrj epäilyksettä), SKES 1962 542–43, EEW 1982–83
2017–18 (eri sanuetta pihtipieli ~ vi piht ’aita’ (ks. piha) sekä
kuv. piht (g. piha) ’hartiat’), UEW 1988 733 (sm ~ vi lp md
syrj (> ostj)).

pihvata ks. piudata.
pihvi (Ahlman 1865) ’Steak’, yhd. pihviliha, -karja;
jauheliha-, lehtipihvi, kasvispihvi jne.
< nr biff ’pihvi’ < engl beef ’naudanliha’ (beefsteak ’pihvi’) < mransk boef ’härkä’ = lat bos, akk.
bovem ’nauta, härkä, lehmä’.
Rytkönen Vir 1936 47 (sm < nr << lat), Hellquist 1939 SEO 69
(nr sanasta), SKES 1962 543, Pulkkinen 1984 LokSp 128.

pii1 (Flor 1683; I- ja PSm) ’piikivi, limsiö; alkuaine
Silicium / Feuerstein; Silicium’, yhd. piilukko, -hana
’pyssyn sytytysmekanismi, joka perustuu piikiven
iskemään kipinään’, piilevä ’yksisoluinen, piihappoa
sisältävä levä, Diatomaceae’, piimaa, piimulta ’piilevää sisältävä huokoinen maa’, piisiru jne. ~ ink
p‰ıkivi | ka pii, piikivi | va p‰ı ’piikivi’ (vi koillmurt.
piikivi todennäk. < sm)
= ? lpN binâl (Pi Lu In Ko Kld T) ’kova
puuaines (lengon puun alapuolella), lyly’ || samJr
päe ’kivi; lasi(pullo), posliini; vuori’ | Jn fu ’kivi’ | T
fála | slk püJu id. | Km pi ’kivi, malmi; piikivi’ | Kb pi
’kivi’ | M hilä | Taigi hyla ’kallio’. — Voi olla alk.
sama sana kuin pii2 (ks. tätä), merk. ’(pii)kivi’
edustaisi tällöin alkup. kantaa, josta myöhemmin on
kehittynyt sgr taholla tavattava merk. ’hammas’.
Mikäli sanueet ovat erillisiä, voi tässä main. lp sana
kuulua (epävarmana vastineena) kumpaan ryhmään
tahansa, joskin merk:n kehitys ’lyly’ < ’(pii)kivi’ on
luontevampi kuin ’lyly’ < ’hammas’. Ilman lp sanaa
ims-sam lähtömuodoksi voidaan olettaa myös *pijV,
lp edellyttää vksm muotoa *pine. Sam sanoihin vrt.
myös jukag pie ’kivi; kallio, vuori’.
Ahlqvist 1856 WotGr 144 (sm ~ va), Paasonen 1907–09 FUF 7
21 (sm ~ sam; vrt. jukag), Toivonen 1952 SUSA 56 13 (pii2
samaa sanuetta; sm-sam merk. ’piikivi’ alkuper.), FUV 1955 49
(sm ~ ka va ? sam; mahd. sama sana kuin pii2), SKES 1962 544
(vi murt. ? < sm; ilm. sama sana kuin pii2), T. Itkonen 1962

SUST 125 139–46 (+ lp; vrt. pii2), UEW 1988 378 (sm ? ~
sam; < *pije).

pii2 (Martti n. 1580; yl.) ’hammasmainen uloke,
piikki (esim. haravassa, kammassa, pirrassa) / Zahn,
Zacke, Zinke’, yhd. selkäpii (Raam 1642) ’(alk. näkyvä) selkärangan nikamarivi’, rantapii (KSm, paik.
Savo ja ymp.) ’rantaviiva’, johd. piittää ’varustaa
piikeillä (harava, äes)’, piite (osin E- ja LaatKarj)
’sirpin t. sahan hammas’‚ ks. erikseen piikko,
piitämä ~ ink p‰ı ’(haravan, äkeen) piikki’‚ selkäp‰ı
’selkäranka’ | ka pii ’(ahraimen, haravan, kamman)
pii’, selkäpii ’selkäranka’ | ly p‰ı ’(haravan,
ahraimen) pii’, p‰ıttädä ’hammastaa (sirppi)’ | ve pi,
p‰ı ’(haravan, pirran) pii’ | va p‰ı ’(äkeen, haravan)
pii’, seltVsäp‰ı ’selkäpii’ | vi pii ’(äkeen, kamman,
pirran) pii’ | li p‰ıgqz ’(kamman, pirran, haravan) pii’
= md pej ’hammas’ | tVserL pü, I püj id. | votj syrj
pi7n ’hammas; (pirran, äkeen) pii’ | vogE pän, I L
pänk, P punk ’hammas’ | ostjI pönk, E P penk id. |
unk fog ’hammas, (työkalun) pii’. Voi olla alk. sama
sana kuin pii1, ks. tätä.
Lindström Suomi 1852 73 (sm ~ md tVser votj syrj vog ostj
unk), Hunfalvy 1857 MNyszet 2 218 (+ vi), Budenz 1867 NyK
6 459 (+ li), MUSz 1873–81 524–26, Kettunen 1922 LVeHA 2
8 (+ ve), Lehtisalo 1933 FUF 21 36 (pii1 samaa sgr sanuetta),
E. Itkonen 1949–51 FUF 30 47 (sgr), Toivonen 1952 SUSA
56:1 13 (pii1 samaa sanuetta; sm-sam merk. ’piikivi’ alkuper.),
*Hakulinen Kotis 1952 119–23 (+ ka ly va; sanan
merkityksistä sm murteissa; pii1 = pii2), FUV 1955 107–08,
SKES 1962 543–44, T. Itkonen 1962 SUST 125 139–46 (+ lp
binâl ’lyly’; vrt. pii1), MSzFE 1967 208 (sgr), TESz 1 1967
935, UEW 1988 382 (sgr; pii1 eri alkuperää), Sammallahti
1988 UrLang 547 (sgr; ei lp).

pii3 (Stjerncreutz 1863; paik. Loun- ja KaakkSm sekä KPohjanm rannikko): olla t. maata piissä ’pitää
laiva paikallaan kovalla tuulella suoraan aallokkoa ja
tuulta vasten / ein Schiff bei Sturm und schwerer
See in Wind- und Wellenrichtung halten, beigedreht
liegen’, kääntää piihin; pitää pii ’ajaa
laitavastaiseen, pitää suuntansa (luoviessa)’
< nr bi (adv.) ’(tässä yhteydessä tuulen:) vieressä,
viereen’: lägga bi ’panna piihin; purjehtia laitavastaiseen’, ligga bi ’olla piissä’ (myös adv:ssa förbi ’ohi’
jne. = ns bei, engl by ’luona, vieressä’). — Sanasta
nr bidevind (< as bi de wind, holl bij de(n) wind)
’laitavastainen, hankatuuli’ > sm (rannikkomurt.)
pitivinni, pi(i)livinni: seilata pitivinniä ’luovia’.
SAOB 1916 B 2387–88 (ruots sanasta), Hakulinen Kotis 1952
120 (sm < nr), SKES 1962 544, 580.
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pii4 (lounmurt.), pii’i (Verml), piiari (paik. lounmurt.) ’mehiläinen / Biene’
< nr bi ’mehiläinen’ (= nt bi, isl b/y- jne. id.). —
Sm piilikärpänen (Kuusjoki) ’hevoskärpänen, paarma’ lienee kontam. sanoista pii ja kiili(kärpänen)
(ks. kiiliäinen).
SKES 1962 544 (sm < nr).

piika (Agr; yl.) ’palvelustyttö; tyttönen, nuori, naimaton t. koskematon tyttö (Kymenl EKarj, paik. I- ja
PSm sekä vanh. kirjak.); kutsuma- ja hellittelynimi
lehmälle, lampaalle t. karitsalle (Satak PHäme KPPohjanm PSavo) / Dienstmädchen; Magd; Mädchen,
Jungfrau; Rufname für Kuh, Schaf od. Lamm’, piikanen ’tyttönen; neitsyt’, piikainen id., myös a. ’naaraspuolinen (et. lammas; KPPohjanm, paik. Satak);
neitseellinen; immenkalvo (osin Karj)’, piikuus
’neitsyys’, piikoa ’olla palvelustyttönä’, piiata (paik.
hämmurt.) ’käydä tyttöjä tapailemassa’ ~ ink p‰ıka
’palvelustyttö (jollaista talonpoikaisissa oloissa
pidettiin kesällä)’ | ka piika ’palvelustyttö,
palvelijatar; nuori tyttö, neito (vars. Neitsyt Marian
epiteettinä)’, piikahine ’immenkalvo’,
piikus
’piikuus, neitsyys’ | va p‰ıka ’piika, palvelijatar’ | vi
piiga (g. piiga) ’tyttö, neito, neitonen; (murt.)
vanhapiika’ (sm > lpN bii |ga (In Ko)
’palvelustyttö’).
Sana kuuluu yhteen nr piga, mr p‰ıka, p‰ıgha ’tyttö; palvelustyttö’ kanssa, mutta lainasuunnasta on
oltu erimielisiä; muissa sk kielissä sana esiintyy
1300–1400-luvulta alkaen (nn pike, isl píka, nt pige
’tyttö, neito, palvelustyttö’); lainasuuntaa sm > sk
tukee s. poika, joka > nr pojke ’poika, palvelija,
palkollinen’. Kummallakin taholla puuttuvat
etäisempien sukukielten vastineet, joten lainasuuntaa
on vaikea lopullisesti ratkaista; varsin epätodennäköinen on oletus yhteises-tä turk alkuperästä ims ja
sk sanoille (bolgaarin *b‰ı-kä, vrt. tVsuv piGe
’herrasnainen, ylhäistä alkuperää oleva neiti,
kaunotar’).
Rask 1818 Undersögelse 104 (sm ~ sk), Renvall 1826 SSK 2
64 (sm < ruots), Grimm 1848 GeschD 758 (sk < sm), Lönnrot
1854 Enare 244 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va vi),
Thomsen 1869 GSI 140 (sm < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 425
(sm < sk tai päinvastoin), Streng 1915 NRL 151 (sm sanan
merk. ’palvelustyttö’ < ruots, sana alk. omaper.), Hellquist
1939 SEO 759 (todennäk. sk < sm), Lagercrantz 1939 LpWsch
643 (lp < sm), Karsten 1944 FmS 10 381–82 (ruots piga kuuluu yhteen sanojen mn pík ’kärki, piikki’ ja kas p5eke, pecke
’portto’ kanssa; sm < ruots), Räsänen Vir 1947 355 (< turk),
*Nirvi 1952 Suomi 106:1 62–66 (+ ink, va (< sm murt. Ink), ka
< sm; vi ? < sm t. < nr), SAOB 20 1952 P 803 (sk ? < sm ? <
turk), Vries 1961 AnEW 424 (sk < sm), SKES 1962 544–45

(jos sk piga jne. ~ kas, niin sm < ruots), Mann 1984 IED 51 (sk
sana ? ~ mn pík ’kärki’).

piikari (LönnrLis 1886; Peräp Länsip, paik. PPohjanm Kain) ’suurehko rautanaula / größerer Eisennagel’
< nn murt. spikar (kirjak. spiker) ’naula, (vähintään 5-tuumainen) rautanaula’ (< kas sp‰ıker ’rautanaula’); norjasta myös > lpN spiikar (In) ’naula’;
myös sm sana mahd. lp välityksellä saatu.
Cannelin Vir 1897 84–85 (sm < ruots (mon.) spikar), Toimitus
Vir 1897 85 (pikemminkin < nn), Karsten 1944 FmS 10 382 (<
nr murt. *sp‰ıkar(e) < kas), SKES 1962 545 (joko < nr murt. tai
(mahd. lp välityksellä) < nn).

piikki1 (Hemm 1616; yl.) ’Stachel, Dorn, Zacke,
Zinke, Spitze’, johd. piikikäs, piikkinen; piikitellä
’pistellä, ivailla’, piikittää ’pistää’ ~ ink p‰ıkki
’piikki’, p‰ıkikäs ’piikkinen’, p‰ıkissellä ’kiusata’ | ka
piikki ’pii, piikki, puikko, keppi, piena’, piikikäs
’piikki-nen’, piikitteä ’varustaa pyörä pienoilla’ | va
(Tsv) p‰ıkki ’piikki, ota’ | vi piik (g. piigi) ’piikki;
(Wied) naula’
< vur pijk, nr pik ’kärki, piikki; terävä puikko;
keihäs; pistosana’ (mn pík ’kärki, teräväkärkinen seiväs’, as p‰ık ’kahvelin kärki’, engl peak ’kärki, huippu’). — Merk:ssä ’keihäs’ nr pik < saks pike < ransk
pique id.; tästä saks t. ruots sanasta > vi piik (> va
(Tsv) p‰ıkki), li p‰ık ’keihäs, peitsi’. LpN bii |kâ (In)
’piikki, kärki’ ilm. < sm. Ims sanan lainalähteenä voi
ositt. olla myös nr spik ’naula’ (joka myös ruots taholla on sekoittunut pik sanan kanssa), ja ositt. sana
on varmaankin käsitetty myös pii2 sanan johdokseksi, mihin viittaavat yhteiset merkitykset (murt. LounSm Häme EPohjanm) ’haravan, äkeen pii’.
Fabritius 1766 Diss 8 (sm ~ ruots piik), Renvall 1826 SSK 2 64
(sm ~ ruots pik ja spik), Ahlqvist 1871 KO 212 (’keihäs’ < sk;
+ li), Qvigstad 1893 NL 107 (lp sm < sk), Streng 1915 NRL
151 (+ ka; sm < mr vur), Kettunen 1938 LivW 296 (li sanaan
vrt. latv p‰ıDkis ’keihäs’), Wessman 1956–57 FmS 17–18 100 (<
mr piker t. < nr spik), SKES 1962 545–46 (< vur pijk, nr pik,
ositt. myös < nr spik; ka va ositt. < ven; lp < sm).

piikki2 (eri tahoilla murt.) ’25 penniä; 25 pennin
(hopeinen) kolikko (1900-luvun alussa) / 25 Pfennig;
entspr. (Silber)münze (zu Anfang des 20. Jhs.)’,
slang. myös merk. ’neljännestunti; 25 metrin t. 25
kilometrin
matka
(urheilussa)’,
(slang.)
satapiikki(nen),
piikki
’125-kuutioinen
moottoripyörä’
< nr spik ’kruunun kolikko’, merk:n ’jk hyvin
pieni’ kautta ilm. sama sana kuin spik ’naula’. Sm >
nr murt. Sm piiki ’25 pennin raha’.
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Wessman 1930–32 SO 2 27 (nr spik > sm piikki > nr murt.
piikki), SKES 1962 546 (s. v. piikki1; sm > nr murt.), Karttunen
1979 Slangisanat 177 (< nr spik ’kruunu’).

piikko (Jusl 1745; yl., ei LounSm PSm Verml) ’karkea pellava- t. hamppukangas, jota kudottaessa
pirran piinvälissä on vain yksi lanka /
Hedeleinwand, bei deren Herstellung die Kettfäden
einzeln durch das Webeblatt laufen’, rinn. (paik.
kaakkmurt.) piisko, piitso id. ~ ink p‰ıkko(kangas)
’kaksiniitinen karkea pellavakangas’ | ka piikko, piittVso ’kaksiniitinen karkea pellava- tai hamppukangas;
tällaisesta kankaasta tehty vaate’ | ve ükspik5o
(kangaz) ’karkea pellavakangas, piikko’ | va (Must)
ühsip‰ıkko ’kangas, joka on kudottu siten, että piinvälissä on vain yksi lanka’.
Johd. sanasta pii2, ks. tätä.
Porthan 1787 OS 1 28 (omap. sana), Kettunen 1922 LVeHA 2
8 (sm ~ ve, vrt. pii), SKES 1962 543–44 (s. v. pii; sm ~ ka ve
va).

piiksi (LönnrLis 1886; Peräp Länsip) ’linnun rinta
(et. sen liha); linnun rintalasta / Vogelbrust (v. a. das
Fleisch ders.); Brustbein (Vogel)’, piiksiluu ’linnun
rintalasta’ ~ kaP piiksi ’linnun rintalasta t. sen harja’,
piiksiliha ’linnun rintaliha, täkkä’
< lpN bik |sâ (Pi Lu In Ko Kld T) ’linnun rintalasta’ (lp sanalla on mahd. vastine sam taholla, mutta se
on varsin epävarma).
Äimä 1919 SUST 45 249–50 (sm murt. piksi, ka < lp), T. I.
Itkonen Vir 1920 50 (< lp), Hakulinen 1941 SKRK 1 121 (?
johd. s:sta pii), Toivonen SbFAW 1949 177 (lp (> sm ka) ~
sam), SKES 1962 546 (sm ka < lp, joka ? ~ sam), UEW 1988
361 (lp ? ~ sam).

piili1 (Agr; eri tahoilla murt., ei Ink) ’nuoli; heittotikka; hiusneula (LSm) / (Wurf)pfeil; Haarnadel’, yhd.
hius-, tukkapiili ’hiusneula’, piilipyssy ’jousipyssy’ ~
ka piili ’nuoli; jousipyssy’
< mmr vur pil, pijl ’nuoli’ (< kas p‰ıl ’nuoli’ < lat
pilum ’heittokeihäs’).

Airila 1940 Johdatusta 1 138 (lyhentymä sm sanasta automobiili).

piilipuu (1838; etup. länsimurt.), piilispuu (lounmurt. LUus), piilipaju (EPohjanm Kymenl) ’salava t.
jk muu iso paju / Bruchweide, großer Weidenbaum’
< nr pil, pilträd ’salava’, todennäk. samaa kantaa
kuin sana pil ’nuoli’, ks. piili1.
Hellquist 1939 SEO 760 (ruots sanasta), SKES 1962 546 (s.v.
piili1).

pi(i)livinni ks. pii3.
piiliäinen ks. kiiliäinen.
piillä (: piilen; WK 1701; paik. PKarj Kain) ’olla näkymättömissä / versteckt sein’ (inf. vanh. sanak.
myös piiltä), johd. piileskellä, piileksiä (harv. eri
tahoilla murt.), piilellä (Jusl 1745), piiloa (Raam
1642) ’pysyä poissa; karttaa’, piilo (Jusl; yl.),
piilottaa, piilonen (: olla piilosilla) ~ ink
p‰ıloskennella ’piileksiä’ | ka piillä ’olla piilossa,
piillä, pakoilla’, piilo ’piilo; halkeama, kolo’, piilota
’piilottaa, kätkeä, salata’ | va (Ahlqv, prs.) p‰ılen ’kätkeä’ | vi piiluda ’katsella salaa, väijyä’, murt. (Wied)
piil (g. piilu) ’piilo’.
Alkuperä epäselvä; va ja vi sanat varmaankin ainakin osaksi < sm; ink < sm tai ka; sm > lpN murt.
pii |lo ’piilo’.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (sm ~ va), Wiedemann 1875 GrEhstn
541 (+ vi murt.), SKES 1962 546–47 (+ ka, joka ositt., samoin
kuin va vi kaiketi < sm).

piilu (Agr bijluil ’piiluilla’; yl., ei Ink), piilukirves,
rinn. piili, piilikirves (Schr 1637; LounSm Kain,
osin PPohjanm) ’leveäteräinen kirves / Beil’, piiluta
~ ka piilu ’leveäteräinen kirves, piilu’ (uud.; < sm)
< mr vur bil, bila, nr bila ’piilukirves’ (< kas
b‰ıle, b‰ıl id.). — Sk taholta myös lpN murt. billa (R
In Ko) ’piilukirves’; lpIn piilu, piila id. < sm.

Renvall 1826 SSK 2 64 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 152 (<
mmr vur), SKES 1962 546 (+ ka).

Ganander 1787 NFL 2 371a (sm piilikirves < ruots), Qvigstad
1893 NL 107 (lpN R < sk), Streng 1915 NRL 152 (sm piilu <
vur < kas), SKES 1962 547 (sm > ka; sm < mr vur < kas), LpIn
2 1987 363 (lpIn piilu, piila < sm).

piili2 (murretietoja etup. Kymenl Uus VarsSm Pohjanm Länsip) ’auto / Auto’
< nr bil id., lyhentymä sanasta automobil << kr
autó ’itse’ + lat mobile ’liikkuva’. Sm sana voi periaatteessa olla myös omapohjainen lyhentymä
sm:ssakin käytössä olleesta automobiili (-mopiili)
sanasta, josta vakiintui yl. käyttöön lyhentymä auto.

piimä (Agr; yl.) ’Sauermilch’, murt. myös ’maito t.
maidon kaltainen aine (et. yhd:oissa; myös Agr; laajalti et. länsimurt.); hapan’, johd. piimiä, piimitä, piimetä, piimittyä ’hapata (maito)’ ~ ink pettüp‰ımä
’kirnupiimä’ | ka piimä ’piimä’ (uud., ilm. < sm) | va
p‰ımä ’maito’ | vi piim id., petipiim ’kirnupiimä’ (sm
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> lpN bibme ’piimä’, In pime ’viili(piimä)’, nr murt.
Sm pima, pime ’piimä’)
mahd. < baltt (liett) *pijimas ’? maito’, johd. liett
v:stä pyti ’kastua; alkaa lypsää, alkaa antaa maitoa’;
baltt sana liittyy ieur juureen *pei(q)-, jonka
edustajia ir kielistä on aiemmin esitetty ims sanan
lainalähteiksi (av pay5o- ’maito’, pa5eman’äidinmaito’, kpers p5em ’maito’ jne.); ir lainan
oletus on kuitenkin sekä äänt. syistä että ims sanan
suppean levikin nojalla varsin epävarma.
Ganander 1787 NFL 2 371 (sm ~ vi), Klaproth 1823 AP 68
(»sm» piim ~ mm. kpers pim), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+
va), MUSz 1873–81 504 (? ~ md ped'ams, unk fej ’lypsää’),
Qvigstad 1881 Beiträge 54 (lp < sm), Munkácsi 1901 ÁKE
263, 597 (sm vi ~ kpers av), Setälä 1926 SmSuku 1 134 (? ~
unk), Vasmer 1935 UJ 15 598 (ir laina), Wessman 1954 FmS
15–16 111 (sm > nr murt.), SKES 1962 547 (+ ka (? < sm), ir
laina-alkuperä epävarma, sillä sana voi olla johd. v:stä, jota
vastaa unk fej ’lypsää’), MSzFE 1967 189 (unk sana joko ~ md
tai ~ sm), TESz 1 1967 862 (samoin), Joki 1973 SUST 151 12,
302 (? < ir), *Länsimäki Vir 1973 33–45 (maito ja piimä ims
kielissä; molemmat ksm uudennoksia), *Larsson 1984 FUS 7
129–40 (< baltt *pijimas, vrt. liett pyti), UEW 1988 378 (sm ?
~ unk; ? < ir), EWUng 1993 367 (unk joko ~ md tai ~ sm;
mahd. < ir).

piina (Agr; paik. etup. I- ja PSm) ’Marter, Pein,
Qual’, yhd. piinaviikko, -penkki, johd. piinata, piinallinen ~ ink p‰ına ’piina’, p‰ınata ’kiusata, piinata’ | ka
piina ’piina’, piinata ’kiusata, rääkätä, piinata’ | va
(Tsv) p‰ın (g. p‰ına) ’piina’ (< vi), (Kukk) p‰ınata ’piinata, kiusata’ | vi piin (g. piina) ’piina, kiusa, kidutus’, piinata, piinu(s)tada ’kiusata, piinata, kiduttaa’
| li p‰ı7n ’tuska, piina’
< mr nr pina ’piina, vaiva, tuska, rangaistus; piinata, kiusata, kiduttaa’, kas p‰ın(e) (s.), p‰ınen (v.) id.
<< lat poena ’rangaistus’ (myös lpN bii |dno (R Lu
In) ’piina, vaiva’ < sk). Ilm. enimmäkseen kirj. tietä
levinnyt sana.
Ganander 1787 NFL 2 372 (sm vi ~ ruots lat), Renvall 1810–
11 Orth 62 (< ruots), Weske 1873 Untersuch 17 (+ li), Qvigstad 1893 NL 107 (lpN b‰ıdno < sk, b‰ınedet < sm), Streng 1915

NRL 152 (+ ka; < mmr kmr mn mt << lat), Kettunen 1938
LivW 298 (li < latv kas), SKES 1962 547 (< ruots; ka < sm; va
< vi; vi li mahd. < kas; li ? < latv), EEW 1982–83 2028 (vi li
pikemminkin < sk).

piintyä (Agr; yl., ei Verml Ink) ’tarttua lujasti (esim.
lika), iskostua, kovettua; tummua (liasta); kuihtua,
laihtua (paik. LounSm EPohjanm) / sich festsetzen
(z. B. Schmutz), antrocknen, hart werden; schwarz

werden (Schmutz); welken, abmagern’, rinn. piityä,
piittyä id.
Johd. sanasta pii, lähinnä merk:ssä ’piikivi’, jota
kautta päästään perusmerkityksiin ’kovettua’
(toisaalta > ’kuihtua’ ja toisaalta > ’tarttua lujasti,
iskostua’) ja ’mustua’ (> ’likaantua’). Samat merk:t
tavataan myös v:eillä pinttyä, pinttua, pintyä, pintua,
joissa voidaan havaita yhteys pinta sanaan; nämä
ositt. suoraan ehkä ♦ pinta, ositt. kontam. pinta +
piintyä, jolloin myös viimeksi main. sana on saanut
merkitysvaikutusta pinta sanasta. Main. sanojen
merk. ’kiintyä, ihastua’ johtuu varmaankin kiintyä
sanan äänt. läheisyydestä; se on lisäksi helposti
johdettavissa merk:stä ’tarttua kiinni’.
MUSz 1873–81 525 (piit(t)yä, pintyä, pintua ♦ pii), Genetz
1906 SUSA 23:11 2 (pintyä, pintua ? ~ pinta), *Hakulinen Vir
1953 256–67 (piintyä, piityä ♦ pii (sanasta pii ’hammas’,
alkumerk. ’pureutua, hampain tarttua’), pinttyä jne. ~ pinta),
SKES 1962 547–48 (sm > au; mahd. ♦ pii ’hammas’, ositt.
liittynyt pinta sanaan).

piipahtaa (etup. Karj Savo Häme Pohjanm) ’pistäytyä / einen kurzen Besuch machen’, piipottaa (JuslP,
Gan 1787) ’hypellä (jänis); kävellä t. juosta nopeasti
ja kevyesti’, piipettää (paik. PKarj), piipertää (itämurt., paik. Häme) ’juosta kevyesti ja lyhyin
askelin’ ~ ka piipetteä ’piipertää, tepsuttaa;
taapertaa’.
Deskr. sanoja.
SKES 1962 548 (s. v. piipata), 549 (s. v. piipertää, piipettää;
sm ~ ka).

piipari (As 1752; et. länsimurt.), pillipiipari ’pillin,
huilun soittaja; huilu, pilli (Laihia) / (Flöten)bläser,
Pfeifer; Flöte, Pfeife’
< nr vur
pipare ’huilun, pillin t. muun
puhaltimen soittaja; visertäjä, piipittäjä’, mr pipare,
mn pípari ’huilunsoittaja’, kas p‰ıper id. (saks > vi
piibar, piipar ’pajupilli, tuohitorvi’). — Sana on
sm:ssa (paik. itämurt.) saanut äänt. läheisten sanojen
vaikutuksesta myös sellaisia merk:iä kuin ’itkupilli’
(vrt. piipittää ja pillittää) sekä ’pieni t. vikkelä lapsi’
(vrt. piipertää s. v. piipahtaa).
Wessman 1930–32 SO 2 29 (sm < mr vur), Haavio 1932 Suomi 5:14:2 17, SKES 1962 548 (ositt. < ruots, ositt. ehkä onomat., vrt. piipittää; vrt. myös vi).

piipata (melko yl., ei Länsip Verml Ink) ’kähertää
(hiuksia); pliseerata (kangasta) / kräuseln;
plissieren’, piippisakset, piippaussakset t. -rauta
’laite, jolla hiuksia t. kangasta piipataan’
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< nr pipa ’kovertaa putkimaiseksi, kähertää
(hiuksia), laskostaa (kangasta)’, samaa kantaa kuin s.
pipa ’putki’, ks. piippu.
SKES 1962 548 (sm < ruots).

piipeli (Gan 1786 piipelet; LounSm) ’turvonnut kaularauhanen; kyhmy, ajos (kaulassa, kurkussa) / Drüsenschwellung am Hals; Knoten, Entzündung am od.
im Hals’, rinn. piipilä (LounSm), viipeli (Gan 1787;
paik. PSatak PHäme I - ja PSm), viipele (paik. itämurt.), vimpele (paik. Savo KSm), yhd. piipelitauti t.
-vika ’rauhastulehdus kaulassa’
< nr fibel ’hevosen (tulehtunut) sylkirauhanen,
rauhastulehdus’ < as f ‰ıfel, kas v‰ıver(e) id. << klat
vivolae, vivae (< arab).
Renvall 1826 SSK 2 65 (sm < ruots), *Toivonen Vir 1942
139–46 (< ruots << lat < arab), SKES 1962 548–49.

piipertää ks. piipahtaa.
piipittää (Jusl 1745; LPetri 1644 piiputtaa; joks.
yl.) ’piepsen, zwitschern’, piipitys, piipittäjä; piipata
’viheltää (esim. juna)’ (> lpIn pijppœa∞d ’piipata (juna,
laiva, auto)’ ~ ka piipetteä ’piipittää (lintu)’ | vi
murt. (harv.) piibutaja(lind) ’jk lintu’.
Onomat. sana, vrt. linnun ääntelyä kuvaavat interj:t pii, piip; vaikutusta voi olla myös nr v:stä pipa
’viheltää’ (<< lat). Vrt. piiskua.
SKES 1962 549 (sm ~ ka vi; onomat., vrt. myös ruots; sm >
lp).

piippa (1611 (merk. epäselvä), Gan 1787; Karj Savo, paik. LounSm Häme KSm EPohjanm) ’korsi,
oras; (paik.) kärki, nipukka / Halm, aufkeimende
Saat; Spitze’, yhd. piippalakki (etup. KPPohjanm)
’suippopäinen lakki’, piippaheinä (paik. murt.)
’sara’, johd. piippo (1850) ’heinä- t. sarakasvi,
Luzula, Juncus, Carex’, piipottaa (paik. murt.)
’pistää esiin, tököttää pystyssä’, tähän ilm. myös
peippa (hämmurt.) ’korsi, oras’ ~ ka piippa ’pitkä
hoikka esine t. ihminen’, piippaine ’(heinän) korsi’
< nr pipa ’kasvin ontto varsi, korsi’ (sama sana
kuin nr pipa ’pilli’, isl pípa jne. << klat pipa ’huilu,
putkimainen esine’). Vrt. hiippa ja piipata sekä
peippi.
SKES 1962 549 (sm ~ ka; deskr., vrt. myös nr).

piippu (Schr 1637 pijpu; yl.) ’tupakkapiippu; putki;
savutorvi, hormi / Tabakspfeife; Rohr; Schornstein’,
yhd. savupiippu, pyssynpiippu; piipunnysä, johd.
piiputella ’poltella piippua’, piiputtaa ’reistailla,

mennä »piippuun»’ ~ ink p‰ıppu ’piippu’ | ka piippu
’piippu (tav. tupakka-, harv. savu- t. pyssynpiippu)’ |
ly p‰ıpu ’(tupakka)piippu’ | va p‰ıppu id. | vi piip (g.
pii-bu) ’id.; putki, hormi’, piibutada ’polttaa
piippua’ | li p‰ıp ’tupakkapiippu; astian nokka’
< nr mr pipa ’pilli; putki; tupakkapiippu’, isl
pípa, mas p‰ıpa ’pilli, putki’ << lat pipa ’huilu,
putkimainen esine’ (ims kielten sanat ositt. sm
välityksellä < ruots; li mahd < latv p‰ıpe, p‰ıp < kas;
lpN bii |po (E Pi Lu In Ko) ositt. < sm, ositt. < sk).
Ganander 1780 Käsik (Vir 1956 21: sm ~ ruots), Renvall 1810–
11 Orth 62 (sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare 244 (sm ~ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va vi), Qvigstad 1881 Beiträge
122 (lp < sm, sk), Streng 1915 NRL 153 (+ ka; < vur mr <<
lat), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 63 (lpV < sm), Kettunen 1938
LivW 298 (+ li; ~ latv kas), SKES 1962 549–50 (+ ly, ka < sm;
li < latv < as, mahd. myös vi < as), Ränk 1971 SvE 20 37 (vi <
ruots), EEW 1982–83 2029–30 (samoin).

piipuri (JuslP, Renv 1826; Loun- ja KSm), piippuri
(Gan 1787), piipari, piipori (paik. LounSm) ’pieni
pora, näveri / kleiner Bohrer’
< nr spikborr id., oik. »naulapora».
SKES 1962 550 (sm < ruots).

piira1 (Lönnr 1880; etup. Peräp Länsip), kivipiira
(Gan 1787; KSm Savo, paik. EPohjanm Häme Karj
PSm) ’linnun lihasmaha, kupu / Muskelmagen,
Kropf’, rinn. kivispiira (Jusl 1745; Häme KSm Pohjanm Kain Peräp ja ymp., paik. LounSm Ink), (kivi)piiro, -piiroo (PKarj PSavo) ~ ka piiroi id.
= lpLu pir5ev (g. pirr®ama; Pi N Ko T) ’linnun lihasmaha, kupu; oravan maha (Lu)’ | ?? mdE
pujarma, M pärma ’linnun maha’ || ?? samJr pirtƒs/ i
’linnun kupu; satakerta’ | ?? Jn féd'iko ’kalan vatsa’ |
?? slk pärk{i ’vatsa’ (etäsukuk. vastineista vain sam
sanat ovat varmasti keskenään samaa lähtöä; muihin
rinnastuksiin liittyy äänt. vaikeuksia, vaikka merk:n
puolesta sanat sopivatkin hyvin yhteen).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 30 (sm ~ lp), Toivonen 1923–24
FUF 16 223 (+ md), Lehtisalo 1936 SUST 72 339 (+ sam),
SKES 1962 550 (+ ka; ~ lp, ? md ? sam), Plöger 1982 FUF 44
80 (md sam tuskin tähän), UEW 1988 378 (sm ~ lp md sam
epäilyksettä).

piira2 (PPohjanm Kain, paik. Loun- ja KaakkSm KPohjanm Peräp) ’pystytuki, kannatinhirsi; rima,
salko / Pfosten, Balken; Latte, Stange’, piiro (paik.
LounSm EHäme), piiru (Gan 1787; melko laajalti
murt., ei Verml Ink PSm) ’hirsi, tukipuu, rima’
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< nr spira ’riuku, salko; poikki-, tukipuu; tornin
huippu; valtikka’, nr murt. (Sm) spirå, spiru, isl
spíra id., nt spir, kas sp‰ır ’kärki, (tornin) huippu’.
Lindström 1859 KeltGerm 135 (sm piiru lainasana), Karsten
1944 FmS 10 383 (piira < nr yleisk., piiro < nr murt. Sm),
SKES 1962 550.

piirakka (1686; etup. itämurt.) ’Pirogge, Pastete’,
piiras, paik. piirakas, piirakainen, piiraa, piirainen
jne. ~ ink p‰ırakka, p‰ıras ’piirakka’ | ka piiroa | ly p‰ırag, p‰ırai | ve pirg (g. pirgan) | va p‰ırga, p‰ıraga | vi
pirukas, pirakas | li p‰ırag (mon. p‰ıragqd) id.
< mven, vrt. ven piróg ’piirakka; parempi ruis-,
ohra- t. vehnäleipä’; vi lyhytvokaaliset asut (Wied
myös pirog) joko myöh. ven vaikutusta tai < Balt
saks piroge ’piirakka’; li ehkä lähinnä < latv p‰ır®ags
id. (< sl).
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Ahlqvist 1856
WotGr 145 (+ va), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 113 (< baltt t. sl),
Thomsen 1890 BFB 12 (< ven), Weske 1890 SFKO 213 (+ ve
vi li), Mikkola 1894 SUST 8 151 (ims < sl; vi li < latv; vi ositt.
< Balt saks), Äimä 1918 SUSA 30:30a 68 (+ ka), Kettunen
1938 LivW 298 (li < vi latv ven), Kalima 1952 SlS 137, 190 (<
mven), Nirvi SbFAW 1960 148 (+ ink), SKES 1962 550–51 (+
ly), Plöger 1973 RL 129–30 (< mven).

piiri (Agr; yl.) ’Kreis; Bereich, Bezirk’, murt. (LounSm Satak E- ja KaakkHäme) myös ’viiva, viiru;
viilto (tuohen kiskontaa varten); raja’, yhd.
pihapiiri; leve-ys-, pituus-, kääntöpiiri, näköpiiri;
piirikunta, piirileikki, -tanssi, murt. piiriaita
’peltotilkkua, laidunta t. pihaa rajaava aita’, piirioja
’pellon kaistaleita rajaava oja’, johd. piirittää;
piirikki (paik. itämurt.) ’viirupää hevonen’, ks.
erikseen piirtää, piiru ~ ka piiristeä ’kiertää,
saattaa kierrokseen (karhu pyydettäessä)’, piiri
’(viirupäisen) koiran nimi’ (piiri (uud.) ’hallinnollinen piiri, piirikunta’ < sm, samoin piiritteä ’piirittää’) | va p‰ıri ’(tukan) jakaus; viiva (Tsv); raja
(Kukk)’ | vi piir (g. -i) ’raja; (murt., Wied) piiri,
(karhun, suden) kierros; jakaus’, piirata ’piirittää,
ympäröidä; rajoittaa’ | li p‰ır ’raja’ (mahd. < vi; sm >
lpN bii |ri (Lu) ’poronhoitoalue’)
= lp birrâ (postp.) ’ympäri(llä); kautta; (käännöslainana < sk?) jstak asiasta (= ruots om)’ | mdE pi\re,
M pe\rä ’aitaus, tarha’, E pi\rams, M pe\rams ’aidata,
ympäröidä’ | ? syrj bor ’raja, piennar
peltokaistaleiden välissä’ || ? slk püJure ’rengas’, pyr
’piiri; pyöreä’ | ? samKm pjeri ’ympäri’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 327 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 372a (+ vi), Ahlqvist Suomi 1857 92 (sm piirtää ~ md
pirams), Anderson 1879 Studien 184 (~ ieur), Setälä 1912–14

FUFA 12 35 (+ slk), Setälä 1915 SUSA 30:5 30 (+ Km), Sauvageot 1929 Rech 11 (~ alt), Collinder 1934 IUS 68 (~ ieur),
FUV 1955 49 (? sam), SKES 1962 551 (+ ka va li; ? sam; sm >
lp bii |ri ), 573 (s. v. piri), Helimski 1984 NyK 86 196 (+ syrj),
Häkkinen 1987 ES 232–33 (sam vastineet aivan epävarmoja),
UEW 1988 384 (? sam; vrt. alt ieur).

piironki (Lönnr 1880; yl., ei Verml) ’lipasto / Kommode’
< nr murt. Sm b‰ırong, b5%yrong, vastaa kirjak.
määräistä muotoa byrån s:sta byrå ’lipasto, kaappi;
toimisto, virasto’ (<< ransk bureau id.).
Wessman 1945 FmS 11:1 115 (sm < nr murt. Sm), SKES 1962
551.

piirtää (Raam 1642; Schr 1637 ymbäripijrtä ’piirittää’; yl.) ’tehdä jälkiä, kuvia; vetää viiva, tehdä viilto
(nahkaan, tuoheen); mennä kovaa vauhtia (laajalti
itämurt.); viistää maata t. vettä / zeichnen; einen
Strich ziehen, (Leder, Birkenrinde) einschneiden;
schnell laufen; anstreifen’, piirre (Ljungo 1601
merk. myös ’viiva, ura’), piirros, piirto, piirtäjä;
piirtyä ~ ink p‰ırtüja ’piirtää, viiltää terävällä esineellä’
| ka piirteä ’tehdä piirto, vetää viiva, viiltää naarmu,
raapaista; kirjoittaa’, piirto ’viiva, juova’: täyttä
piirtuo ’kovaa vauhtia’ | ly p‰ırdada ’piirtää’, p‰ırttä
’piirtää viiva, tehdä piirto’, p‰ırdoz ’piirto (esim.
veitsen kärjellä puuhun vedetty)’ | ve pirta ’piirtää;
tehdä hirteen piirto veistämistä varten; laahata
maata’ | vi piire (g. piirde) ’raja; kehä’, (Wied)
piirduda, piirleda, piirelda ’olla kehämäisessä
liikkeessä, kiertää ympyrää’ (ims, lähinnä ka ve >
ven murt. pírdatƒ ’leikellä, viillellä; pilata leikkaamalla’).
Johd:ia s:sta piiri, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 373 (sm ~ vi pirama, ks. piiri), Pogodin
1904 Severnorussk 51 (ven < ka sm), Kalima 1915 OLR 186
(ven < ka ve, vrt. sm), SKES 1962 551 (+ ly). Lisää kirjallisuutta s. v. piiri.

piiru (Jusl 1745; laajalti murt.) ’piirto, viiva, viiru;
kompassin yksikkö ja sen merkki; viilto, rako /
Strich (auch beim Kompaß); Schnitt, Ritz’, piirustaa
(Raam 1642), piirustus; (silmät ovat) piirullaan
(rinn. piirollaan; paik. kaakkmurt.) ’raollaan’,
piirusilmä ’viirusilmä’ ~ ink p‰ırull®a ’sirrillään
(silmät), p‰ırusilmä ’viirusilmä’ | ka piiru ’rako;
viiru, raita’, piirustoa ’piirtää, vetää viiva; (uud.)
äänestää’ | va (Kukk) p‰ıru ’ryppy (otsassa); viiva,
naarmu; lehmän sarvien poikimismerkki’.
Johd:ia s:sta piiri, kuten myös piirtää, ks. näitä.
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Juslenius 1745 SSC 275 (piiru ~ piirtää), SKES 1962 551–52
(sm ~ ka). Lisää kirjallisuutta s. v. piiri.

piirut (1857; InkVi) ’pidot / Gastmahl’ ~ ink p‰ırut:
p‰ıruja pittüja ’käydä vieraissa, käydä kylää’ | ka piiru
(us. mon. piirut) ’pidot, kemut, kekkerit’ | ly p‰ıru,
p‰ırud ’pidot, kestit’ | ve p‰ır, p‰ırud | va p‰ıru id.
< ven pir ’pidot, kekkerit’.
Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 99
(+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 58, 151 (+ ka va; < sl, vanha
laina?), *Haavio Vir 1937 423–33, Kalima 1952 SlS 137 (<
ven), Nirvi SbFAW 1960 148 (+ ink), SKES 1962 552 (+ ly),
Plöger 1973 RL 130 (< ven; tuskin vanha laina).

piisami (Lönnr 1880 piisamo; eri tahoilla murt., istutettu Suomeen vasta 1920-luvulta alkaen), piisamimyyrä, piisamirotta (Häme) ’turkiseläin, Ondatra zibethica / Bisamratte’, (vanh.) biisami id.
< nr saks bisam ’piisami; myski’ << klat
bisamum ’myski t. muu voimakkaan hajuinen aine’
(todennäk. < seem).
Hellquist 1939 SEO 72 (nr bisam ’myski’ << lat), Kluge 1989
EW22 87 (lat < hepr).

piisata (Gadd 1768; yl.) ’riittää, olla kylliksi / reichen, genügen’ ~ ink p‰ısata | ka piisata ’riittää’ | va
p‰ısa- (< sm t. vi) id. | vi piisata (prs. piisab, murt.
myös piiskab) ’piisata, riittää’ (sm > lpN murt.
pii |sit, R piset, In pijssœa∞d ’riittää’)
< mr vur spisa ’syödä; ravita, antaa ruokaa; varustaa eväillä; riittää, olla kylliksi’ < kas sp‰ısen
’antaa ruokaa, varustaa eväillä; (ruoasta:) ravita,
tehdä kylläiseksi’ (vrt. nr spis, kas sp‰ıse, ns Speise
’ruoka, ravinto’) << klat spesa, spensa ’maksut,
kulut’, alk. ’miehistön varustamisesta aiheutuvat
kulut’ < lat expensa v:stä expendere ’suorittaa
maksu’.
Ganander 1787 NFL 2 373a (sm < ruots), Renvall 1826 SSK 2
65 (< ruots), Ahrens 1843 GrEhstn 124 (+ vi), Hellquist 1939
SEO 1045 (ruots sanasta), Lagercrantz 1939 LpWsch 644 (lpN
murt. < sm), Karsten 1944 FmS 10 383 (sm < nr murt. Sm,
vanh. nr), *Toivonen 1952 NphM 53 323–25, SKES 1962 552
(+ ka va (< sm)).

piisi (Gan 1787; et. hämmurt. Pohjanm PSm) ’avoin
tulisija suuren leivinuunin yhteydessä, takka; uunin
reunus, liesi (Satak Häme); savupiippu (Savo PKarj)
/ offener Herd am Backofen, Kamin; Ofenumrandung, Herd; Schornstein’ ~ ka piisi ’avoliesi uunin
kulmauksessa; savupiippu’ | vi murt. piis ’liesi,
hella’ (sm > lpN murt. bii |si ’takka’)

< nr spis ’liesi, takka’, lyhentymä s:sta spisel id.,
tansk (s)pisel ’lämmitetty huone’ < kas pisel id. (<<
lat balneum pensile ’lämmitetty kylpyhuone’).
Renvall 1826 SSK 2 65 (sm < ruots), Tammemägi 1906 EKirj
1 303 (+ vi), Ariste 1933 ERL 87 (vi < ruots; sm < nr murt.
Sm), Hellquist 1939 SEO 1045 (ruots sanasta), SKES 1962
552 (+ ka ja lp < sm).

piiska1 (Alastaroensis 1634; yl., ei Ink) ’ruoska,
vitsa; hiuspalmikko (hämmurt. Satak, osin VarsSm
EPohjanm TornLaakso) / Peitsche, Rute; Haarzopf’,
johd. piiskata (GJCalamnius 1734) ’ruoskia, kurittaa
vitsalla; muokata (pellavia, villaa, nahkaa); hämmentää, vatkata (hierimellä esim. puuroa,
leipätaikinaa)’, piiskuri, piiskari ’piiskaaja; nahan
muokkaaja’,
piiskoittaa
(paik.
hämmurt.)
’palmikoida (hiuksia)’ ~ ka piiska ’vitsa, piiska’,
piiskata ’lyödä, hakata, piiskata; parkita nahkaa’
< nr piska ’piiska, ruoska; palmikko’, piska ’piiskata’, nt pisk ’piiska’ < saks (vanh.) picze id. (vrt. ns
Peitsche ’piiska, ruoska’).
Renvall 1826 SSK 2 65 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 116 (<
ruots saks), Streng 1915 NRL 153 (+ ka; < vur mt < saks),
SKES 1962 552–53 (ka < sm).

piiska2 (Eurén 1860; Länsip Ruija) ’sadepisara / Regentropfen’, piiskoa ’pisaroida, vihmoa’ ~ vi piisk
’pisara’, piisata (prs. piiskab) ’tippua, pisaroida’ | li
p‰ısk ’pisara’.
Deskr. sanoja, vrt. pisara. Sm ja vi-li sanat
voivat olla myös eri alkuperää; jos sm sanoista
alkuperäinen on johd. piiskoa, se voi kuulua piiska1
sanan yhteyteen, vrt. vihmoa, ripsiä ’lyödä vitsalla;
sataa tihuttaa’.
Kettunen 1938 LivW 299 (sm ~ vi li), SKES 1962 553 (deskr.
sana, vrt. pisara sekä lp bisketit ’tihkua, vuotaa’).

piisku (1850 piiskunlehti; PHäme), et. kultapiisku
’Solidago (virgaurea), eräs ruohokasvi / Goldrute’,
murt. (1850; Häme) myös ’ohdake (Cirsium)’, johd.
piiskunen ’kultapiisku; kielo (paik. Kymenl)’ ~ ka
piiskoi ’pillike; ohdake’ | ly p‰ıskuhei7n | ve piskhein
’pillike’ (vrt. myös ly p‰ıskaDl7nitVs, ve piskj®a7ne ’ohdake’).
Varmaankin alkuaan pillikkeen nimitys, ja siten
samaa onomat. alkuperää kuin piiskua (ks. tätä), vrt.
myös piitiäinen.
SKES 1962 553 (sm ~ ka ly ve).

piiskua (Jusl 1745), piiskuttaa (JCajanus 1683; savmurt., paik. Häme KPohjanm) ’vihellellä, piipittää
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(lintu) / pfeifen, piepen’, ilm. takaperoisjohdoksena
piisku (Savo PKarj Kain, paik. KPohjanm) ’pajupilli, pyypilli (pyynpiisku)’ ~ ka piiskoa, piiskuo, piiskuttoa, piitVskoa ’ääntää vienosti, viheltää (lintu)’,
piiskuta ’id.; matkia pyyn ääntelemistä, puhaltaa
pyypilliin’, piisku ’pilli, tav. pyypilli’ | ly p‰ıskuta
’piiskuttaa, piipittää’ | ve (Ahlqv) piskutta | va (Tsv)
p‰ıskua, p‰ıska- id. | vi piiksuda ’piipittää’.
Onomat. sanoja, vrt. interj. pii (linnun ääntelystä)
sekä piipittää (ks. tätä). Samanlaisia onomat. verbejä
on muissakin sukukielissä, vrt. lpN biVs |kot (In Kld)
’kirkua, puhua kirkuvalla äänellä (N); kiljua, vinkua
(In); piipittää (Kld)’, mdE piVskadoms, M piVskqdqms
’kiljaista’ sekä syrj pisk{in{i ’piipittää’.
Ganander 1787 NFL 2 374 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
99 (+ ve), Kalima 1915 OLR 186 (+ ka; ims ? > ven murt.),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 33 (+ lp), Äimä 1919 SUST 45
236 (vrt. syrj), SKES 1962 553 (+ ly va; lp md syrj erillisiä
onomat. sanoja).

piislaki (LönnrLis 1886; VarsSm), pislai, pisla
’kuisti, porrasrakennelma ulko-oven edessä /
Vorbau, Beischlag’
< nr vur bislag ’oveneteisrakennelma, kuisti,
portaat’, saks sanan beischlag id. mukaan; saks ja
ruots
sanoilla
on
tarkoitettu
(keskiajan)
kaupunkitalojen kivisiä porrasrakennelmia.
SKES 1962 553, *T. Korhonen 1991 KA 37 418, 431–33.

piisma ks. pisma.
piispa (Agr; kirjak.) ’Bischof’, johd. piispallinen,
piispuus
< mr bisp, biisp ’piispa’, lyhentynyt (ilm. henkilönnimen edessä arvonimenä käytettynä) s:sta biskop
’piispa’ << kr epískopos alk. ’kaitsija, valvoja’ (epí
’päälle’, skope˜ın ’katsoa’). — LpN bis |pâ ’piispa’ <
sk t. sm; In pispe ’piispa’ < sm.
Spegel 1712 Gloss 52 (sm pispana [!] ~ ruots biskop, tansk
bisp, saks lat kr), Becker 1824 FGr 3 (sm ~ ruots biskop, bisp),
Ahlqvist 1871 KO 220 (+ lp; < mr < kr), Streng 1915 NRL
153, Äimä 1919 SUST 45 27 (lpN bis |pâ, bismâ < norj; lpIn <
sm), SKES 1962 553–54 (lp bismâ lainattu kansank. piisma
asusta, joka tavataan Vienan ja Ink runoissa; sen -m- ehkä
piisma ’kirjoitus’ sanan vaikutusta).

piissari (Lönnr 1880; paik. Laat- ja PKarj) ’kirjuri /
Schreiber’, piissaroida ’kirjoitella, piirustella’ ~ ink
p‰ıssari | ka piissari ’kirjuri’, piissaroija ’olla
kirjurina’ | ly ve pisa\r | va (Tsv) p‰ıs(eri ’kirjuri’
< ven písa\r ’kirjuri’ (v:stä pisátƒ ’kirjoittaa’).

Lönnrot 1880 SRS 2 200 (sm < ven), Ruoppila 1956 EKarj 116
(johd. piissaroida), SKES 1962 554 (+ ka ly ve va), Nirvi 1971
InkS 415 (ink < ven), Plöger 1973 RL 130.

piitata (Lönnr 1880; yl., ei Verml Ink) ’välittää, perustaa jstk / sich um etw. kümmern’, piittaamatta,
piittaamaton.
Alkuperä epäselvä; yhteinen alkuperä piitta
sanan johdoksen piitata ’yhdistää poikkipuulla;
pingottaa kuivumaan (nahka); taivuttaa (puuta)
paininpuussa’ kanssa on sekä merkitys- että
levikkiseikkojen nojalla epätodennäköinen.
SKES 1962 555 (suhde piitta sanaan selvittämättä).

piitiäinen (1850; paik. PKarj Kain) ’pillike, Galeopsis; ohdake, Cirsium / Hohlzahn; Distel’ ~ ka piitoi
id., piitiene ’id.; orjanruusu’, piitVsiene ’orjanruusu’ |
ly kukoi-p‰ıd'ahaine, -p‰ıdVzahaine ’orjanruusu, orjantappura’.
Erityisesti merk:ssä ’pillike’ ehkä onomat.
alkuperää, vrt. piisku. Piikikkäiden kasvien nimenä
varmaankin myös vaikutusta pii ’piikki’ sanasta.
Kalima 1923–24 FUF 16 234 (sm ~ ka ly), SKES 1962 554.

piitta (Raam 1642; LounSm Häme KPPohjanm
Länsip, paik. Kaakk- ja KSm Peräp) ’poikkipuu,
tukipuu,
kannatinhirsi;
tuhto
(veneessä),
(kannatinpuusta muodostuva) istuin t. penkki;
kuivausorsi; paininpuu / tragender od. verbindender
Querbalken (auch als Sitzgelegenheit, Bank),
Ruderbank; Trockenstange; Vorrichtung zum
Biegen von Holz’, piitata ’yhdistää poikkipuulla
(paik. Häme PSm); pingottaa kuivumaan (nahka;
LounSm PHäme); taivuttaa (puuta) paininpuussa
(paik. Häme KSm)’, piitas ’saunan lavolla oleva
istuinlauta’ ~ ink p‰ıtta ’veneen keskellä oleva
poikkilauta’ | kaP piitta ’veneen tuhto’ (< sm) | va
(Tsv) p‰ıt (g. p‰ıt®a) ’tukipuu; rattaan puola’, (Must) p‰ıtas ’piena’ | vi piit (g. piida) ’(ikkunan, oven) pieli;
(veneen) tuhto; kannatinpuu’ | li p‰ıtƒ ’paininpuu’
< sk, vrt. mn isl biti, nn bite, nr murt. Sm bita
’kattoa tukeva poikkiparru; yhdistävä poikkipuu’. —
LpN murt. bihtta (In Ko) ’veneen keulassa oleva
poikkipuu, josta vene vedetään maalle’ ilm. < sk;
lpIn p‰ıita ’tuhto; poikkipuu veneessä, johon masto
kiinnitetään’ < sm. — Sm (itämurt., osin PPohjanm)
pintta ’poikkipuu, tuhto; kannatinhirsi; paininpuu’
on todennäk. kontam. sanoista piitta ja pinnata
’piitata, pingottaa (nahka) paininpuuhun’.
Ganander 1787 NFL 2 374a (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 165 (~ mn), Qvigstad 1893 NL 109 (lpN < sk), Sirelius
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1911–12 FUF 11 61 (sm < ruots), Karsten 1915 GFL 159,

167 (sm < mn nn nr murt.), Streng 1915 NRL 154, Kettunen
1938 LivW 299 (+ li), SKES 1962 554–55 (+ va; lpN ositt. <
sm), 571 (sm pintta kontam.), O. Korhonen 1982 Båttermer
83–84.

piittinä (KaakkSm Ink), piikkinä (Lönnr 1880;
paik. KaakkHäme ESavo KSm), piitteni (paik. Laatja PKarj) ’kuumasta vedestä ja siirapista t. hunajasta
tehty juoma / heißes Getränk aus Wasser u. Sirup od.
Honig’ ~ ka sbiite7ni | ve sbite7n id.
< ven sbíte7n ’kuumasta vedestä ja hunajasta valmistettu juoma’.

Ahrens 1843 GrEhstn 87 (sm ~ vi), Genetz 1890 Partikk 145
(+ ve), Rapola 1920–21 Suomi 4:17 347 (+ ka (run.) pi(j)an),
Kettunen 1938 LivW 288 (+ li), Ariste 1952 TeT 105 (+ va),
SKES 1962 555–56 (+ lp < sm), Häkkinen 1987 ES 232, Katz
1988 UAJ Neue Folge 8 10 (< germ *kwikwa), Nikkilä 1994
MUrLang 133–36 (< germ *fika; äännevastaavuus germ kw- ~
sm p- ei tule kyseeseen).

pikanelli (et. L- ja PSm) ’purutupakka / Kautabak’
< nr pikanell id. (nr sanan alkuperä on tuntematon).
SAOB 20 1954 P 823 (ruots sanasta), SKES 1962 556 (sm <
nr).

Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (sm ~ ve; < ven), Kalima Vir 1907
151, SKES 1962 555 (+ ka), Hahmo 1994 Grundlexem 251–
52.

pikantti ’virkistävä, kirpeä / pikant’
< nr pikant ’kirpeä; pirteä; (vanh.) pisteliäs
(puhe, ihminen)’ << ransk piquant ’id.; (alk.)
pistävä’ v:stä piquer ’pistää’.

piityä ks. piintyä.

TS 7 1915 610 (sm << ransk), Hellquist 1939 SEO 760, Renkonen 1954 Avainsanoja 48.

piitämä (JuslLis, Kal; I- ja PSm, paik. EPohjanm)
’loimia pirtaan pujotettaessa syntynyt virhe kankaassa, kun yksi piinväli jää tyhjäksi; kolo, lohkeama teräaseen terässä / durch einen falsch eingefädelten
Kettfaden entstandener Webfehler; Kerbe, Riß in einer Klinge’ ~ ink p‰ıtämä ’rihman katkettua kankaaseen syntyvä virhe’ | ka piitämä ’kolo, lovi (terässä);
tyhjä piinväli kankaassa’.
Johd. sanasta pii2, ks. tätä.
SKES 1962 543–44 (s. v. pii; sm ~ ka).

pika (Jusl 1745 ’kiire’) ’schnell-’, sijam. pian (Agr;
yl.), pikemmin, pikimmi(te)n, pikimmältä (Agr), tuota
pikaa, yhd. pikajuoksu, pikajuna, pikakirjoitus, pikaruoka jne., johd. pikainen, pikaistua ’kiivastua, suuttua’, piakkoin ~ ink pikastua ’pikaistua, suuttua’ | ka
pika ’hurjapäinen (ihminen)’ | ve pi7gei, pig®a
’nopeasti, pian’, pigembaDli ’pikemmin’ | va pig®a
’pian’ | vi pea ’pian, nopeasti; melkein’, peagi ’pian,
kohta’ | li pig®a ’pian’ (lpN murt. bikkan (In) ’kiivas’
< sm pikainen).
Mahd. < (k)germ *fika, vrt. isl fik ’vikkelä, kevyt
liike’‚ nn fik ’uutteruus, vikkelyys, kiire’; mahdollisena on pidetty myös pitkävokaalista lähtömuotoa
(mn fíkr ’halukas, ahne, himokas’, mr f ‰ıkia ’havitella, kiirehtiä’, nr fika ’tavoitella, ahnehtia; (murt.) kiirehtiä’).
Voi olla myös äänteellisesti motivoitu sana, joka
muodostuu ominaiskestoltaan lyhyistä (ja siten nopeista) äänteistä.

pikari (Agr; laajalti murt.) ’jalallinen lasi t. muu
juoma-astia; malja / Kelch, Pokal, (Wein)glas;
Becher’ ~ ink pikk®ari ’pikari, viinalasi’ | ka pikari
’pikari, malja; pikarillinen’ | va pikari ’pikari’ | vi
(vanh.) piker (g. pikri) ’malja’, murt. pigar (g. -i)
’ryyppy’
< mr bikar(e), mn (myöh.), isl bikarr ’pikari’ <
mas bikeri jne. << lat becarium, dissimiloitunut
muoto s:sta bacarium, johon vrt. bacar
’viinitynnyri’.
Becker 1824 FGr 3 (sm ~ ruots bägare ’pikari’), Ahlqvist 1856
WotGr 144 (+ va vi), Lindström 1859 KeltGerm 35 (~ isl lat),
Thomsen 1869 GSI 140 (sm < mn mr nr murt.), Streng 1915
NRL 154 (+ ka; < mmr mn << lat), Vries 1961 AnEW 36,
SKES 1962 556.

pikee (eri tahoilla murt., uud.) ’kangaslaatu / Pikee’,
yhd. pikeepaita, pikeeneulos
< nr piké ’pikeekangas’ << ransk piqué id., oik.
»pistelty», v:stä piquer ’pistää’.
Renkonen 1954 Avainsanoja 49 (sm << ransk).

piki1 (Schr 1637; yl.), g. pien t. (vanh., paik. murt.)
piin, pikin (Raam 1642 »savella ja pigillä») ’Pech
(Destillationsrückstand)’, johd. pietä, pikeytyä ~ ink
piki ’piki’, pikitä ’pietä’ | va piki ’piki’ | vi pigi id.,
pigitada ’pietä’ | li pik ’piki’
< vur bick, pick (nr beck), mr bik ’piki’ (mn nn
isl bik) < kas pik << lat pix (g. picis) ’piki, terva,
hartsi’. — Li pik mahd. < latv pi;kis ’piki’; lpN bik |kâ
’terva’ ilm. < sk.
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Moller 1756 Beskr 158 (sm pihka, piki ~ ruots bek), Ganander
1787 NFL 2 375 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 160 (+ li piki, lp
bik; < mn, ruots murt. bik), Qvigstad 1881 Beiträge 121 (lp
bik |kâ < sk), Karsten 1909 IF 26 249 (sm < mn mr << lat),
Streng 1915 NRL 154, Kettunen 1938 LivW 289 (li < latv <
kas), SKES 1962 556 (+ ka va < sm; lp mahd. < sm pikki).

piki2 (Lönnr 1880; Kain, paik. PPohjanm Peräp Länsip) ’(karhun, poron t. lampaan) selkärasva /
Rückenspeck (von Bär, Rentier od. Schaf)’ ~ kaP
piki ’poron rasva’
< mr, nr murt. Sm spik ’silava, rasva’ (mn spik,
nr späck, kas spek, ns Speck ’rasva’ jne.). — Samalta
taholta lainattu myös päkki, ks. tätä.
Karsten 1944 FmS 10 384 (sm < mr mn), SKES 1962 556.

pikisuolainen (Lönnr 1880; PSavo KSm KPohjanm
Verml, paik. KarjKann PKarj EPohjanm PSm Ink)
’vahvasti t. kypsäksi suolattu; liian suolainen / stark
gesalzen, gepökelt; versalzen’, pikiliha (Flor 1678;
ei murt.) ’suolattu t. kuivattu liha’
< sk, vrt. mr spiki(lax) ’kuivattu (lohi)’ (josta
ilm. vanh. kirjak. esiintymät), nn spike- ’lujasti,
kypsäksi
suolattu’
(tästä
ainakin
ositt.
pikisuolainen), ositt. sanan lähteenä on voinut olla
myös lpN spikke-, spik- ’kypsäksi suolattu’ (< sk).
Kettunen 1938 LivW 296 (li p‰ık ’(vahvasti) suolattu’ ~ vi piik
’suolaus’), SKES 1962 556 (sm joko < sk t. (ositt.) lp; vi li < sk
t. as), A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2 29–32.

pikka (Renv 1826) ’rautakanki (PSavo); hakku
(paik. Pohjanm
Länsip)
/
Eisenhebel,
Brecheisen; Hacke’, pikata ’lyödä rautakangella;
pistellä paistettavan leivän
pintaan reikiä
(LänsipVerml, jossa pikka myös ’leipäkampa’)’
< ruots, vrt. mr stenpikka ’kivihakku’, nr murt.
picka ’rautakärkinen seiväs; leipäkampa’.
Vendell 1895 PPOb 276 (sm < nr murt.), Karsten 1944 FmS 10
384 (< mr), Wessman 1956–57 FmS 17–18 197 (< sk), SKES
1962 556–57 (< nr murt., mr).

lapsi, pikkusormi, pikkurilli; pikkuauto jne., pikkuhiljaa ’hiljakseen, vähitellen’, muita johd:ia pikkainen, pikkarainen, pikkurainen (molemmat Agr), pikkurui(kkui)nen, pikkuriikkinen jne. ~ ink pikkarain
’pikkarainen’, pikkuruikkuin ’hyvin pieni’, pikkurilli
’pikkusormi’ | ka pikkuine ’pieni, pikkuinen; vähäinen’, pikku (taipumaton) ’pieni, pikku-’, pikoi (taipumaton) ’hyvin pieni, pikkuinen; vähäinen, vähäpätöinen; hyvin vähän aikaa kestävä’, pikkarainen
’pikkuinen; vähäinen’ | ly pikkarai7ne ’pikkarainen,
hyvin pieni’, pikoi ’aivan pieni’ | ve pikarai7ne,
pikurai7ne ’pikkarainen’ | va pikkarain((e) ’pikkuinen’
| vi murt. (Vaivara) pikkuraine ’pieni’ (< sm t. ink)
(sm > nr murt. Sm pikko, piku(gär) ’hyvin pieni’; ka
> ven murt. pikúVsnoj ’pieni, vähäpätöinen’).
Hypok. sivumuotoja sanasta pieni, ks. tätä; vrt.
myös piskuinen.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (sm pikkarainen ~ va), Vendell
1890 Finnby 105 (sm > nr murt.), Pogodin 1904 Severnorussk
50 (sm ka > ven murt.), Kalima 1915 OLR 185 (ka > ven),
Vaigla 1926 EKeel 5 25 (sm ink > vi murt.), SKES 1962 557
(+ ly ve, vrt. pieni, pisku(inen)).

piknik(ki) (uud.) ’eväsretki / Picknick’
< engl picnic id., alk. ’nyyttikestit’ < ransk
piquenique, aineksina v. piquer ’pistää’ (ks. myös
pikantti, pikee) sekä s. nique ’jk pieni ja arvoton’;
ilmaisulla un repas à piquenique on tarkoitettu
huvitilaisuutta, johon kukin tuo mukanaan jotakin
pientä (syötävää); merk. ’eväsretki’ on syntynyt
engl:ssa, josta se on lainattu takaisin ranskaan.
TS 7 1915 614 (sm < ransk engl), Pulkkinen 1984 LokSp 129
(sm < engl < ransk), DHistFr 1992 1528 (ransk sanasta).

pikoa (kaakkmurt.) ’halkeilla, tulla loville / rissig,
schartig werden’, pikout(u)a (Gan 1787), pikoilla id.,
pikama, pikoma ’pieni halkeama’.
Varmaankin samaa kantaa kuin pykiä ja pykälä,
ks. näitä.
SKES 1962 670 (s. v. pykä).

pikkelssi (uud.) ’etikkavihannessalaatti / Mixed
Pickles’
< engl (mixed) pickles id., vrt. pickle ’suolavesi,
etikka
(säilöttäessä);
suolaveteen
säilötty
ruokatavara, vars. maustekurkku’ (engl sanan
alkuperä on tuntematon).
TS 7 1915 612 (sm < engl), Pulkkinen 1984 LokSp 129, OxfEt
1985 678.

pikkuinen (LPetri 1649; yl.) ’klein’, (ilm. tästä lyhentyneenä) taipumaton attr. pikku id., yhd. pikku-

pikommi (1909; etup. Laat- ja PKarj Savo) ’kova
vauhti, juoksu / hohes Tempo, Laufen’, pekommi
(Hollola) id.: ottaa pikommin t. pikommia ’juoksee
karkuun’, pistää pikommiksi id.
< ven begóm ’täyttä vauhtia; juosta kovaa’ (s:sta
beg ’juoksu’).
Wessman Vir 1909 58 (sm < ven), SKES 1962 513 (sm pekommi, pikommi < ven), Plöger 1973 RL 131.
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pila (Koll 1648; yl., ei Verml Ink) ’leikinteko, kepponen / Scherz’, pilailla, pilailu, vanh. (Jusl 1745) ja
murt. myös pilata ’laskea leikkiä, pilkata’, yhd.
pilajuttu,
pilakuva,
pilapiirustus,
-piirtäjä;
pilanpäiten ’leikillä’, tähän mahd. myös pila a.
(paik. lounmurt. E- ja KaakkHäme) ’pieni,
vähäpätöinen’ ~ ka pila ’pila, leikki’: piloillah,
piloikseh ’leikillä’ | ve pilaita (prs. pilaidan), pil(eita
’pilailla; haukkua, sättiä’ | vi pila ’leikinteko, pila’,
pilada ’pilkata, ivata’, pilastada ’rienata, herjata,
häpäistä’
< sk, vrt. mr spil (nr spel) ’leikki, peli’ < kas spil
’leikki, pila, huvitus’. Vrt. peli, ks. myös pilata.
Ganander 1787 NFL 2 376 (sm ~ vi), Setälä 1912–13 FUF 13
328 (+ ka; < germ; samaa sanuetta myös pilata, jossa ehkä pilla
sanan vaikutusta), Karsten 1944 FmS 10 384, 385 (< mr),
SKES 1962 557–58 (+ ve).

pilari (Agr; laajalti murt.) ’pylväs / Säule, Pfeiler’
< mmr pilare, vur nr pelare id. (mn pílarr, isl
pílár) < kas p‰ılar < klat pilare, lat pila ’pilari’.
Renvall 1826 SSK 2 67 (sm ~ ruots pelare), Karsten 1909 IF
26 251 (sm < germ < lat), Streng 1915 NRL 155 (< mmr vur
jne. << lat), SKES 1962 558.

pilata (Koll 1648; yl., ei lounmurt.) ’turmella / verderben (tr.)’, pilaantua (yl.); pila: olla pilalla,
mennä pilalle t. piloille (yl., ei lounmurt. Verml) ~
ink pilata ’pilata, turmella’, pilahussa (prs. pilah5u)
’pilaantua, turmeltua’ | ka pilata ’vahingoittaa,
turmella’, pilautuo ’vahingoittua, turmeltua, mennä
pilalle’, pila: pilalla, pilah ’pilalla, pilalle’ | ve
pilotada, piloVstada ’turmella’ | va pilata(g) ’pilata,
turmella’, pilauta ’pilaantua, pahentua’ (sm > lpN
billedit, biledit (Lu In) ’tuhota, pilata, turmella’, lpN
bille ’tuho, hävitys; haitta, riesa’).
Varmaankin alk. samaa sanuetta kuin pila
’leikki’;
merk:n
kehitykseen
on
katsottu
vaikuttaneen äänt. läheinen pilla ’vahinko’ (ja mahd.
pillata ’sotkea’, ks. näitä), mutta kyseisen sm sanan
laaja levikki ei tue tätä oletusta. Itsenäisestä
merkityksen kehityksestä kielivät s. v. pila main.
verbien merkitykset ’pilailla; (>) pilkata; (>) herjata;
(>) häpäistä’.
Lönnrot 1854 Enare 244 (sm ~ lp billedit), Ahlqvist 1856
WotGr 145 (+ va), Setälä 1912–13 FUF 13 328 (pila ~ pilata;
mahd. vaikutusta pilla sanasta), E. Itkonen 1960 LpChr 81 (lpN
bille < sm), SKES 1962 557 (+ ka ve; ~ pila, merk:n kehitykseen vaikuttanut pilla).

piletti (Renv 1823 piljetti, biljetti; eri tahoilla murt.)
’lippu / (Eintritts-, Fahr)karte, Billett’

< nr biljett id. << ransk billet ’lippu, tosite’ (lainautunut useisiin Euroopan kieliin, esim. > saks billet, josta ilm. vi pilet (g. pileti) id. sekä > ven bilét,
josta ink piletti ’(paikka)lippu’, ka piliettä ’ilmoitust. pääsylippu; passi; kauppakirja; lupakirja’).
W. Streng 1911 Sivistyssanoja 8 (sm << ransk), Hellquist 1939
SEO 70, SKES 1962 558 (ka < ven).

pili ks. pillu.
pilistää ’viheltää’ ks. filistää.
pilka (paik. Länsip) ’palmikoidut kenkäheinät pariksi sidottuina / zu einem Paar zusammengebundene
Schuhheuzöpfe’, pielka, pielkka (Kittilä) ’kenkäheinäpalmikko’
< lpN bil |ga (E R Lu Ko) ’kenkäheinistä punottu
palmikkopari (N Lu); sylys leikattuja kenkäheiniä
(Ko)’.
SKES 1962 558 (sm < lp).

pilkistää (JuslP, Gan 1786; itämurt., paik. LounSm
Häme KPPohjanm Peräp) ’näkyä heikosti t. osittain;
kurkistaa / schwach od. teilweise zu sehen sein; hervorblicken’, pilkistellä, pilkistys ~ ka pilkisteä
’näkyä vähän, pilkistää, vilkkua; tirkistää, kurkistaa’,
pilkisteäkseh id. | ve piDlkiVstada ’vilkkua, välkkyä;
pilkistää; siristää silmiä’.
Samaa sanuetta kuin pilkottaa, ks. tätä.
SKES 1962 561 (s. v. pilkottaa; sm ~ ka ve). Lisää kirjallisuutta s. v. pilkottaa.

pilkka1 (Agr; yl.) ’iva / Spott’, pilkata, pilkallinen ~
ink pilkka ’pilkka, iva’, pilkata ’pilkata’ | ka pilkka
’iva, pilkkapuhe’, pilkata ’ilkkua, pilkata’ | va (Tsv)
pilk ’pilkka, häväistys, pilanteko’, pilk(et ’pilkata,
moittia, haukkua’, (Kukk) pilkata ’torua; narrata’ | vi
pilge (g. pilke) ’pilkka, iva; pila’, pilgata (prs.
pilkan) ’pilkata, ivata; pitää pilkkanaan, pilailla’ | li
pilkq (prs. pilkub), pilktq ’pilkata’ (sm > lpN bil |ke
(R Lu In) ’pilkka’, bil |kedit ’pilkata; pilailla’).
Varmaankin pilkka2 sanan abstr. käyttöä.
Ganander 1787 NFL 2 376 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
54 (~ lp bilkedet), Puukko & Airila Vir 1901 6 (merk:n kehityksestä), Setälä 1912–13 FUF 13 329 (? + li; ? ~ nr murt.
flikker ’ilve, pila; imartelu’), Hakulinen Vir 1927 214–15
(Kanniston suull. tieto: pilkka1 ~ pilkka2), SKES 1962 559–60
(+ va li; sm > ka lp, nr murt.; varmaankin = pilkka2, sk alkuperä
(nr murt. flikker) aivan epävarma). Lisää kirjallisuutta s. v.
pilkka2.
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pilkka2 (Gan 1787; yl.) ’(puuhun lyöty) merkki,
rasti; maali (ammuttaessa); täplä, laikku (et. I- ja PSm) / (in einen Baum gehauenes) Zeichen, Mal; Ziel
(-scheibe); Fleck’, pilkku (Agr; yl.), pilkkuinen,
pilkullinen; pilkata, pilkkoa ’lyödä merkkejä puihin,
merkitä (Agr kuv. pilcoijttu)’ ~ ka pilkka ’täplä,
pilkku, laikku (tav. eläimen otsassa); veistetty
merkki (tav.) puun kyljessä’, pilkku id. | ly pilkeh
’pilkku, täplä’ | va pilkku ’pilkka, pilkku, täplä’ | vi
(Wied) pilk (g. pilgu), valge-pilk ’täplä (eläimen
otsassa)’
< germ *blika, vrt. nr murt. (Gotl) blick ’vaalea
pilkka puussa’, mr nn nr murt. blika, nr blecka ’merkitä puita lyömällä niihin rasti’, samaa kantaa kuin
kgerm *blaika- (mn isl blíkja ’loistaa (valkoisena)’,
mn bleikr, nr blek ’vaalea; kalpea’), josta varhainen
laina lienee sm laikka (ks. tätä), laikku. Ks. myös
pilkka1, pilkkoa sekä pilkottaa.
Thomsen 1869 GSI 59 (sm ? < mn flekkr ’tahra, täplä’), Saxén
Vir 1897 62 (?? ~ mn flekkr; merk. ’puuhun lyöty rasti’ ja v.
pilkkoa merk.-vaikutusta v:stä nr blecka, mr blika ’rastia puita’), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 158 (+ vi; pilkka ’täplä’ ~
mn flekkr; pilkku ’rasti’, pilkkoa ~ nn mr blika ’rastia puita’),
Mägiste 1928 Demin 27 (+ ka), Uotila Vir 1937 145–50 (+ va;
~ syrj b{iDlk ’täplä eläimen otsassa’), SKES 1962 558–59 (+ ly,
va (< sm), ka (ositt. < sm); samaan yhteyteen ilm. myös pilkka1
ja pilkkoa; merk. ’rasti’ mahd. < germ, vrt. nn murt. blikk
’puuhun tehty rasti’ jne.), Koivulehto Vir 1981 197–98 (< germ
*blika).

pilkka3 ’puusäle, lastu’ ks. pilkkoa.
pilkki1 (eri tahoilla murt.) ’lyhytvapainen (talvi)onki; viehe / kurze (Eisloch)angel; Metallköder’, pilkkiä, pilkitä ’onkia avannosta’
< nr pilk ’pilkkionki’, pilka ’pilkkiä, pyydystää
pilkillä (et. turskaa); poimia sormin’ (nt pilke ’sormeilla, nypliä’).
SKES 1962 560 (sm < nr).

dunkel’, pilkko(i)nen, pilkko(i)sen pimeä (SAchrenius 1766 pilckonen pimiä) ~ ink pilkkoi pimm‰ıä | ka
pilkko(i), pilkkoine: p. pimie | va (Mahu) pilkko-pimmeä, (Must) pilkkoisepimeä | vi pilkane pime, pilkas
pime id.
Alkusointuun perustuva vahvistussana, joka
alkuperältään liittynee pilkottaa sanaan (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 2 377a (sm ~ vi), Mägiste 1928 Demin
26–27 (~ pilkka2), SKES 1962 561 (+ ka va; alkusointuinen
redupl. part., joka on assosioitunut sanaan pilkka2 ’täplä’).

pilkkoa (Gan 1784; I- ja PSm, et. kaakkmurt.) ’pieniä, paloitella / zerkleinern, zerhacken’, rinn. murt.
pilkata (JuslP, Gan 1787), pilkitä, pilkota id., pilke
’pilkottu (poltto)puu’, ilm. takaperoisjohd:na pilkka
(paik. KaakkSm ja hämmurt.) ’puusäle, lastu; viipale’ ~ ink pilkkoja ’leikata pieniksi paloiksi’, pilkku
’pieni kappale kangasta, nahkaa tms.’ | ka pilkkuo
’paloitella, pieniä, halkoa’ | ly pilkkoda ’pilkkoa, paloitella’ | ve pilk{iida ’pilkkoa (puita, lihaa)’ | va
(Tsv) pilkotta ’pilkkoa, pirstoa’, (Kukk) pilkkoa
’leikellä, paloitella’ | vi murt. (? < sm) pilkuda
’lohkoa, pilkkoa’, pilk (g. pilgu) ’lohko, palanen’
(sm > lpKo pelkad ’pilkkoa (polttopuita)’).
Alkuaan varmaankin johd. puuhun lyötyä rastia
merkitsevästä pilkka2 sanasta: pilkkoa siten alk. ’lyödä puuhun pilkkoja’, josta > ’halkoa, paloitella
puuta’ > ’paloitella, lohkoa’. — Koska viimeksi
main. merk. kuitenkin tavataan yksinomaisena muissa ims kielissä, on sanan omap. deskr. alkuperääkin
pidettävä mahdollisena (vrt. pilppa, pilsta).
JuslP 276a (sm pilkata (puita) ~ ruots spjälka ’pilkkoa’), Saxén
Vir 1897 62 (pilkkoa v:n merkitykseen vaikuttanut mr blika
’lyödä pilkka puuhun’), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 159 (<
germ, vrt. nr spjälka), Uotila Vir 1937 146–47 (+ ka ve vi; ~
pilkka2 (omap.)), Wessman 1956–57 FmS 17–18 102 (pilkkoa
< mr blika ’rastia puita’), SKES 1962 560 (+ ly; deskr.-sävyisiä
sanoja, mahd. samaa pesyettä kuin pilkka2, sk alkuperä epätodennäk.).

pilkki2 (LönnrLis 1886; KaakkSm Ink) ’kenkien
pohjauksessa
käytetty
naula;
hiusneula
/
Holznagel (im Schuh); Haarnadel’
< ven VspíDlka (mon. VspíDlki) ’hiusneula; kenkänaula, nupi’ (ven myös > ink spilkka, ka Vspilkka id., ly
ve Vspilk (mon. Vspilkad) ’kenkänaula, puunaula’, vi
murt. pilk (mon. pilgad) ’hiusneula’).

pilkku ks. pilkka2.

Saxén Vir 1898 8 (sm < ruots pligg ’kenkänaula’), SKES 1962
560–61 (sm ka ly ve vi murt. < ven), Plöger 1973 RL 131–32
(< ven mon. VspiDlki).

Hellquist 1939 SEO 1042, Karsten 1944 FmS 10 387 (sm < nr
< as), SKES 1962 561.

pilkko (Gan 1787 pilkkoi): yhd:ssa pilkkopimeä (yl.,
ei Ink, harv. lounmurt. Länsip) ’aivan pimeä / stock-

pilkkumi (yl., ei Verml Ink) ’kulho, vati / Napf,
Schüssel’, paik. myös pilkumi, pilkko, pilkkomi, pilkkuna id.
< nr spilkum ’kulho’ (as spölkumm(e) ’huuhtelumalja’ sanan mukaan; vrt. nr spilla ’kaataa (vettä)’).

pilkottaa (1815; laajalti murt.) ’näkyä vähän, pilkistää / etwas zu sehen sein, durchschimmern’,

339
pilkuttaa (KaakkSm) id., pilkuttaa silmää (Gan
1787), pilkata (silmää) (molemmat paik.
KaakkHäme Kymenl) ’vilkuttaa, iskeä (silmää)’,
pilkkiä, pilkkua ’vilkkua, pilkistellä (et. aurinko,
valo)’, pilkahtaa, pilke ’välähdys, tuike’ (asiak. 1789
»ainoastans silmän pilckexi» ’näön vuoksi’ tjs.),
(valo)pilkku ~ ka pilkottoa ’näkyä vähän, pilkottaa,
vilkkua’, pilketteä ’id.; vilkuilla, tirkistää’ | ? ly
piltVsotada ’pilkottaa (tuli)’ | ve pilkta (prs. pilgab)
’välähdellä, kipunoida’, pilgahtada ’välähtää’,
piDlkitada ’loistaa, pilkistää; siristää (silmiä)’ | va
(Tsv) pilk ’silmäys, katse; silmänräpäys’ (? < vi) | vi
pilk (g. pilgu), murt. pilge ’silmäys, silmänräpäys’,
pilgutada, pilgatada (Wied, murt.) ’välkyttää, vilkuttaa (silmiä)’, (Wied) pilkuda ’pilkottaa,
häämöttää’ | li pilkq (prs. pilkqb), (Sal) pilk (prs.
pilkub) ’välkkyä, tuikkia, vilkkua, hohtaa’, pilk
’katse, silmäys’, pilktq ’vilkuttaa, iskeä silmää’ (sm
> lpKld p{ilkad (T) ’loistaa, kiiltää, kumottaa (kuu,
tähdet)’)
todennäk. < germ *blika-, vrt. mn blika ’välkkyä’,
mr blika ’tulla näkyviin’, mn blíkja ’välkkyä,
loistaa’, ns blicken ’katsoa; välkkyä, kiiltää,
häämöttää’ (> nr blicka ’katsoa; häämöttää’), mn
blik ’loiste’, ns Blick ’silmäys, loiste’ (> nr blick
’silmäys’, ögonblick ’silmänräpäys’; tämän sanan
myöhäistä erill. vaikutusta voi olla vi li pilk
’silmäys’ sanoissa). Samasta germ sanueesta ovat
peräisin myös pilkka sanat (ks. näitä).
Budenz 1867 NyK 6 444 (sm ~ vi li; unk pillog ’välkkyä’),
Lönnrot 1880 SRS 2 204 (vrt. ruots blicka), Saxén Vir 1898 8
(pilkata, ? pilkistää metat. ? < ruots blicka, vi < ruots), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 159 (sm ~ mn), Uotila Vir 1937 149–
50 (liittyy omap. pilkka ’(vaalea) täplä’ sanaan tai < germ),
Karsten 1944 FmS 10 386 (epäilyksittä < sk), SKES 1962 561–
62 (+ ka ve va; deskr. sanoja kuten nr blicka jne.; nr saks blick
’silmäys’ ehkä vaikuttaneet eräiden merk.-vivahdusten
syntymiseen).

pilla (Gan 1787; Laat- ja PKarj Ink, paik. muualla Ija PSm) ’vahinko, hävitys / Schaden, Zerstörung’,
pillata (Kymenl, paik. kaakkmurt.; Mennander 1699
pillailla) ’tuhlata, hävittää’ ~ ink pilla ’paha työ’,
pilluri ’pahantekijä’ | ka pilla ’vahinko, haitta;
tappio; paha teko’, pillata (harv.) ’vahingoittaa,
pilata’, pillakas ’vahinkoa aiheuttava, vahingollinen;
tappiollinen’, pillamus ’pahantekijä’ | ly pil(lu)
(mon. pillad) ’vahinko’, pilloida ’tehdä vahinkoa’,
pillamuz ’pahantekijä’ | va pilla ’paha, pila, paha
teko, ilkityö’ | vi (murt.) pill ’tuhlaus; vahinko’.
Todennäk. lainaa samasta sk sanueesta kuin
pillata (ks. tätä), vaikka rinnastukseen liittyy
kronologisia vaikeuksia. Levikin (ja merkityksenkin)

nojalla sanan olettaisi olevan pillata v:ä vanhempi
laina, mutta välittömän lainalähteen esittäminen on
vaikeaa, koska sk taholla sanueeseen kuuluu
vanhastaan vain verbejä: ilmaus nr till spillo, mr till
spille ’hukkaan’ on muodostettu kas ilmauksen t5o
spilde ’hukkaan’ mukaan. — LpN spillo: spillui
mânnât ’mennä hukkaan’ < sk; lpIn pille (Ko)
’vahingon-, tuhontekijä’ < sm t. ka.
Renvall 1826 SSK 2 67 (sm pillo ~ piltto), Setälä 1912–13
FUF 13 328–29 (sm ~ ka vi; pilla ~ pillata; < germ), SKES
1962 562–63 (+ ly va; ~ pillata; < germ; lpIn Ko < sm).

pillahtaa ks. pillittää.
pillastua (Gan 1784; et. I- ja PSm) ’vauhkoontua
(et. hevonen), suuttua / durchgehen (Pferd), sich erzürnen’, pillaantua (paik. murt.), piltaantua (Pielavesi), piltauda (Oulujoki) id. ~ kaP pillastuo ’vauhkoontua, pillastua’ (? < sm).
-lt-aineksen sisältävien varianttien perusteella
voi liittyä s. v. piltua main. johdossikermään;
toisena, vaihtoehtoisena kantana on mahdollinen
myös pillahtaa, pillittää (ks. tätä) sanoihin liittyvä
onomat. vartalo (deskr. alkuperään viittaa li p‰ılpastq
’pillastua (hevonen)’); tällöin -lt-:lliset muodot on
tulkittava
konta-minaatioiksi
(vrt.
kiltautua
1
’pillastua’ (ks. kilta ) sekä s. v. piltua main. sanat).
Merk:n puolesta tuskin voi olla johdettu v:istä sm
pillastaa (Laihia Keuruu) ’pilata, silputa’, ka
pillastoa (Tver) ’vahingoittaa, turmella’ (♦ pilla
’vahinko, hävitys’, ks. tätä), kuten on oletettu.
Ahlqvist 1887 KalKarj 48 (sm ~ ka pillastoa), SKES 1962 563
(♦ pilla, pillastaa).

pillata (Flor 1702; lounmurt. LUus, paik. Satak Häme) ’kaataa päälleen t. lattialle (jtak nestettä), sotkea
/ verschütten; beschmutzen’
< nr spilla ’kaataa, läikyttää; menettää, tuhlata’,
vanh. ’tuhota, tärvellä’, mn spilla, kas spillen ’tuhlata, hävittää; tiputtaa, varistaa’, spilden ’tärvellä, tuhlata’, mys spildan ’tuhota’ (germ *spelSian). — Vi
pillata ’tuhlata, haaskata; tiputtaa, varistaa’ ja li pillq
’tuhlata; tiputella levälleen’ ilm. erillisiä lainoja <
kas spillen; lpN spil |lit (E Pi Lu) ’tuhlata; kaataa,
läikyttää’ < sk. Ks. myös pilla.
Ganander 1787 NFL 2 377a (sm vi < ruots), Ahrens 1853 GrEhstn 162 (sm vi < ruots as), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va
pillaele- ’hukata, tuhlata’), Thomsen 1890 BFB 50 (+ li), Setälä 1912–13 FUF 13 328–29 (+ pilla (sm ka vi); < ruots kas
germ *spilSian), Karsten 1944 FmS 10 387 (< mr), SKES 1962
562–63 (+ ly; < ruots tai jo vanhemmastakin germ kielimuodosta; vi li ? < as; lp spil |lit < sk).
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pilleri (Haartman 1774; eri tahoilla murt.) ’(lääke-)
tabletti / Pille’
< nr piller id., (<) tansk piller, monikkomuoto
s:sta pille ’pilleri’ << klat pillula, lat pilula demin.johd. s:sta pila ’pallo, kuula’.

Tähän on verrattu sanaa ve vi pilu ’pieni rako,
kolo’, mutta vertaus on aivan epävarma; huom.
myös sm pili ’pikkupojan penis’, joka voi olla sk
alkuperää, vrt. nr murt. (Sm) pili, pill, (Ruots)
pille, nn pill, as pille, pilk ’penis’.

Hellquist 1939 SEO 761, SKES 1962 563 (sm < ruots).

Kannisto 1919 SUST 46 107 (sm ~ vogP piDl ’naisen häpy’),
Ariste 1933 ERL 87–88 (nr murt. pill(e) ’penis’ > vi pill ’kalan
uimarakko’), Saareste 1938 VGEG 30 622 (sm ~ vi), FUV
1955 108 (sm ?? ~ vog), SKES 1962 564 (+ ka, vrt. ve vi; lp <
sm; vog sana sattumalta yhtäläinen).

pilli (1634; yl.) ’puhallin, huilu; ohut putki (imupilli,
korsi) / Pfeife, Flöte; dünnes Rohr, (Trink)halm’,
pillike (Satak, paik. Häme), pilliäinen (EPohjanm PHäme) ’Galeopsis; peippi (Lamium)’, pillis, pilles
(KSm Verml) ’pillike, peippi; järviruoko, kaisla’,
yhd.
pilliheinä ’pillike, peippi (Kymenl EKarj Savo
KSm); pitkäkorsinen heinä (Peräp Länsip)’,
pillikinttu ’ohutjalkainen’ ~ ka pilli ’pilli, huilu’,
pilliheinä, pilliruoko ’järviruoko’, pillitä ’soittaa
pilliä; vinkua (hengitys)’, pillitteä ’soittaa pilliä’ | va
pilli ’pilli, soitin’, pillittüja ’soittaa (myös esim.
harmonikkaa)’ | vi pill ( g. -i) ’puhallin, pilli, huilu’ |
li piDl ’pilli, huilu’ (sm > nr murt. Sm pill, lpIn pilli
’pilli’).
Onomat. sana. Ks. myös pillittää.
Ganander 1787 NFL 2 378 (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 206 (omap.), Saxén 1895–98 Lånord 193 (sm > nr
murt.), Streng 1915 NRL 155 (sm < mmr spil, nr spel ’peli,
soitto’), Kettunen 1938 LivW 289 (+ li), SKES 1962 563–64
(+ ka va; ~ pillittää; onomat., tuskin lainaa), LpIn 2 1987 367
(lpIn < sm).

pillittää (1777; Jusl 1745 merk. ’puhaltaa pilliä’; yl.
et. itämurt. (ei Verml) Pohjanm E- ja KaakkHäme)
’itkeä, valittaa; soida (korva) / (laut) weinen,
flennen; Ohrenklingen haben’, pillata ’soida (korva,
enteenä kuolemasta; osin EKPohjanm)’, pillahtaa
(itkuun; I- ja PSm), ilm. takaperoisjohd:na (itku)pilli
~ ka pillitteä, pillisteä
’itkeä pillittää’,
pillahtoa(kseh) ’pillahtaa itkuun’ | va (Kukk) pillittüja
’itkeä’ | vi pillitada ’itkeä pillittää’, pill ’itku’, nutupill ’itkupilli’ (nutt, g. nutu ’itku’) (sm > nr murt.
Sm pill(a) ’itkeä’, pillo ’itkupilli’).
Onomat. sana, vrt. pilli, tillittää.
SKES 1962 563–64 (s. v. pilli; sm ~ ka vi, onomat.).

pillu (Gan 1783; yl.) ’(tytön, nuoren naisen, pienikokoisen naaraseläimen) häpy / Vulva (eines Mädchens, einer jungen Frau od. eines kleinen Tierweibchens)’, tästä mukailtuna pimppi ’(et. pikkutytön)
häpy’ ~ ka pillu ’naisen t. naaraan sukupuolielin’
(sm > lpN bil |lo ’naisen häpy’).

piloinen ks. polo1.
pilpa (Raam 1642) ’säle, pirstale (EPohjanm); hilse,
hitu (KaakkHäme Kymenl Suomenl. saaret InkVi) /
Splitter; Schuppe, Häutchen’, pilva (EPohjanm ja
ymp.) ’lastu, muru, roska’ ~ ink pilpa ’hilse’ | ka pilpa, pilva ’männyn kaarnan hilse’, pilpaleh ’puusälö,
pieni puukappale’ (vrt. myös pilmu ’rikka, roska,
silppu, karike’) | va pilpa ’hilse, heinänsilppu’.
Deskr. sana, vrt. hilpa, silpa, silpoa ja toisaalta
pilppa, pilppu.
Hakulinen Vir 1960 291 (sm pilpa ~ vi pilbas (ks. pilppa)),
SKES 1962 564 (sm ~ ka va, deskr.; samaa kantaa kuin pilppa).

pilpattaa (Kanteletar, Lönnr 1880; paik. savmurt.)
’laulella (lapsi, lintu), puhella; kilkattaa / singen,
zwitschern (Kind, Vogel), plappern; klingen, klirren’, pilpakko (paik. PKarj) ’kello’ ~ ka pilpetteä
’kilkattaa (kello)’.
Onomat. sanoja.
SKES 1962 564 (sm ~ ka).

pilpero (paik. PKarj), pilperoinen (PKarj, paik. E- ja
LaatKarj Häme) ’hapero (Russula) / Täubling’,
tähän varmaankin myös pilvisieni (Lönnr 1880), pilvikköinen (LönnrLis 1886; sienilajeja) ~ ka pilpo(i),
demin. pilpoihut, pilpoine ’? hapero’ | vi pilvik
’hapero’.
Nimitys viitannee sienen hauraaseen ja helposti
murtuvaan rakenteeseen ja liittyy siten pilpa sanaan
(ks. tätä). Sama motivaatio on myös hapero nimen
takana (~ hapera, hauras).
Mägiste 1928 Demin 157 (ka ~ sm pilvisieni, pilvikkoinen ♦
pilvi).

pilppa (Eurén 1860; paik. itämurt.), pilppu (Jusl
1745; KSm LSavo Kymenl KarjKann, osin Häme
Pohjanm) ’lastu, säle, pieni pala (esim. leipää) /
Span, Splitter, Stückchen (Brot u. ä.)’, pilputa
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(Kaakk- ja KSm Satak Häme EPohjanm Verml,
paik. KPohjanm Peräp) ’pieniä palasiksi, pilkkoa,
silputa’, pilpota, pilpustaa id. ~ vi pilbas (g. pilpa)
’puutikku, säle, päre’, pilbastada ’halkoa, pirstoa
sälöille’ | li p‰ılpa ’pieni puupala, pirstale’, p‰ılpastq
’pirstoa palasiksi’.
Ilm. samaa deskr. sanuetta kuin pilpa (ks. tätä),
vrt. myös silppu ja pilkkoa sekä pilppu.
Ganander 1787 NFL 2 378a (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW
297 (sm ~ vi li), SKES 1962 564 (deskr.; samaa kantaa kuin
pilpa).

(Eurén 1860; Pori) ’pieni pala’, pilsma (Eurén;
kaakkmurt.) ’hilse’, pilstata, pilstota, pilstoa (paik.
hämmurt. Uus KSm Savo) ’pilkkoa palasiksi,
pirstoa, hienontaa’ ~ ka pilssata (impf. pilstattih)
’pienentää, pirstoa’.
Deskr. sanoja, vrt. pilpa, pilppa, pirsta.
Wiklund 1904 JuhlakNoreen 159 (sm pilsu < sk, vrt. nr flisa
’liuska, siru’), Karsten 1944 FmS 10 388 (pilsu < nr murt. Sm),
SKES 1962 565 (+ ka; pilsta, pilsu deskr. sanoja, rinnas-tus sk
taholle aiheeton).

pilttari ks. piltua.
pilppu (Jusl 1745; Satak EPohjanm E- ja KaakkHäme Kymenl KarjKann KSm) ’puukalikka, jota pelissä lyödään; ko. peli / Hölzchen in einem Spiel;
dieses Spiel selbst’, rinn. pilppa (Savo ja ymp.),
vilppa (Kymi), vilppu (paik. VarsSm Uus), filppu
(lounmurt. Uus) id.
mahd. < nr murt. Sm filp, filppå ’pilppu; pilppupeli’, filpa ’lyödä pilppua’; selitystä vaikeuttaa nr sanan alkuperän epäselvyys. Päinvastainen lainasuunta
ei äänt. seikkojen tähden tulle kysymykseen (sm p- ~
nr f-), sen sijaan sm sanan äänneasun kehitykseen
(vilppu > pilppu) on hyvin voinut vaikuttaa s. pilppu
’lastu, säle’ (ks. pilppa) — nr murt. (Pohjanm) pilp,
pilppu ’pilppu; pilppupeli’ < sm (nr kirjak. pelin
nimi on pilt; varmaankin sama sana kuin nr pilt
’poika’).
Saxén 1895–98 Lånord 193 (sm pilppa, pilppu < nr murt. filpa;
nr murt. pilp(pu) < sm), Karsten 1944 FmS 10 387–88, SAOB
20 1954 P 861 (sm < nr murt. filp; nr pilt taas joko = pilt
’poika’ tai sm pilppu sana mukaelma), SKES 1962 564–65 (sm
? < nr murt.; lainasuunta voi olla päinvastainenkin, jolloin
pilppu ~ pilpa, pilppa), *Koivusalo Kotis 1972 192–96 (sm <
nr murt. filp).

pilsma ’hilse’ ks. pilsta.
pilsneri (uud.) ’vaalea olut; (hyvin) mieto olut / Pilsener; alkoholarmes Bier’
<< saks Pils(e)ner, oik. »pilseniläinen olut(tyyppi)» TVsekinmaassa sijaitsevan huomattavan panimokaupungin nimen Plzevn (saks Pilsen) mukaan.
pilssi (merenkulkutermi) ’veneen t. laivan sisäpohja,
rungon alaosa / Bilge’
< engl bilge (1400-luvulta) id., ilm. samamerkityksisen bulge sanan variantti.
Pulkkinen 1984 LokSp 129 (sm < engl), OxfEt 1985 94.

pilsta, pilstare (LönnrLis 1886; paik. et. itämurt.)
’säle, pirstale; hilse / Splitter, Stück; Schuppe’, pilsu

piltti1 (Agr; laajalti murt., ilm. hengellisen kirjallisuuden levittämänä) ’pieni poika, lapsi; (Agr myös)
mies / kleiner Knabe, Kind; Mann’
< vur nr pilt ’(pieni) poika’, mr pilter, mn piltr
’poikalapsi, pieni poika’.
Ihre 1769 Gloss 2 336 (sm ~ ruots isl), Grimm 1848 GeschD
758 (~ nr mn), Streng 1915 NRL 155 (sm < vur mr, vrt. mn
jne.), SKES 1962 565.

piltti2 (paik. EHäme) ’auran vannas / Pflugschar’
< nr murt. Sm bild (nr bill) ’terävä kärki’, mr
bilder, mn bíldr id., nr plogbill ’auran vannas’.
SKES 1962 565 (sm < ruots).

piltto ks. piltua.
pilttuu (yl. et. EPSatak EPohjanm PHäme LaatKarj
savmurt.) ’osasto, aitaus (tav. hevosella tallissa) /
(Pferde)stand, Verschlag’, rinn. (eri tahoilla murt.)
pilttu (Jusl 1745), piltu, piltto, pilttoo; piltut (: pilttuun), piltus (: pilttuun), piltos (: pilttoon), pilttoos
< nr spilta ’pilttuu’, vur spilt(e), nr murt. Sm
spiltu, nn spiltog id. (vrt. nr spil, spel, spjäla ’päre,
säle’ ja tå, tansk -tog ’kuja, aitaus’).
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 389,
SKES 1962 566 (sm > ka pilttuu; sm muodot eri-ikäisiä ruots
ja sk lainoja).

piltua (Ljungo 1601) ’rikollinen, lainsuojaton, rauhaton / Verbrecher; geächtet, vogelfrei’, piltosmies
(Martti n. 1580 pildås mies), pilttomies (1721 piltomies) id.
< mr biltogha, biltogher ’maanpakolainen,
henkipatto, rauhaton’ (nr biltog). — Samaan
yhteyteen kuuluvat myöhempinä johd:ina piltto
’konna, roisto (Gan 1787); arka, vauhko (hevonen t.
poro), erakko (paik. Peräp Länsip; täällä ilm. lpN
bil |to ’arka, vauhko’ (< nr biltog) sanan
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välityksellä)’, pilttari (Satak Häme) ’pahatapainen,
hurja, raisu (ihminen t. eläin, et. hevonen)’,
pilt(t)omus, pilttimys (paik. KSm PSavo) ’äkämys;
pahatapainen (hevonen)’. Ks. myös pillastua sekä
paltto.

Vir 1947 168 (~ turk), FUV 1955 49 (?? ~ samJr p5uDlu ’ohut
pilvi’), SKES 1962 566 (+ ly; sam turk sanat tuskin sgr kielten
etym. sukulaisia), MSzFE 1967 199, TESz 1 1967 876, UEW
1988 381, Sammallahti 1988 UrLang 547 (sgr), EWUng 1993
375.

Renvall 1826 SSK 2 68 (piltto ~ pillo), Ahlqvist 1871 KO 207
(sm piltua < ruots biltog), Ojansuu 1907 NphM 9 131 (piltto,
pilttomus, piltua < mr biltogha), Streng 1915 NRL 156 (piltua
< mr), SKES 1962 562 (pilttari, pilttomus, piltto, piltaantua
s. v. pilla; < germ), 565–66 (piltua, mahd. piltto ’roisto’ < mr;
piltto ’arka, vauhko’ < lp), *Nirvi 1982 Suomi 123:3 112–14
(piltuas < mr, myöhempiä muunnelmia piltto (-mies), piltturi,
pilttomus jne.).

pimahtaa (Eurén 1860; et. itämurt.) ’kilahtaa,
kajahtaa (kimeästi, korkealla äänellä) / plötzlich hell
erschallen’, pimauttaa, pimputtaa (esim. pianoa), pimata (: pimajaa, paik. Karj Savo) ’soida korkealta’,
pimistä (paik. KarjKann) ’inistä’ ~ ka pimissä
’kilistä; inistä, surista (hyönteiset); itkeä tuhertaa,
pillittää’, pimahtoakseh ’kilahtaa; pillahtaa (itkuun)’,
pimpetteä ’kilistä; inistä; tuhista, vinkua’ | va bimisä
(prs. bimizeb) ’inistä (hyönteiset)’.
Onomat. sanoja, vrt. interj. pim; v:n pimahtaa
merk. ’menettää järkensä’ voi liittyä myös pimeä sanan kuv. merkitykseen ’hullu, mieletön’.

pilu (JuslP, Gan 1787; EKPohjanm ja ymp.) ’lastu,
sälö / langer Span, Splitter’
< nr murt. spil, spilu (nr spjäla) id.
Thomsen 1869 GSI 52 (sm < germ, vrt. nr mn), Karsten 1944
FmS 10 624 (sm < nr murt.), SKES 1962 566.

pilva ks. pilpa.
pilvi (Agr; yl.) ’Wolke’, pilvinen, pilvetön, pilveillä,
pilvistyä; pilves ’pilvinen sää; pilvipeite;
varjopaikka, siimes’ ~ ink pilvi ’pilvi’, pilvitellä
’pilveillä’, pilvettüä ’mennä pilveen (taivas)’ | ka
pilvi ’pilvi’, pilvine ’varjo, siimes; pilvinen,
varjoinen’, pilvetöin, pilveillä, pilvestyö; pilves
’pilvinen sää; siimes, varjo; pilvinen’ | ly pilv(i)
’pilvi’, pilvestuda ’mennä pilveen’, pilvez ’varjo,
varjoisa kohta, siimes’ | ve piDlv, piDlm ’pilvi’,
piDlve/s‰ı7ne ’pilvinen’, piDlves ’siimes, varjo; pilvinen
(päivä)’, pilvestuda ’mennä pilveen’ | va pilvi ’pilvi’,
pilv‰ın ’pilvinen’, pilvisellä ’pilveillä’, pilvessüJussä(g)
’pilvistyä’ | vi pilv ’pilvi’, pilvine ’pilvinen’, pilvitu
’pilvetön’, pilvestuda ’mennä pilveen’ | li p‰ıla, (Sal)
pilu ’pilvi’, piDlDli ’pilvinen’
= lp bâl |vâ ’pilvi’ | mdE pejeDl, peDl, M pejeDl | tVserL
pql, I päql id. | votj piDlem ’pilvi’, piDld{in{i ’mennä pilveen’ | syrj pil, piv ’pilvi’ | ostjI p#elqn, E p#etqn, P
pü3alqn ’pilvi; myrsky-, ukkospilvi (I P)’ | unk felh2o,
felleg ’pilvi’.
Yhtäläisyys turk bulut, tVsuv pqlqt ’pilvi’
sanan kanssa lienee satunnainen. Ks. myös pimeä.
Rudbeck 1717 Spec 78 (sm ~ unk), Fischer 1747 VocSib 57
(sm ~ md tVser votj ostj unk tVsuv tat), Fischer 1768 SibGesch
163 (~ md votj), Lindahl & Öhrling 1780 LL 313 (+ lp), Porthan 1788 OS 1 41a (+ vi tVser ostj), Sjögren 1821 GS 1 29 (~
tVsuv), Castrén 1844 EGS 152 (+ syrj), Sjögren 1849 MélR 1
231 (+ li), Castrén 1849 Ostj 93 (sm ~ tVser syrj ostj unk; ~ turk
bulut), Ahlqvist Suomi 1856 246 (sgr > tVsuv), Ahlqvist 1856
WotGr 145 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), MUSz
1873–81 509, Wichmann 1914–22 FUF 15 36 (+ ka), Räsänen

SKES 1962 567 (sm ~ ka va; onomat.).

pimeä (Agr; yl.) ’dunkel’, pimitä (: pimiää), pimetä
(: pimenee), pimentää, pimennys (auringon-, kuunp.), pimento, pimeys, pimittää ’salata, piilottaa’ ~ ink
pimm‰ıä ’pimeä’, pimetä ’pimetä’, pimm5ehüs ’(kuun,
auringon) pimennys’ | ka pimie ’pimeä, synkkä’, pimetä ’pimetä, tummua, hämärtyä’, pimevys ’pimeys’, pimitteä ’hämärtää, pimentää; tehdä sokeaksi,
sumentaa (silmät); kätkeä, salata’ | ly pimed ’pimeä’,
pimenzuda, pimita ’tulla pimeäksi’ | ve pimed ’pimeä’, pimizuda ’tulla pimeäksi’, pimeduz ’pimeys’,
pimitada ’varjostaa’ | va pimiä ’pimeä’, pimetä
’pimetä’ | vi pime ’pimeä; sokea’, pimeneda
’pimetä’, pimedus ’pimeys’ | li piCmdq ’pimeä’,
piCmdqm ’pimeys’, (k5u, püjava) piCmdqks ’(kuun,
auringon) pimennys’
= votj peDlm{it, pe7nm{it, pejm{it ’pimeä; pimeys’,
pejm{in{i ’tulla pimeä(ksi)’‚ pejm{it{in{i ’pimentää’,
tole/z pejm{itomon ’kuunpimennys’ | syrj pem{id
’pimeä; pimeys’, pemd{in{i ’tulla pimeäksi, pimentyä’
|| samJr päewd'e ’pimeä’ | Jn feide | T faemeiC id. —
Sana on kielemme vanhin -eä/-eä (< *-(e)ta/-(e)tä)
johtiminen adjektiivi; perm ja sam kielten sanat ovat
johdoksen tarkkoja vastineita (ksm *pimedä << ural
*pilmitä), sam kielissä tavataan myös kantasanan
(ural *pilmi- ’olla pimeä’) jatkajia; ikivanhaa
yhteyttä pilvi sanaan voitaneen pitää mahdollisena; l-:n kato ims kielissä on selvittämättä.
Ganander 1787 NFL 2 379 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 307
(+ votj syrj), Castrén Suomi 1845 181 (+ samJr), Sjögren 1849
MélR 1 39 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 99 (+ ve), Halász 1893 NyK 23 438 (+ samJn
T), Wichmann 1914–22 FUF 15 42 (+ ka), Paasonen 1917
Beiträge 15, 94, FUV 1955 49, SKES 1962 566–67 (+ ly),
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Janhunen 1981 SUSA 77:9 19 (< ural *pilmitä), UEW 1988
381, Sammallahti 1988 UrLang 539.

pimistä ks. pimahtaa.
pimppi ks. pillu.
pimputtaa ks. pimahtaa.

Ahrens 1843 GrEhstn 124 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 28 (sm ~ lp), Wichmann 1923 TscherT 83 (+ tVser), Kettunen 1938 LivW 283 (+ li), SKES 1962 567–68 (+ ka; ? li lp
tVser; alk. mahd. deskr.), UEW 1988 731 (sm vi ? ~ lp tVser).

pingviini (uud.) ’Pinguin’
< nr pingvin << ransk pinguin ’pingviini’ lat
sanan pinguis ’rasvainen, lihava’ mukaan.
Hellquist 1939 SEO 762.

pimsikivi (eri variantteineen laajalti murt., ei PSm)
’hohkakivi / Bimsstein’, pimps(i)kivi, pinskivi; pimsteini (Varelius 1845), pimpsteeni jne.
< nr pimsten, pimpsten ’hohkakivi’ (-sten ’kivi’;
suomessa osin käännetty) < saks bimsstein (-stein
’kivi’), mys bumiz << lat pumex id.
Wessman Vir 1909 155 (sm < nr), SKES 1962 567, *Horila
1967 Varelius 278–83 (mm. levikkikartta).

pinaatti (Gadd 1768 Talwi-Spinati, LönnrLis 1886
pinaattikaswi; murt. harv.) ’viljelykasvi, Spinacia /
Spinat’, murt. paik. myös pinatti (Lönnr 1847)
< vur spinat, nr spenat ’pinaatti’ < kys spinat <<
esp espinaca < arab isfina»g (< pers äspänah) id., esp
sanan äänneasussa lat spina ’oas’ sanan kansanetym.
vaikutusta.
Hellquist 1939 SEO 1038, SKES 1969 1087 (s. v. spenaatti;
sm < ruots), Marzell 1979 WbPflanzen 4 450.

pinetti ’lapamato’ ks. pintikka.
pingottaa (Agr; yl., ei Verml Ink) ’kiristää, jännittää
/ (an-, auf)spannen’, pinkeä (paik. Häme Savo) ’ahdas, tiukka, kireä’, rinn. pinkkeä (KarjKann), pinkki
(PSm), pinkko (LUus, osin VarsSm) id., pinkaista
(itämurt., paik. KaakkHäme Pohjanm) ’ponkaista,
lähteä juoksemaan’, pinkoa (kaakkmurt. Pohjanm)
’juosta kovaa’, pingahtaa ’ponnahtaa, singahtaa’;
paik. myös pinka: pingalla ’kireällä’, pinko ’kireä,
tiukka’: pingolla(an) ~ ? ink pinnaht®a ’pillahtaa (itkuun)’ | ka pinkastuo ’pinkaista, lähteä liikkeelle’,
pinkastoakseh ’ponnahtaa, hypähtää, lähteä äkkiä,
pinkaista’ (sm > kaP pingottoa ’pingottaa’) | vi
pingutada
’jännittää,
pingottaa,
ponnistaa,
pinnistää’, pinge ’jännitys, pingotus, kireys’,
pingeline, pingne ’jännittynyt, pingottunut, kireä;
voimakas, ponnekas’, ping: pingul ’tiukalla, kireänä’
| li p(enktq, vanh. pünktq ’pingottaa’, p5(enkald, p‰ınkald
’tiukalla’
= lpN bâg |ge (In) ’pullistunut esine; pieni isomahainen eläin’ (sm pinka muodon äännevastine) | ?
tVserL pingqdq, I pengäqdäq ’luja, vahva, taipumaton’.

pinhuusi (Lönnr 1880; et. Pohjanm Kain, melko
laajalti myös muualla) ’(et. nais)vankila, kuritushuone; aresti; tukala paikka / Gefängnis (bes. für Frauen), Zuchthaus; Arrest; Klemme’, paik. piinhuusi id.
< nr spinnhus ’naisvankila, »kehruuhuone»’ (entisaikainen irtolaisnaisten työlaitos) sanoista spinna
’kehrätä’ ja hus ’talo, huone’— sm:ssa liittynyt kansanetym. ositt. sanoihin piina (äänneasultaan) ja pinne (sanontatav. (olla) pinhuusissa ’olla pulassa, pinteessä’).
Toimitus Vir 1898 88 (piinhuusi < ruots spinnhus + sm piina),
Karsten 1944 FmS 10 389–90, SKES 1962 567.

pinistä (LönnrLis 1886; paik. EPohjanm Ink) ’inistä; kimittää / wimmern; schrill sprechen’, pinata (:
pinajaa; EPohjanm), pinnata (: pinnaa; Pohjanm)
id., pinniäinen (murt. harv.) ’hyttynen t. jk muu
hyöntei-nen’ ~ ink pinissä ’inistä, surista’ | ka
pinissä ’kilistä (kello); inistä, surista (hyönteinen);
itkeä tuhertaa, pillittää’, pi7nahtoa(kseh) ’inahtaa’,
pi7noi ’hyttynen; sudenkorento’ | ly pi7nista ’inistä’,
pi7noi ’hyttynen’ | va (Tsv) pinize- ’inistä, surista’ | vi
piniseda ’inistä, (itkeä) pillittää’.
Onomat. sanoja, vrt. inistä, pimahtaa.
SKES 1962 567 (sm ~ ka ly va vi; vrt. lp bidnjât; onomat.).

pinkeä ks. pingottaa.
pinkka (Lönnr 1880; yl., ei Verml) ’pino, kasa, nippu (esim. paperia) / Stapel, Stoß’, pinkata ’pinota,
järjestää päällekkäin’ ~ ka pinkka ’nippu, kasa, pinkka’, pinkoittoa ’panna pinoon, tehdä pinkka’ | vi
(murt.) pinkas ’koossa’
? < nr murt. (Sm Vi) binke ’kasa, joukko’, vrt. nr
binge ’vilja-, jauhovarasto, -laari’, nn bing(e) ’laari,
hinkalo’, engl bing ’id.; kasa’ (sm > nr murt. Sm
pinka ’lauta-, tiilipino’). — Sm sana voinee olla
myös johd. s:sta pino, ks. tätä.
Saxén 1895–98 Lånord 194 (sm < nr murt. binke; nr murt.
pinka < sm), Karsten 1944 FmS 10 389 (sm < mr nr binge, nr
murt. Vi), SKES 1962 568 (+ ka; vi murt. todennäk. < sm).
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pinkki (uud.) ’vaaleanpunainen / pink’
<< engl pink id., alk. vaaleanpunaisten
neilikkalajikkeiden nimi.
Pulkkinen 1984 LokSp 130 (sm < engl), OxfEt 1985 682.

pinkoa ks. pingottaa.
pinna1 (As 1729; et. länsimurt.) ’(pyörän, tikapuun)
puola, ohut keppi; puunaula / Speiche, Sprosse, dünner Stab; Holznagel’
< nr murt. Sm pinna ’puikko, puola;
kenkänaula’, yleisk. pinne (josta sm pinni, ks. tätä).
— LpN murt. bin |na (Lu) ’puikko’ < sk t. sm.
Renvall 1826 SSK 2 69 (pinni, pinna < ruots pinne), Wessman
1939 FmS 6 52 (pinna < nr murt. Sm), SKES 1962 568 (+ lp).

pinna2 ’paininpuu; (kuv.) hermo(t)’ ks. pinnata.
pinnata (yl., ei Peräp Verml Ink) ’pingottaa (et. nahka naulaamalla se levälleen), kiristää (nauhoja,
soittimen kieliä, vyötä jne.); tinkiä, kitsastella; livetä
velvollisuuksistaan / (eine Tierhaut in einen
Rahmen) spannen, anspannen (Band), eine Saite
aufziehen, anziehen (Gürtel); handeln, knausern;
sich drücken, schwänzen’, pinni (osin hämmurt.)
’jännitys, pingotus (sahan terässä); sahan
pingotinlaite; viikatteen terän (sitä jäykistävä)
hamarapuoli ja siinä oleva paksunnos (rinn. pinne
(Eurén 1860), pinsi (JuslP, Gan 1787), pinna)’,
pinnari ’saituri, kitsastelija; (harv. myös) kova tinkimään’
< nr pinna ’kiinnittää puunauloilla t. tapeilla,
pingottaa kenkänahka lestille; varustaa piikeillä t.
puolilla’ s:sta pinne ’pinna, puola; puunaula’ (ks.
pinna, pinni; tässä main. pinni ’pingotus, jäykistys’
varmaankin lähinnä < nr pinning ’pingotus’ sikäli
kuin se yleensä kuuluu tähän). Sm sanaan on
semanttisesti vaikuttanut s. v. pingottaa main. sanue,
johon se voi muutenkin ositt. liittyä, vrt. kinnata,
jolla samoin on yhtymäkohtia useisiin äänt. läheisiin
sanoihin (mm. kinkeä ’kireä, tiukka’, ks. näitä). —
Sm pinna ’paininpuu’ on merk:n perusteella ilm.
pinnata v:n takaperoisjohdos (johon varmaankin on
vaikuttanut pintta ’paininpuu; poikkipuu’, joka
puolestaan lienee pinnata ja piitta sanojen kontam.);
samalla tavoin lienee syntynyt kuv. pinna: p.
kireällä t. tiukalla ’hermot kireällä’, pitkä p.
’kärsivällisyys, maltti, hyvät hermot’.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 104 (? < ruots pinna), Nieminen Vir 1957 31–33 (pinni ’viikatteen hamara’ < nr pinning ♦
pinna ’? takoa’), SKES 1962 568 (s. v. pinnata; < nr), 569 (s. v.

pinni3 ’sahan terän jännitys’), 571 (s. v. pintta, laajasti sanojen
pinna, piitta ja pintta ’painin-, poikkipuu’ suhteista).

pinne (JuslP, ChrLencqv 1782; melko laajalti murt.,
ei VarsSm Verml Ink): olla pinteessä ’pulassa;
puristuksessa / in der Klemme, Patsche;
eingeklemmt’, uud. myös erilaisista puristimista,
esim. paperipinne ’paperiliitin, »klemmari»’, paik.
murt. myös pintelissä, pinningissä ’ahtaalla, pulassa,
tiukilla’ (sm > lpN (bâhain) bin |dâgiin ’pinteessä’,
Lu pinctakin ’puuhun t. kiveen sidotussa lieassa
(poro)’; sm ? > vi murt. pindes ’lamassa,
surkastuneena (kasvu)’)
? = votj pod{in{i ’sulkea (ovi); asettaa
mehiläispesä puuhun’ | syrj p(edn{i ’sulkea, panna
kiinni’ | vogE I L pänt-, P pant- ’sulkea, panna
kiinni’ | ostj pent- ’peittää; sulkea (ovi; I P); peittyä
näkyvistä, mennä pilveen (aurinko; E P); upota,
vajota (E)’ | unk fed ’peittää’. Rinnastus tulee
kyseeseen, jos oletetaan että on ollut kantasana
pintää ’panna kiinni’ (jota ei ole tavattu murteissa,
mutta sen sijaan Lönnr 1880 ’pingottaa, puristaa’,
missä se voi olla teorioitu).
Toisen selityksen mukaan pinne on pinnata v:iin
liittyvä epäsäännöllinen johdos, jonka vartalon -ntvoi olla pintta sanan (ks. pinnata) vaikutusta tai
muuta myöhempää analogiaa.
Lönnrot 1874 SRS 1 51 (sm < saks Binde ’side’), L. H[akulinen] Kotis 1935 195 (? < germ, vrt. nr binda ’sitoa), SKES
1962 568–69 (+ vi (? < sm), lp (< sm); liittynee sanoihin pinni,
pinnata), UEW 1988 371 (ei sm), Sammallahti 1988 UrLang
547 (sm ~ votj syrj vog ostj unk).

pinni1 (Jusl 1745; LounSm, paik. Pohjanm KaakkSm Savo) ’puunaula; (pyörän) puola; (hius)neula /
Holznagel; Speiche; (Haar)nadel’
< nr pinne ’puikko, tikku, piikki, pii; puunaula;
puola’, mn pinni ’puikko’, nn pinne ’puikko, tikku,
ohut keppi; puunaula’, saks Pinne ’puunaula, nasta’
(> vi pinn ’nasta, niitti’).
Renvall 1826 SSK 2 69 (pinni, pinna < ruots), SKES 1962 569
(sm < nr mr; vi < saks; vrt. pinna).

pinni2 ’(viikatteen) hamara’ ks. pinnata.
pinnistää (Jusl 1745; laajalti murt., ei Peräp Länsip
Verml Ink) ’pingottaa, jännittää, ponnistaa / anspannen, (sich) anstrengen’, pinnistellä, pinnistys.
Kontam.-tyyppinen muodoste, jossa näkyy vaikutusta sanoista pinnata ’pingottaa, jännittää’, pinne
ja pingottaa (ks. näitä) sekä toisaalta ponnistaa (s. v.
ponsi).
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SKES 1962 569 (s. v. pinne; ponnistaa sanan mallin mukaan).

pino (Martti n. 1580; yl.) ’(järjestetty) kasa / Stapel,
Stoß, Haufen’, pinota ~ ink pino ’pino’ | ka pino
’(halko)pino; kasa, läjä’, pinota ’panna pinoon’ | ly
ve pino, pinota | vi pinu ’pino’ (sm > lpLu pitn5o (In)
’pino’)
< germ *f‰ın5o-, vrt. ags (wudu-)f‰ın, kas v‰ıne
’(halko)pino’.
Ganander 1787 NFL 2 380 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 340 (sm ~ vi, lp fino; ~ germ), Ahlqvist 1859 Anteckn
99 (+ ve), Ojansuu 1911 NphM 13 108 (+ ka; < germ *f‰ın5o-,
vrt. ags mys kas), Toivonen 1914–22 FUF 15 82 (lpN fii |dno
(R) < sk), SKES 1962 570 (+ ly; lp osaksi < sm, osaksi erikseen < sk).

pinsakki (KarjKann Ink), pinsakka (Ink) ’miesten
lyhyt takki / kurze (Männer)jacke’ ~ ink pinVzakka
’takki’ | ka pinVsakka, pinVsakko | ly pi7ndVzak(k(e) ’miehen lyhyt takki’ | ve pinVzak ’takki’ | vi pintsak (g. -u)
id.
< ven murt. pinVzák, kirjak. pidVzák ’(lyhyt) takki’
(< engl pea-jacket < kholl p‰ıe id.).
Vasmer 1955 REW 2 354, SKES 1962 570 (sm ~ ka ly ve; <
ven), Plöger 1977 RLDial 322.

pinseä (EPohjanm) ’tiukka, ahdas / eng’, pinsu ’id.
(Lönnr 1880); nirso, kitsas (paik. PSatak PHäme ja
ymp.)’.
Ositt. varmaankin pinkeä sanasta (ks. pingottaa)
vaikutusta saanut deskr. sana. On aivan epävarmaa,
voidaanko tähän suoralta kädeltä rinnastaa ka pintVsu,
ve pinVz (g. pinVzun), li (mon.) p‰ıntVsad ’naisen häpy’
sekä sm (paik. murt.) pinsa, pinsu id., jotka voivat
olla myös erillisiä pillu sanaan liittyviä mukaelmia
(kuten pimppi, pim(p)sa id., ks. myös pippi).
Kettunen 1938 LivW 298 (sm pinsu ’ahdas’ ~ ve li), SKES
1962 570 (+ ? ka pittVsu (piVsu) ’häpy’, vrt. pisa).

pinspakki (eri tahoilla murt., harv.) ’hyvin pehmeä
messinkilaji / Goldtombak, Pinchbak’, rinn. pispakki
(paik. PPohjanm TornLaakso) ’jk metalli’
< nr pinsback < engl pinchbeck id., keksijänsä,
kelloseppä Christopher Pinchbeckin († 1732) mukaan.
Karsten 1944 FmS 10 390 (sm < nr murt.), SKES 1962 570
(sm < nr), Pulkkinen 1984 LokSp 129, 130, OxfEt 1985 682.

pinta (Jusl 1745; yl.) ’Oberfläche’, murt. myös
’puun uloin kerros, kuoren ja sydänpuun välissä oleva »pintapuu»; (et. sian) silava, (hylkeen) nahka ja
sen alla oleva rasvakerros’, johd. pinnallinen, pinta-

va; pinnata ’veistää puusta pintakerros, kellestää’,
pintautua ’tulla pintaan’ ~ ink pinta ’pinta’ | ka pinta
’pinta;
iho,
silava’,
pintaisa
’(puusta)
paksupintainen; sinistynyt; lihava (esim. ihminen)’ |
ly pind((e) (mon. pindad) ’(puun, veden) pinta;
(eläimen) iho’ | ve pind ’pintapuu’ | va pinta ’pinta’ |
vi pind (g. pinna) ’pinta; pintapuu’ | li p‰ında id. (ims
> lpN bid |de (In Ko Kld) ’pintapuu’, bin |da ’silava’,
ven murt. pínda ’pintapuu’)
< germ *spinda-, vrt. ags mas spind ’silava, rasva’, kys spint ’id., pintapuu’, kas, ns murt. spint
’pintapuu’. — On epävarmaa, kuuluuko tähän yhteyteen lainkaan vanhastaan ims sanan vastineena
pidetty votj ped: ped pal ’ulkopuoli’, pedlon
’ulkona’; sitä on viimeksi pidetty hyvin vanhana ims
lainana, mutta merkitysseikat eivät välttämättä tue
tätä oletusta.
Castrén Suomi 1842:4 8 (sm ~ lp bid |de), Ahrens 1843 GrEhstn
124 (sm ~ vi), Mikkola 1894 SUST 8 15 (lp < sm), Pogodin
1904 Severnorussk 50 (+ ka; ims > ven), Paasonen 1906–08
FUF 6 120 (+ md ponda ’vartalo’), Wichmann 1911–12 FUF
12 134 (+ votj), Kalima 1915 OLR 185 (+ va; ims > ven),
Kettunen 1938 LivW 297 (+ li), E. Itkonen 1956 JuhlakPais
619 (md ei tähän, vrt. ponsi), SKES 1962 570 (+ ly ve; ~ votj;
ims > lp ven), Koivulehto Vir 1981 207, *Koivulehto Vir 1986
164–67 (< germ; ksm > votj), Häkkinen 1987 ES 233 (samoin),
UEW 1988 730–31 (ims ~ md votj), Sammallahti 1988 UrLang
553 (sm ~ votj).

pinteli1 (Lönnr 1880; KaakkSm Ink, osin Satak
Häme) ’päänauha, hatunnauha; seppele / Kopfband,
Hutband; Blumenkranz’, pintilä (paik. PSm) ’nauha,
suikale’
< nr bindel ’side, kääre, nauha’ < kas bindel- ’sitomis-’ v:stä binden ’sitoa’.
J. Krohn 1887 Kanteletar3 469 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS
10 390, SKES 1962 570–71.

pinteli2 (Lönnr 1880; etup. länsimurt.) ’kara, akseli;
liipotin / Stift, Achse; Unruh’
< nr spindel < saks Spindel ’id.; värttinä’.
Hellquist 1939 SEO 1043, Airila 1940 Johdatusta 1 60 (sm <
ruots), SKES 1962 571.

pintikka1 ’naisen päähine, päänauha, (päähineen)
pitsi (Gan 1787; PSatak PHäme, paik. PKarj); nauha, suikale (paik. PSm) / Kopfbedeckung, -band der
Frau, Spitzenverzierung (der Kopfbedeckung);
Band, Streifen’
< vur bindika, binnika ’nauha’ < kas bindiken
’(pieni) nauha’, vrt. ns binden ’sitoa’.
Sirelius 1916 SUSA 31 283 (sm < ruots), SKES 1962 571.
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pintikka2 (Kaakk- ja PäijHäme) ’lapamato / Bandwurm’, rinn. pin(n)ikemato (Muurla), pin(n)inkimato
(paik. PPohjanm), pinnikkä (paik. TornLaakso), pinetti (PKarj PSavo)
< nr binnikemask, (murt. Sm) binnik id. (mask
’mato’), alkuosa vur binnika, bindika ’nauha’ < kas
bindiken ’(pieni) nauha’, vrt. ns binden ’sitoa’, Band
’nauha’ sekä Bandwurm ’lapamato’.
Wessman Vir 1909 153 (sm pinetti < ruots), SKES 1962 570.

pintta ’paininpuu, poikkipuu’ ks. pinnata.

(lastenk.) ’kipeä kohta’ | va pippi (lastenk.) ’kipeä’ |
vi pipi (lastenk.) ’kipeä, sairas’.
Assimilaatioon perustuva lastenk. mukaelma sanasta kipeä (sm > nr murt. pipi, pippig (lastenk.)
’pipi’).
Vendell 1904–07 OÖ 694 (sm > nr murt.), SAOB 20 1954 P
941 (nr pippig, pipi < sm, joka todennäk. ♦ kipeä), SKES 1962
572 (sm ~ ve va vi, mahd. kipeä sanan mukaelma).

piplia ks. biblia.

pipana (Lönnr 1880; etup. hämmurt., paik. EPohjanm LUus itämurt.) ’pieni pallero; papana / kleiner
runder Gegenstand; Kötel’, rinn. pipare, pipara
(osin KPPohjanm) id.
Deskr. sanoja, vrt. papana.

pipo (Lönnr 1880, myös pipu; EPHäme, paik. VarsSm LUus) ’kartionmuotoinen puukappale (pelissä),
keila; keilamainen päähine, myssy / Kegel; (Zipfel-)
mütze’, pipa (paik. Häme KSm) ’keila’, yhd. pipolakki (myös paik. Kaakk- ja PSm, uud.), pipalakki
(paik. Häme)
mahd. < nr pippi, murt. Sm pipp ’keila’ (kasta
pipp(i) ’heittää keilaa (pelissä)’).

SKES 1962 571–72, Hahmo 1994 Grundlexem 200–01.

SKES 1962 572.

piparjuuri (Lönnr 1880 piparijuuri; uud.), piparruoti (Flor 1678), piparruuti, -rooti, piparu(u)t(t)i
(Tillandz 1683 Piparutin Juuri; yl. LSm)
’Armoracia rusticana; sen mausteena käytetty juuri /
Meerrettich’, ositt. (jälkiosaltaan) käännetty, aik.
kokonaan lainattu
< vur piparrot, peparrot, nr pepparrot id. (rot
’juuri’), alkuosa samaa kantaa kuin pippuri, ks. tätä.

pippi (paik. EKPohjanm KaakkHäme), pippeli (paik.
muuallakin LSm, Ink) ’penis (et. pikkupojalla) / Penis (bes. eines Kindes)’
? < nr murt. pip, pipp ’penis’, vrt. myös nn murt.
pip, as pippel id., nr pippe ’naisen rinta, nänni’ (sana
voi olla alk. sama kuin pipp(i) ’keila’, josta ks.
pipo). Sm pippi, pippeli voi olla myös lastenk.
mukaelma s:sta kikki, ks. tätä. Pikkutytön t. naisen
sukupuolielintä tarkoittavat (paik. Häme Karj) pippi,
pipo (~ ka pippi, pipoi | ly pippi | vi murt. pipp, mon.
pipud) lienevät pillu sanan mukaelmia (kuten
pimppi, pim(p)sa, pinsa jne.).

pinttyä ks. piintyä.

Renvall 1826 SSK 2 69 (sm piparuuti < ruots), Wessman Vir
1909 155, SKES 1962 572.

piparkakku (Lönnr 1880 piparikakku; yl. et. länsimurt.) ’maustepikkuleipä / Pfefferkuchen’, pipari id.
< nr pepparkaka, murt. pipar-kaka id., oik. »pippurikakku», alkuosasta ks. pippuri.
Karsten 1915 GFL 163 (< nr murt. mr, vrt. pippuri), SKES
1962 572.

piparminttu (Lönnr 1880; uud.) ’Pfefferminze’
käännöslainana < nr pepparmint, lat mentha
piperita id., alkuosa pipar- ’pippuri’ ilm.
vanhempien lainojen (piparjuuri, -ruuti, piparkakku,
ks. näitä) mallin mukaan.
SKES 1962 572.

pipi (Jusl 1745; yl., lastenk.), pipeä ’kipeä, sairas;
kipeä kohta / schmerzend, krank; schmerzende
Stelle’ ~ ink pipi (lastenk.) ’? kipeä kohta’ | ve pipi

SAOB 20 1954 P 940 (nr sanoista), Wessman 1954 FmS 15–
16 112–13 (sm > nr murt. tai toisin päin), Wessman 1956–57
FmS 17–18 105 (sm < nr murt., vrt. nn as), SKES 1962 572
(sm < nr murt. Sm; pipo’naisen häpy’ ~ ka ly vi ositt. ♦ pillu).

pippuri (Agr; yl.) ’Pfeffer’, vanh. ja murt. (VR
1644; VarsSm LUus) myös pippura, johd. pippurinen myös ’vilkas, temperamenttinen’, pippuroida ~
ka pippuri (< sm) ’pippuri’
< mr vur pipar, pip(p)er (nr peppar, isl piparr)
’pippuri’ << lat piper < kr péperi id. (? < pers). —
LpN bip |pur ’pippuri’ < sm, N bippâr (R In Ko Kld)
nähtäv. < sk; vi pipar (g. pipra) ’pippuri’
varmaankin < mr.
Renvall 1826 SSK 2 69 (sm ~ ruots), Qvigstad 1893 NL 108
(lp < sk, osaksi < sm), Setälä 1913–15 FUFA 13 62 (sm < mr
<< lat), Streng 1915 NRL 156, Hellquist 1939 SEO 756, SKES
1962 572 (sm > ka; vi < mr).
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pireeni (Häme, paik. Satak PSavo) ’koristekasvina
käytetty pensasangervo, Spiraea / Spierstrauch’,
rinn. paik. pireini (Satak), piraja, pireja (paik.
murt.)
< nr spirea, murt. spereja << lat Spiraea ’angervo’; sm sanan johdin on omaksuttu syreeni, sireeni
sanasta.
SKES 1962 573 (sm < nr).

pireä (Renv 1826; LSavo KSm, paik. Häme EPohjanm), pirakka (JuslP, Gan 1787; Laat- ja PKarj Savo KSm, paik. KPohjanm) ’raikas, viileä, tuore, rapea; pirteä, virkku / frisch, kühl, knackig; munter,
lebhaft’, pirakoitua (PKarj, paik. Savo) ’virkistyä,
raikastua’, piristää, piristyä (etup. itämurt.) ~ vi
(murt. Wied) pire ’kärsimätön, rauhaton’, pirakas
’kiivas, vauhko’
= lpN bârok (In Ko) ’ketterä, vikkelä’ | syrj per{id
’nopea, ketterä, vikkelä’. — Samaa, deskriptiiviseksi
muotoutunutta kantaa näyttävät olevan myös sm
pirteä (Eurén 1860; et. KaakkSm), pirkeä (Kymenl,
paik. ESavo KSm; ehkä kontam., vrt. virkeä), pirhakka, pirjakka, pirtsakka, pirskeä, ka pirhakka ’nopea, reipas; kova (pakkanen)’, vi pirtsak(as) ’tuittupäinen’.
Ojansuu Vir 1909 114 (sm pirhakka ~ vi), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 30 (sm pireä ~ lp), SKES 1962 573 (+ ka syrj sekä
sm pirteä, pirkeä jne.), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 220,
EEW 1982–83 2073, UEW 1988 732 (sm ~ vi lp syrj).

pirhana ks. perhana.
piripinta (Eurén 1860; yl. et. itämurt. KPPohjanm):
piripintaan, -pinnalla t. -pinnassa ’ääriään myöten
täyteen t. täynnä / randvoll’, pirilaita (: pirilaitana,
-laitasillaan, -laitainen jne.; kaakkmurt. ESavo) id.
~ ka (au, harv.) piripinta (: -pinnalla, -pinnassa),
piripintaine | va (Must) piripinnall®a | vi murt. piripindani (terminat. -ni) id.
Kyseessä on varmaankin alk. yhdyssana piiri +
pinta t. laita; tällaisia piiri-alkuisia variantteja onkin
paik. sm murteissa sekä esim. Lönnr 1880 (piiripintainen); au va ja vi murt. sanat voivat kaikki olla
sm:sta kulkeutuneita. Vrt. myös vi murt. pirdeni ~
piirdeni täis id. — Sekä sm että vi murteissa on
lisäksi lukuisia äänt. läheisiä samamerkityksisiä
ilmauksia,
jotka
kielinevät
sanan
deskriptiivistymisestä
ja
semanttisesta
etääntymisestä lähtökohdastaan.

Ruoppila Vir 1938 211 (piri ♦ piiri), SKES 1962 573 (sm ~ ka
va vi).

piristyä ks. pireä.
piristä1 (Mennander 1699; eri tahoilla murt.) ’siristä, soida (esim. puhelin) / schrillen, klingeln’, pirinä,
piristää, pirahtaa; pirauttaa ’soittaa puhelimella’ ~
ka pirissä ’päristä, piristä, turista’, pirisytteä
’päristää (nenää)’ | ve biraita ’piristä, kitistä’ | va
birata (prs. birr®avad) ’siristä, surista (hyönteiset)’ |
vi piriseda ’siristä, surista; itkeä tillittää’.
Onomat. sanoja, perimmältään samaa alkuperää
kuin s. v. piristä2 main. sanat.
Pogodin 1904 Severnorussk 10 (sm ~ ve; > ven murt. f/yrajdatƒ
’päristää (nenää)’), SKES 1962 572 (+ ka va vi, onomat.).

piristä2 (Eurén 1860; KPPohjanm Kain Peräp, paik.
ESm) ’varista, karista; tihkua, pirskua / rieseln,
(ab)fallen; sickern, tröpfeln’, pirata (: pirajaa,
EPohjanm) id., pirauttaa ’sataa vähän vettä; itkeä
vähän’, piristää (Alm 1767 sateen piristyxiä
’kuuroja’), pirottaa ’sirottaa, pirskottaa, valuttaa’,
pirota (: pirkoaa) ’singota, lennähtää’, pirahtaa
(Jusl 1745) ’murtua’ ~ ink pirahtaissa ’mennä
säröille’ | ka pirissä, pirata (prs. pirajau) ’varista,
karista, rapista’, pirisytteä ’varistaa’, pirahtoa
’tipahtaa, ripsahtaa, pirskahtaa’, pirahtoakseh
’pillahtaa (itkuun)’, pirahuttoa ’varistaa, tipauttaa’ |
ly piriVsta ’varista, valua (kuiva aine, esim. jyvät
säkistä)’, piroitada ’ripottaa, varistaa (vahingossa)’.
Deskr. sanoja, jotka ainakin ositt. ovat samaa alkuperää kuin s. v. piristä1 main. sanat. Samaan yhteyteen kuuluvat myös sm pirskoa, pirskua (Agr),
pirskottaa (Juusten 1575), pirskuttaa ~ ka pirskoa,
pirskuo ’roiskua, räiskyä, pirskua’, pirskuttoa ’roiskuttaa, pirskottaa, lirauttaa, pärskyttää’, pirskahella
jne., sm priiskata (Agr), priiskottaa (paik.
länsimurt.) ~ ka priiskuttoa ’pirskottaa’ sekä sm
(paik. TornLaakso) pirsa, ka pirsakko, ve pirz
’herkkäitkuinen ihminen’.
Wichmann 1911–12 FUF 11 221 (sm sanak. pira ’siru, muru’ ~
votj syrj ostj unk ym.), Kalima 1915 OLR 186 (ven pirzatƒ
’itkeä’ < ka ve), Kettunen 1938 LivW 291 (sm pira ~ li pir®a
’pyöreä palanen; papana; sälö, kariste’), SKES 1962 572–73 (+
ka ly; deskr. sanoja, ositt. pirata1, ositt. ♦ pira ~ li), 575 (sm
pirsa ~ ka ve > ven; pirskua ~ ka, deskr.), 619–20 (priiskata ~
ka, deskr., vrt. myös ven br/yzgatƒ ’roiskia’).

piritys1 (Porthan 1782; paik. länsimurt.) ’uskomusolento, (raha)para / mythisches Wesen, Heckmännchen’, rinn. piritus (Gan 1786), pirityinen murt.
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myös ’pieni rahamäärä, lantti kukkaron pohjalla;
syötti pyydyksessä; voimasana’
< nr murt. Sm spiritus ’rahapara, amuletti’ << lat
spiritus ’henki(olento)’.
Porthan 1782 OS 4 98 (sm piritys < lat spiritus familiaris
»kotihenki»), Ganander 1786 NFL 1 474 (sm piritus < lat),
Mansikka Vir 1910 139–40, Harva 1928 Para 126, 142, Eisen
1928 EKirj 22 344 (vi rahapiirits ’rahapara’ samaa lat
alkuperää kuin sm piritus, nr spiritus id.), SKES 1962 573–74.

piritys2 ’väkiviina, sprii; vahva lääke’ ks. pirtu.
pirjanne (LönnrLis 1886; Satak EPHäme, paik. EPohjanm) ’myrsky, tuisku, tuulenpuuska / Sturm,
Schneegestöber, Bö’, pirjanki (Lönnr 1880; paik. LUus) ’lumisade, lumituisku’, pirjant(t)i (EHäme LUus) id., tuulenpirjo (Hattula) ’kova tuuli’ ~ ve piring ’rajuilma’.
Mahd. deskr. alkuperää, vrt. pireä.
SKES 1962 574 (sm ~ ve).

pirkale (Eurén 1860; kaakkmurt., paik. VarsSm)
’säle, pirstale, puun lohko, josta päreitä kiskotaan tai
joka päreiden kiskonnasta jää jäljelle / Splitter,
Holz-block, von dem Kienspäne abgespalten
werden, der Rest eines solchen Blockes nach dem
Abspalten’, pirkailla (Kal) ’napsahdella, kapsaa’
~ ka pirkaleh ’sälö, sirpale’ | ? va p‰ırko ’tikku’ | ?
vi murt. piirg (g. piiru) ’päre’ | li pirg ’päre’, p‰ırgal
’sälö, tikku (esim. sormessa)’.
Samanlaisia deskr. sanoja kuin s. v. pirsta mainitut (ks. tätä), vrt. myös piristä2.
Thomsen 1890 BFB 54 (sm ~ li p‰ırgal), Kettunen 1938 LivW
298 (+ li pirg), Posti 1942 SUST 85 22 (+ vi), SKES 1962 574
(+ ka, deskr. sanoja, mahd. samaa alkuperää kuin va p‰ırko, vi
piirg, li pirg).

pirkka (1842) ’pykäläpuu (Haapavesi Ink); kapula,
rima (Laat- ja PKarj); vastakappale, kuitti, lippu,
merkki, todistus (kaakkmurt. Kymenl) / Kerbholz;
Stock, Latte; Beleg, Quittung, Karte, Schein’,
pirkata (Laihia) ’tehdä puumerkki’ ~ ink pirkka
’leikattu merkkikapula’
|
ka
pirkka
’muistiinpanovälineenä käytetty pykäläpuu t. siihen
tehty merkki; merkki nahassa, lihapalassa,
jauhosäkissä tms.’, pirkoittoa ’tehdä merkki,
merkitä’ | ve birk(ei7ne ’puinen nimilevy t.
numerolappu’ | va (Tsv) birk (g. birka) ’pykäläpuu’
< ven bírka ’pykäläpuu; puinen merkkipalikka
(kauppatavaroissa)’ (ven myös > latv birka ’pykäläpuu’, josta > li birk (mon. b‰ırkqd) id.). Ven sana
mahd. < sk, vrt. tansk birk, nn bjerk ’koivu’. Sa-

maan sk sanaan palautuu myös ruots pn. Birka, josta
lienevät peräisin sm Pirkka-alkuiset pn:t; tosin
pn:ille on esitetty toistakin lähtökohtaa, nimittäin
friis sanaa birek ’oikeus’, ja onpa ’pykäläpuu’
sanankin arveltu liittyvän tähän kauppatermiin eikä
’koivu’ sanaan; joka tapauksessa (sm < ) ven <
germ.
Mechelin 1842 Käsik 176 (pirkka »Car.» ~ ven), Lönnrot 1880
SRS 2 212 (sm < ven), Aspelin 1888 SUSA 3 128–32 (kansat.
kuvaus Reinholmin mukaan: ? < sk birka), Mikkola 1894
SUST 8 87–88 (< ven, sk alkuperä (*birkja) epätodennäk.),
Melander 1922 HArk 30:3 91 (+ ka (tieto Ahtialta)), Kettunen
1938 LivW 23 (li < latv < ven), Mikkola 1938 SUST 75 49,
Karsten 1944 FmS 10 390–93 (< germ, vrt. kauppapaikka
Birka), Kalima 1952 SlS 62, 138 (+ ve; < ven), Vasmer 1953
REW 1 87, SKES 1962 574 (+ va), Nissilä Vir 1963 349–52
(Pirkka-nimistä), Plöger 1973 RL 132.

pirkkeli (Eurén 1860; KaakkSm rannikko) ’mastosta haarautuva, purjetta levittävä puu / Spriet’ ~ ink
pirkkeli id.
joko < vi murt. pirkel id., rinn. pirk, pirgipuu tai
< nr murt. Vi pirkel id. (nr murt. ja vi sanojen lainasuunta on epäselvä, mahd. nr < vi, jos vi pirk, pirkel
< nr spri-, spristång ’pirkkeli’). Vrt. prii1.
Ojansuu 1916 SKTT 122, 173 (sm < vi), T. I. Itkonen Vir 1933
383 (vi ? < nr murt., lainasuhde voi olla päinvastainenkin),
Karsten 1944 FmS 10 393 (vi > nr murt.; vi < as prickel ’pistin,
piikki’), SKES 1962 575 (sm < nr murt. Vi t. < vi, joka tuskin
< as; vi ? < ruots sprit(segel) ’pirkkelipurje’), Nirvi 1962
SUST 125 367 (+ ink), Nirvi 1971 InkS 409 (ink < vi t. sm),
Ruoppila Vir 1985 138.

pirkko yhd:oissa leppäpirkko, piimäpirkko, lentopirkko, linnanpirkko (Häme Kymenl ESavo), seitsenpistepirkko
’leppäkerttu,
Coccinella
/
Marienkäfer’
(1799
pistävistä
hyönteisistä
pistopirkko).
Sama kuin naisennimi Pirkko (~ Pirjo) < ruots
Birgitta. Vrt. Kerttu.
/Cannelin Vir 1897 84 (Pirkko < Birgitta), Vilkuna 1937 FUF
24 213 (leppäkertun nimityksistä; < Birgitta), Vilkuna 1950
Ajantieto 270–75, SKES 1962 575.

pirpana (eri tahoilla murt.) ’pieni lapsi; (paik.) siru,
muru / kleines Kind; Splitter, Krümel’.
Ilm. deskr. sana, samaa kantaa ovat pirpale
(Lönnr 1880; paik. KSm ESavo Pohjanm) ’siru, muru, sirpale’ sekä ka pirpetteä ’juosta, liikkua
keveästi, piipertää’.
Hahmo 1994 Grundlexem 218–19 (kontam. pipana + kirpale t.
sirpale).
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pirra (Peräp) ’hyrrä, pyörivä pelikapula / Kreisel’
< nr pirra id. (lpIn pirrœa ’hyrrä’ varmaankin <
sm).

SUST 75 24, 49, Kalima 1952 SlS 138, SKES 1962 575–76,
Plöger 1973 RL 133.

pirteä ks. pireä.

SKES 1962 575 (sm < nr; lpIn < sm).

pirsa ks. piristä2.
pirskua ks. piristä2.
pirssi (uud.) ’auto- t. ajuriasema; vuokra-auto, taksi
(lyhentymänä yhd:sta pirssiauto) / Taxi-,
Droschkenstand; Taxi’, murt. (LönnrLis 1886 pirsi;
Kymenl Karj Savo) myös ’vaja, katos, puutavaran
välivarasto,
lautatarha’,
pirsa
(kaakkmurt.)
’lautatarha; laivojen purku- ja lastin myyntipaikka;
polttopuukauppa (Ink)’ ~ ink pirVza ’? »pirssi»; lautatapuli’ | ka pirVsa ’halko- t. lautatarha (varastona t.
myyntipaikkana)’
< ven bírVza, aik. myös birVz ’seisontapaikka, asemapaikka (esim. ajureita varten); pörssi’ todennäk. <
holl beurs t. ns Börse ’pörssi’.
Karvinen Vir 1908 58 (sm pirsi (Viipuri) < ven), Mikkola 1938
SUST 75 102, Kalima 1952 SlS 138, Vasmer 1953 REW 1 86
(ven < holl t. saks), SKES 1962 575 (sm ~ ka; < ven), Nirvi
1962 SUST 125 367 (ink < ven), Plöger 1973 RL 132.

pirsta (Renv 1826; Häme Satak Länsip, osin VarsSm) ’tikku; sälö, siru / (Holz)splitter’, pirstaksi ’mäsäksi, tuusan nuuskaksi’, pirstä (JuslP, Gan 1787),
pirstale (laajalti murt.) id., pirstoa (Mennander
1699; paik. myös itämurt. Pohjanm) ’rikkoa,
hajottaa’.
Ilm. deskr. sanoja, vrt. pirkale ja piristä2. Myös
germ laina-alkuperää on oletettu.
Lindström 1859 KeltGerm 61 (sm ~ saks bersten, engl burst
’haljeta’ jne.), Karsten 1944 FmS 10 393 (< mr brista).

pirta (JuslP, Gan 1787; Karj Savo KSm Verml Ink;
uud. myös Häme KPohjanm) ’kangaspuiden osa,
jonka läpi loimilangat kulkevat, kaide; nauhankudontalaite / Webeblatt; Vorrichtung zum Weben von
Bändern’, piirta (Kymenl) id., piirto ’sukkulan
puikko (rukissa; VarsSm); pirran pii t. piinväli (osin
Häme); sukkapuikko (KPohjanm)’ ~ ka pirta ’pirta’
| ly bird((e) | ve bird | va p‰ırta | vi piird (g. piira)
’pirta’
< mven b¥ırdo, vrt. nykyven bjórdo ’pirta’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Akiander Suomi 1845
368 (samoin), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va vi; < ven),
Ahlqvist 1859 Anteckn 81 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 84 (+
ka < sl), Tunkelo 1932 AASF B 27 330 (+ ly), Mikkola 1938

pirtti (VR 1644; Satak Häme PSm, osin savmurt.)
’tupa, mökki; asuinhuone, kamari; sauna (VarsSm
KPohjanm, paik. KaakkHäme) / Stube, Diele,
Wohnraum des Bauernhauses; Gästezimmer; Hütte;
Sauna’,
»mennä
pirttiin»
(EKPohjanm)
’vastasyntynyttä katsomaan’ (vrt. pyhiin pirtteihin
(PSm) id., ks. s. v. pyhä), pirttitauti t. pirtti (paik.
Kymenl EKarj) ’jk ihotauti t. synnyttäneessä
naisessa oleva (saunasta tarttunut) tauti’, pirttikukka,
-heinä (Kymenl, osin EKarj) ’neilikka t. muu
rohtokasvi’ ~ ink pertti ’tupa’ | ka pirtti, pertti ’tupa,
pirtti, asuinhuone t. -rakennus; maja’ | ly pertƒ(tƒi),
pertti ’pirtti, tupa’ | ve pe\rtƒ | va (Kukk) perttƒi id.
(< ink) (sm > vi pirt (g. pirdi) ’ketoneilikka’, nr
pörte, mr pörthe, pyrthe ’(suomalainen) savupirtti,
tupa; (savu)sauna; hökkeli’; sm ka > lpN bâr |tâ (R
Lu In Ko Kld T) ’pirtti, (suomalainen) tupa; sauna
(R)’)
ilm. < mven p¥ırt¥ı ’sauna’, ven pertƒ ’karjalainen
talonpoikaistalo’ (ink ka ly ve -e-:lliset muodot
lienevät myöhäisempää ven vaikutusta); ven myös >
tVser pört ’talo, tupa’. — Ims sanan lainalähteenä on
aikaisemmin pidetty myös ven sanan etym.
sukulaista baltt kielissä: liett pirtìs, latv pirts
’sauna’, mutta tämä selitys on vähemmän
todennäköinen kuin sanan sl alkuperä.
Thunmann 1772 Untersuch 89 (sm ~ baltt), Lindahl & Öhrling
1780 LL 315 (sm ~ lpR), Porthan 1788 OS 1 40a (sm ~ tVser),
Neus Suomi 1856 11 (sm < baltt), Ahlqvist 1859 Anteckn 99
(+ ve), Grot 1876 Filol 472 (sm ~ ven), Mustakallio Vir 1883
44 (+ ka), Thomsen 1890 BFB 208 (sm < baltt; lp < sm), Saxén
1895–98 Lånord 194 (sm > mr nr), Kalima Vir 1932 396–97 (<
baltt t. sl), E. Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 47 (+ ly), Tunkelo
Vir 1934 261 (+ ink), Nieminen Vir 1940 384 (< sl, ei baltt),
Nieminen 1953 LPosn 4 216–17 (< mven), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 214 (ims ja tVser joko < baltt t. sl), Peltola Vir 1954 81–
82 (< ven), SKES 1962 576 (ilm. < mven; va (Kukk) < ink; vi
< sm), Valonen 1963 SUST 133 538–53, Plöger 1973 RL 133
(< mven).

pirtu (1897; yl., ei Verml) ’(väki)viina, sprii /
Schnaps, Spiritus’, rinn. (paik. KarjKann) pirttu,
pirtti ~ ink va pirttu ’pirtu’
< ven spirt id. << lat spiritus ’henki’ (ransk
esprit (de vin) ja nr sprit muotojen kautta samasta
alkulähteestä on saatu sm sprii ’väkiviina’); suoraan
lat muodosta on peräisin ilm. apteekkarien
välittämänä sm murt. piritys ’sprii; ammoniakki;
vahva lääke’. Ks. myös piritys1.
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Cannelin Vir 1897 84 (sm pirttu < ruots < lat), SKES 1962 574
(piritys ’sprii, ammoniakki, väkevä lääke’ < lat), 576 (sm pirtu,
pirttu (> va) < nr t. (ainakin itämurt.) < ven << lat), Hakulinen
Vir 1968 231–32 (sprii < ruots; pirtu < ven << lat), Plöger
1973 RL 135 (pirtu < ven).

piru (Agr; yl.) ’paholainen / Teufel’, pirulainen, pirullinen, piruilla, pirulaut(a) kontam. piru +
jumalauta ~ ink piru kirosana | ka piru, pirulaine
’paholainen, piru’ | vi murt. (Muhu) piru voimasana
(sm > lpN biru (In Ko) ’piru’, nr murt. Sm pir(r)o
id.).
Luult. perkele sanan (mahd. deminutiivinen?) variantti. Sanalle aiemmin esitetty sl alkuperä (perun
’venäläisten pakanallinen (ukkosen?)jumala’) tuskin
tulee kyseeseen; sana ei ims levikkinsä nojalla
vaikuta järin vanhalta, verrattuna esim. vanhimpaan
sl-peräiseen uskonnolliseen sanastoon (ks. pakana,
pappi, risti). Hylättäviä ovat myös muut (germ)
lainaselitykset.
Moller 1756 Beskr 81 (sm piru, perkele ~ baltt sl), Porthan
1782 OS 4 74 (~ ven), Ahlqvist 1871 KO 216 (? < sl, vrt.
baltt), Lönnrot 1880 SRS 2 214 (< ven), Qvigstad 1881 Beiträge 55 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB 207 (perkele sanan variantti; < baltt), Karsten 1915 GFL 20 (? < germ), Mägiste
1927 EKeel 6 68 (+ ka vi), SKES 1962 576–77 (? < sl; sm > ka
vi), Oinas Vir 1966 110 (♦ piiru, piirtää), Plöger 1973 RL 32
(tuskin < sl; mahd. ♦ piiru), Katz 1988 UAJ Neue Folge 8 12
(< germ).

pisa (1862; paik. itämurt.) voimasana / Kraftausdruck, myös pn:issä kuten Pisavuori (Nilsiässä), Pisavaara (Tervolassa), Pisan mäki (Kal), johd. pisahinen, pisalainen (LaatKarj) voimasana ~ ka pisa
lievä kirosana
< lp, vrt. lp bâsse ’pyhä’ (sm pyhä sanan vastine,
ks. tätä).
Lönnrot Mehiläinen 1862 102 (pn:ien Pisa < lp), T. I. Itkonen
Vir 1920 50, T. I. Itkonen 1946 SUST 87 43, SKES 1962 577
(mahd. < lp, ellei samaa alkuperää kuin pisa, piso ’halkeama;
naisen häpy’, ks. pisama2).

pisama1 (Schr 1637) ’kesakko (LounSm, muualta
hajat.); pilkku (paik. PPohjanm Kain); näppylä (hajat.) / Sommersprosse; Fleck; Pustel’, pisa ’kesakko,
rakkula (sanak.); nisä, nänni (paik. VarsSm)’, pise
(Peräp) ’pieni kupla; pieni jälki (ihossa), pilkku’, pisamainen ~ ink piss®ama ’kesakko; pilkku
(koristeena esim. kankaassa)’ | kaP pisama
’rohtuma’.
Varmaankin johd. samasta kannasta kuin pisara
(ks. tätä), vrt. ka pisara ’näppylä’ ja vi (Wied) tõrvapisar ’pisama, kesakko’ (oik. »tervapisara»).

Ojansuu SbFAW 1921 65 (sm pisama ~ md pi/zems ’sataa’),
Mägiste 1928 Demin 27 (sm pisama, pisara ~ vi md), SKES
1962 577 (pisama1 = pisama2, vrt. myös pisara).

pisama2 (Savo, paik. Pohjanm Kymenl Karj Kain)
’halkeama, rako, lovi / Spalte, Ritze, Furche’, pisain
(paik. KPPohjanm) id., piso (Länsip) ’halkeama
(puussa); naisen häpy’, pisoa, pisota (Länsip, paik.
Savo) ’halkeilla, säröillä’, piskota, piskuta
(EPohjanm) ’ratketa, liestyä (sauma)’, pisotin, pisu
(harv. Karj PSavo) ’(naisen, tytön t. naaraseläimen)
häpy’ ~ ka pisahtoa ’mennä koloille, loville
(teräaseen terä)’, piVsu ’pikkutytön häpy’.
Alkuperä epäselvä. Tuskin sama kuin sanalla pisama1.
SKES 1962 577 (pisama1 = pisama2, merk:ssä ’naisen t. tytön
häpy’ mahd. pissa sekä (ka osalta) ven pizdá ’häpy’ sanojen
vaikutusta; vrt. myös pisara).

pisara (Agr; yl.) ’Tropfen’, pisaroida (laajalti
murt.), pisoa, pisota (LounSm KaakkHäme Kymenl)
’tihkua, vuotaa’ ~ ink pisara ’pisara’ | ka pisara
’pisara, tippa’, pisareh ’pisara’ | ly ve pizar ’pisara’,
pizerta ’vuotaa, pisaroida’ | va pisar ’pisara’ | vi
pisar ’pisara, kyynel’, pisu ’pisara; kipinä’
= mdE pi/zems, M pi/zqms ’sataa’, E pi/zeme, M
pi/zqm ’sade’. Lähtökohtana olevan v:n *pi/sŒ- ’tipahdella; sataa’ johd:iin kuuluu ehkä myös pisama1, ks.
tätä. Sanoihin voi vanhastaankin liittyä deskr.
sävyjä, mihin viittaavat mahd. samaan yhteyteen
kuuluvat äänt. variantit piiska2 sekä pisko ’pisara’,
piskottaa, piskotella (PSatak EPohjanm ja ymp.)
’pisaroida, tihkua’ (? = vogE p(esk-, I p5(esg-, L p5(ess-,
P p®asg- | ostjI pasqg-, E posq-, posgq-, P pos¥ı- id.).
Ganander 1787 NFL 2 383 (sm ~ vi), Sjögren 1852 MélR 2
126 (+ ka ve), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va), Setälä 1890–
91 ÄH 283 (+ md), Paasonen & Donner 1926 OstjW 190 (ostj
~ md), Mägiste 1928 Demin 27 (sm pisama, pisara ~ vi md),
Kettunen 1938 LivW 292–93 (sm ~ li piz®ar ’iilimato’), Tunkelo 1946 VeKÄH 247 (+ ly), SKES 1962 577–78 (pisara ims
vastineineen joko ~ pisama ’kesakko; rako’ tai pisoa, pisota ~
md; deskr.), Honti 1982 GOuV 179–80 (vog ~ ostj), Keresztes
1986 MdKons 2 114 (sm ? ~ md), UEW 1988 732 (sm ~ vi
md; deskr.), 734 (myös li mahd. tähän).

pisketti (et. Pohjanm PSm) ’keksi, laivakorppu;
(amerikansm myös) pulla / Keks, Schiffszwieback;
(süßes) Weizengebäck’
< engl biscuit ’pikkuleipä, keksi’ < ransk bescoit,
bescuit, ital biscotto < klat biscoctus id., oik. »kahdesti kypsytetty». Varmaan pääosin merimiesten välittämä sana.
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Vuorela 1979 KpS 343 (sm < engl), OxfEt 1985 96.

piski (yl. paitsi Verml Ink, LounSm harv.) ’(pieni)
koira, koiranpentu, rakki / (kleiner) Hund, Welpe,
Köter’, rinn. piska (paik. et. Karj ESavo) id. ~ ? ka
piska ’? koira’ (sanan merkitys ei ole selvä, tavattu
vain sp. »kisil piiga, koiral kazakka, itVse piska
penkin oal»).
Mahd. samaa sanuetta kuin piskuinen ’pieni’ (ks.
tätä), vrt. myös pisku (Satak ja ymp.) ’vasikka’, ve
pisk (g. -un) ’pieni kala’.
SKES 1962 578 (~ piskuinen).

pisko, piskottaa ks. pisara.
piskuinen (Agr; hajat. murt.) ’hyvin pieni / sehr
klein’, vanh. kirjak. myös piskainen, piskarainen,
pisku, piskurainen id. ~ ve piskui7ne ’hyvin ohut lastu’ | vi pisku ’vähäinen, vähä’, pisut ’vähän’, pisukene ’pieni, vähäinen’ | li piVski ’pieni’.
Ilm. pieni, pikkuinen sanoihin liittyviä deskr.
muodosteita, samantapaisia kuin ka pitVsukka(ine)
’pikkuinen’ | ly pitVsum-pikkarai7ne | ve pitVsu(i7ne) id.
sekä vi pisem ’pienempi’, pisike(ne), pisi-tillukene
’(aivan) pieni’. — Samanlaisia, äänt. motivaatioltaan
yhtäläisiä mutta muuten alkuperältään erillisiä
sanoja on useissa kielissä, esim. nr murt. piskot
’hoikka, pieni’, unk pici, picike ’pikkuinen’, mong
biVci-ken ’hyvin pieni’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi pisukene), Ganander
1787 NFL 2 383 (~ vi pisut), Lindström Suomi 1852 73 (~
mm. votj syrj), Fábián 1856 MNyszet 1 112 (~ unk), Budenz
1867 NyK 6 444 (+ li), Ojansuu 1910 KaK 2 14 (+ ka), Wessman 1925–26 SO 1 468 (sm > nr murt. pissku ’pieni tyttö’),
Tunkelo 1946 VeKÄH 322 (ly ve pitVsu jne.), SKES 1962 578
(lähinnä pieni sanan pohjalta syntyneitä variantteja; samanlaisia
on muissakin kielissä).

pisla(i) ’kuisti’ ks. piislaki.
pislai (Varelius 1854; As 1729 »beslain canssa»),
pisla, pislaji, pislaaki, pislain, pesla, peslai (eri variantit laajalti murt.) ’hela (piipussa, valjaissa) / Beschlag (an der Pfeife, am Pferdegeschirr)’ (> lpIn
pislag ’piipun kansi’)
< nr beslag ’hela’ < kas beslach, vrt. ns Beschlag
id. — Vi piislak, pitslagi, pisla ’hela’ < ruots t. saks.
Lönnrot 1880 SRS 2 215 (sm pislaji < ruots), Virtaranta 1946
LYSMÄH 1 145, SKES 1962 578 (sm < ruots; ka pilsa(t), vi
murt. pisla < sm), LpIn 2 1987 370 (lpIn < sm).

pisma ’kirjoitus, kirje (GJCalamnius 1734); paperi,
(luntti)lappu (paik. PKarj) / Schreiben, Brief; Papier,
(Mogel)zettel’, vanh. kirjak. (1754) myös piisma
’kirjoitus, kirjelmä’ ~ ka pisma ’kirje; papintodistus’
< ven pi/smó ’kirje, kirjelmä’ (v:stä pisátƒ ’kirjoittaa’).
JuslP 275a (sm piisma < ven), 278a (+ sm pisma; < ven pisatƒ ),
Ganander 1787 NFL 2 383a (sm ? < ven), Butkov 1842
OFSlovah 173 (< ven pi/smo), SKES 1962 553 (+ ka), Plöger
1973 RL 135, Ruoppila Vir 1983 54.

pisnes ks. bisnes.
pissa (Jusl 1745; etup. länsimurt.), pissi (etup. itämurt. EPohjanm) ’(et. lapsen) virtsa / Urin, Pipi’,
pissata, pissiä, pissattaa ~ ka pissa, pissi ’pissa’,
pissata, pissie, pissitteä | vi (Wied) pissi ’pissa’,
pissida ’pissata’, pissitada ’pissattaa’ | li piC VzVzq
’pissata’ (ka < sm, vi li varmaankin lainattu
erikseen)
< nr piss ’virtsa’, pissa ’virtsata’, tansk pisse,
saks pissen, engl piss id. ? < ransk pisser id., alk.
varmaankin onomat. sana. — Sm pisoaari,
pisuaari ’(miesten) vessa’ << ransk pissoir id.
saman v:n johdos.
Renvall 1826 SSK 2 71 (sm < ruots), Kettunen 1938 LivW 293
(sm vi li ~ saks), Hellquist 1939 SEO 764, SKES 1962 578 (+
ka < sm).

piste (välimerkin nimenä Renv 1826, geometrian
terminä Kilpinen 1835) ’Punkt’, murt. myös mm.
’(neulan, hyönteisen jne.) pisto (kärmeen pistet
1778); pistos, kipu; pystytetyistä seipäistä t. riu’uista
tehty kota (~ pistekota; etup. savmurt.) t. aita (~
piste-, pistoaita; osin KarjKann Ink), aidan säle
(Ink),
viistoseinäinen
oveneteisrakennelma
(savmurt. Kymenl), kuisti (Verml)’, yhd. alku-,
päätepiste, kääntöpiste, leikkauspiste, polttopiste,
pistekirjoitus ~ ink pisse ’pistos’ | va pise (g. piss5e)
’pisto, pistos’ | vi piste id.
Johd. v:stä pistää, ks. tätä sekä myös pisto.
Budenz 1886 NyK 20 268 (sm ~ vi pistjä), Ränk 1955 VViro
83 (pistekota sanasta), SKES 1962 579 (s. v. pistää; sm ~ va, vi
piste ’pisto, pistäminen; seiväs’), Häkkinen 1987 ES 233–34,
T. Korhonen 1991 KA 37 433 (sanasta piste ’kuisti’). Lisää
kirjallisuutta s. v. pistää.

pisto (Schr 1637; yl.) ’Stich’, murt. myös mm. ’riihen kerrallaan ahdettava osa; (piste)kota, liiteri’,
yhd. päähänpisto, auringonpisto (~ -pistos),
hyttysen-, ampiaisenpisto jne., johd. pistokas
’istutettava taimi’ ~ ka pisto ’(säleistä tehty)
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patorakennelma; haasian yksi pysty lyhderivi; pistos
(kipu)’ | ly piVst (mon. -od), püVst (mon. -öd)
’kalapato, -aita’ | ve piVst (g. -on) ’merran
ympärillä oleva aita, johde; vitsa- t. riukuaita’.
Johd. v:stä pistää, ks. tätä sekä myös piste.
SKES 1962 579 (sm ~ ka ly ve). Lisää kirjallisuutta s. v. pistää.

pitaali (Gan 1787 pitalitauti; paik. murt., Raam kielestä), pitaalitauti, spitaali, spitali (Agr) ’lepra;
(vanh. sanak. ja murt. myös) kuppa / Aussatz, Lepra;
Syphilis’, (s)pitaalinen
< mr spital(i) ’spitaali; sairaala, et. spitaalisia
varten’, vrt. nr spetälsk ’spitaali(nen)’ << lat
hospitale, ks. hospitaali ja hotelli.

pistooli (Speitz 1642 mon. bistolit) ’Pistole’
< vur nr pistol < uys ns Pistole id. < tVsek píVstƒala
’pilli; pistooli’ (aseen nimitys on peräisin Böömin
hussilaissotien ajalta 1420–36).

Qvigstad 1881 Beiträge 126 (sm lp ~ sk), Karsten 1909 IF 26
254 (<< kas lat), Streng 1915 NRL 213–14 (sm (~ ka pitaDli,
epävarma tieto) < mr < kas < lat), SKES 1962 580 (< mr < kas
< lat; ka < sm; lp < sk).

Renvall 1826 SSK 2 71 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 156–57
(< vur nr << ital), SKES 1962 578 (ka va < ven; vi < saks),
Bielfeldt 1965 SlLwNHD 26 (saks < tVsek), OxfEt 1985 684,
Koukkunen 1990 Atomi 424.

piti (Gan 1787; LounSm EPHäme, paik. KSm Pohjanm), tav. piti piti t. ähä piti ’vahingoniloa
ilmaiseva huudahdus / ätsch (Ausdruck für
Schadenfreude)’, vanh. myös ninpiti (Agr, rinn.
nijnpiti), piti sinulle, johd. pitittää (Raam 1642;
Agr pidhetellen ’pititellään’) ’ilkkua’.
Imperfektimuoto v:stä pitää, alk. ehkä »niin piti(kin) käydä» (sm > nr murt. Sm piti vahingoniloa
ilmaiseva interj., pita ’ilkkua’).

pistouvata (Gan 1787; etup. länsimurt.) ’tarjota,
kustantaa / spendieren’, pistovata, pistoovata id.
< nr bestå, murt. Sm bistå id.
Lönnrot 1880 SRS 2 216 (sm < ruots), Wessman Vir 1909 153,
Karsten 1944 FmS 10 394 (< nr murt.), SKES 1962 578.

pistää (Agr; yl.) ’stechen, stecken’, murt. myös
’työntää, ahtaa (riihtä); teurastaa; pystyttää aitaa;
ivata’, vanh. kiel. (mm. Agr) myös ’pysyä, riittää,
kestää’, johd. pistin, pistellä; pistäytyä, pistäidä
’käväistä äkkiä’, pistos, pistämä, pistiäinen ’jk
hyönteinen; ohdake (murt.)’, ks. erikseen piste,
pisto, pysty, pystyä ~ ink pistüja ’pistää’, pissellä
’pistellä’, pist‰ıssä ’pistäytyä’ | ka pisteä ’pistää’,
pissellä ’pistellä’, pisselläkseh ’käväistä, pistäytyä’,
pissos ’pisto, pistos’ | ly püVstädä ’pistää’ | ve piVstta
(prs. piVstan) ’työntää, pistää; pystyttää’ | va pissüja
’pistää, sysätä, sulloa’ | vi pista ’pistää’, (Wied)
pistleda ’pistellä’, pistus ’pisto, pistos’ | li pistq,
püstq ’pistää; istuttaa’ (sm > lpN bis |tet (In Ko)
’kestää, riittää’)
= lp bâs |tet ’pystyä (esim. veitsi); kyetä, olla kelvollinen, rohjeta; pistää (E In T)’ | tVserL piVstem, I
päqVstem ’panna, pistää (jhk)’; vanha kons.-vartaloinen
johd. samasta v:stä (*pise-) kuin sm pysyä, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 384 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch
68, 69 (+ tVser), Lönnrot 1854 Enare 244 (sm pisteliäs ~ lp bâstel ’terävä’), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va), MUSz 1873–81
547, 552 (~ mm. pysyä), Qvigstad 1881 Beiträge 54 (+ lp
bâs |tet), Wiklund 1894 LpChr 60 (lp bâs |tet ~ pistää, pystyä),
61 (lp bis |tet ~ pistää), Äimä 1919 SUST 45 157 (lp bis |tet <
sm), Wichmann 1923 TscherT 84 (sm ? ~ tVser), Kettunen 1938
LivW 292 (+ li), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 181 (sm ~ lp
tVser), SKES 1962 579–80 (+ ka ly ve), UEW 1988 733.

Genetz 1890 Partikk 134 (verbinmuoto), Kannisto 1897 Suomi
3:14 68 (pitää v:n impf.-muoto), Ojansuu Vir 1904 109,
Wessman 1930–32 SO 2 36 (nr murt. < sm), SKES 1962 580.

pitivinni ks. pii3.
pitkä (Agr; yl.) ’lang’, pitkin ’myöden’, pitkällään
’makuulla’, johd. pitkäinen, pitkällinen (ks. näitä),
pitko, pitkos(puu), pitkulainen, pitkäkäs, pitkittää,
pitkittyä, pitkistyä, pitkästyä; kantasanan *pite taiv.muotoja ovat vertailuasteet pidempi (murt. piree(t),
pilee(t)) ja pisin (< *pitin), ja johd:ia pituus, piusta
(ks. näitä), pidentää, pidetä (: pitenee), pituinen ~
ink pitkä, pitki ’pitkä’, pitkin, pitkulain
’pitkulainen’, pitetä (impf. pitken‰ıt) ’pidetä’, pittuin,
pitt5ukkain ’jnk pituinen’ | ka pitkä ’pitkä’, pitkin,
pitkulittVsa ’pitkulainen, soikea’, pitkittyö ’pitkittyä,
viivästyä’, pitkistyö ’pitkistyä, viivästyä; käydä
pitkäksi, tuntua pitkältä’, pitketä ’pidetä; käydä
pitkäksi (aika); kestää’, pitkenteä ’pidentää, jatkaa,
pitkittää’, pituine ’jnk pituinen’ | ly pitk((e) ’pitkä’,
pitkin, pitƒeta (prs. pitƒenou), pitketä (prs. pitkenöü)
’pidetä’ | ve pitƒk ’pitkä’, pitƒkin, pitƒkastuda
’pitkistyä’, pid'eta (prs. pid'en(eb) ’pidetä’, pid'eta
(prs. pid'endan) ’pidentää’, pitt5u7ne ’jnk pituinen’ | va
pittVsä, (Kukk) pitki ’pitkä’, (Kukk) piteline ’pitkällinen’, pitukkaina ’pituinen’ | vi pikk (Wied pitk)
’pitkä’, pikali ’pitkällään, pitkäkseen’, pikeneda ’pidetä’, pikendada ’pidentää, jatkaa; lykätä, siirtää’ | li
pitk®a ’pitkä’, pitkql ’pitkälleen’, pitkit ’pituus; pitkä’
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= vogI L püjalt ’(niin) kauan (kuin); (L) pituus’, P
palit ’pituus, etäisyys’ | ostjE p#et, P pü3al, p3al ’korkea
(puu)’, I p#elät, E p#etat, P pü3alat, p3alat ’korkeus, (ihmisen) pituus; jnk korkuinen, pituinen’ (I k3as{i p#elät
’miehen mitta’) | unk fel, föl ’ylös’, felett, fölött ’jnk
päällä’, fent, fönt ’ylhäällä’ || samJr pirtƒ/se, /p‰ırtƒ/se
’korkea, pitkä (ihminen)’ | Jn fid'e ’korkea’ | slk pirgä, pürg id. | Km purVze ’korkea, pitkä’ | Kb pritse |
M hirge | Taigi hürgi ’korkea’ (ugr kielten sanat
edustavat kantavartaloa ural *pid•-, sam sanat
vastaavat tarkasti sm johdosta pitkä < ural *pid-kä).
— Vrt. pytky, pätkä, pötky.
Ganander 1787 NFL 2 385 (sm ~ vi), Porthan 1802 OS 5 463
(+ va), Sjögren 1849 MélR 1 53 (+ li), Ahlqvist 1859 Anteckn
100 (+ ve), Toivonen 1928 FUF 19 127 (+ ka), Mikkola Vir
1945 116 (sm sana on johdos: pit- + -kä), Turunen 1946 SUST
89 71 (+ ly), SKES 1962 580–81, Janhunen 1981 SUSA 77:9 7
(ims ~ sam), Rédei 1983 NyK 85 35 (+ vog ostj unk, jotka on
jo vanhastaan yhdistetty keskenään), Häkkinen 1987 ES 234,
UEW 1988 377–78, Sammallahti 1988 UrLang 539, EWUng
1993 417.

pitkäinen (Agr; lounmurt., paik. Länsip), pitkänen
’ukkonen; salama / Gewitter, Donner; Blitz’ ~ vi
pikne id. | li pitƒki (g. pitƒkiz) ’ukonilma, ukkonen’.
Johd. sanasta pitkä, ks. tätä.
Porthan 1782 OS 4 54 (sm ~ vi), Castrén 1852 MélR 2 206 (♦
pitkä, demin.-johd.), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 259 (+
li), Setälä 1932 Sanastaja 10 4–5, Harva 1935 VSH 3:1 131–
32, SKES 1962 581, T. Itkonen Vir 1983 202 (kuuluu
lounaismurteiden pohjoisryhmän virolaisuuksiin).

pitkällinen (Sorol 1595; yl.) ’kauan kestävä, pitkäaikainen / anhaltend, langwierig’ ~ ka pitkälline ’pitkällään oleva, makaava; pitkällinen, kauan kestävä’ |
ve pitƒkaDline ’pitkällinen’ | vi pikaline ’hidas,
verkkainen’ | li pitk®ali ’hidas, pitkällinen,
pitkäaikainen’.
Johd. sanasta pitkä, ks. tätä.
SKES 1962 580–81 (sm ~ ka ve vi li). Lisää kirjallisuutta s. v.
pitkä.

pitkäperjantai (Agr; yl.) ’Karfreitag’
käännöslaina < ruots långfredag, mmr langa
freadagher id. Vanh. kirjak:ssä on ollut käytössä
myös ositt. suoraan lainattu lankaperjantai, ks. tätä
(sm > lpIn pitkäperjidoh, pitkänperjadah
’pitkäperjantai’).
Ahlqvist 1871 KO 230 (käännöslaina < ruots), Toivonen 1955
SanaSan 41, SKES 1962 581, LpIn 2 1987 372 (lpIn < sm).

pitkäpiimäinen (Jusl 1745; laajalti murt.) ’kyllästyttävä, pitkäveteinen; hidas / langweilig, langatmig;
langsam’.
Sana on tarkoittanut alk. lehmää, joka lypsää pitkään ennen uutta kantamista t. poikimista (näin edelleen PäijHäme PSavo PKarj Verml), vaikkakin myös
päinvastainen merkitys on laajalti tunnettu (VarsSm
LSatak Pohjanm PSm ’lyhyen aikaa lypsävä (lehmä)’); merkitysten erilaisuus johtunee piimä sanan
merkityksen (alk. ’maito’) hämärtymisestä, vrt.
pitkämaitoinen ’pitkään lypsävä (lehmä)’ ja
lyhytmaitoinen ’lyhyen aikaa lypsävä (lehmä)’ (itäja hämmurt.). Sama seikka on johtanut myös
pitkäpiimäinen sanan leviämiseen affektiseen ja
abstraktiin merkitykseen ’pitkäveteinen’.
Ojansuu 1916 SKTT 173 (sm < vi pitka piimaga (lehm) ’pitkään lypsävä (lehmä)’), Kyrölä Vir 1933 457, SKES 1962 547
(s. v. piimä), *Länsimäki Vir 1973 34–35 (merk:n kehityksestä).

pitnilkka (Jusl 1745), pitnilkku (Kaustinen) ’patalakki / runde schirmlose Mütze’
< vur päcknelika, pittnilka ’kankainen t. kudottu
patalakki; pyöreäkupuinen (rauta)kypärä’ < kas
backn5elken, johd. s:sta backen5el(t), becken5el ’malja,
rautapata; kypärä’.
Saxén 1895–98 Lånord 194 (nr murt. < sm ? < ven), SAOB 21
1957 P 3012 (ruots sanasta), SKES 1962 581 (sm < vur; nr
murt. < kas), Saloheimo Vir 1969 75.

pito (Agr wieraspito; yl.) ’pitäminen, ylläpito; käyttö; juhla(tarjoilu; tav. mon. pidot) / Halten; (gew.
Pl.) Festessen’ ~ ink pito, piod ’pidot’ | ka pito ’(hallussa)pito, hoito, käyttö; kohtelu, kestitys; (mon.
pivot) kestit, kutsut, pidot’ | va pito ’kestitys, pidot’ |
vi pidu (g. peo t. pidu) ’pito, pitäminen;
juhla(tilaisuus)’ (sm > lpN murt. pi∞dut (In) ’juhlat’,
nr murt. Sm pitu, mon. pituna ’pidot, pienehköt
kestit’).
Johd. v:stä pitää, ks. tätä. Vrt. myös pitäjä.
SKES 1962 584. Lisää kirjallisuutta s. v. pitää.

pitsa (1960 pizza; uud.) ’italialaistyyppinen piiras /
Pizza’
< ital pizza ’pitsa; (vanh.) litteä leipä’ < saks, vrt.
mys bizzo, kys bizze, ns Bissen ’suupala’.
Koukkunen 1990 Atomi 424–25.

pitsata ks. pleissata.
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pitseeri (Gan 1787; EKarj) ’sinetti, sinettilakka /
Petschaft, Siegel(lack)’, pitseerata (paik. VarsSm)
’sinetöidä, sulkea; takavarikoida, ulosmitata’, pitseerinki ’sinetöinti, sulkeminen’, murt. pitseeringissä
(PSavo)
’suljettuna,
teljettynä,
pinteessä;
takavarikossa’
< nr (vanh.), vur pitser, pitscher ’sinetti, leimasin’, pitschera ’sinetöidä’, kas pitzeer ’sinetti’ (> vi
pitser (g. -i) id.), uys Petschier, Pitschier, saks taholla myös kys petschat, uys ns Petschaft, josta puolestaan > vur pitschaft, petschaft > sm murt. harv. pitsafti, pitsahti id.; saks < sl, vrt. slov peVcat, tVsek peVcet
’sinetti’.
Ganander 1787 NFL 2 387 (sm ~ vi pitsat), Butkov 1842 OFSlovah 61 (sm pitsieri ~ ven peVcátƒ ), Hellquist 1939 SEO 764
(ruots sanoista), SKES 1962 581, 582 (sm pitsafti, pitseeri <
ruots < saks < sl), Bielfeldt 1965 SlLwNHD 21, Kluge 1975
EW21 539.

pitsi (As 1664 spitziä (partit.); länsimurt. Kaakk- ja
KSm) ’koristekudos / Spitze(nverzierung)’, petsi
(paik. PSavo Pohjanm) id.
< ruots, vrt. nr spets, vanh. spits ’kärki, huippu;
pitsi (viimeksi main. merk. 1600-l. alkaen)’ < saks
spitz(e), kas spitze id., vrt. ns a. spitz ’suippo, terävä
(-kärkinen)’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 151 (sm < ruots < saks), Karsten
1944 FmS 10 381, SKES 1962 582.

pitska (LönnrLis 1886; kaakkmurt. ja ymp.) ’tulitikku / Streichholz’, rinn. pitski, pitsku, pitsikka id.
< ven spíVcka ’tulitikku’, josta myös > ink pitVska,
ka (s)pitVska, ly spitVsk, va (Tsv) pitVsk, vi murt. pitski,
pitska id.
Lönnrot 1886 Lis 129 (sm < ven), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2
195 (ink < ven), SKES 1962 582 (+ ka ly va vi; < ven).

pituus (Agr; yl.) ’Länge’, (pitkin) pituuttaan ’makuulla’ ~ ink pitt5us ’pituus’ | ka pituhus, pi(tu)vus
’pituus; jnk pituinen’ | ly piduz id. | ve pid'uz ’pituus’
(ka pitkus, pitkevys, ve pitƒkuz, vi pikkus ovat erill.
johd:ia sm pitkä sanaa vastaavista johd:ista)
= samJr pir ’korkeus, (ihmisen) pituus; määrä’ |
Jn p{irro ’korkealla, ylhäällä’ | T fira ’korkea, pitkä’ |
slk pir{i ’korkeus, pituus’. Mahd. jo ural
kantakielessä muodostettu johdos (*pid•-wt•)
samasta kantasanasta kuin pitkä, ks. tätä.
SKES 1962 580–81 (sm ~ ka ly ve vi), Janhunen 1981 SUSA
77:9 20–21 (ims ~ sam, myös johtimesta), Häkkinen 1987 ES
234, UEW 1988 377–78.

pitäjä (Agr pitei(j)ehen g.; yl.), murt. pitäjäs,
pit(t)ää
’(maaseutu)kunta,
seurakunta
/
(Land)gemeinde, Kirchspiel’ (sm > lpLu pit5es, In
pitejœazV , pitäjœazV ’pitäjä’).
Johd. (tekijännimi) v:stä pitää (ks. tätä); pitäjä
on alk. (keskiajalla) tarkoittanut veronkantoaluetta,
joka on vastannut kestitysverojen hankinnasta ja
pitojen järjestämisestä veronkantajille.
Ahlqvist 1871 KO 199 (♦ pitää), T. I. Itkonen 1916 SUST 39
41 (lpKo p‰ıd3a ’vero’ < sm t. ka), Lagercrantz 1939 LpWsch
651 (lpN murt. pi_ies ’pitäjä’ < sm), Vilkuna Vir 1951 267 (pitäjä alk. ’kestitysveropiiri’; lpKo Kld ’vero’ < sm pito, pidäntä,
joilla myös ollut merk. ’vero’), SKES 1962 582–83 (lpKo Kld
ehkä ei < sm vaan johd:ia v:stä ’panna’; sm > lpLu In, N murt.
’pitäjä’), *Vilkuna 1964 Kihlak 31–39.

pitää (Agr; yl.) ’halten, tragen; gern haben, lieben;
sollen’, pidellä, pidättää, pidät(täy)tyä, pitäytyä,
pidin (: pitimet), pidike, pidäke; pitämys ’uskomus,
uskomukseen liittyvä tapa; vastus, vaiva’; ks.
erikseen piti, pito, pitäjä ~ ink pittüja ’pitää (kiinni;
vaatetta; juhlia; vieraita); olla tarpeen; täytyä’, piättüja
’pysäyttää, pidättää’, piättüä ’pysähtyä’ | ka piteä
’pitää (kuten sm); olla tarpeen’, pijellä ’pidellä’,
pijätteä ’pysäyttää, seisauttaa, hillitä; torjua; saada
pysymään (eläin taikakeinoin uudessa kodissa); pitää
itsellään; antaa käytettäväksi’, pitäytyö ’pitää kiinni,
pysyttäytyä’, pitävyö ’id.; kulua, tulla pidetyksi;
käyttäytyä’ | ly pid'ädä ’pitää, säilyttää, käyttää;
kuluttaa, tuhlata; tarvita, viettää; täytyä’, pid'ättädä
’pidättää, pysäyttää, keskeyttää, jättää; kannattaa,
pitää’, pidattuda ’pysähtyä’ | ve pidada ’pitää
(kiinni; vaatetta; jnak); säilyttää; kannattaa; täytyä’ |
va pitüja ’pitää’ | vi pidada ’pitää; täytyä’, peatada
’pysäyttää, pysähtyä’, peatuda ’pysähtyä, seisahtua’ |
li piCddq (prs. pid®ab) ’pitää (kiinni; vaatetta; jnak);
täytyä’, pid®ami ’pitäminen, käyttö’, pid®atqb ’pidettäväksi sopiva (eläin); (viikatteen) kädensija’ (sm ka >
lpN bittet (In Kld T) ’pysyä lujana, pystyä (vastustamaan), voittaa; pitää, täytyä (Kld T)’)
= mdE ped'ams, M ped'qms ’liittyä, liimautua,
tarttua kiinni’ | ? vogE pät-, I L püjat-, P pat- ’joutua
jhk; alkaa, ryhtyä jhk; pudota’ | ? ostjI E pit-, P p¥ıt’joutua, päätyä jhk; tarttua (ansaan); laskea (joki)’.
Sanalle esitetyt muut etäsukukielten vastineet ovat
merk.-seikkojen nojalla varsin epävarmoja tai
hylättäviä.
Ganander 1787 NFL 2 365 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 229
(+ lpV (Kld)), Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 99 (+ ve), MUSz 1873–81 546 (+ md ym.; ~ pysyä),
Qvigstad 1881 Beiträge 55 (lp < sm), Budenz 1884 NyK 18
470 (+ ka), Thomsen 1890 BFB 66 (+ li), Setälä 1896 NyK 26
404 (sm ~ md sekä tVser pid'äm, unk f2uz ’sitoa’), Steinitz 1944
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FgrVok 61 (+ vog ostj), E. Itkonen 1946 FUF 29 262 (tVser unk
voivat olla eri alkuperää; sen sijaan tähän ehkä lp bâttet ’tulla
levottomaksi ja hakeutua vasomispaikalle (porovaadin)’),
SKES 1962 583–84 (+ ly; ims ~ md ostj ? lp bâttet; unk ja tVser
eri alkuperää; sm ka > lp bittet), Saukkonen 1965 SUST 137
113–34 (+ ink), Häkkinen 1987 ES 235 (ims ~ md ostj;
epävarmoja vastineita lp bâttet, tVser unk), UEW 1988 386 (ims
? ~ lp bâttet, md vog ostj; tVser unk ei tähän), Sammallahti 1988
UrLang 547 (sm ~ lp md tVser unk).

piukata ’paukauttaa, paukuttaa’, piukahtoa ’paukahtaa; pilkahtaa’ | ve piugutada ’viserrellä’.
Onomat. sanoja, vrt. paukkua. Samantapaisia
ovat lisäksi ka piuhkoa ’suihkaa, paukkaa, puhista’
sekä vi piuksuda, li piukVsq ’vinkua, piipittää’.
Kettunen 1938 LivW 295 (sm piukuttaa ~ vi li, vrt. myös latv
piukVs5et, pikst), SKES 1962 584 (sm ~ ka ve, onomat., vrt. myös
vi li latv).

piudata (et. LSatak ja ymp.; äänt. variantit piurata,
piutata, piuvata eri tahoilla murt.) ’tarjota, maksaa
jnk puolesta; kutsua (pitoihin); pyytää, tiukata /
spendieren, freihalten; einladen; (dringend) bitten’
< nr bjuda ’tarjota, kutsua; pyytää, vaatia’. —
Tähän ehkä myös piffata (LounSm, paik. Uus Pohjanm), pihvata (eri tahoilla murt.) id.

piuri (paik. LounSm rannikko) ’veneen kölin ja etutai perävannaksen liitoskohta / Fuge zwischen Kiel
u. Steven’
< nr murt. Sm bjur id., vrt. murt. (Gotlanti) bjaur
’kalastajaveneen
takavannas’,
nn
bj5or(e)
’kiilamainen esine’.

Wessman Vir 1909 153, SKES 1962 584.

T. I. Itkonen Vir 1933 384 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
75 (ruots sanasta, s. v. bjurås), SKES 1962 584.

piuha (ESatak EHäme, paik. VarsSm) ’teräväpäinen, suippo; kapeakärkinen lapio, turvekuokka /
spitzig; spitzer Spaten (zum Torfstechen)’, piukka
(paik. LUus) ’terävä, suippo’.
Mahd. samaa deskr. alkuperää kuin piukka, ks.
tätä. — Sanalla piuha on muitakin ’kapeaan’
viittaavia merkityksiä kuten ’halkeama puun
kyljessä; naisen sukupuolielin’, mahd. tähän kuuluu
myös uud. piuha ’(sähkö-, puhelin)johto’. Näiden
suhde nr murt. (Sm) sanoihin pjukku, pjukkå
’suippo’ ja pjukko (-gär) ’ahdas, tiukka’ on epäselvä,
ainakin ositt. ilm. sm > nr.

piusta (Kal, Eurén 1860; itämurt.) ’määräpituus (lankaa, kangasta, peltosarkaa); liuska, kaistale, säle /
best. Länge (Faden, Gewebe, Feld); Streifen, Leiste’
~ ink piusta ’neulan silmään pantava rihma’ | ka pi(v)usta ’määräpituus lankaa; (väli)matka, etäisyys;
aika, hetki’, pi(v)ustoa ’harata (peltosarkaa)
pitkittäin’ | ly pivust(e | ve pidust ’määrämitta
lankaa’.
Johd. samasta kantasanasta kuin pitkä ja pituus,
ks. näitä.
Eurén 1860 SRS 294 (~ pidusta ♦ pitkä), Melander 1935 KV
15 143–49, SKES 1962 584–85 (sm ~ ka ly ve; ♦ pitkä).

Kirjallisuus ks. s. v. piukka.

piukka (Jusl 1745; LounSm Häme EPohjanm) ’kireä, ahdas, tiukka / straff, eng, fest’, piukea id., piuketa ’kiristyä’, piukata, piukottaa ’kiristää, pingottaa’, ulospiukuttaa (Agr) ’venyttää’.
Ilm. niukka, tiukka sanojen vaikutuksesta syntynyt deskr.-sävyinen sana; mahd. pieni sanaan liittyvää ainesta sisältävä kontaminaatio.
Karsten 1944 FmS 10 394 (sm piukka < nr murt. (Uus) pjukko(gär) ’ahdas, suippo’), SKES 1962 584 (sm piukku (Myrskylä) ’suippo’ < nr murt., tämän vaikutuksesta ehkä syntynyt
myös länsimurt. piukka).

piukkua (Eurén 1860; paik. murt.), piukkaa, piukkia
(Kal) ’pamahdella, paukkua, napsahdella; halkeilla /
knallen, knack(s)en; rissig werden’, piukahtaa
’napsahtaa (poikki)’, piukuttaa ’piipittää, tiukuttaa
(lintu)’ ~ ink piukk®a ’piipittää (linnunpoika)’ | ka
piukkoa ’paukkaa, piukkaa’, piukuttoa ’paukutella’,

piva (Lönnr 1880; osin hämmurt. ja EPohjanm)
’olut, sahti; väkevä t. hapan juoma /
(selbstgebrautes) Bier; starkes od. bitteres Getränk’
~ ka piivo ’(kaupassa myytävä) olut’ | ly piva, p‰ıva
id.
< ven pívo ’olut’.
Lönnrot 1880 SRS 2 224 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
150 (+ ka), SKES 1962 585 (+ ly).

pivo (Agr »Ohra pion – – tedhen»; yl.), murt. rinn.
pijo, pio ’kämmen, koura; kouraus, kourallinen;
hamppu- t. pellavasitoma / flache od. hohle Hand;
Handvoll; Garbe Hanf od. Flachs’ ~ ink pijo ’koura,
pivo; kourallinen; pellavamitta’, piho id. (< vi) | ka
pivo ’koura, pivo; kouraus t. sormaus pellavia t.
hamppuja’ | ly pivo, pijo, pio ’pivo, kouraus; kourallinen pellavia t. hamppuja’ | ve pijo, pio id. | va pivo
’koura’ | vi peo, murt. püu, pöo, pihu ’pivo, koura,
kämmen’ | li piCuv, piCu ’koura’
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= samJr /peC, pen ’kämmen’ | Jn pe, feo | T fean |
slk p‰ınka | Km pqn id. | Kb pam (sisältää yks. 1. p.
poss.-suffiksin) ’kämmeneni’ | M ojme id.
Ganander 1787 NFL 2 387 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
145 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 99 (+ ve), Setälä 1912–14
FUFA 12 21 (+ samJr Jn T Km), K. Donner 1920 SUST 49
152 (+ slk), Kettunen 1938 LivW 295 (+ li), Räsänen Vir 1947
167 (~ mong tung), FUV 1955 49, SKES 1962 585 (+ ka ly),
Janhunen 1981 SUSA 77:9 39, UEW 1988 384, Sammallahti
1988 UrLang 539.

plaani (LounSm Uus, paik. Pohjanm), laani (Häme
Kymenl kaakkmurt., laajalti savmurt.) ’kenttä,
aukio; tila, alue; puutavaran varastointialue / Feld,
Platz; (offene) Fläche; Holzlager’
< nr plan ’kenttä, aukio’.
Karsten 1944 FmS 10 395, SKES 1962 585.

plaasti ks. laasti.
plakaat(t)i (As 1645 »nijnen Placatein jälken»;
paik. länsimurt.), lakaatti (paik. itämurt.) ’juliste;
julistus, asetus; asiakirja / Plakat; Verordnung;
Dokument’
< ruots plakat ’julistus, juliste’ < saks plakat id.
< ransk placard v:stä plaquer ’päällystää’.
TS 7 1915 672 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 766 (ruots
sanasta).

plassi (As 1798 lotsiplassi ’luotsiasema’; LounSm
EPohjanm) ’paikka; asema; aukio, kenttä / Platz,
Stelle; Station’, rinn. platsi (As 1697 kokousplatsi;
paik. VarsSm), lassi (paik. länsimurt.), latsi (laajalti
itämurt.) id.
< nr plats id. (ns Platz jne.) < lat platea ’aukio,
tori, katu’.
Wichmann 1893 Suomi 3:6:2 19 (sm < ruots), Kettunen 1928
SUST 58 69, Hellquist 1939 SEO 767, SKES 1962 586.

platformu (paik. länsimurt.) ’asemalaituri / Bahnsteig’, latvormu (KaakkSm) id.
< nr plattform id. << ransk plate-forme id. (sanoista plat(e) ’tasainen’ ja forme ’muoto’). Sm ositt.
(et. KaakkSm) mahd. myös < ven platfórma (na
platfórmu ’laiturille’), loppuvokaali -u länsimurt. voi
olla myös formu, vormu (ks. tätä) sanan analogiaa.
TS 7 1915 687 (sm < ransk), Plöger 1973 RL 136 (< ven),
Grönholm 1988 RLT 122 (< ruots).

platina (TVS 1821; kirjak.) ’vaalea jalometalli /
Platin’
< ruots platina id. (ns Platin, ransk platine) <<
esp platina ’hopeasiru, »pikkuhopea»’, demin. s:sta
plata ’hopea’ (< kr plat/ys ’litteä’), alk. platina del
Pinto ’Pinton hopea’ (Kolumbiassa sijaitsevan esiintymispaikan mukaan).
Koukkunen 1990 Atomi 425–26.

plakkari ks. lakkari.
plaku ’lippu’ ks. flaku.
planeetta (Agr planeta; kirjak.) ’kiertotähti /
Planet’, vanh. kirjak. myös planeeti, planeetti
(ositt. < nr planet ’kiertotähti’, saks planet sanojen välityksellä) << lat planeta ’kiertotähti’ < kr
plan5Fet5es ast5Fer oik. ’harhaileva tähti’, vrt. kr plán5es
’harhailija, kulkija’.
Streng 1915 NRL 157 (sm < mmr << lat, ositt. myös suoraan <
lat), Koukkunen 1990 Atomi 425.

planel(l)i ks. flanelli.
plankata, plankki ks. lankata.
plarata ks. ladi.
plaskata ks. flaskata.

pleetta ks. fleeta.
plehti ks. flekti.
pleiki (Agr; laajalti länsimurt.) ’kalpea, vaalea /
blaß, bleich’, rinn. pleeki, leeki, leiki id., pleikata
’valkaista (pellavia, kangasta, lankoja)’
< ruots, vrt. nr blek, murt. (Sm) bleik, bläik ’kalpea, vaalea’, bleka, murt. bleik(a) ’valkaista
(esim. pellavia, lankoja, kangasta auringossa)’.
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm pleikki ’valkaisupaikka’ < ruots),
Streng 1915 NRL 157–58 (sm pleiki < vur), Karsten 1915 GFL
160, 164 (sm pleikki, pleikata < nr), Karsten 1944 FmS 10 396,
SKES 1962 586.

pleissata (Stjerncreutz 1863 pleisata; rannikkomurt.
etup. PSm), plissata, plitsata (LounSm rannikko,
paik. Satak Häme) ’liittää köyden päät yhteen t.
tehdä silmukka pujottelemalla köyden säikeet /
spleißen’, leissata (paik. Kain PPohjanm Peräp),
lissata (paik. KaakkSm) id., pleissi, plissi, plitsi
’pujottamalla tehty liitos’
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< nr (murt.) spleis(a), spläis(a), splissa, splitsa
’pleissata’, spläis, spliss, splits ’pleissi’ (< as t. holl
splitsen, splissen ’pleissata’). Saman sanan variantteihin kuuluu lisäksi nr murt. spitsa ’pleissata’ (vrt.
tansk spidse id.), josta > sm pitsata (itämurt. Kymenl, paik. Satak Häme), ink pitsata (< sm), vi
murt. pitsata id.
SKES 1962 582 (pitsata < nr murt.), 586 (pleissata < sk (nr)).

pliisu (paik. Satak) ’laimea; väritön, mitäänsanomaton (esitys tjs.) / fade; farblos, nichtssagend’, plisu,
plissu ’laimea, väljähtynyt (juoma)’, plis(s)ata (paik.
LounSm) ’laimentaa’
todennäk. < nr murt. (Sm) bliso, blisu ’vaalea
läikkä, täynnä vaaleita läikkiä (oleva)’, joka on
sanan bläs ’vaalea läikkä’, murt. bläso(gär)
’laikullinen’ variantti. Sm sanan merkitykseen lienee
vaikuttanut äänt. läheinen plittu, plattu (laajalti
LounSm) ’laimea, mauton’ (< nr platt ’tasainen;
laimea’, murt. (Sm) plitto(gär) ’laimea, mauton’).
Grönholm 1988 RLT 123–24.

pliki, plikki (Satak Länsip, paik. Häme Pohjanm)
’puunaula, kenkänaula / (hölzerner) Schuhnagel’,
liki, likki (Kain PPohjanm, osin PSavo Peräp) id. (>
kaP plik(k)i ’kenkänaula’)
< nr pligg id., ilm. sanan plugg ’naula’ demin.
variantti.

< nr block (ns Block, engl block) id.
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm < ruots), TS 5 1913 692 (< engl ja
ruots), SKES 1958 302 (lokki, plok(k)i < ruots), Vuorela 1979
KpS 346 (< engl).

plootu (Speitz 1643; laajalti länsimurt.), lootu (paik.
Häme savmurt. KPPohjanm), loutu (paik. itämurt.)
’iso levymäinen metalliraha; (murt.) pelti(levy) /
große viereckige Münze; (dial.) Blech’ (sm > lpIn
plootu ’kolikko’)
< vur nr plåt ’pelti; plooturaha’, mr pl®ata
’metallilevyistä tehty haarniska’ (< kas pl®ate id. < lat
plata ’metallilevy’).
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm < ruots), Karsten 1915 GFL 164,
SKES 1962 586, LpIn 2 1987 374 (lpIn < sm).

plota ks. flota.
plusi (Agr; paik. Satak) ’soihtu (Agr); naudan t. sian
ruokatorveen valettu iso (joulu)kynttilä / Fackel;
große (Weihnachts)kerze aus Talg in einer Rindsod. Schweinespeiseröhre’, rinn. plusu id.
< mmr blus(s), blos(s) ’soihtu’, nr bloss, tansk
blus id., vrt. nr blossa, tansk blusse ’punertaa, hehkua’.
Streng 1915 NRL 158 (sm < mmr vur), Karsten 1944 FmS 10
397, SKES 1962 586.

plinkki ks. flinkki.

plutata (Lönnr 1880; LounSm), pludata ’loiskuttaa
vettä, pulikoida; pudota veteen; kastella vahingossa
kenkänsä t. vaatteensa / planschen; ins Wasser
fallen, versehentlich Schuhe od. Kleider naß
machen’
< nr murt. (Sm) plutta, nr pluttra ’sotkea
vedellä, läträtä; molskahtaa’.

plintta ks. flintta.

Karttunen 1979 Slangisanat 183 (sm < ruots murt. Sm), Grönholm 1988 RLT 125–26.

Karsten 1944 FmS 10 386, 397 (sm pilkki, pliki < nr), SKES
1962 560–61 (pilkki < ven), 586 (pliki < nr).

plikka ks. likka.

plokata (1797; LounSm EPohjanm Länsip, osin Häme KPohjanm Peräp) ’poimia, napata, valikoida
(parhaat palat); perata; kyniä, nyhtää / pflücken,
zupfen; rupfen
(Huhn),
auslesen
(Beeren),
ausnehmen (Fisch)’, lokata (itämurt. KaakkHäme
Kymenl PPohjanm Peräp, paik. EPHäme
KPohjanm) id.
< nr plocka ’poimia’ (~ saks pflücken id.).

plutoona (Polon 1797 plutooni; paik. LSm) ’joukko-osasto; suuri joukko, sakki / (Milit.) Zug; Menge,
Bande’, plutu(u)na id.
< nr pluton ’joukko-osasto, plutoona’ << ransk
peloton id. s:sta pelote ’kuula’.

Salonius 1881 Suomi 2:14 258 (sm < ruots), SKES 1962 586.

pluuri ks. fluuri.

ploki (Gan 1787; länsimurt.), pluki (Flor 1678),
plokki, lokki (itämurt.) ’väkipyörä / Rolle, Block am
Flaschenzug’

pluusi (LounSm, paik. PPohjanm) ’pusero, pusakka
/ Bluse, Jacke’, rinn. luus(s)i (laajalti savmurt.),
plyys(s)i (LönnrLis 1886; Häme EPohjanm Länsip,

Hellquist 1939 SEO 771 (ruots sanasta), Hahmo 1994 Grundlexem 346.
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paik. KPohjanm), lyyssi (itämurt. PSm, laajalti hämmurt.) id.
< nr blus ’pusero’ (<< ransk blouse id.).
Lönnrot 1886 Lis 129 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 397,
SKES 1962 586.

plyymi (As 1770 Hattu-Plymejä; paik. lounmurt. ja
Uus), lyymi (paik. Häme) ’hattukoriste, töyhtö,
strutsinsulka / Federbusch, Straußenfeder’
< nr plym ’sulkakoriste’ << ransk plume ’sulka’
< lat pluma ’id., untuva’.
Grönholm 1988 RLT 126 (sm < ruots).

plyysi (Lönnr 1880 plyyssi; etup. kirjak.) ’nukkapintainen samettimainen kangas / Plüsch’
< nr plysch, plys ’plyysi’ < ns Plüsch << ransk
peluche id. (vrt. lat pilus ’karva’).
TS 7 1915 698 (sm < ransk < lat).

pläkhoorna ks. horna2.
pläkki1 ’muste’ ks. läkki1.
pläkki2 ’tahra’ ks. fläkki.
pläkki3 ’pelti’ ks. läkki2.
pläntti ks. läntätä.
pläsi ks. läsi.
plätti (Renv 1826; LounSm Uus EPohjanm ja ymp.),
lätti, (p)lätty ’(pieni) maa-alue, läntti, tilkku; tahra,
läiskä / (kleines) Stück Land; Fleck’
< nr plätt ’pieni tahra, läikkä; pieni rajattu alue,
paikka’, mr plätter, tansk plet id., kas plet ’kangaslappu’, kys plez ’id., maapala’, engl plat ’tahra; maapala’.
Renvall 1826 SSK 2 73 (sm plätti < ruots), Hellquist 1939
SEO 772–73, SAOB 20 1954 P 1038 (ruots sanasta), SKES
1958 322 (yhdistää sanaan lätty ’ohukainen’), Zaitseva 1985
StF 28 142 (sm ? ~ ve pDläit ’täplä, tahra’).

plätty ’ohukainen’ ks. lätty.
plörö (Lönnr 1880; paik. länsimurt.) ’viinaryyppy /
Schuß Schnaps (z. B. im Kaffee)’, et. yhd. kahviplörö, kaffeplörö ’kahvista (sokerista) ja viinasta tehty
sekoitus’, plörössä ’juovuksissa’
< nr murt. plurr, plorr, (Sm) plörr ’siemaus viinaa’, plörrog ’juopunut’.

Grönholm 1988 RLT 127 (sm < nr murt. Sm).

pohatta (JEFrosterus 1781; etup. itämurt., ei Verml)
’rikas, mahtava mies / Magnat’ ~ ka pohatta ’rikas,
varakas, hyvin toimeentuleva’ | ly bohat(t(e) ’(a.) rikas’ | ve bohat (mon. bohatad) id. (sm > lpIn poahœat
’rikas, pohatta’)
< ven bogát, bogátyj ’rikas, mahtava, yltäkylläisyydessä elävä’.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (ka < ven), Mechelin 1842
Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 95 (< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 81 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 90, Kalima 1952 SlS 138–39 (+ ly), SKES 1962 586, Plöger 1973 RL
138, LpIn 2 1987 375 (lpIn < sm).

pohja (Agr; yl.) ’Boden, Grund; Nord(en)’, murt.
myös ’kulmakunta, (syrjä)seutu; pohjoistuuli’, johd.
pohjo(i)nen (PKarj PSavo KSm KPohjanm),
pohja(i)nen (Agr; länsi- ja kaakkmurt. Kain),
pohjallinen
(esim.
jalkineen,
lankakerän),
pohjim(m)ainen, pohjata ’panna pohja (esim.
kenkään); tarttua t. ulottua pohjaan; riittää, voida’,
pohjukka ’sopukka; silmukka’, pohjus ’pohja,
perusta’, pohjusta id., pohjustaa, yhd. pohjantähti,
pohjannaula (ks. alla), ks. erikseen pohjola,
Pohjanmaa ~ ink
pohja
’pohja’,
pohjain
’pohjoinen’, pohjimain ’pohjimmainen’, pohjukka
’pieni lahti’ | ka pohja ’pohja; perusta; pohjukka;
pohjoinen’, pohjaine ’pohjoinen (s. ja a.)’,
pohjalline
’pohjallinen’,
pohjata
’pohjata;
kunnostaa; tyhjentää pohjaa myöten’, pohjimaine
’pohjimmainen’, pohjukka ’pohjukka; astian pohja’
(? < sm), pohjustoa ’pohjustaa’ | ly pohd'((e) ’pohja;
nuotan perä; pohjoinen’, pohd'ai7ne ’pohjoinen’,
pohd'imai7ne ’pohjimmainen’, pohd'usp5u ’köli’ | ve
pohd' (g. -an) ’pohja; pohjoinen; nuotanperät’,
pohd'ai7ne ’pohjoinen’, pohm®a7ne ’pohjimmainen’,
pohjata (prs. pohdan) ’kiinnittää pohjaan’ | va p(ehja
’pohja; pohjoinen’ | vi põhi (g. põhja) ’pohja;
perusta; pohjoinen’, põhimine ’pohjimmainen’,
põhjalik ’perusteellinen’, põhiline ’pääasiallinen’,
(murt., Wied) põhine ’pohjoinen’, põhjus ’syy’,
põhjustada ’aiheuttaa’ | li puCoi, puCoj ’pohja,
perus(ta); pohjoinen’
= lp boaVs |Vso ’kodan peräosa, posio’ (mahd. vanha
laina < ims; nuorempia lainoja ovat sm > lpN
boahje, boa(i)he ’pohjantähti’, boahe-, boje-naw |le
(In) id., näihin vrt. sm pohjannaula (paik. Peräp),
pohjanperännaula (Verml) id., vi põhjanael ’id.;
pohjoisnapa (Wied)’, li puCoi-naCggql ’pohjantähti’).
Sanuetta on pidetty omaperäisenä mutta verrattu
myös eräisiin germ sanoihin: vkgerm *bandsja- ♦
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*bandsa-s ’patsasrakenteinen keko, suova, talas’,
vrt. saks Banse ’(vilja)varasto, (heinä)keko, pino’,
mn bás ’varastopaikka; lehmän parsi jne.’ (tämän
mukaan sanan pohja alkuperäinen merkitys olisi
’alusta, lava’).
Moller 1756 Beskr 158 (sm ~ ruots bottn, saks Boden), Ganander 1787 NFL 2 389 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 565 (+ va),
Lönnrot 1854 Enare 245 (+ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+
ve), Thomsen 1890 BFB 253 (+ li (> latv)), Setälä 1890–91
ÄH 293 (+ ka), Turunen 1946 SUST 89 245 (+ ly), SKES 1962
587–88, E. Itkonen 1968 SKK 31 (sm-lp kaudelta), Koivulehto
1977 Esit (< vkgerm), Hofstra 1985 OsFiGerm 186, Häkkinen
1987 ES 235–36, LexGermLw 1991 21, Ritter 1993 Studien
108 (<< germ *bosj5on).

Pohjanmaa (Agr »Ite Pohiama», Ljungo 1602 »itä
pohian maalla», vrt. ruots Österbotten (vur Botn(en)
= Pohjanlahti)) ’Österbotten’, merk. myös
’pohjoinen, pohjoisenpuolinen maa t. seutu’ (Agr
»Paecat vlos, sijte Pohian Maasta» ’paetkaa
pohjoisesta maasta’), murt. (paik. PKarj Kain)
’saloseutu, sydänmaa’, vrt. vi (Wied) põhja-maa
põhjas ’äärimmäisessä pohjolassa’. — Sm
Pohjanmeri (maantiet. terminä STS 1776) merk.
myös ’pohjoinen meri (kansanr.); revontulet,
pohjoinen taivaanranta (sanonnoissa »pohjanmeri
palaa», »pohjanmeri
lainehtii»; vrt. tähän sm
pohjanpalo, vi põhjavalgus ’revontulet’)’, vrt. vi
(Wied) põhja-meri ’Jäämeri’.
Yhd:oja, joiden alkuosasta ks. pohja.
SKES 1962 588 (s. v. pohja).

pohje (g. pohkeen; Agr; paik. länsimurt.) ’Wade’,
rinn. eri tahoilla murt. poh(k)e, pohkea, -io, -io(i)n,
merk. paik. myös ’viikatteen varren alapuoli, hankoauran haara (PKarj PSavo); airon lapa (PSatak Häme)’ ~ ink pohkia ’pohje’, süjaripohkian id. | ka
pohkie ’id.; (erik.) kirveen poski’ | ly pohkied mon.
’pohkeet’.
Samaa alkuperää kuin potka, ks. tätä.
Setälä 1896 SUSA 14:3 29 (sm ~ lpN boas |ke md; ks. potka),
Setälä 1912–14 FUFA 12 65 (+ slk; ks. potka), Setälä 1915
SUSA 30:5 55, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 33 (pohje ~ lpKo p3o3a´ckVe; lpN ei tähän), Äimä 1919 SUST 45 74 (sm pohje,
potka ~ lp md), Kalima Vir 1924 22 (+ ka ly), Toivonen 1928
FUF 19 128 (md joko ~ pohje t. ~ potka), Toivonen 1933 FUF
21 96 (? md ? slk; slk myös yhdistettävissä potkaan), FUV
1955 50, E. Itkonen 1956 UAJ 28 65, SKES 1962 588–89 (? ~
lpKo md slk), 612 (s. v. potka: md slk todennäk. pohje sanan
vastineita), T. Itkonen Vir 1987 180 (pohje ilm. samaa lähtöä
kuin potka), UEW 1988 396 (? lpKo; md slk ? ~ pohje t. potka).

pohjo(i)nen ks. pohja.
pohjola (Gan 1766; Kal kansanr. pn:n luonteisena =
Pohja) merk. murt. mm. ’pohjoinen, pohjoise(mma)t
seudut (esim. Kajaani, Oulu, Kemi Savosta katsottuna); Ruija, Jäämeren Lappi (vrt. Gan 1787 Pohjala
»koko pohjola, erityisesti Pohjanmaa ja Lappi») /
Norden; (weiter) im Norden gelegene Gegend; Finnmark’, useissa sanonnoissa, esim. »pohjolan piijut
viertää» (Kitee) ’revontulet loimuavat’, »pohjolan
saunat lämpii» (Tuusniemi) ’on kova lumituisku’;
pohjolainen
’pohjolan,
Pohjanmaan asukas’
(Jämsä »pohjolaiset polttoa vällyjään» ’revontulet
loimuavat’) ~ ka pohjola (runoissa ja loitsuissa)
’Pohjola’ | vi murt. põhjalased, põhjalesed
’revontulet’ (vi kirjak. põhjala ’pohjola’ < sm).
Johd. sanasta pohja, ks. tätä.
Harva Vir 1947 114–129 (kansanrunojen Pohjola), SKES 1962
588 (s. v. pohja; ka ? < sm), Turunen 1981 KalSanat 258–61.

pohmelo (As 1666; KaakkSm PKarj), pohmilo (Jusl
1745) ’kohmelo, krapula / Kater, Katzenjammer’,
(unen, uni)pohmelossa ’tokkurassa’ ~ ink pohmelo
’pohmelo; pohmeloryyppy, -viina’, pohmeloitt®a ’parantaa pohmeloa’ | ka pohmelja ’kohmelo, krapula;
aamuinen huono olo, tokkura’, pohmelo ’kohmelo,
krapula’, pohmeliekseh ’ottaa krapularyyppy’ | ly
prohmeDld' ’pohmelo’ | ve poh|meDl (g. -on) id.,
pohmeDlda ’parannella pohmeloa’ | va pohmelo,
(Kukk) pohmolo ’pohmelo, krapula’, pohmoloitt®a
’ottaa päänparannusta’ | vi pohmel (g. -i), pohmelus,
pohmilus (g. -e) ’kohmelo’
< ven pohméDlje id. — Ven > lpKo pohmel id.
Vrt. kohmelo.
Ganander 1787 NFL 2 390a (sm < ven; ~ kohmelo), Ahlqvist
1859 Anteckn 100 (sm ~ ve), Mikkola 1894 SUST 8 154 (+ ka
vi), Kalima 1952 SlS 139, SKES 1962 589 (+ ly va), Plöger
1973 RL 138–39.

pohtaa (Agr »ioca Wiskimel ia Pochtimel ombi
podhettu»; länsimurt.), puohtaa (itämurt.) ’Getreide
schwingen’, rinn. pohdata (osin lounmurt.), puohtia
(paik. kaakkmurt.) id., pohtia ’id. (hämmurt. KPPohjanm PSm); puhaltaa, huokua (paik. KPohjanm);
ajatella, harkita (uud.)’, johd. pohde, puoh(d)e (mon.
pohteet, puohteet) mm. ’viljaa pohtaessa pudonneet
ruumenet; ilmanpaine, veto; kiire, tohina, kova työ
(paik. ESm)’, pohdin (murt. pohin, puohin, pohrin)
’soikea astia, jossa puitua viljaa ravistelemalla puhdistetaan’ ~ ink p5oht®a: »p5uhtoi viljoja» (t. marjoja) |
ka puohtoa ’pohtaa viljaa tms.’, puohin ’pohdin’ | ly
puohtada ’pohtaa’, puohtƒi(n)robeh ’pohdin(rove)’ |
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ve pohtta ’pohtaa’, pohtƒirobeh ’tuohipohdin’ | va
poht®a ’pohtaa’ | vi (murt.) esim. poheta-, puheta-,
pohki-, puhta- ’puhdistaa viljaa’, pohe-, puhe-,
pohikumold ’pohdeallas’
? = mdE ponVzavtoms, M po7nVzaftäqms ’tuultaa,
pohtaa (jyviä)’ | votj puVz, püVz ’seula’, puVzn{in{i ’seuloa’ | syrj poVz, puVz ’seula’ (> ostjE puVs id.), poVznaln{i
’seuloa’.
Ims sanuetta on pidetty deskr.-sävyisenä (vrt. puhua ja siinä main. sanat). Toisaalta sanapesyeelle on
esitetty myös ieur etymologia: vksm *poVsta- (*povVsta-) < ieur (esigerm) *powH-eye/o-, vrt. mys fewen
(fouwen), kys vöuwen ’seuloa, puhdistaa’ jne. Md
samoin kuin perm kielten kohdalla olisi oletettava
erillistä lainautumista verbeistä, jotka myös
pohjautuvat ieur *pewH- juureen.
Ahrens 1843 GrEhstn 124 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 280
(+ ve ? votj ? syrj), Setälä 1894 JuhlakThomsen 243 (+ md),
Setälä 1900 SUSA 17:4 15 (votj syrj epäilyksittä), Äimä 1919
SUST 45 44 (syrj > ostj), Toivonen 1928 FUF 19 112, E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 162, SKES 1962 589 (+ ka ly va; ?
md ? votj ? syrj), Lytkin 1964 IstVokPJa 59, Koivulehto Vir
1981 208 (< ieur/esigerm), Koivulehto 1983 SUST 185 149,
Mayrhofer 1986–92 EWAia 106, Keresztes 1986 MdKons 2
119 (ieur vai sgr?), T. Itkonen Vir 1987 177, Koivulehto 1988
Laryngale 288, UEW 1988 738 (sm-perm; ? md), Sammallahti
1988 UrLang 553, Häkkinen 1990 MST 192 (sovelias ieur
originaali), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 91–93, 94, Ritter
1993 Studien 137–38.

pohti ks. puhti.
pohtia ks. pohtaa.
pohu (Lönnr 1874; paik. Savo Karj) ’poppamies,
tietäjä, parantaja; taika, noitakeino / Schamane, Medizinmann; Zauber(mittel)’, pohuta (paik. PKarj)
’taikoa’
< ven Bog ’Jumala’, esim. sanaliitoissa sláva Bógu ’Jumalan kiitos’, Bog pomóVc' ’Jumala auttakoon’.
— Ven myös > ka sla(a)va Boh(u), Boohu ’Jumalan
kiitos’, ve Boh pomotVs ’Jumala auttakoon’.
Lönnrot 1874 SRS 1 51 (sm < ven), Rytkönen 1937 Savotar 3
219–20, Ruoppila 1954 KV 34 150–51, SKES 1962 589.

pohvatto, pohvotta (paik. PKarj) ’lahjus, joka maksetaan
lainanantajalle
t.
kaupanvälittäjälle;
kiskurikor-ko
/
dem
Gläubiger
od.
Geschäftsvermittler gezahltes Bestechungsgeld;
Wucherzins’
< ven *pohvat, v:stä pohvatátƒ ’siepata pois, kahmia, (murt.) ottaa lahjuksia’ (< hvatátƒ ’siepata, tarttua, ottaa (luvatta)’).

SKES 1962 589 (sm < ven).

poija ’kangaslaji’ ks. boiji.
poiju (Gan 1787; yleisk., hajat. murt.), ankkuri-,
merkkipoiju ’Boje’
< nr boj ’poiju’, vur boja, mmr boij(a) (< kas
boie, *boi < mransk bouée id.). — Vi poi (g. poi,
Wied poiu) ’poiju’ < saks, rannikkomurt. poojud
’verkon kohot’ ilm. < ruots; sm puoju (paik.
KaakkSm) ’veneen merkkikoho, ankkuroitu tynnyri’
mahd. < vi.
Wiklund 1915 MO 9 15 (sm < nr), Hakulinen 1946 SKRK 2 58
(<< ransk), SKES 1962 589–90 (vi murt. pooju < ruots t. saks),
EEW 1982–83 2118–19 (vi poi < saks (kas), ositt. (< sm) <
ruots).

poika (Agr; yl.) ’Sohn; Junge’ (rinn. olevista hypok.
varianteista kuten poju(t) ks. alla); johd. poikanen,
poikonen (Kain, paik. PSavo PPohjanm Peräp) ’pikku poika, aivan nuori mies’, poikue, murt. poikuu(s),
poikoo(s), ks. erikseen poikia, pojintima ~ ink poika
’poika, naimaton mies; eläimen poikanen’, poikain
’poika(nen)’ | ka poika ’poika(lapsi), nuorukainen;
eläimen poikanen’, poikoveh ’poikue’ | ly poig((e)
’poika, poikanen’, poigai7ne ’poikanen; porsas’, poigov5e ’poikue’ | ve poig ’(jonkun) poika; poikanen’,
poig®a7ne ’poikanen, poika kulta’, poigveh ’poikue’ |
va poika ’poika; poikanen’, (Kukk) poikaina ’poika
(-nen)’ | vi poeg (g. poja) ’(jonkun) poika; poikanen’
| li p5uoga, partit. poigq ’poika, lapsi’
= ? mdE bujo, pijo ’lapsenlapsi’ | ? tVser pü:
püergq ’mieshenkilö, poika’ | votj syrj pi ’mies,
poika; lapsi; eläimen poikanen’ | vogE I L püw, P pig
’poika(nen)’ | ostjI p3ag, E P p3ax ’poika’ | unk fiú, fi
’poika, lapsi, eläimen poikanen’. — Sm sanan
hypok. muodoista (pojukka, po(ik)keli, pokko, poku)
huomattakoon erit. poitsu (ks. tätä) sekä poju, pojut,
poja (Gan 1787 pojja) ~ ink pojukkain ’poikanen’ |
va pojo ’jonkun poika’ | vi pojukene ’poju, pikku
poika’, murt. poja, poju id.; nämä voivat olla joko
sanan poika heikkoasteiseen vartaloon perustuvia
muodosteita (*poigut, *poigukka, *poigoi) tai
edustaa kantavartaloa *poj• (sanaan poika liittyvä
ka-aines olisi tällöin demin. johdin; samanlaista kainesta edellyttä-vät myös vog ja ostj sanat).
Ims kielistä sana on lainautunut eri tahoille: nr
pojke, nn poik, -e, mmr poika (1455 pöyca) ’poika
(vanha merk. myös ’palveluspoika’, vrt. piika)’ ilm.
< sm; lpN d®al3o-buoi |ge ’talonpoika, talollinen’, E
buöjgie ’varakas, omistaja’, R puoike ’sankari,
urho’, In pyejgi ’(aika) poika’ < sm (talon-, aika)
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poika, kun taas lpLu påi´hka (Pi) ’poika’, E poåjge
’(naimaton) poika’ < sk; ven murt. pójga ’poika,
pieni lapsi’ < ims; ims > latv puika ’poika’ > liett
pùika ’kaveri’.
Spegel 1712 Gloss 349 (sm > sk: ruots tansk; ~ engl), Fischer
1747 VocSib 85 (sm ~ votj syrj vog ostj unk), Moller 1756
Beskr 158 (+ vi; ~ ruots jne.; latv), Hager 1793 Neue Beweise
107 (unk), Gyarmathi 1799 Aff 259 (unk ~ votj syrj vog; ei
sm), Castrén 1844 EGS 33 (sm ~ syrj), Castrén 1849 Ostj 93
(sm ~ ostj), Sjögren 1849 MélR 1 193 (+ li), Lindström Suomi
1852 74 (sm ~ votj syrj vog ostj unk jne.), Europaeus 1853
Räkneorden 10 (sgr ~ ieur), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve), Bielenstein 1863 LettSpr 1
136 (ims (li) > latv puika), Budenz 1867 NyK 6 458 (sm ~ lp
poiVca; puoike), MUSz 1873–81 523 (sm > lp puoike), Grot
1876 Filol 472 (ven murt. < sm), Budenz 1884 NyK 18 290 (+
ka), Kalima Vir 1905 43 (ven murt. < ka t. ve), Falk & Torp
1906 EO 2 84 (norj ruots < sm), Paasonen 1909 MdChr 115 (+
md), Wichmann 1923 TscherT 86 (+ tVser), Hellquist 1939 SEO
774, FUV 1955 108 (volg vastineet epävarmoja), E. Itkonen
1956 UAJ 28 74 (mdE ehkä hypok., vrt. sm poju), SKES 1962
590–91 (+ ly; volg vastineet epävarmoja; lp ositt. < sm),
MSzFE 1967 207, TESz 1 1967 926, Häkkinen 1987 ES 236,
UEW 1988 390 (sgr *pojka, volg vastineet epävarmoja), Sammallahti 1988 UrLang 547 (sgr *poji, ei md; vog ostj epävarmoja), EWUng 1993 396.

poiketa (Agr; yl.) ’abbiegen; abweichen’, merk.
(paik. länsimurt.) myös ’katketa’, poikkeus, poikkeuksellinen ~ ka poiketa ’poiketa (kaP ? < sm); voimistua, vahvistua (au)’ | vi põikuda ’poiketa’,
põigata ’hypätä, pistäytyä syrjään’, põigelda (prs.
põiklen) ’hyppiä syrjään, puikkelehtia’.
Samaa kantaa kuin poikki ja pois, ks. näitä.
SKES 1962 591–92 (s. v. poikki), Häkkinen 1987 ES 236.

poikia (Agr; yl.) ’tehdä poikasia, synnyttää / Junge
werfen, kalben’, poikimus (EKPohjanm), poikimusta
(paik. EPohjanm) ’poikue’ ~ ink poikia, poik‰ıssa
’poikia’ | ka poikie ’poikia, (ihmisestä halv.) synnyttää’ | ly poigizeta (prs. poigistau) ’poikia; pesiä (lintu)’ | va (Kukk Tsv) poik‰ıssa ’poikia’ | vi poegida id.
| li poigq (prs. p5uoigqb) ’poikia, vasikoida’.
Johd. sanasta poika, ks. tätä.
SKES 1962 590–91 (s. v. poika; sm ~ ka ly vi li). Lisää kirjallisuutta s. v. poika.

poikki (Sorol 1621; yl. adv., postp., prep.) ’quer
(über, durch); ab, entzwei’, harv. s., esim. ’lounas
(ilmansuunta;
Konginkangas);
eräs
poron
korvamerkki
(paik.
PSm)’,
sijam.
esim.
poikella(nsa), -lle(nsa) ’poikittain’, (pitkin) poikin,
poikkeen, poikitse (paik. hämmurt.) ’poikki, yli;
kautta’, johd. poikkinen (paik. Häme) ’sivutuuli’,

poikittain(en); poikkinainen, poikkaista (paik. ESm
ja EPohjanm) ’katkaista’, ks. erikseen poiketa ~ ink
poikki ’poikki’, poikk5e ’pois’, poikitt5e ’poikittain’,
poikkinain ’poikkinainen’ | ka poikki ’poikittain
kahtia, irti, katki; poikki, yli’, poikkeh t.
poikkipuoli(n) ’poikittain, poikkipuolin; vastaan;
mullin mallin; huonosti’, poikellah, -lleh ’poikittain;
vastaan’ | ly poikki ’poikki, yli; poikittain, poikkipäin, -puolin’, poik(ki)puoli7ne ’reen paju’, poikkiVzin
’poikkipäin, poikittain’ | ve poikpoDli ’poikkipuolin’,
poikpoDl ‰ı7ne, poikpoDl7ne ’reen t. kelkan paju’, poikhez(e
’(esim. tien) poikki, poikittain’ | va p(eittVsi: kussa p.
’mistä saakka’ | vi põik- ’poikki-’ (esim. -puu ’poikkipuu’), põiki ’poikki, poikittain’, pitki ja põigi ’pitkin ja poikin’, põigiti ’poikittain’.
Samaa alkuperää kuin pois, ks. tätä.
Ahrens 1853 GrEhstn 108 (sm ~ vi), Genetz 1890 Partikk 157
(+ ka), Kettunen 1915 Suomi 4:15 40 (+ va), Collinder 1932
Urgerm 1 139, Hagar 1960 FUF 33 251 (+ ly ve), SKES 1962
591.

poimia (Agr; etup. kaakkmurt. Savo KPPohjanm ja
ymp.) ’pflücken’, merk. myös ’pujottaa (esim. verkko puikkarille; paik. rannikkomurt.); poimuttaa, laskostaa, rypyttää (KaakkSm); kuvioida kangasta (kutomatermi; paik. Laat- ja PKarj)’, rinn. poimea (PSavo PKarj Kain Verml), poimoa (paik. savmurt.)
id., poimonen (paik. IHäme PKarj), poimuinen (Jusl
1745) ’pieni tuokkonen’, poimu ’poimiminen (paik.
savmurt.); laskos, ryppy’, poime (laajalti itämurt.)
’poimu, laskos, ryppy’, poimuinen, poimeinen ’laskostettu’ ~ ink poimia ’poimia verkkoa puikkarille’,
poime ’poimu, vaatteessa oleva rypytys’, poimut
(mon.) ’rekon (l. pääntien) reunaan ommeltu kangas’
| ka poimie ’noukkia, kerätä, poimia; poimia
kuvioloimilangat poimintalastalle; koota verkko
puikkarille; poimuttaa, laskostaa kangas; syödä
nopeasti’ | ly poimeda ’poimia; kirjoa (kangasta)’,
poimitez ’hapaan alkukudelma’ | ve poimida (prs.
poimen) ’poimia; kutoa t. ommella korukuvioita’,
poimetiVz ’koruompelus’ | va *poimia, prs. poimin
’poimia’, poimi ’poimu’ (? < sm) | vi põimida
’punoa, nitoa, palmikoida’, põimendada ’valikoida,
lajitella’, põim (g. -i, -u) ’punonta, punos, nidonta’ |
li poimq (prs. p5uoimqb) ’pujottaa, ottaa kiinni (esim.
pudonneet silmukat puikolle)’
= lpN boai |bmot (E Pi Lu In Ko Kld T) ’poimia
yksitellen, pala palalta, syödä hitaasti t. vähän, poimia suulla ja syödä (eläimet: porot, lampaat, vars.
linnut)’ (vastaa sm v.-vartaloa poimo-), lpN
buoi |bmât ’kiinnittää ahkion sivulautojen päät
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jänteillä t. naruilla ahkion keulaan’, buoimâstit id.
(vastaa vartaloa poime-).

Johd:ia sanasta poika (ks. tätä), vrt. emintimä,
isintimä.

Ganander 1787 NFL 2 392 (sm ~ vi poimama), Ahlqvist 1856
WotGr 145 (~ va vi), Qvigstad 1881 Beiträge 55 (sm ~ lpN
boai |bmot), Wiklund 1896 SUST 10 208 (~ lpN buoi |bmât),
Kettunen 1938 LivW 310 (+ li), SKES 1962 592 (+ ka ly ve;
va ? < sm; ? ~ lpN buoi |bmât; lpN boai |bmot jne. < sm), Lehtiranta 1989 SUST 200 106 (lp boai |bmot ~ sm).

Budenz 1886–87 NyK 20 420 (sm ~ ka ve vi), SKES 1962 590
(s. v. poika; + ly).

poimu ks. poimia.
pois (Agr; yl.) ’weg’, murt. ja vanh. kiel. poi(j)es,
poikes; poissa, poikessa; johd. poistaa (Hemm
1605), poistua ~ ink pois ’pois’ | ka pois, (Tver)
pois(s)en, poisena ’pois, irti, erilleen, -llään, poissa’,
poikes ’pois’, poistoa ’poistaa, ottaa pois’ | va poizag, poiz(ek, poiz(a) ’pois’ | vi murt. poiss id. — Sm
> nr murt. Sm pojs ’pois’.
Samasta vartalosta kuin poikki, ks. tätä.
Lindström Suomi 1852 71 (poistaa ♦ pois), Hellquist 1930
SOÅ 2 967 (sm > ruots Upplannin murt.), Wessman 1930–32
SO 2 47 (sm > nr murt. Sm), Collinder 1932 Urgerm 1 139 (sm
~ ka), Saareste 1953 Suomi 106:3 24 (+ vi murt.), SKES 1962
592 (+ va), Häkkinen 1987 ES 237.

poistaa, poistua ks. pois.
poitsu (paik. KaakkSm), poitsi, poissi ’(pieni) poika
/ (kleiner) Junge’ ~ ink poissi ’poika’ | va pois(s)i
’id., palvelija’ | vi poiss (g. poisi) ’poika, naimaton
mies; oppipoika, renki, palvelija’ | li p(u)ois ’poika,
renki, palvelija’ (> latv puisis ’poika, nuorukainen’,
liett puiVsis ’poika’).
Sanan poika yhteyteen kuuluvia demin.-hypok.
muodosteita (ainakin sm poissi todennäk. < vi). —
Näiden yhteyteen ei kuulune lpLu påi´htja (Pi)
’(pikku) poika’ (joka todennäk. < sk, vrt. ruots
*pojkje id.); hämärä on suhde sanaan lpN (Friis)
buiVcaVs ’pikku poika’, buicce, buicca, boicca ’id.;
koiras(lintu, joka ei uskalla lähestyä naaraita
vahvempien koiraiden pelosta)’.
Thomsen 1890 BFB 273 (latv puisis < ims), Qvigstad 1893 NL
113 (lp poiVca, -o jne. < ruots), Mägiste 1929 EKeel 8 71 (sm ?
< vi), SKES 1962 591 (s. v. poika; sm va li ? vi; li > latv; myös
lpN boicca (Pi Lu) mahd. tähän).

pojintima (laajalti Karj Savo Ink), pojintama (paik.
Kymenl) ’poikapuoli / Stiefsohn’, pojantin (Gan
1787 pojandin), pojannin (Renv 1826) ’id.;
pojanpoika’ ~ ink pojintima ’poikapuoli’ | ka
poijintima | ly poigi7nd'im, poigindam | ve poigindam
| va po(j)intima id. | vi pojand ’id.; kasvatti’.

poju ks. poika.
pojut mon. (LaatKarj) ’teurasjätteet / Schlachtabfälle’
< ven boj (g. bóju) ’lyönti; teurastus; pirstale’.
SKES 1962 592 (sm < ven).

poka1 (laajalti murt.), pooka ’kehys, puite / (Fenster)rahmen’, pova (Pohjanm Kain), puka (KaakkHäme ja ymp.), pouka (paik. savmurt.) id., pu(k)at
(Jusl 1745; PHäme KSm, paik. LounSm) ’länkien
yläpää(t)’, pouvit, poukoset (Verml) ’risutaakan t.
säkin kantoteline’
< ruots eri aikoina, vrt. nr båge, murt. Sm båga,
buga, mr boghi ’kaari, jousi; kehä, kehys, puitteet’
(näiden yhteyteen, joko ruots > vi > sm tai ruots >
sm > vi, kuuluvat myös sm murt. (Suomenl. saaret)
pu(k)at ’selässä pidettävät kantokaaret, joilla kuljetetaan risuja ym.’, ja vi murt. puga ’punottu heinänkantoteline’). — Sm po(o)kat > lpIn pookœah
’kehykset’.
Ojansuu 1901 Suomi 3:19:1 79 (sm pooka < nr båge), Sirelius
1909–11 FUF 9 113 (pookat, puat, povat < nr bågar), Setälä
1912–13 FUF 13 332 (~ mr isl jne.), Ojansuu 1916 SKTT 174
(puat ’kantokaaret’ joko < vi tai < ruots), Karsten 1944 FmS 10
408 (puka < nr murt. Sm boga, båga), SKES 1962 592–93,
LpIn 2 1987 393 (lpIn < sm).

poka2 ’pässi’ ks. pokko1.
pokaali (Lönnr 1880 pokali; melko yl.) ’Pokal’, rinn.
murt. puka(a)li ’suuri (hopeinen) juoma- t. palkintomalja, pikari, ehtoollisastia’
< ruots pokal (rinn. vanh. bokal, boc(h)al) id. <
saks Pokal, vanh. bocal < ransk bocal t. ital boccale
< kr baúkalis ’saviruukku’. — Vi pokaal ’pokaali’ <
saks Pokal id.
Tunkelo & al. Vir 1897 39 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
774 (ruots sanasta), Renkonen 1954 Avainsanoja 159, SKES
1962 593 (vi < saks).

pokata (: pokkaan; Lönnr 1880; yl.), pukata (Gan
1787; paik. EKPohjanm) ’kumartaa / sich
verbeugen’, pokkailla
< nr bocka, mr bokka, bukka id. (< kas bucken).
— Tähän on kansanetym. liitetty sm pokkuroida, -ta
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(Eurén 1860; et. ISm), pokkaroida ’kumarrella; mielistellä, nöyristellä’ ~ ka pokoroija ’pyytää nöyrästi,
anella’, pokornoi ’nöyrä’; sanue on kuitenkin
alkuaan syntynyt lähinnä ven vaikutuksesta (vrt. ven
pokórnyj ’nöyrä’).
Mechelin 1842 Käsik 176 (»ka» pokkuroia ~ ven a pokornyj),
Lönnrot 1880 SRS 2 234 (pokkuroita, vrt. ven pokórno, ruots
bocka), Wessman Vir 1909 34 (pokata < ruots), Wessman
1936 FmS 4 78, SKES 1962 593.

pokeri, (ark.) pokkeri, pokka ’eräs (uhkapelinä pelattava) korttipeli / Poker’
< engl poker id. — Tästä edelleen pokka: jklla
on hyvä t. huono pokka ’pokerinaama (ts. ei
ilmeillään paljasta ajatuksiaan)’; pokka pettää,
pitää; olla pokka-na ’muina miehinä’ (vrt. kuitenkin
LönnrLis 1886 jkssa on pokeria ’on kunnollinen’).
Rontu Vir 1980 74, Pulkkinen 1982 LokSp 132 (sm < engl).

pokka1 (Agr »Wariele meite – – ruttotaudhista, pokasta,
ia
muijsta
rascaijsta
taudheijsta»)
’rokko(tauti) / Pocken’
< vur nr (harv.) pocka ’rokko, ihottuma’, tav.
mon.: mmr pokkor, pokker, vur pocker, nr pockor
’rokkotauti, syfilis’ (< kas pocken, yks. pocke ’rakkula’). — Vi pokk (g. poki, E poka) ’rokonarpi, rokko’, li bok®ad (mon.) ’rokko’ < saks pocke(n) id.
Streng 1915 NRL 158 (sm < vur ur mmr mt; vi < saks), Saareste 1924 LVEM 117 (vi li < as t. saks), Karsten 1944 FmS 10
398 (sm < mr < kas), SKES 1962 593.

pokka2: pokallaan (melko laajalti itämurt.) ’kyljellään, pitkällään / auf der Seite, ausgestreckt liegend’
~ ka pokka ’ihmisen t. eläimen kylki, kuve, lonkka,
sivu; esineen ulkopinta, sivu’, pokalla, -lle
’vieressä, -een, lähistöllä, -lle’, pokalleh ’kyljellään, een; syrjällään, kallellaan’, pokin ’vinossa;
vierekkäin, rinnakkain’ | ly bok(k(e) (mon. bokad)
’kylki, sivu’ | ve bok (mon. -ad) id. | va bokka id.
< ven bok ’sivu, laita; kylki, kuve; puoli’.
Lönnrot 1880 SRS 2 234 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 91
(sm ~ ka ve va; < ven), Kalima 1952 SlS 1 140 (+ ly), SKES
1962 593.

pokka3 ’jalan osa’ ks. potka.
pokka4, pokkeri ks. pokeri.
pokkari ’(pienikokoinen) taskukirja, -kamera tms. /
Taschenbuch, Pocketkamera’
vrt. engl pocket book ’taskukirja’.

Pulkkinen 1984 LokSp 132.

pokko1 (LönnrLis 1886 »Au»; Kain), poko ’pässi /
Bock’, poka ’(salvamaton) pässi, pässikaritsa (t. sen
kutsumanimi)’
? < ka pokko, pokki ’pässi; pässin kutsumanimi’
(rinn. boka, boko), joita on pidetty hypok. muodosteina ven sanasta barán, murt. boran ’pässi’ t. toisaalta interj. luonteisina kutsumasanoina. Mahd. vaikutusta myös sm pukki sanasta.
Ruoppila 1943 Kotiel 1 187–88 (sm < ka pokko jne., jotka
mahd. < ven), SKES 1962 593.

pokko2 ’pieni poika’ ks. poika.
pokkuroida ks. pokata.
poklietta (paik. PKarj) ’pieni varastohuone, kamari /
Vorratskammer’ ~ ka poklietta ’(tav. eteisen) lattian
alla oleva varasto(huone)’ | ve potDlet t. potkDletk
(mon. -ad) ’alakerta’
< ven murt. podklete, podkletƒ ’alakerta, lattianalainen (varasto)huone’.
SKES 1962 593 (sm ~ ka ve; < ven).

poklomi (paik. PSavo Kain) ’ortodoksinen jumalanpalvelus; kohtelias kumarrus; (anteeksi)pyyntö,
rukous, anomus; pitkä esitys, saarna / orthodoxer
Gottesdienst; höfliche Verbeugung; Bitte (um
Verzeihung), Gebet, Gesuch; Sermon, Predigt’,
poklami (Juva) ’taikaluku’, poklonoida (Pälkjärvi)
’rukoilla’
~
ka poklona ’kumarrus (tehden
ristinmerkki
rukoiltaessa)’,
pokloniekseh,
poklonoijakseh
’kumartaa’ | ve poklon{iita
’kumarrella (jumalankuvan edessä)’, poklon (mon.
-ad) ’kumarrus, rukous’
<
ven
poklón
’kumarrus,
tervehdys’,
poklonjátƒsja ’kumartaa, palvoa, rukoilla’.
SKES 1962 593 (s. v. poklonoida; sm ~ ka ve; < ven), Ruoppila 1986 Suomi 136 39.

pokoiniekka (Ahlqv 1857; Laat- ja PKarj), rinn.
pokoinikka (Lönnr 1880), pokkoi-, poko(i)nniekka,
pokonnikka ’kuollut, vainaja, ruumis / Tote(r), Leiche’ ~ ink pokkoinikka ’kuollut, ruumis’ | ka pokoiniekka ’vainaja; (erik.) kummitus’ | ly pokoi7nik(k(e)
’vainaja, kuollut, ruumis’ | ve pokoi7nik id. | va pokoinikka ’kuollut’
< ven pokójnik ’vainaja, kuollut’. — Sm sanan
alkuosa saattaa esiintyä myös itsenäisenä:
pok(k)oi (paik. Laat- ja PKarj) ’vainaja’.
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Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm < ven), Ruoppila 1954 KV 34
161 (sm ~ ka), SKES 1962 593 (+ ly ve), Nirvi 1971 InkS 421
(ink < ven).

pokosta (Gan 1787 »ka» pogost; Laat- ja PKarj,
paik. Savo), (Lönnr 1880 myös) pohosta ’kirkonkylä, kauppapaikka, taajama (erit. Ilomantsi) / Kirchdorf, Handelsplatz, Siedlung (bes. Ilomantsi)’ ~ ka
pokosta ’kirkonkylä; pitäjä; seurakunta; pappila’ | ly
ve pogost ’kirkonkylä’
< ven pogóst ’seurakunta; pitäjä; hautausmaa
kirkkoineen; kirkonpiha; pappila’. — Vanhempi
laina samasta lähteestä on paasta, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 388 (ka < ven), Ahlqvist 1871 KO 219
(samoin; ~ ve pagast), Lönnrot 1880 SRS 2 234 (sm < ven),
Mikkola 1894 SUST 8 152–53 (ka; ve vanha laina), Kalima
1952 SlS 139 (+ ly), SKES 1962 593–94 (+ ve pogost), Plöger
1973 RL 136–37.

pokrepa (paik. kaakkmurt.), rinn. pokreppa, pokripa
’(maa-, jää)kellari / separater, mit Erde bedeckter
Keller, Eiskeller’ ~ ink pogrepa | ka pokrepa | ve
pog\reb (mon. -ad) | va (Tsv) pogreb id.
< ven pógreb ’kellari, kellarikerros’.
SKES 1962 594 (sm ~ ka ve; < ven), Nirvi 1971 InkS 418 (ink
< ven), Plöger 1977 RLDial 322.

poksahtaa (LönnrLis 1886; etup. itämurt.), poksahdella, poksaa ’paukkua / knallen’, poksauttaa,
pokse, poksu (hajat.) ’paukaus, isku’ ~ ink poksia
’tuuppia, pökkiä’, poksu ’nyrkinisku’ | vi poksata
’poksauttaa’, murt. poksatada ’poksahtaa’.
Onomat. sanoja, vrt. interj. poks, poksis; vi poks
(g. -i) ’poksaus, muksaus’. Vrt. myös puksuttaa. Vaikutusta on osin ehkä myös nr sanasta boxa ’nyrkkeillä’.
Karsten 1944 FmS 10 398 (poksata ~ nr boxa), SKES 1962 594
(poksaa jne. onomat.), Nirvi 1971 InkS 421 (ink ~ ven), EEW
1982–83 2122–23 (s. v. poksama).

poksi ’vuokrahuone; tallin karsina’ ks. boksi.
poksta(a)vi ks. puustavi.
pola1 ’kalanpyydyksen merkkikoho t. -puu (Gan
1787; PSatak PHäme KSm, paik. Savo KPohjanm);
kohossa t. pohjaan lyödyssä seipäässä kiinni oleva
syöttikoukku, haukionki, polakoukku (paik. Savo) /
Holzfloß eines Fischereigeräts; an einem Floß od. an
einem in den Grund gerammten Pfahl befestigter
Haken mit Köder, Hechtangel, -haken’, rinn. polo
(JuslP, Gan; Savo PKarj KSm ja ymp.) ’polakoukku;

kalanpyydyksen merkkipuu’, paik. myös pölö, polu
id. ~ ka polo(i) ’pitkänsiiman merkkikoho;
koukkupyydys, polakoukku’, pölö(i) ’puukapula,
palikka; (pitkänsiiman) koho; penis’ | ly polo
’palikka, jolla rahkeen pää estetään luistamasta’,
poloi7ne ’(esim. turkissa) napin asemesta käytetty
puinen nappula’ (ims polo > lpN boallo (Lu In Ko
T) ’nappi’, Lu lab´tj5e-påll5o ’ohjaksessa oleva puu- t.
sarvinappi, jolla ohjas kiinnitetään riimuun’, josta
puolestaan > sm pola, polasin (paik. PSm), ka
polo(i) ’poron vetohihnan päässä oleva kapula’; sm
> nr murt. Sm påla(kr5ok) ’polakoukku’)
? = mdE pulo, M pula ’häntä; varsi;
hiuspalmikko’ (semantt. syistä epätodennäköinen
vastine). — Sanoille on myös esitetty ieur
etymologia, sama kuin sanalle puoli (ks. tätä), mutta
kyseessä olisivat nuoremmat lainat (? < baltt); ellei
sitten sm < lp *pola ’lohko = puolikas; kapula’ <
ieur *(s)polu-. — Voi kuitenkin olla myös deskr.
alkuperää, vrt. pullo2.
Paasonen 1909 MdChr 116 (sm polo, -a ? ~ md), Mägiste 1928
Demin 157 (+ ka), Wessman 1954 FmS 15–16 114 (sm > nr
murt. Sm), SKES 1962 594 (+ ly; ? md; ims > lp), Rédei 1982
NyK 84 226 (md ei tähän), Koivulehto 1987 JuhlakSteinitz
202–04 (< ieur), UEW 1988 393.

pola2 (kaakkmurt. Savo Kymenl) ’makuulava, lavitsa; huono t. tilapäinen sänky / Pritsche, notdürftiges
Bett’
< ven pol (g. póla) ’lattia; makuulava, lavitsa’.
— Sm > nr murt. Sm påla ’makuulava’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven polka, pol), Saxén 1895–
98 Lånord 196 (sm > nr murt. Sm), Wessman Vir 1909 38 (sm
< ven pol), Sirelius 1910 Kaukomieli 4 40, SKES 1962 594,
Plöger 1973 RL 139.

polakka1 (Gan 1787; paik. KarjKann Ink) ’puolalainen; (Kannaksella ennen 1. maailmansotaa linnoitustms. töissä ollut) puolalainen (t. venäläinen)
työmies; kulkumies / Pole; polnischer (od.
russischer) Arbeiter (bei Befestigungsarbeiten auf
der Karelischen Landenge vor dem 1. Weltkrieg);
Landstreicher’ ~ ink ka poDlakka ’puolalainen’
< ven polják id.
Nirvi 1971 InkS 421 (ink < ven), Plöger 1977 RLDial 322 (sm
< ven).

polakka2 (uud.) ’pitkä, paksu vehnäleipä, kiloleipä /
großes Weißbrot’
joko samaa lähtöä kuin polakka1 ’puolalainen’ t.
< nr polack id. (<< puol polak oik. »tasangon asu-
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kas»). Sanaan on voinut assosioitua myös sanan pulikka toisinto polakka (paik. ESavo PHäme).
Kiparsky 1965 ZSlPh 32 431–32 (sm < ven t. ruots).

polanne ks. polkea.
polata (etup. itämurt.) ’(puhua) pulista; polskia (vedessä), polskuttaa; puuhailla / plappern; planschen;
geschäftig sein’, polahtaa ’loiskahtaa’, polista
(Lönnr 1880), polina ’pulina, polske’ ~ ink polissa
’pulista, puhua pulputtaa’ | ka poDlahtoakseh
’loiskahtaa, pulahtaa’, poDlaija ’kahlata, pulikoida’,
polissa ’pulista, solista, porista; pulikoida; kurista
(vatsa)’.
Onomat. sanoja, vrt. pulista.
Rytkönen 1940 tm 47 (onomat.), SKES 1962 594 (sm ~ ka).

polatti, polaatti ’makuulava (Ink); istuinlavitsa saunassa (Suursaari) / Pritsche; Sitzbank in der Sauna’,
palatti (Lönnr 1880; paik. Karj) id. ~ ka palatti
’orsien t. orren ja seinän varaan tehty makuulava;
saunan lauteet’ | ly ve palatƒ id.
< ven poláti (mon.) ’makuulava, lavitsa’.
SKES 1958 473 (s. v. palatti; sm ~ ka ly ve; < ven), SKES
1962 594.

poleerata ks. puleerata.
polena (kaakkmurt.) ’seiväs, halko, kanki, karahka,
patukka; (tav. yksipuinen) varsta (etup. Ink) /
Stange, Scheit, Knüppel; Dreschflegel’, polenta
(paik. KarjKann) ’seiväs, kanki’
< ven poléno ’halko’.
Mägiste 1932 EKeel 11 140 (sm < ven), SKES 1962 594,
Hahmo 1994 Grundlexem 253.

poletti1 (Lönnr 1880; Savo, paik. KPohjanm PKarj)
’kuitti; vastalippu (jonka esim. torppari sai verotyönsä suorituksesta); torpparin työvero t. päivätyö (olla
poletissa, tehdä polettia; Savo); (metalli)rahake (As
1766) / Quittung; Bescheinigung (z. B. für den
Pachtbauern über geleistete Fronarbeit; (Tages)fron
eines Pachtbauern; Münze’
< ruots pollett, vur myös polette ’(suoritus)kuitti,
kuponki, rahake’ (< vanh. saks bollett, bolette
’assignaatti, eräänl. raha’ < vanh. ransk bullet(t)e
mm. ’sinetti, todistus’).
TS 7 1915 768 (sm < ruots ehkä < lat), SAOB 20 1954 P 1423,
SKES 1962 594–95.

poletti2 (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’(et. sotilaspuvun) olkain / Epaulette’
< ruots epålett id. (< ransk épaulette id. < épaule
’olkapää’).
Renkonen 1954 Avainsanoja 247 (sm << ransk), SKES 1962
595.

poliisi (As 1779 »paremman Polisin (= järjestyksen
ylläpidon) eli Kaupungin Hallituxen suhten»; merk.
’viranomainen’ varsinaisesti vasta 1800-l. alkupuolella; yl.) ’Polizei; Polizist’
< ruots polis ’poliisi’ (< ransk < lat) < kr politeía
’valtio,
valtionhallinto,
valtiomuoto;
kansalaisoikeus’, johd. sanasta pólis kaupunki,
kaupunkivaltio’. — Sm > lpIn poolis ’poliisi’.
Häkkinen 1987 ES 237 (sm < ruots < kr), LpIn 2 1987 393
(lpIn < sm), Koukkunen 1990 Atomi 429.

polista ks. polata.
polkea (Agr; yl.) ’treten’, johd. polkaista; polku,
rinn. polko (lounmurt.) ’polku’; (kangaspuiden tms.)
polkusin, polkunen, poljin; polanne (I- ja PSm) ’poljettu lumi t. tie, tien jälki; lumi- t. jääharjanne tiessä;
kova, pinnalta kantava, alta upottava hanki’,
polantaa ’upottaa kovan pintakerroksen alta (hanki)’
~ ink polkia ’polkea’ | ka polkie ’polkea, tallata,
astua; sortaa, loukata, halveksia; astua (eläin),
(halv.) maata, nussia’, polku ’polku, ura;
halveksunta, epäsuosio, sorto; huono hinta’, polin
’poljin; polku’ | ly polgeda ’polkea, astua, tallata’ |
ve polkta, poukta ’polkea, astua päälle’, polguz
’jalansija suksessa’ | va ((ezr(eit) p(elg(ett®as ’(ohria)
poljetetaan hevosilla, puidaan’ (? < vi) | vi põlata
(prs. põlgan), põlastada ’halveksia’, põlg
’halveksinta, viha; panna, kirous’, vanh. kiel. (Göseken) pölckema ’puida suviviljaa’ | li polgq (prs.
p5uolgqb) ’parjata, soimata, moittia, halveksia’ (> latv
pulgot ’puhua pahaa, parjata’), polgiji, polg‰ı
’kalojen ajaja nuotanvedossa’, poDltq (prs. p5oDltab)
’puida viljaa (= sm poljettaa (hevosilla viljaa))’. —
Sm > nr murt. Sm polkku, -o ’polku’, samoin sm >
lpN boalggat (In) ’panetella, parjata; ostaa alihintaan
(In)’, N bol |gim (In) ’(rukin, kangaspuiden) poljin’.
Sanan vastineena aik. pidetty vogI puwlql ’kalapato’, ostjI pogql, E poxqt ’maasta t. lumesta polkemalla tehty pato’ on semantt. syistä epävarma.
Ahrens 1843 GrEhstn 124 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 112
(polku ♦ polkea), Qvigstad 1881 Beiträge 55 (lp bol |gim < sm),
Thomsen 1890 BFB 274 (+ li (> latv)), Saxén 1895–98 Lånord
196 (sm > nr murt.), Setälä 1912–14 FUFA 12 106 (sm ~ ostj
pogql, ? samJr pul ’silta’), Setälä 1915 SUSA 30:5 77 (ural ~
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ieur), Kettunen 1922 LVeHA 1 105 (+ ve), Turunen 1949
KalSk 232 (+ ka), Mägiste Vir 1954 44 (+ ly va), FUV 1955
108 (? ~ ostj), Hakulinen Vir 1960 289 (Agr poljeskella:
’halveksia’ merk.-laina latinasta?; vrt. kuitenkin vi), SKES
1962 595 (ims), UEW 1988 392–93 (sm ? ~ vog ostj, ?? sam).

polkka1 (1853; yl.) ’tanssi / Polka’
< ruots polka id. (= tansk saks engl jne. polka).
(Ink ka poDlkka, va poDlka ’polkkatanssi’ < ven poDlka
id.; vi polka id. ? < saks.) Tanssi on peräisin Prahasta 1830-luvulta ja ilm. saanut nimensä maannimestä
Puola, vrt. polska, poloneesi. — Nähtävästi ruotsin
mallin mukaan on muodostettu yhd. sm polkkaröijy
(paik. EKarj), josta edelleen polkka (IUus LaatKarj
Ink) ’lyhyt (t. puolipitkä) naisten pusero t. takki’ ja
ka polkka ’naisten röijy, pusero’, vrt. nr polkatröja,
sekä polkkatukka ’1800-l. jälkipuoliskolla miesten,
myöhemmin naisten ja lasten kampaus’, ka polkka
’miehen polkkatukka’, vrt. nr polkahår. Polkan
tultua suosituksi tanssiksi alettiin ainakin ruotsissa
käyttää polka-alkuisia yhd:oja ilmaisemaan jnk
uudenaikaisuutta t. hyvää laatua.
Wichmann 1893 Suomi 3:6:2 19 (uud. laina), SAOB 20 1954 P
1417–18 (ruots sanapesyeestä), Ala-Könni 1956 KA 12 32,
SKES 1962 595 (ka < ven), Nirvi 1971 InkS 422 (ink < ven),
Posti & Suhonen 1980 Kukk 383 (va < ven), EEW 1982–83
2125 (vi ? < saks).

polkka2 (paik. Karj) ’piilukkopyssyn avoin sankkikuppi / offene Zündpfanne eines Gewehrs mit Steinschloß’ ~ ka polkka id.
< ven pólka ’pyssyn sankkireikä; hylly’ (viimeksi
main. merk. > sm murt. Ink polkka ’hylly’, ka polkka
’hylly, tiski’, ly polk ’hylly’).
Sirelius 1919 KansanomKultt 1 57 (sm < ven), SKES 1962
595–96 (+ ka).

polkka3 (paik. kaakkmurt.), polkku ’rykmentti,
joukko / Regiment, Schar’ ~ ink polkka ’rykmentti’ |
ka polkka ’id.; (suuri) joukko’ | ly polk ’rykmentti’ |
ve polk, pouk id. | va (Tsv) polk id. | vi polk (g.
polgu, murt. (Wied) myös -a) id.
< ven polk ’rykmentti’. — Samaa alkuperää
oleva vanhempi laina on pulkka3 ’joukko jne.’, ks.
tätä.
Karvinen 1910 Kaukomieli 4 117 (sm < ven), SKES 1962 596
(sm ~ ka ly ve), EEW 1982–83 2125 (vi < ven).

polku ks. polkea.
polla (melko laajalti ESm) ’pallo; (ark.) pää / Ball;
Kopf’, polli (PSavo, paik. KSm KPohjanm), pollo
(paik. KPohjanm KSm PHäme) ’pallo’

< ruots boll, vur myös bål(l), mr bolder jne. id.;
vanhempi laina samalta taholta on sm pallo, ks. tätä.
— Sm sanaan polla (paik. PKarj), pollo (paik. Häme) ’verkon t. nuotan koho’ lienee vaikuttanut
samaa merkitsevä pullo; samoin polli sanan
merk:een ’vesikupla’ pulli, -o (ks. pullo2).
Lönnrot 1874 SRS 1 51 (sm polla, pallo < ruots boll), SKES
1958 477 (s. v. pallo), 1962 596.

pollari (Stjerncreutz 1863; melko yl.) ’köydenkiinnitystolppa (aluksen kannella, laiturilla); pohjaan
juntatuista
tukeista
tehty
tukkipuomien
kiinnityslaite; veneen hankaintappi (paik. Kain) /
Poller;
Dückdalbe
zur
Befestigung
von
Floßleitbäumen; einfache Dolle’ ~ ka (harv.; < sm)
pollari ’paalu, tuki- t. kiinnitysseiväs, -tukki’
< ruots pollare ’(kiinnitys)pollari; paalu, patsas’
(saks poll(er) id.) luult. < holl polder ’tukki, lankku,
pollari’.
TS 7 1915 778 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 398 (sm <
ruots < kas t. holl), SKES 1962 596 (+ ka < sm).

polle1 (Kanteletar; Suomenl. saaret Ink) ’esiliina /
Schürze’ ~ ink va (Tsv) polle id.
< vi põll (g. -e), murt. poll(e) id.
Äimä 1903 Suomi 4:1:1 33 (sm < vi), SKES 1962 596, *Posti
KjK 1970 470–72 (ink va < vi; vi põll ♦ põlv), EEW 1982–83
2282 (vi sanan etymologiaa ei lopullisesti selvitetty).

polle2 (Lönnr 1880; hajat., lastenk., hypok.) ’hevonen / Pferd’
< ruots pålle, polle id. (< ruots murt. poll poll,
påll påll, interj.-luonteinen hevosen kutsumasana,
alk. onomat.).
Hämäläinen Vir 1956 202 (sm < ruots), SKES 1962 596.

polli, pollo ’pallo’ ks. polla.
polnitsa (Lönnr 1880; paik. kaakkmurt.) ’sairaala /
Krankenhaus’ ~ ink polnitsa | ka poDlnittVsa | ve
boDlnits id.
< ven boDlníca id.
Lönnrot 1880 SRS 2 236 (sm < ven), SKES 1962 596 (+ ka
ve), Nirvi 1971 InkS 422 (ink < ven).

polo1 (GJCalamnius 1734, Kal; paik. KaakkSm Ink)
’kurja, raukka, parka / arm, erbärmlich’, poloinen
(etup. itämurt. ja ymp.) id. ~ ink polopoika ’poloinen
poika’, polloin ’poloinen’ | ka polo (kansanr.), poloine ’onneton, raukka, poloinen’, polonalaine ’id.; vahingollinen’ | va (Kukk) poloina ’poloinen’.
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Ilm. johd. sanasta polkea. — Runoissa toisintona
esiintyvä piloinen (Eurén 1860; sm murt. Ink, ka)
lienee (ainakin ositt.) alkusoinnun vaikutusta, esim.
»en tie piloinen piika»; sen rinn.-muotoon
pilanalainen vrt. myös pilata.
*Mägiste Vir 1954 40–46 (sm ka ♦ polkea), SKES 1962 596.

polo2 ’kalanpyydys’ ks. pola1.
poloneesi (yleisk., murt. paik. Satak) ’(alk. puolalainen) ryhmätanssi; purpurin vuoro / Polonaise’
< nr polonäs ’poloneesi (tanssi ja musiikki)’ <
ransk polonaise ’id.; (merk. oik.) puolalainen’. Vrt.
polkka1, polska.
TS 7 1915 780 (< ransk).

polpattaa, polpottaa (paik. I- ja PSm) ’porista (kiehuva vesi); pälpättää, pulista / brodeln; plappern’ ~
ink polpott®a ’puhua tyhjää’ | ka poDlpottoa ’kalkattaa
(kello); pälpättää, lörpöttää, vollottaa; kurista
(vatsa)’, poDlpettoa (kello, vesi) | va bolpatt®a
’lörpötellä tms.’.
Onomat. sanoja, vrt. pulputa.
SKES 1962 596 (sm ~ ka va).

polska (1801; laajalti murt.) ’vanha seura- ja kansantanssi, piiritanssi; polkka (paik. murt.) / alter Gesellschafts- und Volkstanz, Reigen; Polka’
< nr polska ’polska’, alk. ’puolalaistyylinen tanssi’. Vrt. polkka1, poloneesi.
Wennola 1897 Suomi 3:13:5 19 (uud. lainasana), Hellquist
1939 SEO 776 (ruots sanasta: joko ellipsi (1600-l.) ilmauksesta
poln(i)sk(er) dantz t. ositt. (merk. ’poloneesi’ 1700-l.) < puol
taniec polski ’puolalainen tanssi’), Karsten 1944 FmS 10 398
(sm < ruots), SKES 1962 596.

polskia (Lönnr 1880; melko laajalti murt.) ’molskia,
porskia, loiskuttaa / platschen, planschen’, polskaa,
polskata, polskua (Eurén 1860), polskuttaa, polske.
Deskr.-onomat. sanoja kuten pulskata, ks. tätä.
SKES 1962 638 (s. v. pulskaa).

polsoi (hajat.) ’iso, komea, tukeva; kömpelö(tekoinen), ruma (esim. »polsoi saappaat», myös yhd.) /
groß, prächtig, stämmig; ungeschlacht, häßlich’
< ven boDlVsój ’iso, suuri’. — Sotilasslangin sana
polsu, tav. mon. polsut ’(alk.) venäläismalliset (sotilas)saappaat; (liian) suuret t. huonot saappaat’ ehkä
ositt. samaa lähtöä, ositt. saanut vaikutusta
bolsevikki sanan muunnoksesta polsu, bolsu. —

Tähän tuskin kuitenkaan ’ison (hirsi)kairan’
nimitykset (Lönnr 1880; laajalti LounSm) polso,
polsso, polsio, polsu, (myös paik. LaatKarj) polsa.
SKES 1962 596 (polsoi < ven; polso jne. ’iso kaira’ epävarma),
Hämäläinen 1963 SotSlangi 172–73 (polsut < bolVsevikki,
polsevikki), Plöger 1973 RL 139 (polsu ~ ven boDlVsevík ja
boDlVsój).

polsta (JuslP, Gan 1787; PKarj), polstu (JuslP,
Gan) ’(nahkainen) reen t. kärryjen peite / Schlittenod. Wagendecke (aus Leder)’ ~ ka polsta ’tav. nahkainen rekipeite, nahkaset’ | ly polst ’reen, kärryn
peite (huopaa, nahkaa, karhun- t. hirventalja)’ | ve
(Ahlqv) polst ’nahkainen rekipeitto’
< ven polstƒ ’(villa- t. talja)peite’; sannája p.
’rekivällyt’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 95
(sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (ve < ven), Mikkola
1894 SUST 8 154 (+ ka ve), SKES 1962 596 (+ ly).

polstari (Schr 1637 bolstari; LounSm EPHäme)
’patja / Matratze’, polsteri ’id. (EPohjanm LSatak
LUus KaakkHäme, paik. itämurt. ja ymp.); tyyny (KPPohjanm PSm)’, pulsteri (Kymenl itämurt., ei
Kain) ’patja’, pursteli (Suomenl. saaret) id.
< ruots, vrt. mmr bolster, bulster, nr bolster ’patja; tyyny’ (mn bolstr, saks Polster jne.). — LpN
bolstâr (Lu) ’patja’ < sk; In (vanh.) polster ’tyyny’ <
sm polsteri.
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm bålstari < ruots), Renvall
1810–11 Orth 21, Karsten 1909 IF 26 256 (< sk (mys kas)),
Streng 1915 NRL 159, Collinder 1949 LpJukk 148 (lp ~ sm
ruots), SKES 1962 596–97 (lp ositt. < sm), Ruoppila 1967
KalKansank 103–04, LpIn 2 1987 388 (lpIn < sm).

polttaa (Agr; yl.) ’(ver-, ab-, an)brennen (tr.)’,
johd. polte, poltto; polttiainen (PSm, melko laajalti
Häme ISm) ’nokkonen; mäkärä t. muu pureva hyönteinen’, rinn. polttajainen, polttainen (itämurt.), poltik(k)ainen (kaakkmurt.) id.; polttarainen (KPPohjanm) ’nokkonen’; poltella merk. myös ’mennä kiireesti, painella (paik. PKarj); vaatia, kärttää (paik.
kaakkmurt.)’ ~ ink poltt®a ’polttaa; kirveltää; lyödä,
iskeä’, poltikkain ’nokkonen’ | ka polttoa ’polttaa
(tuli; tulessa; kaskea, tervaa, tupakkaa jne.); lyödä,
iskeä; heittää jllak; (nopeasta liikkumisesta) painella,
pistellä’; polte ’polte, vaiva; suru’, poltto;
polttajaine ’polttiainen (hyönteinen); nokkonen’ | ly
polttada, poutada ’polttaa’, poDltƒiai7ne, polttel‰ı,
polteDlain(e ’polttiainen, pienen pieni hyttynen’ | ve
poutta ’polttaa’, poutƒtƒei7ne ’polttiainen, mäkärä’ | va
p(eltikkaine, (Kukk) poltƒ/sikaz ’nokkonen’, poltt®a
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’polttaa’; p(eldikko ’nokkosia kasvava paikka’ (va
p(el(ett®a, vi põletada ’polttaa’ ovat oik. kausat.johdoksia v:stä va p(el(ea, vi põleda ’palaa’, vrt. li
pal®atq ’polttaa (»palattaa»)’ johd. sanasta paC llq
’palaa’)
’polttaa’ (< *polta-) (N
= lp boal |det
|
bol dijâVs (In) ’pieni hyönteinen, polttiainen’ < sm
polttiainen) | mdE pultams, M päqLtams ’polttaa’. —
Polttaa sanaa lp ja md vastineineen on pidetty v:n
palaa (ks. tätä) johd:na, mutta tällöin sanojen suhde
on äänt. hämärä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 348 (sm ~ lp påldet), JuslP 282
(polttaa s. v. palaa), Ganander 1787 NFL 2 394 (+ vi), Lindström Suomi 1852 74 (+ md), Lönnrot 1854 Enare 244 (~ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (~ va vi põleta-), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 449 (pala- ~ poltta-),
Qvigstad 1881 Beiträge 55, Setälä 1890–91 ÄH 467–68 (+ ka),
FUV 1955 106 (~ pala-, palele-), SKES 1962 597 (+ ly; polttaa ? ♦ palaa), MSzFE 1967 173 (s. v. unk fagy), UEW 1988
352 (~ palaa, palella), 380–81.

poltti (paik. kaakkmurt.) ’pultti, iso naula; kaareva
rauta, jonka päät on lyöty puuhun / Bolzen, großer
Nagel; Krampe’
joko < vi polt ’pultti’ t. < ven bolt id., jotka molemmat < as bolt(e) id. — Ink boltta ’suuri naula,
pultti’, ka poltti ’pultti’ < ven. Vrt. pultti1.
SKES 1962 597 (sm < vi t. ven < as; ka < ven), Nirvi 1971
InkS 26 (ink < ven).

polttina (Kal, Lönnr 1880; paik. Karj Ink) ’puoli
ruplaa, 50 kopeekan raha / halber Rubel, 50-Kopeken-Münze’, ei pennin polttinaa (paik. Peräp) ’ei
penniäkään’ ~ ka polttina, polttin, (Tver) poltina id.
< ven poltína id. alk. yhd. tai johd., jonka aineksena pol ’puoli’. Rinnakkaismuodosta poltínnik > sm
(paik. kaakkmurt.) polttiniekka ~ ink polttenikka |
ka poltinniekka, -hine | ve poltƒi7n7nik (mon. -ad) id.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (polttina < ven), Vasmer
1955 REW 2 399 (ven sanasta), SKES 1962 597–98 (+
polttiniekka), Hahmo 1994 Grundlexem 253–54.

poltuska (paik. kaakkmurt.) ’kaurajauhoista t. talkkunoista tehty (vetelä) puuron tapainen ruoka; jauhoista (jääsohjoon) sekoitettu koiranruoka (Tytärsaari); lumisohjo (Lavansaari) / eine Art Brei aus
Hafermehl; Hundefressen aus einem Mehl-Eis-Gemisch; Schneematsch’ ~ ka poltuVska ’kaljaan t.
veteen tehty talkkunavelli’
< ven boltúVska ’talkkunavelli’.
SKES 1962 598 (sm ~ ka; < ven), Vuorela 1979 KpS 350.

poluska (Mechelin 1842; paik. kaakkmurt.) ’neljänneskopeekka; (joskus) puoli kopeekkaa /
Viertelkopeke; (mitunter) halbe Kopeke’ ~ ka
poluVska ’neljänneskopeekan raha’
< ven polúVska id., alk. ’pienin kolikko l. puolikas
tengan (= 1/2 kopeekan) kolikkoa’, johd. s:sta pol
’puoli’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 237
(< ven), Vasmer 1955 REW 2 400, SKES 1962 598.

polvi (Agr; yl.) ’Knie; Generation’, murt. myös
’mutka, kulma; nuotta-apajan kulma-avanto’, johd.
polvistua, polveutua ’olla peräisin; mennä polvelle,
lakoon (vilja; Mouhijärvi)’, polveilla, polvitella
(paik. murt.) ’tehdä mutkia, mutkitella’, polveke
’mutka; taittuma, taite’ ~ ink polvi ’polvi; mutka,
polveke; sukupolvi’ | ka polvi ’polvi; (polvi)nivel;
mutka, polveke; ikä-, sukupolvi’, polvekeh ’mutka,
polveke’, polvistuo ’polvistua; mennä mutkalle’,
polvittoa ’painaa polvella; kiinnittää viikate varteen;
kulkea mutkitellen; karttaa, välttää’ | ly poDlv(i), pouv
’(ihmisen,

eläimen) polvi; mutka (esim. viikatteen lyhyessä
varressa); viikatteen lyhyt, väärä varsi’ | ve poDlv
(mon. pouved) ’polvi’ | va p(elvi id. | vi põlv (g.
põlve) ’polvi; sukupolvi; ajanjakso, aika; tila’,
põlvitada ’polvistua; olla polvillaan’, põlvili
’polvillaan, -lleen’, põlvik ’polvisukka, (Wied)
polvihousut’ | li p5uola ’polvi’, poDlDlqz, puoDlDliz
’polvillaan, polvilleen’
= lpN buol |vâ (E U Pi Lu In Ko Kld) ’(suku-)
polvi’ | mdE puDlaza, pumaVza, M päqlma7ndVzä ’polvi’,
E puDld'/zams, M päqlD /zams ’polvistua’ | tVser pulwuj,
päqlwuj ’polvi’ (wuj ’pää’) || samJr p5ul‰ı, p5ur‰ı ’polvi’ |
Jn fuase, fos5e (sei ’silmä’) id. | T fuegai id. | slk p5ule,
p5ulsej id. (sai ’silmä’) | Kb püsüt ’sääriluu’ | M hua
’polvi’ | ? Taigi pyzetƒ id.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 340 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 2 394 (+ vi), Klaproth 1823 AP 143 (+ ka, tVser pulbi, sam
pule, puly, hua), Klaproth 1823 Sprachatlas XVII (+ md, tVser
pulwuj; syrj jne.), Sjögren 1832 GS 1 564 (va puölvi), Sjögren
1849 MélR 1 198 (+ li polu), Castrén 1855 WvSam 169 (+
slk), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (va põlvi-), Boller 1857
SbAW 23 406 (+ samJn T), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve),
Donner 1879 Verwandtschaft 21 (+ li), Halász 1893 NyK 23
439 (+ lp; md tVser sam), Setälä 1896 SUSA 14:3 30 (~ lp md),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 163, FUV 1955 50, SKES 1962
598 (+ ly), Janhunen 1977 SamWsch 130 (+ Kb ? Taigi),
Janhunen 1981 SUSA 77:9 39 (ural), UEW 1988 393, Sammallahti 1988 UrLang 539.
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pomeranssi (VR 1644 pomerantzi) ’sitrushedelmä,
jonka kuorta käytetään mausteena / Pomeranze’
< ruots pomerans id. < saks pomeranze < klat
pomerancia, jonka pohjana ovat lat pomum ’omena’
ja ital arancia ’appelsiini’.

ma ’ampua, heittää ohi; mennä ohi t. syrjään; tehdä
virhe, epäonnistua’. — Sm ajaa pommilla
’matkustaa maksamatta’, pommata (paik. murt.) ’id.;
pettää; varastaa’, pommikyyti on ilmeisesti saanut
vaikutusta pummi, pummata sanoista, ks. pummi.

Hellquist 1939 SEO 776 (ruots sanasta).

SKES 1962 599 (sm < nr).

pomiloida (Gan 1787; eri tahoilla etup. länsimurt.)
’lukea rukouksia t. messuta (vars. venäjäksi); lukea
loitsuja; saarnata, paasata; motkottaa; mumista / die
Messe od. Gebete (auf russisch) lesen; Zaubersprüche hersagen; predigen, schwafeln; meckern; brabbeln’
< ven pomíluj: Góspodi p. ’Herra armahda!’.
Vrt. pomista, posmittaa.

pomo (ark., yl.) ’esimies, päällikkö, työnjohtaja
(alk. esim. tukkityömaalla); kiho, pamppu / Vorgesetzte(r), Chef, Vorarbeiter (urspr. z. B. bei der Flößerei); Boß’ on lyhentymä sanasta pomosniekka, pomossiekka (paik. kaakkmurt.) ’apuri, (esim.
ammattimiehen) apulainen’ ~ ink pomosnikka
’apulainen’ | ka pomo ’työnjohtaja’, pomoVsVsiekka
’apulainen; työnjohtaja’
< ven pomóVstVsnik ’apulainen’ v:stä pomogátƒ
’auttaa’. — Sm > nr murt. (uud.) påmå, påmu
’mahtimies; työnjohtaja’.

Ganander 1787 NFL 2 395 (sm < ven), SKES 1962 598–99,
Plöger 1973 RL 140.

pomista (Gan 1787; etup. itämurt.) ’puhua äänekkäästi; kumista; mumista / laut sprechen; dumpf tönen; murmeln’, pomina ’äänekäs mumina, puheen
porina, kumina’, pomahtaa ’pamahtaa; kumahtaa;
humahtaa’, pomittaa ’paasata, pauhata’ ~ ink
bomista ’kumista’ | ka pomissa ’kumista, paukkaa
(kello); puhua äänekkäästi’, pomata ’paukkaa,
kumista’ | va pomisa | vi pomiseda ’mumista,
mutista, jupista’, põmiseda ’murista, kumista’ | ? li
bom‰ıkVsq ’puhua itsekseen’.
Onomat. sanoja.
Ganander 1787 NFL 2 395 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 25
(+ li), SKES 1962 599 (+ ka; ? li), Vääri 1976 Fenno-ugr 2 68
(+ va).

pommi1 (As 1677 bombeissa mon. iness.; vielä
Lönnr 1880 myös pompi: pommin; yl.) ’räjähde /
Bombe’, johd. pommittaa, pommitus
< ruots, vrt. nr bomb, (1700-l.) bom(m) ’pommi’
(< ransk bombe). — Sm > lpIn pommi ’pommi’,
pommitti∞d ’pommittaa’. — Ink pompa ’pommi’, ka
pompa, bombu ’id., kranaatti’ < ven bómba ’pommi’; vi pomm ’pommi’ < saks Bombe id.
Wessman 1936 FmS 4 156 (sm < nr < ransk < lat), SKES 1962
599, Nirvi 1971 InkS 424 (ink < ven), EKET 1982 126 (vi <
saks), LpIn 2 1987 389 (lpIn < sm).

pommi2: mennä pommiin (ark., melko yl.) ’mennä
myttyyn, epäonnistua / mißlingen’; nukkua pommiin
’nukkua ohi määräajan’; myös mennä pummiin t.
ponniin (hajat.) ’mennä pilalle, epäonnistua’
< nr bom ’harhalaukaus, ohiheitto, pummi’: kasta, skjuta bom ’heittää, ampua ohi t. harhaan’, bom-

Kiparsky Vir 1939 277 (sm < ven), Wessman 1954 FmS 15–16
115 (sm > nr murt. Sm (uud.)), SKES 1962 599 (+ ka), Nirvi
1971 InkS 708 (ink < ven), Plöger 1973 RL 140.

pompommi (etup. itämurt. KPPohjanm) ’makeinen,
karamelli / Bonbon’, rinn. mm. pompom(i),
pompooli, pompol(l)i, pompossi, pomposki
ilm. ositt. < nr bonbon id., ositt. < ven, vrt. bombóVska id., < ransk bonbon id. (alk. lastenk.; redupl.johd. sanasta bon ’hyvä’ < lat bonus id.).
Wessman Vir 1909 153 (sm < ruots ransk), Vasmer 1953 REW
1 106 (ven sanasta), SKES 1962 599.

pompottaa (Lönnr 1880; yl.) ’kumahdella (kello);
pamppailla (sydän); lyödä (esim. palloa) / tönen
(Glocke); heftig schlagen (Herz); (einen Ball)
aufspringen lassen’, pompata, pomppia ’kimmota,
hypähdellä’ ~ ka pompottoa ’paukkaa, kumista
(kello); paukuttaa, nakuttaa; puhua kovalla äänellä’.
Onomat.-deskr. sanoja.
SKES 1962 599 (sm ~ ka).

pomppa (nyk. melko yl.) ’(miesten) paksu, tav. lyhyt tai puolipitkä päällystakki tai turkki;
turkiskauluksinen takki / dicker, gew. kurzer bzw.
halblanger (Herren)(pelz)mantel; Mantel mit
Pelzkragen’, pomppatakki.
Sm sanan lainautuminen ven murt. sanasta
bomba ’eräs vanhanaikainen villakangas’ on
epävarmaa. Mahd. lähde olisi myös jokin ’puuvillaa’
tark. sanan (= klat bombax) variantti, vrt. esim.
bombasiinin l. pumasiinin (ks. tätä) vanh. ransk
alkumuoto bombasin ’puuvilla; vanuvuoraus’ t. sen
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engl jatkaja (vanh.) bombast (bombace) ’(1500–
1600-luvuilla vuoraukseen käytetty) puuvilla, vanu’,
josta myöh. — pohjana mahd. mielikuva
pullottavaksi topatusta takista — (esim. engl saks
ven) merk. ’pöyhkeys, mahtipontisuus’. Puhekieleen
pomppa
lienee
kotiutunut
sotilasslangin
vaikutuksesta. Se assosioituu kaiken lisäksi
luontevasti deskr. pompottaa verbin merk:een ’pullottaa, pömpöttää’. — Sm ? > nr murt. Sm påmppa
’lyhyt, paksu päällystakki’. — Vrt. myös pomsi.
Wessman 1930–32 SO 2 702 (sm > nr murt. Sm), Vasmer 1953
REW 1 106 (ven sanasta), Wessman 1954 FmS 15–16 115 (? ~
ruots *pumpog, *-ig), SKES 1962 599 (sm ? < ven murt.; nr
murt. tällöin < sm), OxfEt 1985 105–06 (engl sanasta), Kluge
1989 EW22 97 (saks sanasta).

pomsi (kirjak.), pomssi (hajat. länsimurt.), pompsi
(LönnrLis 1886; laajalti itämurt. KPohjanm) ’eräs
kankaan perussidos; tällä tavalla kudottujen eri kangaslajien nimitys / Atlasbindung; Gewebe in
Atlasbindung’
< vur bom(e)sij ’eräs kangaslaatu, bomasee l. pumasiini’. — Uudempi laina on pumasiini, ks. tätä.
SAOB 5 1925 B 3830–31 (ruots sanasta), Hellquist 1939 SEO
90, SKES 1962 599.

poni (1869; vanh. kiel. pony) ’kääpiöhevonen / Pony’
< engl pony id.
TS 7 1915 823 (sm < engl), Pulkkinen 1984 LokSp 133, OxfEt
1985 696.

ponka1 (Jusl 1745 ponga; ei nykymurt.) ’kuusenparkilla ja oksilla katettu maja, koju / mit
Fichtenrinde und Zweigen gedeckte Hütte’
todennäk. < lp, vrt. lpLu puogg5e (Pi R) ’kodan
muotoinen aitta, kahden tai neljän patsaan varaan rakennettu
aitta’.
Lainasuunta
voi
olla
päinvastainenkin. — Myöhempää syntyä olisi
rinnakkaismuoto pönkä (et. savmurt., pn:issä)
’kuusenparkilla katettu kota; pieni huonokuntoinen
rakennus; katos jne.’ (aitan pönkä; yhd. aittapönkä,
mökkipönkä).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 36 (sm ~ lpLu), Hakulinen 1946
SKRK 2 21 (sm ~ lp), SKES 1962 599–600 (sm > lp tai
päinvastoin, vrt. lpLu), Kiviniemi 1978 KV 58 27–37 (+ pönkä), O. Korhonen 1979 FUF 43 196 (pönkä ~ ponka kaiketi <
lp).

ponka2, ponki, ponko ’tupakkakukkaro’ ks. punka.
ponnahtaa, ponnistaa ks. ponsi.

pono (Eurén 1860; Peräp Länsip), ponojää ’kohojää,
uhkujää vanhan jään päällä, lumeton jään pinta / Eis
aus Wasser, das über eine ältere Eisschicht gequollen ist, schneefreie Eisfläche’, jää on ponolla
< lpN spoadnâ (Lu) ’ohut, kova lumipeite; sileä
lumeton jää’, spoadnot (R) ’tulla kokkareiseksi (N);
jäätyä (R)’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 47 (sm ~ (? <) lp), SKES 1962
600.

ponsi (Jusl 1745) ’(työkalun tms.) varren pää, kädensija, varren paksunnos (yl., ei ESm); heteen osa
(Lönnr 1860); tarmo, puhti; paino(kkuus) /
Stielende, Griff, Knauf (eines Werkzeugs o. ä.);
Staubbeutel (bot.); Kraft, Schwung; Gewicht’,
ponnellaan (paik. kaakkmurt.)
’kunnossa,
terveenä’, ponta (LUus) ’petkelen varsi’, ponsa
(LUus) ’kädensija’, pontto (paik. PHäme) id.; johd.
ponteva ’tarmokas; vahva, vankka’, ponneton
’tarmoton; kestävä (pouta; sp:issa)’; ponnistaa,
ponnistella (Jusl), ponnahtaa; pon-kaista; ponnata
(paik. KSm EPohjanm ja ymp.) ’ponnistaa; lykätä,
työntää’, ponnia (osin hämmurt.) ’antaa vauhtia
(keinulle, suksille)’ ~ ka ponsi ’työkalun varren
paksunnos, perä, kädensija; varren alapää; (terän)
lape’, ponnistoa ’ponnistaa, pinnistää’
= mdM ponda ’ruumis, vartalo’ | tVserL pandäq, I
pondo ’sauva, keppi; (B wondo) (marja)pensas, (kasvin) varsi’ | votj pud ’kasvin varsi, pensas;
kädensija, varsi’, bod{i ’keppi, seiväs; (kasvin) varsi’
| ? syrj pod: kapusta-pod ’kaalinvarsi’, bed' ’keppi,
sauva’. — Sm ponsi > lpKo poadd3a (Kld T) ’ponsi,
(pyssyn) perä’; ponteva ? > lpN boad |ded
’rotevajäseninen, isokokoinen; hyvinvoipa’; sm
ponsi, ponnistaa > nr murt. Sm pånssi ’kirvesvarren
nuppi’; pånnist(a) ’ponnistella’.
Ahlqvist Mehiläinen 1861 28 (ponnistaa ♦ ponsi), Wiklund
1896 SUST 10 212 (ponteva = lpN boad |ded), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 35 (sm ~ lpKo), Toivonen 1928 FUF 19 111
(+ tVser, votj pud, syrj (kapusta)pod; Wichmannin rinnastus),
Wessman 1930–32 SO 2 571 (sm > nr murt. Sm), E. Itkonen
1956 JuhlakPais 619–20 (+ md; ? syrj; myös ’keppiä’ merkitsevä syrj bed, bed', ostj bod{i), SKES 1962 600 (+ ka; ? syrj
pod; sm ? > lpN), Rédei 1984 FUF 46 54 (syrj bed'; ? pod; votj
bod{i), UEW 1988 734–35, Sammallahti 1988 UrLang 553.

ponta1 (Gan 1787; paik. PSm) ’hatun t. lippalakin
reunusnauha; lippalakin se osa, johon lippa liittyy;
(silkki)nauha (esim. pääkoristeena) / Hutband, Kordel der Schirmmütze; Teil der Schirmmütze, an den
der Schirm ansetzt; (Seiden)band (z. B. als Kopf-
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schmuck)’, pontanauha, pontta, pontu (LönnrLis
1886), ponto (Eurén 1860)
< ruots, vrt. (1500-l.) bånd, bond ’side, nauha,
hatunnauha’ (band sanan toisintomuotoja). Vrt. panta.

Pferdegöpel versehenes festes Hauptfloß der Flößer’
~ (? >) ka ponttuu(ni) ’iso tukkilautta, ponttoni’
< nr ponton ’silta-, lauttavene; ponttoni, kelluke’
(< ransk < lat).
SKES 1962 601 (sm < nr).

SAOB 2 1903 B 203 (ruots sanasta), SKES 1962 600.

pooka ks. poka1.
ponta2 ’petkelen varsi’ ks. ponsi.
ponteva ks. ponsi.
pontikka (laajalti murt., harv. LounSm, ei Länsip
Verml Ink) ’kotitekoinen viina / hausgemachter
Branntwein’, pontikko (Sakkola) ’huono viina’, pontikkoviina (Lönnr 1880) ’rankista uudelleen poltettu
viina’ on alunperin lainautunut ’punaviiniä’ tarkoittaen muodossa pontakki (STS 1776 »Punasta viinaa,
se on Pontakkia»)
< ruots (vanh.) pontak (1700-l. myös pontack,
pontaque)
’eräs
(Bordeaux’n
seudun)
punaviinilaatu’
ja
myöhemmin
mukautunut
omaperäisiin -ikka, -ikko -loppuisiin sanoihin.
Pohjana on todennäk. tunnetun ranskalaisen
(viinintuottaja)suvun nimi Pontac. — Sm > nr murt.
Sm påntikka ’kotipolttoinen viina; viina-astia’.
*A. Anttila 1924 NphM 25 4–6 (sm (vrt. ruots saks engl) <<
ransk sn. pn. Pontac), Wessman 1954 FmS 15–16 115 (sm > nr
murt. Sm), SKES 1962 600–01 (< pn. Pontacq), *Saarenheimo
Alkoholipolitiikka 1983 157–59 (< Pontac).

pontti (Lönnr 1880; etup. länsimurt.), pontta (paik.
Kain), ponttu (InkVi) ’toisiinsa liitettävien lautojen
tms. toiseen reunaan tehty kieleke (koho l. ruode),
toiseen vastaavasti tehty ura (varho); tällainen liitos /
Spund, Feder; gespundete Holzverbindung’, pontata
’höylätä pontti, saumata’
< nr spont ’pontti’, sponta ’pontata’. — Sanue
tunnetaan myös muodossa puntti, puntata (paik.
häm- ja itämurt.) ~ ink puntta ’laudan pontti’ < nr
spunt, spunta (lpN bon |tâ, bon |ti ’pontti’, bon |tit
’pontata’, In ponttœa∞d id. < sm; lpN spon |tâ ’pontti’,
spon |tit (In) ’pontata’ < nn spunt-, spund-).
Karsten 1944 FmS 10 398 (pontata < nr), SKES 1962 601 (+
puntti (> ka); lp ositt. < sm).

ponttoni (yl. vars. uittoväylien varsilla), murt. mm.
ponttoo (LönnrLis 1886), pontos (: ponttoon), ponttuu, ponttu, pontut (: ponttuun), pontu (: ponttuun),
ponttaami
’kiinteärakenteinen
tukkilautta,
tukinuittajien keskuslautta, jolla tavallisesti oli
hinausta varten hevoskierto / gew. mit einem

pooki1 (As 1766 bokraha, bokiulosteko; Pohjanl.
rannikkomurt.), puok(k)i (LönnrLis 1886; Suomenl.
rannikko- ja saarimurt.) ’(tornimainen) merimerkki,
majakka; rajamerkki (Liminka) / Bake, Leuchtturm;
Grenzzeichen’
< nr båk ’merimerkki, majakka, vartiotorni’ (> vi
murt. (tule)pook ’majakka’). Vrt. paakku2.
Ariste 1933 ERL 90, SKES 1962 601 (sm < nr).

pooki2 (etup. EPohjanm) ’keppi, kanki; oltermannin
sauva / Stab (z. B. auch des Dorfältesten), Stange’,
puokki (Perniö) ’puukanki’
< nr påk ’(nuijapäinen) keppi; sauva; karttu’.
SKES 1962 601 (sm < nr).

pookstavi ks. puustavi.
poola (PSm) ’(tukkipuomien tms. kiinnitys)paalu;
tolppa / Pfahl (auch z. B. zur Befestigung von Floßleitbäumen)’, harv. murt. myös poolu, poulu id.,
poolata, poolittaa ’juntata paaluja’
< nr påle, (murt. Sm) påla ’paalu’. Vrt. paalu.
SKES 1962 601 (sm < nr).

poomi ks. puomi.
poorti (PPohjanm ja ymp. sekä hajat.), poortti,
poot(t)i, poortu ’tapetin, kankaan t. vaatteen
reunassa oleva koristenauha t. -raita / Borte’,
poortihame
< nr bård ’reunus, päärme; reunuskoriste’. — Vi
poort (g. poordi ) ’reunus(nauha); neulottu juova’
ilm. < saks Borde, Borte ’reuna; reunus’. Ks. myös
parras, puorti.
SKES 1962 601 (sm < nr; vi todennäk. < saks).

pootoora, pootoori (paik. LounSm) ’(kahden kahvikupillisen jälkeen tarjottu) kolmas, viimeinen, us.
vajaa kupillinen, tilkkanen / dritte, letzte und meist
halbvolle Tasse Kaffee, die einem Gast eingeschenkt
wird’
< nr påtår ’lisätilkka’.
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Grönholm 1988 RLT 129 (sm < nr).

popola (PKarj PSavo Kain, paik. PPohjanm Peräp)
’porukka, joukko, seura; kimppa (esim. kahvi-, viinapopola); huvitilaisuus / Gruppe, Clique; Personen,
die
zusammen
Kaffee,
Schnaps
trinken;
gemeinsames Vorhaben einer solchen Gruppe (z. B.
eine Vergnügung)’, (mennä, tehdä jtak) popolassa
’yhdessä’, popoloida (Kiihtelysvaara) ’tehdä yksin
tuumin’
ilm. < ven popolám ’kahtia, puoleksi’. Vrt.
myös porukka.
Rytkönen Vir 1935 256 (sm ilm. < ven), Hämäläinen 1963
SotSlangi 174–76 (sm popola > poppoo, popula), Plöger 1977
RLDial 322.

popottaa (JuslP, Gan 1787; etup. E- ja ISm) ’(puhua) papattaa; puputtaa (jäniksen ääntelystä) /
schnell sprechen, plappern; fiepen (Hase)’, popottaja
(Petraeus 1649) ’(kuv.) jänis’, popista ’puhua
itsekseen t. nopeasti’, popittaa id. ~ ink popott®a
’lakkaamatta käskeä ja motkottaa’ | ka popottoa
’puhua nopeasti, yksitoikkoisesti ja kovaa; papattaa;
torua’, popittoa ’hakata tihein lyönnein; kipittää;
väittää, inttää, härnätä’, vrt. vi pobiseda ’mumista,
mutista’, li bob‰ıkVsq ’änkyttää, mutista’. — Sm > nr
murt. Sm påpis(a), påpist(a), påpitt(a) ’mutista,
lörpötellä’.
Onomat. sanoja, vrt. paipattaa, papattaa.
Wessman 1930–32 SO 2 50 (sm > nr murt. Sm), SKES 1962
601–02 (onomat.; + ka; vrt. vi), Vääri 1976 Fenno-ugr 2 68 (+
li).

poppa1 (Eurén 1860; etup. savmurt. Pohjanm Peräp)
’noita, tietäjä, parantaja / Schamane, Medizinmann’,
poppamies (myös paik. Häme kaakkmurt.) id.,
-akka, -muija, -mummo, -ukko, -äijä, -ämmä;
popittaa (osin PKarj ja ymp.) ’parantaa loitsimalla;
tehdä taikoja’, poppo (JuslP, Gan 1787) ’poppamies’
~ ka poppa ’tietäjä, arpoja’
< ven pop (g. popá) ’pappi; pelipalikka, keila’
(ven sanasta viimeksi main. merk:ssä myös ink poppa ’Kuli-pelissä käytettävä pieni puukalikka’, ? va
(Kukk) poppa ’»pappi» kirppupelissä’, vi popp (g.
popi) ’pieni luu, jota käytetään keilana pelissä’). Samalta taholta on jo aikaisemmin lainautunut pappi,
ks. tätä.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm poppo ~ ven), Lönnrot 1880
SRS 2 240 (< ven), Kalima 1924 SUST 52 86, 87 (yhdistää
vain merk:n ’pappi’ ven sanaan), Kettunen 1938 LivW 305 (~
vi), SKES 1962 602 (sm luult. < ven (> vi)), Kiparsky 1963

RHGr 1 77, Plöger 1973 RL 141, Posti & Suhonen 1980 Kukk
387 (va ? < ven).

poppa2 (LönnrLis 1886; lastenk.) ’tuli, kuuma (I- ja
PSm Pohjanm Ink, paik. hämmurt.); tulipalo (hajat.);
lamppu (uud.) / Feuer, heiß; Lampe’, poppo (Gan
1787; KSm ja ymp.) ’tuli’, popata, poppaa ’polttaa
(tuli)’ ~ (>) ka poppoa ’polttaa’ | va popp®a: tuli tiep
popp®a (varoituksena lapselle) | vi murt. poppa ’tuli;
kipeä’.
Varmaankin lähtöisin polttaa sanasta, ks. tätä. —
Sm > nr murt. Sm (lastenk.) påpp(a) ’polttaa’.
Mägiste 1927 EKirj 21 375, Wessman 1930–32 SO 2 50 (sm >
nr murt.), SKES 1962 602 (sm ~ (>) ka va vi; väännöksiä
polttaa sanasta).

poppana (LaatKarj Ink, paik. E- ja PKarj ESavo),
(Ink myös) puppana ’(räsy)matto, patjan päällä käytettävä alusvaate, peite; hevosloimi (paik. Kain); kudos, jossa tav. kalastajalankaloimi ja ohut
puuvillaräsykude; tällaisesta tehty seinävaate tms.
(uud.)
/
(Flicken)teppich,
Laken,
Decke;
Pferdedecke; Gewebe mit Kettfäden aus Netzgarn
und Schußfäden aus dünnen Baumwollstoffstreifen;
so gefertigter Wandteppich o. ä.’ ~ ka poppana,
poppona ’hevosloimi; riepumatto; kalvo’ | ly popon
(mon. -ad) ’hevosloimi’
< ven popóna ’hevosloimi’.
Vilkuna 1940 SM 46 47 (sm < ven), SKES 1962 602 (+ ka ly),
Hahmo 1994 Grundlexem 254–55.

poppeli (1890 hopeapoppeli; paik. ESm) ’haavan
sukuinen lehtipuu, Populus / Pappel’
< nr poppel id. (< kas poppele id. < lat).
SKES 1962 602.

poppoo (hajat. etup. PHäme) ’joukko, porukka /
Gruppe, Clique’ on ilm. levinnyt puhekieleen
sotilasslangin välityksellä.
Alkuperä epävarma; saattaa liittyä sanaan
popola, ks. tätä.
Hämäläinen 1963 SotSlangi 174–75 (poppoo < popola < ven).

popsia (LönnrLis 1886; yl.) ’syödä nopeasti t. ahnaasti / gierig od. hastig essen, schlingen’, vrt. vi
popsida ’imeä (piippua); maiskuttaa’.
Deskr.-onomat. sanoja. — Sm > nr murt. Sm
påpps(a) ’syödä halukkaasti, suu täynnä ruokaa’.
Saxén 1895–98 Lånord 196 (sm > nr murt. Sm), Mägiste 1933
EKirj 27 373 (sm ~ vi), SKES 1962 602 (sm > ka popsie).
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populi (JuslP, Gan 1787; Kymenl Ink, paik. Karj)
’mäkitupalainen, itsellinen, maaton, köyhä ihminen;
(hist.) kaskiviljelijä, kruununmaalle asettunut uudisasukas / Häusler, Instmann, landloser, armer
Mensch; (hist.) Schwendbauer, Siedler auf Staatsgrund’ ~ ink popp5uli ’maaton talonpoika’ | ka
populi ’tilaton, loinen, maaton; tyhjäntoimittaja’ | ly
ve bobuDl ’maaton, loinen’ | va bobuli
’mäkitupalainen, mökkiläinen, loinen’ | vi pobul ’
mökkiläinen, loinen’
< ven bob/yDl ’maaton talonpoika, loinen, itsellinen, mäkitupalainen, mökkiläinen; pojaton talonpoika’.
JuslP 283a (»Carel.»), Ganander 1787 NFL 2 396 (sm ~ vi),
Knorring 1833 Gamla Finland 54 (< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 81 (sm ve < ven), Mikkola 1894 SUST 8 89–90, Voionmaa 1915 SmKarjHist 154, 156, 161, Kalima 1952 SlS 140 (+
va), SKES 1962 602 (+ ly; ei va), Pirinen Kotis 1963 118,
Nirvi 1971 InkS 424 (ink < ven), Vuorela 1979 KpS 351.

pora1 (Eurén 1860; yl. paitsi Satak, ei Verml) ’Bohrer’, porata (1797) (sm >) ~ ink pora ’kaira, suuri
veivari’ | ka pora ’(kivi)pora’, porata ’porata’, porirauta ’pora’
< vur nr murt. Sm bor, nr borr, mys bora ’pora’,
mr boriärn ’porarauta, poran rautaosa’; mr bora, nr
borra ’porata’. — LpIn poorœa ’pora; kehräkaira t.
sen kärki’, poorœa∞d ’porata (kehräkairalla)’ < sm; N
b5orâ ’pora’, N b5orit (E Lu Ko) ’porata’ lähinnä < sk.
— Vrt. pura1.
Lönnrot 1874 SRS 1 51 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
399 (< nr murt. Sm), SKES 1962 602 (sm > ka; lp < sk ja ositt.
< sm), 649–50 (s. v. pura), LpIn 2 1987 394 (lpIn < sm).

pora2 (Lönnr 1880; paik. kaakkmurt.) ’(sopiva) aika; vapaus, valta (tehdä jtak) / Zeit, Gelegenheit,
Freiheit (etw. zu tun)’ ~ ly pora ’aika’
< ven porá ’aika; vuodenaika; määräaika; sopiva
aika’.
Kujola 1944 LyS 328 (ly < ven), SKES 1962 602 (sm < ven),
Liukkonen 1993 StSlF 10 55 (ieur (vrt. ven porá ’sopiva aika’)
myös > sm paras).

poraksi ks. puraksi.
porata1 (Koll 1642; et. VarsSm Satak Häme EPohjanm) ’parkua, itkeä; meluta, huutaa (eläimet, linnut)
/ heulen, weinen; lärmen, kreischen (Tiere, Vögel)’,
pora (Jusl 1745) ’huuto, parku’, poru ’id.; melu,
tora; puheen porina’, poruta ’itkeä, valittaa,
päivitellä, moittia; meluta’ ~ ka porata (prs.

porajau) ’torua, moittia’ | vi poriseda ’murista,
jupista; (Wied, rinn. porada) riidellä’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. parkua ja porista.
Wichmann 1901 WotjChr 47 (sm ~ votj b(erd{in{i, syrj b(erdn{i
’itkeä’), SKES 1962 602–03 (sm ~ ka vi sekä s. v. porista
main. sanoja; ei votj syrj).

porata2 ’tehdä reikiä poralla’ ks. pora1.
pore (Gan 1787) ’kupla (melko yl.); särö, halkeama
(etup. LounSm); railo, sula paikka jäässä (vars. rannoilla; laajalti murt.) / Bläschen; Riß; Eisspalte, eisfreie Stelle (bes. am Ufer)’, murt. myös ’veneen sauma (Kain ja ymp.)’, porehtia (etup. KPohjanm
ja ymp.), poreilla ’kuplia (vesi); halkeilla, säröillä
(jää, astia)’ ~ ink porahella ’mennä säröille’ | ka
pore ’sula paikka jäässä, tav. rantasula; (erik.) jään
päälle nouseva tulvavesi, uhkuvesi; vedestä nousevat
ilmakuplat’, porettuo ’sulaa poreille (jää)’ | ly pore,
pori, poret ’sula aukko, joka keväällä ilmestyy
jäähän, kun jää alkaa sulaa’ | vi (murt.) põri
’tärähdyksen aiheuttama särö, halkeama’. — Sm
pore > lpN boarâ ’kirkas kevätjää, josta lumi on
sulanut; heikko kevätjää’; ka pore > ven murt. Au
pórega ’avanto’.
Samaa onomat. alkuperää kuin porista, ks. myös
porottaa1.
Wiklund 1896 SUST 10 212 (sm ~ lp boarâ), Pogodin 1904
Severnorussk 51 (ims > ven murt.), Kalima 1915 OLR 187 (+
ka (> ven murt.)), Hakulinen 1933 StF 1:2 167–69 (+ vi),
Lagercrantz 1939 LpWsch 676 (lp < sm), SKES 1962 603 (+
ly).

porhaltaa (laajalti murt.) ’kulkea nopeasti,
pyyhältää / sich mit großer Geschwindigkeit
fortbewegen, brausen’, murt. (hajat.) myös
porheltaa id., porhia ’kahlata, tarpoa’, porhuta
’ryöpytä, pulputa (vesi koskessa)’ ~ ka porhata:
(vesi) kiehuo porhoau.
Deskr. sanoja, vrt. porista, porottaa3, purha.
SKES 1962 603 (sm ~ ka).

porho (1894; yl., ei Verml) ’rikas, äveriäs; omaisuudellaan mahtaileva; pohatta / reich, wohlhabend;
protzig; Protz’, porhottua (Hattula) ’rikastua,
vaurastua’, porhakka (paik. PKarj Kain) ’reipas;
kopea, korskea’ ~ ka porhuta (prs. porhuou) ’elellä
komeasti’.
Ilm. deskr. sanoja (vrt. porhaltaa, pörhö), jotka
ovat voineet saada vaikutusta myös porvari ’kauppias’ sanan varianteista. Vrt. myös pohatta. — Tästä
on varmaankin pidettävä erillään porho merk:issä
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’verkon (myös kellon, oven) kivipaino (Lönnr 1880;
Loun- ja KaakkSm rannikko sekä saaret)’ (vrt. vi poru ’kalanpyydyksen kivipaino’) ja ’lahnan sukuinen
kala, pasuri (Renv 1826; Eurén 1860 myös porhi; EKarj)’.
porista (HAchrenius 1775; yl. et. I- ja PSm) ’poreilla, kuplia, kiehua; sorista, jutella; ropista / blubbern,
brodeln; murmeln, plaudern; prasseln’, (veden, puheen) porina, porahtaa (Salamnius 1690) ’rämähtää,
räsähtää halki; parahtaa’, porottaa ’sataa ropista; puhua kovalla äänellä’‚ tähän ilm. myös porokello
(etup. Loun- ja KaakkSm Häme) ’iso aisakello;
kulkunen, pieni kimeä-ääninen kello; kellorämä’ ~
ka porissa ’porista, lorista (vesi); puhua parpattaa’,
porahtoa ’alkaa porista; polskahtaa, posahtaa,
poksahtaa’, porokello ’(aisa)kello; puhelias ihminen’
| ly porokel (mon. -kellod) ’aisakello’ | va b(erisa
’surista (kärpänen)’ | vi põriseda ’päristä’ | li bor®atq
’jyristä’.
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu myös
pore, ks. tätä. Samanlaisia on myös etäisemmissä
sukukielissä, eikä niiden (tai osan niistä)
kuuluminen alkuaankin samaan yhteyteen ole
mahdotonta (mdE purams ’kuohua (vesi)’, votj
b{ir(ekt{in{i ’kiehua, poreilla’, syrj b{ir(ed ’jään päälle
nousut vesi’, unk forr ’kiehua’).
Fábián 1861 MNyszet 6 38 (sm ~ unk), Budenz 1867 NyK 6
462 (+ vi), Wichmann 1911–12 FUF 11 228 (+ md votj syrj),
Hakulinen 1933 StF 1:2 165 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 26 (+
li), SKES 1962 602–03 (s. v. porata1; + ly va; onomat.; ei
vertauksia etäsukukieliin), MSzFE 1967 215 (unk ? ~ sm vi md
votj syrj sam).

porkata1 ’tarpoa’ ks. porkka1.
porkata2 ’käydä kauppaa’ ks. porvari.
porkka1 (Mennander 1699; yl.) ’tarvoin, jolla kaloja
hätyytetään pyydykseen (joks. yl.); tarpoimen päässä
oleva kiekko (laajalti savmurt.); suksisauva (vars.
hämmurt., paik. ESm KPohjanmaalle saakka);
sompa (Savo PKarj, paik. Kaakk- ja LounSm
EKPohjanm) / Fischtrampe; Scheibe am Ende ders.;
Skistock; Schneeteller’, merk. murt. myös mm.
’sauvoin (paik. lounmurt. Kymenl); sekoituskeppi;
kirnun mäntä; pönkkä, tukipuu (LaatKarj)’, porkata
(1677) ’tarpoa’ ~ ink porkka ’tarvoin’ | ka porkka
’tarpoimen päässä oleva kiekko, rengas t. kuppi,
(harv.) tarvoin; suksisauvan sompa; tukipuu,
pönkkä; salpa’, porkata ’tarpoa, survoa vettä t.
lunta; kahlata, polskia’ | vi
põrk (g. põrga)
’tukikappale; poikkipuu (reessä); (tarvoin-) sauva,

porkka (Wied)’, raudpõrk ’(tuuran, keksin, lapion,
kävelykepin) rautakärki; (esim. lukon) jous-tin’ | li
(luult. < vi) boC \rg ’tarvoin’, boC \rgq ’sekoittaa vesi,
ajaa kaloja tarpomalla verkkoon’
< sk, vrt. mn forkr ’keksi’, nr murt. fork ’sauvoin; (alapäästään puukiekolla t. -pahkuralla varustettu) tarvoin; suksisauva; poikkipuu’, forka ’tarpoa,
porkata (kaloja)’. — Sm > lpR pårka ’tanko, sauvoin’ sekä nr murt. Sm porkka, porkk(o) ’tarvoin;
suksisauva’, porkk(a) ’porkata kaloja; sekoittaa
taikinaa härkkimellä’. Vrt. forkka, porkka2.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 350 (sm ~ lpR), JuslP 283 (sm <
ruots), Lindström 1859 KeltGerm 36 (~ mm. engl fork, ransk
fourche), Rietz 1862–67 SDL 160 (sm ~ ieur, mm. mn nr <<
lat furca), Thomsen 1890 BFB 274 (+ vi li; ims > latv), Vendell 1892 NylE 10 (sm < sk, vrt. nr murt. mn (< lat)), Saxén
1895–98 Lånord 196 (sm > nr murt. Sm porka ’sekoittaa taikinaa härkkimellä’), Setälä 1912–13 FUF 13 427 (? < sk), Wessman 1936 FmS 4 221 (sm < nr murt. Sm), Karsten 1944 FmS
10 399–401, *T. Itkonen 1957 Suksisan 95–101 (vi lainautunut
erikseen < sk), Mägiste Vir 1959 322 (ims por-, porkk- alk.
deskr.; kalastus- ja veneterminä sm > ruots murt.), SKES 1962
603–04 (sm ka vi < sk, vrt. mn nr; li luult. < vi), EEW 1982–83
2291–92 (onomat.; sm ka mahd. sekoittunut sk sanaan), T.
Itkonen Vir 1983 352 (germ).

porkka2 (Jusl 1745; et. itämurt.) ’(vars. hevosen)
kurkussa oleva pahka, ajos t. muu tukkeuma; aataminomena, kurkunpää (melko laajalti savmurt.); lumitiera (Uus) / Beule, Geschwulst o. ä. im Hals (bes.
von Pferden); Adamsapfel, Kehlkopf; Schneeklumpen’ ~ ka porkka ’ajos t. paise hevosen kurkussa’.
Ilm. sama sana kuin porkka1 ja kehittynyt merkityksestä ’sompa; tarpoimen kiekkomainen t. pahkuramainen alapää’.
Karsten 1944 FmS 10 401–02 (sm ~ nr murt.), SKES 1962 604
(sm ~ ka).

porkkana (Jusl 1745; yl., us. länsimurt. uud.)
’Möhre’ ~ ink borkkana, porkkona id. | ka porkkana,
borkan
’punajuurikas;
peltoretikka; lumme;
ulpukka’ | va borkkana ’porkkana’ | vi porgand
(g. -i), murt. rinn. mm. porgan, porkan, põrkan,
põrkna id. | li borkqn(z), borki7n, borknqz id.
< ven borkán (burkán) id. — Latv burk®ans id.
(< ven) on ilm. vaikuttanut li sanan äänneasuun. —
Sanan kuv. käyttö ’houkutin, kiihoke’ (esim. »tarjota
keppiä ja porkkanaa») on käännöslaina engl carrot
’porkkana’ sanan vastaavasta käytöstä.
Ganander 1787 NFL 2 396 (sm ~ vi), Sjögren 1853 IRJaSMat
1 145 (sm, vi porkan ~ ven barkán; ~ Balt saks Porkane), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 103 (+ va li (md); omap. tai < latv borkans), Thomsen 1890 BFB 12 (< ven borkán), Mikkola 1894

375
SUST 8 91 (sm va vi < ven; li < latv (joka < ven t. myös < Balt
saks); md < ven), Kettunen 1938 LivW 26 (li ei liene suora
laina < latv), Vasmer 1953 REW 1 108 (ven borkán, barkán,
burkán > liett latv sm), SKES 1962 604 (+ ka), Plöger 1973
RL 141–42, Pulkkinen 1984 LokSp 134, Hahmo 1994 Grundlexem 255–56.

pormestari (Agr borgmestarit mon., burgmestarien
mon. g., Ljungo 1609 bormestarit mon.; yleisk.)
’Bürgermeister’
< mmr borghmästare, bor(g)mestare, nr
borgmästare ’pormestari’ (< kas borgem5ester).
Renvall 1826 SRS 2 78 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 159 (<
mmr vur < kas), SKES 1962 604.

poro1 (Schr 1637; nyk. yl.) ’villipeuran kesy t. puolikesy muoto / Rentier’ ~ ka poro ’kesy peura’
? = lp boazo ’poro; (E Lu myös) porolauma, tokka’ | tVserL putVsäq, I pütƒ/sq | votj pudVzej id. | vogP p®asig
’poron vasa’ | ostjI petVsqg, E petVsq, P peVs¥ı ’ensimmäisellä vuodella oleva poro (I P) t. peura (E)’ (>
syrj peVz ’nuori, sarveton poro’) || samKm poCdu
’vuohi’ | Kb podo id. — Etäsukukielten sanat
palautuvat asuihin *poVca, *poVcoj, ja ims poro voi
kuulua näiden yhteyteen, jos siinä on tapahtunut
epäsäännöllinen kehitys *Vc > (*t >) r (esim. peura
sanan vaikutuksesta); ims sana voi myös olla
kokonaan muuta, tuntematonta alkuperää. Ural
*poVca sanaa muistuttavia hirvieläinten (t. kauriiden)
nimityksiä on myös turk ja tung kielissä sekä
jukag:ssa.
Grewingk 1867 SchrGEG 6 14 (sm ~ lp potso, tVser votj), Setälä 1900 SUSA 17:4 10 (+ lp boaco syrj vog ostj), Setälä 1912–
14 FUFA 12 66 (lp tVser ~ samKb), K. Donner 1920 SUST 49
166 (+ samKm), Toivonen 1928 FUF 19 24, 82 (lpK poorro <
sm), 253 (? sm tähän), Sauvageot 1929 Rech 54 (ural ~ tung),
Räsänen SuomSuomi 1948 218 (~ alt), Sebestyén-Németh
1951–52 ALH 1 292 (sm ei ural), FUV 1955 6 (etym. epäselvä), SKES 1962 604 (+ ka; rinnastus ural kieliin edellyttää
sm:ssa säännötöntä muutosta *d > r), Collinder 1965 HUV 143
(ural ~ tung), M. Korhonen 1981 Johd 159, UEW 1988 387–88
(s. v. *poVca: ? sm ~ ? sam).

poro2 (Alm 1730; yl., PSm harv.) ’sakka; pöly, tomu
(et. itämurt.); (hieno t. kuuma) tuhka; rikka, roska
(ESm) / Bodensatz; Staub; (feine od. heiße) Asche;
Schmutz, Abfall’, johd. porokko (paik. PKarj Kain
PPohjanm) ’(lento)hietikko’, porota ’liottaa, pehmittää tuhkassa (esim. kaloja); peittää tuhkalla t.
mullalla; liata tuhkaan, kuraan’, porottaa ’paistaa
tuhkan ja hiilien seassa; hautoa tuhkalipeällä;
roskata, liata, pölyttää’ ~ ink poro ’jäte, roska,
tuhka; tuhkalipeäliuos, jolla pyykkiä pestään’ | ka
poro ’tuhka; (tuhka)lipeä, lipeävesi; tomu, pöly;

kahvin sakka’ | ly poro ’lipeä’ | ve poro ’keitetty
tuhka’ | va poro ’tuhka, poro’ | vi pori, murt.
põri ’kura, loka, rapa’, murt. (? < sm) poru:
porutuhk ’tulinen tuhka’. — Sm > nr murt. Sm pårå,
poro ’sakka, (kahvin)poro; kura; roska, rikka, -ruoho’; ka > ven murt. Au póroVci ’lipeästä jäävä
märkä tuhkasakka’.
Sanueelle on pitkään esitetty sgr, jopa ural vastineita (vog pors ’rikat, roska, törky’, unk por ’pöly’,
samKm pcure ’hiekka, -särkkä’, bor ’savu, pöly’),
mutta nämä lienevät kuitenkin erillisiä deskr. sanoja,
joita muistuttavia on useissa muissakin kielissä,
esim. turk (oiraatti) pur ’hiutalemainen tuhka’,
mturk bor ’hiekka’, mong bor ’pöly, hiekka’.
Welin 1736 NKäsik 280 (sm ~ unk por), Rietz 1862–67 SDL
495 (~ nr murt.), MUSz 1873–81 532 (sm ~ vog unk), Vendell
1890 Finnby 130 (sm > nr murt. Sm), Halász 1893 NyK 23
443–44 (sgr ~ samKm), Setälä 1912–14 FUFA 12 35 (sgr ~
samKm M Taigi), Kalima 1915 OLR 187 (+ ka ly ve; ims >
ven murt.), Setälä 1915 SUSA 30:5 37 (ural), Mägiste 1928
Demin 101 (+ vi), Hakulinen Vir 1942 194 (unk ei tähän),
Collinder 1954 Proto-LpSam 105 (sm ? ~ ostj unk sam; ?
deskr.), FUV 1955 50 (samoin), Räsänen 1955 StO 18:3 35 (~
turk), SKES 1962 604–05 (+ ly va; deskr.), E. Itkonen 1966
Kieli 92 (unk por myöhäsyntyinen), TESz 3 1976 253 (s. v.
por: unk ? ~ sm).

porohka (Lönnr 1880; paik. PKarj Kain), rinn. poro
(euf.)
’ruuti,
ampumatarvikkeet
/
Schießpulver, -bedarf’, porokka (LönnrLis 1886) id.
~ ka porohka ’ruuti; (erik.) tomu, puru’ | ly ve
poroh ’ruuti’
< ven póroh id.
Lönnrot 1880 SRS 2 242 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
154 (+ ka ve), Nirvi 1944 Sanankieltoja 202 (euf. poro), Kalima 1952 SlS 140 (+ ly), SKES 1962 605.

porokello ks. porista.
poroporvari ks. porvari.
porottaa1 (Agr kuv. »eijke wastoinkieumisus minua
porotais»; Kal) ’rikkoa, lyödä rikki, halkaista;
irrottaa (paik. itämurt.) / zerschlagen, spalten;
abtrennen’, porota (paik. KaakkSm) ’irtautua, päästä
irti’ ~ ink porott®a ’hakata; särkeä, halkoa’, porohua
’pudota’, poraht®a ’tärähtää’ | ka porottoa ’saada
irtoamaan t. vuotamaan’, porota ’irrota, irtautua;
valua pois, lähteä pois, poistua, paeta, hävitä’ | ly
porottada ’irrottaa; saada irti’ | va porott®a ’heittää,
lyödä; ravistaa, tärisyttää’ | vi põruda ’täristä,
vapista, hytkyä, tärähtää, vavahtaa’, põrutada
’täräyttää, tärisyttää, vavahduttaa’.
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Deskr.-onomat. sanoja, vrt. porottaa2–3, pore ja
porista.
Hakulinen 1933 StF 1:2 160–67 (sm ~ ka va vi), SKES 1962
605 (+ ly).

porottaa2 (1698; yl. et. VarsSm EPohjanm) ’kivistää, pakottaa, särkeä (päätä, hammasta); huimata,
pyörryttää (Ink) / schmerzen; schwindeln (machen)’,
porotus ’särky, kipu’ ~ ink porott®a ’särkeä
(esim. hammasta)’ | ka porottoa id., porotus
’pakotus, särky’ | ve porotada ’kivistää, pakottaa,
vihavoida’ | va porott®a ’kivistää, pakottaa’ | vi
põrutada: pead p. ’huimata, pyörryttää’.
Ilm. samaa alkuperää kuin porottaa1, merk. puolesta vrt. särkeä.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (sm ~ va), Hakulinen 1933 StF 1:2
160–61 (+ ka), SKES 1962 605 (+ ve vi).

porottaa3 (Gan 1787; laajalti murt.) ’paahtaa,
polttaa (aurinko); puhaltaa, tuulla kovasti / brennen
(Sonne); kräftig wehen’, merk. murt. myös ’purra
(pakkanen); lämmittää, kuumentaa; hehkua, kyteä;
liikkua nopeasti’ ~ ink porott®a ’tuulla kovasti’ | ka
porottoa ’ajaa pois, karkottaa (myös: tauti
taikakeinoin)’ | ve porotada ’puhaltaa puhtaaksi
(tuuli jään); ajaa kovasti (hevosella)’ | va porott®a
’juosta kovaa’ | vi põrutada ’kiirehtiä; (Wied)
säikäyttää, ajaa tiehensä, pilata (pakkanen viljan)’.
Todennäk. samaa lähtöä kuin porottaa1–2. Merk.paralleeleja ks. esim. paahtaa, paasata.
Hakulinen 1933 StF 1:2 161–62 (sm ~ ka ve vi), SKES 1962
605 (+ va).

porovikka (paik. kaakkmurt.), rinn. porovikko, poroviekka, -viehka, -veikka, -vinkka ’herkkutatti, kivitatti / Steinpilz’
< ven borovík id. Ven myös > ink poravikko, vi
puravik ’tatti’.
Vahros Vir 1963 149 (sm < ven), Ruoppila 1986 Suomi 136
40.

porpattaa (PSavo Kain PPohjanm) ’porista (kiehuva vesi); puhua lörpöttää; motkottaa, valittaa (paik.
PKarj) / blubbern; schwatzen; nörgeln, klagen’, porpottaa (paik. Kaakk- ja PSm PKarj) id. ~ ka porpettoa, porpottoa ’porista (kiehuva neste); lörpöttää,
parpattaa’ | va borbott®a ’lörpötellä’.
Onomat. sanoja, vrt. porista, purpattaa.
SKES 1962 605–06 (sm ~ ka va).

porras (Ljungo 1601; yl.) ’Steg; Stufe; (Pl.) Treppe’, johd. porrastaa ’tehdä jhk portaita, tehdä
porrasmaiseksi (kuv. uud.: p. työaika, lomat)’,
portaikko ~ ink porras ’tikapuut’ | ka porras ’pieni
laituri, silta, pitkospuu; porras, askelma; (mon.)
portaat, tikkaat; (kuv.) vaihe, jakso; arvo, asema’,
porrastoa ’varustaa portailla, tikkailla; varttua
(lapsi)’ | ly pordas ’porras’, mon. pordahat ’portaat’
| ve pordaz ’porras’, mon. pordhad
< germ *bor∞da-z, vrt. goot baurd: f5otu-b. ’palli’,
mn bor“ ’lauta, veneen reunalauta; pöytä’, mr borS,
nr nn bord id. — Vi purre(s) (g. purde)
’porras(puu); tikapuut; (pyykki- tms.) laituri’ | li
p5urdaz, mon. purdqd ’porras; poljin’ puolestaan
perustunevat vanhempaan kgerm muotoon *bur∞da-,
vrt. myös pursi. — Eriaikaisia lainoja ims > lp ovat
lpKo puå´rdes (mon. p3o3ardaz; Kld T) ’porras(puu);
tikkaat’, lpN boar |dâgâk, In porthœaœah id.
Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (sm ~ ve), Thomsen 1869 GSI 141
(+ vi; < germ), Thomsen 1890 BFB 54 (+ li), Setälä 1906
SUSA 23:1 19 (sm ka ve < germ *bor∞daz: goot mn; vi li <
*bur∞diz), Vaigla 1926 EKeel 5 25 (vi murt. < sm), Lagercrantz
1939 LpWsch 676 (lpN < sm), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51
(lpKo < sm), SKES 1962 606 (+ ly; lp < sm), Hofstra 1985
OsFiGerm 31, LpIn 2 1987 399.

porsas (Agr; yl.) ’Ferkel’, hyväilymuotoja mm.
pos(s)o, pos(s)u, pissu, potsi, johd. porsia; porsittaa
’saattaa porsimaan’, porsastella ’käyttäytyä siivottomasti; juopotella’, porsuus (paik. murt.) ’yhden sian
porsaat, pahnue’ ~ ink porsas ’porsas’ | ka porsas
’porsas (vars. run. ja sp.); myllyn karistin’, porsie
’porsia’, pottVsi ’porsas, (au) sika; ulpukan hedelmä
(leikkiporsaana)’ | ly pottVs(i), bottVsi ’sika; ulpukan
kukka’, potVsimpoig((e) ’porsas’, potVs‰ı7ne ’pieni porsas; valkea lumme’ | ve porzaz ’porsas’,
porzhei7ne ’possu’ | va p(erzaz ’porsas’ | vi põrsas
’id.; (murt. myös) käpy’, demin. põrsakene,
põrsukene | li p5uoraz, mon. porzqd, puorzqd ’porsas’
= mdE purtsos, M pu/Rts ’porsas’ | votj par/s,
pari/s ’sika’ | syrj por/s id. (vogI p5urs, L p5orqs, P
p5urq/s, ostjI porqs, E purqVs, P porq/s, samJr pors id. <
syrj; samJr pora/s, po\res id. < ostj)
< esiarj *por/sos (ellei jo ieur *porDkos): kr
pórkos, lat porcus, kurdi purs, saka p®asa (< *p®arsa)
’sika’, liett pa˜rVsas ’salvettu karju’.
Fischer 1747 VocSib 123 (sm ~ md votj samJr parsi, ven), Ganander 1787 NFL 2 397 (sm ~ vi, ven), Sjögren 1821 GS 1 26
(~ ven lat saks), Sjögren 1828 GS 1 238 (sm ~ syrj), Grimm
1848 GeschD 37 (+ vog boros; ~ ieur), Castrén 1849 Ostj 94
(+ ostj, samJr pores), Lindström Suomi 1852 74 (~ md votj
samJr), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 83 (+ li; ims < liett,
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votj syrj ostj muuta tietä < ieur), Anderson 1879 Studien 117,
119 (ims ja etäsukuk. samaa lähtöä), Thomsen 1890 BFB 206
(ims md < liett), Munkácsi 1895 NyK 25 385 (votj syrj ostj ~
ir; vi li md < liett), Setälä 1900 SUSA 17:4 31–32 (sgr < ieur),
Karjalainen 1905 SUST 23 151 (ostj < syrj), Paasonen 1908–
10 FUF 8 76 (esiarj), Toivonen 1916–20 SUSA 34:2 41 (luult.
varh. k-arj muodosta), Jacobsohn 1922 AuU 136, 223, Setälä
1929 SUSA 43 51, Uotila 1933 SUST 65 2 (sm md; vog ostj
sam (< syrj) < arj), Ruoppila 1947 Kotiel 2 4–6 (+ ka), FUV
1955 135, Wessman 1956–57 FmS 17–18 113 (sm > nr murt.
Sm), Joki 1959 JuhlakHakulinen 52, SKES 1962 606 (+ ly),
Joki 1973 SUST 151 303, UEW 1988 736 (? votj syrj), Ritter
1993 Studien 29, 191.

porskuttaa (Eurén 1860; melko laajalti I- ja PSm)
’roiskuttaa, pärskyttää; polskuttaa; kulkea rehvakkaasti
/
spritzen,
planschen;
stolzieren’,
porska(t)a ’roiskua; polskia’, porskua (Gan 1787
’(sammakosta)
napata
kielellään’),
porskia,
porskauttaa, porskutella ~ ka porskuttoa
’polskuttaa’.
Deskr.-onomat. sanoja.
SKES 1962 606 (sm ~ ka).

porsta (etup. Pohjanm PKarj PSavo PSm) ’(vaate-,
pää-, hevos-, juuri)harja, suka / Bürste, Striegel’,
porstata ’harjata’
< nr borste ’harja’, borsta ’harjata’.
Salonius 1881 Suomi 2:14 258 (sm < nr), SKES 1962 606.

porstua (Agr; yl.) ’eteinen; katiskan etukarsina, rysän nielujen väli / Hausflur; Reusenvorkammer od.
-eingang’, porstuva (et. itämurt.), porstupa (KaakkSm EPohjanm Verml Ink), porstut, porstuu (P- ja
LaatKarj), porsto(o) (LounSm), porstuna (paik. E- ja
KPohjanm), porsta(v)a (InkVi) id. ~ (sm >) ink
porstuva, porstova, porsta(a) ’porstua’ | ka porstut
(g. porstuon), porstuva ’eteinen, porstua’
< sk, vrt. mmr forstova, forstwa, mn forstofa, nn
forstova, nr murt. Sm forsstu = nr förstuga id. (for-,
för- ’etu-, esi-’, stova, stuga jne. ’tupa, huone’). —
Sm > vi murt. porstuba, lpLu pår´st5o id.
Strahlmann 1816 Sprachlehre 9 (sm porstupa < ruots förstuga),
Thomsen 1869 GSI 141 (< mn nr murt. Sm), Streng 1915 NRL
159–60 (< mmr mn), Vaigla 1926 EKeel 5 25 (sm ~ ink vi
murt.), SKES 1962 606–07 (sm (> ka) < mmr jne.; sm > vi
murt.; sm > lpLu), T. Korhonen 1991 KA 37 433–34.

portimo (JuslLis, Kal; hajat. ISm) ’kärppä / Wiesel,
Hermelin’, porrin (: portimen; LönnrLis 1886) ~
ka portimo(i), porrin (g. pordimen, pord'imon) | ly
pord'imoi, puord'imoi, por7nimoi | ve pordm{i,
po\rd'm
| ei, po\rmoi; po\rm(h)®a7ne id.

Donner 1875 Boningsplatser 133 (sm ~ ka), Th. S[chwindt]
Valvoja 1887 506 (ka sana Kal:ssa), Rapola 1920–21 Suomi
4:17 62 (+ ve), Kettunen 1922 LVeHA 1 8, 27 (+ ly), SKES
1962 607, Ruoppila 1967 KalKansank 137 (sm < ka), Koivulehto 1979 JuhlakFromm 150 (johd. sanasta porras: portaan
merk. mm. ’aitan silta’?).

portsa (Lönnr 1880; paik. PKarj), porotsa (paik.
Laat- ja EKarj) ’paini / Ringen’, portsata ’painia;
telmiä’, portsailla ’id.; kehua, rehennellä
(voimillaan)’, portsuida id. ~ ink portsa ’painija’ |
ka porttVsa ’paini, sylipaini’, porttVsuija, myös
porttVsata ’painia’ | ly bortVs®a, bo\rtVsai: kiVzata b.
’painia’, bortVsuida id. | ve borts ’paini’, borts{ida,
bortsuida ’painia’
< ven boréc, g. borcá ’painija’, borótƒsja ’painia’.
Lönnrot 1880 SRS 2 243 (sm < ven), SKES 1962 607 (+ ka ly
ve; < ven), Nirvi 1971 InkS 425 (ink < ven).

portsu (Karj Ink Savo Kymenl) ’(ruoka-, harv. lääke- tms.) annos, osa, erä; (täyttävä, maukas) ruoka,
ateria, eväs, sapuska / Portion, Dosis; (reichliche,
schmackhafte) Mahlzeit, Proviant’ ~ ink portsu ’annos’ | ka porttsie ’annos, ruoka-annos, eväs’, porttVsu
’ruoka, muona’ | ? vi ports (g. -u, Wied -i) ’annos’
ilm. < ven pórcija ’annos’ (<< lat portio id.). —
Sana portsu on paikoin sekaantunut samasta lat lähteestä
periytyvään
läntiseen
varianttiin
portsu(u)na, portso(o)ni, ports(j)uun(i), portsu(u)mi
(As 1798 portioni; paik. etup. LounSm) ’annos;
(harv.) muona’ (< nr portion ’annos, ruoka-annos,
osuus, osa’ << ransk < lat). Vi portsjon < saks
Portion id.
Mägiste 1933 EKirj 27 374 (sm ~ vi portsjon, ports), Vasmer
1955 REW 2 413 (ven sanasta), Ruoppila 1956 EKarj 117 (sm
portsu < ven), SKES 1962 607 (portsu, portsuuni < nr < ransk
< lat), Nirvi 1971 InkS 425 (ink ~ vi, ven), Plöger 1977 RLDial 322 (sm portsu < ven), Raun 1982 EKET 126 (vi ports
deskr.), EEW 1982–83 2151–52 (vi portsjon < saks; ports voi
olla < ven).

portta (Lönnr 1880; Länsip, paik. Peräp) ’tuohirove
/ Gefäß aus Birkenrinde’
< lpN boar |te (E Lu In Ko Kld T) ’tuohirove, -astia; kahvipannu (E)’ (Lu pår´hta (N murt.) ’pieni
tuohikori’ mahd. < sm).
Lp sanaan on yhdistetty votj purt{i ’kattila’, syrj
p(ert id. — Sanalle on esitetty ieur lainaetymologia:
joko läntinen, perm sanasta riippumaton < (metat.)
kgerm *f5o∞dra- (*f5oSra-), josta mm. goot f5odr, mys
fuotar ’(miekan) tuppi’ (sm huotra on myöh. laina
tästä lähteestä), tai sm-perm yhteisaikana < esigerm
t. esiarj *p5otro-.
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Wiklund 1896 SUST 10 212 (sm ~ lp), Toivonen Vir 1924 22
(sm < lp), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 163–64 (lp ~ votj syrj),
SKES 1962 607 (sm < lp (~ votj syrj); sm ? > lpLu N murt.),
Koivulehto Vir 1988 34–37 (ieur).

portteri (1847 poortteri; yleisk.) ’eräs (tumma) olutlaji / Porter’
< engl porter, joka on ilm. lyhentymä sanasta
porter’s ale ’työmiesten (oik. »kantajien» suosima)
olut’. — Ink portteri ’portteri’ < ven porter id.
TS 7 1915 869 (sm < engl), Nirvi 1971 InkS 425 (ink < ven),
Pulkkinen 1984 LokSp 134, OxfEt 1985 698.

portti (Agr; yl.) ’Pforte’, merk. murt. myös ’kepakoista tehty puintialusta, puintihäkki (etup. Häme
LUus); tuulimyllyn siivessä oleva aukko (paik. LSm
Kymenl)’ ~ (sm >) ink portti: »kujam p.» (josta ajetaan ulkohuonerakennuksen tanhuaan l. kujaan) | ka
portti ’(uudenmallinen saranallinen) portti, (erik.)
tulliportti, -puomi’
< mmr porter, poort, mn nr port ’portti, kulkuaukko’ (<< lat porta id.). — LpN murt. por |ta (Pi)
’portti’ < sk t. mahd. ositt. < sm.
Sjögren 1821 GS 1 25 (sm ~ ruots saks ven lat), Renvall 1826
SSK 2 78 (sm < ruots port), Lönnrot 1854 Enare 245 (sm ~ lp),
Qvigstad 1893 NL 115 (lp < sk, sm), Streng 1915 NRL 160
(sm < mmr mn << lat), SKES 1962 607 (sm > ka).

portto (Agr porto, mon. portot, porttot; hajat. murt.)
’prostituoitu, huora / Hure’, porttola ’bordelli’ ~ ka
portto ’portto, huora’ | va (kreev) portuia ’porttojen,
porttoja’ | vi port (g. pordu, murt. pordo), murt. põrt
(g. põrdu) ’portto’, portus, põrtus ’huoruus’, murt.
portma ’harjoittaa huoruutta’ | li port, puort ’portto’,
portq ’huorata’ (? < vi)
< sk, vrt. mr mn portkona ’portto’ (< ags portcw5en id., oik. »satamanainen»). — LpN buor |to (R U
Pi Lu) ’ilkeä, pahaluonteinen (nainen, N myös poro)’ luult. < sm.
Ganander 1787 NFL 2 397a (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 36 (sm ~ mm. mn ags), Thomsen 1861 GSI 141 (sm vi <
mn), Ahlqvist 1871 KO 190 (+ li), Wiklund 1896 SUST 10
206 (~ lp; < sk), Streng 1915 NRL 160 (sm < mn mr), Lagercrantz 1939 LpWsch 676 (lp < sm), SKES 1962 607 (+ ka va;
lp luult. < sm).

portviini (Lönnr 1880) ’portugalilainen makeahko
väkevä viini / Portwein’
< nr portvin id. (< saks Portwein) < engl port
wine, vanh. Oporto wine id. (portugalilaisen
Oporton satamakaupungin mukaan; o porto ’satama’
< lat portus id.).

Hellquist 1939 SEO 778, OxfEt 1985 698.

poru ks. porata1.
porukka (yl.) ’joukko, sakki, seurue; (työ)ryhmä /
Gruppe, Clique, Gemeinschaft, Team’, merk. myös
(hist.; Ilomantsi) ’pyynti- tms. yhtiö’, rinn. poruhka
(kaakkmurt.) ’joukko’, johd. porukoida (paik. vars.
Laat- ja PKarj PSavo Kain) ’tehdä yksissä jtak’ ~ ka
porukoija ’olla yhteistyössä, esim. nuotanvedossa’
ovat ilm. syntyneet ven pohjalta mahd. useista eri
sanoista, vrt. ven porúka ’takaus, takuu’ (> sm murt.
(Kiihtelysvaara) porukka id., ka porukka id., porukkamies ’takausmies, takaaja’, porukoija ’taata’), pókrut (pokrúta, pokrútka) ’liittyminen venäläisen
arttelin tapaiseen työyhtiöön; sellaisesta yhtiöstä
saatu osuus’ sekä podrjád ’urakka’, josta mm. > sm
murt. (paik. PKarj) potrukka, potraata id.
Aikaisempaan muotoon *potrukka viittaisivat mm.
potrukoida, potruvoida (paik. PKarj) ’oleskella
yhdessä’. Sana porukka ’joukko’ on levinnyt
yleiskieleen sotilasslangin välityksellä. — Sm > nr
murt. Sm pårukka ’työryhmä’.
Kalima 1952 SlS 141 (sm ka ? < ven porúka), 234 (< pókrut
jne.), Kalima Uusi Suomi 1952:49 7 (< pókrut jne.), Kiparsky
1954 ZSlPh 22 433 (< porúka), Wessman 1954 FmS 15–16
116 (sm > nr murt. Sm), SKES 1962 607–08 (mahd. useita ven
sanoja sekaantuneina: + podrjád), Plöger 1973 RL 142, Kiparsky 1975 FUF 41 186 (< ven porúka).

porvari (Agr porghari, b-, burgharit mon., Flor
1678 borwari; nykymerk. yl.) ’Bürger(in), Bürgerliche(r)’, murt. ’karjanostaja, kalanostaja, välittäjä
(LounSm); kauppias (etup. PSatak EPohjanm PSm);
kauppapuoti (EPohjanm); rikas, varakas’; erilaisten
kauppiaiden merk:ssä myös porvali (Kain; myös
Verml ’velaksi ostaja’; paik. Karj ’kaupunkilainen’),
porjari (paik. PHäme), porkari (paik. Satak), porkali
(paik. IHäme)
< mmr borghare ’linnan asukas t. sen miehistöön
kuuluva; kaupunkilainen, kansalainen’, mn borgari
’linnan t. linnoituksen miehistön jäsen’, vur borgare
’kaupunkilainen, kansalainen’, nr borgare ’porvari’
(< kas borgere ’kaupunkilainen’). — LpN boalver,
boal |var, boarvel ’(suomalainen) kauppias; salakuljettaja; markkinavieraana oleva säätyläinen’, In
poarvœar ’kauppias (ennen vanhaan)’ < sm; N
buorgar, buo∞dgar ’hyvin rikas (et. kauppias)’
todennäk. < norj. — Sm s:ssa poroporvari (1853)
’pikkukauppias;
rikas
kauppamies;
(uud.)
sovinnainen, vanhoillinen ihminen’ alkuosa poro-
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on ilm. ainakin ositt. alkusoinnun kautta syntynyt
vahventava partikkeli (vrt. putipuhdas).
Verbi porvata ’ostaa teuraskarjaa t. kalaa, käydä
kauppaa (paik. LounSm); ostaa luotolla (Verml)’,
porkata (paik. Satak) ’käydä kauppaa’ on ilm. johd.
porvari, porkari sanasta, mutta saanut myös
vaikutusta (vrt. et. Verml merk.) toista alkuperää
olevasta nr sanasta borga ’ostaa, ottaa t. antaa
velaksi; taata’.
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
64 (< mr), Qvigstad 1881 Beiträge 55 (lpN boalver < sm),
Qvigstad 1893 NL 114 (lpIn < sm), Streng 1915 NRL 160 (<
mmr mn vur nr < kas), Setälä 1934 AASF B 30 572–73 (sm
poroporvari ~ ruots kälkborgare), SKES 1962 608.

posa ks. pussi1.
posahtaa (Gan 1787; et. I- ja PSm) ’paukahtaa,
polskahtaa / knallen; plumpsen, platschen’, posahdus, posata (: posajaa; KarjKann) ’molskia, polskia’
~ ka posahtoa ’posahtaa, paukahtaa’, posahuttoa
’(ampua) paukauttaa’.
Onomat. sanoja, vrt. pussahtaa.
SKES 1962 608 (sm ~ ka).

poseerata (uud.) ’olla mallina, asettua (valo)kuvaan
/ posieren’, poseeraus
< nr posera id. << ransk poser ’asettaa’, se poser
’asettua, istuutua; esiintyä jonakin’ (lat ponere ’asettaa’).
Renkonen 1954 Avainsanoja 41–42.

posetiivi (Schr 1637 positijff; laajalti etup. länsimurt.) ’mekaaninen urkusoitin / Drehorgel’, rinn.
posetiini, posetti id., posetiivari ’posetiivin soittaja’
< vur positif, posetif, nr positiv, ns Positiv, ransk
positive ’urkuposetiivi, pienet kannettavat urut’,
ruots myös ’mekaaninen urkusoitin, posetiivi’ < lat
organum positivum oik. »(pystyyn) asetettava urku»
v:stä ponere ’asettaa’.
Streng 1915 NRL 161 (sm < vur), SKES 1962 608, Koukkunen
1990 Atomi 435.

posio (paik. Peräp Länsip) ’kodan peräosa / hinterer
Teil des Lappenzelts’
< lp boaVs |Vso id., »(kodan) pohja» (sm pohja sanan vastine, ks. tätä).
Wiklund 1912 MO 5 133 (pn. Posio < lp), T. I. Itkonen 1948
SmLp 1 184, SKES 1962 608.

positiivinen (uud., vrt. KKu 1866 positiwi »warmaperäinen») ’myönteinen / positiv’, positiivi ’(valo)kuva, jossa valosävyt (t. värit) ovat samoin kuin
kuvauskohteessa’
< nr positiv ’positiivinen; määrätty, varma; positiivi(kuva)’ << lat positivus ’asetettu’ v:stä ponere
’asettaa’.
Streng 1911 Sivistyssanoja 11–12, Koukkunen 1990 Atomi
435–36.

poski (Agr; yl.) ’Wange, Backe’, tien poski ’sivu,
reuna’, (mennä) poskelleen ’pieleen’, johd. posketon
’älytön, päätön, uskomaton’ ~ ink poski ’poski’ | ka
poski id., myös ’tien poski; kirveen terän lape’ | va
(Must) p(eski ’poski; (ikkunan) pieli’ | vi põsk (g.
põse) ’poski’ | li posk, puosk (mon. posk5ud, puosk5ud) ’poski; (esim. kirveen terän) lape’
= vogI p®at, pajt, L p5(et, P p®ajt ’poski’ | ostjI puglqm, E p3oxtqm, P p3oxqlma id. || samJr p®ajd‰ı | Jn faede | T fatúa | slk p5utel | Km p5uCma | Kb putmo | M
hóoluda | Krg chólodo ’poski’.
Ganander 1787 NFL 2 398a (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845
181 (sm ~ ostj samJr), Lindström Suomi 1852 74–75 (+ vog
samT slk Kb), Wiedemann 1859 MélR 3 690 (+ li), MUSz
1873–81 439, Halász 1893 NyK 23 441 (+ samJn Km), Paasonen 1917 Beiträge 239–40, FUV 1955 50, SKES 1962 608–09
(+ ka va), Janhunen 1981 SUSA 77:9 17 (sm-perm ~ sam),
UEW 1988 396, Sammallahti 1988 UrLang 539 (sm ~ ? vog
? ostj sam).

posliini (1838; As 1766 porcellainit mon.; laajalti
murt.) ’Porzellan’, rinn. poslinki, vanh. myös porsliini
< nr porslin, posslin ’posliini’ < ransk porcelaine
id. < ital porcellana ’posliinikotilo; posliini(astia)’
ilm. johd. ital sanasta porcella f. ’emakko’ (johon
kyseinen kotilo on tavalla tai toisella assosioitunut;
lat porcus m. ’sika’, vrt. porsas).
TS 7 1915 903 (sm < ital), Hellquist 1939 SEO 777, SKES
1962 609 (sm < nr << ital), Koukkunen 1990 Atomi 436–47.

posmittaa (itämurt., paik. Pohjanm), posmottaa
(LönnrLis 1886), posmentaa ’puhua äänekkäästi,
epäselvästi t. vierasta kieltä, et. venäjää / laut, undeutlich od. in fremder Sprache (bes. Russisch) sprechen’ (sm > lpIn posmitti∞d id.)
< ven, todennäk. ven rukoukseen liittyvästä konneksiosta BóVze moj ’Jumalani, hyvä Jumala’, jossa
BóVze on vokat.-muoto sanasta Bog ’Jumala’. Sm sanan variantissa pospottaa (harv. PSm) näkyy vaikutusta myös toisesta saman aihepiirin ven sanasta
Gospód' ’Herra, Jumala’. Ks. myös pomiloida.
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Ruoppila 1986 Suomi 136 40–41 (sm < ven), LpIn 2 1987 400
(lpIn < sm).

possakka (Renv 1826; Savo PKarj) ’taksvärkki,
urakka / Tagesfron; Akkord’
< ven posóha ’(vanh.) maavero; verotyö, verotyöhön kutsuttu väki’; tästä myös (merk:n
perusteella erikseen lainattu) ka possakka, posouhka
’joukko, seurue’.
Lönnrot 1880 SRS 2 244 (sm < ven), Kalima 1952 SlS 141,
SKES 1962 609 (+ ka), Plöger 1973 RL 143.

possu ks. porsas.
posti1 (Koll 1648 »wannoneet Postit ja kirjain candajat»; yl.) ’Post’, merk. vanh. kirjak. myös ’sanoma, tiedotus’, yhd. postimerkki (1615) ’postinajajan
virkamerkki’, postimaksu, postiauto, -vaunu, johd.
postittaa
< vur nr post ’posti’ < saks post, ransk poste f.
id. < ital posta, klat posta ’postiasema (jonne
alk. asemilla vaihdettavat hevoset oli asetettu
odottamaan)’ sanasta positus ’asetettu’ (ponere
’asettaa’, vrt. positiivinen, posetiivi ja posti2).
Renvall 1826 SSK 2 78 (vierassana), W. Streng 1911 Sivistyssanoja 11 (sm < lat), Streng 1915 NRL 161–62 (< vur < uys
< ransk < lat), Renkonen 1954 Avainsanoja 40–41, SKES 1962
609–10.

posti2 (asiak. 1700; ei murt.) ’virkapaikka, tehtävä;
vartiosotilas (vanh. sanak.) / Posten, Amt; Wachtposten’
< ruots post id. < saks (vanh.) post(e) (ns Posten),
ransk poste m. < ital posto id., lat sanasta positus
’asetettu’ (vrt. posti1), alk. ’jhk asetettu vartiosto’,
sitten ’virka, johon joku on asetettu’.
Renkonen 1954 Avainsanoja 41 (alk. ransk < ital < lat), SKES
1962 610.

posti3 (Lönnr 1880 ’tukipuu’; KPPohjanm Peräp
Länsip Verml, paik. LounSm) ’ikkunan t. oven pieli
/ Fenster-, Türpfosten’, yhd. (kirjak.) vesi-, paloposti
< nr post ’tolppa, tukipuu, ikkunan t. oven pieli’,
yhd. vattenpost ’vesiposti’, brandpost ’paloposti’
(mr poster) < kas post (ns Pfosten) < mransk post <
lat postis ’ovi-, pihtipieli’.
Saareste 1924 LVEM 192 (sm < nr; vi post ’tolppa, (ikkunan)
pieli’ todennäk. < as), SAOB 20 1954 P 1590–91 (tähän myös
ruots vattenpost), SKES 1962 610.

postiljooni (Lönnr 1880; 1853 postiljuoni; eri tahoilla murt.), rinn. posteljooni ’postinkantaja / Briefträger, Postillion’
< nr postiljon id. << ransk postillion ’postinkantaja’, alk. ’postivaunujen kuljettaja’ (sanasta poste
’postivaunut, posti’).
Streng-Renkonen 1938 Siiv 215, SKES 1962 609.

postilla (Sorol 1621; kirjak.) ’saarnakirja / Postille,
Predigtsammlung’
(< vur postilla) < klat postilla id., sanoista post
illa (verba) ’näiden (sanojen) jälkeen’, joilla luetun
evankeliumitekstin selittäminen aloitettiin.
Streng 1915 NRL 161 (sm < ur < lat), SKES 1962 610.

postuumi (1915 postumi; kirjak.) ’kuoleman jälkeen
ilmestynyt (teos); isän kuoleman jälkeen syntynyt
(lapsi) / postum; nachgeboren’
< ruots postum id. << lat postumus ’viimeinen,
isän kuoltua syntynyt’ superl.-muodoste sanasta post
’jälkeen’; lat sana kirjoitettu myös asussa posthumus, kun se on yhdistetty sanoihin humus ’maa’,
humare ’haudata’ (tästä muodosta > ransk posthume,
engl posthumous ’postuumi’).
Koukkunen 1990 Atomi 437–38.

potaatti (Alm 1776 potatin caali ’naatti’, 1729 »Potatoesten Istuttamisen muoto»; yl. et. ISm Häme)
’peruna / Kartoffel’, rinnakkaismuotoja mm. pottu
(PKarj Savo KPPohjanm PSm), potikka (E- ja
KaakkHäme), potakka (PKarj, paik. Kain PPohjanm
Peräp) (sm > lpN murt. bu∞dik (Lu In Ko) ’peruna’)
< nr potatis, murt. ja vanh. potat ’peruna’ < engl
potato (mon. potatoes), holl pataat id. < esp patata
’peruna, bataatti’.
Renvall 1826 SSK 2 78 (vierassana), Ahlqvist 1871 KO 35 (sm
< ruots), Qvigstad 1896 NL 113 (lp murt. osin < sm), Hellquist
1939 SEO 780, E. Itkonen 1941 FUF 27 165 (lpKo < sm),
SKES 1962 610.

potaska (As 1739; laajalti murt.) ’tuhkalipeä (kaliumkarbonaatti) t. siitä keitetty pesuaine, suopa /
Pottasche, Schmierseife’, (puhua) potaskaa ’puppua,
soopaa’
< nr pottaska ’tuhkalipeä’ < ns Pottasche id.,
oik. »ruukkutuhka’ (ns Pott ’ruukku’, ks. potta, potti2, ns Asche, nr aska ’tuhka’).
Hellquist 1939 SEO 780–81 (ruots sanasta), SKES 1962 610.
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potasma (Eurén 1860; Kuhmo) ’potkusuksi, oikean
jalan lyhyt suksi / beim ungleichen Skipaar der rechte, kürzere Ski, mit dem man sich abstößt’, potakka,
potaska (molemmat Kain; osin äänt. vaikutusta
sanasta potaska ’tuhkalipeä’) ’id., huono suksi;
suosuksi’
< kaP potasma, potasva ’oikean jalan suksi’,
joka puolestaan < ven podóVsva ’antura’; sana on jo
karjalaan lainautuessaan assosioitunut potkia
pesyeen sanoihin potata ’potkaista’ ja potka (:
potalla antoa id.).
Ahlqvist 1871 KO 114 (♦ potkia), *T. Itkonen 1957 Suksisan
43–48 (sm ~ ka; ♦ joko potkia t. potka ’koipinahka’), SKES
1962 610–11 (♦ potkia, osin vaik. myös < ven podóVsva), *T.
Itkonen 1977 NV 25 27–48 (< ven; assosioitunut potata (potkia) sanaan).

potea (Jusl 1745 potia; itämurt. Kymenl, osin Häme
KPohjanm) ’leiden, krank sein’, potilas (Jusl), podettaa (Kymenl ja ymp.) ’hoitaa sairasta’ ~ ka
(harv.) potie (prs. potou) ’sairastaa, olla kipeä;
aristaa’ | vi põdeda ’sairastaa, sairastella, potea’,
põetada ’hoitaa sairasta’, põdur ’sairaalloinen,
kivulloinen, raihnai-nen’ | li poCddq (prs. pod5ub)
’olla kipeä, kivistää’, poCd (mon. pod5ud) ’kipu’
= lpN buoccât (U Pi Lu In Ko Kld T) ’olla
sairaana, potea’.
Ganander 1787 NFL 2 388a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 282 (sm ~ vi lp), Budenz 1867 NyK 6 446 (+ li), Toivonen 1928 FUF 19 83 (sm ~ vi li lp), SKES 1962 611 (+ ka),
Häkkinen 1987 ES 238.

potero ks. potti1.
potilas ks. potea.
potka (Jusl 1745; etup. ISm) ’(vars. teuras)eläimen
takajalka; siinä olevat lihat / Hinterfuß (Rind) bzw.
-bein (Schwein) eines Schlachttieres’, murt. myös
’lehmän t. hevosen koipinahka t. siitä tehty
karvakenkä (EPohjanm); poronnahkasuikale suksen
pohjassa; lyhyt potkusuksi (paik. PSm)’, johd. potkia
(ks. tätä), vrt. myös potka: saada potkasta ’joutua
potkaistuksi’, antaa (taka)potkaa ’potkia’ ~ ink
potka ’eläimen sääriluu t. sääri’ | ka potka ’potku;
jalka’ (sanontatav.: potalla antau ’antaa potkun’) | ly
potk: andav potkal ’potkaisee’, potVsk((e) ’(hevosen,
lehmän, sian) sääri’ | ve potk (g. -an) ’potku’ | vi
põtk (g. -a) ’(eläimen) jalka, reisi, koipi’
= lp boas |ke ’(pauloitettu) sääri; kantapää (E U Pi
Lu N); poron takajalan taivekohta t. siinä oleva luu
(In Ko Kld T)’, Ko p3o3a´ck-v3o3a´VzzV #e (Kld T) ’reisi,

pohje, (poron) pokkaliha’ | ? mdE pukVso, M pukVsa
’luuton t. rasvaton liha; reisi; pakara’ || ? slk
paktur ’pohje’. Tässä esitettyjä md slk ja osin lp sanoja on rinnastettu myös sm pohje sanaan;
molemmat lienevät samaa alkuperää ja kuvastavat jo
kantasuomessa
tapahtunutta
kahtalaista
äännekehitystä (*-Vck- toisaalta > -tk-, toisaalta > *Vsk- > -hk-).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 352 (sm potka ~ lpR), Budenz
1867 NyK 6 446 (+ vi), Wiklund 1896 SUST 10 212 (sm ~ lp),
Setälä 1915 SUSA 30:5 55 (sm pohje ~ ? lp; md slk),
Paasonen 1917 Beiträge 260 (slk metat. kautta ~ sm potka, vi),
Äimä 1919 SUST 45 74 (sm potka, pohje ~ lp md), Toivonen
1928 FUF 19 128, 222 (+ ly; md joko ~ potka tai ~ pohje),
Toivonen 1933 FUF 21 96 (sm potka ~ vi lp ? md ? slk), SKES
1962 611–12 (+ ka; md slk todennäk. ~ pohje), T. Itkonen Vir
1987 180 (potka ja pohje samaa alkuperää), UEW 1988 389
(sm potka, lp boas |ke ?? ~ md slk).

potkea (Jusl 1745; savmurt., paik. KaakkHäme Kymenl), potkia (et. kaakkmurt. ESavo) ’laskea nuottaa
/ das Zugnetz für den Netzzug auslegen’, potkettaa
(paik. TornLaakso) ’soutaa nuottaa laskettaessa’,
potku, potkuverkko ’(harva) verkko; nuotan
sivuverkko’ ~ ka potkie (prs. poten) ’laskea nuottaa’,
potku ’laskuverkko’, potkussa ’veteen laskettuna
(verkko)’ | vi murt. põtk: (iness.) põtkus ’veteen
laskettuna (verkko)’.
Sm ka > lpKo p3o3a´tked ’laskea (verkko)’, p3u£åtk(3a
’verkkojata, jääverkko’; ims sanan vanhana
vastineena on pidetty sanuetta, johon kuuluvat lp
boa‰t |kânit ’katketa’, N boa‰t |kâ ’kapea kohta,
kapeikko; sola, salmi’, boat‰ |kot ’paloitella, katkoa’,
bo‰t |kit ’katkaista; erotella (porotokka pienempiin
ryhmiin)’, mutta oletus on semantt. syistä epävarma.
Sm (tai lpKo) sanan vaikutusta on selvästi lpN
boat‰ |kâ sanan vastineen In potka merk:ssä
’jääverkkoa varten tehtyjen avantojen väli;
»kalakatko» l. aika jolloin Inarinjärvestä ei tule
keittokaloja’.
Weske 1890 SFKO 115 (sm potku ’verkko’ ~ vi põtk ’kalastuspaikka’; ~ potkia), Setälä 1902–03 FUF 2 244 (+ lpKo; voi
olla lainaa < sm), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKo < sm ka),
Saareste 1953 Suomi 106:3 26 (sm ~ vi), SKES 1962 612 (+
ka, lp ’katkoa’), Ruoppila 1967 KalKansank 104–05, kartta 94.

potkia (Agr; yl.) ’treten, strampeln; ausschlagen
(Pferd)’, potkaista, potku, potkutella, potkuri ’potkivainen hevonen; potkukelkka; propelli (1866)’ ~ ink
potkia ’potkia’, potkaissa ’potkaista’, potata id., potkuri ’paha potkimaan (hevonen)’ | ka potkie ’potkia’,
potkata ’potkaista’, potkavo ’potku’, potkuri, potkittVsa ’paha potkimaan (hevonen t. lehmä)’ | ly potkida
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’potkia’, potkaitta, potkata ’potkaista’ | ve potƒktƒä
(prs. potƒkib) ’potkia’, potkaita, potk®ata ’potkaista’ |
va p(etk(ea, p(etkia ’potkia’, p(edgata (prs. p(etk®ab)
’potkaista’ | vi põtkida ’potkia’, põtkata ’potkaista’ |
li potk®astq ’potkaista; lyödä (salama)’.
Johd:ia s:sta potka (ks. tätä). — Sm potkia > lpN
(murt.) poatkat (U) ’potkia’, sm potkaista > lpR
(LÖ) påttkestet ’potkaista’, Ko puåtk3(aVsed ’ponnahtaa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 352 (potkaista ~ potka), 355–56
(potkia ~ lpR påttkestet), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (sm ~ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 446 (+
vi poksle-, li), Setälä 1890–91 ÄH 137 (+ ka), Lagercrantz
1939 LpWsch 677 (lpN murt. < sm), Hakulinen 1941 SKRK 1
254 (suhde sanaan potka selvittämättä), SKES 1962 612–13 (♦
potka; + ly), Lehtinen 1979 SUST 169 287 (vi murt. potki- ? <
sm; va p(etki- ? < ink).

potku ’verkko’ ks. potkea.
potra (Lönnr 1880; etup. Karj Ink) ’reipas, kelpo;
komea / flott, tüchtig; prächtig’ ~ ink podra ’komea’
< ven bódryj ’valpas, reipas, ripeä, rohkea; uljas’. — Samasta lähteestä selvästi erikseen lainattuja
ovat ka potroi ’siisti, siivo, hyvin pukeutunut, korea;
taitava, etevä; reipas’, potrie ’siistiä; pukeutua
hienosti, koreilla’ sekä ly ve bodr, bodr‰ı ’virkeä,
reipas (ly); komea (ve)’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (»Car.» potro ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm potra < ven), Mikkola 1894 SUST 8 90, Kujola 1944 LyS 18 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 141, SKES 1962
613 (sm ka ly ve < ven), Nirvi 1971 InkS 418 (ink < ven),
Plöger 1973 RL 143–44.

potretti (laajalti murt.) ’valokuva, muotokuva / Porträt’, poträtti (laajalti länsimurt.), vanh. myös
portretti
< nr porträtt, murt. Sm poträt id. << ransk portrait ’muotokuva’ v:stä portraire (lat protrahere)
’tuoda esiin’.
TS 7 1915 868 (sm portretti < ransk), Hellquist 1939 SEO 778
(ruots sanasta).

potska (Lönnr 1880; kaakkmurt.), poska (paik. Peräp PKarj) ’(pieni) tynnyri, saavi / Fäßchen, Eimer’
~ ink potVska | ka potska id.
< ven bóVcka ’tynnyri’.
Lönnrot 1880 SRS 2 246 (sm < ven), Ojansuu 1907 KKO 68
(ka < ven), SKES 1962 613, Nirvi 1971 InkS 426 (ink < ven).

< ven pótVcevatƒ id. — Samasta lähteestä myös >
ink potsata, potVsevoitt®a ’tarjoilla kestitystä’ (johd.
potsahus ’kestitys’), ka pottVsivoija ’kestitä, tarjoilla’,
ly pottVsivoida, ve pottVsida id.
J. K[rohn] KKu 1873 86 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 330 (ly
< ven), SKES 1962 613 (+ ka ve; < ven), Ruoppila Vir 1963
167, Nirvi 1971 InkS 426 (ink < ven).

potta (ei vielä Lönnr; laajalti murt.) ’yöastia, lapsen
keija / Nachttopf, Kindertöpfchen’
< nr potta ’id.; pytty, kippo’, mr potta, putta ’saviruukku’, nt potte, mn pottr < kas pot ’ruukku’; samaa kantaa ovat myös sm potti2 ja pottu1 sanojen
originaalit, ks. näitä.
SKES 1962 614 (sm < nr).

potti1 (E- ja KaakkHäme EKPohjanm) ’lammikko,
lätäkkö / Pfütze’, putti ’id., savihauta (KPohjanm),
kuoppa (paik. VarsSm)’, johd:ia ja mukaelmia mm.
potero (LönnrLis 1886; et. sotilasslangin
välittämänä nyk. yl.), putero, potikko, putikko
’(kostea) kuoppa, lätäkkö, lampi’
< nr murt. Sm pått, putt ’lammikko’ (mn pyttr,
nn pytt, putt, kas putte, ns Pfütze ’vesikuoppa, lätäkkö’).
Karsten 1944 FmS 10 403 (sm < nr murt.), SKES 1962 614.

potti2 (Renv 1826; laajalti murt.) ’saviruukku, pata
(et. KaakkSm); pullo (VarsSm Satak EPohjanm);
yöastia / Tonkrug, Topf; Flasche; Nachttopf’ ~ (sm
>) ka potti ’pata; yöastia, potta’
< ruots (vanh.) pott ’(kivi-, savi)ruukku; pullo;
(murt.) nestemitta’ (vanh. tansk pott id.) < kas pot,
put ’ruukku’, ns Pott, holl engl pot id. (vi pott (g.
poti) ’ruukku; pullo; potta’ < saks). — Saman sanan
yhteyteen kuuluu myös sm potti merk:ssä ’pelikassa,
kerralla pelattava t. arvottava rahamäärä; saalis’; samanlaista käyttöä on laajalti germ kielissä: nr pott
’pelikassa’ < holl pot ’saviastia; panos, potti’, sm
potti mahd. myös suoraan < engl pot id.; merk:n
taustalla on alk. malja t. kippo, johon pelaajat ovat
asettaneet panoksensa.
Renvall 1826 SSK 2 79 (sm < ruots potta), SAOB 20 1954 P
1628–29 (ruots sanoista), SKES 1962 614 (sm potti < ruots
pott, samaa alkuperää myös potta ja pottu), Hinderling 1981
DELw 159, 188 (vi pott < saks), Pulkkinen 1984 LokSp 134
(sm potti ’pelikassa’ (< ruots) < engl).

potti3 ’pelikassa’ ks. potti2.
potsuvoida (KarjKann Ink), potsvoitella (InkVi)
’kestitä / bewirten’
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pottu1 (Mennander 1699; KSm länsimurt., ei PSm)
’pullo; yöastia (myös paik. PKarj PSavo) / Flasche;
Nachttopf’
< nr murt. Sm pottu, potto id., murremuotoja
sanasta potta, josta ks. s. v. potta. — LpN bot |to, In
potto ’yöastia, ruukku’ < sm.
Renvall 1826 SSK 2 79 (sm pottu < ruots potta), Thomsen
1869 GSI 44 (< germ), Qvigstad 1893 NL 115 (lp bot |to < nn
potta, sm pottu), Wessman 1936 FmS 4 291 (sm < nr potta,
murt. påtto, påttå < kas jne.), SKES 1962 614 (sm pottu < nr
murt., samaa alkuperää kuin potta ja potti).

pottu2 ’peruna’ ks. potaatti.
pottuilla (murt. harv.) ’keljuilla, olla pikkumainen /
niederträchtig, kleinlich sein’, pottumainen ’pikkumainen, ilkeä, kelju’, potuttaa (paik. murt.) ’harmittaa, ottaa päähän’; tähän ilm. myös pottu ’kiusa, harmi’: (maksaa) potut pottuina ’samalla mitalla (itselle
aiheutetusta harmista)’.
Ruots potta, pottig sanojen mallin mukaan muodostettuja johd:ia: nr potta paitsi ’potta, ruukku’
myös ’kelju, kenkkumainen ihminen’, pottig (a.)
’keljuileva, pikkumainen, epäystävällinen’ (vrt.
myös nr kruka ’ruukku; tyhmä, typerys’ sekä sm
pyttymäinen ’kelju’). Sm sana on ositt. saanut lisäksi
kiertoilmauksen luonnetta ja samalla tyylisävyä vittu
sanan johd:ista vittumainen (ark., slang.) ’ärsyttävä,
kelju’ ja vituttaa ’harmittaa’, vrt. myös ketuttaa,
hatuttaa (slang.) id.

poukama (1835; I- ja PSm Verml, osin Häme) ’lahti, joen mutkan pohjukka / kleine Bucht,
Einbuchtung an einer Flußbiegung’, PSm (rinn.
poukamo) myös ’syvänne’ ~ ka poukamo ’poukama,
lahdelma’ | ? ve poukotada ’pullistaa’.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 31 (sm < sk, vrt. mn bugr, nn
bug ’kaari, taive; poukama, joen mutka’), SKES 1962 614–15
(sm ~ ka, deskr.).

poukata (Lönnr 1880; et. LSm) ’hypähtää, singahtaa; poiketa / (auf-, ab)springen, abprallen; einen
kurzen Besuch machen’, poukahtaa (laajalti murt.,
myös Verml Ink) id., poukkoilla, poukota (:
poukkoan, Finno 1583) ’hyppiä sinne tänne’,
poukka, poukko (Gan 1787 tulipoukko) ’kipinä’.
Todennäk. samaa kantaa kuin poukkaa (ks. tätä);
merk:een on voinut vaikuttaa äänt. läheinen v.
poiketa.
SKES 1962 615 (deskr., mahd. ~ poukkaa).

poukkaa (Lönnr 1880; PHäme KSm, muualla
harv.) ’paukkua / knallen’, poukaa ’lyödä, moikua
(kirkonkellot)’, poukkua, poukuttaa (WK 1701)
’paukuttaa’, poukahtaa ’pamahtaa, paukahtaa’ ~ ka
poukkoa ’kolista, paukkua’, poukoa ’paukkaa; kumista, paukua (kello)’, poukata ’paukauttaa, kolauttaa’, poukahtoa ’pamahtaa’ | ve poukta (prs. poukab)
’rätistä, räiskyä (tuli); kolata, paukkua’, poukahtada
’paukahtaa, haljeta’ (ims > lpKo povk(ad ’paukkua’).
Onomat. sanoja, vrt. paukkua.

SAOB 20 1954 P 1631–32 (ruots sanasta).
SKES 1962 615 (sm ~ ka, > lp; onomat.).

potuska (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’patja, tyyny; ikkunalauta (Seiskari) / Matratze, (Kopf)kissen; Fensterbrett’ ~ ink potuska | ka potuVska id. | ly poduVsk
’ikkunalauta’ | ve poduVsk ’tyyny; ikkunalauta’ | va
poduVsk ’tyyny’
< ven podúVska ’tyyny, alusta; ikkunalauta’.
Ahlqvist 1856 WotGr 145 (va < ven), Lönnrot 1880 SRS 2 246
(sm < ven), Kujola 1944 LyS 323 (ly < ven), SKES 1962 614
(+ ka ve), Nirvi 1971 InkS 418 (ink < ven).

potuusit (Gan 1787; PSm), potuimet (EPohjanm)
’hevosvaljaiden mäkivyöt / Hinterzeug des
Pferdegeschirrs’, rinn. myös potu(u)sat (paik.
PKarj), potuset (Länsip), potusit (Peräp), potuukset
(PKarj) ~ ka potuusat id.
< ven murt. poduza ’riimu, päitset’.
Vilkuna 1940 SM 46 44 (sm < ven podúVska), SKES 1962 614
(sm ka < ven murt. poduza), Plöger 1973 RL 144.

poukku (Kal, Eurén 1860; kaakkmurt.) ’pyykki,
pyykinpesu / Wäsche, Waschen’, poukuta, poukuttaa
’pestä pyykkiä’ ~ ink poukku ’pyykki’ | ka poukku
id., poukuta ’pestä, keittää pyykkiä’ | va p(eukku
’pyykki, pesu’ | vi murt. (Wied) põuk id., põuguline
’pyykkäri’
todennäk. < germ *bouk-, vrt. nn bøykja, nt bøge
’pestä pyykkiä’ (nr byk ’pyykki’, byka ’pyykätä’, nr
murt. Sm bök, böyk, böka id., vrt. pyykki1).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 151 (sm ~ vi), Saxén 1904–05 FUF
4 94–95 (< germ), Saareste 1924 LVEM 274 (vi rantamurt. <
sm), Karsten 1944 FmS 10 403 (< germ), SKES 1962 615 (+
ka va; deskr. sävystä huolimatta mahd. < germ).

pouliina (paik. savmurt.) ’purjeen kiinnitysköysi;
paksu köysi / Buline; Tau’, rinn. puliina (1863;
Suursaari) id.
< ruots, vrt. mr boghlina id. (bog ’vannas’ + lina
’köysi’, mahd. kuitenkin kansanetym.), mn bóglína,
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engl bowline sekä toisaalta nr bolin (< as t. engl),
ransk bouline, ital bolina id.
SKES 1962 632 (s. v. pulina; sm < ruots), Hahmo 1994
Grundlexem 314–15.

pounu (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’mätäs / große
Bülte’, pounikko ’mättäikkö’ ~ kaP pounikko ’mättäikkö jängällä’
< lp bow |dnâ ’(iso) mätäs’.
Qvigstad 1881 Beiträge 56 (sm ~ lp), SKES 1962 615 (lp >
sm).

pouta (Agr; yl.) ’trockene Witterung, schönes Wetter’, murt. (paik. Savo Kymenl KPohjanm) myös
panna poutaa ’kiirehtiä, hoputtaa; painostaa,
kärttää’; yhd. poutailma, -sää, -pilvi, johd.
poutaantua, poutia ’pitää poutaa; kärsiä kuivuudesta
(maa, kasvit)’, poutainen ~ ink pouta ’pouta’,
pouvveta ’poutaantua’ | ka pouta ’kuiva, seesteinen
sää,
pouta’,
poutie
’pitää poutaa; kärsiä
kuivuudesta (maa, kasvit)’, poutaisa ’poutainen’ |
ly ve poud ’pouta’, poudiVstuda ’tulla pouta,
poutaantua’ | va p(euta ’pouta’ | vi põud ’pouta;
kuivuus; puute’, põuane ’poutainen, kuiva’ | li p5(eda
’pouta, painostava ja kuiva (ilma)’
= lpLu påu´t5e (E Pi) ’pouta, sateen t. lumentulon
väliaika’ (mahd. < sm)
? < baltt t. esibaltt, vrt. liett spaudà ’paine’ (~ kr
spoud5Fe ’kiire’).
Ganander 1787 NFL 2 400 (sm ~ vi), Budenz 1867 NyK 6 447
(+ li), Wiklund 1896 SUST 10 273 (+ lp), Kettunen 1922
LVeHA 2 15 (+ ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 680 (lp < sm),
SKES 1962 616 (+ ka ly va; lp ? < sm), Koivulehto 1986
JuhlakAlinei 143 (< baltt t. esibaltt).

povari (melko laajalti murt.), pouvari (Lönnr 1880;
paik. Kaakk- ja PäijHäme sekä ESavo) ’ennustaja /
Wahrsager(in)’
< nr spåare ’povari, ennustaja’ v:stä spå ’ennustaa, aavistaa, tietää ennakolta’ (mn spá ’ennustaa;
ennustus’). — Sm povata (rinn. pouvata; 1853)
lienee takaperoisesti johdettu povari sanasta, kun
taas suoraan nr v:stä on peräisin sm poota (: poo;
paik. VarsSm) ja nr v:n rinnakkaismuodosta spåka >
sm pookata
(Satak),
poukata (hajat. murt.)
’povata’. Sm > ka povata ’povata, ennustaa’.

nan) eteinen, pesutupa; viinankeittämö / Viehküche,
Kochhütte; Vorraum der Sauna; Branntweinküche’
< ven povárnja ’keittiö’; samasta lähteestä ovat
peräisin myös ink povarno ’saunan eteinen’, ka (Salmi) pova\r7nu ’keittokota’, va povarnja ’keittiö;
avotulelle asetettava keittoteline’.
Lönnrot 1886 Lis 132 (sm < ven), Ruoppila 1956 EKarj 118,
SKES 1962 616 (+ ka), Nirvi 1971 InkS 426 (ink < ven),
Hahmo 1994 Grundlexem 256–57 (+ va).

povata ks. povari.
povi (Agr) ’rinta / Busen, Brust’, murt. yl. ’tila vaatteen alla rinnan kohdalla’ (panna poveensa, kantaa
povessaan; yhd. povitasku), myös ’nuotan perä
(Laat- ja PKarj)’ ~ ink povi ’rinta, rinnan ja
vaatteiden väli’ | ka povi ’nuotan perä; rinnan kohta
(otan poveh)’ | ly povi ’rinnan kohta (pane pov5e)’ |
ve povi id. (pan(e pov(ehe) | va p(evvi id., p(evv(eza
’povessa’ | vi põu (g. -e) ’povi, rinnan kohta’ | li
poC i ’rinta, rinnan kohta; nuotan perä’ (sm ka >
lpKo pu?ovv3(a (Kld T) ’nuotan povi’)
= lp buognâ ’linnun rinta (N); (lapintakin, turkin,
peskin) povi’ | mdE pongo, M pov, pova ’rinta, povi’
| tVserL pongäqsV , I pomäqsV ’rinta, povi, syli’ | votj pi id. |
syrj pi, pij ’rinta, povi’ | vogE p5ot, I p5ut, L püJut, P
p5utƒi ’(vaatteen) povi’ | ostjI pugql, E p3oxqs(-t#expq),
P p3oxql id. — Vanhimmalta merkitykseltä vaikuttaa
lokaalinen ’rinnan seutu (paikkana, jossa jotakin
pidetään)’; mielenkiintoisella tavalla tätä muistuttaa
sekä äänneasultaan että merkitykseltään pivo (ks.
tätä), jonka merk. niin ikään näyttäisi olevan ’käsi,
koura (paikkana, jossa jotakin pidetään)’ (vanhatkin
muodot muistuttavat toisiaan: pivo < *pinV, povi <
*ponV).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 337 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 400 (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 93 (+ ostj), Lindström
Suomi 1852 75 (+ votj), Boller 1853 SbAW 10 281 (+ syrj
pydzög ’povi’), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist
1861 MMdGr 169 (+ md), MUSz 1873–81 439–41 (+ tVser, syrj
pi), Donner 1879 Verwandtschaft 21 (+ li), Setälä 1912–14
FUFA 12 6 (lp ~ vog), Setälä 1915 SUSA 30:5 54 (+ samJr
m®aC ’povi’), T. I. Itkonen Vir 1936 293 (lpKo puovv3a < sm),
Posti 1953–54 FUF 31 30 (+ ka ve), FUV 1955 109 (sm ~ lp
md tVser votj syrj ? vog ? ostj), E. Itkonen 1956 UAJ 28 74 (vog
ostj tähän), SKES 1962 616–17 (+ ly; ?? sam), FUV2 1977
123, UEW 1988 196 (sam ei tähän), Sammallahti 1988 UrLang
553 (sm-perm).

SKES 1962 616 (sm < nr).

povarna (LönnrLis 1886; kaakkmurt.), povarni,
povari(i)na, povarmi ’karjakeittiö, keittokota; (sau-

praasniekka (Gez 1686 prasniekoilla; paik. Karj),
praasnikka ’(kylän)juhla, pidot / (Dorf)fest,
Festessen’
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< ven prázdnik, murt. práznik ’juhlapäivä,
juhla’ (a:sta prázdnyj ’joutilas, toimeton’). —
Samasta ven lähteestä myös ink pr®aVznikka
’kirkollinen juhlapäivä’, ka proasniekka ’kylän,
kirkon t. tsasounan nimikkojuhla, jonka yhteydessä
järjestetään kylämarkkinat; juhlapäivä’, ly pruaz7nik
’pyhä, juhla(päivä)’, ve pra/z7nik ’pidot, juhlat’, va
(Tsv) pr®aznik, vi murt. prasnik ’venäläinen juhla’,
lpKo pr®aznek (Kld) ’juhlapäivä’.
Lönnrot 1880 SRS 2 249 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 334 (ly
< ven), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 39 (ink < ven), SKES
1962 617 (+ ka ve va vi), Plöger 1973 RL 144–45.

praasu (Gan 1787; laajalti länsimurt.), raasu (Kymenl KaakkHäme KSm Savo KPPohjanm ja ymp.),
prasu (osin VarsSm ja KPohjanm) ’(takka)valkea,
roihu; takka (et. KSm) / (Kamin)feuer, Flamme’,
praasuta (paik. Länsip) ’palaa, roihuta’
< nr brasa, murt. Sm braso ’tuli, takkavalkea,
roihu’, brasa ’palaa, roihuta’ (nn brasa id.).
Ganander 1787 NFL 2 405 (sm < ruots), Renvall 1826 SSK 2
79 (samoin), Karsten 1944 FmS 10 403, SKES 1962 617.

prakata ’pettää, puijata (paik. VarsSm) / betrügen,
prellen’
< nr pracka ’petkuttaa, huijata, narrata’. — Eri
sana on prakata (et. slang., rinn. brakata) ’mennä
rikki; pettää (jää; hermot)’ < nr braka ’jylistä,
ryskyä, rysähtää; murtua, mennä rikki’.
Hellquist 1939 SEO 96, 781 (ruots sanoista), SKES 1962 617
(sm prakata ’puijata’ < nr pracka), Karttunen 1979 Slangisanat
40, 189 (sm prakata, brakata < nr braka).

pramea (Gan 1787; EPohjanm, paik. Loun- ja ESm), ramea (Gan; paik. KPPohjanm) ’komea, mahtaileva / prachtvoll, protzig’, prameus, prami (Agr)
’komeus; kopeus, ylpeys’, praamata, pramata (Agr;
paik. PSm), ramata (KPPohjanm Kain Peräp, paik.
Kymenl EKarj) ’kehua, kerskua, ylpeillä’
< ruots (mmr, nr murt.) bram ’komeus, upeus,
ylpeily, prameilu, kerskailu’, nt bram id., nr bramma, nr murt. Sm brama ’ylpeillä, kerskailla, kehuskella’ (sk taholta myös lpN rabme (In Ko Kld) ’kerskaus, kehuminen; riemu’, N rab |mut (In Ko) ’kerskua, kehua, ylistää’; sen sijaan lpN ramedit (In)
’ylistää’ ilm. < sm ramata).
Strahlmann 1816 Sprachlehre 9 (lainasana), Renvall 1826 SSK
2 79 (sm ~ »Goth.» bram), Streng 1915 NRL 162–63 (sm <
mmr), Karsten 1944 FmS 10 404, SKES 1962 618 (sm < mmr;
lp osin < sk, osin < sm).

prami1: pramilla ’esillä’ ks. frami.
prami2 ks. proomu.
pranstakka (LönnrLis 1886; joks. yl. länsimurt.),
ransta(a)k(k)a, ranstakko (itämurt. KPPohjanm Peräp, osin Häme) ’hiilihanko / Schürhaken’
< nr brandstake, murt. (Sm) brannstaka id. (sanoista brand ’palo, tuli; kekäle’, stake ’seiväs, keppi’).
Lönnrot 1886 Lis 132 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 404,
433, SKES 1962 618.

pransu ’ripsu, hapsu’ ks. fransu.
preeria (kirjak., uud.) ’heinäaro, tasanko / Prärie’
< engl prairie ’preeria (et. Amerikan maastossa)’
< ransk prairie ’suuri niitty’ (vrt. mransk pra(i)erie,
esp praderia, lat pratum ’niitty’).
TS 7 1915 957 (sm < ransk), OxfEt 1985 703.

preijata (Polon 1797) ’kutsua, huutaa (laivaa) / (ein
anderes Schiff) anpreien, anrufen’
< nr preja id., rinn. praja, tansk praie id. < saks
preien t. holl praaien id. << mransk preier, ransk
prier ’pyytää, rukoilla’ < lat precari id.
TS 7 1915 959 (sm < saks), Hellquist 1939 SEO 782 (ruots
sanasta).

preivi (Agr breiuin akk.; laajalti länsimurt.), rinn.
reivi (paik. I- ja PSm) ’kirje / Brief’
< ruots, vrt. nr brev, mr bref, nr murt. Sm breiv
’kirje’ << kas br5ef < lat breve (brevis) merk. alk.
’lyhyt; suppea’, tästä > ’lyhyt kirjallinen tiedonanto’
> ’kirje’. — Sk (ositt. sm) > lpN brei |vi, rei |vi ’kirje’; lpIn reeivi < sm.
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
122 (lp < sk, sm), Streng 1915 NRL 163–64 (sm < mmr < kas
< lat), Karsten 1944 FmS 10 404–05, SKES 1962 618–19,
LpIn 3 1989 24 (lpIn < sm).

prenikka (LönnrLis 1886 ’pikkuleipä’) ’kunniamerkki; kulkukauppiaiden myymä pikkuleipä (paik.
länsimurt.) / (Pej. für Ehrenzeichen, Orden) »Blech»;
von fliegenden Händlern verkauftes Gebäck’, murt.
renikka (Kymenl Savo KSm, paik. Häme Pohjanm),
rännikkä, räänikkä (kaakkmurt.), prännikkä (Gan
1787 präätnikkä) ’siirappipikkuleipä, venäläinen piparkakku’
< ven prjánik ’piparkakku, mesileipä’ (sanasta
prjányj ’maustettu’). — Samasta ven lähteestä myös
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ink prännikkä ’piparkakku’, ka preäniekkä ’siirappipiparkakku t. -leipä’, ve p\re7nikai7ne, vi präänik ’piparkakku’; nr pränika ’piparkakku; kunniamerkki’
ilm. ositt. sm välittämä.
Lönnrot 1886 Lis 132 (sm < ven), SAOB 20 1954 P 2237,
SKES 1962 619 (+ ka ve vi), Hämäläinen 1963 SotSlangi 178,
Plöger 1973 RL 145.

presidentti (Speitz 1642 ’(oikeuden) puheenjohtaja’, nykymerk. Gottlund 1832) ’Präsident’
< ruots, vrt. vur (nr saks engl) president ’puheenjohtaja; presidentti (valtionpäämies)’ < ransk président < lat praesidens ’päällikkönä oleva’ (praesidere
’istua edessä, johtaa’, sanoista prae- (> pre-)
’edessä, eteen’ ja sedere ’istua, johtaa istuntoa’).
Streng 1915 NRL 164 (sm < vur < lat), Häkkinen 1987 ES
238–39, Koukkunen 1990 Atomi 443.

presiis (uud., paik. murt.) ’juuri niin, täsmälleen /
genau, präzis’
< nr precis id., alk. a. ’täsmällinen’ < saks präzis
< ransk précis id. < lat praecisus ’lyhyt, poikki leikattu’ (v:stä caedere ’leikata’).

prii1 (Stjerncreutz 1863; Perämeren rannikko) ’tanko, jolla veneen purjetta pingotetaan / Spriet’, priili
(LSatak ja ymp.), priistanko (osin VarsSm) id.
< nr spri, sprit id., sprisegel, vanh. spritsegel
’purje, joka levitetään sen poikki kulkevalla
tangolla’ (< holl spriet ~ ags spr5eot ’tanko’). Vrt.
pirkkeli.
TS 7 1915 982 (sm < engl), Hellquist 1939 SEO 1052 (ruots
sanasta), Karsten 1944 FmS 10 405 (sm < nr), SKES 1962 619.

prii2 ’vapaa’ ks. frii.
priiata ks. friiata.
priili (Schr 1637; paik. LounSm) ’naskali, piikki;
solki / Ahle, Pfriem; Schnalle’, rinn. pryyli (paik.
LounSm ja Länsip), ryyli (paik. itämurt.) ’naskali,
terävä puikko, piikki’
< ruots, vrt. vur pril, prijl, pryl, nr pryl ’naskali;
piikki, lävistin’ (vrt. tansk pryn ’nuppineula’, kas
pr5en, pr‰ın ’naskali, piikki’ ja toisaalta ns Pfriem
’naskali’).
Streng 1915 NRL 164 (sm < vur < kas), SKES 1962 619.

Hellquist 1939 SEO 782 (ruots sanasta).

pressu (paik. et. Loun- ja PSm) ’suojapeite / Persenning’, ressu (paik. I- ja PSm) id., lyhentymä aik.
muodosta presenninki (Stjerncreutz 1863)
< nr presenning ’peite, pressu’ < saks
Presenning < ransk préceinte ’peite, suojus’ (~ lat
praecingere ’ympäröidä, kietoa’).
TS 7 1915 965 (sm presenninki < holl), Hellquist 1939 SEO
783 (ruots sanasta).

priimus (1883; uud.) ’(luokkansa) paras / Primus’
<< (koulukielen sanana ehkä suoraankin) lat primus (m.) ’ensimmäinen’ (sanasta *pris ’ennen’); saman sanan f.-muodosta prima on peräisin puolestaan
sm priima ’ensiluokkainen’ sekä teatterimaailman
primadonna ’naispääosan esittäjä’ < ital prima
donna ’ensimmäinen nainen’.
TS 7 1915 982 (sm < lat), Koukkunen 1990 Atomi 444.

priiskottaa ks. piristä2.
priha (Lönnr 1880 ’keikari’; paik. Karj Ink) ’nuorukainen / junger Mann’ ~ ink priha id., prihoi ’morsian, sussu’ | ka priha ’nuori naimaton mies, poikamies, nuorukainen; poika, pikkupoika’, prihattVsu
’keskenkasvuinen poika; naimaikäinen nuorimies,
poikamies’ | ly priha, briha ’nuorukainen,
poikamies’ | ve priha, briha ’id.; nainut mies
ensimmäisen pojan syntymään saakka’, prih®a7ne
’poikanen’, prihatVs (mon. -ud) ’poika (kulta)’
< ven prigóVzij ’kaunis, mieluinen, hauskannäköinen, soma’. Sanojen yhtäläinen ja ven originaalista
poikkeava merk. ims kielissä viittaa yhteiseen (tai
ims kielten keskinäiseen) lainautumiseen.
Karvinen 1907 Kaukomieli 4 117 (sm < ka), Kalima 1952 SlS
84–85 (sm ka ly ve < ven), Nirvi 1953 Suomi 106:3 80–81,
SKES 1962 619, Plöger 1973 RL 51.

prikaati ks. priki.
priki (Stjerncreutz 1863; rannikkomurt.), riki ’kaksimastoinen purjealus / Brigg’
< ruots brigg < engl brig id., todennäk. lyhentymä s:sta brigantin ’merirosvolaiva’ (< ital
brigantino id., brigante ’rosvo’, samaa juurta kuin
ital brigata ’taistelujoukko’, josta ruots brigad sanan
kautta > sm prikaati).
TS 7 1915 982 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 98 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10 405, SKES 1962 620.

prikka (Renv 1826; laajalti länsimurt.), rikka (osin
itä- ja hämmurt. sekä PSm), rikku (Karj Savo KSm)
’tarjotin; pieni metallilevy / Tablett; (Unterleg)scheibe’, prikku (Schr 1637) ’pelinappula’
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< vur nr bricka ’tarjotin; laatta, levy;
pelinappula’ < kas brikke ’levy, laatta; pelinappula’.

Renvall 1826 SSK 2 80 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 785
(ruots sanasta).

Carlsson 1869 Pirkkala 180 (sm prikka < ruots), Streng 1915
NRL 164 (sm (Schr) < vur < kas), Karsten 1944 FmS 10 405,
SKES 1962 620.

printti ks. präntti.

prikku (1699; laajalti länsimurt., InkVi), rikku (itämurt., osin Häme KPPohjanm) ’pilkku, täplä; (As
1798) merimerkki / Tupfen, Fleck; Seezeichen’, prikulleen ’täsmälleen, tarkasti’, prikka (paik.
rannikkomurt.) ’rantakallioon maalattu merimerkki’
~ ink prikku ’pilkku’, püjasküsemprikko ’kesakko’ |
va (Tsv) prikku ’pilkku, täplä’
< nr prick, murt. (Sm) pricka, pricko ’piste, pilkku, täplä; merimerkki’ (< kas prick).
Renvall 1826 SSK 2 80 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
405 (< nr, nr murt. Sm), SKES 1962 620 (+ va).

priksilja ks. bresilja.
prillit (1898; laajalti länsimurt.), rillit (I- ja PSm,
osin Häme) ’silmälasit / Brille’
< ruots, vrt. nr murt. vur briller (mon.), nr brillor
’silmälasit’ < kas brille, vanh. saks berille, barille
id. < ital barelle < lat beryllus ’berylli (jalokivi)’. —
Kun silmälasit 1200-luvulla keksittiin, valmistettiin
niihin linssit aluksi akvamariinista (merenvihreä
berylli).
Hellquist 1939 SEO 98, Karsten 1944 FmS 10 405 (sm < nr <
saks), SKES 1962 621, Bergman 1990 Ord 99.

priski ks. friski.
pritsi (LounSm, osin Häme Pohjanm), ritsi (I- ja
PSm, osin Häme) ’makuulava, penkki; paikka, sija /
Pritsche, Bank; Platz, Ort’
< nr brits ’makuulava, penkki’ < kas britse, britsche, vrt. ns Pritsche id., varmaankin johd. sanasta
(mys) bret, pret ’lauta’.
Hellquist 1939 SEO 99 (ruots sanasta), SKES 1962 621.

profeetta (Agr propheta; etup. kirjak.) ’(raamatullinen) ennustaja, tietäjä / Prophet’, profeetallinen,
profetoida
< (vur mr prophete < kas proph5ete) < lat
propheta id. < kr proph5Fet5es ’ennustaja, jumalien
tulkki’ sanoista pró- ’eteen’ ja phánai ’sanoa,
puhua’. Sm sana voi äänneasunsa perusteella olla
myös suoraan lat mallin mukaan lainattu.
Strahlmann 1816 Sprachlehre 8 (vierassana), Streng 1915 NRL
165 (< vur << lat), Koukkunen 1990 Atomi 447.

professori (As 1673; kirjak.), vanh. (p)rohvessori
’Professor’
< nr professor << lat professor ’julkinen
opettaja’ v:stä profiteri ’ilmoittaa, selittää julkisesti’.
TS 7 1915 993 (sm < lat), Koukkunen 1990 Atomi 447–48.

primadonna ks. priimus.
promille ks. prosentti.
primitiivinen (1905; 1889 primitiiwi) ’alkukantainen / primitiv’
< nr primitiv id. << ransk primitif < lat primitivus
id., oik. ’ensimmäinen lajiaan’, a:sta primus ’ensimmäinen’ (ks. priimus).
TS 7 1915 983 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 785 (ruots
sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 444.

prinsessa ks. prinssi.
prinssi (Raumannus 1651 printzin g.) ’Prinz’
< ruots (nr) prins ’prinssi’ << ransk prince < lat
princeps (g. principis, sanoista primus ’ensimmäinen’ ja capere ’ottaa’) oik. ’ensimmäinen, ensinnä
ottava’; sanan f.-muodosta vlat principissa, ital
principessa > ransk princesse >> nr prinsessa > sm
prinsessa.

pronssi (Lönnr 1880), rinn. (eri tahoilla murt.) ronssi, (p)rompsi ’Bronze’, johd. pronssata, pronssinen
< nr brons << ransk bronze < ital bronzo <
lat (aes) brundisinum, »Brundisiumin kupari»;
tämän
kaakkoisitalialaisen
satamakaupungin
nykyinen nimi on Brindisi (lat Brundisium < kr
Brentésion).
TS 7 1915 1004 (sm < ital), Hellquist 1939 SEO 101 (ruots
sanasta), SKES 1962 621.

proomu (Lönnr 1880; laajalti murt.), rinn. roomu,
(p)roomi (As 1790 prååmi) ’lotja, lastialus; (PSm
myös) ylikulkulautta / Schleppkahn, Prahm; Fähre’
< nr pråm ’proomu’, mr praam (tästä > sm vanh.
kiel., Schr 1637 prami ’lautta’) < kas pr®am.
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Lönnrot 1886 Lis 148 (sm roomi < ruots), Streng 1915 NRL
166 (sm prami < mmr), Wiklund 1917 IF 38 100 (sm proomu
< nr), SKES 1962 621.

proosa (Gottlund 1831; kirjak.) ’suorasanainen tyyli
/ Prosa’, johd. proosallinen ’arkinen, tavanomainen’,
prosaisti
<< lat prosa (oratio) ’suora (puhe)’,
vanhemmasta muodosta prorsa (f.) (< *provorsa
’eteen käännetty’).
TS 7 1915 1006 (sm < lat), Koukkunen 1990 Atomi 453.

propelli (Lönnr 1880 ’peräväännin’) ’(koneen) potkuri / Propeller’
< nr propell, propeller (tai suoraan <) engl propeller ’propelli, potkuri’ (ruots sanassa on alkuperäinen loppu -er toisinaan tulkittu monikon päätteeksi)
lat v:stä propellere ’ajaa, sysätä eteenpäin’.
TS 7 1915 1006 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 788 (ruots
sanasta).

proppu (uud., Gan 1788 proppi) ’tulppa; sulake /
Dübel; elektrische Sicherung’, propata ’kiinnittää
(seinään t. kattoon) propulla’
< nr propp ’sulake; tulppa’, proppa ’propata’ <
kas prop, proppe (ns Pfropfen ’tulppa, tappi’), engl
prop ’tuki’ (vrt. propsi).
Hellquist 1939 SEO 788 (ruots sanasta).

propsi (1909 propsipylväs; eri tahoilla murt.), ropsi
’kuitupuu; kaivospuu, pönkkä / Faserholz; Grubenholz’
< (nr props <) engl props ’kaivospuut’, mon. sanasta prop ’tuki, paalu, pönkkä’ (vrt. proppu).
Hellquist 1939 SEO 788, SKES 1962 621.

prosentti (As 1774 »5:den prosentin edestä», As
1732 »caxi sadalda (pro-Cent)»; kirjak.) ’sadasosa /
Prozent’
< nr procent, vanh. (1600- ja 1700-luvuilla) pro
cento << ital pro t. per cento (lat pro centum)
’sadasosa’, »sataa kohden» (ital cento ’sata’);
samalla tavalla on muodostettu myös promille
’tuhannesosa’, jossa ital mille ’tuhat’.
TS 7 1915 1008 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 786 (ruots
sanasta), Karlsson 1964 AAA 28:2 110–13, Häkkinen 1987 ES
239, Koukkunen 1990 Atomi 454–55.

prostina (Jusl 1745; paik. PSm), rostina (PKarj,
osin PSm) ’karkea hamppu- tai pellavakangas / grobes Hanf- od. Flachsleinen’ ~ ink prostina ’lakana’ |

ka prostina ’kotitekoinen karkea pellavakangas;
liinavaate, lakana’ | ve prost{iin (mon. -ad) | va
prostinja ’lakana’
< ven prostynjá ’lakana’ (liittyy sanaan prostój
’yksinkertainen, karkea’, vrt. prostoi).
Butkov 1842 OFSlovah 173 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
95 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 38, SKES 1962 621 (sm
~ ka ve va), Nirvi 1971 InkS 431–32 (ink < ven), Plöger 1977
RLDial 323, Hahmo 1994 Grundlexem 257–58.

prostoi (JuslP; paik. länsimurt.), rostoi (yl. itämurt.) ’yksinkertainen, karkea, huono; vaatimaton,
rehellinen (ihminen) / einfach, grob, schlecht; bescheiden, ehrlich’ ~ ink prostoi ’huono;
alhainen; kohtelias’ | ka prostoi ’yksinkertainen,
tyhmä; tavallinen; kehno, huono; karkea, siivoton,
rivo’ | ly ve vi prostoi ’yksinkertainen, tyhmä;
tavallinen’
< ven prostój ’yksinkertainen, tavallinen, suora,
jokapäiväinen, alhainen’.
JuslP 286a (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 155 (sm ka ve vi
< ven), Kujola 1944 LyS 334 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 141,
SKES 1962 621–22, Nirvi 1971 InkS 432 (ink < ven), Plöger
1973 RL 146.

proteesi (uud.) ’tekohampaat, tekojäsen / Prothese’
< nr protes ’proteesi’ < saks Prothese, vanh.
Prothesis, Prosthesis < lat prosthesis ’lisääminen’ <
kr prósthesis ’lisääminen, lisäys’.
TS 7 1915 1013 (sm < kr), Koukkunen 1990 Atomi 458.

protesti (As 1732) ’vastalause / Protest’, protestoida, (vanh.) protesteerata (1634 protestarata)
< nr protest id., protestera ’protestoida’, vanh.
protestering ’protesti’ << lat protestari ’ilmaista
julkisesti (mielipiteensä)’ sanoista pro ’eteen’ ja
testari ’todistaa’.
TS 7 1915 1017 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 789 (ruots
sanasta), Karlsson 1964 AAA 28:2 113–15, Koukkunen 1990
Atomi 459.

provinssi (As 1766 »provintzin sisällä») ’maakunta;
maaseutu / Provinz’
< nr provins ’provinssi, alue’ < saks Provinz,
ransk province ’maakunta, hallintoalue’ < lat provincia id., alk. ’toimintapiiri, toimiala, tehtävä’.
TS 7 1915 1025 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 789–90 (ruots
sanasta).

prunni (Satak EPohjanm, osin KPohjanm) ’kaivo /
Brunnen’, runni ’id. (osin Pohjanm); terveyslähde,
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-vesi (Gan 1788); lammikko, rapakko (kuraprunni;
Satak P- ja PäijHäme, osin VarsSm)’, krunni (VarsSm) ’kuoppa, lätäkkö’
< nr brunn ’kaivo, lähde’ (mn brunnr, mys brunno, ns Brunnen id.).

engl on lainattu tietokoneajan vastaava termi sm
printti ’painojälki, tuloste’, printata ’tulostaa’).

Carlsson 1869 Pirkkala 180 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS
4 166 (sm < nr), SKES 1962 622.

prässätä (JWegelius 1749 ’puristaa’; laajalti länsimurt.), rässätä (itämurt., osin Häme PSm) ’silittää
(vaatteita) / bügeln’, prässi ’puristin (Sorol 1621
pressi); silityssauma; puristus, paine’
< nr pressa, mr præssa ’painaa, puristaa’, nr
pärsa ’silittää (vaatteita)’ (molemmat samaa alkuperää, vrt. myös saks pressen ’puristaa’), nr press, vur
präss ’paino, puristin’. Vrt. pärsätä.

pruukata (Agr; laajalti länsimurt.), ruukata
(itämurt., osin Häme PSm) ’olla tapana; käyttää,
pitää / gewöhnlich tun, pflegen; benutzen, halten’ ~
ink pr5ukata ’olla tapana; yrittää, koettaa’ (< sm)
< vur nr bruka id. (nt bruge) < kas br5uken id.
(kas > vi pruukida ’käyttää, pitää’). — LpIn ruvkkœa∞d
’olla tapana, käyttää’ < sm; lpLu (p)ruuh´kut id. <
sk.
Renvall 1826 SSK 2 80 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 167
(sm < vur < kas), SKES 1962 622, Nirvi 1971 InkS 432–33
(ink < sm).

pruukki ks. ruukki.
pruustinna ks. ruustinna.
pryki (Schr 1637; paik. LounSm Häme), ryki (osin
Häme, paik. itämurt.), pryky (EPohjanm ja ymp.)
’oluen pano; panimo / Brauen; Brauerei’, (p)rykätä,
(p)ryätä ’panna olutta’
< vur brygg, nr brygd ’oluen pano’ (mn brugg
id.), nr brygga ’panna olutta’ (mr bryggia, nt brygge
id.).
Renvall 1826 SSK 2 80 (sm prykätä < ruots brygga), Streng
1915 NRL 168 (sm pryki < vur), Karsten 1944 FmS 10 407,
SKES 1962 622.

pryyli ks. priili.
prännäri (laajalti länsimurt.), rännäri (KPPohjanm
Kain Peräp, osin Häme), rännäli (Karj Savo KSm
Ink, osin Häme) ’kahvinpaahdin / Kaffeeröster’
< nr brännare ’id., paahtaja, polttaja’, kaffebrännare ’kahvinpaahdin’ v:stä bränna ’paahtaa, polttaa’
(> sm paik. (p)rännätä ’id., et. polttaa viinaa’, huom.
myös Lönnr 1880 prännäri ’viinanpolttimo’).
Karsten 1944 FmS 10 407 (sm < ruots), SKES 1962 623.

präntti (Agr; laajalti murt.), räntti ’painettu teksti /
gedruckter Text’, präntätä (Agr) ’painaa kirjoja’
< vur nr pränt ’painaminen, painojälki;
(kirja)paino’ (< kas prente), pränta ’painaa kirjoja’
(< kas prenten ’painaa’ ~ engl print id.; suoraan <

Renvall 1826 SSK 2 80 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 168
(sm < nr < kas), SKES 1962 623.

Streng 1915 NRL 168–69 (sm prässi < vur), Hellquist 1939
SEO 783, 805 (ruots sanoista).

pröystäillä (Lönnr 1880; laajalti länsimurt.), röystäillä (paik. itämurt. Häme KPPohjanm) ’ylpeillä,
mahtailla / sich brüsten, protzen’, rinn. pröystätä id.,
johd. pröystäilijä
< nr brösta sig ’pröystäillä, mahtailla;
pullistaa rintansa (lintu)’ < saks sich brüsten id.,
s:sta Brust (nr bröst) ’rinta’.
Öhmann 1925 NphM 26 239 (sm < ruots), SKES 1962 623.

psalmi (Agr; kirjak.) ’kirkollinen laulu, virsi /
Psalm, Kirchenlied’
< vur psalm ’psalmi’ << lat psalmus id. < kr
psalmós alk. ’kielisoittimen säestyksellä esitetty
laulu’ v:stä psállein ’näppäillä’. Sana psalttari
’psalmikokoelma’ << lat psalterium alk. ’kielisoitin’
samasta kr v:stä.
Streng 1915 NRL 169 (sm < vur << lat kr), Hellquist 1939
SEO 793.

psalttari ks. psalmi.
pudas (Jusl 1745; PSm) ’joen sivuhaara (joka kuivana aikana voi muodostaa erillisen järven t. lahden)
/ (bei Niedrigwasser toter od. ganz abgeschnittener)
Flußarm’ ~ kaP puvas ’pudas; syvänne; joen pyörre’
(sm ka > lpN bu∞des ’pudas’, ven murt. pudás, púdas
’joen haara t. mutka’)
? < lpN bovces (In) ’pudas’, Ko poovtes id. Ims
ja lp sanoja on pidetty myös toistensa alkup.
vastineina, mutta niiden välinen äänt. vastaavuus on
epäsäännöllinen. — Äänteellisesti sm ja ka, mutta ei
lp sanan vastineeksi sopisi myös vogI pasql, L posql,
P posal ’joen sivuhaara’ | ostjI p3asql ’(kolmen
päivämatkan) sivujoki’, E p3ast, P p3osql ’joen
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sivuhaara’ || ?? samJr p®ar®ad ’käsivarsi’, p®arodC
’joen sivuhaara’.
Lindström Suomi 1852 75 (sm ~ ostj), Setälä 1896 NyK 26
383 (+ ka, lp bu∞des), Paasonen 1903 s-laute 133 (+ vog), Pogodin 1904 Severnorussk 51 (ims > ven), Kalima 1915 OLR
188 (samoin), Lehtisalo Vir 1930 135–36 (+ samJr), Toivonen
1933 SUST 67 379 (lp bu∞des < sm), FUV 1955 51, *E. Itkonen
1956 JuhlakPais 621–22 (+ lpIn Ko; sm mahd. < lp; myös vog
ostj sam rinnastuksiin liittyy äänt. vaikeuksia), SKES 1962
623, UEW 1988 400–01.

pudistaa (Agr; yl., LSm puristaa, pulistaa, I- ja PSm puistaa) ’ravistaa / schütteln’, murt. myös
’kaataa (esim. vettä astiaan; PSavo); pyytää, kerjätä,
vaatia (Karj Ink, paik. Savo)’, johd. pudistella;
puistattaa ’aiheuttaa väristyksiä’, puistatus ~ ink
puist®a ’ravistaa’, puissella ’ravistella’ | ka puistoa
’ravistaa, pudistella; puida (nyrkkiä); pyytää,
vaatia’, puissella ’ravistella; pyydellä’, puissattoa
’puistattaa, värisyttää; ravistaa’, puistajatauti
’vilutauti, horkka’ | ly pudiVstada, puistalta ’ravistaa’
| ve pudiVstada ’varistaa, pudistaa’ | va puiss®a
’ravistaa’, puisatutt®a ’puistattaa, väristyttää’ | vi
puistata ’sirotella, karistaa, varistaa, pudotella,
pudistaa’, puistuda ’levitä, varista’ (Wied myös
pudistada ’ravistaa; murentaa’) (ims > lpN buVs |tet
(In Ko Kld) ’lyödä, kurittaa; pudistaa’).
Todennäk. samaa kantaa kuin pudota, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 407 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
146 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve), Äimä 1919
SUST 45 138–39 (+ ka, sm > lp), SKES 1962 623–24 (+ ly;
esitetyistä etäsukuk. vastineista mahd. mdE potVsodoms
’sirotella, varistella’, potVsakams ’paiskata erilleen, hajottaa’),
663–64 (s. v. putu; alk. erilliset sanueet, jotka ositt. ehkä
sekoittuneet), Keresztes 1986 MdKons 2 120 (sm ? ~ md).

pudota (Agr; yl.) ’fallen’, pudottaa, putoilla, putous, pudotus ~ ink (harv.) puota ’pudota’,
puotella ’pudotella’ | ka (harv.) puvota ’pudota’,
putovus ’(vesi)putous’ | ve pudotada ’varistaa,
sirotella’ | vi pudeneda (Wied myös pududa)
’varista, karista; murentua’, poetada ’pudottaa;
murentaa’ | li puCddq (prs. pud5ub) ’pudota;
murentua’, puCttq ’varistaa, sirotella’
? = lpN bo∞do, bo∞doi, bo∞dos (U Pi Lu In Ko Kld
T) ’irrallaan (oleva)’, E bürr´edh ’sirotella; hajottaa,
ajaa erilleen’. Samaa alkuperää ovat ilm. v.
pudistaa, ja s. putu (ks. näitä).
Ganander 1787 NFL 2 426a (sm ~ vi), Paasonen 1917 Beiträge
119 (+ li sekä rinnastuksia etäsukukieliin), Toivonen 1928 FUF
19 84 (~ pudistaa; rinnastuksia etäsukukieliin), FUV 1955 53,
E. Itkonen 1956 UAJ 28 66 (pudota ja pudistaa eivät
välttämättä yhteydessä keskenään), SKES 1962 624 (+ ka (<

sm) ve ? lp), Häkkinen 1987 ES 239–40 (~ pudistaa), UEW
1988 399 (sm ja lp eivät kuulu esitettyjen etäsukuk. sanojen
yhteyteen), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 50 (? < ieur).

puhaltaa (Agr; yl.) ’blasen; wehen’, murt. myös ’levähtää, hengähtää; puuskuttaa, läähättää; mennä kovaa vauhtia; purskahtaa (itkuun); varastaa’, johd. puhallus (murt. puhalluksissa ’turvonnut, ajettunut’),
puhaltua ’kuivua (esim. heinät)’, (puu-, vaski)puhallin, puhaltaja ~ ink puhalt®a ’puhaltaa (tuuli);
hengähtää’ | ka puhaltoa ’puhaltaa, henkäistä; levätä,
hengähtää; varastaa; tuulla; turvottaa, paisuttaa,
pöhöttää’, puhaltuo ’turvota, ajettua, paisua,
pöhöttyä’, puhallus ’turvotus, ajettuma, pöhö’ | ly
puhalta ’puhaltaa; puhalluttaa, turvottaa, pöhöttää’
| ve puhalta, puh®ata ’puhaltaa’ | vi murt. puhaldus
’puhuri, puuska’ (Kuusalu; < sm).
Alk. momentaanijohdos samasta onomat. v.-kannasta kuin puhua, ks. tätä. Vrt. myös vi puhang, puhandus ’puhuri, puuska’ sekä li puContq ’puhaltaa
(tuuli)’. Ks. lisäksi puhea, puhkaa.
SKES 1962 626–27. Lisää kirjallisuutta s. v. puhua.

puhdas (Agr; yl.) ’sauber, rein’, puhtoinen, puhtaus,
puhdistaa, puhdistus; puhteet (EPohjanm ja ymp.)
’(lehmän) jälkeiset’, puhtia, puhtiutua ’synnyttää jälkeiset’ ~ ink puhas ’puhdas; kirkas, kaunis’, puhast®a
’puhdistaa’, puhtahain ’puhdas’ | ka puhas ’puhdas,
siisti; viaton, rehellinen; silkka, pelkkä; paljas’, puhastoa, puhistoa ’puhdistaa’, puhtahus ’puhtaus’,
puhastuo ’puhdistua; synnyttää jälkeiset; puhdistua
kesäkarvasta (eläin), pudottaa lehdet (metsä)’,
puhtiet ’jälkeiset’ | ly ve puhtaz ’puhdas’,
puhtastada ’puhdistaa’ | va puhaz ’puhdas’, puhass®a
’puhdistaa’ | vi puhas ’puhdas, kirkas, siisti’,
puhastada ’puhdistaa, siivota’ | li p5uCdqz ’puhdas,
kirkas, siisti’, p5uCstq, p5uCtstq ’lakaista, pyyhkiä’,
p5uCstqkst ’lika; (eläimen) jälkeiset’ (ims > lpN
buttes (Lu In Ko Kld T) ’puhdas; viaton; pelkkä,
silkka’)
? < ieur, vrt. m-int p5utá.h ’puhdas, puhdistettu’ (<
*puH-tos, m.-muotoinen partisiippi v:stä *pewH’puhdistaa (viljaa)’, samasta juuresta on selitetty sm
pohtaa, ks. tätä). Sanaa puhdas vastaavan muodon
puuttuminen muista ieur kielistä tekee oletuksen
epävarmaksi. Toisaalta kyseessä voisi myös olla
puhua pesyeeseen kuuluva johd., mutta silloin -s:n
selittäminen on vaikeaa (ieur lainaoletuksen mukaan
se
heijastaisi
m-int
sanan
edeltäjän
maskuliinipäätettä).
Ganander 1787 NFL 2 408 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 279 (~ ieur *p5u-), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va),
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Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 31, 34
(+ lpN), Genetz 1880 TVK 128 (+ ka), Thomsen 1890 BFB 60
(+ li), Setälä 1890–91 ÄH 295 (lp < sm), *Sköld 1960 KZ 76
37–42 (< ieur), SKES 1962 624–25 (+ ly), Häkkinen 1987 ES
240, Koivulehto 1988 Laryngale 288 (< ieur), Mayrhofer 1992
EWAia 2 106, Koivulehto 1994 LingU 30 5 (voi myös olla <
baltt, vrt. liett puõVsti, latv pùost ’koristaa, puhdistaa’, tieto
Liukkoselta).

puhde (Agr; yl.) ’aamunkoitto, aamuhämärä; iltahämärä,
aika
ennen
nukkumaanmenoa
/
Morgendäm-merung,
Morgenstunde;
Abenddämmerung, Zeit vor dem Schlafengehen’ ~
ka (harv.) puhe (mon. puhtiet) ’puhde, hämärä’ | vi
puhe (g. puhte) ’aamunkoitto; (murt.) aamu- t.
iltahämärä’
= lpN bok |tet (Lu In T) ’herättää’ | mdE puvtams
id. Ims sanan alkumerk. siis ’herätys, heräämisaika’.
Saman kannan johd. voi olla myös puhti1, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 409 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 34 (+ lp), Saareste 1924 LVEM 135–36, Toivonen 1928
FUF 19 113 (+ md), SKES 1962 625 (+ ka (< sm)), Kärkkäinen 1964 Sananj 6 50–52, Keresztes 1986 MdKons 2 126,
UEW 1988 740.

puhea (Kymi) ’täyteläinen; kuohkea / voll, prall;
locker’, puhkea (paik. Kymenl KSm, Rovaniemi)
’kuohkea, rehevä, mahtava’, puhistua (Jusl 1745; EPohjanm, paik. Häme) ’turvota, pullistua; lihoa’, puhistaa ’turvottaa (vatsaa)’, puhi, puhikko (LUus ja
ymp.) ’pehmeä (hiesu)maa’; tähän mahd. myös
(tumman-, mustan)puhuva (Satak Häme Kaakk- ja
KSm Pohjanm), -puheva (P- ja KaakkHäme
Kymenl), -puhakka (paik. itämurt.) ~ ka puhakka
’pulska’, puhkie ’muhkea, pullakka’ | ly puhauz
’pöhötys’ | vi puhev ’kuohkea, pöyheä’.
Deskr. sanoja, pohjimmiltaan ehkä samaa kantaa
kuin puhua, puhkaa ja puhaltaa, ks. näitä, vrt. myös
pöhö. Samaan yhteyteen kuulunevat myös sm (Eurén
1860) puhlea ’pullea, pöhöttynyt’ ~ ka puhlakka,
puhlie ’lihava, pullea, turpea, pöhöttynyt’ | ve puhlak
’pullea’, joissa voi olla kontaminoitumaa sanasta
pullea sekä toisaalta myös ven púhlyj ’pullea’ sanan
vaikutusta.
Lönnrot 1880 SRS 2 259 (sm puhlea < ven), SKES 1962 626
(s. v. puhlea; + ka ve; osin < ven, osin omap. deskr. sana).

puhelin ks. puhua.
puhella ks. puhua.
puhista (Eurén 1860; yl. et. länsimurt.) ’schnaufen,
keuchen’, puhina ~ ka puhissa ’puhista, sihistä, pö-

ristä; puhaltaa, suhista (tuuli)’ | vi puhin ’puhina,
pauhu’.
Onomat. sanoja, samaa kantaa kuin puhkaa ja
puhua, ks. näitä.
puhjeta (: puhkeaa; Agr; yl.) ’aufbrechen; sich öffnen (Blüte, Knospe)’, puhkaista, puhkoa, puhki ~
ink puhk‰ıssa ’puhjeta’ | ka puhketa (prs. puhkieu)
’puhjeta’, puhkata ’puhkaista; perata (kalaa)’, puhki
’puhki, rikki, läpi’ | ly puhketa (prs. puhkenou) ’puhjeta’, puhkaitta ’puhkaista, perata (kalaa)’ | ve
puhketa (prs. puhkn(eb), puhkahtada ’puhjeta’,
puhkaitƒa (prs. puhkaidab) ’puhkaista’ | va (prs.)
puhk5(eb ’puhkeaa’, puhgata ’puhkaista’, puhkoa | vi
puhkeda ’puhjeta’, murt. puhki ’puhki’.
Deskr. sanoja. Näiden yhteyteen voivat kuulua
votj b{itVsk{in{i ’pistää’, b{itVskalt{in{i ’pistää reikä, puhkaista’ | syrj b{itVsk{in{i ’pistää (läpi), puhkaista’, mutta
ne voivat myös olla erillisiä deskr. sanoja. Ims sanat
voivat kuulua s. v. puhkaa main. sanojen yhteyteen.
— Vrt. myös pahki ja putkahtaa.
MUSz 1873–81 489–90 (sm ~ vi sekä tähän kuulumattomia
etäsukuk. sanoja), Setälä 1890–91 ÄH 280 (+ ka va), Toivonen
1928 FUF 19 129 (+ ve votj syrj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31
168 (sm ~ votj syrj), SKES 1962 625 (+ ly), Lytkin & Guljajev
1970 KESK 45, UEW 1988 739, Sammallahti 1988 UrLang
553.

puhkaa (kansanr. 1700-l., ChrLencqv 1782; eri tahoilla murt.) ’puuskuttaa / schnaufen, keuchen’,
puhkua (joks. yl.), puhkia, puhahtaa, puhku ’puhina,
puuskutus; kerta, rupeama (yhtä puhkua; eri tahoilla
murt.)’ ~ ink puhata (prs. puhk®an) ’levätä’, puhk®a
’puhkaa’, puhku: üht puhk5u ’yhtä mittaa’ | ka puhkoa
’puhkua, ähkyä, puhista, tuhista, rutista; posautella;
huoata’, puhkata ’puhkua, puhista; tuhauttaa;
molskauttaa; tuprauttaa’ | ve puhkaita ’tuprauttaa’,
puhkutada ’puhkua, tupruttaa’ | va (Kukk) puhata
(prs. puhk®ab), (Tsv) puhk®a (prs. puhkab) ’levätä’ |
vi puhata (prs. puhkan) ’levätä, levähtää’, puhe
(g. puhke) ’lepo’, puhk (g. puhu) ’kerta, rupeama,
tapaus; (Wied) henkäys, puhallus’, puhkida ’puhista,
puhkua, ähkyä, puuskuttaa’ | li p5uCgq ’puhaltaa’,
p5uC ktq ’turvottaa’.
Onomat. sanoja, samaa kantaa kuin puhua ja puhaltaa (ks. näitä); saman kannan johdosta voi
edustaa myös syrj puVsk{in{i ’puhaltaa (palkeella;
savukiehkuroita piipusta); huoata; tuulla’. Vrt. myös
puhjeta.
Ganander 1787 NFL 2 409 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 540–41
(rinnastuksia etäsukukieliin), Setälä 1890–91 ÄH 280–81 (+ li;
~ puhua), Äimä 1919 SUST 45 124 (~ puhaltaa), Kettunen
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1958 NyK 60 75 (onomat., vrt. interj. puh), SKES 1962 625–
26 (+ ka ly ve va (Tsv); onomat., vrt. myös syrj poVsk{in{i, puVsk{in{i
’puhkua, läähättää’), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 43, 234.

puhki ks. puhjeta.
puhlea ks. puhea.
puhti1 (Renv 1826; LounSm KaakkHäme Kymenl,
melko laajalti Karj Savo EKPohjanm) ’tarmo,
voima, puuska / Fahrt, Schwung, Kraft’, murt. myös
’vauhti;
kerta,
rupeama
(samaa
puhtia);
taudinkohtaus; kova tuuli’, pohti (Gan 1787;
Pohjanm Peräp, paik. savmurt.) ’id.; ilmavirta,
veto’, puhdikas ’tarmokas, vauhdikas, pirteä’.
Kuulunee puhua, puhkaa sanojen yhteyteen (käytön osalta vrt. erityisesti sm puhku, vi puhk ’kerta,
rupeama’ s. v. puhkaa). On myös arveltu, että sanat
olisivat johd:ia samasta v:stä *puhtaa ’herättää’ kuin
puhde, ks. tätä.
Setälä 1890–91 ÄH 280 (~ puhua jne.), SKES 1962 626 (mahd.
♦ *puhta- ’herättää’, vaikutusta myös puhaltaa jne. sanoista).

puhti2 (Renv 1826; VarsSm, paik. KaakkSm) ’mutka; silmukka, ohjasten perä; lahti; kohoama,
pullistuma / Biegung; Schlinge, Zügelende; Bucht;
Erhebung, Ausbuchtung’, pohti (paik. murt.) ’lahti;
silmukka; veneen laitojen kaarevuus’
< nr bukt ’lenkki, silmukka; (meren)lahti; veneen
kannen kaarevuus; pullistuma (esim. purjeessa)’, nr
murt. (Sm Vi) båkt, boft ’silmukka’ < as bucht,
bocht ’mutka, taive; lahti’, ns Bucht ’lahti, poukama’
(ka puhta ’mutka, silmukka; lahti, poukama’ < ven
búhta id. < saks).

(murt., Wied) ’puhua, jutella’ | ? li puCotq, puCotsq
’puhaltaa (tuuli)’
= lp bossot ’tuulla, puhaltaa’ | ? vogI pot-, L put’pirskottaa’, E potqwl-, L put®as- ’purskauttaa suustaan’ | ? ostjI pol-, pola- ’pirskottaa, roiskuttaa; purskahtaa (esiin)’, E p3at- ’purskauttaa suustaan’, P p3ol’puhaltaa’ || ? slk put5on- ’sylkeä; roiskuttaa,
kaataa (vettä)’, puttu ’sylki’. Onomat. sanoja. Ks.
myös puhea, puhkaa, puhjeta sekä puhdas.
Ganander 1787 NFL 2 410 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 140
(+ lpR), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve), MUSz 1873–81 540–41 (tähän kuulumattomia vastineita etäsukukielistä), Ahlqvist 1880 NOstj 122 (+
ostj), Toivonen 1933 FUF 22 157 (+ vog slk), Kettunen 1938
LivW 317 (+ li), *Siro 1949 SUST 93 124–34, FUV 1955 51,
SKES 1962 626–27 (+ ka ly; onomat.), DEWOS 10 1982
1147, Häkkinen 1987 ES 240–41, UEW 1988 409–10, Sammallahti 1988 UrLang 547.

puhveli (uud.) ’nautaeläin / Büffel’, puhvelihärkä
(Lönnr 1880)
< nr buffel, vur boffel, båffel, byffel ’puhveli’ (mr
böffel, kas buffel jne. id.) << ransk buffle < ital
bufalo id. < lat bubalus < kr boúbalos ’puhveli; jk
gaselli’.
Wessman 1936 FmS 4 52 (sm puhvelhärkä < ruots), Hellquist
1939 SEO 110 (ruots sanasta).

puhvi (uud., eri tahoilla murt.) ’pukuun, et. hihaan
tehty pullistus / Bausch (bes. am Ärmel)’, yhd. puhvihiha, johd. puhvata ’poimuttaa kangasta, tehdä
puhvi’
< nr puff ’puhvi (vaatteessa)’ << ransk pouf id.,
alk. deskr., jtak pulleaa, paisunutta merkitsevä sana.

Renvall 1826 SSK 2 82 (sm < ruots), SKES 1962 626 (sm < nr
< kas), Nirvi 1971 InkS 435 (ink puhti ’vetoköysi’ < ven).

Hellquist 1939 SEO 794 (ruots sanasta), SKES 1962 627 (sm <
nr).

puhua (Agr; yl.) ’sprechen; blasen, wehen’, puhuttaa, puhutella, puhella, puhe, puhelias, puhelu, puhe-lin (1897), puhuri, ks. erikseen puhaltaa ~ ink
puhh5ua ’puhaltaa, tuulla, hengittää’ | ka puhuo
’puhaltaa (torvea, tuli sammuksiin t. henkiin,
siemeniä
peltoon);
parantaa
taikakeinoin,
loitsimalla; puhua, jutella; tuulla; puhista, pihistä’,
puhuttoa ’antaa tietäjän loitsia’, puhuri ’tuuli,
puhuri’ | ly puhuda ’puhaltaa; lukea loitsuja, kylvää
naurista puhaltamalla; lietsoa’, puhuttada ’antaa
loitsia’, puhe ’loitsu’ | ve puhuda ’puhaltaa, kylvää
naurista puhaltamalla; loitsia’, puhtƒta ’loitsia’, puhe
(mon. puhe7ged) ’loitsu’ | va puhua ’puhaltaa, tuulla’,
puh(eg, puh(eh ’puhe’ | vi puhuda ’tuulla, puhaltaa;
(Wied) paisua’, puhur ’puhallin, lietsoin’, puheleda

puida (Koll 1648; itämurt. Kymenl KPPohjanm Peräp Länsip) ’irrottaa viljasta jyvät; heristää (nyrkkiä),
lyödä, hakata / dreschen; (mit der Faust) drohen,
schlagen’, puinti, puija, puimakone, puimuri ~ ink
puijja ’puida (varstalla)’ | ka puija ’puida (viljaa);
lyödä kovasti’, puimine, puinta ’puinti’ | ly puida
’puida (viljaa)’, puind (g. -an) ’puinti’.
Johd:ia sanasta puu (ks. tätä); viljan puiminen on
vanhastaan tapahtunut puisilla varstoilla.
Ganander 1787 NFL 2 412 (♦ puu), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6
108 (samoin), Paasonen 1896 KielLis 25 (+ mdM puvqdqms
’loukuttaa’; molemmat puu sanan johd:ia), SKES 1962 627 (+
ka ly; ? ~ md), H. Leskinen 1992 JYSKLJ 35 48, kartta 19.
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puijata (LönnrLis 1886; laajalti murt., ei Verml Ink)
’petkuttaa / betrügen, hinters Licht führen’, puijari,
puijaus (sm > nr murt. Sm pojj(a) ’puijata’, lpN
bui |jat (In) id., ilm. myös ka (au) puijata ’yllyttää,
kehottaa’).
Todennäk. kontam. pettää1 t. peijata1 + huijata2
(ks. näitä). On epävarmaa, kuuluuko tähän yhteyteen
vanh. kirjak. pujata, puujata (Hemm 1605 »Syndi –
– on pahuttans puujan», WK 1701 pujan
’? puijannut’).
Lagercrantz 1939 LpWsch 682 (sm > lp), Wessman 1954 FmS
15–16 117 (sm > nr murt.), SKES 1962 627 (+ ka < sm),
Pulkkinen Vir 1966 293–94 (kontam.).

puikea (Gan 1787; paik. Häme) ’pitkulainen ja pyöreä / länglich, oval’, puikula (KPohjanm Kain Peräp), puikelo, puikero (paik. eri tahoilla murt.) id.
Samaa kantaa kuin puikko ja mahd. puikkia, ks.
näitä.

’tikku, puikko’ | ve puik (mon. -od) ’tikku, lastu’,
puikoikaz ’tikkuinen (nauris)’ | va puikko ’(sukka-)
puikko; tikku’ | vi (murt., Wied) puik (g. puigu) ’jk
vesikasvi (sara, korte)’ (sm ka > lpN bui |ko (In Ko
Kld) ’pieni, kulunut veitsi; puikko’).
Mahd. johd. s:sta puu, ks. tätä. Toisaalta voi kuulua myös s. v. puikea ja puikkia sekä pujo, pujoa
main. sanojen yhteyteen; vaikutusta voi olla molemmilta tahoilta.
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Qvigstad 1881 Beiträge
56 (sm > lp), Kalima Vir 1916 120 (~ pujo), Hakulinen 1941
SKRK 1 135 (♦ puu), Wessman 1954 FmS 15–16 118 (sm > nr
murt.), SKES 1962 628 (+ ka ly va ? vi; joko ♦ puu tai ~
puikea tai ~ pujo).

puippu (Lönnr 1880; Lavansaari InkVi) ’kananpoika, linnunpoika / Küken’ ~ ink puippu ’kananpoika’
| va (Kukk) puippu | vi murt. (Vaivara) puibukaine
id.
Onomat. sanoja, vrt. peippo.

SKES 1962 628 (s. v. puikko).

puikkari ks. puikkia.
puikkia (1677; itämurt. Pohjanm Peräp) ’(flink, Haken schlagend) laufen; sich davonmachen’, puikkelehtia, puikahtaa (Jusl 1745; joks. yl.); puikkari, puikata ’pujahtaa; pistää esiin; pujottaa lanka neulansilmään t. verkko puikkarille’ ~ ka puikahtoa ’puikahtaa, pujahtaa’, puikkari ’verkon puikkari; pitkänsiiman merkkikoho’ (ilm. < sm), vrt. myös puihkata
’pujottaa, sujauttaa; lennättää’, puihkari ’verkon
puikkari’, puihkoa ’liikkua nopeasti, keveästi,
puikkia’ | vi puigata (prs. puikan) ’selvitä puhumalla
(jstak tilanteesta); (murt.) pujahtaa’, puigelda (prs.
puiklen) ’kiemurrella, luikerrella (jstak tehtävästä t.
tilanteesta)’ (sm > nr murt. Sm pojkk(a) ’painaa pää
veden alle’, lpN buikket ’painaa ylös ja alas’, In
puigasti∞d ’pujahtaa’).
Samaa alkuperää ovat myös pujoa ja pujahtaa,
ks. näitä. Vrt. lisäksi puikea ja puikko.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 151 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 56 (sm ~ lp), Äimä 1919 SUST 45 113 (+ ka puihkahta-;
vi sanaan vrt. myös põigata ~ sm poiketa), Wessman 1954
FmS 15–16 117 (sm > nr murt.), SKES 1962 627–28 (+ ka
puikahtoa ? < sm, ? ~ vi; puikkari sanaan vrt. myös puikko),
EEW 1982–83 2209–10.

puikko (Raam 1642; yl. paitsi VarsSm; Flor 1678
puicku rihma ’nålrem’) ’Stäbchen, Hölzchen, Zapfen, Splitter’, yhd. jääpuikko, kalapuikko, sukkapuikko, tahtipuikko ~ ink puikko(i) ’tikku, puikko’,
puikokas ’tikkuinen’ | ka puikko, puikokas id., puikkoveittVsi ’puuveitsi’ | ly puik (mon. -od), puikoi7ne

puiroa (Lönnr 1880; PKarj PSavo Kain), rinn.
puiro, puiroo, puiros ’halonhakkuupaikka metsässä /
Stelle im Wald, wo Holz gehackt wird’.
Taiv.-muodoista (esim. adess. puiroalla <
*pui-radalla) abstrahoituneita uusia nominatiiveja
alk. yhdyssanasta *puirata (puurata), jonka perusosa
on rata ja alkuosa johd. s:sta puu (ks. tätä).
Nominatiivista puiroa edelleen johdettuja ovat v:t
puirostaa, puirota ’tehdä metsätöitä’.
Valonen Kotis 1953 44–47, Kettunen Vir 1960 64, SKES 1962
628–29.

puistaa, puistattaa ks. pudistaa.
puisto ks. puu.
puite (Gan 1787; ISm KPPohjanm), tav. mon. puitteet ’kaivon, ikkunan t. oven kehykset, raamit; olosuhteet, rajat / Rahmen’, murt. rinn. puitos, puitokset
(PKarj Savo), puittaa ’varustaa kaivo kehyksellä t.
rysä vanteilla’ ~ kaP puitos ’kaivon kehä’.
Johd. s:sta puu v:n puittaa kautta. Kuv. merk.
(jnk asian puitteissa) käännöslaina, vrt. nr inom ramen ’raameissa, puitteissa’ ja ns im Rahmen id.
SKES 1962 664 (s. v. puu; sm ~ ka), Häkkinen 1987 ES 241–
42.

puittaa (VKal, Eurén 1860) ’juosta nopeasti, puikkia, livistää (paik. itämurt. KaakkHäme); hyppiä
puusta puuhun (orava; LUus savmurt. Pohjanm Peräp); pujottaa, pleissata (paik. Häme) / flink (davon-)
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laufen, entwischen; von Baum zu Baum springen
(Eichhörnchen); durchziehen, einfädeln, spleißen’,
puittia
(paik. KaakkHäme KSm)
’puikkia,
luikkia’, puitia (Kain) id., puitella (paik. KSm)
’kiemurrella, vältellä velvollisuuksiaan’ (vrt. vi
puigata, puigelda s. v. puikkia) ~ ka puittoa
’hyppiä puusta puuhun (orava); juosta kovaa
vauhtia’ | ly puitada ’hyppiä puusta puuhun (orava)’
| ve puitta id. (sm > lpIn pujtte∞d ’puittaa (orava);
pelastautua puhumalla jstak tilanteesta’).
Sana on ilm. kahta lähtöä: toisaalta selvästi puu
sanan johd. (oravatermi), toisaalta puikkia sekä pujahtaa, pujoa sanoihin liittyvä rinnakkaismuoto.
Eurén 1860 SRS 301 (puittaa ♦ pujottaa; ♦ puu), Kettunen
1922 LVeHA 1 60 (sm ~ ve), SKES 1962 629 (+ ka ly; sm >
lpIn; ♦ puu, toisaalta osin ~ puikkia), Pulkkinen Vir 1963 94
(alk. selvästi ♦ puu), Ruoppila 1967 KalKansank 37–38, kartta
38.

puitto (1828; Karj Ink, paik. Savo Kain) ’muka,
ikään kuin; kuulemma / wie, als ob; dem
Hörensagen nach’, rinn. puitta, puittos ~ ink butto
id. | ka puitte, puitto ’(tav. puitto(-)kuin) muka,
ikään kuin, niin kuin; (puitt(-)ei) miksei, tottahan;
kuulemma, ehkä’ | ly buito(kui) | ve butƒtƒo(ku) ’ikään
kuin, aivan kuin’
< ven búdto, murt. bytto ’kuten, niin kuin, ikään
kuin, muka’.
Sjögren 1828 GS 1 158 (sm < ven), Genetz 1880 Suomi 2:14
72 (ka < ven), Lönnrot 1880 SRS 2 262 (sm < ven), Kalima
1952 SlS 85 (sm ka ly < ven), SKES 1962 629 (+ ve), Nirvi
1971 InkS 26 (ink < ven), Plöger 1977 RLDial 323.

pujahtaa (Jusl 1745; yl.) ’schlüpfen’, pujata (: pujaa; vanh. sanak.) ’uida nopeasti (kala)’, pujahdella
~ ka (harv.) pujahtoa ’pujahtaa’, pujahuttoa
’(esim. ajaa) nopeasti’ (sm > nr murt. Sm poja
’kiiruhtaa tiehensä’).
Samaa kantaa kuin pujoa ja puikkia, ks. näitä.
Fábián 1856 MNyszet 1 299 (sm ~ unk bújik ’pujahtaa’), Saxén
1895–98 Lånord 198 (sm > nr murt.), SKES 1962 629 (+ ka ?
< sm; sm > lpIn (ks. puikkia)).

pujo (Flor 1678; itämurt. Satak PHäme Kymenl,
osin EPohjanm) ’maruna, Artemisia vulgaris / Beifuß’, murt. myös ’(a.) suippo, kapeneva (KSm Savo); (s.) pitkä, taipuisa oksa, vitsas, nuori puu (EHäme); oljen siru (paik. Kaakk- ja PäijHäme)’, pujea
(Eurén 1860; paik. KSm Verml) ’suippo’ ~ vi puju
’pujo, Artemisia’.
Samaa kantaa kuin pujoa sekä puikea ja mahd.
puikko, ks. näitä.

Ganander 1787 NFL 2 412 (sm ~ vi), Setälä 1912–14 FUFA 12
36–37 (+ samJr pujeä ’nenä’), Kalima Vir 1916 120 (pujo ~
puikko), SKES 1962 629 (mahd. deskr., vrt. pujoa, puikko;
vertailut sam taholle aiheettomia).

pujoa (Lönnr 1880; Eurén pujota (: pujoon); paik.
hämmurt.) ’pujottaa; sitoa, punoa, pleissata (köyttä),
kutoa (verkkoa) / durchziehen, einfädeln; binden;
drehen, spleißen (Seil); knüpfen (Netz)’, pujottaa
(Gan 1787; yl. et. itämurt.), pujettaa (länsimurt., vrt.
tähän pukea) ’pujottaa’, pujottautua, pujotella,
pujottelu ~ ka pujuo ’pujottaa’, pujoittoa ’id.; ahtaa,
sulloa, tunkea; tyrkyttää; mennä kiireesti’, pujoitella
’pujotella’, pujoittautuo ’pujottautua’.
Alk. ehkä deskr.-luonteinen sana, johon samantapaisen (kiemurtelevan, ahtaasta välistä kulkevan)
liikkeen ja toisaalta kapean, sukkulamaisen muodon
kautta tuntuvat liittyvän s. v. pujahtaa ja puikkia
(osin myös puittaa) sekä pujo, puikea ja puikko
main. sanat. Vrt. myös pukea, joka kuuluu samaan
semantt. kenttään, mutta jonka yhdistämiseen tähän
liittyy äänt. vaikeuksia.
Fábián 1861 MNyszet 6 37 (sm ~ unk bújik ’pujahtaa’), J.
Krohn 1872 Suomi 2:10 151, 168 (+ vi pugeda ’madella’),
SKES 1962 629–30 (sm ~ ka).

pukahtaa (Lönnr 1880; yl.) kielt. yhteyksissä: »ei
puhu eikä pukahda» ’(in negiertem Kontext) einen
Laut von sich geben, mucksen’ ~ ka pukahtoakseh
’hiiskahtaa, pukahtaa’ (tav. kielt.), pukahellakseh
’puhella, hiiskua’ (myös myönt.) | ? vi pugiseda
’ähistä, puhkia’.
Deskr.-onomat. sana, joka voi olla alk. sama kuin
pukahtaa (1688, Jusl 1745) ’nousta äkkiä’,
pukahdella (paik. Länsip) ’(toistuvasti) upota,
mennä läpi (jalka jäästä, sammalesta tms.)’ ? ~
ka pukahtoakseh ’kumartaa (maahan saakka)’; sana
olisi tällöin saanut hiiskumisen merkityksen
konneksiosta »ei puhu eikä pukahda» (alk.
’liikahda’), mikä ka tietojen nojalla on kuitenkin
epätodennäköistä. Kyseessä voi olla kaksi (tai
kolme?) erillistä deskr. sanuetta, vrt. puhista ja
puhua. — Vrt. lisäksi ink puksaht®a ’pukahtaa’: ei
puhu eiko puksahha (vrt. puksuttaa) sekä toisaalta ka
pakahtoakseh
’tulla
tupsahtaa;
hiiskahtaa,
äännähtää’.
SKES 1962 630 (ka ? < sm; molemmat merk:t samaa sanuetta),
631 (sm pukista ~ vi pugiseda), T. Itkonen Vir 1966 418
(alkumerk. ’hievahtaa’).

pukama (Haartman 1765; LounSm, paik. Häme itämurt. Pohjanm) ’kyhmy, äkämä; lovi (paik. kaakk-
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murt.) / Beule, Furunkel; Kerbe’, tähän mahd. myös
puka (Häme KSm, osin LounSm) ’nuppi (satulassa t.
längissä)’ ~ ka pukama ’kuhmu; pahka t. haava
(puun kyljessä)’ | ? vi pugu ’(linnun) kupu’.
Vrt. tähän äänt. sekä merkityksensä puolesta läheisiä sanoja s. v. paukama, pikoa ja pykälä.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 26–28 (sm vi < germ), SKES
1962 630 (+ ka (? < sm); deskr., vrt. paukama).

pukari (Gan 1787; joks. yl., ei Verml): yhd:oissa
riitapukari, tappelupukari jne. ’Streithahn, Zänker’
~ ink pukk®ari ’tappelupukari’
? < nr murt. Sm båkare ’tonkija; päällekäyvä ihminen’; johd. v:stä båka ’tonkia, kaivaa, myllätä
maata; pukata, töytäistä; heilua, olla levoton’.
Vanhassa kirjak:ssä tavataan myös pukari
’rumpali’ (As 1721) < ruots pukare id., joka on
mahd. sekaantunut edelliseen.
Haavio 1932 Suomi 5:14:2 25 (sm < ruots pukare ’patarumpali’), Karsten 1944 FmS 10 408 (< nr murt. båkare), SKES 1962
630 (samoin).

pukata (Hemm 1605; lounmurt. Pohjanm Kain Peräp Länsip, muualta hajat., ei Verml Ink) ’tönäistä,
töytäistä / knuffen, stoßen’, pukkia ’töniä, tyrkkiä’ ~
ka pukata ’pukata, survaista; pistää (esim. käärme;
Tver)’.
Mahd. ositt. < nr murt. (Sm) bocka, bucka ’pukata, töytäistä’ (tansk bukke id., mahd. johd. s:sta buk,
nr bock ’pukki’), ositt. varmaan omap. deskr. alkuperää, mihin viittaavat vokaalinsa puolesta
poikkeavat
synonyymit
puukata,
puukkia
(kaakkmurt. Savo; ehkä kontam., vrt. tuuppia) ja
pökätä (laajalti murt.), pökkiä (Gan 1787; EPohjanm
Kymenl, paik. Uus kaakkmurt. PSavo). — LpE
bukkedh ’olla sukupuoliyhteydessä (mies)’ <
varmaankin joko < sk t. < sm.
SAOB 5 1925 B 4535 (nr bucka, tansk bukke ♦ bock ’pukki’),
Wessman 1936 FmS 4 98 (sm < nr murt. Sm), Lagercrantz
1939 LpWsch 683 (lpE ? < sm), SKES 1962 630 (+ ka; ehkä
ositt. omap., vrt. puukata).

pukea (Agr; PHäme PSatak EPohjanm, harvakseltaan muualla, ei Verml Ink) ’(sich) anziehen, kleiden’, merk. paik. ’pujottaa’, itämurt. ’pukea et. morsianta’; johd. pukeutua, puku, pukine, pukimet, pukija, pukeva, (*pue: olla) pukeissa ~ ly
pugoittada ’pujottaa’ | ve pugetada id. | vi pugeda
(prs. poen) ’pujahtaa, hiipiä; tunkeutua, tuppautua;
mielistellä’, poetada ’pujottaa’ | li puCggq ’hiipiä,
ryömiä’, puC ktq ’pujottaa, punoa’
?? = lpN bokkât (In Ko Kld T) ’kairata, porata;
avata tie (lumeen; N); pistää reikä (luuoralla; Ko)’
(voi kuulua sanan N bokke (Lu In Ko T) ’kapeikko’
yhteyteen, jolloin se on eri alkuperää) | unk bújik,
búvik ’hiipiä, pujahtaa’; molemmat vastineet ovat
varsin epävarmoja, vaikkakin äänt. mahdollisia;
toisaalta merkitykseltään ja osin myös äänteellisesti
pukea on varsin lähellä pujoa sanaa ja sen
johdoskorrelaatteja.
Budenz 1867 NyK 6 448 (sm ~ vi li unk), MUSz 1873–81
472–74, Collinder 1957 Survey 535, SKES 1962 630–31 (+ ka
(< sm), ly ve, ? lp bokkât, ei unk), MSzFE 1967 111, TESz
1 1967 383, FUV2 1977 123, UEW 1988 401–02, EWUng
1993 144.

puketti (laajalti murt.) ’(kukka)kimppu / Blumenstrauß’
< nr bukett << ransk bouquet id., ital boschetto
’(pieni) pensas’.
Hellquist 1939 SEO 110 (ruots sanasta), SKES 1962 631 (sm <
ruots).
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pukki1 (Ljungo 1601; yl.) ’urosvuohi / Bock’, yhd.
sahapukki, kuskipukki, olkipukki, joulupukki, nuuttipukki, huoripukki, kantelupukki, syntipukki jne. ~
ink pukki ’vuohipukki; sahapukki’ | ka pukki ’vuohipukki; härkä; sahapukki’
< ruots, vrt. nr bock ’pukki (myös saha-, kuskipukki)’, mr bokker, bukker ’pukki’, vrt. mn bukkr,
kas buck, mys boc, ns Bock id. Useilla yhd:oista on
esikuvansa ruots taholla (esim. sågbock ’sahapukki’,
kuskbock ’kuskipukki’, julbock ’joulupukki’, horbock ’huoripukki’; syndabock ’syntipukki’, alk. syntien sovittamiseksi annettu uhri, offerbock). — Erikseen eri germ kielistä lainattuja ovat vi pukk (g.
puka, puki), va pukki, li bok®a, lpN bok |ka ’pukki’.
Ks. myös putti1.
Renvall 1810–11 Orth 62 (sm < ruots), Ahlqvist 1866 Suomi
2:6 84 (sm li < germ), Thomsen 1869 GSI 45 (sm lp < germ),
Qvigstad 1893 NL 113 (sm lp < sk), Ojansuu 1905 KaÄO
4:3:2 27 (sm > ka), Streng 1915 NRL 170 (sm < mmr; vi <
kas), Ariste 1933 ERL 93–94 (vi osin < ruots), *Ruoppila 1943
Kotiel 1 218–22, SKES 1962 631 (ka < sm; va < sm murt. Ink;
vi < nr murt., kas; li < kas).

pukki2 (eri tahoilla murt.) ’virhe, virhemerkki; epäonnistunut tekele, »susi» / Fehler; einen Fehler markierendes Zeichen; mißlungenes Stück, Ausschuß’
< nr bock < saks Bock id., sama sana kuin Bock
’vuohipukki’ s. v. pukki1; alkuaan ehkä metsästystermi: saks einen Bock schießen ’ampua ohi’ (»ampua
pukki»).

puksu (LounSm, paik. Häme) ’(kauppa-)apulainen /
Verkäufer, (Laden)hilfe’, yhd. puotipuksu
? < nr bokhållare ’kirjanpitäjä’.
Karsten 1944 FmS 10 408.

puksut (Kal 1849, Lönnr 1880; paik. PSm) ’housut,
pöksyt / Hose’ ~ ka pukVsut ’(alus)housut’
< sk, vrt. vur buxa, nn bukse ’housut’ (< kas buxe, boxe id.). — Sk taholta myös > lpN buk |sâ (Lu In
Ko Kld T) ’housut’. Samasta lähteestä on lainattu
myös sm sana pöksyt, ks. tätä.
Thomsen 1869 GSI 141 (sm ~ vi li lp; < germ), Ahlqvist 1871
KO 131 (vi li < saks), Neuhaus 1908 Sprachlehre 152 (+ ka; <
ruots < as), Toivonen 1920 NphM 21 124, SKES 1962 631.

puksuttaa (paik. itämurt.) ’puuskuttaa, sätkättää
(höyrykone, laiva tms.) / tuckern, puffen’, puksata,
puksahtaa ~ ka pukVsuttoa ’puksuttaa (esim. astella
pehmeästi)’, pukVsahtoakseh ’muksahtaa, kupsahtaa,
poksahtaa’, pukVsoa ’tehdä hitaasti, hissukseen jtak;
poksahtaa’ | va (Must) puksahta- ’muksahtaa (maahan)’ | vi puksata ’lyödä muksauttaa’, puksida id.,
puks (g. puksu) ’muksaus, lyönti’ | li pukVsq ’lyödä,
jyskyttää’.
Onomat. sanoja, vrt. muksata, pukahtaa.
Kettunen 1938 LivW 314 (sm ~ li), SKES 1962 631 (s. v.
puksaa; + ka).

puku ks. pukea.

SAOB 5 1925 B 3670, SKES 1962 631.

pukseeri (I- ja PSm, LSm rannikko) ’hinaaja /
Schlepper, Bugsierer’, pukseerata (Stjerncreutz
1863 pukseeraus ’hinaus’) ’hinata (laiva); kulkea
(vaivalloisesti)’
< nr bogsera, vanh. buxera, murt. boksera ’hinata’ < as bogseeren (ns bugsieren) id. (< port
puxar ’vetää, raahata’, vrt. lat pulsare ’lyödä,
sysätä’). — Ink pukseri ’hinaaja’, ka puksieri
’hinaaja, hinausköysi’, puksierata ’hinata’ (ehkä
osin myös sm) < ven buksír, buksírovatƒ id. < as t.
holl.
Karsten 1944 FmS 10 408, SKES 1962 631.

puksipuu (Raam 1642 buxpuu, Agr busipuu; kirjak.) ’puulaji, Buxus sempervirens / Buchsbaum’.
Yhd., joka on alkuosaltaan kirj. laina < ruots
buxbom (< ns Buchsbaum) < lat buxus id.
Karsten 1909 IF 26 249, Karsten 1944 FmS 10 408.

pula (JuslP, Renv 1826; laajalti murt., enimmin Uus
KaakkHäme, ei Verml Ink) ’Klemme, Not; Mangel’,
murt. pulakka (paik. Pohjanm Länsip) id. (sm > kaP
pula, pulakka ’pula’; sm pula > nr murt. Sm (IUus)
pola: i polan, i polas ’pulassa’; sm pulakka > lpIn
pulakan ’pulaan’).
Kuulunee yhteen v:n pulata (KaakkHäme) ’puuhata, touhuta’ kanssa, joka puolestaan liittyy s. v.
puljata main. sanoihin; tähän viittaa paitsi sanojen
levikki myös samalla alueella tavattava pula sanan
main. v:iin selvästi liittyvä ja alkuperäiseltä näyttävä
käyttö merk:ssä ’puuha, touhu’. Rinnastuminen s. v.
pulista main. sanoihin (ja lisäksi pulakka (Gan
1787) ’heikko, rikkoutuva jää’, pulake (EKarj)
’suonsilmäke’) on ilm. myöhäistä, joskin se on
voinut edistää pula sanan leviämistä eri tahoille
murteisiin. Vrt. myös pulma.
Saxén 1895–98 Lånord 198 (nr murt. < sm), Mägiste 1950
SUST 98 210 (onomat., vrt. pulista), SKES 1962 631–32 (+ ka
< sm, pulakka, pulake, mahd. deskr., vrt. pulista, pulahtaa),
LpIn 2 1987 410 (lpIn < sm).
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pulahtaa ks. pulista.
pulata ’puuhata’ ks. pula.
puleerata (Renv 1826; eri tahoilla murt.) ’kiillottaa,
puhdistaa / polieren, putzen’
< nr polera ’kiillottaa’, saks polieren << lat
polire id.
Renvall 1826 SSK 2 84 (sm < ruots), SKES 1962 632.

puli (laajalti etup. länsimurt., et. yhd:ssa
pulipää) ’kalju(ksi ajeltu), lyhyttukkainen /
glatzköpfig, kahlgeschoren, stoppelhaarig’ ~ va
bulipüja id.
Deskr.-sävyinen sana, ilm. sanan muli (ks. tätä)
vaikutusta.
SKES 1962 632 (deskr. sana, vrt. va).

puliina ks. pouliina.
pulikka (Eurén 1860; yl. et. itämurt. Häme Kymenl)
’puikko, kapula; kaulin / Stöckchen, Knüppel; Nudelholz’, yhd. (Gan 1787) hauki-, hauenpulikka ’pieni hauki’ ~ ink pulikka ’kapula, puikko’ | va (Kukk)
pulikka ’puupalikka, puutikku; lyhyt hoikka keppi’,
(Must) augipulikka ’pieni hauki’ | vi (koillmurt.) pulika(s) ’pulikka’ (sm > nr murt. Sm polik ’halko,
puola’).
Deskr.-luonteinen sana, mahd. kontaminaatio,
vrt. pulkka1, palikka, polakka2.
Saxén 1895–98 Lånord 199 (nr murt. < sm), SKES 1962 633
(s. v. pulkka1, sm ~ va vi, kontam.).

pulina ks. pulista.

pulikoida; kurista (vatsa)’, pu-Dlata ’pulata, loiskia,
hämmentää, velloa; porista, pulista’, pulahtoa
’pulahtaa, loiskahtaa, molskahtaa’, pulahuttoa
’loiskauttaa; oksentaa’ | ve buDlahtada ’pulahtaa’,
buDlaita ’pulikoida (vedessä); puhua pölpöttää’ | va
bulisa, bulissag (prs. buliz(eb) ’pulpattaa (vesi)’ | vi
murt. puliseda ’solista, lorista’, pulin ’solina’ | li
buDl ‰ıkVsq ’solista, porista, pulputtaa’.
Onomat. sanoja, vrt. pulputa (ks. tätä), puljahtaa
(paik. et. savmurt. PSm) ’pulahtaa, solahtaa’ ~ vi
murt. (Wied) puljata ’aaltoilla, velloa’ ja sm
pullikoida ’pulikoida; niskuroida’ sekä edelleen sm
pulkata (paik. KaakkSm) ’pulikoida’, pulkahtaa
(paik. Loun- ja KaakkSm) ’pulahtaa, pulpahtaa’ ~
ink pulkaht®a ’molskahtaa’, pulkahus ’molskahdus’
| ka puDlkata ’pulauttaa, loiskauttaa’, puDlkehtuo
’pulahtaa, molskahtaa’, pulkita ’velloa, loiskuttaa’.
Ks. myös puljata.
Setälä 1890–91 ÄH 182 (sm ~ li), Kettunen 1922 LVeHA 1 2
(+ ve), SKES 1962 632 (+ ka va vi).

pulittaa (eri tahoilla murt., uud.) ’maksaa (kauppahinta, velka) / bezahlen, blechen’
< ven (slang.) púlitƒ ’ostaa, myydä, hieroa kauppaa, punnita’.
Kiparsky Vir 1933 479–80 (sm < ven), SKES 1962 632, Plöger
1973 RL 146.

puliukko (uud.) ’juoppo, korvikealkoholin käyttäjä /
Säufer, der auch Politur u. ä. konsumiert’ (> nr
murt. Sm poli(okko) id.), pultsari (slang.).
Alkuosa puli on lyhentymä sanasta pulituuri
’kiillotusaine, puusepänlakka’, joka < nr polityr, ns
Politur (< lat politura v:stä polire ’kiillottaa’, ks.
puleerata).

pulisonki (paik. et. länsimurt.), tav. mon. pulisongit
’korvaparta / Koteletten’
< nr polisong id. (parran merk. ruots alkuperää)
< ransk polisson ’katupoika, veijari, lurjus’.

Wessman 1956–57 FmS 17–18 115 (nr murt. < sm), Karttu-nen
1979 Slangisanat 192.

Hellquist 1939 SEO 775 (ruots sanasta).

puljahtaa ks. pulista.

pulista (Lönnr 1880; joks. yl.) ’solista, porista (vesi); puhua pälpättää, väittää vastaan / plätschern;
plappern, widersprechen’, pulata (: pulajaa)
’pulikoida (vedessä); puhua pälpättää’, pulahtaa
(Gan 1787) ’solahtaa veteen; nousta pintaan (kala)’,
pulikoida (Gan; joks. yl.) ’polskutella (vedessä)’,
pulauttaa ’oksentaa (et. pikkulapsi)’, pulina ’puheen
porina, pölpötys’ ~ ink pulissa ’liristä’, pull‰ına
’pulina’ | ka pulissa ’pulista, solista, porista;

puljata (Lönnr 1880; itämurt.) ’puuhata, touhuta;
kulkea (edestakaisin) / sich mit etw. beschäftigen;
hin und her gehen’, puljailla ’id.; vaihdella’,
puljuttaa (paik. Loun- ja ISm) ’huijata, pettää’,
tämän väännöksenä ilm. myös puliveivata (et.
EPohjanm ja ymp.) ’id., keinotella’, puljuu
’alituinen vaihtaminen t. vaihtuminen; puuha, touhu’
~ va (Kukk) puljata ’telmiä; puuhata’ | vi murt.
puljata ’touhuta ahkerasti’ (nämä ilm. < sm).

puliveivata ks. puljata.
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Deskr.-luonteinen sana, jossa näkyy vaikutusta
ainakin v:eistä puuhata ja kuljailla (ks. näitä), vrt. lisäksi pulata ’touhuta’ (s. v. pula) ja pulhata
(paik. VarsSm) ’puuhata’ sekä toisaalta puljahtaa
’luiskahtaa, molskahtaa’ (s. v. pulista).
SKES 1962 632–33 (sm ~ vi; deskr. sanoja).

puljonki (Lönnr 1874; et. Loun- ja ESm KarjKann)
’lihaliemi / Fleischbrühe, Bouillon’, puljanki, pulju
(paik. murt.) ’laiha liemi’
< nr buljong ’lihaliemi’ << ransk bouillon id.
v:stä bouillir ’kiehua’ (lat bullire id. s:sta bulla
’kupla’).
Hellquist 1939 SEO 111 (ruots sanasta).

pulju (Peräp Länsip) ’harju, kumpu / Bergrücken,
Hügel’
< lp, vrt. lpN buol |zV â (Lu In Ko) id.
Äimä 1919 SUST 45 188 (sm < lp), SKES 1962 633, T. Itkonen 1993 SUST 215 165.

pulkata ks. pulista.
pulkita ks. pulkka1.
pulkka1 (Jusl 1745; LounSm Häme Kymenl Ink)
’kapula (survin, tikkaiden puola jne.), puikko / Stab,
Stock, Stößel, Sprosse’, »päivä on pulkassa» ’työt
on tehty (alk. merkitty torpparin päivätyökapulaan)’,
pulkko (Pictorius 1622 jääpulkko) id., pulkki (KSm,
osin PHäme ja ymp.) ’nuija, survin’, pulkita (Alm
1732; LounSm) ’kuohita (puupihdeillä)’ ~ ink
pulkka ’puunaula, puola, tappi’ | ka pulkka
’lautasahan alempi kädensija’, puDlkka ’rukinpyörän
kehrä’, pulkoh, pulkko ’tukkireen poikittaispalkki
(jonka varaan lado-taan kuorma), poikkipuu
purilaissa t. kärryjen korin pohjassa; pölkky’ | ve
p5ukiVz (g. p5ukhen) ’tukkien kuljetusalusta reessä’ | va
(Kukk) pulkka, (Tsv) pulk ’pulikka, tappi’ | vi pulk
(g. pulga) ’palikka, kapula, puikko’ | li p5ulka
’kapula, keppi, tappi’ (sm vi > nr murt. polk, polka
’kapula, pulikka’; li > latv pulka ’tappi, puunaula’).
Ehkä deskr.-lähtöinen sana, vrt. palikka, pelkka.
Ks. myös pulikka.
Moller 1756 Beskr 158 (sm ~ nr plugg ’tappi’), Thomsen 1890
BFB 274 (sm ~ vi li; latv < li), Saxén 1895–98 Lånord 199 (nr
murt. < sm), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 152, 159 (< sk),
Kalima 1915 OLR 189 (ims > ven), Wessman 1936 FmS 4
136–37 (sm vi > nr murt.), SKES 1962 633 (+ ka ve va; sk
alkuperän oletus aiheeton).

pulkka2 (Jusl 1745; EPohjanm PSm Verml, paik.
KSm Satak KaakkHäme Kymenl) ’ahkio, pieni
ajelureki / Ackja, kleiner Pferdeschlitten’, paik.
(Kain) myös ’(pieni) vene’ ~ kaP pulkka ’ahkio,
pulkka’ (? < sm).
Voi olla samaa alkuperää kuin pulkka1 (ks. tätä);
nimitys voisi viitata joko ahkion muotoon, sen pieneen kokoon tai puupölkystä valmistettuun istuinosaan (huom. et. pulkkareki (Satak) ’reki, jossa on
pulkka niminen istuin’). — Sm > lpN bul |ke (U Pi
Lu In Ko Kld T) ’ahkio, jossa on jalkapeitto’ ja lp
edelleen > nr murt. (Länsip) nn pulk ’ahkio’ sekä
ven murt. bolk, bólok ’katettu ahkio’ (> syrj bolk,
b(elk ’vaunujen, veneen t. reen katos’); sm > nr murt.
Sm pullka, pulk-släde ’pieni reki’ (släde ’reki’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 336 (sm ~ lpR), Rietz 1862–67
SDL 512 (sm ~ lp ruots), Saxén 1895–98 Lånord 199 (nr murt.
Sm < sm), Kalima 1915 OLR 189 (ven ~ sm lp), Kalima 1935
FUFA 23 248–49 (ven < lp), *Vilkuna 1935 VSH 3:2 218 (sm
lp > ven syrj ruots), SKES 1962 633–34 (lp < sm).

pulkka3 (Ahlqv 1857; PSavo PKarj) ’joukko (ihmisiä) / (Menschen)menge’
< mven p3ulk3u ’sotajoukko, -osasto; sotaretki’,
vrt. ven polk ’rykmentti’ < germ *fulka (ns Volk, nr
folk ’kansa’). Vrt. hulkka, polkka3.
Ahlqvist Suomi 1857 95 (sm ~ ven), Ahlqvist 1871 KO 209 (<
ven t. baltt), Mikkola 1894 SUST 8 153 (sm < ven < germ;
baltt < germ), Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 24 (li pulk
’joukko’ < latv t. germ), Kalima 1952 SlS 141–42, Nissilä Vir
1959 295, SKES 1962 634.

pulkka4 (1850 Ink ’peruna’; paik. PKarj Kain KSm)
’lumme, ulpukka; perunan marja / See- od. Teichrose; Frucht der Kartoffel’, pulkki id., pulkku (paik.
Karj) ’vesikupla’ ~ ink pulkka-, pulkkisilmä ’mulkosilmäinen’, pulkissella ’itkeä kollottaa silmänsä turvoksiin’ | ka puDlkku ’kupla, vesikupla; vesirakko,
rakkula; kalan uimarakko’, puDlkkusilmä ’mulkosilmäinen’, puDlkuttoa ’nostattaa paiseita t. näppylöitä’ |
ly buDlk (mon. buDlkud) ’paise, näppylä; (särjen) uimarakko’, buDlkui7ne ’märkivä näppylä, pieni paise; pieni
kupla’ | ve buDlk (mon. buDlkud) ’kupla;
märkänäppylä’ | va (Kukk) pulkissella, (Tsv)
pulkissa ’mulkoilla’.
Deskr. sanoja, vrt. pullea, pullo2, pulpukka. Samaan yhteyteen kuulunevat myös ka puDlu ’pieni,
pyöreä esine, pallukka, (perunan) mukula; ulpukan t.
lumpeen hedelmä; ulkoneva silmä; kupla’,
puDlusilmä ’mulkosilmäinen’ | ly buDloi, buDlui7ne
’lumme, ulpukka’ | ve buDlui7ne, buDlb5u7ne id. — Vrt.
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myös lpN bul |lje ’jk pullottava, mulkosilmäinen’,
bul |ljarâs ’kupla’.

pulleautareinen
(poro)’,
bul |le
’paise;
pulleautareinen poro’, N bul |lat (In) ’pullottaa’.

SKES 1962 633 (sm pulju ’paksumahainen’ ~ ka ly ve lp), 634
(sm pulkku ~ ka ly ve va; deskr. sanoja).

T. I. Itkonen 1928 SUST 58 37 (sm ~ lp), Saareste 1953 Suomi
106:3 25 (sm ~ vi), SKES 1962 635 (+ ka; deskr.).

pulkki, sonninpulkki ks. pulli1.

pulli1 (osin PKarj PSavo Peräp Länsip) ’sonni, sonnivasikka / (Jung)stier, Bulle’, tähän mahd. myös
(sonnin)pulkki (paik. VarsSm Satak LUus), joka on
ositt. sekoittunut pulkita ’kuohita’ sanaan (ks. pulkka1)
< nr murt. Sm bulle ’sonni(vasikka)’, (PSm) nn
murt. boll, bull ’sonni’, PSm sana voi olla myös lp
välittämä (lpN murt. bul |li ’sonni’ < nn). — Vi murt.
pull ’sonni’ joko < ns Bulle ’sonni, mulli’ t. < nr
murt. Vi bull ’sonni’.

pulkko1 (Jusl 1745 ’amphora’; Häme) ’(pieni) tynnyri / (kleines) Faß’, pulkkeri ’id.; pieni leili’.
Mahd. samaa kantaa kuin pulkka1–2, ks. näitä;
vrt. myös pullo2 ja pullea (näiden yhteyteen tai ainakin myöhempään vaikutukseen viittaavat sm murt.
pulli (VarsSm) ’pieni tynnyrin tapainen astia’, pullikka (molemmat Jusl) ’leili’ ja ka pulli
’läkkikannu’).
SKES 1962 634 (s. v. pulkka2).

pulkko2 ’kapula, puikko’ ks. pulkka1.
pulla (laajalti murt., uud.) ’vehnänen / (süßes) Weizengebäck’, murt. myös ’pieni ruisleipä (PPohjanm
Kain Peräp); lapselle annettava puru (Lönnr 1880;
Peräp Länsip)’, yhd. vehnäpulla, rusinapulla, junttapulla (ks. juntta3), lihapulla, kalapulla
< nr bulle, murt. Sm bulla, bull ’(vehnä-, liha-)
pulla; leipä’, nn bolle ’(vehnä-, liha)pulla’, alk.
jtak pulleaa merk. sana, sama kuin sm sanan pullo1
(ks. tätä) lainaoriginaali. — LpN bul |la (Lu In)
’vehnänen; rasvapallero; (lapsen) puru’ ositt. < sk,
ositt. < sm.
Vilkuna 1934 KV 14 234 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
111 (ruots sanasta), Lagercrantz 1939 LpWsch 684 (lp < sk),
SKES 1962 634–35, LpIn 2 1987 411 (lpIn < sm).

pullea (Lönnr 1880; joks. yl., ei Verml Ink) ’rund,
voll, dick’, pullakka (Gan 1787; paik. itämurt.), pullukka, pulleva id., pullo ’alaspäin kaareva (suksi, jalas; PSm sekä PKarj PSavo KSm pohjoisosat)’, pullollaan (rinn. pullillaan), pulloposki (laajalti murt.),
pullottaa, pullistaa (Agr), pullistella, pullistua (Agr;
yl., myös Verml Ink) ~ ink pullill®a ’pullollaan’ | ka
pullakka ’pullea; pullistunut’, pullallah ’pullollaan,
turvoksissa’, pullottoa ’pullottaa; törröttää, olla
mutrussa (suu)’, pullistoa ’pullistaa, turvottaa’,
pullistuo ’pullistua, turvota; suuttua’ | vi murt.
pullakas ’iso ja paksu (mies)’, pullas ’täyteläinen,
pullea’.
Deskr. sanoja, vrt. pulkka4, pullo2. Samantapaisia sanoja on myös lp:ssa, jossa ne voivat ositt. olla
< sm: lpN bullâs, bul |lai ’pullottava, paksu;

Qvigstad 1893 NL 119 (lp < sk), Wessman 1936 FmS 4 132
(sm < nr murt.), Ruoppila 1943 Kotiel 1 121–22 (sm < lp < nn;
vi < saks), SKES 1962 635.

pulli2 ’astia’ ks. pulkko1.
pullikoida ks. pulista.
pullistaa, pullistua ks. pullea.
pullo1 (HAchr 1774 suuruspullo; laajalti murt., ei
LounSm EPohjanm Länsip Verml) ’Flasche’, murt.
ja vanh. myös ’pikari’, pulla ’pikari (Agr); pullo
(LUus)’, pulli ’pikari (Jusl 1745; kaakkmurt.); tynnyri, nelikko (VarsSm, vrt. pulkko1)’, johd. pullottaa
’panna pulloihin’, pullollinen ~ (sm >) ink ka pullo
’pullo’
< vur mmr nr murt. bulle ’pikari’, vur bolle,
bolla id., mn isl bolli ’juoma-astia, malja’, mas mys
bollo id., ags bolla, engl bowl ’malja’ (josta > nr bål,
sm booli ’suuresta maljasta tarjoiltava juoma’). Sm
sanan merk:een ’pullo’, joka nykykielessä on
syrjäyttänyt alkuperäisen merk:n ’pikari’, ovat
voineet vaikuttaa pullo2, pullea sanat, vaikka merk.
’pullea’ on löydettävissä myös po. sanan germ
taholla (vrt. pulla). — LpN bol |lo (Lu In), Lu puoll®a
(E Pi) ’pieni puukuppi’ < sk, ositt. mahd. < sm.
Moller 1756 Beskr 158 (sm ~ sk), Ahlqvist 1871 KO 127 (sm
< ruots), Qvigstad 1893 NL 113 (lp < sk), Setälä 1912–13 FUF
13 429 (< germ), Streng 1915 NRL 170, Collinder 1932
Urgerm 1 225–29, Karsten 1944 FmS 10 409, SKES 1962
635–36.

pullo2 (Gan 1787) ’vesi-, saippuakupla (EKPohjanm
KarjKann); kalan uimarakko (KarjKann Ink); verkon
t. ongen koho (VarsSm E-, osin KaakkHäme Uus Eja LaatKarj KPohjanm); kaarna (josta kohoja
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tehdään; Schr 1637; Uus, osin VarsSm) /
(Seifen)blase; Schwimmblase; Netzschwimmer,
Angelfloß; Borke (als Material für Schwimmer od.
Floß)’, pulle (paik. VarsSm Satak) ’kupla’, pulles
(paik. PKarj) ’koho’ ~ ink pullo id., pullu
’vesikupla; verkon koho’, pulloitt®a ’kiinnittää
verkkoon kohoja; poreilla (vesi)’ | ka pullo ’nuotan t.
verkon koho’, pullottoa ’varustaa nuotta t. verkko
kohoilla’ | ly pullo ’nuotan- t. verkon koho, laudus’ |
ve pulo, pulu id. | va pullo ’id.; (Tsv) kupla’, (Must)
pullu, puDlDlu ’kupla’, puDlDla- ’pulputa’ | vi pull (g. -i,)
’kupla’, pull (g. -u) ’(verkon) koho; (murt.) kalan
uimarakko’, (murt.) pullitada ’puhaltaa kuplia;
poreilla’, pullutada ’varustaa kohoilla (verkko)’ | li
buC Dl (mon. buDl ‰ıd) ’kupla’.

Deskr. sanoja, samaa kantaa kuin pullea (ks.
tätä); yhtäläisyys germ taholla tavattaviin sanoihin
(s. v. pulla ja pullo1) lienee sattumaa. Samanlaisia on
myös useissa sgr kielissä, mutta niiden suoranainen
liittäminen tähän yhteyteen tuskin tulee kyseeseen.
— Sm ka > lpKo påll3a (Kld) ’verkon koho’, ven
murt. puló, puljó ’verkon koho, laudus’, nr murt. Sm
pullå ’verkon koho’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Saxén 1895–98 Lånord
199 (nr murt. < sm), Pogodin 1904 Severnorussk 52 (+ ka; >
ven), Wichmann 1911–12 FUF 11 225–26 (sm ’kupla’ ~ vi li
sekä vastineita etäsukukielistä), Kalima 1915 OLR 189–90 (+
vi ’koho’; ims > ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 34 (sm ~
lpKo Kld), Mägiste 1928 Demin 194 (+ ly), Collinder 1932
Urgerm 1 225–29 (? < germ, vrt. pullo1), SKES 1962 636 (+
va; ’kupla’ ? ~ ’koho’, molemmat deskr., yhtäläisyys muiden
kielten sanoihin sattumaa).

pulma (GJCalamnius 1755; laajalti murt.) ’Schwierigkeit, Problem’, vanh. run. ja niiden myötä myös
sanak. ’hätä, vaiva; ? tauti’ (et. tauti- ja synnytysloitsuissa; usein mainittu merk. ’haava (huulessa)’ on
peräisin
Gan:n
esittämästä
Calamniuksen
runokatkelmasta »Mist’ on pulma puuttununna,
haawa häjy huuleheni»), johd. pulmallinen ~ ink
pulmalline ’vaikea’ | ka (run.) pulma ’? vaiva’.
Merkitysseikkojen nojalla on varsin epätodennäköistä, että vi pulmad ’häät’ (~ ink pulmat, va
pulmad id.) olisi alk. sama sana; jos näiden
alkumerkityksenä voidaan pitää vi sanak. main.
käyttöä ’melu, meteli’, yhtäläisyys voisi tulla
kyseeseen. Sanan alkuperä jää silti vaille selitystä.
Vrt. pula.
Ahrens 1843 GrEhstn 125 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 146
(vi ~ va), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 151 (sm ~ vi), Saareste
1924 LVEM 133–34, SKES 1962 636–37 (sm pulma »lienee
sama kuin» ink va vi).

pulmahti (PSatak Kain, paik. KSm KPPohjanm),
vulmahti (laajalti itä- ja hämmurt.), fulmahti
(1641 »fulmahten
canssa»;
melko laajalti
länsimurt.), hulmahti (paik. Loun- ja PSm)
’valtakirja; asianajaja / Vollmacht; Anwalt’
< ruots, vrt. nr fullmakt ’valtakirja’ (full ’täysi’ +
makt ’valta’, vrt. ns Vollmacht id.).
SKES 1962 637 (sm < nr).

pulmunen (VR 1644 pulmuinen ’peippo’; laajalti
murt., ei VarsSm LSatak Länsip Verml)
’varpuslintu, Plectrophenax nivalis; punatulkku,
Pyrrhula pyrrhula (kaakkmurt.) / Schneeammer;
Dompfaff’, rinn. pulmu (Jusl 1745), pulmukainen
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(paik. murt.), lumipulmunen (E- ja PSatak LUus), (lumi)purmu, -nen
(lounmurt. LSatak) ’pulmunen’ ~ ka pulmuine,
purmuine id., pulmu lapsen hellittelynimi (sm >
lpN murt. bulmog, bulmogas ’pulmunen’).
Alkuperä epäselvä, vrt. pulu.
Lagercrantz 1939 LpWsch 684–85 (lp < sm), SKES 1962 637
(+ ka).

pulpetti (Europ 1853; etup. kirjak.) ’kirjoituspöytä
(et. koulussa) / (Schul)pult’
< nr pulpet, mr pulpete ’pulpetti’ < kas pulpite,
kys pulpit (ns Pult) id. << lat pulpitum ’lautalava;
puhujalava, opetusistuin; näyttämö’.
TS 7 1915 1089 (< lat), Hellquist 1939 SEO 795 (ruots sanasta), SKES 1962 637 (sm < nr).

pulppa (kirjak.) ’perunamäski / Kartoffelpulp’
< nr pulpa ’rehuna käytetty perunasurvos, josta
tärkkelys on poistettu, perunaraaste; kasvi- t. hedelmämuhennos, hedelmäliha t. muu pehmeä kasvisolukko; ihmisen t. eläimen pehmeä kudos’ < ns Pulpa, Pulpe, Pulp << lat pulpa ’liha; hedelmäliha’.
SAOB 21 1957 P 2363–64 (ruots sanasta).

pulpukka (Haartman 1765; kaakkmurt. PKarj, paik.
länsimurt.) ’lumme t. ulpukka, näiden hedelmä;
perunan marja / See- od. Teichrose, Frucht ders.;
Frucht der Kartoffel’, paik. murt. myös muista
pyöreistä esineistä: ’nuppi, pallukka; nuotan koho
(vrt. pullo2)’ tai eri kasveista: ’kullero (KarjKann);
rentukka (Ink)’, rinn. (hajat. murt.) pulppa, pulppo,
pulppu ’jk pyöreä esine, ulpukan t. lumpeen
kukka(nuppu) t. hedelmä; kupla’ ~ ink pulpukkain
’perunan siemenkota; ulpukka’ | ka puDlpukka
’lumme t. ulpukka, ulpukan hedelmä; jk pieni pyöreä
esine: nappula, pallero, nuppu, mukula; kupla;
kalan uimarakko’, puDlpakko ’pieni, pyöreä esine t.
olento; pahkura, näppylä’, puDlppu ’kupla; näppylä;
lumme t. ulpukka’ | ly buDlbuk (mon. -ad) ’ulpukan
nuppu’, buDlboi ’lumme t. ulpukka’ | ve buDlbuk,
buDlb5u7ne ’ulpukka’, buDlbuVsk ’kupla’ | va puDlpukas,
buDlbukaz ’ulpukka’.
Deskr. sana, joka liittyy läheisesti s. v. pulkka4 ja
pullo2 sekä pumppu2 main. sanoihin. Samaa kantaa
on myös pulputa, ks. tätä. Vrt. lisäksi ulpukka.
Munkácsi 1881 NyK 16 462 (sm ~ ka), Setälä 1890–91 ÄH 4–
5 (+ ve bolobouk, va), Kettunen 1922 LVeHA 1 1 (+ ve buDlbuk), Rapola 1933 FUFA 21 52, Ruoppila Vir 1934 32 (deskr.

sana), SKES 1962 637 (+ ly, vrt. pulmuke, pulmunen, ulpukka
id.).

pulputa (Lönnr 1880; joks. yl.) ’nousta esiin (vesi),
kuplia / hervorquellen, sprudeln’, pulputtaa (Jusl
1745) ’id.; pulista, lörpöttää’, pulppuilla ~ ka
puDlputa ’pulputa (vesi lähteestä)’, puDlpettoa ’kuplia,
pulputa, poreilla, porista; pulputtaa; pulista,
pälpättää, lörpötellä’ | ve buDlbotada ’solista’,
buDlbutada ’lörpöttää’ | va (Kukk) buDlbutqb (prs.)
’kuplii, pulputtaa’ | vi pulbitseda ’solista, pulputa’.
Samaa deskr. sanuetta kuin pulpukka (ks. tätä),
huom. et. pulppu ’kupla’, ka puDlpukka, puDlppu id.
Vrt. lisäksi pulista, pälpättää, pölpöttää.
SKES 1962 637–38 (sm ~ ka ve vi; deskr.).

pulska (HAchrenius 1765; yl., ei Verml) ’stattlich,
rundlich’, pulskea (LPetri 1658; LounSm) id., pulskistua, pulskiintua ~ ink pulska ’lihava’ | ka pulska,
pulski ’pulska, verevä, komea, kaunis’ | va (Tsv)
pulska ’lihava’ (sm > lpIn pulske ’pulska’).
Deskr. sanoja, vrt. pullea.
SKES 1962 638 (vrt. myös sm pulsakka ’pulska’ ~ ka vi).

pulskata (Lönnr 1880; paik. murt.) ’polskia / planschen, plätschern’, pulskahtaa ’molskahtaa’, pulska
(Verml) ’tarvoin, jolla sotketaan vettä nuottaa
nostettaessa’ (vrt. tähän kuitenkin nr puls id., pulsa
’sotkea vettä’) ~ ka puDlskata ’molskauttaa (veteen,
esim. kiven heittämisestä)’, puDlskahtoa ’molskahtaa,
loiskahtaa’ | ly buDlskada ’molskauttaa (veteen)’ | ve
puDlskutada ’polskia’, buDlskahtada ’molskahtaa’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. polskia.
SKES 1962 638 (sm ~ ka ly ve).

pulssi (Lönnr 1880; paik. murt.), rinn. punssi (laajalti murt.) ’valtimo; (sydämen) syke / Pulsader,
Puls’
< nr puls id. << lat pulsus ’isku, sysäys, lyönti’.
TS 7 1915 1091 (sm < ruots < lat), SKES 1962 638.

pulteri (yl., ei Peräp Länsip Verml Ink) ’(suuri) kivi
/ (großer) Stein’
ilm. < nr bullersten ’mukulakivi, vierinkivi, suurehko luonnonkivi’ (> engl boulderstone id.);
alkuosa nr bullra ’meluta, jylistä’, mr buldra, nn nt
buldre, kas bulderen, ns poltern id., vrt. myös saks
boldern ’vierittää’.
SAOB 5 1925 B 4573, Hellquist 1939 SEO 111 (ruots sanasta).
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pultti1 (Agr; melko yl.) ’metallikiinnike; vangin jalkarauta (Agr); nuija, survin (paik. EKPohjanm); metallinen lävistyspuikko, reikärauta (EPohjanm, paik.
hämmurt.)
/
Schraube, Bolzen; Fußschellen;
Keule, Stößel; Punze’, pultata ’kiinnittää pult(e)illa;
survoa nuijalla (murt.)’, puntti ’metallinen
lävistyspuikko, reikärauta (EPohjanm, paik. Satak
Häme); pultti (paik. itämurt.)’
< mmr vur nr bult ’(metalli)pultti; jalkarauta;
nuija; nuoli jne.’ < as bolte(n), ns Bolzen
’(metalli)pultti, tappi, kiila; nuoli, vasama;
(silitysraudan)
luoti’.
Sm
sanan
merk:n
2
’lävistyspuikko’ suhteen vrt. punssi .

pumaka (Lönnr 1880; paik. Karj) ’asiakirja, paperi /
Dokument, Papier’ ~ ink pumm®aka ’paperiraha,
seteli’, bum®aka ’paperi’ | ka pumoaka ’paperi;
asiakirja, todistus’ | ly ve bumag (g. -an) id. | va
bumaga ’paperi’
< ven bumága ’paperi; asiakirja’; tämän demin.johd:sta bumáVzka ’paperilappu, -raha’ ovat peräisin
sm pumaska (paik. EKarj) ’lompakko’ (vrt. ven bumáVznik id.), ka pumoaVska ’paperilappu, seteli’, ly
bumaVsk ’neulapaperi’, va (Alava) bumaVska ’seteli’
sekä edelleen johd:sta bumáVznik > sm pumasniekka
(paik. kaakkmurt.), ink pumaVznikka, ka pumaVsniekka, ly ve bumaVz7nik ’lompakko’.

Streng 1915 NRL 170 (sm < mmr < kas), Karsten 1915 GFL
161, 191, SKES 1962 638.

Lönnrot 1880 SRS 2 268 (sm pumaka, pumaska < ven), SKES
1962 639 (sm ~ ka ly ve; < ven), Plöger 1973 RL 147.

pultti2 ’antura-, pohjanahka’ ks. puntti2.

pumasiini (paik. murt.), pumasee, pumassi (kaakkmurt.) ’pehmeäpintainen flanellintapainen puuvillakangas / Bombasin, flanellartiger Baumwollstoff’
< vur bomasin (nr bombasin) id. << ransk bombasin (vrt. klat bombacinus s:sta bombax ’puuvilla’
~ bombyx ’silkki’). — Ka pumasei ’pumasiini,
flanelli’ < ven bumazéja ’pumasiini’ (<< ransk). Vrt.
pomsi ja pomppa.

pultti3 ’housunlahje’ ks. puntti3.
pultti4 ’paino, luoti’ ks. puntti4.
pulu (hämmurt. ja ymp.) ’kyyhkynen / Taube’, paik.
(KaakkHäme) myös ’punatulkku’, rinn. harv. pula,
puli ’kyyhkynen’.
Varmaankin onomat. alkuperää. Vrt. myös
pulmunen.

SAOB 5 1925 B 3830, Gamillscheg 1928 EWFra 85, SKES
1962 599 (sm < ruots).

pumaska ks. pumaka.

pulvana (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. PKarj) ’hatun muotti; houkutuslintu; pölvästi, tollo / Hutform;
Lockvogel; Dummkopf’ ~ ink polvana ’pölkkypää’ |
ka pulvana ’tollo, pölvästi’, polvana ’id.; pölkky; lumiukko’
< ven bolván ’hatun muotti, valinmuotti; eläimen
kuva; pölvästi, tollo’. — Alk. samasta sanasta mutta
ruotsin kautta on peräisin sm pulvaani (paik. länsimurt.) ’houkutuslintu, teeren kuva’ sekä bulvaani
(yleisk., uud.) ’houkutuslintu, välikappale, kätyri’ (<
nr bulvan id. < baltt < ven).

pummi (uud.) ’kerjääjä, toisten kustannuksella elävä
/ Bettler, Schnorrer’, matkustaa pummilla
’maksamatta,
salaa’,
pummata
’pyytää
(pikkurahaa, savuketta tms.), vipata’
ositt. suoraan < amerikanengl bum ’maankiertäjä,
kulkuri’, ositt. ruots välityksellä, vrt. nr slang bomma ’kerjätä’, åka på bommen ’matkustaa
maksamatta’ < engl bum ’kerjätä, pummata’. — Sm
pummi sanasta merk:ssä ’harhalaukaus’ (sekä mennä
pummiin ’piloille’) ks. pommi2.

SKES 1962 639 (sm < ven; pulvaani < ruots << ven), Hahmo
1994 Grundlexem 259–60.

Karttunen 1979 Slangisanat 193, Pulkkinen 1984 LokSp 137
(sm ositt. nr välit. < engl).

pulveri (As 1750; yl., ei Verml) ’(pesu-, lääke)jauhe
/ Pulver’
< nr vur pulver < kas ns Pulver ’pulveri,
jauhe’ << lat pulvis (g. pulveris) ’pöly, tomu’;
vrt. myös puuteri.

pumpernikkeli (uud.) ’tumma, sokerikuorrutettu
pikkuleipä / dunkles glasiertes Gebäck’
< ruots pumpernickel ’id., mantelikoristeinen
pikkuleipä; (alk.) tumma, pehmeä ruisleipä (jossa
voi olla myös makeaa, esim. hedelmänpaloja);
pölvästi, tollo’ < ns Pumpernickel ’paksu pehmeä
ruisleipä; pölvästi, tollo’ v:stä pumpern ’aiheuttaa
ilmavaivoja, pierrä’ ja hn:stä Nickel (♦ Nikolaus).

TS 7 1915 1093 (< lat), Hellquist 1939 SEO 796 (ruots sanasta), SKES 1962 639 (sm < nr << lat).
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TS 7 1915 1093 (< saks), SAOB 21 1957 P 2399 (ruots sanasta), Kluge 1989 EW 22 570.

pumppu1 (Schr 1637; eri tahoilla murt.) ’Pumpe’,
pumputa (oma johd.), pumpata (lainaoriginaali
alempana) (sm > ink pumppu, ka pump(p)u,
pumpata, va pumppu, pumppua ’pumppu, pumpata’)
< vur nr pump ’pumppu’, pumpa ’pumpata’ <
kas pumpe ’pumppu’ (ns Pumpe id.); vi pump (g.
pumba, pumbi), murt. pomp ’pumppu’ < ruots t.
saks; lpN pum |pâ (E In Ko) < sk, osin ehkä < sm.
Ihre 1769 Gloss 2 354 (sm ~ ital esp jne.), Adelung 1798 WHd
3 863 (~ ruots saks), Renvall 1826 SSK 2 85 (sm < ruots),
Ahlqvist 1871 KO 160 (+ vi < saks), Qvigstad 1893 NL 119
(lp < sk), Streng 1915 NRL 170–71 (sm < vur nr < kas), SKES
1962 639, LpIn 2 1987 412 (vrt. sm).

pumppu2 (Gan 1787; kaakk-, paik. häm- ja savmurt.) ’pallomainen esine, perunan marja,
kukkanup-pu; verkon t. ongen koho / etw.
Ballartiges, Frucht der Kartoffel, Knospe;
Netzschwimmer, Angelfloß’, pumppula (Savo),
pumpula (Uus KaakkHäme Kymenl EKarj, osin
Savo, paik. Pohjanm) id., pumppunen, pumppusin
(PSatak) ’verkon t. ongen koho’ ~ ink pumppu
’nuppu, nuppimainen pallo; ulpukka’ | ka pumppu
’paksu, pyöreä esine’ | va pumppu ’perunan nuppu
(tarkoittanee marjaa); (Kukk) verkon kelluke’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät läheisesti s. v. pullo2, pulkka4 ja pulpukka main. sanoihin.
Saxén 1895–98 Lånord 200–01 (sm mahd. < ruots pumpo,
pompa ’ulpukka; pullo’, pumpa-blomma ’ulpukka’), Wessman
1936 FmS 4 158 (samoin), SKES 1962 639–40 (sm ~ ka va vi
murt.; deskr.).

pumpsikenkä (paik. KSm Pohjanm) ’anturastaan
läpiommeltu kenkä, avokas / durchgenähter Schuh,
Pumps’, pumpsata (Lönnr 1880; laajalti murt.),
pum-sata
’ommella
kengän
pohja
kiinni
(samanaikaisesti kahdella langalla)’
< nr pumps (mon.) ’kengät’, pumsa ’ommella
kengän pohja kiinni (samanaikaisesti kahdella
langalla)’ < engl pump (mon. pumps) ’kevyt kenkä’.
Wessman 1936 FmS 4 160 (sm < nr < engl), SKES 1962 640,
Vuorela 1979 KpS 360.

pumpuli (Gan 1787, As 1770 bomullia; laajalti
murt.), rinn. pumuli, pummuli, puumuli ’puuvilla;
vanu; huivi (paik. VarsSm ESatak) / Baumwolle;
Watte; Kopftuch’
< nr mr bomull ’puuvilla’ < kas *bomwulle, vrt.
as b5omwulle (b5om ’puu’ + wulle ’villa’, ns Baum-

wolle) id. — Sm puuvilla (As 1770; 1769 puu(n)villainen) on käännöslaina samasta saks-ruots sanasta.
LpN bummul, bum |bul (E In Ko) ’puuvilla, pumpuli’
< sk, ositt. selvästi myös < sm.
Renvall 1826 SSK 2 85 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 119
(lp < sk sm), Karsten 1910 StNF 2:2 32, Lagercrantz 1926 WWefsen 128 (lpE < sk), KKSK 1958 405 (lpKo < sk), SKES
1962 640, LpIn 2 1987 412 (vrt. sm).

puna (PSm) ’kierre, pyörre / Windung, Spirale, Strudel’, tav. sijam. punassa, punalla ’sotkeutunut, kierteellä’, johd. (etup. I- ja PSm) punaltaa ’vääntäistä,
pyöräyttää, riuhtaista’, punoa ’vääntää, kiertää;
käännellä, ravistaa (päätä)’, pune ’sotku, sykkyrä
(narussa, verkossa; Gan 1787 »Langa on punees l.
puneella»); punos; lanka (Flor 1678)’ ~ kaP puna
’kierre (tav. sijam. punassa, punah), pyörre’, johd.
(myös kaE au) punaltoa ’kiertää kierteelle, punoa;
kietaista, sitaista, kiepauttaa, kääntää; kääntyä’,
punaltoakseh
’kiertyä,
punoutua;
kääntyä,
pyörähtää’, pune ’punos, kierre, sykkyrä; pyörre’,
puneutuo
’mennä
kierteelle’,
punelehtoa
’pyöriskellä,
kääntyillä’,
punottVsu
’herkkä
kiertymään sykkyrälle, (liian) kierä, kierteinen;
herkästi pyörivä’ | ly punaltta ’kääntää, pyörittää
ympäri, kiertää, kietaista’, punezetta ’pyöriä, kiertyä,
kiertää’ | ve punaltazh(e ’(äkkiä) pyörtää takaisin,
kääntyä’
= lp bodnjât ’vääntää, punoa, kääntää, sykertää’,
N bodnje (Pi Lu In Ko Kld) ’kierre, taive; kierous;
kiero’ (sm ka sana voisi olla myös lainaa < lp, mutta
johdosten laaja levikki (myös ly ve) viittaa sanueen
omaperäisyyteen) | ? votj bi7n{in{i ’kääriä, keriä,
kiertää (kokoon)’ | ostjI p3o7n-, E p3a7n-, p#e7n- ’kietoa,
kiertää, sykertää; kääriä; nivoa, sitoa’ | ? unk
bonyolít
’hämmentää,
sotkea’,
bonyolódik
’sotkeutua, sykertyä’. — Ims kielissä näyttää osaksi
yhdistyneen kaksi vanhaa sanaa: tässä main. sgr
*pu7ne- ’kiertää, sykertää’ (~ *pu7na ’kierre,
sykkyrä’) sekä punoa v:n (ks. tätä) kanta puna-.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 346 (lp ~ sm punoa), Wichmann
1914–22 FUF 14 14 (lp ~ tVser üp-po7nem ’palmikko’), Toivonen 1928 FUF 19 251 (+ votj ostj unk), *T. Itkonen Vir 1953
176–84 (+ sm ka ly ve), FUV 1955 109, SKES 1962 641,
MSzFE 1967 109–10, TESz 1 1967 341, Bereczki 1977 NyK
79 73 (tVser < votj), UEW 1988 403, EWUng 1993 124–25.

punainen (Agr; yl.) ’rot’, murt. ja vanh. kiel. myös
kiertoilmauksena ’veri’, puna tav. yhd:oissa punaposki, punatauti, punaväri, punakaarti, punalippu
jne. mutta myös itsenäisenä, esim. (poskien) puna
’punainen väri’, huom. myös (uud.) huulipuna,
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poskipuna, johd. punertaa, puno(i)ttaa, punehtua,
punastua, punakka, punikki ~ ink punnain ’ruskea,
punainen’, punett®a, punettia ’punertaa’, punastua,
yhd.
punapüja
’punatukkainen;
punikkitatti’,
punatauti | ka punaine ’punainen; pulmunen’,
punakka ’punakka, punertava’, punikki ’punaruskean
lehmän nimi’ | va punan, (Ahlqv)
punadn5e
’punainen’, pun(ettia ’punertaa’, yhd. punaverine
’punaverinen’, punak5ori (Kukk) ’punikkitatti’ | vi
punane ’punainen’, puna ’puna(väri)’, punakas
’punertava’,
punada
’punertaa’,
punastada
’punastua’, punetada ’punoittaa, punertaa, rusottaa’ |
li puCnni ’punainen’, puCnnimi ’(aamu-, ilta)rusko,
revontulet’, puCnnq (prs. pun5ub), pun®astq ’punertaa,
punertua’
= md pona ’karva; villa; (E) väri’ | tVserL päqn, I
pun ’(eläimen) karva, ihmisen ihokarva; villa,
untuva; (eläimen) väri’ | vogE I pon, L P pun
’höyhen, karva’ | ostjI P pun, E pün ’karva, villa,
höyhen; (karvan) väri’, punqn ’karvainen’, (-)punqp
’jnk värinen’ | unk murt. fan, fon ’häpykarvat’.
Sanan puna alkup. merkityksen ’karva’ rinnalla
lienee jo alkuaan ollut myös ’väri’, joka ims kielissä
on syrjäyttänyt alkuperäisen ja erikoistunut merk:ksi
’punainen (väri)’. Vertailuja alt taholle on myös
esitetty (esim. mantVsu fu7nexe ’karva’).
Ganander 1787 NFL 2 415a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
53 (+ li punna), Schott 1849 AltSpr 66 (~ alt), Ahlqvist 1856
WotGr 146 (+ va), MUSz 1873–81 494–95 (+ md tVser vog ostj
unk), Kalima 1915 OLR 190 (ka > ven murt. púnoVcka ’pulmunen’), Németh 1928–30 NyK 47 470 (sgr ~ alt), Kettunen
1938 LivW 315 (li), FUV 1955 78, 148 (~ alt), SKES 1962
640–41 (+ ka), MSzFE 1967 181, TESz 1 1967 838, Koski
1983 Väri 64–79, 250–52, Häkkinen 1987 ES 242, UEW 1988
402, Sammallahti 1988 UrLang 547, EWUng 1993 354.

pungertaa ks. punnertaa.
punka (paik. hämmurt., vanh.) ’kukkaro / Beutel’
< nr pung id. — Vi pung (g. -a), li p5unga
’kukkaro’ ilm. < saks, vrt. kas punge id., vi ositt.
mahd. < nr murt. Vi; sm ponki, ponka (paik.
KarjKann Ink), ponko (Suursaari) ’tupakkakukkaro’
ilm. vi välit. < nr murt. Vi pong ’kukkaro’.
Ojansuu 1916 SKTT 173–74 (sm murt. ponko < vi < nr murt.
Vi), Toivonen Vir 1919 106 (+ sm), SKES 1962 641.

punkea (paik. kaakkmurt.) ’pullea, pulska, lihava,
paksu / rundlich, stattlich, korpulent, dick’, punka:
pojan punka (PSavo) ’lihava(hko) (poika)’, punkero
(laajalti itämurt. Häme) ’pullukka’ ~ ka punka ’kaarelle taipunut’: punkallah, punkalleh ’kaarella,

kaarena; pingollaan (täysi maha)’, punkiVsko
’pingollaan oleva (täysi maha)’, punkura ’kaareva,
kupera’ | vi pung (g. -a t. -i) ’jk pyöreä, pullea, esim.
silmu, nuppi, nappi, kyhmy’ | li b5unga ’nystyrä,
kohouma, paise’.
Deskr. sanue, joka voi olla vanhakin; sen yhteyteen voivat kuulua ainakin jotkut seuraavista etäsukukielten sanoista: lpN bog |ge ’lyhyt ja paksu (ihminen, eläin, esine)’, bug |ge ’kuhmu, kyttyrä; kyttyräselkäinen, pulleavatsainen’ | md pokoDl ’kokkare, palanen’ | syrj bug{iDl ’kyttyrä; pallero’, /sin-b. ’silmämuna’ | vogP p5oxlqp ’nappi, nuppi’ | ostjI punkq·l ’lumipaakku, tiera (suksen pohjassa)’, E ponxql ’puun
pahka’, P p3onkq·l ’id.; oksan t. tuohen roso (puussa)’,
I punkqt, E ponxqt ’ajos, paise, märkäpahka,
pukama’ | unk bog ’silmu’.
Wichmann 1911–12 FUF 11 225 (unk ~ vi lp syrj vog ostj),
Ravila Vir 1931 309–10 (+ md), Kettunen 1938 LivW 33–34
(sm ~ vi li), FUV 1955 109 (vi ~ lp md syrj vog ostj unk;
deskr.?), SKES 1962 641–42 (sm vi li deskr. sanoja, jollaisia
mm. lp unk ja ieur kielissäkin), MSzFE 1967 107–08, TESz 1
1967 321, Keresztes 1986 MdKons 2 117, UEW 1988 404,
EWUng 1993 115–16.

punkka1 (Alm 1803; yl.), murt. punkki, punka ’puinen pytty; soikko, amme / Holzschüssel; Waschzuber, Wanne’, yhd. viilipunkka t. -punkki, pesupunkka, piimäpunkka
< nr bunke, (murt. Sm) bunka id., vrt. nn bunka
id., yhd. mm. nr filbunke ’viilipytty’, tvättbunke ’pesusoikko’; sk sanan alkuperä on tuntematon, mahd.
sama sana on nr bunke ’nippu, puntti; laivan lasti t.
lastiruuma’. — LpN murt. bun |ki (Lu) ’viilipunkka’,
In punkkœa ’pesupunkka’ ainakin ositt. < sm.
Carlsson 1869 Pirkkala 180 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS
4 192–93 (samoin), Lagercrantz 1939 LpWsch 685 (lp < sm <
sk), SKES 1962 642.

punkka2 (uud.) ’makuulava, (ark.) sänky / Schlafpritsche, Bett’
< engl bunk ’koija, makuulava’.
Collinder 1928 Urgerm 1 54, OxfEt 1985 126.

punkki (Eurén 1860; itä-, et. kaakkmurt.) ’Acarina /
Milbe, Zecke’, yhd. pölypunkki, syyhypunkki ~ vi
(murt.) pung (g. punga): metspung ’puutiainen’.
Ilm. samaa alkuperää kuin puukki, puukka, puukke (KarjKann Ink), puukko (KaakkHäme) id. ~ ink
p5ukki | vi puuk: metspuuk (g. -puugi) id., joka puolestaan on puu sanan johd. kuten myös samaa merkitsevä puutiainen (Häme KSm). Vrt. myös yhd.
puutäi, puuntäi ’punkki’ ~ ka puuntäi id.
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Mägiste 1934 EKeel 13 176 (sm punkki ~ vi puuk), SKES
1962 642 (punkki ~ vi murt. pung, mahd. kontam. puun(täi) +
puukki (~ vi) ♦ puu).

punnertaa (Lönnr 1880; paik. et. länsimurt.) ’etw.
mit starkem Kraftaufwand tun, sich anstrengen’,
punnerrus; punnata (laajalti LSm) ’ponnistella, pinnistää, ahertaa, puurtaa’ ~ ka punnata ’(esim.) kaataa
t. nostaa jtak raskasta esinettä, ponnistella’,
punnistoa
’ponnistella’,
punnistoakseh
’ponnistautua’ | vi punnida ’ponnistaa, ponnistella,
pinnistää, pingottaa’.
Vaikutusta näkyy selvästi ainakin v:eistä pungertaa (paik. Häme ja ymp.) ’punnertaa, ponnistella’
(vrt. punkea ja et. sen ka vastineet) sekä ponnistaa
(ks. ponsi). Vrt. myös pinnistää.
SKES 1962 642 (sm ka vi; vrt. myös punta ’paini, voimainmittelö’).

punnita ks. punta1.
punoa (Flor 1702; yl.) ’zwirnen, flechten’, punos,
punonnainen, punonta ~ ink punn5oja ’punoa’ | ka
punuo ’punoa (nuoraa jne.); kiertää, pyörittää’,
punos ’punos; punonta-aines’ | ly punoda ’punoa,
kiertää’ | ve punoda ’punoa’, punodazh(e ’kiertyä,
punoutua’, punond ’punonta’ | va pun(ea, punoa
’punoa’ | vi punuda ’punoa, palmikoida; kutoa
(verkkoa); nitoa’, punutis ’punos, kudos,
punonnainen; punonta’
= lpN bodnet (E U Pi Lu), bâdnet (In Ko Kld)
’punoa; kehrätä; pleissata (köydenpätkiä toisiinsa)’
(N bodnot (Lu In Ko Kld T) ’vahvistaa köyden pää
kiertämällä lankaa sen ympäri; punoa’ mahd. < ims)
| md ponams ’punoa, palmikoida, kiertää’ | tVserL päqnem, I punem ’punoa, palmikoida’ | votj pun{in{i ’punoa, palmikoida; kiertää, kietoa’ | syrj p{inn{i ’punoa’ |
vogE P pon- ’punoa’ | ostjI ponql-, E punttq-, P pPonql- ’punoa’ | unk fon ’kehrätä; palmikoida’ ||
samJr pank®al- ’punoa, kiertää, palmikoida’ | T
fonúCa ’palmikko’, fonuCá- ’palmikoida’ | slk par-,
panpa- ’palmikoida’ | Km pun- ’punoa’. — Ims
sanoissa voi olla ositt. myös s. v. puna main. sgr v:n
*pu7ne- ’kiertää, sykertää’ aineksia. Semantt.
läheinen ja punoa v:n kannan kanssa äänt. identtinen
on s. v. punainen esitelty sgr *puna ’karva’, mutta
näiden alkuperäisestä yhteenkuuluvuudesta voidaan
esittää vain arveluja. Myös ieur laina-alkuperää on
esitetty (*pön-e/o-, baltt *pin-ti-, liett pìnti
’palmikoida’).

Lindahl & Öhrling 1780 LL 345 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 417 (+ vi unk), Castrén 1849 Ostj 94 (+ ostj samJr),
Lindström Suomi 1852 75 (+ votj), Ahlqvist 1856 WotGr 146
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 168 (+ md), CzF 2 1864 897 (sgr ~ ieur), MUSz 1873–
81 531 (+ tVser), Halász 1893 NyK 23 442 (+ samT slk), Wichmann 1903 SUST 21 21 (+ vog pun-), K. Donner 1920 SUST
49 145–46 (+ samKm), Collinder 1934 IUS 12, 69 (~ ieur),
Toivonen 1944 FUFA 28 211 (punoa ?? ~ puna), Uotila Vir
1944 31–32 (+ syrj), T. Itkonen Vir 1953 176–84, FUV 1955
51, 109, SKES 1962 642–43 (+ ka ly), MSzFE 1967 110,
TESz 1 1967 946, Janhunen 1981 SUSA 77:9 40 (sgr ~ sam),
UEW 1988 402–03, Sammallahti 1988 UrLang 539, Koivulehto 1991 SbÖAW 566 50, 113 (< ieur), EWUng 1993 407.

punssi1 (As 1770 punchi; laajalti länsimurt.), punsi
(Gan 1787) ’makea alkoholijuoma; (murt.) kahvin,
teen t. kuuman veden ja viinan (sekä sokerin) sekoitus / Likör; Punsch’
< nr punsch ’punssi’ < engl punch id. < hindust
panc oik. ’viisi’ juomasekoituksen viiden aineen
(viina, vesi, sitruunamehu, sokeri, mauste) mukaan.
— Ink punssi ’viinan, veden ja sokerin sekoitus’, ka
punVsVsi ’kahvi, tee t. mehu, johon on sekoitettu viinaa
ja sokeria’ < ven punVs ’punssi’ (< engl).
TS 7 1915 1109 (< engl), Hellquist 1939 SEO 797 (ruots sanasta), SKES 1962 643 (sm < nr; ka < ven), Nirvi 1971 InkS
441 (ink < ven).

punssi2 (paik. KPohjanm) ’metallin rei’ittämiseen
käytettävä puikko / Punze’, punssata ’lävistää metallia’
< nr puns ’metallinlävistyspuikko’, punsa ’punssata, lävistää’ << ital punzone < lat punctio
’pisto(s)’.
TS 7 1915 1109 (< ital saks), Hellquist 1939 SEO 797 (ruots
sanasta), SKES 1962 643.

punssi3 ks. pulssi.
punta1 (Agr »sata punda Nisuija») ’vanha painomitta, naula (hajat.); veneen ankkurikivi, paino nuotan
povessa (PKarj); rahayksikkö (uud., tilap. jo 1820) /
Pfund (Gewicht, Währungseinheit); Stein als Anker
od. Senker am Zugnetz’, puntakivi (etup. PKarj)
’ankkurikivi’, punnus, punnita (Agr; yl., ei Verml
Ink) ~ ka punnita (< sm) | vi pund (g. punna) ’leiviskä; (vanh. kiel.) vanha rahayksikkö, talentti’ | li p5unda ’leiviskä, 20 naulaa’
< sk, vrt. mr mn pund ’leiviskä, kippunta’, nr
pund ’leiviskä, punta’, goot mas as ags pund, mys
pfunt, saks Pfund ’naula, 1/2 kg; punta; (vanh. myös)
leiviskä’, engl pound ’naula; punta’ << lat
pondo ’paino’. — LpN bud |de (E U Lu In) ’leiviskä
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(6–8 kg); vanha raha (16 killinkiä); (In) jokin
entisajan painomitta; puuta’ < sk tai ositt. sm, lp
bud |do (In) ’ankkuri- t. painokivi (verkossa,
nuotassa)’ < sm; mdE pondo, M ponda ’puuta’, tVser
pundo ’raha, pääoma’: Vsi-wundäq ’hopearaha’ < goot;
ven murt. púnda ’riippa, painokivi verkossa’ < ims.
Vrt. punta2, puuta.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 340 (sm lp < germ, vrt. mys
phunt, kas pfunt, uys pfund, ruots pund jne.), Thomsen 1869
GSI 141 (sm ~ vi li lp < sk), Ahlqvist 1871 KO 179 (sm lp <
germ < lat), Qvigstad 1881 Beiträge 122 (sm lp < mn), Qvigstad 1893 NL 119 (lp < sk), Paasonen 1896 KielLis 26 (md <
germ < lat), Pogodin 1904 Severnorussk 52 (ven < ka tai sm),
Setälä 1906 SUSA 23:1 50 (md tVser < goot < lat), Setälä 1912–
13 FUF 13 430 (sm < germ tai sk), Kalima 1915 OLR 190 (ven
? < sm), Kettunen 1938 LivW 321 (+ li), Toivonen 1951 SM
58 7–11 (lp < sm tai ka; ven < ka; sm < sk; md tVser < goot),
Toivonen 1955 SanaSan 46–56, SKES 1962 643, Hofstra 1985
OsFiGerm 398–400.

punta2 (Karj ESavo): vääntää, heittää, lyödä puntaa
’painia, telmiä / ringen, toben’.
Liittynee (lähinnä takaperoisjohd:na) v:eihin
puntuilla (PKarj) ’rimpuilla, vääntelehtiä irti
päästäkseen (esim. lapsi sylistä, hauki verkosta)’,
punnertaa (ks. tätä); vaikutusta voi olla myös
sanasta puntti (paik. Ink), puntta (Lavansaari)
’kapina’ ~ ink puntta ’kapina’ | ka puntta, punttu
’kapina, mellakka; tora, tappelu’, punttuija
’kapinoida, mellakoida; tapella, nahistella’ < ven
bunt ’kapina, meteli’, buntovátƒ ’kapinoida, pauhata,
raivota’.
Toivonen 1951 SM 58 7–11, SKES 1962 644, Plöger 1977
RLDial 323.

puntari (Agr pundarit; yl.) ’yksinkertainen sauvamainen käsivaaka / Schnellwaage, Besemer’, puntaroida ~ ink punteri ’puntari’ (2. tavun e sanan
pezmeni ’puntari’ (< ven bezmén id.) vaikutusta?) |
ka puntari (uud.; < sm) | va pund(eri ’puntari’, vrt.
myös vi murt. pundre ’paino, joka riippuu
kangaspuissa’
< mr mn pundari, mmr vur pundare, nr vanh.
pyndare ’puntari’ << klat pondarium, joka on johd.
lat sanasta pondo ’paino’, johon palautuu punta1, ks.
tätä.
Brenner 1716 Kirje 261 (sm puntari, pundari ~ sk Handpundari), Hallenius 1732 BorFenn 40 (samoin), Ihre 1769 Gloss 2
354, Thomsen 1869 GSI 141 (< sk), Ahlqvist 1871 KO 179,
Streng 1915 NRL 171, Toivonen 1955 SanaSan 53, SKES
1962 644, Nirvi 1971 InkS 441 (ink < sm).

puntata (sot. 1920-luvulta) ’käydä luvattomalla lomalla, livistää, lintsata / sich unerlaubt vom Dienst
entfernen, sich absetzen, schwänzen’, rinn. pundata,
bundata, olla, käydä puntiksella, pundiksella, bundiksella, bondiksella id.
< ruots sot. bondis ’omavaltainen loma’, v. bonda < bondpermission ’luvaton (oik. »talonpojan»)
loma’.
Hämäläinen 1963 SotSlangi 15, 181–82, Hämäläinen 1964 KV
44 59.

puntilo (paik. Peräp) ’airon varsi lavasta kädensijaan, airon kädensijan puoleinen pää / Ruderschaft,
Griffende des Ruders’
< lpKo pudd(3ar(as (Kld) ’airon kädensija’ (voi
puolestaan olla lainaa jstak sm ponsi sanan johd:sta).
Toivonen 1951 SM 58 10–11 (johd:ia s:ista punta, lp bud |do
’paino’), SKES 1962 600 (s. v. ponsi; sm < lp).

puntti1 (ark.) ’nippu, paketti (tulitikkupuntti), pakka,
käärö; 10–12 naulaa (puuvilla)lankaa / Bündel (auch
als Garnmaß), Paket, Pack(en)’
< nr bunt ’kimppu, tukku, mytty, käärö; lankamitta: 10 vyyhteä pellavalankaa, 41/2 kg puuvillalankaa’ < as bunt, bund. — Vi punt (g. pundi) ’mytty,
käärö, kimppu’ luult. < saks; lpIn puntta < sm.
SKES 1962 644 (sm < nr; vi luult. < saks), LpIn 2 1987 412–
13 (lpIn < sm).

puntti2 (paik. Uus Satak Häme Karj KSm) ’(paksu)
antura-, pohjanahka / (dickes) Sohlleder’, punttinahka (Lönnr 1880), pultti (Lönnr; Pohjanm Kain) id.
< nr bunt-, pundläder ’paksu (antura)nahka’< as,
vrt. ns Pfundleder id.; nahkaa on myyty naulapainon
(= Pfund) mukaan punnittuna.
SKES 1962 644 (sm < ruots).

puntti3 (Lönnr 1880; yl. Satak Häme, muualta hajat.) ’housun lahje / Hosenbein’, punttu (paik. PSatak), pultti (LönnrLis 1886; paik. Satak E- ja KPohjanm), pulttu (EPohjanm) id.
mahd. < nr murt. (Sm) (byx)bult ’housun lahkeen
alaosa’, joka lienee sama kuin bult ’kangaskäärö’, as
bolte(n) ’pellavakangaskäärö’; tähän kai myös
punttu (Lönnr 1880; Tytärsaari) ’puolisukka’.
Karsten 1944 FmS 10 409 (sm < ruots), SKES 1962 644.

puntti4 (1797; yl., ei PSm Verml Ink) ’paino, punnus, luoti (esim. seinäkellon, vaa’an, silitysraudan) /
Gewicht (Uhr, Waage), Hantel, Bolzen des Bügel-
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eisens’, pultti (EKarj) ’seinäkellon tai silitysraudan
luoti, paino’
< ruots bult ’silitysraudan tai (murt. Sm)
seinäkellon luoti’, joka ainakin osaksi < as
bolte(n), ns Bolz(en) merk. mm. ’silitysraudan
luoti’. Sm puntti muodon -n- on ehkä puntti1 ja
punta1, punnus sanojen vaikutusta. Ks. myös pultti1.
SKES 1962 644 (sm < ruots).

ka, sopukka, pohjukka; kaarevuus / Falte, Winkel,
Bogen (eines Kleidungsstückes, eines Netzes, einer
Kette); Krümmung’, tähän mahd. myös puohtua
(paik. savmurt.) ’väljetä, venyä, taipua jalan mukaiseksi (jalkine)’ ~ ka puohe (g. puohtien) ’nuotan selys; syvä lahdeke; virran pyörre’.
Samaan yhteyteen kuuluu pohde (paik. länsimurt.) ’mutka, poimu’ — voivat kaikkinensa olla samaa sk alkuperää kuin pohti, puhti2 (ks. tätä).

puntti5 ’pultti’ ks. pultti1.

SKES 1962 645 (sm ~ ka).

punttu (Lönnr 1880; Satak EPHäme) ’suuri korvaton puuastia, tynnyri, nelikko, tiinu / großes, henkelloses Holzgefäß, Faß, Bottich’.
Deskr. sana, vrt. pönttö.

puokki ’merimerkki’ ks. pooki1.

SKES 1962 697 (s. v. pönttö).

puo (Jusl 1745; Satak PHäme EPohjanm) ’takamus,
anus / Hintern’, johd. puokko (EPohjanm, paik. PSatak) ’ruokansa valikoiva, nirso; perso, ahne herkuille’, puotto (JuslLis; paik. Satak) ’perso’
(johd:ien merk:n kannalta vrt. perso ja perse) ~ ka
puo ’vulva’ | ve po id.
? = vogE I poj, L P puj ’takamus, perse; takana
oleva’, E (äm) pojqmt (poss.-suff. sekä lok. pääte)
’takanani’ | ostjI P puj, E püj ’takamus, perse;
perä, -puoli, -reikä’ || samJr p5u‰ı ’takana oleva, taka’, p5u ’takamus’, p5una (-na lok. pääte) ’takana;
myöhemmin’ | Jn fuoC ’taaksepäin, takaisin’ | T fua
’takaosa’, fuanu ’takana; sitten’ | slk puun, puut
’myöhemmin, perässä, takana’ | Km puCmo ’takaosa,
loppu; takana’ | Kb bjudnja7n ’taka’ | M una
’jälkeenpäin’ | Taigi húnan ’takaisinpäin’.
Epätodennäköisempi on selitys, että ims sana
olisi lainaa < sk, vrt. mn fu“, nr fod, murt. fo, fö,
nn murt. fud, fu ’takapuoli; häpy, tamman tai nartun
sukuelin’.
Castrén 1849 Ostj 93 (ostj ~ samJr), Lindström Suomi 1852 76
(sm ~ slk), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve), Ahlqvist 1880
NOstj 125 (sm ~ ve ostj), Ojansuu Vir 1906 54 (puo ♦ povi),
Lidén 1911–12 FUF 11 129 (< sk), Setälä 1912–14 FUFA 12
37 (sm ~ vog ostj sam), Setälä 1912–13 FUF 13 430 (? < sk),
Setälä 1915 SUSA 30:5 23, 30 (sm ~ vog ostj sam), Donner
1920 SUST 49 173 (~ vog ostj sam), Mägiste 1928 Demin 100
(puokko ♦ puo, kuten perso ♦perse), Karsten 1944 FmS 10
410 (< sk), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 42–43, 47, FUV 1955
6, 51–52 (sm ? ~ vog ostj sam), SKES 1962 644–45 (+ ka),
UEW 1988 401 (sm ? ~ vog ostj sam), Sammallahti 1988
UrLang 547 (sgr).

puohde (Eurén 1860; Laat- ja PKarj savmurt.)
’vaatteen, verkon, vitjojen tms. poimu, laskos, mut-

puola1 (Schr 1637; L-, Kaakk- ja PSm) ’Vaccinium
vitis-idaea / Preiselbeere’, rinn. puolain (LPetri 1644
puolamet; EPohjanm LUus EHäme), puolama
(laajalti VarsSm EPohjanm, paik. KPohjanm),
puolukka (JuslP, Gan 1787; savmurt.), puolakka (Eja KaakkHäme) id. ~ ink p5ola ’puolukka’ | ka puola,
puolukka, puolaine | ly buol((e) | ve bol, bol®ane | va
p5ol(l)az, p5ol(ek(es | vi pohl, murt. pool(as), poolgas,
puhulgas, (Wied) pohlakas, poolakas | li b5uolgqz,
b5uolgqn id. (lpN murt. puolut ’puolukka’ < sm)
= syrj pul ’puolukka’ | vogI pol, L pul, P pil
’marja’ | ? unk bogyó id.
Ganander 1787 NFL 2 417a (sm ~ vi pohlad), Sjögren 1828
GS 1 241 (+ syrj), Ahlqvist 1856 WotGr 145 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 81 (+ ve), Donner 1875 Boningsplatser 129 (+
li), Munkácsi 1881 NyK 16 461–62 (+ ka), Ahlqvist 1891
SUST 2 45 (+ vog), Munkácsi 1897 NyK 27 163 (+ unk),
Donner 1920 SUST 49 143 (+ slk palkon ’suomuurain’), Lagercrantz 1939 LpWsch 694 (lp < sm), Turunen 1946 SUST 89
50–51 (+ ly), FUV 1955 109 (sm syrj vog), SKES 1962 645,
MSzFE 1967 108–09 (sm syrj vog unk ? slk), TESz 1 1967
323, FUV2 1977 124 (sm syrj vog unk), UEW 1988 392 (sm (>
lp) vi syrj vog unk ? slk), Sammallahti 1988 UrLang 547 (?
unk), *Koponen 1991 SUSA 83 142–45, 149, EWUng 1993
117.

puola2 (Schr 1637; yl.) ’käämi; (tikkaiden) poikkipuu, piena; pinna / Spule; Sprosse; Speiche’, puolata
(Jusl 1745) ’käämiä’ ~ vi murt. pool (g. -a) ’käämi’,
poolata ’käämiä’
< nr mr spole, nr murt. Sm sp5ola ’käämi; (pyörän) puola; säle, sukkula’, vrt. nn nt spole, kas sp5ole,
mys spuola, ns Spule id.; v. nr spola ’käämiä, puolata’, nn spola, nt spole, kas sp5olen, mys spuolen, ns
spulen id. — LpN buollâ, buolak ’käämi’ < sm; vi
pool (g. pooli) id. < kas.
Renvall 1826 SSK 2 86 (sm puola < ruots spole), Setälä 1912–
13 FUF 13 430, Saareste 1924 LVEM 228–31 (vi pool, -i <
ruots t. as), Ariste 1929 EKeel 8 79 (vi pool, -a < ruots, pool, -i
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< kas), Karsten 1944 FmS 10 410, SKES 1962 645–46 (lp <
sm).

Puola (Raam 1642) ’Polen’, johd. puolalainen
lähinnä kai < vur Poland, Polaland < kys P5ol®an
< puol Polan ’Polanie-heimoon kuuluva’. — Vi
Poola (-maa) ehkä < saks. — Sm puolakka (Sorol
1625) ’puolalainen’ < vur pålack(a), nr polack <
puol polak id. (alk. ’tasangon asukas’). Ks. myös
polakka, polkka, poloneesi, polska.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm puolakka < ven polják), Nissilä
Vir 1954 267, SKES 1962 646.

puolentaa ’jakaa kahtia, vähentää puoleen (Eurén
1860), vajentaa, vähentää (Laat- ja PKarj, paik. PSavo Kain), kuluttaa, hävittää (paik. PSatak PHäme)
/ halbieren, (auf die Hälfte) vermindern,
herabsetzen; verbrauchen, vernichten’, puolentua
’vähetä’, puole-ta (etup. PKarj) ’vähetä, huveta,
pienetä’ ~ ka puolentoa ’vähentää, kaventaa,
lieventää’, puoleta ’vähetä, pienetä; lievetä’ | ly
puoleta (prs. puolendan) ’vähentää, puolentaa’,
puol(eta ’vähentyä, vähetä’ | ve poleta (prs.
polendan) ’vähentää’, poleta ’vähetä’ | viE
poolenda- ’jakaa puoliksi, kahtia’.
Johdoksia sanasta puoli, ks. tätä.

’puoli’ | vi pool (g. -e) ’id.; puolikas; sivu’ | li p5uoDl
’puoli; puolisko; seutu; sivu’ (sm sanonnasta pitää
puolensa mahd. > lpN murt. buollâ ’hyvä syy sanoa
jtak; (et. kieltolauseissa) rohkeus t. kyky työhön t.
puolustautumiseen’)
= ? md pola ’puoliso (us. mies); (harv.) osa’,
johd. E polavtoms, M polaftäqms ’vaihtaa’, E poladoms, M poladäqms ’sitoa jatkoksi, jatkaa, pidentää;
yhdistää’ (md sanat edellyttäisivät sm-volg
alkumuotoa *pula).
Sanaa on vars. aiemmin verrattu samamerkityksisiin etuvokaalisiin etäsukukielten sanoihin, joista
ks. s. v. pieli. Toisaalta on esitetty, että sana olisi lainaa ieur (baltosl) taholta, vrt. ven pol ’puoli(kas);
(halkaistu) lattia(palkki)’. Ks. myös pola1.

SKES 1962 646–47 (s. v. puoli; sm ~ ka ly ve vi).

JuslP 290 (puoli ~ unk fel, fele ’dimidium’), Ganander 1787
NLF 2 417a (+ vi), Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 135 (+ va liha-p5oli), Ahlqvist Suomi 1857
95 (< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve), Ahlqvist 1863
Suomi 2:1 9 (sm puoli, unk fél < sl), MUSz 1873–81 490–92
(+ md), Mikkola 1894 SUST 8 29 (sm ei < ven), Wiklund 1896
SUST 10 194, 200 (lp < sm), Kettunen 1938 LivW 316 (+ li),
FUV 1955 48 (puoli ~ md sekä votj syrj, jotka mahd. kuitenkin
~ sm pieli), SKES 1962 646–47 (+ ka ly), MSzFE 1967 99,
196, TESz 1 1967 197, Joki 1973 SUST 151 175, Häkkinen
1987 ES 242–43, *Koivulehto 1987 LStA 161:2 202–04 (ksm
*p5ole- < *pola < ieur *polu- t. baltosl *palu-), UEW 1988 740
(sm (> lp) vi md ?? > sl), Sammallahti 1988 UrLang 539 (puoli
~ polvi), EWUng 1993 59, 373, 374.

puoleton (Hemm 1605) ’turvaton, avuton, voimaton, aikaansaamaton, varaton (paik. Savo KSm Pohjanm); tavaton, kohtuuton (PHäme ja ymp.); hillitön,
ilkivaltainen (lapsi; VarsSm LUus); vähäjärkinen,
mieletön, mahdoton (etup. Satak LUus PHäme) /
schutz-, hilf-, macht-, erfolg-, mittellos; übermäßig;
unbeherrscht, ungezogen; einfältig, unmöglich’,
puolettomu(u)s (Flor 1678) ’tavattomuus’ ~ ka
puoletoin ’voimaton, heikko; puolueeton’.
Johd. sanasta puoli, ks. tätä.

puolikko (Petraeus 1649 puolicoi; yl., ei Verml),
puolikka (EPohjanm) ’puolen tynnyrin astiamitta,
kaljatynnyri; iso puuastia / Hohlmaß: 1/2 Tonne,
Bierfaß; großes Holzgefäß’ ~ ink p5olikko ’puoli
mittaa, et. tynnyristä’, p5olokkoi ’oluttynnyri’ | ka
puolikko ’vetomitta: puoli tynnyriä, nelikko;
putilkka’ | va (Kukk, Tsv) p5olikko ’(olut)tynnyri’ | vi
poolik ’puo-likko’. — Sm > lpN murt. p5ulek (Lu In)
’pieni tyn-nyri, puolikko’.
Johd. sanasta puoli, ks. tätä.

SKES 1962 646–47 (s. v. puoli; sm ~ ka).

SKES 1962 646–47 (s. v. puoli; sm ~ ka va vi).

puoli (Agr; yl.) ’Hälfte; halb; Seite’, johd:ia (joista
ks. erikseen) puolentaa, puoleton, puolikko, puolisko, puoliso, puoltaa, puolue, puolus(taa), yhd. isä-,
äitipuoli, mielipuoli, osapuoli, silmäpuoli, sukupuoli
jne. ~ ink p5oli ’puoli; suunta; puoli seudusta,
paikasta ja ajasta puhuen’, poikap5ul ’poikapuoli’ | ka
puoli ’lukusana kahdesosa; keski-, puoliväli; yksi
kahdesta
t.
useammasta
vastakkaisesta
kokonaisuuden osasta; seutu; suunta; osapuoli,
puolue, joukkue; sukupuoli, sukulaisuus; näkökohta,
kanta, tapa, etu, hyöty’ | ly puoDl(i) | ve pol | va p5oli

puolipielai (KarjKann Ink) ’pitkänomaiseksi leivottu, imelä, puolivaalea (osto)pitoleipä / süßes festliches Mischbrot’, puolpielava
< ven polubélyj ’puolivalkea’; tästä myös > ka
polupieloi ’lesemättömästä jauhosta tehty (leipä)’.
Ruoppila 1952 Kotis 128 (< ven bélyj), Plöger 1977 RLDial
323 (< ven polubélyj).

puolisko (Lizelius 1776; yl. et. ISm), puoliska
(Jusl 1745; et. LSm) ’Hälfte’ ~ ink p5oliskoi ’puoli-
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kas’ | ka puolisko ’puolisko, puolikas’ | ly puoliVsk
’puolisko, puoli’ | ve poliVsk ’puolisko’.
Johd. sanasta puoli, ks. tätä.
SKES 1962 646–47 (s. v. puoli; sm ~ ka ly ve).

puoliso (Hemm 1605; etup. kirjak.) ’Gatte, Gattin’,
puolisa (Agr), yhd. avio-, avopuoliso ~ ka puoliso
’puoliso; puolue’.
Johd. sanasta puoli, ks. tätä.
SKES 1962 646–47 (s. v. puoli; sm ~ ka).

puoltaa (yl., ei VarsSm) ’vetää, viettää sivulle, vinoon; pitää parempana, suosia; puolustaa, kannattaa
(Lönnr 1836; eri tahoilla murt.) / zur Seite ausscheren, ausbrechen; vorziehen, befürworten’, vanh.
myös ’säestää runonlaulua (toistamalla esilaulajan
säe; JuslP, 1772)’ ~ ka puoltoa ’puoltaa, kannattaa,
suosia, puolustaa; mennä vinoon, väärään’.
Johd. sanasta puoli, ks. tätä.
Kylmänen Vir 1958 263–69, SKES 1962 646 (s. v. puoli; sm ~
ka).

puolue (As 1803) ’seutu, tienoo (paik. murt.), seudun asukkaat (Kiihtelysvaara); aviopuoliso, mies t.
vaimo (paik. PSatak); poliittinen ryhmä (uud. 1848;
hajat.) / Gegend, die Bewohner einer Gegend; Gatte,
Gattin; politische Partei’, puolueellinen (LönnrLis
1886), puolueellisuus ~ ka puoluveh, puoloveh ’ihmisjoukko, ryhmä; puolue’, (sukupuolta osoittamassa) muVzikkapuoloveh ’miesväki’.
Johd. sanasta puoli, ks. tätä.
Hakulinen Vir 1930 277, Rapola Vir 1943 28–30, SKES 1962
646–47 (s. v. puoli; sm ~ ka), Hakulinen 1979 SKRK4 186,
457, 466, Häkkinen 1987 ES 243.

puolukka ks. puola1.
puolus ’osa, osuus (Lönnr 1880); rahat, varat (PSavo KSm) / Teil, Anteil; Geld, Vermögen’, puolus
(-mies) ’vastapuoli (Jusl 1745); puolestapuhuja,
asianajaja (Gan 1787; hajat. Savo PSm)’, puolustaa
(Jusl; etup. kirjak.), puolistaa (paik. murt.) ’pitää jkn
puolta;
pitää puoliaan, korvata, maksaa’,
puolustautua ~ ink p5olissutt®a ’puolustaa, suojella’ |
ka puolus ’puoltaminen,
puolustaminen’,
puol(l)ustoa, puolistoa ’puolustaa, pitää puolta’ | ly
puoDiliVstada id. | va (Must) p5olissa- ’puolustaa’ | vi
murt. poolistada id.
Johd:ia sanasta puoli, ks. tätä.
SKES 1962 646–67 (s. v. puoli; sm ~ ka ly va).

puomi (1616 boomi; yl.) ’esteeksi, suluksi tms. asetettu poikkipuu, tanko; tukkilautan saartorengas;
kangaspuiden loimitukki; purjeveneen mastosta
ulkoneva vaakasuora puu, johon purjeen alareuna
kiinnitetään; hevosen kiinnityspaalu / Schlagbaum;
Kette von Sperrbäumen um das Floßholz; Kettbaum;
Baum der Takelage; Balken zum Anbinden der
Pferde’, rinn. poomi (EPohjanm ja ymp.), puoma
(etup. KSm KPohjanm) ~ ink p5omi ’aluksen puomi’,
puomip5u ’kaljaasin peräpurjeen puomi’ | ka puomi
’tukkipuomi, kangaspuiden tukki’ (< sm)
< mr vur nr bom ’sulku-, tukki-, purjepuomi,
kangastukki, kanki, korento’ < kas b5om ’puu, puomi,
tanko, kanki, kangastukki’ (= ns Baum ’puu’). —
Vi poom (g. -i t. -a) ’sulkupuu, telkipuu, purjepuu,
kangastukki, tanko’ < luult. kas.
Renvall 1826 SSK 2 88 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 171,
Karsten 1944 FmS 10 399 (poomi < ruots murt. b5om), 410–11
(puomi < ruots), SKES 1962 647.

puorti (Suomenl. itärannikko ja saaret) ’laivan t. veneen kylki, reelinki / Schiffsbord, Reling’,
gongbordi (As 1798) ’kattamattomaan alukseen
väliaikaiseksi kanneksi asetettu lankkusilta’
< nr bord ’laivan laita, parras, -puu; luukku’. Samasta lähteestä myös puuri2 sekä parras, ks. näitä.
SKES 1962 647–48 (sm < nr).

puoshaka (VR 1644 botzhaca; et. ISm Kymenl PPohjanm Länsip) ’uitto-, vene-, tukki-, palokeksi /
Flöß-, Boots-, Feuerhaken’, pooshaka (hajat. VarsSm Satak KaakkHäme) id.
< nr båtshake, murt. Sm bjåtshaka ’vene-, tukki-,
palokeksi’ (båt ’vene’ + hake ’haka, keksi’). — Vi
pootshaak, murt. poostaak ’puoshaka, keksi’ < saks
Bootshaken id.
Wessman Vir 1909 34 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 411,
SKES 1962 648.

puoska (LönnrLis 1886; et. PKarj) ’penska, lapsi /
Gör, Kind’ ~ ka puoska halv. ’kakara’.
Mahd. johd. sanasta puo ’takamus’ (ks. tätä). —
Sm muoska (Savo, paik. Karj) ’lapsi’ on mahd. kontam. pejoratiivisista lapsen nimityksistä puoska +
musikka, mukula, muksu.
Nirvi 1952 Suomi 106:1 36, SKES 1962 648.

puoskari (Jusl 1745; yl.) ’(yl. pejor.) itseoppinut
lääkäri, kansanparantaja / Quacksalber, Naturheiler’,
rinn. pooskari (EPohjanm), puuskari (paik. länsimurt.), johd. puoskaroida (Forseen 1738 puoscaroit-
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con imperat.), puoskia (PSm) ~ (sm >) ka puoskari
’puoskari’, puoskaroija, puoskita, puoskie ’puoskaroida’ (samoin lpN buos |kar (Lu) ’puoskari (N Lu);
juorujen levittäjä (Lu)’ < sm puoskari, lpN buos |karuVsVsat ’puoskaroida’ < sm puoskaroitse-)
< vur båskærere, båskärare ’parturi; välskäri’,
mr bardhskärare, bardskärer, vanh. tansk bartsker <
kas b®artsch5erer(e) ’parturi, parranleikkaaja’.
Qvigstad 1881 Beiträge 57 (lp < sm), Karsten 1944 FmS 10
411 (sm < ruots *b5oskare, mr bo-skärare, jossa bo ’karja’),
SKES 1962 648.

puosta (Eurén 1860; KaakkSm rannikko InkVi)
’rannalle keväällä ajautunut paksu jääkerros; vaahto
rannalla, rannalle ajautunut roska (Lavansaari) /
dicke Eisschicht, die sich im Frühjahr am Ufer
ansammelt; ans Ufer gespülter Schaum od. Dreck’
< vi murt. puost(as) ’jäälohkare, jääröykkiö’. —
Epäselvää on, kuuluuko tähän myös puosta (JuslP,
Renv 1826; osin VarsSm) ’jyrkkä, korkea joenranta,
ojanvarsi’.
Ojansuu 1920 Pn 181–82 (sm < vi poost), EEW 1982–83
2142.

puosu (rannikkomurt.) ’pursimies / Bootsmann’,
poosu (paik. VarsSm), pousu (Stjerncreutz 1863),
lyhentymä muodosta puosmanni (Ljungo 1609
puotzmanni; paik. VarsSm ja Suomenl. rannikko
sekä saaret), poosmanni (Stjerncreutz; VarsSm ja
Kymenl rannikko)
< vur nr båtsman, nr murt. Sm bjåsman id. — Vi
pootsman, poosman id. < saks Bootsmann id. t. ositt.
< ruots.
Renvall 1826 SSK 2 88 (puosmanni < ruots båtsman), Streng
1915 NRL 171–72, Karsten 1944 FmS 10 411, SKES 1962
648.

puoti (Ljungo 1609; itämurt.), puoji, puoli, puori
(nämä länsimurt.) ’kauppa; aitta, varastohuone /
Kaufladen; Vorratsgebäude, -kammer’ ~ ka puoti
’puoti, kauppapuoti’ (< sm)
< mr b5oS, vur bodh, nr bod ’kauppapuoti; aitta;
koju’, mn bú“, kys buode; kas b5ode > vi pood (g.
poe) ’puoti, kauppa’.
Renvall 1810–11 Orth 61 (puoti < ruots bod), Streng 1915
NRL 172, SKES 1962 648.

puoto (1802; paik. PHäme) ’pato, myllypato /
(Mühl)wehr’, puotto (Lönnr 1880) ’vesiputous’
< lp buo∞d∞do ’pato’ (sm pato sanan etym.
vastine).

Äimä 1908 SUSA 25:1 35 (sm < lp), SKES 1962 504, T. Itkonen 1993 SUST 215 164.

pupilli ’mustuainen, silmäterä / Pupille’
< ruots pupill ’id.; holhokki’ << lat pupilla, demin. sanasta pupa ’pikku tyttö’.
TS 7 1915 1133, Hellquist 1939 SEO 797 (ruots sanasta).

puppu (Lönnr 1880; Satak Häme) ’lapsille
annettava valmiiksi pureskeltu ruoka, puru; puuro /
vorgekauter Bissen für Kinder; Brei’, puppa
(EPohjanm), puppo (paik. Häme), puputtaa (et.
Häme) ’syöttää lapselle puppua’, pupattaa
(EPohjanm) id. ~ ka pupoi (lastenk.) ’puuro’ | vi
pupp (g. pupu) (lastenk.) ’puuro, ruoka’.
Deskr. sanoja, mahd. samaa alkuperää kuin pupu1, puputtaa.
SKES 1962 648–49.

pupu1 (Gan 1787; yl., ei Verml Ink; lastenk.) ’jänis,
kani / Hase, Kaninchen’, puputti (paik. LaatKarj) id.
~ ka pupu ’jänis’, puputti (kiert.) ’jänis;
(lastenk.) poika’.
Samaa onomat. sanuetta kuin puputtaa (ks. tätä).
Sm > nr murt. Sm pupu ’jänis, kaniini, jäniksen poikanen’. Sm (uud.) puputyttö ’vähäpukeinen yökerhon tms. tarjoilija’ on käännöslaina amerikanengl
sanasta bunny ’pikku kani; tarjoilijatar’.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 117–18 (sm > ruots), SKES
1962 649 (sm ~ ka), Rontu Vir 1980 74.

pupu2 (hajat. murt.; lastenk.) ’täi; mörkö (Liminka) /
Laus; »böser Mann»’ ~ ka pupoi (lastenk.) ’pöpö,
mörkö’
todennäk. < nr murt. Sm (lastenk.) bubb, bubba
’täi’ = nr bobba ’eräistä kuoriaisista t. muista hyönteisistä käytetty nimitys, lude’. Voi ositt. olla myös
s. v. pöpö main. sanoihin liittyvää deskr. ainesta.
Wessman 1936 FmS 4 16–17, SKES 1962 649.

puputtaa (Gan 1787; joks. yl.) ’äännellä kuin jänis;
syödä jäniksen tavoin; puhua epäselvästi / wie ein
Hase fiepen; mümmeln, murmeln’, (harv.) pupeltaa,
pupertaa, pupentaa id. ~ ink puputt®a ’papattaa
(moottori)’ | ka pupettoa, puputtoa, pupertoa,
pupultoa ’jäniksen tavoin syödä, äännellä, juosta
tiehensä’ | ve puputada, pupotada ’syödä
(jäniksestä); syödä puputtaa’.
Onomat. sanoja, vrt. lpIn pappaatti∞d (Ko) ’papattaa, puputtaa (jänis)’. Ks. myös pupu1.
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SKES 1962 648–49 (sm ~ ka ve).

puputyttö ks. pupu1.
pura1 (Gan 1787) ’taltta (etup. VarsSm Satak Häme); naskali, piikki, puikko (Savo KSm EKPohjanm); pora (paik. etup. hämmurt.) / Meißel; Ahle,
Dorn, Stift; Bohrer’, puras ’taltta (Jusl 1745; LUus
Satak EPohjanm E- ja KaakkHäme Kymenl, paik.
VarsSm KarjKann Ink); jääpuikko (Jusl jääpuras;
itämurt. PSm)’, purasin ’taltta (P- ja KaakkHäme),
naskali (et. PSavo Kain KPPohjanm)’, purata
’porata, kairata, kovertaa taltalla’ ~ ink pura
’pora’, purata ’porata’ | ka pura ’pora; naskali;
pyssynpiipun puhdistuspuikko’, puras ’jäätuura;
(rautateräinen) piikki, naskali; jääpuikko’, purata
’porata;
puhdistaa
pys-synpiippua
puhdistuspuikolla’, purastoa ’hakata tuuralla
avantoa’ | ly puras ’tuura’, purastada ’hakata tuuralla avantoa’ | ve puraz ’jäätuura; jääpuikko’, puriVs
’(jää)puikko’ | vi pura, purikas ’(jää)puikko’ | li pur®az ’taltta’, pur®astq ’kovertaa taltalla’
= ? lpN borre (Lu) ’(viilan, äimän) särmä; (Lu
myös) pora’ (voi olla ainakin ositt. < sk) | ? votj p{irtƒ/set (Munk p{ir{itVsa) ’väännin, näveri’, p{ir ’läpi
(adv.)’ | ? syrj p{ir ’läpi (adv.)’, p{ir-7nol ’pora’ (7nol
’nuoli’), p{ir(edn{i ’porata’, p{irid'z/ ’kanki, tuura’ |
vogE por5(e ’naskali’ | ostjI p3or, E P p3ar ’pora, näveri,
naskali’, P p3arit- ’porata’ | unk fúr ’porata, nävertää,
tehdä reikä’, fúró ’pora’ || samJr poreC ’kaira’ | slk
pur id., parin ’tuura’ | Km pa\ran, pq\ran ’kaira’. —
Samantyyppistä äännerakennetta edustavat monet
saman aihepiirin sanat sekä ural kielissä että
muuallakin (vrt. pora1, joka < germ (ruots); lisäksi
esim. votj port{in{i ’porata’, vogP p5or- ’kovertaa,
kaivaa’, huom. edelleen ora). Myös sm purra v:n
vastineineen on arveltu kuuluvan tähän yhteyteen.
Vrt. pura2.
Ganander 1787 NFL 2 421 (sm ~ unk, lpR poritz), Gyarmathi
1799 Aff 373 (unk ~ sm purra, lp borret), Castrén 1849 Ostj
93 (+ ostj), Lindström Suomi 1852 76 (~ ruots borr ’pora’, lat
furare ’porata’), Castrén 1858 Ostj2 100 (+ samJr), Europaeus
1868 Suomi 2:7 137 (+ syrj pyr ’kaira’), Ahlqvist 1871 KO 68
(sm < ruots borr), Anderson 1879 Studien 115 (+ vi li; ~ purra; ~ ieur), Setälä 1912–14 FUFA 12 34–35 (+ slk), Setälä
1915 SUSA 30:5 85 (+ vog; vrt. purra; ? ~ ieur), K. Donner
1920 SUST 49 151 (+ samKm; sm puras ~ votj syrj slk), Kalima 1944 FUF 28 134 (+ ve), FUV 1955 52 (sm pura ~ vog
ostj unk samJr slk Km; sm puras ~ votj syrj ostjE p3arqtƒ, slk
paren), SKES 1962 649–50 (+ ka ly lpN borre, ? lpR; ostj p3arqtƒ mahd. < syrj), Rédei 1962 SyrjPostp 146 (+ votj syrj p{ir
’läpi’), TESz 1 1967 987, MSzFE 1967 222 (semantt. syistä sm
purra vastineineen ei voi kuulua tähän), IllitVs-SvitytVs 1971
OSNJa 186, UEW 1988 405, Sammallahti 1988 UrLang 539,

553 (sm-perm pura (sm puras) ’tuura’ ja ural pura ’kaira’ eri
sanoja), Koivulehto 1994 SympBopp 138 (vanha laina < ieur).

pura2 (PSavo, osin PKarj KPPohjanm) ’nuori sonni
/ junger Stier’ (härkä-, härän-, sonni(n)pura),
purikka (paik. murt.) id., purakka, purakko ’id.,
nuori ori; pieni poika’.
Sama sana kuin pura1. Nimitys perustuu todennäk. pura sanaan merk:een ’piikki’ (ka myös ’siitin’)
ja on motivaatioltaan verrattavissa ori, oroisa
’uroshevonen t. -sika’ sanoihin (♦ ora ’piikki’). Sen
sijaan sm purikkahauki, hauenpura (et. Savo ja
ymp.) ’pieni hauki’, vi purikas id. lienee hauen
kokoa ja muotoa kuvaava ilmaus (vrt. pulikka).
Ruoppila 1943 Kotiel 1 103–05, FUV 1955 52 (aiheettomia
rinnastuksia etäsukukieliin), SKES 1962 649 (~ pura1).

pura3: eripura ks. purista.
purakka (Eurén 1860; LounSm EHäme Kain, paik.
KPPohjanm Peräp), purakko (Jusl 1745; paik. Kymenl PKarj PSavo) ’puinen leili, pieni tynnyrin
tapainen astia / hölzerner Lägel’ ~ ka purakka,
purakko ’tuohiastia’ | ly burak(ko) ’kori, päre- t.
tuohikoppa, (pyöreä t. pitkulainen) tuohiastia’ | ve
burak ’tuohikoppa’
< ven burák ’tuohiastia, -soikko; pitkulainen astia, jonka pohja ja kansi ovat puusta’. — Sm > nr
murt. Sm poraka ’(kaksipohjainen) puupullo’,
lpIn puureh: suona-p. ’pajunkuori- t. tuohilieriö,
jossa säilytetään ompelemiseen käytettäviä suonia’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 95
(sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 92 (sm ka ve < ven), Wessman 1930–32 SO 2 61 (sm > nr murt.), Kujola 1944 LyS 24 (ly
< ven), Kalima 1952 SlS 142, SKES 1962 650, T. I. Itkonen
1968 SUST 145 69 (lpIn < sm), Plöger 1973 RL 147.

purakko ks. puro.
puraksi (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’booraksi
(boorihapon
suola,
käytetty
esim.
syöpäläismyrkkynä sekä metallien juottamisessa) /
Borax’, rinn. po(o)raksi, puras, puratsi, puraaksi id.
< ruots borax ’booraksi’ samaa kantaa kuin
boori, ks. tätä.
SKES 1962 650 (sm < nr).

puras1 ’taltta’ ks. pura1.
puras2 ’kupla’ ks. purha.
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purha (paik. PKarj Kain) ’vesiputous; kosken t. virran kuohu / Wasserfall; Gischt an einer Stromschnelle’, purhottaa (Lönnr 1880) ’kuohua (koski)’,
purhu-ta (Gan 1787 purhuaa ’(vesi) pursuu’) ~ ka
purha ’pore, vaahto, kuohu, ryöppy; pyörre; (a.)
kuohuva, poreileva; virta, koski’, purhata ’kiehua,
kuohua, ryöpytä, virrata, kohista (koski); pärskyttää,
ryöpsyttää’, purhoa ’kiehua, kuohua, hyrskytä’,
purhuta ’kohista, kuohua’ | ly burh(u) ’(kosken)
kuohu’.
Deskr. sana, joka liittyy s. v. purista main. sanojen yhteyteen; lisäksi tähän kuulunee sm puras (PSavo) ’ilmakupla vedessä’. — Äänt. ja merk:n puolesta
läheisiä sanoja ovat lisäksi ly burVz ’(kosken) kuohu’,
ve burVz ’veden kohina, kuohu’ sekä lpN bor |Vsot (U
Pi Lu In Ko Kld) ’kuohua, ryöpytä; polskia’, E
bårsedh id. Vrt. myös pursua.
Ojansuu 1920 Pn 24–26 (sm ~ ka sekä vi purata ’pursua’),
SKES 1962 650–51 (+ ly ve; samanlaisia myös lp:ssa).

purilas (tav. mon. purilaat, Jusl 1745 purilat; Satak
Häme itämurt., ei Verml Ink) ’kahden riu’un varaan
tehty kanto- t. vetolaite, paarit / Schleife,
Tragbahre’, puri (mon. purit; PKarj) id.
Todennäk. < germ, vrt. as ja nr murt. bör ’paarit’
(< *bur-); toista ablaut-astetta edustaa nr bår id., mr
b®ar (germ *b5er-), molemmat ovat v:n *b5er- ’kantaa’
(nr bära) yhteyteen kuuluvia johd:ia. Sm sanan
laina-lähteeksi on esitetty germ johdosta *burilaz,
akk. *burila-, mutta tällaista muotoa ei germ taholla
ole todettu. Lienee ajateltavissa, että sm sanan
muotoon ovat vaikuttaneet semanttisesti läheiset
sanat parila (~ parilas), hamila (~ hamilas) ja sapila
(~ sapilas), ks. näitä.
Lindström 1859 KeltGerm 145 (< germ, vrt. saks bahre, ruots
bår), *Setälä 1911–12 FUF 12 279–80 (< germ, vrt. mn berill
sekä sm parila), Collinder 1932 Urgerm 1 177 (germ ablautvaihtelusta *b5er- ~ *bar- ~ *bur-), Karsten 1944 FmS 10 369,
Vries 1961 AnEW 33, SKES 1962 651–52 (+ kaP), Hofstra
1985 OsFiGerm 314, 315.

purista (Raam 1642; etup. itä- ja hämmurt.), rinn.
purata (: purajaa) ’sorista, porista; lörpötellä,
jutella; nurista, jupista / blubbern; plappern,
schwatzen; nörgeln, murren’, purina (Jusl 1745);
pure (KSm ja ymp., KarjKann) ’pore, kupla,
vaahto’, tähän mahd. myös pura: eripura (Agr)
’erimielisyys, kiista’ ~ ink purissa (kuuma kivi
vedessä), purist®a ’niistää’ | ka purissa, purata
’porista, solista; pöristä, surista; murista; höpöttää,
marmattaa, nalkuttaa’, purineh ’(veden) porina;
(hyönteisen) pörinä; (puheen) pölpötys, nalkutus,

toruskelu’ | ly buriVsta ’pöristä (paarma)’ | ve bur(eita
id., buraita ’mutista, jupista’ | va burisa ’kurista
(vatsa)’ | vi puristada ’korskua, pärskyä’, murt.
(Wied) puriseda ’porista, solista, pulputa’ | li bu\r‰ıkVsq, buC \rVzq ’mutista’.
Onomat. sanoja, vrt. porista, pöristä, murista.
Ks. myös puro ja puristaa.
Kettunen 1938 LivW 32 (sm ~ vi li), Tunkelo 1944 VeKÄH 50
(+ ka ly ve), SKES 1962 651 (+ va; onomat.).

puristaa (Gan 1784; joks. yl., ei Ink) ’drücken; einklemmen; ausquetschen’, puristua, puristus (: puristuksissa), puristin ~ ink purist®a ’puristaa’ | ka puristoa ’puristaa, likistää; ahdistaa, olla ahdas’, puristuo
’puristua, pusertua, likistyä’ | vi (Wied)
puristada ’painaa’.
Mahd. merkitykseltään abstraktistunut purista
v:n johdos. Merk:n kehitykseen on voinut vaikuttaa
äänt. läheinen pusertaa, ks. tätä. Vrt. myös rutistaa
ja rutis-ta.
Hakulinen 1946 SKRK 2 92 (♦ purista), SKES 1962 651 (+ ka
vi).

purit ’paarit’ ks. purilas.
purje (Agr; yl., ei LounSm EPohjanm) ’Segel’,
merk. myös ’myötätuuli (JuslLis; paik. murt.),
vauhti (paik. Savo ja ymp.)’, purjehtia, purjehdus;
purjakka (Iitti) ’kova vauhti’, purjuta (paik. EKarj)
’tuulla kovasti’ ~ ink purje ’purje’ | ka purjeh id.,
purjehtie ’purjehtia; panna purjeeksi’ | ve pu\reh | va
(Tsv) purj(e ’purje’ | vi puri (g. purje) ’purje’,
purjetada ’purjehtia, seilata’, ilm. myös purjus
’humalassa’ (josta > sm paik. kaakkmurt. purju:
purjussa, ink purjus, va purjuz id.), purjutada
’juopotella’ | li p5u\raz ’purje’, p5u\ritq ’purjehtia’
= lpN borjâs (Pi Lu In Ko Kld T) ’purje’, borjâstit ’purjehtia’, N bor |jâd (In Ko Kld T) ’myötätuuli,
purjetuuli’
< germ *burja-, vrt. mn byrr, nr (murt.) bör
’myötätuuli, suotuisa tuuli’. — Merk:iin ’pörröinen,
tuuhea-, pitkäkarvainen; pörhistää (karvat); lähteä
kiireesti’, joita varsinkin sm:ssa ja lp taholla runsaasti tavataan, vrt. mys burien (germ *burjan)
’nostaa ylös’, sih burien ’nousta ylös, kohota’,
mn byrja ’saada vauhtiin, alkuun; nostaa ylös’ (nr
börja ’aloittaa’). Germ sanojen lähtökohtana on v.
*b5er- ’kantaa, saada liikkeelle’; *burja- siten alk.
’liikkeelle paneva voima’, joka on voinut olla
myötätuuli, mutta yhtä lailla (joko germ taholla tai
vasta ksm:ssa) ’tuulen voimaa kasvattava
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(lehti)purje, veneen kokkaan lyöty nuori lehtipuu’.
— Ims > liett bùrîe, latv bure, bu„re ’purje’, mven
prVe, p3urVe id.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 350 (sm ~ lpR, norj böri), Ganander 1787 NFL 2 423 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 246 (sm ~
lpN R In), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist 1871 KO
157 (+ li; < germ, vrt. mn byrr), Thomsen 1890 BFB 163–64
(+ ka; < baltt, lainasuunta voi olla toinenkin; mven < ims),
Setälä 1890–91 ÄH 312 (+ ve; < baltt), Kalima 1915 OLR
187–88 (ims (? < baltt) > mven), Mikkola 1930 IzglMM 442
(baltt < ims), Kalima 1936 BL 148 (baltt luult. < ims), *Peltola
Vir 1955 360–80 (omap. deskr. sana, runsaasti lp materiaalia,
alkumerk. ’jk tuuhea, tiheä, pörröinen’ so. ’lehtipurje’), SKES
1962 652–53 (ims-lp), Koivulehto Vir 1970 182 (< germ),
*Koivulehto 1973 NphM 74 575–83 (< germ), Hofstra 1985
OsFiGerm 316–17.

purjo (Gadd 1768 purju; nyk. joks. yl.), purjosipuli
’Porree’
< nr purjo(lök) ’purjosipuli’, vanh. myös porro,
purri id., vrt. tansk porre, ns Porree, ransk porreau
(mransk porjon) id. < lat porrum, porrus ’(ruoho)sipuli’; nr muodon taustalla voi olla ransk
murremuoto por(r)iau, porion ’purjo’. Vanhin
muoto ruotsissa on purlök (vrt. as porl5ok), josta >
sm (vanh. kirjak., Raam 1642) puurlaukka.
Renvall 1826 SSK 2 89 (sm purju < ruots purio), Streng 1915
NRL 173 (sm puurlaukka < vur), Öhmann 1943 NphM 44 18–
19 (ruots sanasta), SAOB 21 1957 P 2454, SKES 1962 652.

purju: purjussa ’humalassa’ ks. purje.
purka (Peräp Länsip) ’poron karvanvaihdon aika;
poron uusi tiheä karva syksyllä / Zeit des Haarwechsels beim Rentier; neues dichtes Fell des Rentiers im
Herbst’, purkapeski (LönnrLis 1886) ’lyhytkarvaisesta taljasta tehty poronnahkaturkki’
< lpN bor |ge (U Pi Lu In Ko Kld) ’poron karvanvaihto; karvanvaihdon aika; poron lyhyt syyskarva’;
lp sana voi olla sm purkaa v:n (ks. tätä)
nominaalinen vastine.
Äimä 1919 SUST 45 193 (sm < lp), SKES 1962 653.

purkaa (: puran; Agr prs. purghan; yl.) ’zerlegen,
abbrechen; auftrennen, abwickeln; abladen, löschen;
aufheben, widerrufen’, rinn. purata (: purkaan) id.,
johd. purkautua, purkaus, purku ~ ink purk®a
’purkaa; ratkoa, hajottaa’ | ka purkoa ’id.; tyhjentää,
purkaa kuormaa; perata, puhdistaa’, purkavuo ’tulla
puretuksi, peruuntua’ | ly purgada ’purkaa’ | va
purk®a id. | vi murt. (Wied) pureta (prs. purgen)
’tyhjentää’ (ainakin murt. purata (prs. purgan)
’purkaa, hajottaa’ ilm. < sm) | li purgq ’tyhjentää

(verkkoa kaloista)’ (sm > lpN bur |get ’peruuttaa
kauppa; penkoa; tutkia’, nr murt. Sm pork(a)
’purkaa (kuormaa, saumaa)’)
= ? lp bor |ge ’poron karvanvaihto;
karvanvaihdon aika; poron lyhyt syyskarva’ (voi
kuulua tähän, jos alkumerk. on ’karvanluonti’; ims
taholla se voisi olla ’päästää irti, pudottaa’, merk:n
puolesta vrt. luoda, sato) | ?? tVserL päqrgedäm, I
purgedam ’kaivaa, penkoa, myllertää’. — Mikäli tVser
sana on toista alkuperää, voidaan ims purkaa ja lp
*purka sanojen ehkä katsoa kuuluvan s. v. purku
main. sanojen yhteyteen (merk. ’sataa, pyryttää’ >
’pudottaa, päästää (irti)’).
Ahlqvist 1856 WotGr 146 (sm ~ va), Qvigstad 1881 Beiträge
57 (sm ~ lp burget), Äimä 1919 SUST 45 193 (sm purku ’pyry’ ~ lp bor |ge), Kettunen 1925 EKeel 3 121 (sm ~ vi li),
Wessman 1954 FmS 15–16 118 (sm > nr murt.), SKES 1962
653 (+ ka ly tVser, ? md purgavtoms ’ajaa hajalle, säikyttää tiehensä’; lp bur |get < sm; vi ? < sm), T. Itkonen Vir 1983 359
(purkaa ~ purku), UEW 1988 741–42 (sm li ~ ? md ? tVser;
onomat.).

purkka ks. puru.
purkki (Renv 1826; joks. yl.) ’tölkki, (kukka)ruukku; pieni vene / Dose, (Blumen)topf; kleines Boot’,
johd. purkittaa, purkillinen
< nr burk ’purkki’, mr budhker (mn bu“kr, as
bodik ’pieni astia’). — Tästä germ sanueesta on arveltu varhemmin lainautuneen sm sanan putikka
’pieni tynnyri’, mutta oletus on aivan epävarma; se
voi olla myös sanojen putina ja purakka kontam.
(ks. näitä).
Renvall 1826 SSK 2 89 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS 4
221, 343 (samoin; vrt. myös mn bu“ika ja sm putikka), SKES
1962 653.

purku (Gan 1787) ’lumipyry (Laat- ja PKarj Ink,
osin Savo); kinos (EKPohjanm) / Schneegestöber;
Schneewehe’, purkaa (paik. KPohjanm ja ymp.)
’tuiskuttaa; särkyä vaahdoksi (aallot)’ ~ ka purku
’lumipyry, tuisku’, purkoa ’tuiskuttaa, pyryttää’ | ly
purg(u) ’lumipyry, tuisku’, purguta ’tuiskuttaa, pyryttää’ | ve purg ’lumipyry’ (rinn. ilm. ven búrja
’myrsky’ sanan vaikutuksesta myös bu\rg ’pyry’)
= lpN bor |gâ (Pi Lu In Ko Kld T) ’lumipyry’ | ?
md purgams ’roiskuttaa, roiskia’, M porf ’lumipyry’
| tVserI purgäqzV ’lumikinos, pyry’, purga (prs.)
’pyryttää, pöllyää’ | ? votj puran{i ’hehkua (hiilet)’,
purd'/z{in{i ’pöllytä, pyöriä (lehdet ilmassa); leimahtaa’
| ? syrj p{ira ’lumipyry’, p{ir/z{in{i ’tuiskuttaa umpeen,
lennättää hiekkaa t. pölyä; peittyä (lumeen, hiekkaan
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t. pölyyn)’ | vogE pork5(e, L pork, P porxaj ’lumipyry,
-myrsky; kinos’ | ostjI p3ork{i ’savu, sääskisavu’, p3orki-wat ’lumimyrsky’ (wat ’tuuli’), P p3arxa ’tuuleton
suuria hiutaleita satava lumisade’, p3orxa ’tuisku, pyry’, vrt. myös P p3ortq-, p3artq- ’tuiskuta umpeen
(tie)’ || ? samJr p®aront®aj ’lumikinos’ | ? slk purq®at
’lumipyry’, purq®altVse- ’tuiskuta umpeen’. — Ims >
ven púrga, purgá ’lumituisku; tuulinen ja kylmä
tihkusade’ ja tästä edelleen > syrj purga ’lumituisku,
-myrsky’. Osa ural kielten sanoista voi olla erillistä
(mahd. deskr.) alkuperää. Ks. myös purkaa.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven burja, »Sibir.» purga),
Sjögren 1852 MélR 2 120 (sm ~ ka au ve, md purgima ’roiskuttaa’; ven < ims), Qvigstad 1881 Beiträge 55 (sm pyrky ~ lp
bor |gâ, mdM porf, syrj purga), Ahlqvist 1891 SUST 2 39 (+
vog), Gombocz 1901 NyK 31 363 (ostj vog < tat t. ~ ? sm),
Wichmann 1901 WotjChr 98 (sm ~ votj purd'z/ {in{i), Kalima 1910
SUST 29 117 (syrj < ven < ims; sm ~ lp), Setälä 1912–14
FUFA 12 107 (+ tVser, slk purqa ’savu’), Kalima 1915 OLR
190–91 (+ ly; ven < ims), Setälä 1915 SUSA 30:5 40 (+ md
purgams), Paasonen 1917 Beiträge 96 (slk purqa lainaa < ?
ostj t. vog), K. Donner 1920 SUST 49 175 (+ slk purq®at),
Wichmann & Uotila 1942 SyrjWsch 207 (syrj p{ira, p{ir/z{in{i ~
votj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 168 (sm ~ tVser votj syrj),
FUV 1955 52, SKES 1962 653–54 (+ ? samJr; deskr.), Lytkin
& Guljajev 1970 KESK 236 (syrj p{ir/z{in{i ~ sm md tVser votj),
UEW 1988 406–07, Sammallahti 1988 UrLang 547 (sm ~ lp
tVser vog ostj, unk forr ’kiehua’).

purlakka (Eurén 1860; KaakkSm Ink) ’joutomies,
kulkuri; poikamies / Landstreicher, Vagabund; Junggeselle’
< ven burlák ’talonpoika, joka hakee ansiota
muualta; työmies, lautturi; raakalainen; kulkuri’;
samasta lähteestä ovat peräisin myös ink purlakka
’räyhääjä’ | ka purlakka ’naimaton mies; kiertelevä
työmies’ | ly burlak ’kotiseutunsa ulkopuolella ansiotöissä oleva mies’ | ve burlak ’kiertelevä työmies’
| va (Tsv) burl(ek | vi purlak ’venäläinen talonpoika;
hulttio’.
Lönnrot 1880 SRS 2 282 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
92–93 (sm ka ve vi < ven), Kujola 1944 LyS 24 (ly < ven),
Kalima 1952 SlS 142, SKES 1962 654 (+ va), Nirvi 1971 InkS
442 (ink < ven), Plöger 1973 RL 147–48.

purnata (ark., murt. paik. etup. I- ja PSm) ’valittaa /
meckern, nörgeln’, paik. murt. myös ’puhua epäselvästi, mutista’, purnaaja.
Ilm. sotilasslangin välityksellä levinnyt deskr. sana, johon liittyvät myös murt. (paik. I- ja PSm) purna: purneissaan ’äkeissään’, purnake ’äkäinen
ihminen’, purnottaa ’murjottaa’, mahd. myös
purnallaan ’lerpallaan, törössä (huulet)’.

Hämäläinen 1964 KV 44 57.

purnu (JuslP, Gan 1787) ’hinkalo, laari (Karj Ink,
osin PSavo); maahan kaivettu (ja salvoksella tuettu)
ruokatavaroiden säilytyskuoppa, tilapäinen varasto
(Satak Häme, paik. Peräp) / Kasten, Kiste; (mit
Holzwänden
versehene)
Erdgrube
zur
Aufbewahrung von Lebensmitteln, behelfsmäßiges
Vorratslager’, rinn. purmu (VarsSm Satak
EPohjanm) ’nauriskuop-pa’, johd. purnukka ’pieni
astia, purkki’ ~ ink purnu, purno ’viljalaari’ | ka
pu(u)rnu ’(vilja-, jauho)laari, hinkalo’ | ly purn(u),
p5urnu ’(vilja)laari’ | ve purn id.
? = lpN (Leem) buorna (E Lu In Ko Kld T)
’maan pinnalle t. sisään tehty säiliösalvos’ (äänt.
perustein pikemminkin lainaa < sm) | votj b(er7no
’myllyn tuutti; oluenpanosammio’ | syrj bur7na ’suuri
haapapuusta koverrettu astia, laari’ (tVser p3ur7na
’tuohi- t. niinikoppa’ mahd. vanha laina < votj t.
syrj, samoin tVsuv pqrne ’kori’ < votj).
Castrén 1845 EGTsch 69 (sm ~ tVser pura), Lindström Suomi
1852 76 (+ syrj), Lönnrot 1858 Hiisi 575 (sm ~ lp buorna),
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve), Saxén 1895–98 Lånord 201
(sm purmu > nr murt. Sm), Wichmann 1903 SUST 21 148 (sm
~ votj syrj; perm > tVsuv), Setälä 1904–05 FUF 4 151 (+ ka),
Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 25 (tVser p3ur7na), SKES 1962
654–55 (+ ly; lp mahd. < sm, jos -7n- alkuperäinen), Bereczki
1977 NyK 79 64 (tVser < perm), T. Itkonen Vir 1983 357 (ims
mahd. vanha laina < lp), UEW 1988 735–36 (sm ~ ? lp votj
syrj; tVser tVsuv < votj).

puro (Alm 1772; yl. muualla paitsi LounSm) ’Bach’
~ ka puro ’puro, pieni oja’.
Todennäk. samaa onomat. alkuperää kuin purista
(ks. tätä). Samaan yhteyteen kuuluvat myös sm purakko (paik. KaakkSm KPohjanm ja ymp.) ’kostea
maastokohta; lampi, rapakko’ ~ kaP purakko ’puro’.
Budenz 1867 NyK 6 466 (~ purra), Hakulinen 1946 SKRK 2
19 (onomat., ♦ purista), SKES 1962 655 (+ ka; joko onomat. t.
♦ purra).

purpattaa (Lönnr 1880; etup. itämurt.) ’lörpöttää,
nurista, napista; porista / schwatzen, nörgeln; blubbern’, purpatella, purpatus ~ ka purpettoa
’puhua epäselvästi, pölpöttää; marmattaa, nalkuttaa;
porista, pöristä, murista’, purpetus | ly burbettada
’murista, jupista’ | ve burbotada id.
Onomat. sanoja, varmaankin samaa alkuperää
kuin purista, ks. tätä.
Tunkelo 1946 VeKÄH 50 (ka ~ ly ve), SKES 1962 655.
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purppura (Agr purpura, purpuri; etup. kirjak.) ’punainen väri(aine); (hohtavan) punainen / Purpur;
purpurn’, purppurainen, purppuroida
ositt. vur (purpur) välityksellä, ositt. suoraan <
lat purpura ’purppura’ (myös esim. kas purpur, mys
purpura, ns Purpur, ransk pourpre, engl purple id.)
<
kr
porph/yra
’purppura’,
porph/yreos
’purppuranvärinen’.
Petander 1893 Suomi 3:6:3 35 (lainasana), Streng 1915 NRL
172 (sm < vur < lat), Hellquist 1939 SEO 798 (ruots sanasta),
SKES 1962 655 (sm (Agr) mahd. ositt. suoraan < lat).

purpuri (Lönnr 1880; länsimurt.), rinn. purppuri
(et. KPohjanm) ’useiden tanssien muodostama sikermä / Serie versch. Tänze in best. Abfolge’
< nr murt. purpuri id., mukaelma nr sanasta potpurri << ransk pot-pourri ’id., sekoitus’, alk. ’eräänlainen tähteistä koostuva ruokalaji’.
Forsman (Koskimies) Valvoja 1891 88 (lännestä saatu lainasana, potpourri, lisäksi kansanjohdannainen), Saxén 1895–98
Lånord 201 (nr murt. < sm), Hellquist 1939 SEO 780 (ruots
potpurri sanasta), Wessman 1956–57 FmS 17–18 198 (sm < nr
murt.), SKES 1962 655.

purra (Agr; yl.) ’beißen’, puraista, pureskella, pureutua, purema, ks. erikseen puru ~ ink purra ’purra’, pureksennella ’pureksia’ | ka purra ’purra,
järsiä; kuohita (poro) puremalla; kalvaa, kivistää,
nipistellä
(pakkanen)’,
pureksie,
puretella
’pureskella’, purema, puretes ’purema’ | ly purda
’purra; vihloa, nipistää, koskea’, pu\rijad (mon.)
’kouristukset (vatsassa)’ | ve purda ’purra, pakottaa’,
puralda, pur®ata ’puraista’, pur(esketa ’pureskella’ |
va purra ’purra’, pur(ella ’pureskella (toisiaan),
tapella’ | vi pureda ’purra’, purelda ’tapella (toisiaan
purren); kinata, torailla’ | li puCrrq ’jyrsiä; murentua’,
puCrtq ’murentaa’
= lp borrât ’syödä; purra (esim. koira, pakkanen,
hyönteinen)’ | mdE po\rems, M po\rqms ’jyrsiä, kaluta, pureskella; syödä’ | tVserL päqram, I puram
’purra, pureskella, jyrsiä’, L päqräqlam, I purlam
’puraista’ | votj pur{in{i ’purra, puraista (rikki)’ | syrj
purn{i ’purra’ | vogE I por-, L P pur- ’purra’ | ostjI
p3or-, E P p3ar- ’purra, puraista, pistää (käärme);
nakertaa, jyrsiä; särkeä, kolottaa’ || sam (johd:ia) M
hornam (prs.) ’syön’ | Taigi hórsu | Krg horVsim id.
— Tähän yhteyteen voivat kuulua vanhan
rinnakkaisnominin edustajina myös s. v. pura1 main.
sanat.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 351 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 2 422 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 140 (sm ~ lp),
Castrén 1845 EGTsch 69 (+ tVser puralam), Castrén 1849 Ostj

93 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 101 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 168 (+ mdM), Budenz 1867 NyK 6 466 (+ li vog), MUSz 1873–81 443 (+ syrj),
Aminoff 1896 SUSA 14:2 13 (+ votj), Saareste 1924 LVEM
277 (+ ka?), Lehtisalo 1928 SUST 58 131 (+ samJr Jn slk,
joiden merk. ’palaa, polttaa’), Lehtisalo 1936 SUST 72 218 (+
samKrg ’syödä’), FUV 1955 109–10 (ei sam), SKES 1962
655–56 (+ ly; ?? samJr Jn slk), Janhunen 1977 SamWsch 127
(samM Taigi Krg < ksam *por- ’syödä’), Janhunen 1981
SUSA 77:9 13 (sam ~ sm-perm), UEW 1988 405–06, Sammallahti 1988 UrLang 539 (ural).

purseri (uud.) ’talousosaston hoitaja aluksessa /
Purser’
< engl purser ’id., taloudenhoitaja, rahanvartija’,
johd. s:sta purse ’kukkaro’ (<< lat bursa id.).
Pulkkinen 1984 LokSp 138 (sm < engl), OxfEt 1985 725.

pursi (GJCalamnius 1734; murt. harv.) ’(pieni)
alus, vene, purjevene / (kleines) Boot, Segelboot’,
yhd. huvipursi, johd. purtilo ’pieni vene; kaukalo,
pieni astia (Schr 1637; laajalti murt.)’ ~ ka pursi
(run.) ’pursi’,
purtilo
’(syvä) lautanen;
pahkakuppi; huono vene’
< germ *bur∞da, joko merk:ssä ’veneen reunalauta’, vrt. nr bord, mn bor“, ags bord, ns Bord id. (nr
ombord, engl on board ’aluksessa, laivassa’, ns an
Bord gehen ’nousta laivaan’; viimeksi mainitun
tyyppisestä konneksiosta sm pursi ’laiva’ voitaisiin
helposti johtaa), tai merk:ssä ’(ruoka)pöytä’, vrt. mn
bor“, nr bord id. (tämän varhaisempi merk. on
voinut olla nimenomaan ’(ruoka-)astia’, johon sm-ka
johd. purtilo näyttäisi viittaavan).
Lindström 1859 KeltGerm 36 (vrt. engl board, holl boord
jne.), Budenz 1867 NyK 6 452 (sm ~ tVser puVs ’vene’), Ahlqvist
1871 KO 148–49 (+ perm p{iVz id.), Setälä 1902–03 FUF 2 25
(sm ~ tVser votj syrj), SKES 1962 656 (sm ~ ka), *Koivulehto
1979 JuhlakFromm 146–49 (< germ), Hofstra 1985 OsFiGerm
157–58.

purskahtaa (Gan 1784; eri tahoilla murt.) ’ryöpsähtää; puhjeta (itkuun t. nauruun) / hervorsprudeln; (in
Weinen od. Gelächter) ausbrechen’, purskata (Agr
»purskaua meri»), purskuta, purskua ’roiskua, ryöpytä’, purskuttaa, purskaus ~ ka purskahtoa(kseh)
’polskahtaa, purskahtaa; puhjeta (itkuun t.
nauruun)’,
purskata
’purskuta;
porskauttaa,
molskauttaa’, purskoa, purskuo ’pärskyä, polskia,
loiskia’,
purskuttoa
’porskuttaa,
polskuttaa,
pärskyttää’ | ve purskta (prs. purskab) ’purskahtaa
(nauruun); polskia’ | va (Tsv) purska- ’roiskahtaa,
roiskauttaa, ryöpytä’ | vi pursata (prs. purskan)
’purskauttaa, purskuttaa; ryöpytä, ryöpyttää’,
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purskuda ’purskahtaa’. — Sm > lpN bursketit,
bur |sket ’purskahtaa nauruun, nauraa tahtomattaan;
pärskiä (esim. hevonen)’.
Onomat. sanoja, vrt. pursua sekä toisaalta porskuttaa, pärskyä.

Kuulunee yhteen v:n purra kanssa (ks. tätä),
johd. v:stä *purtaa ’antaa syötävää’.

Qvigstad 1881 Beiträge 57 (sm ~ lp), Liljeblad 1931 Suomi
5:13:3 9 (sm ~ ka vi), SKES 1962 656–57 (+ ve va, onomat.; lp
< sm).

purtsa (etup. LaatKarj) ’survin, nuija / Stößel, Keule’, purtsata ’nuijia, hienontaa t. tilkitä nuijalla’ ~ ka
purttVsa ’nuija, kurikka, petkel; nuppi, ponsi; pahka;
solmu, sykkyrä’, purtVsalleh ’vartta paksumpi (nuijan
t. puntarin pää)’, purtVsakas ’päästä varsiosaa paksumpi (esine)’ | ly bu\rtVs ’patti (hevosen jalassa); solmu’.
Deskr. sanoja, vrt. pursua.

pursto ks. pyrstö.
pursu (Schr 1637; Martti n. 1580 pursi; etup. LSm),
tav. suopursu ’Ledum palustre / Sumpfporst’
< ruots, vrt. nr murt. Sm purs, nr mr pors ’suopursu; suomyrtti (Myrica gale)’, nn nt kas pors, ns
Porst id. — Vi porss (mon. porsad) ’suomyrtti’ joko
< Balt saks t. nr murt. Vi.
Saxén Vir 1897 100 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 173 (<
ruots murt.), Kettunen 1938 LivW 311 (vi li < kas), SKES
1962 657, Raag 1984 SFU 20 262–64 (vi < Balt saks t. (pikemminkin) < nr murt. Vi).

pursua (Raam 1642 ulospursua; yl., ei Peräp Länsip
Verml), pursuta ’tihkua, tursua (esiin); (murt.)
niistää nenää; pestä pyykkiä / sickern,
(hervor)sprudeln; sich schneuzen; Wäsche waschen’,
pursottaa, pursuttaa ~ ink pursutt®a ’pestä vaatteita’ |
ka pursuo ’pursua; polskia; motkottaa; parkua,
tyrskiä’, pursota ’pursuta, pulputa; turvota; lysähtää;
purskahtaa
(itkuun)’,
pursuttoa
’pursuttaa;
purskuttaa, pärskyttää; pestä, hangata, hieroa
(pyykkiä)’ | ly burzahtazou (prs.) ’roiskahtaa’ | ve
pursta (prs. purzub) ’pursuta; niistää nenää’.
Deskr.-luonteisia sanoja; vrt. myös vi porsuda
’pursua, turvota’ sekä purskahtaa ja purista.
SKES 1962 657 (sm ~ ka ly ve; vrt. vi ja lpIn purcce∞d ’purskahtaa’).

purtilo ks. pursi.
purto (Lönnr 1880; KSm, paik. KPohjanm Savo
Karj) ’ruokaväli, aikaväli, rupeama; tauko matkassa
(hevosen) ruokintaa varten / Zeitspanne (zwischen
den Mahlzeiten); Rast zum Füttern des Reit- od.
Zugtiers’, purtu (Piispa Henrikin surmavirressä)
’ruokatauko’, yhd. purtoväli ’hevosen syöttöväli
(matkalla)’, purtoaika ’ruoka-aika’, purtopaikka
’matkalaisen ruokapaikka’, purtojuuri ’Succisa
pratensis’ ~ ve pord ’pitkä aika’, pordoi7ne ’tovi’ (sm
> lpN bur |do (In) ’(lyhyt) aika; välimatka, melko
pitkä matka t. siihen kulunut aika’).

SKES 1962 657 (sm ~ ve; lp < sm), Koivulehto 1979 JuhlakFromm 150–51 (♦ purra).

SKES 1962 657–58 (sm ~ ka ly).

puru (VR 1644; yl.) ’sahanpuru, murska; lapselle
valmiiksi purtu ruoka; (vatsa)kipu / (Säge)mehl; vorgekauter Bissen für Kinder; (Bauch)schmerzen’,
yhd. vatsan-, sahanpuru, purukumi, josta (slangi-)
johd. purkka ~ ink puru ’(kiven)murska’ | ka puru
’pureksittu ruokapala’ | va (Tsv) puru ’muru, sirpale’
| vi puru ’rikka, roska, murska, puru; rikki, murskana, hajalla’, puruneda ’särkyä, mennä rikki’, purustada ’särkeä, rikkoa, murentaa, murskata’, pure ’murea, rapea, hauras’ | li pur5u ’muru, tomu, murska’ (<
vi).
Johd:ia v:stä purra (ks. tätä), kuten ositt. samanmerkityksiset pure (: pureet) ’vatsanpurut’, puri,
puro (JuslLis) ’leivänpuru’. Sanoilla on osaksi
erilainen semantt. motivaatio: vatsanpurujen
taustalla on purra v:n merk. ’kivistää, vihloa, tehdä
kipeää’, sahanpuru puolestaan liittyy lähinnä
merk:een ’pystyä (saha, teräase puuhun)’; lisäksi
varsinkin viimeksi mainittuun sekä siihen
rinnastuviin merk:iin ’roska, murska jne.’ lienevät
vaikuttaneet myös äänt. läheiset muru, poro2, siru.
MUSz 1873–81 443 (sm puru ~ purra vastineineen sekä muita
’murska, muru’ -merkityksisiä sanoja eri kielistä), Kettunen
1938 LivW 319 (li < vi), SKES 1962 655–56 (s. v. purra).
Lisää kirjallisuutta s. v. purra.

pus: pus kii; pus pus (Lönnr 1880; LounSm LUus)
’usutussana koiralle / fab! (zum Hund)’, pusittaa
(LounSm), pusuttaa (Gan 1787; Uus) ’usuttaa’
< nr buss, puss ’pus kii’, bussa, pussa ’usuttaa’.
Vrt. has, hus, us, usuttaa.
SKES 1962 660 (sm mahd. < ruots).

pusata ’puuhata, työskennellä’ ks. pussahtaa.
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pusero (Gan 1787; yl.) ’Bluse, Hemd; Jacke’, pusakka (yl.), pusakko (hajat. Karj), pusaro (paik. KPohjanm Länsip), pusaronki (hajat. LounSm), pusrokki (harv. EPohjanm), pusuri (EPohjanm) (sm >
ka pusero ’päällyspaita, pusero’, lpN murt. buser, In
pusseer ’pusero, paita’)
< nr bussarong(er), murt. myös busserund ’työpusero, -pusakka, alk. merimiespusero’ < as bus(s)erun ’työmiehen pusero’ < holl boezeroen id. < ransk
bourgeron, murt. bougeron id. — Sm murt. pusapaita
(Kymenl
EKarj)
viittaa
mahd.
kontaminoitumiseen s:n pusa ’pussi’ (ks. pussi1)
kanssa.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 152 (sm ~ as), Hellquist 1939 SEO
114 (ruots < as < ransk), Lagercrantz 1939 LpWsch 686 (sm >
lp), Karsten 1944 FmS 10 413 (sm < ruots murt.), *Öhmann
Vir 1950 132–34 (sm < nr < as < holl), SKES 1962 658.

pusertaa (Agr; yl. et. EPohjanm hämmurt.) ’drükken, pressen’, johd. pusertua, puserrella, puserrin,
puserrus ~ ink pusert®a | ka pusertoa ’pusertaa; itkeä
tuhertaa; nousta, kihota’ | ly puzertta ’pusertaa’ | ve
puz(erta ’pusertaa; vääntää (pyykkiä)’ | va puz(ert®a(g)
’pusertaa’ | vi puserdada ’pusertaa; vääntää märkää
pyykkiä’ | ? li buz®artq ’hangata’
= votj p{i/z{irt{in{i ’pusertaa; puristaa; vääntää pyykkiä’ | syrj p{id'/z{irtn{i id. | ostjI posqr-, E pusqr- ’puristaa syliinsä; puserrella; vatvoa (taikinaa); pyykätä’ |
unk facsar ’pusertaa; vääntää kuivaksi’. — Deskr.onomat. sanue. TVserL pqzqrem, pqzqrtem, I päqzäqrem
’puristaa, pusertaa; ahdistaa’, vogL püja/sqrti ’pusertaa’, ostjE p#etƒqr-, p#etƒqrt- ’pusertaa (esim. pyykkiä
käsissä)’ ilm. ainakin osin < syrj.
Ganander 1787 NFL 2 425 (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 94 (+
ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
101 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 449 (+ tVser unk), MUSz
1873–81 481 (+ syrj vog), Thomsen 1890 BFB 73 (+ li), Setälä
1902–03 FUF 2 231 (+ votj), *Toivonen 1928 FUF 19 152–53,
Kettunen 1938 LivW 33 (? ~ li), FUV 1955 110, SKES 1962
658–59 (+ ka ly; tVser vog, ostj p#etƒqr- samantapaisia mutta
etuvok. sanoja), MSzFE 1967 171–72, TESz 1 1967 824,
Bereczki 1977 NyK 79 64 (tVser vog mahd. < perm), UEW
1988 397, Sammallahti 1988 UrLang 547.

puska (HWegelius 1778; yl. et. LSm) ’pensas, pensaikko; metsikkö (murt.); kukkakimppu (ark.) /
Busch, Gebüsch; Wäldchen; Blumenstrauß’, rinn.
puskas (Uus Kymenl), puuska (paik. Häme) ’pensas’, pusikko (laajalti E- ja ISm), puskikko (EKPohjanm LSatak Verml), pusikisto (paik. hämmurt.), puskisto (Uus Satak) ’pensaikko’ (sm > ka puska ’pensas; tiheä metsikkö’)

< ruots murt. Sm buska, nr buske ’pensas’ (mys
busk, engl bush id.).
Renvall 1826 SSK 2 90 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS 4
256 (sm < ruots murt. Sm), Hellquist 1939 SEO 114 (ruots
sanasta), SKES 1962 659 (sm > ka).

puskea (Agr; yl.) ’työntää jtak t. itseään jtak vasten;
työntyä; rehkiä / stoßen, schieben; vorstoßen; schuften’, rinn. murt. puskia (paik. VarsSm), johd. puskeskella, (olla) puskusilla (eri tahoilla murt.), puskeutua, puskija, pusku; puskiainen (VarsSm) ’ampiainen’; puskuri ’puskeva eläin (eri tahoilla murt.);
tukipuu (aidassa t. puuta kaadettaessa; LUus EHäme
ja ymp.); työkalu (PSatak); auton törmäyssuoja
(uud.)’ ~ ink puskia ’puskea; pistää (hyönteinen)’,
pusella, puseksennella ’puskeksennella’, puskelikkoi
’puskevainen’, pusku v‰ıküja ’paha periköön’ | ka
puskie ’puskea; rehkiä’, puskuisilla, puskoilla
’puskusilla’, puskija, puskittVsa ’puskuri (eläin)’,
puskos ’pusku; puskemalla aiheutettu haava’ | ly
puskeda ’puskea’, puskuiVz‰ı ’puskusilla’ | ve puskta
’puskea; puhkaista; tappaa’ | va puskia ’puskea’,
pusk(elikko ’puskuri (eläin)’ | vi pusata (prs. puskan)
’puskea’, puskima (prs. pusin) ’pökkiä’, puselda
(prs. pusklen) ’puskea toisiaan’ | li puslq ’puskea
(toisiaan)’
= lpN boskâdit (E U Pi Lu) ’pistää, lykätä’ | tVserL
päqsV kam, I püVskäm ’pistää (hyönteinen); survoa’ |
vogE powt-, L püwt-, I P puwt- ’pistää; puskea’ |
ostjI poglqm-, E poxqt-, P poxql- id. Vrt. myös puuska1.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 353 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 425a (+ vi), Budenz 1867 NyK 6 445 (+ li), MUSz
1873–81 452 (+ vog), Toivonen 1928 FUF 19 129 (+ ? tVser
ostj), Kettunen 1938 LivW 319 (+ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH
43 (+ ka), FUV 1955 110, SKES 1962 659 (+ ly va), UEW
1988 408 (~ ? tVser), Sammallahti 1988 UrLang 547.

pusku (Jusl 1745 puscut mon.; EKPohjanm KSm,
paik. EHäme) ’taikinan juuri; oluen käyte; käyvä
sahti, vierre, ensimmäinen, väkevä olut / Sauerteig;
Bierhefe; gärendes Bier, Bierwürze, beim Brauen als
erstes entstehendes starkes Bier’, puskuainen (paik.
Uus) ’ensimmäinen, väkevä olut’; puskiaiset, puskujaiset (paik. Häme) ’käyvän sahdin maistiaiset’
< nr buska, murt. myös buske, boske ’käymätön
olut’, vrt. ns bauschen ’paisuta, turvota’.
Hellquist 1929 SOÅ 399 (saks ~ ruots > sm), Wessman 1936
FmS 4 258, Karsten 1944 FmS 10 412, SKES 1962 659,
Räsänen 1975 KA 25 162–63.
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pusninki (Stjerncreutz 1863; paik. LounSm EKarj
PSm) ’kärryn rummun hylsy, laakeri; reiän metallinen vahvikerengas (purjeessa, kengässä) / Wagenradbuchse; Ringbeschlag um ein Loch (Schuh),
Gattbeschlag (Segel)’, rinn. (eri tahoilla murt.)
puslinki, pussinki, pyssinki, pusla
< nr bussning ’hylsy, holkki, tiivistin’, bussa
’varustaa hylsyillä, holkittaa laakeri’. Vrt. pussi2,
pyssy.

pussi2 (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’puutäyte, jolla
myllyn alakiven napa tukitaan / Holz zur Ausfüllung
des Loches im unteren Mühlstein’, rinn. pussa (paik.
KaakkHäme ja ymp.), johd. pussata (Gan; paik. PSm Verml) ’kiilata myllynkiven silmä’
< nr buss ’myllyn alakiven silmän täyte, tiiviste’,
bussa ’kiilata myllynkiven silmä’.

Karsten 1944 FmS 10 412 (sm < ruots), SKES 1962 659–60
(s. v. pussa).

pusta (kirj.) ’Unkarin aroalue / Pußta’
< unk puszta id. < sl, vrt. ven pustój ’tyhjä, autio;
tyhjänpäiväinen’, mksl pust3u, slov púst, serbokroat
pust ’tyhjä, autio, asumaton’. — Ink p5usta ’autio,
tyhjä’, ka puusta ’autio (asumus); viljelemätön
pelto’, ly p5ust ’viljelemätön pelto, kaski’, ve pust
id., vi puusta ’tyhjä, autio’ < ven.

pussahtaa (Gan 1783; et. LSm) ’tuprahtaa, pölähtää
(savu); tussahtaa, pulpahtaa (taikina tms.); suutahtaa
/ puffen, dumpf knallen od. aufplatzen; böse
werden’, rinn. pusahtaa, pussahdella, pussata,
pussautella, vrt. ka pusahtoakseh ’pudota hupsahtaa,
molskahtaa’, va puVsVsata ’pierrä’, vi puss (g. -u)
’pieru, tuhnu’.
Deskr.-onomat. sanoja, joita lähellä on posahtaa
(ks. tätä). — Sm pusata (Eurén 1860; LUus Eja KaakkHäme Kymenl savmurt. Pohjanm)
’puuhata; työskennellä uutterasti; ponnistella;
painia’ saattaa kuulua tähän yhteyteen et.
merkitessään
fyysistä ponnistamista; merk:t
’touhuta, puuhata’ voivat liittyä nr v:iin busa
’ryntäillä, säntäillä; hulinoida’. Vrt. myös husata
’touhuta’.
SAOB 5 1925 B 4604 (ruots sanasta), SKES 1962 658 (s. v.
pusata).

pus(s)akka ’vyö’ ks. kussakka.
pussata ’suukotella’ ks. pusu1.
pussi1 (Schr 1637; yl.) ’pieni säkki; rahakukkaro /
(Geld)beutel’, rinn. myös pusa (Agr; Suomenl.
saaret Verml) id., posa (melko yl., ei LounSm)
’rahakukkaro, lompakko’, johd. pussukka, pussittaa,
yhd.
muovipussi,
tyyny(n)pussi
(KaakkSm)
’tyynyliina’, kives-, keuhkopussi; itku-, sisupussi jne.
~ ka pussi ’pussi’ (< sm), pussine (demin.) | vi
pusa,
pusar ’pieni (huonokuntoinen) säkki;
(raha)kukkaro’ (sm > lpN bus |si ’pussi, pieni säkki’)
< mr posse, ruots murt. Sm posa, pusa ’pussi’
(mn isl posi, nn nt pose, nr påse id.).
Ihre 1769 Gloss 2 346 (sm ~ ruots saks), Diefenbach 1851
VWGoth 1 339, Rietz 1862–67 SDL 514, Streng 1915 NRL
173, Ariste 1933 ERL 94 (vi (< sm) < ruots), Wessman 1938
FmS 5 39–40, Vries 1961 AnEW 427, SKES 1962 608 (s. v.
posa), 658 (s. v. pusa), 660 (ka < sm).

Wessman 1936 FmS 4 258 (sm < ruots), SKES 1962 659.

Mikkola 1894 SUST 8 155 (ka < ven), Zolnai 1936 MNy 32
99–100 (sm < unk), Kalima 1952 SlS 143, SKES 1962 667
(puusta), Kiss 1975 MNy 71 335–36, TESz 3 1976 317–18
(unk sanasta), EEW 1982–83 2263–64.

pusu1 (1859; yl., ark.) ’suukko / Küßchen, Schmatz’,
pussata, pusia
< nr puss ’suukko’, pussa ’suudella, suukottaa’.
Lindström 1859 KeltGerm 36 (sm < ruots), Setälä 1912–13
FUF 13 431, Wessman 1936 FmS 4 261, SKES 1962 660.

pusu2 (Lönnr 1880 myös puso; PKarj) ’tuohesta tehty kannellinen voi-, suola- tms. astia; piimätölkki /
Gefäß aus Birkenrinde mit Deckel (für Butter, Salz
u. ä.); Sauermilchgefäß’ ~ ka pusu ’kannellinen tuohiastia; teerenkaha; vitsamerta’, pusuine (demin.) | ly
puzu ’tuohiastia; teerenkaha’ | ve puzu ’pärekori, vasu, vakka’.
SKES 1962 660 (sm ~ ka ly ve).

putata (uud.) ’kierittää golfpallo reikään / putten’,
johd. putti, puttaus ’lyhyt lyönti maata pitkin
reikään’
< engl putt ’putata’, vrt. nr putta ’putata; tönäistä’.
Pulkkinen 1984 LokSp 138 (sm < engl), Häkkinen 1990 MST
41 (vrt. ruots).

puteli (Alm 1764 putelli; ISm Verml Ink) ’pullo /
Flasche’, rinn. murt. (LSm) putelli, poteli, potelli
(1783) (vrt. vi pudel ’pullo’; sm t. vi > ink putt5eli,
putteli id.)
< nr butelj, ruots murt. Sm potelj, potell, pottel
’pullo’ << ransk bouteille id. < klat but(t)icula ’vati,
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astia’. — Ka putilkka, putilkkaine (demin.) ’pullo’ <
ven but/ylka id.

ruots, vrt. stå t. vara t. ligga till buds ’olla
käytettävissä, tarjolla, saatavissa’.

Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Butkov 1842 OFSlovah 168
(sm < ven), Qvigstad 1881 Beiträge 122 (sm lp ~ norj), Ojansuu 1907 KKO 69 (ka < ven), Kettunen 1938 LivW 306 (sm ~
vi pudel, li pot‰ıDl; < ruots t. saks < ransk), SKES 1962 660,
Nirvi 1971 InkS 444 (ink < sm t. vi).

Karsten 1944 FmS 10 413 (sm < ruots < germ), SKES 1962
623 (s. v. pudi), 660.

putero ’lätäkkö’ ks. potti1.
puti1 (paik. Kymenl EKarj Ink) ’moska, (keitto)jäte;
roska; sohjo / Dreck, Abfall, Kochreste; Matsch’,
putti (Suomenl. saaret Ink, paik. KaakkHäme) ’leivänpaloista, maidosta yms. tehty puuromainen lastenruoka’, rinn. puti (paik. KaakkHäme Suomenl.
saaret) id.
< vi pudi ’puuro, leipäkeitto; mitätön; laho, murentunut’. Vrt. putu.
Ojansuu 1916 SKTT 175 (sm < vi), SKES 1962 661.

puti2 (Eurén 1860; paik. kaakkmurt.) ’kunnollinen,
hyvä, kelpo / ordentlich, gut, anständig’, rinn. putti,
murt. (Laat- ja PKarj sekä ymp.) myös putillinen
’kelvollinen’, putin ’kunnon’, putillaan, putilleen
’kunnolla, kunnossa’, antaa putia t. puttia ’antaa periksi’ ~ ink p5utill®a ’kunnolla’ | ka putin ’kunnon,
kunnollinen’, putti ’(hyvä) keli; tie; kyyti;
mahdollisuus; kunnollinen’, putilline ’kunnollinen,
kelpo’, putillah, -eh ’kunnolla; kovasti’ | ly p5utƒiDlDli7ne
’kelvollinen, kunnollinen, kykenevä’ | ve putƒ
’tolkku’, putƒil ’kunnolla’, put ’tie’
< ven putƒ ’tie, polku; keli; taival; menestys;
keino; hyöty’, johd. putjóm ’kunnolla, kunnollisesti’,
pútnyj ’kunnon, kunnollinen’. — A:n putipuhdas
(yl.) ’täysin, aivan puhdas’ alkuosa puti on mahd.
saanut vaikutteita merk:stä ’kunnollinen, hyvä’;
toisaalta tämä vahventava partikkeli voi olla
syntynyt alkusoinnun myötä, kuten vastaavat
apposen (auki), typö (tyhjä), vrt. myös sutiputi (paik.
Kain) ’pian, äkkiä’.
SKES 1962 660–61 (sm ~ ka ly ve < ven), Plöger 1977 RLDial
323 (antaa putia < ven), Ruoppila 1986 Suomi 136 42.

puti3 (Renv 1826; paik. LounSm) ’piiskuri, raipparangaistuksen toimeenpanija / Profoß, Auspeitscher’
< ruots, vrt. nr nt bud, mr buS, mn isl bo“ ’ilmoitus, tiedonanto, viesti; käsky; tarjous’, mr sändebuSi,
nr sändebud ’lähetti, sanansaattaja; lähettiläs’;
samaa alkuperää on myös sm puri ’viesti (paik.
EPohjanm)’. — Sm sanonta olla putia (Lönnr 1880;
paik. KPPohjanm TornLaakso) ’olla varaa’ ilm. <

putiikki (uud.) ’pieni (vaate)kauppa; kioski; yritys /
Boutique; Kiosk; Unternehmen’
< nr butik ’kauppa, puoti’ < ransk boutique id.
putikka ’pieni tynnyri’ ks. purkki.
putikko ’lätäkkö’ ks. potti1.
putina (JuslLis; Häme ESavo Karj Ink) ’(yläpäästään kapeneva) puinen t. tuohinen leili, maidon ja
piimän kuljetusastia; pyöreäpohjainen puuastia /
nach oben hin enger werdendes Gefäß aus Holz od.
Birkenrinde, (Sauer)milchlägel; Holzgefäß mit
rundem Boden’
< joko sk, vrt. mn Bo“n ’(runoilijoille
tarkoitetun) siman säilytysastia’, isl by“na, nn murt.
bu(d)na, byna ’astia’, tai germ *bu∞dina-, vrt. mys
butin(na) ’saavi’, kas boden(e), butte, kys büten, ags
byden ’amme, sammio’. Germ sana ilm. < klat
butina ’pullo, astia’, josta myös mm. unk puttony
’viininkorjuuastia’. Ks. myös purkki.
Karsten 1906 NphM 8 3–4 (sm < germ), Karsten 1909 IF 26
247 (~ mn), Setälä 1912–13 FUF 13 431, Vasmer 1953 REW 1
100, Vries 1961 AnEW 47, SKES 1962 661, TESz 3 1976
319, *Hahmo 1994 Grundlexem 191–92.

putinki (1849; melko laajalti länsimurt.) ’vanukas;
laatikkoruoka / Pudding’
< nr pudding id. < engl pudding ’id.; puuro; (alk.)
makkara’.
TS 7 1915 1154, Pulkkinen 1984 LokSp 138 (sm < ruots <
engl), Grönholm 1988 RLT 141.

putka (Lönnr 1874; yl.) ’poliisin pidätyshuone,
arestikoppi; (työkalu)vaja; ahdas huone; siirrettävä
kalastuskoju (Suomenl. itärannikko Ink); kioski,
myyntikoju / Polizeigefängnis, Arrestzelle; (Werkzeug)schuppen; kleines Zimmer; bewegliche
Fischerhütte; Kiosk, Bude’ ~ ink putka ’kalastajan
siirrettävä maja’ | ka putka ’pidätyskoppi; koju
(veneessä)’ | ve butk ’putka’ | va butka ’putka;
kalastajan maja; koirankoppi’ | vi putka ’putka;
koju’
< ven búdka ’koju, (poliisi)putka’ < puol buda,
tVsek bouda ’koju, koppi’ < kys boude id. (li butkqz
’kevytrakenteinen koju’ < latv butka id. < ven).
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Lönnrot 1874 SRS 1 51 (sm < ven), Weske 1890 SFKO 234
(vi < ven), Kettunen 1938 LivW 33 (li < latv < ven), Vasmer
1953 REW 1 136, SKES 1962 661 (+ ka ve va), Plöger 1973
RL 148.

putkahtaa (Agr; yl. et. E- ja KaakkSm) ’tulla äkkiä
näkyviin; puikahtaa; puhjeta; säikähtää (murt.); mätkähtää, hypähtää / plötzlich auftauchen, erscheinen,
verschwinden;
ausbrechen;
zusammenzucken;
plumpsen;
aufspringen’,
johd.
putkahdus,
putkahdella ~ ka putkahtoa ’pudota, mätkähtää;
molskahtaa’, putkahuttoa, putkata ’mätkätä,
molskauttaa; posauttaa’ | ? ve butk®atƒa ’sysätä,
tönäistä’
? = mdE potVskod'ems, M potVskäqd'qms ’puhjeta;
reikiintyä’. — Md sana voinee yhtä hyvin kuulua
s. v. puhjeta mainittujen etäsukukielten sanojen yhteyteen, ja lienee ajateltavissa niinkin, että sekä putkahtaa että puhjeta ovat alk. saman sm-volg *puVck•vartalon jatkajia (äänt. vrt. pohje ja potka). Deskr.
sanoja, vrt. myös putskahtaa.
Qvigstad 1881 Beiträge 56 (sm ~ lpN boccidet ’putkahtaa’),
Setälä 1896 SUSA 14:3 34 (+ md), Toivonen 1928 FUF 19
129–30, Tunkelo 1946 VeKÄH 333, SKES 1962 661 (+ ka ?
ve), T. Itkonen Vir 1983 350 (ims uusi omap. vartalo), UEW
1988 739.

putki (Martti n. 1580; yl.) ’Rohr; Pflanze mit röhrigem Stengel, Doldengewächs’, johd. putkilo, putkula
(paik. KPPohjanm PSavo Kain), putkistaa, putkistella (paik. hämmurt.) ’kiemurrella’, putkisto, yhd. koiran-, karhun-, väinönputki ~ ink putki ’putki’, putkikas ’putkimainen’, putkiheinä ’putkikasvi’ | ka
putki ’putkikasvi; nuori, tähkätön korsi; holkki,
putki; letku; pyssynpiippu’, putkiheinä ’ukon- t.
karhunputki’ | ly butki ’putki; putkikasvi,
suolaheinä’ | ve butk, putƒ k ’putki; putkikasvi,
Angelica’ | va putk(e ’putki’ | vi putk, E pütsik
’putki’, putkeline ’putkikasvi’, putkuda ’työntää
putkea (kasvit.)’ | li putk ’tuppi, varsi’, putƒkqz
’kukka’ (sm > lpIn pu∞dkka ’lapion t. keihään varsi’,
Ko pu´tk#e ’väinönputken varsi’; ims > ven murt.
putkí, budka ’suolaheinä’; li > latv pu;ke ’kukka’)
= lpN bos |kâ (E U Pi Lu) ’väinönputki, Angelica
archangelica’ | mdE potVsko, M potVska ’putki;
ontto varsi; Angelica’ | tVserL päqtVs, I putƒ/s ’putki;
(paimen-) torvi; putkikasvi; putkikasvin ontto varsi’
|| samJr p5ud ’(metalli)putki’ | slk put{i ’putkikasvin
kukkasarja’, p5utVs ’putki, ruoko, torvi’ | Km pottu
’kukkaperä’. — Ven púVcka ’idänukonputki’ ilm. <
sgr, mahd. < md t. tVser.

Castrén Suomi 1844 9 (sm > ven puVcka), Ahlqvist 1859
Anteckn 81 (sm ~ ve), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 171 (+ vi),
MUSz 1873–81 498, 522 (+ lp mdE tVser), Thomsen 1890 BFB
274 (+ li ? > latv), Setälä 1890–91 ÄH 3 (+ au va), Setälä 1896
SUSA 14:3 33 (+ mdM), Setälä 1902–03 FUF 2 235 (+ viE),
Meckelein 1913 FgrElem 58 (sm > ven putkí ), Kalima 1915
OLR 191–92 (+ ka ly; ka > ven murt.), Äimä 1919 SUST 45
165, 265 (sm > lpIn), K. Donner 1920 SUST 49 171 (+ samJr
Km), Toivonen 1928 FUF 19 130, Lehtisalo 1933 FUF 21 26,
Lagercrantz 1939 LpWsch 687 (sm > lpKo), FUV 1955 52,
Vasmer 1955 REW 2 471 (ven púVcka < sgr), SKES 1962 661–
62, Sammallahti 1979 FUF 43 35, Janhunen 1981 SUSA 77:9
18, UEW 1988 397–98, Sammallahti 1988 UrLang 539.

putsata (1797; eri tahoilla murt.) ’puhdistaa; tyhjentää, varastaa (ark.) / putzen; leeren, klauen’, (a.)
putsi ’siisti’, olla putsissa t. putsingissa ’olla
siistinä, juhlatamineissa’
< nr putsa ’puhdistaa, siistiä; viimeistellä’, vara i
puts ’olla laittautunut’ (< saks putzen ’siistiä; pukea
hienoksi, pynttäytyä’). — Sm a. putsplank(ki) (ark.)
’hieno, siisti; tyhjä, varaton’ < nr putsblank (blank
’hohtava; puhdas’).
Renvall 1810–11 Orth 21 (sm < nr), Wessman 1936 FmS 4
292, SKES 1962 662–63, Grönholm 1988 RLT 141.

putsi (Lönnr 1880; PKarj ja ymp.) ’tynnyri, puinen
(taikina-)astia / Tonne, Faß, hölzernes (Teig)gefäß’
~ ka puttVsi ’tynnyri, saavi; torakan munakotelo’, putVsakko ’pienehkö tynnyri t. pytty’ | ly butVs, puttVsi
’tynnyri; maitopytty’, butVs‰ı7ne ’pieni tynnyri; mehiläispesän kenno’ | ve butVs ’tynnyri’ (sm todennäk. ka
välit.)
< (m)ven, vrt. ven bóVcka ’tynnyri’, boVcónok id.,
mven *b3uc¥ı(ka) tjs. — LpKo pu´jc#e (Kld T) ’tynnyri’ < ka.
Ahlqvist 1859 Anteckn 81 (ve < ven), Genetz 1880 Suomi 2:14
72 (ka < ven), Lönnrot 1880 SRS 2 286 (sm < ven), Genetz
1891 KLpS 125 (lpK < ka ven), *Tunkelo 1932 AASF B 27
326–32 (sm ~ ka ly ve < ven), Kalima 1952 SlS 142–43, SKES
1962 663 (mahd. < ven).

putska (Lönnr 1880; Karj Ink) ’kimppu, nippu; lehtikerppu; kasa; mytty; paketti, puntti / Bund, Bündel,
(Zweige)büschel; Haufen; Paket’, rinn. putsukka,
yhd. tulitikkuputska ~ ink putVska ’kimppu’ | ka putVska ’kimppu; nippu; tulitikkupuntti; nuppu’ | ly putVsk
’kimppu; nuttura’ | ve putVsk kimppu; nippu’ | va
butVska, putVska ’kimppu, kupo, mytty’
< ven puVcók (g. puVcká) ’kimppu, vihko’.
Lönnrot 1880 SRS 2 286 (sm < ven), SKES 1962 663 (+ ka ly
ve va < ven), Plöger 1977 RLDial 323.
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putskahtaa (Lönnr 1880; Laat- ja PKarj) ’pärskähtää; poksahtaa; kuplia; pudota mätkähtää / spritzen;
knallen; schäumen; plumpsen’, putskata ’sysätä,
paiskata’ ~ ka putVskahtoa ’molskahtaa; kaatua
mätkähtää; hulmahtaa (tuli)’, putVskata ’molskauttaa;
paiskata, läimäyttää’, putVskoa ’polskia; paiskia’,
putVsku ’loiskaus; isku, mätkäys’ | ly putVskahtada
’pulahtaa veteen’ | ve putVskahtada ’purskahtaa;
haljeta äkkiä’.
Deskr.-onomat. sanoja, samantyyppisiä ovat putsahtaa, putkahtaa (ks. tätä).
Tunkelo 1946 VeKÄH 333 (sm ~ ka ly ? ve), SKES 1962 663.

putti1 (Jusl 1745; osin VarsSm Uus ja ymp.) ’pukki
(Jusl); varsa / Bock; Fohlen’, varsan hellittely- ja
kutsunimenä myös puti (KaakkHäme, paik. KSm) ja
putte (paik. hämmurt.), yhd. jouluputti ’nuuttipukki’
< ruots murt. Sm putte, putt ’varsan, vasikan t.
pukin hellittelynimi; pieni mies t. poika’. — Sm:n
äänteellisesti läheinen pukki (ks. tätä) on vaikuttanut
merk:n ’pukki’ yleistymiseen.
Wessman 1936 FmS 4 282 (sm < ruots murt. Sm), SKES 1962
663.

putti2 ’lastenruoka’ ks. puti1.
putti3 ’lammikko’ ks. potti1.
putu (Jusl 1745; Satak PHäme EPohjanm) ’rikat,
puru, hieno roska / Hälmchen, Staub, feinkörniger
Abfall’, putista ’varista, karista (VarsSm Satak)’,
putistaa ’karistaa, ravistaa’.
Deskr.-tyyppistä sanastoa, vrt. vi pudi ’puuro,
leipäkeitto; murennus; mitätön, vähäpätöinen; laho,
murentunut’ (ks. puti1), pudu ’rihkama’, yhd. puduelajad
’pikkueläimet,
hyönteiset’.
Tähän
yhteyteen kuulunevat myös v:t pudota ja pudistaa
(ks. näitä).

vi puusepp id.; sm käännöslainana > nr murt. Sm
träsmed id.), puujalka, puukenkä, puutarha (Agr
pwtarhat; käännöslaina ruots s:sta trädgård
’puutarha’), puutarhuri (1847), puuvilla (ks.
pumpuli), puuperuna ’omena’ (ks. peruna),
sukupuu, luumupuu ~ ink p5u ’puu; puuaines;
ruumisarkku’, p5ukas ’puinen’, puin ’id.; tynnyri’ | ka
puu ’puu; puuaines; halko’, puine ’puinen; saavi,
tynnyri’, puukas ’runsaspuinen; paksusta puusta
tehty’ | ly p5u ’puu’, pui7ne, p5uh‰ıne ’puinen’ | ve pu
’puu’, pui7ne ’puinen’ | va p5u | vi puu ’puu’, puine
’puinen; puutunut; puiseva’, puit (g. puidu)
’puumateriaali’, puistu ’metsikkö’ | li p5u ’puu;
puuaines’, p5ui, p5uli ’puinen’
= tVser pu ’puu; polttopuu; puuaines’ | votj pu id. |
syrj pu id. | vog yhd:oissa E -p®a: s(eDltƒ-p®a ’lehmus’, L
-pq: wuDl-pq ’sembramänty’ | unk fa ’puu; puuaines’ ||
samJr /p®a ’puu; puuaines; keppi, halko’ | Jn fe, füja, püja
’puu’ | T f®a id. | slk p5o id. | Km pa ’puu; metsä’ | Kb
pa ’puu’ | M cha ’metsä’ | Taigi hä | Krg chy id.
Strahlenberg 1730 NOstT liite (sm ~ unk), Fischer 1747 VocSib 72 (sm ~ tVser votj syrj unk sam), Moller 1756 Beskr 158 (~
ieur), Sajnovics 1770 DemH 113, 126 (+ ka), Schlözer 1771
AllgGesch 297 (+ tVser votj samKm slk), Ganander 1787 NFL 2
427–27a (+ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (syrj), Lindström Suomi
1852 76 (+ samJr T), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va),
Hunfalvy 1858 MNyszet 3 264 (+ samJn), Ahlqvist 1859 Anteckn 100 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 449 (+ li), MUSz 1873–
81 71, 480–81, 605, Munkácsi 1900 Nyr 29 105 (+ vog),
Setälä 1915 SUSA 30:5 41 (+ samKb M), Tunkelo Vir 1915
15–18 (s:sta puutarha), Ojansuu 1916 SKTT 115, 174, 175
(puuseppä < vi, puistikko < vi pui(e)stik), Paasonen 1917 Beiträge 94 (+ samTaigi), K. Donner 1920 SUST 49 152–53 (+
samKrg), Rapola Vir 1939 16 (puisto, puistikko omap.), Turunen 1946 SUST 89 178 (+ ly), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 1,
FUV 1955 53, SKES 1962 664, Collinder 1967 Sprache 13
187 (ural ~ sanskr kr), MSzFE 1967 171, Collinder 1970 Sprache 16 175, Janhunen 1981 SUSA 77:9 44, Häkkinen 1987 ES
244, UEW 1988 410–11, Sammallahti 1988 UrLang 539,
Koivulehto 1991 SbÖAW 566 56–59 (ural < ieur), EWUng
1993 347, Anttila 1993 FUF 51 239.

MUSz 1873–81 445–46, O. Donner 1884 TechmZ 1 266 (sm ~
vi pudu, pudi), Setälä 1902–03 FUF 2 228–29, Paasonen 1917
Beiträge 119, Äimä 1919 SUST 45 203–05, Saareste 1924
LVEM 113 (vi pudu ~ putsaj ’sulka’), Toivonen 1928 FUF 19
84, FUV 1955 53, E. Itkonen 1956 UAJ 28 66 (etäsukuk.
vastineet epävarmoja), SKES 1962 663–64, EEW 1982–83
2193, 2255, UEW 1988 399–400, 408–09.

puua ’kaulapuuhka’ ks. boa.

puu (Agr; yl.) ’Baum, Holz’, johd. puinen, puiseva
(JuslP, Gan 1787), puusto (merk. alk. ’suuri määrä
puita’), puisto (Lilius 1723), puistikko (Poppius
1815), puihisto (Lönnr 1880) alk. ’metsikkö’; ks.
erikseen puida, puite, puittaa, puukko, puutua sekä
punkki; yl. yhd:ssa, esim. puuseppä (Raam 1642; ? <

SKES 1962 664.

puufinkka (paik. VarsSm) ’peippo, Fringilla coelebs; laulurastas, Turdus philomelos / Buchfink;
Singdrossel’, rinn. puuhinkka
< nr bofink ’peippo’.

puuhata (Gan 1787; et. itämurt.) ’touhuta, hääriä,
ponnistella; hommata, hankkia, toimittaa; kulkea
edestakaisin (murt.) / geschäftig, fleißig sein, sich
anstrengen; besorgen, beschaffen; hin und her
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gehen’, puuha, johd. puuhailla, puuhakas (sm >
ink p5uha ’vaiva’, ka puuha ’askare’, puuhata), rinn.
puohata (Eurén 1860; KPPohjanm PSm Ruija),
puoha, puohinki (paik. PSm) ’puuha’ (> kaP
puohata ’puuhata, järjestellä’, lpIn puoha∞d, Lu
puoh5etit ’ponnistella’).
Deskr.-tyyppisiä sanoja; muitakin samantapaisia
löytyy murteista ja vanhoista sanakirjoista esim.
puujata (JuslP, Gan) ’ponnistella, puuhata’ ~ ka
puujata, puujailla ’liikuttaa raskasta esinettä, hilata’.
SKES 1962 664 (sm ~ ka; deskr.; lpLu < sm), LpIn 2 1987 415
(LpIn < sm).

puuhka (JuslP, Gan 1787; yl.) ’hartioilla pidettävä
pitkänomainen turkis; turkisreunus päähineessä;
muhvi
/
Pelzstola;
Pelzbesatz
an
der
Kopfbedeckung; Muff’, rinn. puuhko (paik.
KarjKann), puhka (P- ja PäijHäme) ~ ka puuh(h)a
’hatun turkisreunus; untuva; hahtuva’, (sm >) kaP
puuhka ’puuhka’ | ly p5uhk (mon. -ad) ’untuva’ | ve
puh | va p5uha id. | vi puhk (g. puhu), E puhka (g.
puhka) ’turkisreunus’
< ven puh ’untuva(höyhen); hahtuva, haiven’.
Mahdollisesti a:t puuh(k)ea, puuhkeva ’tuuhea’ ovat
sävyttäneet sanaa, kenties lisäksi sana nahka, vrt. vi
puhka-, puhu-nahk (Wied) ’turkisreunus’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr
146 (va < ven), Lindström 1859 KeltGerm 153 (sm ~ vi),
Weske 1890 SFKO 171 (+ viE), Mikkola 1894 SUST 8 155
(ven > va ? ~ sm vi), Kujola 1944 LyS 342 (ly < ven), Kalima
1952 SlS 143, SKES 1962 664–65 (+ ka ve), Plöger 1973 RL
176, EEW 1982–83 2201.

puukata ks. pukata.
puukki ks. punkki.
puukko (GJCalamnius 1734; yl.) ’(Finnen)messer’,
rinn. puukkoveitsi (et. ISm), puuko (paik. VarsSm),
yhd. puukkojunkkari (ks. junkkari), johd. puukottaa,
puukostaa ~ ink p5ukkoi, p5ukkoiveitsi ’puukko’ (sm >
lpN buw |ko (In Ko), ruots murt. Sm puko, puukkokniv ’puukko’)
mahd. vur (pok, poock, på(å)k) välityksellä ? <
kas p5ok (pook) ’tikari’, poken ’pistää, puukottaa’.
Vanhemman oletuksen mukaan kyseessä on puu sanan johdannainen, ’puupäinen veitsi’. Sanassa voi
olla aineksia molemmilta tahoilta.
JuslP 293 (puukko ♦ puu), Ahlqvist 1871 KO 67 (samoin),
Vendell 1895 PPOb 288 (sm > ruots murt. Sm), Saxén 1895–
98 Lånord 201, Äimä 1906–08 FUF 6 183 (sm > lpIn),
Collinder 1932 Urgerm 1 142, SKES 1962 664, 665 (puukko ♦

puu; sm > ka), *Vilkuna 1964 SM 71 70–90 (sm (? < vur) <
kas), Joki 1971 StNF 58 170.

puulaaki (As 1732; yl.) ’(osake)yhtiö, yhteinen yritys; puutavara-, tukkiyhtiö / (Aktien)gesellschaft, gemeinsames Unternehmen; Holzfirma’, murt. merk.
lisäksi ’nuottakunta (paik. rannikkomurt. KSm PSavo)’, puulaakissa (paik. länsimurt.) ’yhdessä’ (sm t.
norj
bolag
’yhtiö’
>
lpIn
puulaag
’anniskelukauppa’)
< nr bolag ’yhtiö’, i bolag ’yhdessä’, mr bolagh
’yhteisomistus, yhtiö’ (bo ’pesä, koti, omaisuus, karja’ + lag ’seurue, joukko’); sm merk. ’puutavarayhtiö’ liittyy lisäksi kansanetym. sanaan puu, vrt. puumerkki.
Forsman (Koskimies) Valvoja 1891 10 (murt. merk. ’puutavarayhtiö’ kansanetym.), TS 7 1915 1167 (< ruots), Hellquist
1939 SEO 85, LpIn 2 1987 423 (lpIn < norj t. sm murt.), Grönholm 1988 RLT 142.

puuma (kirj.) ’Felis concolor, Puma’ ~ vi puuma id.
(< esp ransk engl välit.) < ketVsua puma id.
EDW 1989 1340.

puumerkki (Martti n. 1580; yl.) ’talon t. irtaimiston
omistusmerkki;
kirjoitustaidottoman
henkilön
nimensä asemesta piirtämä merkki / Hausmarke,
Besitzerzeichen an Haus und Habe; Handzeichen’ ~
ka (< sm) puumerkki id. (sm > vi murt. puumerkk(i),
lpIn puumærkka id.)
< nr mr bomärke, tansk bomærke, norj murt. bumerke, bumark id. (yhd. sanoista bo ’koti’ ja märke
’merkki’); alkuosa on kansanetym. liitetty puu sanaan, mutta on myös mahdollista, että sana on muodostettu liittämällä merkki sanan eteen omap. sana
puu merkitsemään puuhun tehtyä omistusmerkkiä.
Becker 1824 FGr 6 (sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2 92 (<
ruots), *Sjögren 1842 BerichtAWStP 58 (kansanetym., mahd.
puu + merkki), Streng 1915 NRL 173 (+ ka), Ariste 1933 ERL
95 (vi < sm), SKES 1962 665, LpIn 2 1987 424 (lpIn < sm).

puura1 (Eurén 1860; KarjKann Ink) ’(tumman- t.
punaisen)ruskea hevonen t. lehmä / (dunkel- od.
rot-) braunes Pferd, bzw. eine solche Kuh’,
puurakka
(P- ja LaatKarj Ink) id., puurikki
’ruskeanmustan lehmän nimi’ ~ ink p5urahtava
’ruskea (eläin)’ | ka puura ’tumman t. harmahtavan
ruskea (hevonen); raudikko’, puurakka, puurakko
’tumman t. harmahtavan ruskea; synkkä, pilvinen’,
puurikki ’tummanruskean lehmän nimi’
< ven búryj ’(harmaan) ruskea’, ukr búryj, puol
bury ’tummanharmaa’ (< turk bur ’ketunpunainen’ <
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pers b5or ’punaruskea; kettu’); samasta lähteestä
myös ka puuroi ’tummanruskean hevosen t. lehmän
nimi’, pura, purkka, purkko ’tummanruskea
hevonen, raudikko’ | ly b5ur ’tummanruskea’, b5uroi
’ruskea lehmä’ | ve bur ’(harmaan) ruskea’, buroi,
burko ’ruskean hevosen nimi’.
Lönnrot 1874 SRS 1 51 (sm < ven), Vasmer 1953 REW 1 151
(ven < turk < pers), Ruoppila 1958 Suomi 108:1 35, SKES
1962 665 (sm ~ ka ly ve), Plöger 1977 RLDial 323.

puura2 (PKarj) ’rautakanki / Brecheisen’, puuri
(Ink) ’näveri, pora’, puuria (Lönnr 1880; paik. PKarj
Ink) ’räjäyttää kalliota, porata, nävertää; kangeta’ ~
ka puura ’pora’, puurie ’porata’ | ly b5ur ’pora, jolla
kalliota, kiveä porataan’, b5u\rida ’porata (kalliota,
kiveä)’ | vi puur (g. puuri) ’pora’, puurida ’porata’
< ven bur ’maa-, kallio-, kivipora’, burítƒ ’porata’
(< saks bohr t. holl boor t. ruots borr, murt. b5or ’pora’); tätä lainasanaa äänt. ja merk:n suhteen lähellä
ovat pura1 ja pora1 (ks. näitä).
Lönnrot 1880 SRS 2 289 (sm < ven), Ojansuu 1916 SKTT 175
(sm < vi < as), Vasmer 1953 REW 1 145, SKES 1962 665 (sm
ka ly < ven; vi < ven t. as), EEW 1982–83 2261.

puuri1 (Renv 1826; laajalti ESm) ’(linnun) häkki,
pesäpaikka t. -pönttö / Vogelbauer, Käfig, Nistplatz
od. -kasten’, pyyri (paik. lounmurt. EPohjanm
Verml) ’pieni huone t. asunto, mökki’, pyyry (Gan
1787) ’hyvin pieni sauna’
< nr mr norj tansk bur, mys kas b5ur ’aitta,
mökki; pieni huone’, kys b5ur, ns Bauer ’lintuhäkki’
(< germ *b5ura- ’asunto’). — Kas > vi puur (g.
puuri) ’häkki; putka, vankila’; sk > lpN buw |re (E In
Ko Kld T) ’aitta, vaja; lampola (In)’; lp > sm murt.
(Peräp Ruija) puura ’aitta; koppero’.
Renvall 1826 SSK 2 92 (sm < ruots), Wiklund 1896 SUST 10
295 (lp < sk), Karsten 1944 FmS 10 413, SKES 1962 665–66
vi < kas; sm murt. < lp), EEW 1982–83 2261, Grönholm 1988
RLT 142.

puuri2 (Gan 1787; paik. Pohjanl. rannikko) ’aluksen
laita, alus / Bord, Schiff’, puurissa ’aluksessa’
(murt. lisäksi tavattava merk. ’laivan hytti’ liittynee
sanaan puuri1)
< nr bord, mr borS, tansk bord, mn bor“, kas
bort, ns Bord, holl bord, boord, engl board ’aluksen
laita’, vrt. engl on board, nr ombord ’laivassa’. Samasta lähteestä myös sm puorti id. (ks. tätä),
vrt. myös paapuuri.
Hellquist 1939 SEO 91, Karsten 1944 FmS 10 413 (sm <
ruots), SKES 1962 666, EEW 1982–83 2150.

puurlaukka ks. purjo.
puurmanni ’kuorma-ajuri’ ks. fuurmanni.
puuro (Agr; länsimurt. KSm Kain), putro (EKarj
Ink) ’Brei’, puuroutua ~ ink pudro ’puuro’ | ka putro
’suurimo- t. ryynipuuro’ | ly ve pudr ’jauhopuuro’ |
va (Kukk) kreev pudru | vi puder (g. pudru) ’puuro’
< baltt, vrt. latv putra ’puuro’, liett putrà
’ohrajauhoista ja maidosta valmistettu ruoka, puuro’.
Baltt myös > ven pútra ’vihanneksista, suurimoista
ja maidosta tehty keitto’; ims > ven murt. pudra
’eräänlainen nauriista ja jauhoista tehty puuro’; sm >
lpN buw |ro (Lu) ’puuro’.
Ganander 1787 NFL 2 428a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
101 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 113 (< latv), Thomsen
1869 GSI 21 (+ ka), Qvigstad 1881 Beiträge 57 (ims > lp),
*Thomsen 1890 BFB 210, Pogodin 1904 Severnorussk 51 (sm
> ven murt.), Kalima 1915 OLR 188, Nieminen 1933 FUF 22
29–30, Kalima 1936 BL 148, Tunkelo 1946 VeKÄH 90 (+ ly),
SKES 1962 666 (+ va), EEW 1982–83 2192.

puurtaa (Renv 1826, Gan 1787 puurtelee; paik. PSm) ’jättää virtaavan veden pintaan vanaa t. värinää
(vedenalainen kivi) / eine Spur od. Kräuseln auf der
Oberfläche eines fließendes Wassers verursachen
(Stein unter dem Wasser)’, murt. myös ’näkyä vedenpinnan alta (harv. Peräp); tehdä uomaa, polkua,
kahlata lumessa (etup. EKarj); savuta, työntää savua
(KarjKann Ink); nousta ja laskea nopeasti
(merenpinta; paik. Kymenl); etsiä, kaivaa, kulkea
edestakaisin, touhuta, uurastaa (itämurt. Kymenl)’,
puurre, puurto, puurtava, puurtamo (nämä paik.
PSm) ’vedenpinnan alapuolelle jäävän kiven
aiheuttama vana, pyörre’, puurto myös (harv.
Kymenl
EKarj)
’työ,
aherrus,
toiminta’,
lähteenpuurto (paik. PHäme) ’pieni lähde, vetinen
paikka’, meripuurto (Kymenl rannikko) ’vedenpinnan nopea nouseminen ja laskeminen’ ~ ka
puurie ’tupruta; olla työn touhussa, hyöriä, vyöryä,
puskea; häivähtää, vivahtaa’ | ve purd(e ’lähde’, purtkiVst ’runsaslähteinen paikka metsässä’ (lpKo purdi
’kuohu koskenkiven alapuolella, kun kivi on hiukan
veden alla’ < sm).
Deskr. sanoja.
T. I. Itkonen 1968 SUST 145 69 (sm > lp).

puuska1 (Finno n. 1580; Agr »– – ninquin Lounat
twli ia on pwskambi quin mwdh Twlet»; yl.), rinn.
murt. puska (PSm), pusku (Kymenl) ’äkillinen, nopeasti
ohimenevä
tuulen,
tunteen,
taudin
voimistuminen / Bö, Stoß, Anfall’, tuulen-, vihan-,
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naurun-, taudinpuuska, puuskata ’lyödä, nakata,
työntää’,
puuskuttaa
’huohottaa,
puhkua’,
puuskahtaa ’puhaltaa äkkiä; syöksähtää; sanoa
äkeissään’ ~ (sm >) ka puuska ’tuulispää, vihuri’,
puuskata
’tyrkätä,
paiskata,
lyödä;
tuulla
puuskittain’, puusku ’isku, lyönti, korvapuusti’ | li
p5uVskq ’hengittää äännekkäästi, kuorsata’.
Sanat liittynevät s. v. puskea (ks. tätä) esitettyihin
sanoihin.
Kettunen 1938 LivW 322 (sm ~ li), SKES 1962 666 (+ ka (? <
sm); sm > lpLu pusk5et ’olla huonolla tuulella, jurottaa vihoissaan’).

puuska2 (Gan 1787; et. KaakkSm Ink, harvemmin Ija PSm): kädet puuskassa ’kädet lanteilla t. ristissä
rinnalla / die Arme in die Hüften gestemmt, vor der
Brust verschränkt’ ~ ink p5uska: käet p5usk5as id. | va
p5uska: tVsäed p5uzgaza id. | vi puus (g. puusa) ’lantio,
lanne; lonkka’, käed puusas ’kädet lanteilla’, (Wied;
murt., vanh.) myös puusk (g. puusa), puis (g. puisa),
nuus (g. nuusa) id.
Tähän yhteyteen kuuluvat myös sm murt. puuska
’(tien, metsän) varsi (paik. ESm); tuolin t. sohvan
käsinoja (Suursaari); suuri poimu mekon kyljessä
(InkVi)’ ja ink p5uska ’suuri poimu mekon kyljessä’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 151 (sm ~ vi), SKES 1962 666 (+
va), Nirvi 1971 InkS 445 (ink < vi), EEW 1982–83 2262.

puuska3 ks. puusniekka.
puusniekka (JuslP, Gan 1787 puusneka; Kaakk- ja
KSm sekä ymp., Ink), puusnoukka, puutikka (paik.
KSm), puuska (Häme Kaakk- ja KSm Ink) ’lesken
kotiinsa naima mies; kotivävy; isäpuoli / Mann, der
in den Hof einer Bauernwitwe eingeheiratet hat;
Mann, der mit seiner Frau auf dem Hof seiner
Schwiegereltern wohnt; Stiefvater’
< baltt, vrt. latv pusenieks, puVse(l)nieks ’osakas,
joka toisen kanssa yhdessä omistaa t. hoitaa tilaa’ (>
Balt saks puseneck, pusseneck id.), liett púsininkas
’talon peltomaan puolikkaan omistaja’; sm puusniekka > nr murt. Sm p5osnik ’lesken taloonsa naima
mies’, sm puuska > nr murt. Sm p5oska ’mies, joka
saa osan talosta naimalla lesken’.
B5uga 1908 AistSt 22 (sm ? < latv), Kalima 1939–40 FUFA 26
47 (sm < baltt > Balt saks), Wessman 1956–57 FmS 17–18 120
(sm > nr murt. Sm), SKES 1962 666–67 (todennäk. (Inkerin
kautta t. Balt saks välit.) < baltt).

puustavi (Agr pockstaui, b-, boockstaui; yl., harv.
Savo PKarj) ’kirjain, aakkonen / Buchstabe’, rinn.
puustava, puustain, murt. lisäksi puostavi sekä mm.

pu(u)ksta(a)vi (länsimurt.), po(o)ksta(a)vi, poostavi,
poostava (VarsSm), puustami (paik. ESm) (> ink
p5ustame id.)
< vur bokstaffue, bookstaffuer, nr bokstav, mr
b5okstaver, mn bókstafr, kas b5okstaf, ns Buchstabe
’kirjain’ (yhd., vrt. nr bok ’kirja’ ja stav ’sauva, keppi; ? riimukirjain’); vi murt. poo(k)stav, pookstahv
’kirjain’ < kas, pukstav id. < nr murt. Vi. — LpLu
bokstav(va), N busst5Favvâ ’kirjain’ < sk; In puustoh,
pu(u)stou id. (osin myös N?) < sm.
Renvall 1826 SSK 2 88 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 1 333 (lp < germ), Qvigstad 1893 NL 113 (lpN < sk, In <
sm), Streng 1915 NRL 174 (vi < ruots), Ariste 1933 ERL 94
(vi -u- < ruots, -oo- < kas), Ruoppila Vir 1938 208, Hellquist
1939 SEO 89, *Rapola 1942 Suomi 101 160–64, SKES 1962
667, Seebold 1981 Etymologie 290–92.

puustelli (As 1721 boställein mon. ill.; yl., länsimurt. myös puuställi) ’virkatalo; maatila / Pfarrhaus,
Dienstwohnung; Bauernhof’
< ruots boställe id. (yhd. sanoista bo ’asua’ ja
ställe ’paikka’).
Becker 1824 FGr 6 (sm ~ ruots), Karsten 1944 FmS 10 413 (<
ruots), SKES 1962 667.

puusti (Agr coruapwsti(t), Finno n. 1580 puustit;
joks. yl.) ’lyönti, isku (korvalle) / Schlag, Ohrfeige’,
yhd. korvapuusti (alk. leik. myös korvan muotoisen
pullan nimitys)
< vur nr nn nt pust, mr puster, mn pústr id.
(merk. on sekundaarinen ja perustuu sk kielissä
tavattavaan merk:een ’käsipalkeet’, johon kuuluvat
myös kas p5uster, saks püster id.; ? kas t. ruots > vi
murt. puust (g. puusti), poost (g. pooste, Wied),
(kõrva-) puust (vanh.) ’korvapuusti’).
Ihre 1769 Gloss 2 356 (sm ~ sk), Renvall 1826 SSK 2 92 (sm
< ruots), Ahrens 1843 GrEhstn 125 (vi < ruots), Streng 1915
NRL 174–75 (vi < kas), Karsten 1944 FmS 10 413–14, SKES
1962 667, EEW 1982–83 2263.

puuta (Gan 1787; Karj Ink, paik. Savo) ’painomitta
(= 40 naulaa tai n. 16 kg) / Pud’ ~ ink p5uta
’painomitta: 40 naulaa’ | ka puuta ’painomitta:
16,38 kg’ | ly p5ud (g. p5udan) | ve p5ud | va p5ud (g.
p5ud®a) | vi puud | li p5ud id.
< ven pud (g. púda) id. (< sk, vrt. esim. mn
pund). Vrt. punta1.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 290
(sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 155 (sm ka vi < ven), Kettunen 1938 LivW 313 (+ li), Kalima 1952 SlS 54, SKES 1962
667 (+ ly ve va), Plöger 1973 RL 149.
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puuteri (As 1747 puuderi; hajat.) ’Puder’, johd.
puuteroida
< nr puder (nt nn pudder < kas puder, ns Puder)
< ransk poudre ’(hius)puuteri’ (ransk > engl powder
’id., pulveri; ruuti’, ven púdra ’puuteri’) < lat pulvis
’pöly’. — Vi puuder (g. puudri) ’puuteri’ < saks; ink
pudri, ka putri id. < ven.
ITS 10 1936 746 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 794 (sk <<
lat), Vasmer 1955 REW 2 461 (ven < ransk), EEW 1982–83
2258 (vi < saks).

puutiainen ks. punkki.
puuttaa1 (Renv 1826; KPohjanm PSavo PKarj PSm) ’tarttua kiinni (nuotta tms. pohjaan) /
hängenbleiben (Zugnetz am Grund)’: nuotta
puuttaa, rinn. myös (etup. PSavo) (jk) puuttaa
nuotan; johd. puutto (KPohjanm PSavo PKarj PSm),
puutos (paik. PSm Savo Ink), puute (Kymenl
itämurt.) ’kohta (hako, kivi tms.) apajassa, johon
nuotta
helposti
tarttuu
kiinni’:
puutossa,
puutoksessa,
puutteella,
puutteessa
’kiinni
juuttuneena’; puuttaa myös (savmurt. KPPohjanm,
paik. Peräp) ’tarttua, ryhtyä, kajota jhk’ (esim.
»apuani en kiellä, mutta en kättäni puuta») ~ ink
p5utos ’meren pohjassa oleva hako t. muu, johon
nuotta tai muu pyyntineuvo tarttuu’ | ka puuttoa
’tarttua, ottaa kiinni (nuotta, verkko)’, puute, puutto
’puutto’, puutos ’puutto; este, vastus’ | va p5utto
’puutto’
?? = mdE putoms, M putäqms ’panna, asettaa’;
vielä
epävarmemmat
ovat
esitetyt
muut
etäsukukieliset vastineet. Ks. myös puuttaa2 ja
puuttua1–2.
MUSz 1873–81 526–29, Genetz 1896 ETV 24 (sm vrt. md),
Setälä 1896 SUSA 14:3 36 (sm ~ md), Uotila Vir 1944 33,
SKES 1962 667–68 (+ ka), Keresztes 1986 MdKons 2 125–26
(? ~ md), Häkkinen 1987 ES 244–45 (tuskin ~ md).

puuttaa2 (Gan 1787; EPohjanm Kain ja ymp.), puutata ’sitoa, ommella (kiinni), harsia (tilapäisesti) /
(fest)binden, -nähen, (provisorisch) mit großen Stichen nähen, heften’, puutella (Agr; EPohjanm Kain
ja ymp. PKarj Ink) ~ ink p5utella ’harsia
(tilapäisesti)’ | ka puuttoa, puutella ’ommella, harsia,
kiinnittää, liittää yhteen’, puutos ’ommel, liitos’ | ly
p5uttada ’ommella kiinni’, p5utatez ’ommel, sauma’ |
ve putta (prs. putab), pututada ’ommella (kiinni)’,
putustada ’panna kiinni, nappiin, hakasiin, solkeen’,
putuz ’kiinnike, haka(nen), nappi, napinreikä’.
Todennäk. sama sana kuin puuttaa1 (ks. tätä).

SKES 1962 667–68 (sm ~ ka ly ve). Lisää kirjallisuutta s. v.
puuttaa1.

puuttua1 (Gan 1787; Karj PSavo PSm Ink) ’jäädä
kiinni (nuotta, koukku kiveen, pohjaan), tarttua pyydykseen (kala), mennä ansaan (lintu); tarttua; saada /
hängenbleiben (Netz, Haken an einem Stein, am
Grund), an den Haken, ins Netz gehen (Fisch), in die
Falle gehen (Vogel); hängenbleiben; bekommen’, lisäksi myös ’tarttua (tauti; etup. PKarj Ink); sattua,
tapahtua sattumalta (Karj ESavo Ink); sekaantua,
kajota, ryhtyä jhk (yl.)’, johd. puututtaa (Agr »ia on
pututtanut henen ydhen Waijmon käsijn») ~ ink
p5uttua ’koskea; osua, sattua, joutua; joutua kiinni’ |
ka puuttuo ’tarttua, juuttua, jäädä kiinni; käydä
pyydykseen, osua, päästä, joutua jhk, puuttua jhk’,
puututtoa ’temmata, tarrata, tarttua, ottaa, saada
kiinni; varastaa; saada’, puutus ’sattuma; tilaisuus;
ansa; pula’, puutes ’riita’ | ly p5uttuda ’sattua
(olemaan, tulemaan), osua, päätyä, joutua, saada,
tarttua’ | ve putta (prs. putub) ’osua, sattua jhk,
joutua, päästä jhk paikkaan; sattua tekemään, tulla
tehneeksi’, pututada ’teurastaa’ | va p5uttua ’tarttua;
sattua, joutua’, p5ututt®a ’satuttaa’, p5utt5ussa(g) ’sattua,
osua (Mahu); joutua kiinni (Kukk)’ | vi puutuda,
puudutada ’koskettaa, koskea, kosketella, kajota’,
puude (g. puute), puudutus ’kosketus’ | li p5uttq
’koskettaa; sattua, osua’.
Johd. s. v. puuttaa1 (ks. tätä) main. sanoista;
merk:t perustunevat yhteiseen »tarttumisen»
elementtiin. — LpIn putta∞d ’käydä hyvin nuottaan
(kala)’ < sm. Vrt. myös puuttua2 sekä merk:n osalta
paattua.
Ganander 1787 NFL 429a (sm ~ ka vi), Setälä 1911–12 FUFA
11 6 (sanojen puuttua1 ja puuttua2 yhteenkuuluminen hyvin
epävarmaa), Kettunen 1938 LivW 323 (+ li), SKES 1962 668
(+ ly ve va; lp < sm), Saukkonen 1965 SUST 137 97–99 (puuttua verbin käyttö merk:ssä ’sattua, joutua’), MSzFE 1967 209–
10, EEW 1982–83 2265–66, Häkkinen 1987 ES 244–45, T.
Itkonen Vir 1987 176.

puuttua2 (Agr; et. länsimurt.) ’olla vailla, uupua;
loppua / nicht da sein, fehlen; zu Ende gehen, ausgehen’, johd. puute, puutos ’pula, vajaus’ ~ (sm >) ink
p5ute ’puute; sairaus, vika, vaiva’, p5utos ’puute’ | ka
puutuo ’loppua; puuttua, uupua, jäädä vajaaksi;
köyhtyä; laihtua, väsyä, uupua, riutua’, (sm >) puutos
’pula, puute, vajaus’, puute(h) ’puute’ | va (Tsv)
p5utos, p5utus ’puute’ (< ink (t. sm Ink), vi) | vi
puududa ’puuttua, uupua; olla poissa’, puudus (g. -e)
’puute, puutteellisuus’, puudu: p. olla, jääda ’puuttua, uupua’, puue (g. puude) ’puute, puutos,
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puutteellisuus, puuttuma, vajavuus, vika’ | li p5uttq
’puuttua, uupua, olla vailla’, p5uttqks ’puute’.
Mahd. johd. v:stä puuttaa1; merk:n voidaan olettaa kehittyneen jo varhain (’jäädä meren t. järven
pohjaan kiinni’ > ’olla menetettynä’ > ’uupua;
loppua’), myöhemmin se on osaksi sekaantunut s. v.
puutua (ks. tätä) main. sanoihin (esim. ka -t- ja vi -d). — LpN (murt.) puwtus ’puute’ < sm; lpKo putted
(Kld T) ’loppua; hävitä (T)’ < ka. Vrt. myös
puuttua1.
Ganander 1787 NFL 2 429 (sm ~ vi), Budenz 1867 NyK 6 460
(+ li), Setälä 1902–03 FUF 2 233 (+ ka puutuo ’loppua’), Setälä 1911–12 FUFA 11 6 (sanojen puuttua1 ja puuttua2 yhteenkuuluminen hyvin epävarmaa), Lagercrantz 1939 LpWsch 688
(sm > lpN), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (ka > lpKo), SKES
1962 667–68 (ka puute(h), puutos < sm; va < sm vi; puuttua ja
puutua sekaantuneet), EEW 1982–83 2258–59, Häkkinen 1987
ES 244–45, T. Itkonen Vir 1987 176, UEW 1988 400.

puutua (yl. et. hämmurt. EPohjanm), puuttua (vanh.
kirjak. esim. JAFrosterus 1787; Satak KPPohjanm
Kain Peräp) ’jäykistyä; turtua, tulla tunnottomaksi /
fest, steif werden; gefühllos werden, einschlafen
(Arm, Bein u. ä.)’, puuntua (Raam 1642; Schr 1637
puundumus; VarsSm LUus) ’turtua’, *puudus: puuduksissa (länsimurt.) ’turtana’, puuduttaa (paik. länsimurt.) ’tehdä kovaksi, turraksi; tehdä puudutusaineella tunnottomaksi (uud.)’ ~ li p5udq ’turtua’.
Johd. s:sta puu (ks. tätä); myös s. v. puuttua2
main. ka sanat kuulunevat ositt. alk. tähän yhteyteen,
ja sanueet ovat muutenkin selvästi vaikuttaneet toisiinsa.
Lönnrot 1880 SRS 2 291 (puuntua ♦ puu), Kettunen 1938 LivW 320 (sm ~ li; johd. puu sanasta), SKES 1962 668. Lisää kirjallisuutta ks. s. v. puuttua2.

alue; rauhoitus’ ~ ink pühä ’sunnuntai, pyhä(päivä);
paasto’, pühittüja ’varata; kieltää’,
pühhäin
’pyhimyksenkuva’ | ka pyhä ’paasto; pyhäpäivä,
sunnuntai; viaton, hurskas, pyhitetty’, pyhitteä
’paastota’, pyhites ’paasto; katumusharjoitus’ | ly
pühä ’paastoaika; pyhä’, pühittädä ’paastota’ | ve
pühä ’paasto’, pühütädä ’paastota’ | va pühä ’pyhä;
paastoruoka’, pühätä (Alava) ’suojella, hoitaa’ | vi
püha ’pyhä; juhla(päivä)’, pühitseda ’juhlia,
viettää juhlaa; siunata, pyhittää’, pühalik
’juhlallinen, juhlava, pyhäinen’ | li piv®a, püv®a, (Sal)
püä ’pyhä; juhla (-päivä)’, piv®ali ’autuas, siunattu’,
piv®a(l)tq, (Sal) püat ’pyhittää, siunata’, piCuVstq
’pyhittää, kunnioittaa’
= lp bâsse ’pyhä(päivä); juhlapäivä; (Lu myös)
uhri(paikka); (V myös) paasto’, N bâsotit (Pi Lu In
Ko Kld T) ’pyhittää, viettää pyhää; (V myös) paastota’ (lpN murt. bihebartak ’lapsen synnyttyä pidetyt
pidot’ < sm pyhät pirtit)
? < germ *w‰ıxa-, vrt. mys w‰ıhen ’pyhittää’, ns
weihen ’vihkiä, pyhittää’. — Toisen selityksen mukaan ksm sivumuoto s:sta piha, mistä olisivat
relikteinä murt. tavattavat eristämiseen ja
aitaamiseen viittaavat merkitykset (piha alk. ’aitaus’,
ks. tätä).
Fogel 1669 Käsik 5 (sm ~ germ vihe), Lindahl & Öhrling 1780
LL 316 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 430a (+ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve),
Thomsen 1890 BFB 43 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 252 (+ ka),
Setälä 1927 Sanastaja 1 4 (alkumerk. ’erotettu, aidattu’),
Hakulinen 1946 SKRK 2 89–90 (ksm sivumuoto s:sta piha
’aitaus’), *A. Vilkuna 1956 FFC 164 10–, SKES 1962 668–69
(+ ly), Koivulehto Vir 1973 13 (< germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 74, 87, Häkkinen 1987 ES 245, Koivulehto 1991 SbÖAW 566 19.

puuvilla ks. pumpuli.

pyjama (1925), pyjamas ’Pyjama’
< engl pyjamas id. (< hindi < pers).

pyhkiä ks. pyyhkiä.

Pulkkinen 1984 LokSp 139 (< engl), OxfEt 1985 1663.

pyhä (Agr; yl.) ’heilig; Heilige(r); Feiertag, Sonntag’, Lönnr 1880 myös ’eristetty, aidattu’ (»maa on
ollut pyhässä» ’aidattuna’), pyhät pirtit (Peräp Länsip): käydä pyhillä pirteillä ’tervehtimässä lapsivuoteessa olevaa’, johd. pyhittää merk. murt.
’hyödyttää, auttaa, maksaa vaivan (et. PSatak Häme
KSm EPohjanm); varata t. pidättää itselleen, tilata
etukäteen, erottaa (erilleen) (PSavo Kain
KPPohjanm, paik. Peräp lounmurt.); kestitä, pitää
pitoja (Ink); sulkea, aidata (Lönnr)’, pyhätä ’pyhittää
(Agr); varata itselleen t. käyttöönsä (Peräp)’,
pyhällys (lounmurt.) ’aitaamalla suojattu, eristetty

pykiä (As 1734) ’halkeilla (iho, nahka), tulla loville
(itämurt., osin KPPohjanm Peräp); veistää pykäliä
hirteen (paik. Uus PSm) / rissig, wund werden, aufspringen; einen Balken kerben’, pykeillä (paik. PSavo), pyköä (paik. KaakkSm) ’halkeilla, lohkeilla (et.
iho)’, pykä (paik. itämurt. PSm) ’halkeama, lovi,
viilto’, pye (: pykeen; PSm, paik. hämmurt. KPohjanm), pykimä (I- ja PSm), pykö (KaakkSm) id.,
murt. myös pykämä, pykiä(i)n, pykiö(i)n, pykein id.
~ ka pykie ’katkeilla, murtua, halkeilla’, pykimä
’murtuma, halkeama’ | vi pügada ’keritä (villaa); leikata (hiuksia)’.
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Ks. erikseen samaan pesyeeseen kuuluva pykälä.
Tähän yhteyteen kuuluu ehkä myös pikoa, ks. tätä.
MUSz 1873–81 471 (pykiä ~ pykälä), SKES 1962 670 (sm ~
ka).

pykmestari (As 1739 bygmästareille; melko laajalti
murt.), pykimestari (Gan 1784; paik. murt.) ’rakennusmestari, kirvesmies / Baumeister, Zimmermann’,
näiden lyhentymämuotoja lienevät pyky (osin KPPohjanm Kain) ’rakennusmestari, työmaan mestari’,
pyki (paik. savmurt.) id.
< nr byggmästare ’rakennusmestari’ (v:stä bygga
’rakentaa’, ks. pykätä).
Karsten 1944 FmS 10 414 (sm < ruots), SKES 1962 669.

pykninki (Salamnius 1690 bygningeistä; LounSm
Uus EPohjanm, osin KPohjanm), pykinki (paik. Satak Länsip Verml) ’(suuri) asuin- t. päärakennus;
vieraita tms. varten oleva asuinrakennus / (großes)
Wohn- od. Hauptgebäude; Gästehaus’, pytinki (itämurt. Häme KPPohjanm Peräp Länsip) ’(et. suuri,
komea) asuinrakennus’, pytninki (paik. Satak Häme)
id. (sm murt. > lpIn pytnig ’rakennus’)
< ruots byggning ’(asuin)rakennus’ (v:stä bygga
’rakentaa’, vrt. pykmestari ja pykätä).
Renvall 1826 SSK 2 94 (sm < ruots), SKES 1962 669–70,
LpIn 2 1987 430 (sm murt. > lpIn).

pykä ks. pykiä.
pykälä (Raam 1642) ’lovi, kolo (et. itämurt. Kymenl
EPohjanm); tikapuiden t. rappusten askelma (E- ja
KaakkHäme Kain, paik. KPPohjanm); poron t. lampaan korvamerkki (etup. PSm); lämpömittarin aste,
paragrafi (Lizelius 1780; melko yl.) / Kerbe;
Sprosse, Stufe; ins Ohr gekerbtes Kennzeichen bei
Rentier od. Schaf; Grad, Paragraph’, johd. pykältää
’loveta, veistää pykäliä (et. savmurt.); leikata porolle
korvamerkki, erotella poroja (PSm)’, pykällys (PSm)
’porojen merkintä korvamerkillä, poroerotus’,
pyältää ’uurtaa (Agr); loveta, tehdä pykäliä (et.
itämurt. PSatak); kaskenpolttoa varten hakata
pykäliä havupuiden tyveen, jotta ne kuivuisivat
paremmin’, pyällys ’lovi, pykälä’, pykälikkö (Jusl
1745; paik. savmurt.) ’kaskeksi pyälletty metsikkö’
~ ink pükküjalä ’pitkulainen lovi; lämpömittarin aste’ |
ka pykälä ’lovi, kolo, uurros’, pykälikkö ’pyälletty,
kaskeksi merkitty metsikkö’, pyvälteä ’tehdä
pykäliä, loveta, pyältää’, pyvällys ’pyällys’ | ly
pügäläi7ne ’lovi, pykälä’ | va pütVsälä, (Kukk)

pükälä ’uurre, pykälä’ | vi pügal ’lovi, pykälä; aste’,
pügaldada ’loveta, pyältää’.
Samaa sanuetta kuin pykiä, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 2 431 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 471 (pykiä ~ pykälä), SKES 1962 670 (+ ka ly va), Häkkinen 1987 ES
245–46.

pykätä (As 1741; yl.) ’rakentaa, valmistaa, väsätä;
korjata, parantaa (EPohjanm ja ymp.) / bauen, zimmern, fabrizieren; reparieren, verbessern’, rinn. pyätä, johd. pykyy, pykäys, pyköö(s) ’(rakenteilla oleva) rakennus, rakentaminen’
< nr bygga, mr byggia ’rakentaa; kunnostaa, korjata’.
Renvall 1826 SSK 2 94 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
415, SKES 1962 670.

pylkätä, pylkkää (et. Savo KSm) ’pistää ajoittain
näkyviin, pilkahdella, heilahdella puolelta toiselle;
loikkia, puikkia, kulkea takamus keinahdellen / von
Zeit zu Zeit auftauchen od. zu sehen sein, hin und
her schwingen; (fort)laufen, hoppeln, watscheln’,
pylkkiä (LönnrLis 1886; et. EKPohjanm),
pylkkäistä, pylkyttää id., pylkytä (kaakkmurt.)
’juosta t. kulkea keinahdellen, loikkia, nylkyttää’,
pylkähtää ’pilkahtaa, vilahtaa näkyvistä t. näkyville,
putkahtaa; luiskahtaa’, pylkkä (paik. itämurt.)
’toispuolinen, epätasapainossa oleva esine tms.’ ~ ka
pylkytteä ’puikkia’, pylkötteä ’pilkottaa, pistää
esiin’.
Deskr. sanoja, joissa ilm. ainakin merk.vaikutusta pilkottaa sanueesta (ks. tätä), vrt. myös
pylly.
SKES 1962 670–71 (sm ~ ka).

pylly (Gan 1787; yl., ei LounSm) ’(et. lapsen) takamus / Popo’, johd. pyllistää (1719) merk. murt. myös
’kaatua, kallistaa, kumota (osin häm- ja kaakkmurt.;
vrt. pillata); vaikuttaa, tehota, hyödyttää (paik. Pohjanm)’, pyllistellä, pyllähtää (et. itämurt. ja
Pohjanm) ’kaatua takamuksilleen, keikahtaa;
kellahtaa (pitkäkseen)’, pyllöttää, yhd. häränpylly
’kuperkeikka’ ~ ink püllistüja, püllissellä ’pyllistellä’,
püllillüja ’pyllyllään’ | ka pylly, pyllisteä ’pyllistää’,
pyllähteä ’pyllähtää’.
Deskr. sanoja, vrt. myös pylkätä.
SKES 1962 671 (sm ~ ka).

pylsy (asiak. 1546; LUus E- ja KaakkHäme Pohjanm Länsip, osin lounmurt. Peräp), pylssy (paik.
lounmurt. E- ja KaakkHäme) ’lihasta t. sisäelimistä
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tehty hakkelus, suolattu hienoksi hakattu eläinrasva,
höystö; hakkeluksella täytetty (veri)makkara / Haschee (aus Fleisch od. Innereien), gesalzenes feingehacktes Tierfett; mit Haschee gefüllte (Blut)wurst’,
yhd. pylsymakkara ’pylsytäytteinen makkara’
< ruots, vrt. nr pylsa, pölsa ’sisäelimistä tehty
hakkelus; ko. hakkeluksella täytetty makkara’.
Ihre 1769 Gloss XLI (sm < ruots), Streng 1915 NRL 175,
SKES 1962 671.

pylväs (Gan 1787; et. savmurt. EPohjanm) ’tukipuu,
paalu, tolppa / Pfeiler, Pfosten’ ~ ink pülvä ’vino
tukipylväs’, pülvätä ’tukea pylväällä’ | ka pylväs
’tolppa, seiväs, tukipuu’, pylvästeä ’tukea; pystyttää
seiväs’ | va pülvä ’pönkkä’.
Tähän yhteyteen saattavat kuulua myös pylväs
(paik. KPPohjanm) ’pieni ylänne, kumpu’, pylväke
(paik. PSavo Kain PPohjanm) ’(metsä)kumpu; (ympäristöstään erottuva) metsikkö’, pylvänne (paik. KPPohjanm) ’kumpu, mäennyppylä’.
Ahlqvist 1856 WotGr 147 (sm ~ va), SKES 1962 671 (+ ka).

pyntätä (Lönnr 1880; laajalti murt.) ’pukea runsaisiin t. (liian) koreisiin vaatteisiin; ahtaa täyteen (ruokaa), sulloa; lyödä, piestä, muokata, pehmittää (KPohjanm) / sich aufdonnern; vollstopfen, sich vollfressen; schlagen, weich klopfen’
< nr pynta ’koristaa, laittaa hienoksi; panna kuntoon, valmistaa’, mr pynta ’panna kuntoon’.
Hakulinen Vir 1927 222 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
800–01, SKES 1962 671.

(prs. pürgan) id., vrt. myös purgida, purata (prs.
purgan) id. (sm > nr murt. Sm pyrkka ’pyrkiä,
ponnistella’)
= lp bâr |gât ’tehdä, työskennellä; (N In Ko myös)
koettaa, yrittää, pyrkiä’
? < germ *wurkja- (mn yrkja ’tehdä työtä’);
vrt. myös germ *wurk®a- (mn orka ’tehdä työtä;
kyetä; ponnistella’, nr orka ’jaksaa, kestää’). —
Kuten edellä mainitut vi vastineet ja lisäksi mm. sm
murt. (Rymättylä) pyrkää ’hypellä veden pinnalla
(kala)’ (sekä pyristellä s. v. pyristä) osoittavat, sana
ainakin sekundaaristi liittyy näihin äänt. ja
merkityksensä puolesta läheisiin todennäk. deskr.
sanueihin; vrt. myös purkaa.
Castrén Suomi 1845 181 (sm ~ lp), Saxén 1895–98 Lånord 202
(sm > ruots), Raun 1939 EKeel 18 157 (+ vi), SKES 1962 672
(+ ka ly va ? vi), Saukkonen 1965 SUST 137 69–71 (pyrkiä ~
purkaa), Koivulehto Vir 1973 13 (< germ), Hofstra 1985
OsFiGerm 30, 123, 153, Häkkinen 1987 ES 246, Koivulehto
1991 SbÖAW 566 39.

pyrskiä (1734; etup. LounSm) ’pärskiä, aivastella,
tirskua; puhdistaa vilja akanoista, kuoria jyvät, lestä
/ schnauben, niesen, prusten; das gedroschene Korn
von Spelzen, Schalen säubern’, pyrskähtää (JuslP,
Gan 1787; melko laajalti murt.) ’pärskähtää,
purskahtaa’, pyrskyä ’pärskyä, tirskua, korskua’,
pyrskyllään (KSm) ’kiimassa (vuohi)’ ~ ka pyrskeä
’loiskia; purskua, pärskyä; räpsyä’, pyrskätä
’pärskäyttää,
räpsäyttää’,
pyrskähteäkseh
’purskahtaa, pärskähtää; räpsähtää; paukahtaa’.
Onomat. sanoja. Vrt. pärskyä, purskahtaa.
SKES 1962 672 (sm ~ ka).

pyristä (Finno n. 1580; paik. murt.) ’pöristä, päristä
/ summen, brummen, schnurren’, pyristää (et. Kymenl) ’päristää, pärskiä; pudistaa, ravistaa itseään’,
pyristellä (Finno) ’räpistellä, ravistella itseään; rimpuilla’, pyrähtää (laajalti murt.) ’lehahtaa, syöksähtää’ ~ ink pürissä ’pöristä’ | ka pyrissä ’päristä,
pöristä; porista, ynistä’, pyristeä ’turistaa’, pyrähteä
’pyrähtää’ | vi (Wied) püriseda ’kilistä, kalista’.
Onomat.-deskr. sanoja.
SKES 1962 671–72 (sm ~ ka vi).

pyrkiä (Agr; et. itämurt.) ’yrittää päästä jhk t. saavuttaa jtak; tupata t. pakata tekemään jtak / streben,
trachten; zu etw. neigen’, pyrkeä (Agr) id., pyrkimys
(Agr pyrkimus), pyrkyri ~ ink pürkiä ’pyrkiä sisään’
| ka pyrkie ’pyrkiä, pyytää päästä jhk, kärttää’,
pyritteä ’pyytää, kärttää, kutsua, kehottaa; neuvoa’ |
ly pü\rgittädä ’pyytää’ | va pürtVsiä ’pyrkiä’ | ? vi
murt. pürgida ’tonkia, pöyhiä; tunkeutua’, pürata

pyrstö (Agr; yl. et. PSm) ’Schwanz’, murt. merk.
myös ’kalan selkäevä (paik. hämmurt.)’, pursto (itämurt.) ’pyrstö’ ~ ka (Uhtua) pursto ’(kalan)pyrstö’
< germ *burst5o, vrt. mn burst ’karkea karva, harjas; (sian, katon) harja’, nr borst ’harjas’. Sanan etuvokaalistumiseen on voinut vaikuttaa s. v. pyristä
main. deskr. sanue.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 33–36 (sm < germ), Karsten
1944 FmS 10 414–15, SKES 1962 657 (s. v. pursto; + ka;
todennäköisemmin deskr.-luonteinen kuin < germ), Hofstra
1985 OsFiGerm 31, 110, Häkkinen 1990 MST 113, *Nilsson
1994 FUS 12 55–60.

pyry (Flor 1702; yl.) ’Schneetreiben’, pyryttää, pyrytä, pyräkkä (etup. PSm) ’lumipyry’ ~ ink pürü (? <
sm) | ka pyry ’lumipyry’. — LpKld porrad ’pyrytä,
tuiskuttaa’ ? < ims; nr murt. Sm pyru ’pyry’, pyra
’pyryttää’ < sm.
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Ilmeisesti deskr. lähtöä. Samantapaisia pyryn ja
myrskyn nimityksiä ovat esim. pöry (kaakkmurt.),
myry (et. Savo), myrä (et. KSm) ja myräkkä (itämurt.). Vrt. myös purku ja myrsky.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 35 (sm ~ lpKld), Ruoppila Vir
1934 33, Wessman 1954 FmS 15–16 120 (sm > nr murt. Sm),
SKES 1962 672 (+ ka; lpKld ? < ka), Nirvi 1971 InkS 448 (ink
? < sm).

pyssy (asiak. 1555; yl.) ’ampuma-ase; kärrynpyörän
kapan sisällä oleva rautaputki (jonka läpi akseli kulkee), kärrynpyörän laakeri (et. LSm); pieni
lieriömäinen astia (Schr 1637) / Büchse (Gewehr,
Gefäß); Wagenradbuchse, -lager’, johd. pyssystää
(paik. länsimurt.) ’metsästää pyssyllä’ ~ ink püssü |
ka pyssy ’pyssy’ (< sm)
< vur mmr byssa, bössa, nr bössa ’rasia; pyssy;
kärrynkapan rautaholkki’, mn byssa ’rasia’ < kas
büsse, busse ’rasia; pyörän, akselin metallinen
vahvikeputki; aseen piippu’ (> vi püss ’pyssy’ > li
(Sal) püss id.) << klat buxis ’puksipuinen rasia’ <
kr pyksís id. — Va püssü ehkä < sm; lpN bis |so (In
Ko Kld T) ’pyssy’ < sm; lpR birso id. < nn murt.
byrsa id. Vrt. myös pusninki.
Ganander 1787 NFL 2 435 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 94
(sm < ruots), Castrén 1844 Suomi 37 (sm ~ lpN R In), Qvigstad 1881 Beiträge 122 (lp ~ sm sk), Wiklund 1892 SUSA 10
154 (lp bis |so pikemmin < sm kuin < norj), Streng 1915 NRL
175, Kettunen 1938 LivW 323 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch
650 (lp < sk), SKES 1962 672 (sm > ka, ? va; kas > vi > li),
Hakulinen Vir 1968 236–37.

pysty (Agr; laajalti murt.) ’pystyssä oleva, kohtisuoraan ylöspäin kohoava; suora, jyrkkä / aufrecht,
senkrecht, gerade; steil’, merk. murt. myös ’kuhilas,
pystyynladottu lyhderivi, ahdos (et. EPSatak PHäme
Kain); ukkospilvi (EPohjanm PSatak); tenä,
vastarinta, este (hämmurt.)’, pystö (PSm) ’pysty,
jyrkkä’, pystyssä (hämmurt. ESm EPohjanm EKarj
Savo KSm Kain Verml), pystössä (lounmurt. LSatak
KPPohjanm Peräp Länsip), pistyssä (LaatKarj Ink,
osin PKarj ESavo), pystyttää, yhd. pystyaita ~ ink
püssüs ’pystyssä’, püstüaita, pistü ’pysty’ | ka pisty
’pystyssä oleva, pystysuora, jyrkkä; haasian yksi
pysty lyhderivi’, pissyssä ’pystyssä; koholla, esillä’,
pissytteä ’pystyttää, rakentaa; kiinnittää katseensa’,
pistyaita ’pystyaita’ | ly püVst ’pysty’, püVstüd'i
’pystyssä’, püVstüttada ’pystyttää’ | ve püVst ’pysty’,
püVstut ’pystyssä’, püVstta, piVstta, püVstutada, piVstutada
’pystyttää’, püVstaid ’pystyaita’ | va pissü ’pysty’,
pissüä, (Kukk) püssüs ’pystyssä’ | vi püst (Wied)
’pysty’, püsti ’pystyssä, pystyyn’, püstitada

’pystyttää’, püstaed ’pystyaita’ | li pistq, püstq
’pystyssä, pystyyn’, pistlimi ’jyrkkä; pystyssä oleva’,
püst‰ılt ’olla pystyssä, jäädä pystyyn’.
Alkuaan pistää verbin johdoksia. 1. tavun
vokaali on labiaalistunut sananalkuisen p:n ja 2.
tavun labiaalivokaalin vaikutuksesta. Vrt. pystyä,
pysyä.
Ganander 1787 NFL 2 435 (sm ~ vi), Kettunen 1914 SUST 34
17 (+ va), Äimä 1919 SUST 45 157 (+ ka), Kettunen 1938
LivW 291 (+ li), Kettunen 1940 SmMurt 3 257 (+ ly ve), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 98–99 (ka i alkuper.), Tunkelo 1946
VeKÄH 565, SKES 1962 672–73 (pistää verbin johdoksia).

pystyä (Agr; yl.), rinn. pistyä (Agr; Laat- ja PKarj,
osin Savo) ’kyetä, voida, taitaa; kyetä leikkaamaan
jtak t. pureutumaan jhk / können, vermögen; etw.
schneiden usw. können (Werkzeug), etw. anhaben
können’, pystyvä ’kykenevä, taitava; terävä’ ~ ka
pistyö
’kyetä
leikkaamaan,
puremaan,
tunkeutumaan; tehota; sopia, soveltua; kyetä, taitaa’.
Refl. johdos verbistä pistää (ks. tätä); labiaalistuminen pystyä < pistyä on tapahtunut p:n ja 2. tavun
labiaalivokaalin vaikutuksesta. Vrt. pysty, pysyä.
Lönnrot Mehiläinen 1862 102 (sm ~ lp pastam), Mikkola Vir
1907 5–6 (pystyä < pistää), SKES 1962 673 (+ ka), Häkkinen
1987 ES 246–47.

pystö ks. pysty.
pysyä (Agr; yl.), pisyä (PKarj, osin Savo) ’bleiben’,
pysähtyä, murt. myös pysättyä, pisättyä; pysäyttää,
pisättää (PSatak PHäme) ’pysäyttää, pysähtyä’, pysättää (paik. LounSm) id., pysätä (lounmurt.
LSatak) ’pysähtyä’, pysytellä murt. (paik. loun- ja
hämmurt.) merk. myös ’tyynnytellä, viihdytellä
(lasta), hillitä’, pysäkki (1883) ~ ink püsähtƒüä |
ka pisyö ’pysyä; viihtyä (lapsi)’, pisytteä ’saada t.
panna pysymään; viihdyttää (lasta)’, pisähteäkseh
’pysähtyä’, pisytellä ’pysytellä; viihdyttää (lasta)’ | ly
püzüdä ’pysyä’ | ve püVzuda id. | vi püsida ’jatkua,
kestää; pysyä, pysytellä’, püsi ’pysyvyys, kestävyys’
= mdE pezims, M pezäqms ’tarttua kiinni, upota;
(M myös) työntyä, pistää’ | tVserL piVzäm, I piVzam
’tarttua kiinni, juuttua’. — Sm > lpKo p5(eVsVs(ad
(Kld T) ’pysyä (pystyssä), seisoa’, N bissot (Pi Lu
In) ’pysyä’, N bisanit ’tarttua, pysyä kiinni;
pysähtyä’.
Ims pysy- (< pisy-) on refl. johdos vanhasta verbivartalosta *pise-, jota md ja tVser v:t vastaavat.
Samasta kannasta on johdettu pistää (ks. tätä), vrt.
myös pysty, pystyä.
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Ganander 1787 NFL 2 435a (sm ~ vi), Hunfalvy 1866 NyK 5
396 (sm ~ lp bisom), MUSz 1873–81 546 (+ md tVser), Genetz
1896 ETV 47 (sm pysy-, pisy- < *pis-wüŒ, vrt. pistää), Äimä
1919 SUST 45 159 (+ ka; sm > lp bissot), Kettunen 1922
LVeHA 2 4 (+ ve), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 181, SKES
1962 673–74 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 246–47, UEW 1988
732, Katz 1988 UAJ Neue Folge 8 10 (< kgerm *wesan > goot
wisan ’olla’).

ri); saks taholta todennäk. vi pütt (g. püti) ’pytty,
pieni tynnyri’, li pit ’tynnyri’. — LpLu pihtt5o
(E R) ’pytty’ < sk.

pysähtyä, pysäyttää ks. pysyä.

pyy (Schr 1637; yl.) ’Bonasa bonasia / Haselhuhn’ ~
ink püJuhauli ’pieni hauli, jota käytetään pyitä
ammuttaessa’ | ka pyy | ly /püu | ve pü | va püJu | vi püü,
E püvi | li p‰‰ıC ki, (Sal) püJu ’pyy’
= lpN (Friis) bâggo (Pi Lu In Ko Kld) ’pyy’ |
mdE pov(o), M pov7nä (demin.) | ostjI p#enk id. | unk
fogoly ’peltopyy’ || slk p5eke | samKm puVze ’pyy’.

pyterä (Agr; Kymenl, osin EKarj) ’samea, sekainen,
epäselvä, sumea (esim. vesi, ilma, kirjoitus, ääni);
samea vesi / trübe (Wasser, Luft), undeutlich
(Schrift, Stimme); trübes Wasser’, pyter(i)äinen
(Kymenl) ’samea’, pyteröityä ’samentua’ ~ ka
pyterä ’sakeahko’, pytristyö ’sakeutua’ (ehkä < sm) |
vi püdel ’(puoliksi) sakeutunut’.
Ahlqvist 1877 SKR 61 (pyterä < typerä), SKES 1962 674 (sm
~ (? >) ka), EEW 1982–83 2339 (+ vi).

pytinki ks. pykninki.
pytky (Schr 1637; et. Satak Häme Uus Kymenl
KarjKann Ink) ’viipale, siivu / (längliche) Scheibe’,
pytkyliäinen (Satak PHäme), pytkylä(inen) (et. Länsip) ’pitkulainen, soikea’ ~ ink pütkü ’viipale’ | va
püttVsü, (Kukk) pütkü id.
? = md petVskems ’leikata, teurastaa’ | tVserL pqtVskäm, I pütƒ/skam ’leikata t. hakata irti’. — Ims sanat
voivat kuitenkin olla osa varsin nuorta, sanojen
pitkä, pätkä ja pötky (ks. näitä) pohjalta syntynyttä
deskr. sanasikermää, joten niiden kuuluminen volg
sanojen yhteyteen on epävarmaa.
Setälä 1902–03 FUF 2 226–27 (sm ~ lp md tVser), SKES 1962
674 (md tVser ei tähän; + va (kaiketi < Ink)), UEW 1988 730
(sm ? ~ md tVser).

pytsy (Stjerncreutz 1863; paik. rannikkomurt.) ’puusanko (et. laivassa); puupytty / Holzeimer, Pütz;
kleines Holzfäßchen’, pytsi (paik. PSavo) ’sanko’
< nr pyts, murt. Sm pytsa ’laiva- t. palosanko’ <
as, vrt. holl puts id.
Tunkelo 1932 AASF B 27: 37 327 (sm < ruots), Karsten 1944
FmS 10 415, SKES 1962 674.

pytty (Schr 1637; yl.), pyttö (LUus) ’(korvallinen)
us. kannellinen pienehkö puuastia / kleines Holzfäßchen mit Deckel (und Henkeln)’ ~ ink püttü | ka
pytty (< sm) | va (Kukk) püttƒ/sü id.
< mmr vur nr mn bytta, nr murt. Sm byttå, -u
’pytty, kehlo’ (kas bütte ’pytty, sammio, pieni tynny-

Moller 1756 Beskr 158 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 109
(lp < sk), Streng 1915 NRL 176 (sm < vur mmr (mn kas); vrt.
vi), Kettunen 1938 LivW 293 (sm ~ vi li), SKES 1962 674 (sm
> ka).

Hunfalvy 1853 FMSz 28 (sm ~ unk), Hunfalvy 1856 MNyszet
2 218 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 101 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 169 (+ md),
Budenz 1867 NyK 6 450 (+ li lp), Wiklund 1896 SUST 10
312, Setälä 1902–03 FUF 2 278–79 (+ ka ostj), Setälä 1912–14
FUFA 12 22 (+ samKm), Paasonen 1917 Beiträge 29, Donner
1920 SUST 49 159, Räsänen Vir 1947 166 (~ tung), Posti
1953–54 FUF 31 30, FUV 1955 53 (? unk), 146 (~ tung),
SKES 1962 675 (+ ly), MSzFE 1967 210, TESz 1 1967 939,
UEW 1988 383, EWUng 1993 403.

pyydys, pyydystää ks. pyytää.
pyyhkiä (Agr; kaakkmurt. ESavo Verml, osin Kain)
’puhdistaa t. kuivata jtak, sivellä; mennä t. liikkua
nopeasti, pyyhältää (paik. murt.) / wischen,
streichen; flitzen, rasen’, rinn. pyihkiä (PKarj PSavo
KSm, osin Kain), pyhkiä (länsimurt.), johd.
py(y)hkäistä, pyihkäistä, py(y)häistä (et. itämurt.
Pohjanm PSm), py(y)hältää merk. murt. (Kymenl)
myös ’pyyhkäistä, sipaista’, pyyhe ~ ink püJuhkiä | ka
pyyhkie ’lakaista, pyyhkiä, puhdistaa, kuivata’,
pyyhkälteä ’pyyhkäistä’, pyyhkälteäkseh ’pyyhältää’,
pyyhkin ’pöytäliina’ | ly pühkidä ’pyyhkiä, lakaista’,
pühkin ’pöytäliina’ | ve pühktƒä, pihktä ’pyyhkiä,
lakaista’, pühkin, pihkim ’pöytäliina’ | va pühtVsiä,
(Kukk) püJuhkiä ’pyyhkiä, lakaista’ | vi pühkida
’pyyhkiä’, pühkmed ’roskat’
? < kgerm *wiskian > mys wisken ’pyyhkiä’. Labiaalistuminen *vi- > *pü- olisi tapahtunut, koska
*vihkiä ei häiritsevän homonymian vuoksi olisi ollut
mahdollinen.
Ganander 1787 NFL 2 431 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
146 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 165 (+ ve), Kettunen 1940
SmMurt 3 263–64 (+ ka ly), SKES 1962 675, Koivulehto Vir
1973 13 (< kgerm), LexGermLw 1991 XX, XXI.

pyyhältää ks. pyyhkiä.
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pyykki1 (HWegelius 1778 pyycki-poro; yl.) ’vaatteiden pesu; pestävät vaatteet / Waschen; Wäsche’,
pyykätä, pyykitä (Gan 1787; paik. hämmurt. EPohjanm KaakkSm) ’pyykätä’, pyykkäri
< nr byk(e), murt. Sm b5%yki ’pyykki’, byka ’pestä
vaatteita’ < kas büJuken id., büJuk(e) ’pesulipeä’. — Vrt.
poukku.
Renvall 1826 SSK 2 96 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 116,
Karsten 1944 FmS 10 415, SKES 1962 675.

pyykki2 (RWL 1759 Rajat eli pyykit; yl.), rajapyykki (Forseen 1738) ’rajamerkki / Grenzstein,
-zeichen’, johd. pyykittää ’merkitä rajapyykein’ ~ ka
pyykki ’rajapyykki’ (< sm)
< nr murt. pyk ’pieni kasa; kuhilas; pieni sysimiilu’, puk(e) ’kuhmu; pieni sysimiilu’, murt. Sm pjuk
’pyramidin muotoinen esine, esiin pistävä kohoama
t. huippu; kuhilas’. — Ks. myös piuha, piukka.
Karsten 1944 FmS 10 415 (sm < nr murt.), SKES 1962 675
(sm > au).

pyylevä (Eurén 1860; laajalti murt.), pyyleä (JuslP,
ChrLencqv 1782 pyyliä; paik. PSm ja hämmurt.) ’lihavahko, hyvinvoipa; suurikokoinen / beleibt; groß’.
Ilmeisesti deskr. sanoja.
SKES 1962 675, Ruoppila 1967 KalKansank 158.

pyyri1 (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’nahkojen
peittausliuos; peittausamme / Tierhautbeize;
Beizbekken’
< nr pyr id. (< engl pure id.).
SKES 1962 676 (sm < nr).

pyyri2 ’airon kädensija’ ks. pyyry.
pyyri3 ’mökki’ ks. puuri.
pyyry (Jusl 1745 aironpyyry; PHäme Kain, osin
KSm PSavo Laat- ja PKarj PPohjanm Peräp) ’airon
(joskus myös jnk muun työvälineen) kädensija; peräsin (paik. savmurt.) / Griff des Ruders (od. mitunter
auch von etw. anderem); Steuerruder’, pyyri (KSm,
osin PKarj), pyyrö (paik. LaatKarj) ’airon kädensija
t. yläpää’ ~ ka pyyrin ’airon kädensija’.
Liittynee ainakin osaksi osin samamerkityksisiin
sanoihin tyyri, tyyry, jotka < ruots.
Ahlqvist 1871 KO 158 (pyyry ~ tyyry, joka < nr), Turunen
1949 KalSk 241 (sm ~ ka), SKES 1962 676, Ruoppila 1967
KalKansank 105–06.

pyytää (Agr; yl.) merk. myös ’pyydystää (yl. et. I- ja
PSm); yrittää, pyrkiä (kaakkmurt., paik. EPohjanm
PSm); hankkia (tekemällä työtä), ansaita (paik.
KaakkSm Ink) / bitten; jagen; versuchen, trachten;
durch Arbeit verdienen’, pyyttää (EPohjanm KaakkHäme Kaakk- ja KSm, paik. P- ja EHäme) ’kutsua;
haastaa käräjille’, pyytö ’pyynti, pyydys (kaakkmurt.
PKarj ESavo PSm); ansio, hankinta (osin
kaakkmurt. ja ymp.)’, pyynti, pyyntö, pyydellä,
pyydys, pyydystää ~ ink püJutüja ’pyydystää; ottaa
kiinni’, püJutö ’pyynti’ | ka pyyteä ’pyydystää; anoa’,
pyytö ’pyynti; pyydys; pyyntö’, pyyvellä, pyyvys
’pyydys; saalis’, pyyvysteä ’pyydystää’ | ly /püutta,
püJudädä ’pyydystää’, /püud ’pyynti’ | ve püta
’pyydystää’, püdus ’pyydys’ | va püJutüja ’pyydystää;
(Kukk myös) kutsua, yrittää’, (Tsv) püJutö ’pyynti’ | vi
püüda ’ahkeroida; yrittää, pyrkiä; pyydystää’, püüd
’pyrkimys; pyynti; saalis’,
püük
’pyynti,
pyydystys’, püünis, püüis, (E) püvvüs ’pyydys’ (> li
p‰ıVz, püJuVz ’hyljeharppuuna’). — Sm > lpN biw |det (Lu
In) ’pyydystää; (E) tarttua; (N myös) tavoitella,
haluta jtak, pyytää (apua)’; sm > nr murt. Sm pöyt,
p5%yt ’tavoitella; ahkeroida’.
Mahd. johdos sanasta pyy. Pyy on ollut vanhastaan tärkeä riistaeläin ja riistanpyyntiin viittaa verbin
vanha ja ims taholla nykyäänkin yleisin merkitys
’pyydystää’. — Nr bjuda ’tarjota, pyytää, kutsua’ lienee myös vaikuttanut sm verbin käyttöön. Esitetyt
vertauskohdat sam kielistä tuskin tulevat kyseeseen.
Ganander 1787 NFL 2 436a (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 30
(sm pyytö ~ lp bivddu), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 55,
Qvigstad 1893 NL 115 (lp < sk), Saxén 1895–98 Lånord 202
(sm > ruots), Ojansuu Vir 1917 141–42 (pyyntö analoginen;
vrt. kääntää, lentää), Kettunen 1938 LivW 299 (li p‰ıVz < vi
püüis), Lagercrantz 1939 LpWsch 652 (lp < sm), Toivonen
1949–51 FUF 30 341–42 (+ ka ly; ims ~ samJr p‰ıd'e- ’ajaa
pois’, slk p/yda-, Km piderq- ’seurata jälkiä’), FUV 1955 54 (sm
? ~ sam), SKES 1962 676–77 (ims ? ~ sam; sm sanojen merkitykseen mahd. vaikuttanut ruots bjuda), Kangasmaa-Minn 1981
SKYJ 7 29 (pyytää ehkä johdos sanasta pyy), Häkkinen 1987
ES 247–48, UEW 1988 387.

pyältää ks. pykälä.
pyöhtää (Eurén 1860, Lönnr myös pyöhtiä; oikeastaan karjalainen sana) ’kirnuta; valmistaa voita hierimellä / durch Stoßen od. Quirlen Butter herstellen’ ~
ka pyöhteä ’kirnuta, pieksää kerma voiksi; tuiskuta,
tupruttaa’, pyöhin ’kirnu; härkin; pyörre’, pyöhätteä
’tupruttaa, tuiskuttaa, ryöpyttää’ | ly püöhtädä ’kieputtaa’, püöhtin ’kirnu’ | ve /pehtƒimaid ’kirnumaito’
(ims > ven páhtatƒ, murt. pjóhtatƒ ’kirnuta’).
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Kuulunee samaa merkitsevän verbin pettää
yhteyteen, mikäli pettä- < *pektä- > *pehtä- >
*püJohtä-; ks. pettää2; merk:ssä osin pyöriä sanan
vaikutusta.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm pettäiset ’kirnujaiset’ ~ ven),
Paasonen 1896 KielLis 28 (sm pyöhtää, pettää ~ md), Kalima
1915 OLR 184–85 (ven < ims), Ruoppila Vir 1945 380–84,
SKES 1962 534 (s. v. pettää2). Lisää kirjallisuutta s. v. pettää2.

pyökki (Agr »Pökeni (= pyökkien) alla», Martti n.
1580 böki), pöök(k)i (paik. länsimurt.) ’Fagus silvatica / Buche’
< vur böök, bök, nr mr bok, bök, murt. Sm büJok,
byök ’pyökki’.
Renvall 1826 SSK 2 96 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 176,
Hellquist 1939 SEO 88, Karsten 1944 FmS 10 415, SKES
1962 677.

pyöli (osin EHäme, pn:ien jälkiosana laajemmaltikin) ’metsään raivattu, us. aidattu pelto, ulkopalsta /
weitab vom Hof gelegenes, meist eingezäuntes Feld,
das von Wald od. Feldern anderer umgeben ist’
< mr mmr böle, byli ’asunto, talo, (uudis)tila; ulkopalsta’, mn bœli ’asunto, tila; vuokramaa’ = nr bol
’asunto; virkatalo’.
SKH 1 1933 403 (sm < ruots), Gustafsson 1935 Maanmittaus
10 20–21, Hellquist 1939 SEO 89, Virtanen Kotis 1943 41–42,
Thors 1953 NoB 40 21, SKES 1962 677.

pyöninki (Eurén 1860; paik. kaakkmurt.) ’ullakko /
Dachboden’
< vur, nr murt. bön(n)ing ’ullakko, luhti’ < kas
büJoninge id.
SKES 1962 677 (sm < vur, nr murt.).

pyöreä ks. pyörä.
pyöriä ks. pyörä.
pyörtyä (Agr; yl.) ’menettää tajuntansa; eksyä; mennä sekaisin (Länsip, paik. KaakkSm EPohjanm) / in
Ohnmacht fallen; sich verirren; verwirrt werden’,
pyörryttää ’huimata; käännyttää, palauttaa (EPohjanm TornLaakso); parantaa (Länsip)’, olla pyörryksissä ~ ink püJortüä ’pyörtyä’, püJorrüttüja ’pyörryttää;
pyörittää’ | ka pyörtyö ’mennä pyörälle päästään;
pyörtyä’, pyörrytteä ’pyörryttää’, pyörrys ’pyörrytys,
pyörtymys, huimaus’: pyörryksissä | ly püördükVsil
’oljamissa, ensimmäisellä vieraskäynnillä nuorikon
vanhempien kotona (nuoripari)’ | va püJortüä, püJortüJus-

sä(g) ’pyörtyä (häkään)’ | vi pöörduda ’kääntyä,
pyörähtää’.
Johd. sanoista pyörtää ja pyörä (ositt.
varmaankin tästä suoraan, vrt. pää pyörällä), ks.
näitä.
SKES 1962 678 (s. v. pyörä; sm ~ ka ly va vi). Lisää kirjallisuutta s. v. pyörä.

pyörtänö ks. piennar.
pyörtää (Raam 1642) ’pyörryttää; pyörittää, kääntää
(paik. kaakkmurt. Savo); kääntyä, palata (JWegelius
1747; EPohjanm Länsip Ink ja ymp.) / Schwindel
erregen; drehen, wenden; umkehren’, pyörre, pyörtyäinen, ks. erikseen pyörtyä ~ ink püJortüja ’kääntää,
kiertää’ | ka pyörteä ’pyörittää’, pyörre ’pyörre
(vedessä); hiuspyörtyäinen’ | ly püörte ’pyörre’ | ve
pörtta ’palauttaa, kääntää’, pörtaks(e, pörtas
’kääntyä, palata’ | va (Tsv) püJortä ’pyörittää, kiertää,
tahkota’ | vi pöörata, murt. pöörda id., pööre
’käänne, pyörähdys’.
Johd. s:sta pyörä, ks. tätä. Merk:ssä ’pyörryttää’
(päätä pyörtää) voi olla myös pyörtyä v:n
takaperoisjohdos.
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SKES 1962 677–78 (s. v. pyörä; sm ~ ka ly ve va). Lisää
kirjallisuutta s. v. pyörä.

pyörä (Agr; yl.) ’Rad’, johd. pyöreä (Gan 1787; et.
itämurt. ja PSm), pyöriä (Raam 1642), pyörittää,
pyörähtää, ks. erikseen pyörtyä, pyörtää ~ ink püJorä
’ratas; tahko’, püJoriä ’pyöriä’, püJorittüja ’pyörittää’, püJorähtüja ’pyörähtää’ | ka pyörä ’pyörä, kiekko;
salpa, linkku; hiuspyörtyäinen’, pyörie ’pyöreä’,
pyörie ’pyöriä; hääriä’, pyöritteä ’pyörittää;
petkuttaa’, pyörähteä ’pyörähtää, käännähtää;
pistäytyä’ | ly püöridä ’pyöriä’, püörittädä
’pyörittää’,
püörü
’linkku
(ovessa);
hiuspyörtyäinen’, püörüVs ’pyöreä’ | ve pöruda
’pyöriä’, pörutada ’pyörittää’ | va püJorä ’pyörä, tahko’, püJorüä ’pyöriä’, (Tsv) püJorittä ’pyörittää’, (Kukk)
püJorähtüjassa ’pyörähtää, piipahtaa’ | vi pöör (g. -a)
’tahko; nostovipu; linkku’, pöörelda ’pyöriä,
kiertää’, pööris ’pyörre’, pööritada ’pyöritellä;
pyörryttää’ | li pierq: pierq läCdq ’kiertää, mennä
ympäri (pyörimistautinen lammas)’, pier ’karuselli’,
(Sal) püör ’tahko’, *p(eör (prs. -qb) ’kiertää,
kääntää’. — Sm t. ka > lpT pierra: ping(a-pierra
’väkkärä’.
Lienee ainakin osaksi deskr. sanue. Sgr lähtömuotoa *pener(•) olettamalla voitaisiin tähän
yhdistää vogE püwärt-, I püjagqrt-, L püjart-, P powart’pyöriä’, ostjI p#enqrgqt- id. Muut etäsukukielistä
esitetyt vastineet ovat äänt. syistä hylättäviä.
Ganander 1787 NFL 2 433 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
77 (sm ~ votj syrj), Ahlqvist 1856 WotGr 146 (sm ~ va), Fábián 1856 MNyszet 1 112 (sm ~ unk), Ahlqvist 1859 Anteckn
100 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 461 (+ li sekä vastineita etäsukukielistä), Wiklund 1896 SUST 10 185 (vrt. lp biereg), Setälä 1912–14 FUFA 12 35 (sm ~ ? vog sekä muita, tähän kuulumattomia sanoja), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 32 (sm ~ lp
pierra), Mägiste 1928 Demin 103 (+ ka), FUV 1955 110 (sm ~
vog ostj), Räsänen 1955 StO 18:3 12 (sm tVser ~ mong tung), E.
Itkonen 1956 UAJ 28 74 (deskr.; tuskin ~ obinugr;
samantapaisia deskr. sanaryhmiä muissakin kielissä), SKES
1962 677–79 (+ ly; lp < sm t. ka; jossain määrin deskr.), UEW
1988 372–73 (sm ? ~ vog ostj).

pyöveli (Hemm 1605 byöveli; laajalti murt.) ’teloittaja / Henker’, pööveli (Agr böueli; melko laajalti
länsimurt.) id., peeveli (JuslLis) ’id. (paik. LounSm);
peijakas, samperi (melko yl.)’
< vur nr böfvel ’pyöveli; paholainen (euf.)’, joka
on rinnakkaismuoto sanasta nr bödel, mmr bödhill,
bödell < kas bodel ’oikeudenpalvelija, pyöveli’.
Renvall 1826 SSK 2 97 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13
432, Streng 1915 NRL 176, Hellquist 1939 SEO 123–24,
Karsten 1944 FmS 10 415, SKES 1962 679, Luukko Kotis
1964 140–44.

pähkinä (Schr 1637 pähkinän haucka ’jk lintu’; yl.,
ei PSm), merk. paik. murt. myös ’tammenterho /
Nuß; Eichel’, murt. myös pähken(ä), pähkynä, pähkänä (etup. LounSm), päähkinä, pääh(k)e, päähken(ä), päähkä(i)n, päähkänä (etup. kaakkmurt.) ~
ink
püjahkänä
’pähkinä’,
püjahkänikko
’pähkinäpensaikko’ | va pähtVsenä, (Kukk) püjahkenä
’pähkinä’, pähtVsenikko ’pähkinäpensaikko’ | vi
pähkel (g. pähkli), murt. pähme, pähknä ’pähkinä’ |
li p5eCgqz id.
= mdE peVstƒe, M päVstƒä ’pähkinä’ | tVser pükVs id. |
votj paVs-pu ’pähkinäpensas’ (pu ’puu’) | ?? syrj paVskan ’(ruusun)marja’. Ks. myös pähkä.
Ganander 1787 NFL 2 343a (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch
69 (+ tVser), Lindström Suomi 1852 77 (+ votj), Ahlqvist 1856
WotGr 143 (+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 166 (+ md), Donner
1875 Boningsplatser 125 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 279, SKES
1962 679, Lytkin 1964 IstVokPJa 166 (+ syrj), UEW 1988
726–27 (? syrj), Sammallahti 1988 UrLang 553 (ei syrj),
Hahmo 1994 Grundlexem 141–43.

pähkä (paik. murt.) ’pahka, kuhmu, nuppi / Beule,
Geschwulst, Verdickung’, johd. ja yhd. (mikäli kuuluvat suoranaisesti tähän) pähkääntyä ’jäädä
olemaan; innostua; suutahtaa; hölmistyä’, pähkiä,
pähkäillä ’pohtia; jahkailla’, pähkähullu ’täysin
hullu’, pähkäännyksissä ’ahmimisesta turvoksissa
(maha)’.
Todennäk. deskr. sanoja, vrt. pahka, pahkeutua
ja pöhkö. — Ellei pähkä ole aivan nuori pahka sanan
variantti, lienee ajateltavissa, että samaan yhteyteen
kuuluisivat myös s. v. pähkinä mainitut sanat.
SKES 1962 679 (sanan pahka variantti).

päihtyä ks. pää.
päilyä (1832; kansanom. ehkä vain paik. Peräp ja
TornLaakso, muualla uud. t. kirj. peräisin) ’loistaa,
välkkyä, kimmeltää, läikkyä / glitzern, flimmern’
todennäk. < ruots t. norj, vrt. nr murt. Sm speila,
späila (= kirjak. spegla) ’heijastaa, kuvastaa; välkkyä’. — Sanan äänneasuun ovat voineet vaikuttaa
myös päivä ja häilyä.
SKES 1962 679 (sm todennäk. < ruots t. norj).

päin ks. pää.
päistär (As 1737) ’pellava- t. hamppukuiduista puhdistettaessa irtoava puuosa (yl. paitsi ei PSm); väriltään muusta turkin väristä poikkeava karva(nkärki)
(paik. Peräp ja TornLaakso) / bei der Reinigung von
Flachs- od. Hanffasern abfallendes holziges
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(Pl.) Schäbe; andersfarbiges Haar im Fell’, rinn.
päistäre ’pellavakuidun puumainen osa’, murt. myös
päistärä (VarsSm), päistäri (paik. murt.) id., johd.
päistärikkö (et. itämurt. ja ymp.) ’eläin (et.
hevonen), jonka tummahkossa karvapeitteessä on
selvästi erottuvia vaaleita karvoja’ ~ ink päissär
’päistär’, päistärikäs ’päistäreinen’ | ka päissär
’pellavan
t.
hampun
päistär’,
päistärikkö
’päistäreiden roskaama paikka; harmaankirjava
eläin’, päistärikäs ’päistäreinen’ | ly päVstä\r ’päistär’,
päVstärikaz ’päistäreinen’ | ve pästred ’päistär’ | va
(Mahu) päisär, (Ahlqv) päissär id. (lpIn peVsnir (Ko)
’hampun päistär’ < sm t. ka)
< sl, vrt. ven pázder ’olki, korsi; pellavan t. hampun päistär’, pázde\rje ’huonolaatuinen pellava, joka
kootaan viimeksi’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
143 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), Kalima Vir
1916 24–26 (+ ka; ? < ven), Äimä 1919 SUST 45 141 (lp <
ven), Kalima Vir 1920 14–17 (< ven), Kalima 1952 SlS 143–
44 (+ ly), SKES 1962 679–80, Plöger 1973 RL 149–50.

päitset (Gan 1787; itämurt. PSm) ’hevosen päähän
pantava hihnoista ja soljista koostuva kiinnipitolaite
/ Pferdehalfter’, päitsimet (As 1757 yks. iness.
päitzimesä; VarsSm Satak P- ja EHäme), päistimet
(paik. länsimurt.), päätsimet (paik. KaakkHäme
Kymenl), päisteet (LUus) id. ~ ink päitset | ka
päitVset id. | ly päitVsed ’suitset, päitset, riimu’ | va
(Kukk) päitset ’riimu’ | vi päitsed ’päitset’ (sm >
lpN murt. ÑüjajÕÕîe ’päitset’).
Johdoksia sanasta pää kuten myös murt. (Pohjanm PSm) päähinen, päähiset ’päitset’.
Ganander 1787 NFL 2 339a (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
122 (♦ pää), Budenz 1886–87 NyK 20 404 (+ ka), Saareste
1924 LVEM 216–17 (+ va; ehkä < sm murt. Ink), Lagercrantz
1939 LpWsch 617 (lp < sm), SKES 1962 680 (+ ly).

päivä (Agr; yl.) ’Tag; Sonne’, johd. päiväinen: pahanpäiväinen, päivettyä ’ruskettua (et. ISm); haalistua, haurastua, pilaantua, kuivua auringonpaisteessa
(melko laajalti murt.)’, päivittyä (et. Satak LUus ja
ymp.) id., päivitellä, päivittää (paik. PSatak PHäme
KSm ESavo KPohjanm Verml) ’päivitellä; valittaa’,
päivällinen,
päiväläinen
’päiväpalkalla
työskentelevä’, päivätä (Lönnr 1880), päiväys
’päivän
matka
(JuslP,
Gan
1787);
päivämäärämerkintä (Lönnr; uud.)’ ~ ink päivä
’aurinko; päivä’, päivettüä, päiväläin ’päivätyö-

läinen’ | ka päivä ’päivä; aurinko’, päivittyö ’ruskettua’, päivitellä ’pahoitella, päivitellä’, päiväläine
’päivätyöläinen’, päiväys ’päivän matka t. aika’ | ly
päiv ’päivä; aurinko’, päivittuda ’päivettyä’, päiv7nik
’päivätyöläinen’, päivär ’päivällisen ja illallisen
välinen ateria’ | ve päiv ’päivä; aurinko’, päiduda
’valjeta, koittaa (päivä)’, päivitada ’valkaista
auringossa’ | va päivä
’päivä;
aurinko’,
päivettüJussäg ’päivettyä’, (Kukk) päivittƒs/ üä id. | vi
päev ’päivä; aurinko’, päevituda ’ruskettua’,
päevitada ’ottaa aurinkoa, paistattaa’, (murt.)
päevaline ’päiväläinen’ | li püjava ’päivä; aurinko’,
päuvi ’aurinkoinen’
= lp bæi |ve ’päivä; aurinko’ | ?? syrj bi ’tuli’, bia,
bija ’tulinen, valoisa’, biva ’vyössä kannettava tuluspussi’ || samT feabemeCam (prs. yks. 1. p.) ’lämmittelen’ | slk püJu, püJo ’lämmittää’, pötp{i ’lämmin’ (ksam
*pejwä ’lämmin, lämpö’).
Fogel 1669 Käsik (Vir 1989 2; sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2
344 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 143 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 98 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 457 (+ li), MUSz
1873–81 513 (+ votj syrj vog unk), Sauvageot 1929 Rech 56 (~
tung), Uotila 1933 SUST 65 253 (sm (> lp) ~ syrj), Uotila
1938 SyrjChr 66 (sm ? ~ syrj), Räsänen Vir 1947 168 (+ ? ostj
päj ’ukkonen, salama’; ~ mantVsu tung), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 172 (? syrj), Liimola Vir 1957 195 (ostj ei tähän),
SKES 1962 680–81 (+ ka ly; ?? syrj ?? ostj), Sammallahti
1979 FUF 43 34 (sgr ~ sam; tieto Janhuselta), Janhunen 1981
SUSA 77:9 6 (ural), Häkkinen 1987 ES 248, Sammallahti 1988
UrLang 540, UEW 1988 359 (ostj mahd. ~ päj ’keko’), 360.

päkiä (Gan 1787; EPohjanm EKarj, paik. Häme
KSm ja ymp.) ’jalkapohjan paksuntuma varpaiden
tyven kohdalla, (joskus myös:) peukalon lihasten
kämmeneen muodostama kohouma; jalkapöytä
(PKarj ja ymp.) / Fuß-, Daumenballen; Spann’, murt.
myös päkiäinen (et. Savo KSm Kain Peräp Verml,
osin P- ja KaakkHäme kaakkmurt. Pohjanm), päe (:
päkeen; Satak, paik. Häme), päkiö (KPohjanm) ~
ink päkiäin ’hevosen kavion t. ihmisen jalkapohjan
keskiosan pehmeä kohta’ | ka päkie ’jalkapöytä;
jalkineen rintakappale’, päkiene id. | ly päged
’jalkapöytä’ | li päCg, mon. päg‰ıd ’päkiä’.
Tähän yhteyteen kuuluu todennäköisesti myös
päkkä ’paksu t. pehmeä kohta lihassa (Gan); jalan t.
käden päkiäinen (osin lounmurt.)’ ~ vi päkk (g.
päka) ’käden t. jalan päkiäinen; peukalo’ sekä
mahdollisesti vi murt. päkk ’sieni’ | li päk®a
’syötäväksi
kelpaamaton
sieni’;
esitetyt
etäsukukielten vastineet sen sijaan ovat epävarmoja.
MUSz 1873–81 453 (päkiä, päkkä ~ vi, md pekä ’maha’, ostj
p3uka ’(linnun) kupu’, unk begy ’id., vatsa’), Thomsen 1890
BFB 272 (+ li päg; latv peka ? < vi), Setälä 1912–14 FUFA 12
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62 (sm päkkä ~ vi, lp bierggo ’liha’, md, syrj p(ek ’mäti’, sam
pärg ’eläimen sisukset’), Äimä 1919 SUST 45 244 (vrt. lpLu
pautja ’majavanhausta’), Saareste 1924 LVEM 99–100, E. Itkonen 1953–54 FUF 31 172 (sm ? ~ syrj), 306, SKES 1962
681–82 (päkiä ~ ka ly li; erikseen päkkä ~ vi ? = lpLu pahkk5e
’oravan vatsa’, md syrj), UEW 1988 379–80 (sm ? ~ lp md votj
pekDla ’kives(pussi)’, syrj ostj vog puki ’(eläimen) maha’).

päkki (Lönnr 1880; paik. lounmurt. Häme Kaakk- ja
KSm Peräp Ink) ’(eläimen) rasva, ihra, silava /
Speck’ ~ va päkki (< sm)
< nr späck, mr spæk id. (< kas spek, samalta taholta myös > vi pekk, ink ja sm murt. InkVi pekki
id.).
Paulaharju 1928 RuijanSuom 552 (sm < norj), Karsten 1944
FmS 10 415–16 (sm < nr), SKES 1962 681 (va < sm).

päkkinä ’malja (Gan 1787); (joskus et. huonokuntoinen t. läkkipeltinen) astia, kippo (PPohjanm Kain
ja ymp.) / Schale; Gefäß, Napf (mitunter schlecht od.
blechern)’, päkkänä (paik. EPohjanm LSatak) ’(et.
huonokuntoinen puu)astia, pytty’
< ruots bäcken, vur bäckin ’(et. pyöreä t. soikea)
malja; kaste-, kolehtimalja; yöastia jne.’ < kas
becken ’malja, vati’. — PSm:n murt. pänikkä
’(peltinen) maitoastia; tonkka’ on ehkä metateettinen
muoto sanasta päkkinä.
SKES 1962 681 (sm < ruots; pänikkä ehkä metateettinen asu),
Hahmo 1994 Grundlexem 316.

Onomat. sanoja, vrt. pälpättää.
SKES 1962 682 (sm ~ ka).

pälkki ’tiuhtavarpa; säle, rima’ ks. pelkki.
pälkähtää (LönnrLis 1886; yl.): pälkähtää päähän
’juolahtaa mieleen / einfallen, plötzlich in den Sinn
kommen’ ~ (? sm >) ka pälkähteäkseh ’pälkähtää,
juolahtaa’ | ? vi murt. pälgatada ’välähtää (elosalama)’, pälk (g. pälgi) ’elosalama’.
Todennäk. deskr. sanoja. Vrt. myös pilkottaa.
SKES 1962 682 (sm ~ (? >) ka, vrt. vi), EEW 1982–83 2311.

pälpättää (LönnrLis 1886; yl. et. ISm Pohjanm)
’lörpöttää, hölöttää / plappern, quatschen’ ~ ka pälpätteä ’lörpöttää; mökeltää’ | ly pälpetädä ’puhua
tuhmia’.
Onomat. sanoja. Vrt. pölpöttää.
SKES 1962 682 (sm ~ ka ly).

pälsy (Flor 1678 pälsyt; LounSm EHäme EPohjanm; yl. mon.) ’turkki / Pelz’, pälsi (Schr 1637 pelsit; PSatak PHäme) id., pälssi ’id. (KaakkHäme ja
ymp.); turkisliivi (paik. kaakkmurt.)’
< vur nr päls ’turkki, turkit’ < kas pels << lat pellicia, johd. s:sta pellis ’talja, nahka’.
Renvall 1826 SSK 2 99 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 176,
SKES 1962 682.

päkkä ks. päkiä.
päkä (melko yl.) ’lampaan t. vuohen kutsumahuuto
t. -nimi / Lockruf od. Rufname für ein Schaf od. eine
Ziege’, päkättää ’mäkättää (lammas, vuohi, taivaanvuohi)’, päkärä ’lammas, vuohi (paik. Pohjanm PSavo PSm; us. halv. t. leik.); lampaan kiima (Eurén
1860)’, päkärällään (Kymenl, hajat. muualta) ’kiimassa (lammas)’ ~ ink päkättüja ’päkättää’ | ka päkä
’lampaan kutsumasana’, päkätteä ’määkiä; puhua
epäselvästi t. rumalla äänellä’ | ve bäkita ’määkiä’ |
va (Kukk) bäkättüja ’lörpötellä’, (Tsv) bäkättä
’mäkättää (vuohi)’.
Onomat. sanoja, vrt. mäkättää.
SKES 1962 682 (sm ~ ka ve va).

pälistä (Lönnr 1880; hajat. murt.) ’hälistä, lörpöttää
/ lärmen, plappern’, pälinä (Gan 1787), pälättää
’pälpättää; mäkättää’ ~ ink pälättüja ’lörpöttää’ | ka
pälissä
’määkiä;
puhua rumalla äänellä’,
pälähteäkseh ’mölähtää, älähtää; määkäistä’,
pälähytteä ’möläyttää’.

pälvi (Jusl 1745; savmurt. PSm, osin kaakkmurt.
EPohjanm ja ymp.) ’lumeton paikka maassa; kasvamaton saareke t. aukkopaikka pellossa t. metsässä;
palamaton paikka kaskessa (savmurt.) / apere Stelle;
unbewachsene Stelle im Feld, Lichtung; nicht abgebrannte Stelle in einer Schwende’, pälve (paik.
murt.), pälvä (paik. Pohjanm) id., johd. pälviä (paik.
itämurt.) ’sulaa pälville’, pälvetä, pälveillä,
pälvehtiä (paik. I- ja PSm) id. ~ ka pälvi ’lumeton
maaläikkä; marjapaikka’, pälvetä ’tulla pälviseksi’,
pälvitteä ’sulattaa pälviä’ | ly pälv ’pälvi’ | viE pälv
’pälvi; aukkopaikka’
= lp biew |lâ ’pälvi’, biew |lât ’pälviä’
? < baltt, vrt. liett murt. pa˜lvîe ’suojadyynin ja
kulkudyynien välinen tasanko; suomuurain’, mpr
palve ’autio puuton suolaikku’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 357 (sm ~ lp), SKES 1962 682–83
(+ ka ly viE), M. Korhonen 1981 Johd 184, EEW 1982–83
2312, Nuutinen Vir 1992 403–05 (< baltt).
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pälyä, pälytä (PKarj PSavo Kain ja ymp.) ’vilkuilla
(levottomana, arasti, uteliaasti, epäluuloisesti) ympärilleen; lähestyä viekkaasti, mielistellä (Gan 1787) /
(unsicher, neugierig) um sich blicken, spähen; sich
einschmeicheln’, pälyillä ’vilkuilla’.
Alkuperä epäselvä.
SKES 1962 683, Vahros Vir 1963 148 (? < ven pjálitƒ glazá
’katsella kiinteästi, mulkoilla’).

päläs (g. pälään, päläksen, pälkään; Kal; Europ
1853; Kain Peräp, osin PKarj PSavo PPohjanm)
’suksen jalansija; jalansijaan kiinnitetty talla /
Bereich des Skis, auf dem der Läufer steht; Auflage
ebenda, die das Klumpen des Schnees verhindert’,
olla pälkä(h)ässä, päästä pälkä(h)ästä lähinnä
Kalevalaan perustuvia sanontoja ~ ka päläs ’suksen
jalansija t. sen päällyste’
= (t. ? <) lp bæ∞dnes id. || ? samJr (t) pentC, (m)
pentƒ/sat ’suksen jalansija (jossa on nahkaremmi)’ |
Km päqnnu id. — Lp sanasta on myöhemmin
lainattu sm murt. (LönnrLis 1886; Länsip, Peräp
pohjoisosa) pängäs ’suksen päläs’. Ims > ven murt.
pélgas ’tuohitalla suksen jalansijassa’.
Wiklund 1896 SUST 10 179 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR
182–83 (+ ka; ims > ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 32
(sm murt. pängäs < lp), *T. Itkonen 1957 Suksisan 52–59 (sm
? < lp), SKES 1962 683 (mahd. sam vastineet tutkimatta),
Janhunen 1977 SamWsch 121, Sammallahti 1979 FUF 43 34
(+ sam; sm-lp muodot metateettisia: *pent- > *petn- t.
*pedn-).

pängäs ks. päläs.

pänniä ks. pännätä.
pännä (Flor 1678; yl.) ’kynä / Schreibfeder’ ~ (>) ka
pännä ’(lyijy)kynä’
< vur nr pänna, penna id. < < lat penna ’sulka,
kynä’.
Renvall 1826 SSK 2 99 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 804,
SKES 1962 683 (sm ~ (>) ka).

pännäri (Schr 1637 pennari; et. I- ja PSm) ’kankaanpingotin (kangaspuissa); rakennuksen sidepuu,
(katto)parru (paik. länsimurt.) / Spannstab zum
Breithalten
des Gewebes
beim
Weben;
Spannbalken, (Dach)sparren’ ~ (sm >) ink ka
pännäri ’kankaanpingotin’ (sm > lpIn pännär id.)
< vur spennare, nr spännare ’pingotin, kiristin’.
Vrt. pänni, pännätä.
Wessman Vir 1909 37 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 149 (<
vur), SKES 1962 519 (s. v. pennari; + ka (< sm)), Nirvi 1971
InkS 451 (ink < sm), LpIn 2 1987 327 (lpIn < sm).

pännätä ’kiristää, pingottaa, jännittää (paik. länsimurt.); väittää vastaan, tivata (paik. murt.);
ponnistella, tehdä kovasti (PSavo) / spannen;
widersprechen, beharrlich fordern; sich anstrengen’,
pennätä (LönnrLis 1886) ’jännittää’, pänniä (Satak
ja ymp.) ’vaivata, olla vikana’
< nr spänna ’jännittää, pingottaa, kiristää,
virittää’ = mr spænna, mn spenna id. Vrt. pänni,
pännäri.
Lönnrot 1886 Lis 124 (sm pennätä < ruots), Rytkönen Vir
1935 94 (sm pännätä < ruots), SKES 1962 519 (s. v. pennätä),
Grönholm 1988 RLT 143.

pänikkä ’maitoastia’ ks. päkkinä.
pänni (Schr 1637 spänny) ’kankaanpingotin (LUus
EPohjanm); solki (t. muu kiristin) housujen
vyötäröllä (laajalti länsimurt.); jousipyssyn, sahan
tms. jänne (paik. länsimurt.) / Spannstab zum
Breithalten des Gewebes beim Weben; Schnalle o. ä.
am Hosenbund; Sehne (des Flitzbogens, der
Spannsäge usw.)’, pännissä (laajalti länsimurt.)
’vireessä (soitin), laukaisuvalmiina (ase); kireällä’
< nr spänne ’solki’, murt. Sm spänna ’pingotin;
solki’, mr spænne, mn spenni ’solki’. — Sm murt.
(osin EKarj savmurt. KPohjanm ja ymp.) pänninki:
pänningissä ’laukaisuvalmiina, vireessä (ase)’ < nr
spänning ’pingotus, jännitys’. Vrt. pännäri, pännätä.
Renvall 1826 SSK 2 99 (pänni < ruots spänning), Streng 1915
NRL 214, Karsten 1944 FmS 10 416 (pänninki < ruots
spänning), SKES 1962 519, 520 (s. v. penni2, pennätä), Grönholm 1988 RLT 143.

päntä (Gan 1787 pändä; Satak, osin VarsSm
PHäme Peräp) ’parvi, joukko, pesue / Schwarm,
Rudel, (Vogel)schar’, päntäkunta (osin PHäme
PSavo) ’sisarusparvi, perhe, suku, pesue’, päntye
(PKarj PSavo Kain), päntiö (paik. savmurt.), päntöö
(PHäme KSm) id., päntiönä(än) (KPPohjanm Kain
Peräp) ’yhtenään, alinomaa, jatkuvasti’ ~ (sm >) kaE
päntöveh ’perhe; iso joukko’
? < sl, vrt. ven pjatá ’kanta(pää), tyvi’ (: hodítƒ za
kem po pjatám ’olla jkn kintereillä’). Vrt. pätinä.
Karsten 1944 FmS 10 416 (sm ? < nr murt.), Nirvi 1952 Suomi
106:1 33, 34 (+ kaE (? < sm); sm ei < nr murt.), SKES 1962
683–84, *Suhonen 1986 FUM 10 429–33 (< sl).

päntätä (Eurén 1860; melko yl., ei Verml Ink) ’hakata, lyödä, iskeä; survoa, murskata; sulloa, ahtaa,
tunkea / schlagen, hauen; zerstampfen, zertrümmern;
hineinstopfen’, päntätä päähän ’opetella t. opettaa
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vaivalloisesti, suurin ponnistuksin’ (sm > nr murt.
Sm pänta, penta ’painaa, kiristää; ahmia’)
ainakin osittain < nr murt. Sm bända ’puristaa,
painaa; sitoa yhteen; ahmia; vastustella; riidellä’ =
mr bænda, mn benda ’taivuttaa, jännittää’. —
Toisaalta saattaa olla osaksi myös deskr. alkuperää,
vrt. esim. pentata (KaakkSm) ’sotkea, tallata,
silputa; tuhlata, haaskata’.

(tuuliajolta), korjata talteen (rannikkomurt.) /
zurechtkommen; ebenbürtig sein; bergen, retten’,
perjata (paik. KaakkSm ja KPohjanm) id., pärjäillä
~ (sm >) ka pärjätä ’pitää jkn puolta, auttaa jkta t.
toinen toistaan’
< nr bärga, mr bærgha, bäria ’kätkeä; korjata
talteen; pelastaa’, nr bärga sig ’selviytyä, tulla
toimeen’.

Saxén 1895–98 Lånord 203 (sm > nr murt.), Karsten 1944 FmS
10 416 (sm < nr murt.), SKES 1962 684.

Lönnrot 1886 Lis 138 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 416,
SKES 1962 685.

päre (Schr 1637; yl.), päret, päres (molemmat EPohjanm ja ymp.) ’katteena, valaistusneuvona yms.
käytetty puusäle / Holzspan, Holzschindel, Kienfakkel u. ä.’ ~ ink ka ly päre ’päre’ | ve /pär(e, pärag,
päreg ’id.; puikko’ | va päre, päreh ’päre’. — Sm >
lpN b∞ærâ (Lu In Ko Kld) id.; sm > nr murt. Sm
pärttå, pärtta jne. id.
Todennäk. deskr. alkuperää (vrt. päristä).
Eräiden etäsukukielten pärettä muistuttavat sanat
eivät kuulune tähän yhteyteen vaan ne lienevät
toista, kylläkin mahd. myös deskr. alkuperää.

pärly ks. päärly.

Ahlqvist 1856 WotGr 144 (sm ~ va, vi perg ’päre’), Qvigstad
1881 Beiträge 58 (lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH 106 (+ ve),
Saxén 1895–98 Lånord 203 (sm > ruots), Toivonen 1929 FUF
20 139 (+ ka, li pirg ’päre’, votj p{ir{i ’muru, silppu’, syrj p{irig
’muru, lastu’, ostj pVer id.), Liimola Vir 1936 311–12 (+ vog
p®ar: t5orp®ar ’kaistale, tilkku’), FUV 1955 106–07 (sm ? ~ votj
syrj vog), E. Itkonen 1956 UAJ 28 74 (sm ? ~ ostj), Virtaranta
Vir 1958 28 (deskr.), Peltola Vir 1958 228 (♦ päristä), SKES
1962 684 (+ ly; vi li ~ sm pirkale; votj syrj vog ostj mahd. tähän kuulumattomia deskr. sanoja), UEW 1988 366 (sm ? ~ vi
votj syrj vog ostj).

päristä (Jusl 1745; melko yl.) ’rämistä, pöristä, piristä, täristä / schnarren, brummen, schrillen’, päristää (Raam 1642 ruogonpäristäjä ’jk lintu’) ’pärskiä;
puhaltaa äänekkäästi, päryyttää; ravistella’, pärätä
(Kal), pärähtää, pärinä ~ ka pärissä ’päristä,
rämistä, porista; roiskua; pärskiä; räpättää’, pärätä
id., päristeä ’päristää sieraimiaan (hevonen);
pärskyttää’, pärähteä ’pärähtää; pärskähtää;
pyrähtää’, pärineh ’pärinä’ | ly päriVsta ’päristä’ | vi
murt. päriseda ’päristä’, päristada ’päristää’, pärin
’pärinä’ (sm > lpIn pæærran ’pärinä’, periidi∞d
’päristä’).
Onomat. sanoja.
SKES 1962 685 (sm ~ ka ly vi; sm > lpIn), EEW 1982–83
2319–20.

pärjätä (LönnrLis 1886; yl. et. länsimurt.) ’selviytyä, tulla toimeen; vetää vertoja; pelastaa

pärmä ’pergamentti (Agr permet mon. akk.); kirjan
kansi (Schr 1637; osin VarsSm ESatak LUus EHäme) / Pergament; Buchdeckel’, permä (osin VarsSm) ’kirjan kansi’
< vur pärma, perma, mmr vur pärman, nr pärm
’kirjan kansi; (vanh.) pergamentti’ < kas perment
’pergamentti’ < klat pergamentum id.
Renvall 1826 SSK 2 99 (sm < ruots), Ojansuu 1909 KirkLain
82, Streng 1915 NRL 177, SKES 1962 685.

pärmäntätä (Lönnr 1880; yl. et. länsimurt., ei PSm)
’elämöidä, rähistä; torua, haukkua; pärpättää /
lärmen, Radau machen; schelten, schimpfen;
schwatzen’,
pärmäntti
(etup.
KaakkHäme)
’toruminen, moite’
< nr murt. permenta, pärmenta ’riidellä, torua,
puhua innokkaasti t. kiivaasti’ = vur, nr murt. perlementa ’puhua paljon, meluta, riidellä’; samaa lähtöä
kuin parlamentti (<< ransk parler ’puhua’).
Forsman (Koskimies) Valvoja 1891 12 (sm < ruots perlement),
Wiklund Vir 1909 85–86, Setälä 1912–13 FUF 13 432, SKES
1962 685, Grönholm 1988 RLT 143.

pärnä (paik. KarjKann, pn:issä laajemmalti) ’jalava,
Ulmus; lehmus, Tilia (Agr »Pernan, ia Pökeni (=
pyökkien) alla») / Ulme; Linde’, pernä (JuslP)
’niini’ ~ ink pärnä ’lehmus’ | vi pärn (g. -a) ’id.;
(Wied) vanha lehmus, jalava’ | li püjarna ’lehmus’.
Samaa alkuperää on oletettu olevan myös sm itämurt.
(et.
KaakkSm)
pärnä
’pyöreä
t.
pitkänomainen,
us.
reunoiltaan
pullistunut
kohouma’.
Donner 1875 Boningsplatser 124 (sm pernä ~ li), Anderson
1879 Studien 101 (+ vi), Setälä 1905–06 FUF 5 140 (sm vi li,
vrt. vi Pärnu), Saxén 1910 StNF 1:3 46 (Pernaja ? ~ vi Pärnu;
kuitenkin luult. < ruots), Ojansuu 1916 SKTT 107 (Perniö, vi
Pärnu ~ sm pernä, vi pärn), Kaukoranta 1934 VSatak 649 (sm
pärnä ~ vi), Nissilä 1939 VuoksenPn 146–48, SKES 1962 525,
*Erkamo 1983 Suomi 124:4 9–85, *Ruoppila Vir 1984 118
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(pärnä alk. ’jonkinlainen muhkura’), *Vilppula Vir 1984 193–
200 (pärnä alk. joko ’kuorisuikale’ tai ’niinipuu’), Kulonen Vir
1986 334–36.

pärpättää (Lönnr 1880; et. itämurt.) ’lörpöttää, pälpättää; sättiä / schwatzen, quasseln; keifen’,
pärpäkkö (paik. Kain ja ymp.) ’lörppö, suupaltti’ ~
ka pärpätteä ’päristä, rämistä; pälpättää’ | ly
pärpettada ’pärpättää; rätistä’ | veE pärpätädä
’loruta, lörpötellä’.
Onomat. sanoja.

< mmr vur pärsa, persa ’puristaa, pusertaa’ <
kas persen id.; mmr pärs: vinpärs ’viininpuserrin’
(= nr murt. pärs ’räätälin silitysrauta’). — Sm murt.
(paik. VarsSm Satak) pärsätä ’niitata; mennä t.
lyödä hajalle, lyttyyn (seipään, naulan, teräaseen
tms. pää t. kanta)’, mennä pärsään (Satak PHäme)
’lyttyyn, litteäksi, hajalle (seipään, naulan, teräaseen
tms. pää)’ voi kuulua tähän yhteyteen, ellei sitten
kyseessä ole erillinen deskr. sanue.
Setälä 1912–13 FUF 13 327–28 (sm < mmr), Streng 1915 NRL
177, SKES 1962 686.

SKES 1962 685 (sm ~ ka ly ve).

pärrätä (Eurén 1860; melko yl.) ’päristä, pöristä,
pörrätä; täryyttää; lörpöttää; kiroilla / schnarren,
summen; rütteln; quasseln; fluchen’, pär(r)yyttää
(paik. itämurt. ja PSm) ’päristää, täryyttää,
pärskyttää’, pärrä (paik. murt.) ’jk hyrrää
muistuttava lelu, päristin’ ~ ka (Uhtua) pärrätä
’päristä, surista’ | ? li pär, spär ’väkkärä’.
Onomat. sanoja, vrt. päristä. Vrt. kuitenkin myös
nr murt. Sm pärra ’ärsyttää, riidellä, jankuttaa’.
Kettunen 1938 LivW 324 (li ~ sm pärrätä, vi päriseda), SKES
1962 685–86 (sm ~ ka; vrt. li), Grönholm 1988 RLT 143.

pärskyä
(Agr; laajalti murt.)
’aivastaa,
korskua; roiskua / prusten, schnauben; spritzen’,
pärskyttää
’aivastuttaa;
räiskyttää’,
pärskiä
’aivastella; roiskia, räiskiä’, pärskää (paik. murt.)
’roiskua, purskahtaa’, pärskähtää, pärskyllään (paik.
ESavo ja KSm) ’kiimassa (vuohi, lammas)’ ~ ka
pärskyö ’roiskua, ropista; pärskiä’, pärskytteä
’pärisyttää, räiskyttää; roiskuttaa; turisuttaa’,
pärskätä
’pierrä;
pärskäyttää’,
pärskähteä
’purskahtaa’.
Onomat. sanoja, vrt. päristä, härskää.

pärty (Gan 1787; paik. itämurt. ja Pohjanm) ’törky,
roska, roju, silppu / Krempel, Zeug, Plunder, Schnipsel’, pärtö (Gan; savmurt., paik. PPohjanm Peräp)
id. ~ ka (Uhtua) pärtö ’tavara’.
Deskr. sana.
SKES 1962 686 (sm ~ (t. >) ka).

päsmäri (tav. yhd.): päällepäsmäri (Gan 1787; itämurt. PSm, osin Häme) ’komentelija / Wichtigtuer’,
rinn. (olla) päällä päsmärinä, päänä päsmärinä ’komentelemassa’ (sm > ka peällä päVsmärinä
’määrääjänä, joukon johtajana’).
Alkuperä epäselvä. Sanan on arveltu (äänt.
perustein) kuuluvan yhteen sanan päsmäri ’puntari’
kanssa (vrt. nr murt. bismar, besmar < kas < ven
bezmén ’puntari’), josta murretiedot ovat kuitenkin
satunnaisia. Samoin levikin perusteella on pidettävä
varsin epävarmana rinnastusta v:iin päsmentää
(paik. Pohjanm) ’puhua paljon ja äänekkäästi’.
Lönnrot 1880 SRS 2 309 (sm < ven bezmérnyj ’mittaamaton’),
Karsten 1944 FmS 10 417 (vrt. nr murt. bjessmen ’kiimainen
(nauta)’?), SKES 1962 530 (s. v. pesmeli ’puntari’, joka oik. on
karjalaa ja < ven bezmén id.; päsmäri sanan kuuluminen sen
yhteyteen epävarmaa).

SKES 1962 686 (sm ~ ka).

pärstä (1920-l. lähtien sot. slang., nyk. ark.) ’naama
/ Visage’.
Kehittynyt murt. (Kain PPohjanm ja ymp.) tavattavasta sanasta pärstö ’sierain; turpa; naama’, joka
lienee deskr. lähtöä, vrt. pärskyä.
Hämäläinen 1963 SotSlangi 188–89, Nikanne Vir 1967 412.

pärsätä (Schr 1637; ei nykymurt.) ’silittää, prässätä
/ bügeln’, persata (Agr »Sinun pite Oliun
persaman») ’pusertaa, puristaa (viiniä, öljyä)’,
pärs(s)y, pers(s)u (Agr winapärsut, pers(s)ut, yks.
akk. persyn) ’viinikuurna, viininpuserrin’

pässi ’uroslammas (Schr 1637; itämurt. VarsSm Häme); leikattu uroslammas (Kymenl, paik. LSatak KPohjanm TornLaakso) / Schafbock; Hammel’ ~ ink
ka pässi | va (Tsv) bässi | vi päss ’pässi’
< ruots, vrt. nr murt. bässe, bäs id.
Ihre 1769 Gloss XLI (sm ~ ruots murt.), Rietz 1862–67 SDL
77 (sm < sk), Lõe 1911 EKirj 6:1 55 (+ vi; < ruots), Streng
1915 NRL 177–78, Saareste 1924 LVEM 55, 57 (+ va),
*Ruoppila 1943 Kotiel 1 184–91, 193, Karsten 1944 FmS 10
417, SKES 1962 686 (+ ka), EEW 1982–83 2324.

päteä (Kal, Eurén 1860; etup. itämurt.) ’kelvata, sopia; pitää paikkansa / taugen; gelten’, pätevä (VKal),
päten (Laat- ja PKarj) ’juuri, varsinaisesti, kovin (et.
kielt. lauseissa)’, pätiä ’kelvata, sopia (Laat- ja
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PKarj, paik. Savo); voimistua, lihoa (paik.
KarjKann)’, pätö ’mokoma, mitätön, eto (savmurt.
LaatKarj, paik. KarjKann); hyöty, apu (»ei ole
mitään pätöä»; KarjKann)’, pätöinen (Gan 1787;
paik. PSavo) ’vähäinen, poloinen; arvoinen (paik.
PSm)’, vähäpätöinen, pättää (Lönnr 1880) ’käydä
päinsä, kelvata’, pättävä (paik. Karj) ’kelvollinen,
välttävä’ ~ ka pätie ’kelvata; tehota; kannattaa’,
pätevä ’pätevä; koko (sanaliitossa pätevä päivä)’,
päten ’oikein, kunnolla (vars. kielt. yhteydessä);
aivan; melkein’, pätö ’kunto, taito; kel-

po, oiva, mokoma’, pätöine ’raukka, poloinen’, pättävä ’kelvollinen, sopiva; varakas’ | ly pädödä ’kelvata; olla pätevä’, päd'ı‰ ’sopiva, pätevä’ | vi (? < sm)
pädev ’pätevä, kelvollinen’. — Sm > lpN bættat (In)
’käydä päinsä, sopia’; ims > lpT pie5otav ’ottava, hyvin kalastava (onki)’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 151 (sm ~ vi), Setälä 1896 NyK 26
404 (+ ka lp), Setälä 1902–03 FUF 2 228 (sm ~ md syrj vog
ostj), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 37 (sm pättää ~ lpT), SKES
1962 686 (+ ly; vi ? < sm; sm > lpN ja T).

pätinä (paik. itämurt. ja PSm), pätinäkunta (PKarj
EPohjanm, paik. PSavo KPPohjanm Kain Peräp)
’(suuri) perhe, suku, lapsiparvi / (große) Familie,
Kinderschar’ ~ ka pätinäkunta, pätinöveh
’perhekunta’
< ven pjatína ’hallintoalueellinen viidennes’.
Vrt. myös päntä (sanat ovat ilm. vaikuttaneet
toistensa merkitykseen).
Kettunen 1930 SmMurt 2 79 (sm < ven), Nirvi 1952 Suomi
106:1 34–35, 106, SKES 1962 686–87 (sm ~ ka), Plöger 1973
RL 150, Ruoppila Vir 1983 46–47, Hahmo 1994 Grundlexem
260–61.

pätkä (Gan 1787; yl.) ’(pieni, lyhyehkö) kappale,
pala, osa jtak (pitkänomaista); lyhyt ihminen / Stück
von etw. Langem, Stummel; kleiner Mensch’, pätkiä
’katkoa, pilkkoa; poimia (humalaa; Jusl 1745)’ ~ ink
ka pätkä ’pätkä, palanen’ (sm > nr murt. Sm pättkä
’pätkä’)
= ? lpN bæs |kedit (E U Pi Lu In Ko) ’keritä, leikata karvat’ (? < vksm *päVckätä- t. *peVckätä-). Näiden yhteyteen on varsinkin aiemmin liitetty niin
ikään keritsemistä, leikkaamista t. hakkaamista
merkitseviä volg ja sam verbejä. Äänt. syistä ne
eivät ainakaan suoranaisesti ole yhdistettävissä tähän
(md ja tVser sanoista ks. s. v. pytky). Sekä ims että
etäsukukielten sanat lienevät deskr. alkuperää, joten
ne voivat olla suhteellisen nuoria ja eri tahoilla

erikseen kehittyneitä, vaikka kyseessä voi toki olla
osaksi ikivanhakin onomat.-deskr. sanasikermä. Vrt.
myös pitkä. — Vaihtoehtoisesti voisi ims sanueen
vastineena tulla kysymykseen myös lpN bie∞d |gânit
(In Ko Kld T) ’hajota’ (? < vksm *pädkene-), kun
taas lp biek |ke ’pala’ tuskin voinee kuulua sm pätkä
sanan yhteyteen.
Wiklund 1894 LpChr 60 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 32 (sm pätkiä ~ lp bi∞d |git ’hajottaa’), Toivonen 1928 FUF
19 131 (sm ~ lp bæs |kedit, md tVser), Lehtisalo 1928 SUST 58
130–31 (+ samJr pid®a-), FUV 1955 47 (sm ~ lp md tVser sam),
E. Itkonen 1956 UAJ 28 65 (lp bæs |kedit ? < *peVckä- t.
*päVckä-; lp sanan yhteyteen sopii tVserI petVskem, kun taas md
petVskems ja tVser pütVsä- < *püVcke-), Wessman 1956–57 FmS

17–18 123 (sm > ruots), SKES 1962 687 (+ ka (< sm); deskr.
sana, jonka yhteyteen voi, ehkä lainana, kuulua lp biek |ke, tuskin sen sijaan lp bæs |kedit, md tVser sam), Sammallahti 1979
FUF 43 34 (sgr *päVckä-, *peVckä- ~ ksam *picäq, *pücäq), UEW
1988 367–68, 730 (md tVser joko < *peVckä- (*päVckä-), jolloin =
lp sam, tai < *piVck•-, jolloin = sm pytky; sm pätkä ei kuulu
näiden yhteyteen).

pätkähtää (Lönnr 1880; etup. savmurt. Pohjanm)
’mätkähtää, mäjähtää; paukahtaa; hievahtaa /
knallen, bumsen; krachen; sich rühren’, pätkätä,
pätkäistä ’mätkäyttää, mäjäyttää, lätkäistä; mättää’ ~
ka pätkähteä ’mätkähtää’, pätVskähteä ’liikahtaa;
mätkähtää’, pätVskätä ’lyödä, mäjäyttää’.
Deskr. sanoja.
SKES 1962 687 (sm ~ ka).

pätsi (Agr; melko laajalti itämurt.) ’uuni, kiuas, tulisija; hiillos, kuumuus uunissa; ulkoleivinuuni (paik.
PHäme ja PSm); kadotus, helvetti (heng.) / Ofen,
Saunaofen, Feuerstätte; Glut, Hitze im Ofen; Backofen im Freien; Verdammnis, Hölle’; vertauksessa
»kuuma kuin pätsi» (laajalti murt.) ~ ka pättVsi | ly
pätVs, pättVsi | ve pätVs ’uuni, kiuas’ | vi päts-ahi
’leivinuuni’, ? päts ’leipä, limppu’ (ims > syrj patƒs/
’(tuvan) uuni’)
< ven peVc´ ’uuni’ (myöh. > li petVs ’uunin torvi t.
holvi’, lpKld pie´cc (T) ’leivinuuni’).
Sjögren 1828 GS 1 438 (sm ~ syrj), Mechelin 1842 Käsik 176
(sm ~ ven), Ahrens 1843 GrEhstn 123 (+ vi; < ven), Ahlqvist
1859 Anteckn 99 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 150 (+ ka; <
mven), Kalima 1910 SUST 29 102 (syrj ? < ven, ennemmin <
ims), Wichmann Valvoja 1920 404 (syrj < ims < ven), *Vilkuna 1946 KV 25–26 262–71, Kalima 1952 SlS 145 (+ ly),
SKES 1962 687 (li, lp myöh. < ven), Valonen 1963 SUST 133
489–92, Viires Kotis 1969 18–21 (vi päts ei ehkä tähän vaan
deskr.), Plöger 1973 RL 150–51.
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pättärä ks. pätäs.
pätäkkä1 (Lönnr 1880; paik. itämurt. KPPohjanm)
’5 kopeekan raha; vanha kupariraha / Fünfkopekenstück; alte Kupfermünze’, pätäkkö, petakka (paik.
Karj) id. ~ ka pätäkkä, pätätVskä | ve (Ahlqv) pätok,
P pätak{ii7ne id.
< ven pjaták id. — Tähän yhteyteen voisi ehkä
kuulua myös pätäkkä2.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
99 (sm ~ ve; < ven), SKES 1962 687 (+ ka), Plöger 1973 RL
151.

pätäkkä2 (paik. PKarj) ’sian kärsän levymäinen pää
/ Rüsselscheibe des Schweins’ ~ ka pätäkkä ’sian
kärsä’, pätäkkänenä ’leveä- ja litteänenäinen; sika’ |
ve pätak ’sian kärsä; lituskainen, lattea’.
Vrt. pätäkkä1.
SKES 1962 687–88 (sm ~ ka ve).

pätäs (Lönnr 1880; EPohjanm, osin Satak) ’linnun
rintaliha / Brustfleisch beim Vogel’ ~ ka pätäs ’(kuivattu) linnun rintaliha; linnun selkäliha’
? = lpN bæ∞d∞de (E U Pi Lu In Ko Kld) ’linnun
rinta’. — Lp sana edellyttäisi sm:ssa asua *pätä; onkin pidetty mahdollisena, että ims sanan äänneasuun
olisi vaikuttanut sm murt. pättärä (JuslP, Gan 1787;
Satak EPohjanm, osin PHäme) ’kumpu, töyry’ ? ~
ka pättärä ’jalan päkiä; (linnun) reisi, reisiliha;
karhun kämmen’, mikäli pätäs ja pättärä eivät sitten
ole johdoksia vartalosta *pättä. — Vrt. mätäs2.
Wiklund 1896 SUST 10 180 (sm ~ lp), Äimä 1919 SUST 45
250 (+ ka), Valonen 1946 VSatak 13 176–78 (pätäs ~ pättärä),
FUV 1955 5 (sm ~ ka lp ? samJr), SKES 1962 688.

pää (Agr; yl.) ’Kopf; Ende’, johd. ja sijam.: päätä
pahkaa; yhtä päätä, täyttä päätä; päästä ’kuluttua,
perästä’, päin, (käydä) päinsä, päinvastoin,
päinmakuu, päittäin; (pilan) päiten; päistikkaa; päinen: kalju-, terävä-, pienipäinen; päätön,
päähine, päihtyä (KPohjanm, paik. hämmurt. PSm),
päistyä (Peräp Länsip, paik. Pohjanm), päissään;
päihittää (johdettu mon. illatiivista); ks. erikseen
päitset, pääkkö, päällikkö, päällä, päättää, pääty,
päätyä ~ ink püja, püjatöin ’päätön’, päin ’päinen;
päin’, päissässe ’humalassa’ | ka peä, peäkkäh,
peäksekkäh ’päät vastatusten, päittäin; peräkkäin’,
peän(n)äh ’suoraan, yhtä päätä; ilman lisämaksua,
päittäin’, päin; peätöin ’päätön; isännätön’, peähine
’päähän liittyvä; suurin; lopullinen, tarkka’ | ly piä,
pie ’pää; henki’, päi, piäi ’päin; -sta, -stä, -lta, -ltä’ |

ve pä ’pää’, päi, pai, püja ’-sta, -stä, -lta, -ltä’: lidnaspäi ’kaupungista’; päha ’päähän, lukuun’ | va püja
’pää’, (Kukk) päi ’päin, kohti’ | vi pea, murt. pää,
piä ’pää’, peatu ’päätön’ | li püja ’pää; tähkäpää’
= ? lpN bagne ’poron sarven paksuin pää’ | md
pe ’loppu(pää)’ | votj pun, pum ’loppu; kärki’ | syrj
pon, pom ’(alku)pää, kärki; loppu’ | vogE pän, I L
pänk, P punk ’pää’ | unk fej, f2o ’pää’ || ? samJr /pa’alkaa’ | ? Jn peC | T feai, feae ’loppu(pää), huippu’.
Comenius 1648 (Opera didactica omnia I:II:3 29; Vir 1969 26,
sm ~ unk), Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi peh), Fischer 1747 VocSib 90 (+ tVser vog), Gyarmathi 1799 Aff 194–
95 (tVser wuj, vog), Sjögren 1832 GS 1 565 (+ ka ve va), Schott
1849 AltSpr 140 (sm ~ turk), Lindström Suomi 1852 77 (+ md
syrj), Budenz 1867 NyK 6 453 (+ li votj), MUSz 1873–81
501–03, Halász 1893 NyK 23 442 (+ samT fead®a ’otsa’),
Genetz 1896 ETV 30 (+ lp), Setälä 1912–14 FUFA 12 22 (+
samT feai, ? Jr peau ’alkaa’), Bouda 1940 UJ 20 77 (vog ~
jukag punk ’kukkula’), Räsänen SuomSuomi 1948 219 (<
turk), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 36 (? lp; < *pänä), FUV
1955 47, Räsänen 1955 StO 18:3 19 (~ turk), SKES 1962 688–
89 (+ ly), MSzFE 1967 188–89, TESz 1 1967 862–63, *E.
Itkonen 1968 SKK 503, Häkkinen 1987 ES 249, UEW 1988
365–66, Sammallahti 1988 UrLang 548 (ei sam), EWUng 1993
367.

pääkkö ’pää (lastenk.; et. hämmurt.); päänahka vuodassa (Kain, paik. hämmurt. Karj); pyörimistautinen
(lammas; JuslP, Gan 1787; EPohjanm); toispuolinen
(esine; et. savmurt.); itsepäinen, periksiantamaton
(PSatak PHäme); hamaraton, leveäteräinen t.
vanhanmallinen kirves (paik. PKarj Kain ja ymp.) /
Kopf; Kopfstück einer Tierhaut; drehsüchtiges
Schaf; Gegenstand mit ungleichen Hälften;
eigensinnig, unnachgiebig; altertümliche Axt (ohne
zum Hammern abgeflachten Nacken), Beil’,
pääkkönen (etup. lastenk.; osin Häme) ’(pieni) pää’
~ ink püjakköi ’pää’ | ka peäkkö ’eläimen pään nahka
vuodassa; lehmän koipi- t. vatsanahasta tehty kenkä;
hamaraton kirves; soimaussanana vallattomasta t.
tottelemattomasta’, peäkköine ’pieni pää’.
Johdoksia sanasta pää.
SKES 1962 689 (sm ~ ka).

päällikkö, päälikkö (Cajan 1839; hajat. murt.) ’Leiter, Vorarbeiter’, päälikko (Tytärsaari) ~ ink püjalikköi
’päällikkö, johtaja’ | ka peälikkö ’id.; taitava
puhumaan’ | va püjalikko ’päällysmies’ | vi pealik,
päälik ’päällikkö, esimies’.
Kuuluvat johd:ina sanan päällä yhteyteen; ks.
tätä.
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Ahlqvist 1877 SKR 112 (♦ päällä), Äimä 1903 Suomi 4:1 37
(sm Tytärsaari < vi), SKES 1962 689 (sm ~ ka va vi), E. Itkonen 1968 SKK 503, EEW 1982–83 1962.

Sanan pää sijam. ja niistä muodostettuja johdoksia. Tähän yhteyteen tuskin kuuluu tVser wal, wäl ’ylä, yläpuoli, -pinta’.

päällä (Agr; yl.) ’über, oberhalb, auf etw.’, päältä,
päälle, päällekkäin, päällitse (laajalti itä- ja
hämmurt. sekä ymp.) ’yli(tse)’; yhd:ojen alkuosana:
pääl(l)ys- (yl. paitsi LounSm), pääl(l)y- (hämmurt.
Pohjanm Peräp Länsip), pääl(l)is- (LounSm Häme
EPohjanm, paik. KaakkSm Savo PPohjanm
Länsip), pääl(l)i- (Loun- ja ESm Länsip, paik.
Pohjanm), pääl(l)inen merk. mm. ’jnk päällä oleva
t. jtak suojaava kangas, nahka tms. (yl.); (maidon t.
piimän päällä oleva) kerma, viili (itämurt. EPohjanm
PSm, osin lounmurt.); kaupantekiäinen, väliraha;
kangaspuiden osa, johon kaide l. pirta asetetaan,
luha (savmurt.)’, päällimmäinen, päällys, päällyste,
päällystä, päällystää, päällystö (1865); ks. erikseen
päällikkö ~ ink püjal, püjalt, püjalle, püjaletikk5o
’päällekkäin’, püjalitse ’päältä, yli’, püjal‰ın ’kengän
päällinen; väliraha’, püjalimäin ’päällimmäinen’,
püjalüs ’päällys’, püjalistüja ’päällystää’ | ka peällä,
peältä, peälle, peälekkäh, peälekkäin ’päällekkäin’,
peälittVsi ’yli(tse); päällä, päälle, yllä, ylle; poikki,
kautta; päältä(päin); kuluttua; lisää, enemmän; vastoin’; yhd:ojen alkuosana: peäli-, peälis-, peälys-;
peäline ’päällinen; kerma; luha, pirranpäällinen;
kaupantekiäinen, väliraha; päällä t. yläpuolella
oleva’, peälimäine, peälys, peälystä, peälysteä,
peälisteä ’päällystää; kaataa kaskesta suuret puut;
heittää, ampua tms. yli maalin; maksaa välirahaa
vaihtokaupassa t. antaa kaupanpäälliset; viedä
voitto; kaunistella’ | ly piäl ’päällä, päältä, yllä, yltä’,
piäle ’päälle, ylle; varten’, piälekkäi ’päällekkäin’,
piäDlitVsi ’yli(tse), päällitse, kautta’, piäDli7ne ’luha
(kangaspuissa); päällä oleva, ylempi; väliraha’,
piäDlimäi7ne ’päällimmäinen’, piäliVstada ’halkoa,
halkaista’ | ve päl ’päällä, päältä’, päl(e ’päälle’,
päl(etƒi ’päällekkäin’, päDlitVsi ’päällitse, yli; tähden’,
päDli7ne
’päällinen;
luha;
kaupantekiäinen’,
päl(embai7ne ’päällimmäinen’, pälus ’päällys’ | va
püjallä, püjalt, püjal5e, püjalits5e ’päällitse’, püjal‰ın ’päällinen’
| vi peal, pääl ’päällä; (adess.) -lla, -llä’, pealt, päält
’päältä; (abl.) -lta, -ltä’, peale, pääle ’päälle; (all.)
-lle; paitsi’, pealegi ’lisäksi, sitä paitsi’, (murt.)
pääline ’päällinen; kerma’, pealmine, E päälmäne
’päällimmäinen’, pealis ’päällys (-te), päällystys,
päällinen’, pealistada ’päällystää’ | li püjal ’päällä;
(adess.) -lla, -llä; päälle; (all.) -lle’, püjaldq ’päältä,
ylhäältä’, püjalq ’päälle’, p5eDli ’päällä t. yläpuolella
oleva, ylin; yläosa’. — Sm päältä > lpIn peäldœa.

Budenz 1867 NyK 6 463 (sm ~ vi li), Genetz 1890 Partikk
104–05, 169, Thomsen 1890 BFB 98 (sm päällinen ~ li püjali,
p5eli), Setälä 1890–91 ÄH 408–09, Wichmann 1923–24 FUFA
16 44 (sm pääli ~ tVser wal, wäl), Nirvi 1944 Sanankieltoja
305–06 (sm päällinen ’kerma’ ~ vi), E. Itkonen 1953–54 FUF
31 204 (sm tuskin ~ tVser vaan kuuluu pää sanan yhteyteen),
SKES 1962 689–91 (+ ka ly ve va; tVser aivan epävarma), Alhoniemi 1965 FUF 35 75–87 (tVser wal, wäl sanasta), E. Itkonen
1968 SKK 503, Häkkinen 1987 ES 249, LpIn 2 1987 330 (lpIn
< sm).

pääläri (KPPohjanm Kain PSm) ’läkkipeltinen,
kannellinen ja sangallinen maidon- t. muun nesteen
kantoastia, hinkki / blecherne Kanne mit Deckel und
Henkeln zum Tragen von Milch od. anderen Flüssigkeiten’, pääräri (et. KPPohjanm), pääräli (Kain),
päälari (paik. PSm), peilari, peelari (Laat- ja PKarj
Savo) id. ~ ka peilari, pääläri ’maitokannu, -hinkki’
(< sm)
? < nr murt. Sm pejlare, peilar, päilar ’läkkinen
maitokannu’ (mahd. johd. s:sta nr pegel, mr peel
’nestemitta; mittakannussa oleva merkki’ < kas).
Sm muodot voivat myös olla vääntymiä nr v:stä
bära ’kantaa’ (bärare ’kantaja; ? kannin’), jolloin nr
murt. Sm pejlare jne. ovat lainaa < sm.
SKES 1962 691 (sm ~ ka; sm mahd. < nr murt. t. päinvastoin).

päärholtti (As 1778 »Bärhåltin alda»; paik. rannikkomurt.) ’aluksen kyljissä reelingin alapuolella
oleva vyötelaita / unterhalb der Reling um das Schiff
laufender Wulst’
< ruots bär(g)hult < as bargholt id.
Stjerncreutz 1863 MeriS 44, SKES 1962 691 (sm < ruots).

päärly (Agr perly; hajat. murt.) ’helmi / Perle’,
pärly (InkVi) id.
< vur mr nr pärla ’helmi’, nn perla < kas perle
id. — LpN b∞ærâl (R Ko) ’helmi’ < sk; vi pärl (g. -i),
murt. pärles, perli id. < kas.
Renvall 1826 SSK 2 100 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 122
(lp < sk), Streng 1915 NRL 178, SKES 1962 691, EEW 1982–
83 2320–21.

päärme (Jusl 1745 päärmä; itämurt. Kymenl Häme)
’kankaan tms. palle; veneen uloin reunalauta (etup.
KSm) / Saum; äußerste Umrandung der Bootswand’,
pärme
(Gan 1787; osin PHäme) id., johd.
päärmätä (laajalti häm- ja itämurt.), rinn. murt.
päärmetä, pärmätä, päärmiä, pärmistää ’ommella
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kankaan tms. reuna kaksin kerroin päärmeeksi,
palttaa’ ~ ink püjarme, püjarmä ’päärme’, püjarmätä
’päärmätä’ | ka peärme ’päärme; arpi’, peärmie,
peärmitä ’päärmätä’ | ly piärme ’päärme, sauma’,
piärmidä ’päärmätä’ | ve pärme, pärmät(ez ’päärme;
arpi’, pärmdä ’päärmätä’ | va püjarmeh, (Kukk)
püjarmä, püjarämä ’päärme’, püjarmessüjag, (Kukk)
püjarmätä ’päärmätä’ | (sm > ?) vi koillmurt. pä(ä)rme
’päärme’ (ims > lpKld peœa¢rma(d) (T) ’päärmätä’,
Kld peœarmas (T) ’päärme’).
Ims:een on voinut vaikuttaa sk kielissä oleva tätä
muistuttava sanue, esim. mn barmr ’reuna, sauma’,
nn murt. barm id., nr murt. Sm pärm-, *bärm- id.:
hattpärm ’hatun lieri’. Vrt. myös nr bräm ’reunuskoriste; reuna, reunus’ sekä toisaalta pärnä.

murt. pääs(t)lane, päästal | li peVslinki id. (sm > lpN
b5eVskuVs (Lu Ko Kld) id.)
= mdE pi/zgun, pe/zgata, pe/zd'aka, M pi/zgata, pi/zgun ’pääsky, tervapääsky’ | votj po/sk{i ’(törmä)pääsky’ | syrj pi/stƒi, pi/stƒ/si ’pääsky’ | unk fecske id.
Sana on mahd. onomat. alkuperää.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 315 (sm ~ lp parmust ’? reuna’),
Ahlqvist 1856 WotGr 144 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
98 (+ ve), Lindström 1859 KeltGerm 155 (vrt. ruots bräm),
Qvigstad 1893 NL 102 (lp barm ’reunus, kehys’ < sk), Cannelin Vir 1897 84 (sm < ruots bräm), Saxén Vir 1898 9 (sm < mn
barmr), Vaigla 1926 EKeel 5 26 (+ vi), SKES 1962 691 (+ ka
ly; vi murt. < sm, lpKld T < sm t. ka).

päästä (yl.) ’gelangen, kommen; entrinnen’, merk.
vanh. ja murt. myös ’pelastua (Agr); parantua, toipua
(paik. kaakkmurt.); valmistua kylpykuntoon (sauna),
lämmitä valmiiksi (uuni) (laajalti länsimurt.)’,
pääsy; ks. erikseen pääsiäinen, päästää ~ ink püjassä
’päästä; parantua taudista’, püjasö ’pääsy’ | ka peässä
’päästä irti, vapaaksi t. eroon jstak; suoriutua,
pelastua t. parantua jstak; päästä jhk; saavuttaa jtak;
lämmitä tarpeeksi (uuni); kyetä tekemään jtak’,
peäsö, peäsentä ’pääsy’ | ly piästä ’päästä, irtautua,
vapautua, lähteä’, piäzuda ’päästä, pelastua’ | ve
päzda, päzdä ’päästä (irti, vapaaksi), laskeutua;
parantua’ | va püjasä ’päästä’ | vi pääseda, (Wied)
peaseda ’päästä; pelastua’, pääs ’pääsy’ | li päCzzq
’päästä’. — Sm > lp b∞æssât ’päästä; (T) luoda
karvansa (eläin)’.

päärynä (STS 1776 päärynäpuu; Alm 1750
maapäärynä ’peruna’; kirjak.) ’Birne’, päärnä (paik.
Häme) id.
< nr päron ’päärynä’. — Vanhempi laina samalta
taholta on peruna (Agr merk. ’päärynä’), ks. tätä.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 152 (vrt. ruots), Streng 1915 NRL
178, SKES 1962 526–27 (s. v. peruna), Hahmo 1994 Grundlexem 316–17.

pääsiäinen (Agr päsieinen; yl.) ’Ostern’ ~ ink
püjasiä, püjasiäine ’pääsiäinen’ (sm > lpN bæs |saVs-:
bæs |saVs-bâsek, -bæi |ve (U Pi Lu In) ’pääsiäis-:
pääsiäispyhät, -päivä’).
Johdos verbistä päästä. Nimitys lienee alkuaan
tarkoittanut paaston päättymisaikaa: pääsiäisenä
päästiin paastoamisesta. Vrt. laskiainen, loppiainen.
Ks. myös pasha.
Juslenius 1745 SSC 263 (päästä verbin johdos), Lindahl &
Öhrling 1780 LL 331 (sm ~ lp), Ahlqvist 1871 KO 230 (lp <
sm), Ojansuu 1921 KV 1 177–85 (joko < vi *p®asja t. ♦ päästä), Wiklund Vir 1921 29–30 (♦ päästä), Karsten 1944 FmS
10 417 (< kas p®asche ’pääsiäinen’), Toivonen 1955 SanaSan
43–45, SKES 1962 691, Vilkuna 1968 Ajantieto2 72–92.

pääsky (Agr; laajalti murt.) ’Schwalbe’, rinn. pääskynen (yl.), pääski (Savo PKarj Kain Verml), pääskönen (PHäme Kain, paik. ESm KPPohjanm Peräp)
id. ~ ink püjasköi, püjasküläine | ka peätVsköi(ne), peäsköi(ne), peätVskyi(ne), peäskyine | ly piätVsöi, piäsküöi
| ve päskhei7ne, pästk5o | va püjasko | vi pääsuke(ne),

Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk), Ahrens 1843 GrEhstn 122
(sm ~ vi), Lindström Suomi 1852 77 (+ votj), Ahlqvist 1856
WotGr 144 (+ va), Budenz 1867 NyK 6 453 (+ li md), Qvigstad 1881 Beiträge 54 (+ lp), Setälä 1896 SUSA 14:3 40 (lp ?
< sm), Fuchs 1915–16 KSz 16 265 (+ syrj), Ojansuu 1918
KAÄH 49 (+ ka), Toivonen 1928 FUF 19 195–96 (+ ly ve),
Lagercrantz 1939 LpWsch 659 (lp < sm), FUV 1955 106 (?
md), SKES 1962 691–92, MSzFE 1967 186, TESz 1 1967
856–57, UEW 1988 358.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 331 (sm ~ lp), Ahrens 1843 GrEhstn 123 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 144 (+ va), Budenz
1867 NyK 6 457–58 (+ li), MUSz 1873–81 517–19, Szinnyei
1881 NyK 16 414 (+ ka ve), Äimä 1919 SUST 45 15 (lp < sm),
Turunen 1950 SUST 99 77–78 (+ ly), FUV 1955 106, SKES
1962 692, T. Itkonen Vir 1983 205 (uusi omap. vartalo),
Häkkinen 1987 ES 250.

päästäinen (Gan 1787; Savo KSm Kain Verml) ’Sorex / Spitzmaus’, rinn. päästäin (JuslP; paik. hämmurt. KPPohjanm), päästäjäinen (kaakkmurt. PPohjanm Kain, paik. Peräp), päistäinen (osin KSm Peräp), päistäjäinen (paik. Peräp).
Sanojen on oletettu olevan johdoksia v:stä päästää. Semanttista yhteyttä ei kuitenkaan ole selvitetty.
SKES 1962 693 (s. v. päästää).

päästää (yl.) ’antaa päästä, laskea; hellittää, irrottaa,
vapauttaa / gehen, kommen usw. lassen; loslassen,
entlassen’, merk. myös ’pelastaa (Agr); parantaa
(paik. itämurt.); kuoria maidosta t. viilistä kerma
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(PSatak
Pohjanm
Peräp
Länsip,
laajalti
kaakkmurt.)’, päästö, päästellä, päästättää (Peräp,
osin Länsip) ’päästää’ ~ ink püjastüja ’päästää (auki,
irti); tyhjentää; pelastaa’ | ka peästeä ’päästää, laskea
irti; pelastaa, vapauttaa; parantaa; sallia; äännellä,
puhua’, peästö ’päästö’, peässälteä ’päästää irti,
irrottaa; tehdä nopeasti; laulaa luikauttaa’,
peässätteä ’päästää, päästellä’ | ly piästädä ’päästää,
laskea, pelastaa, vapauttaa’ | ve pästta, pästtä
’päästää (irti, vapaaksi, pois), laskea’ | va (Tsv)
püjassä ’päästää’ | vi päästa, (Wied) peasta ’pelastaa,
vapauttaa; päästää’ | li pästq ’päästää’, pästaji
’päästäjä; Vapahtaja’. — Sm > lp bæs |tet ’päästää’;
li > latv pest‰ıt ’pelastaa, vapauttaa’.
Johdoksia verbistä päästä.
Ganander 1787 NFL 2 343 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 64
(+ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 98 (+ ve), Thomsen 1890 BFB
47 (+ li), 272–73 (li > latv), E. Itkonen 1941 FUF 27 178–79
(lp ? < sm), SKES 1962 692–93 (+ ka ly va; sm > lp), Karulis
1992 LatvEtim 41.

päättää (Agr; yl.) ’tehdä t. kiinnittää pää, pääte, pääty tms., kotkata naula (et. länsimurt.); saattaa päätökseen, lopettaa; tehdä päätös, päätellä / beenden, abschließen, einen Nagel zum Abschluß krumm schlagen; beschließen, Schlüsse ziehen’, päättyä, pääte
(Lönnr 1835 ’suffiksi’), päätös (Agr), päätelmä
(Kilpinen 1842), päätellä; pääteet (paik. PSm)
’suovan päällä olevat pilaantuneet heinät; heinän
rippeet’ ~ ink püjattüja ’tehdä pää’ | ka peätteä ’kiristää
t. kiinnittää suuteella; terittää; jatkaa; lopettaa;
päihittää; tehdä päätös’, peättyö ’päättyä; ratketa’,
peätellä ’lopetella; arvella’, peäte ’kiila, suude’,
peätös ’auman suojus, suude; päätös, ratkaisu’ | ly
piättädä ’kattaa (heinäsuova panemalla tuulivitsat
päälle)’ | va (Tsv) püjattä ’kattaa kuhilas’, (Kukk)
püjatöz ’suovan päällä olevat pilaantuneet heinät’ | vi
(Wied) peatada ’panna pää t. kärki (kuhilaaseen,
saappaaseen tms.)’, päätida ’terittää’. — Sm > lpT
peähtad ’kotkata naula’.
Johdoksia sanasta pää. Vrt. myös päätyä.
Budenz 1884 NyK 18 310 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1943 KV 22
52 (lp < sm), SKES 1962 693 (+ ka ly va), Hakulinen 1969
SSK 140–42, Häkkinen 1987 ES 250–51.

pääty (Koll 1648; yl.) ’rakennuksen lyhyt sivu, rakennuksen päätykolmio / Giebel’, päätyvi (paik. Savo) id., päätö ’id. (KaakkSm PKarj KSm Kain PPohjanm); heinäsuovan päällimmäiset heinät, heinäsuovan t. auman suojus (PKarj Kain PPohjanm)’ ~
ka peätö ’heinäsuovan päällimmäiset heinät; pääty’.
— Sm > lpN b5e∞du, be∞du ’pääty, päätyseinä’.

Johdos sanasta pää.
SKES 1962 693 (sm ~ ka; sm > lp).

päätyä (Agr; hajat. murt.) ’sattua; tulla, joutua; tulla
jhk tulokseen / irgendwo enden, irgendwohin geraten; zu einem Ergebnis kommen’ ~ ka peätyö
’sattua, joutua, päätyä; ratketa (asia)’ | ly piäduda
’päätyä, sattua’.
Johdoksia sanasta pää.
SKES 1962 693 (sm ~ ka ly).

pöheikkö ks. pehko.
pöhkö (Raam 1642; et. LSm) ’hölmö, tomppeli, tollo, höperö / dumm, töricht; Dummkopf, Narr’, pöhkiö ’id. (EPohjanm, paik. KSm KPohjanm); yksipuinen ruuhi (paik. Satak VarsSm); lihava, turpea
(ihminen; paik. itämurt.)’.
Deskr. sanoja, jotka pohjimmiltaan lienevät
samaa kantaa kuin pöhö (ks. tätä) sekä pöhistä
(hajat. murt.) ’pihistä, puhista’ ~ ka pöhissä ’tupruta;
kohista, suhista (tuuli); puuskuttaa, tuhista’, pöhkeä
id.; merk:n osalta vrt. kaheli, kohelo. Vrt. lisäksi
pöhlö, pökkö.
SKES 1962 693.

pöhlö ’hölmö, tomppeli (LönnrLis 1886; etup. Pohjanm); laho puu(nrunko) t. kanto, pökkelö (paik.
murt.); telkän munituspönttö (paik. PSavo); lihava,
turpea, pöhöttynyt (paik. itämurt.) / töricht, Dummkopf; morscher Baum(stamm), Baumstumpf;
Nistkasten für Schellenten; dick, aufgedunsen’,
pöhlistyä (paik.
Karj KPPohjanm)
’turvota,
pöhöttyä’ ~ ka pöhlö ’turpea, pöhöttynyt (ihminen);
laho, mädännyt puu, pökkelö’, pöhläkkä ’turpea,
pöhöttynyt’, pöhlistyö ’turvota, pöhöttyä’.
Deskr. sanoja. Vrt. pöhkö, pöhö, pölhö.
SKES 1962 693 (sm ~ ka).

pöhnä1: pöhnässä (Gan 1787; laajalti murt., et. EPohjanm Satak) ’juovuksissa, hiprakassa / (leicht)
betrunken’, pöhnäinen ’humalainen’.
Deskr. sanoja, vrt. pöhkö.
pöhnä2 (Gan 1787; PSm) ’eräänlainen merta t. rysä /
Reuse’.
Alkuperä tuntematon.
pöhö (Gan 1787; et. Laat- ja PKarj Ink Kain) ’turvotus / Ödem; Wassersucht’, pöheessä, pöheissä (P-
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Karj, paik. PSavo Kain) ’turvoksissa’, pöhöttyä (Gan
1784; et. itämurt. Pohjanm), pöhöttää, pöhistyä ’turvota, paisua’, pöheä (paik. EPohjanm) ’kuohkea,
pöyheä’ ~ ink pöhheissüja ’pullollaan’, pöhöittüä
’turvota’ | ka pöhö ’vatsa’, pöheissä ’turvoksissa’,
pöhötteä ’turvottaa; puhista; rötköttää’, pöhöttyä
’turvota’ | (sm >) vi murt. pöhö ’puolimätä’.
Deskr. sanoja, ilm. samaa kantaa kuin s. v. pöhkö
mainitut sanat. Vrt. myös puhea, pöyheä.

pöksyt (VR 1644 pöxyt; yl.) ’(lasten t. naisten) housut / (Kinder- od. Frauen)hose’ ~ ink pöksüt (< sm)
’miesten päällyshousut’ | ka pöksy (< sm) ’naisten,
lasten housut’ | va (Kukk) pöksüd ’housut’
< vur böxa, mon. böxor = nr byxa, byxor ’housut’ (< kas buxe < buckhose ’pukinnahkaiset housut’). — Vi püksid ’housut’ < kas t. vur; li bikVsqd
’housut’ < kas.
Vrt. puksut.

Vaigla 1928 EKeel 5 26 (sm ~ vi), SKES 1962 694 (sm ~ ka;
vi < sm).

Fischer 1747 VocSib 101 (sm ~ saks büchsen), Renvall 1826
SSK 2 102 (sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare 246 (puksut,
pöksyt ~ lpIn puvsuh), Thomsen 1869 GSI 141 (vi li ~ sk),
Ahlqvist 1871 KO 131 (sm vi li < germ), Saareste 1924 LVEM
172–73 (sm < vur; vi < kas), Kettunen 1938 LivW 23 (li <
kas), Karsten 1944 FmS 10 417, SKES 1962 694 (sm ~ ka (<
sm) va).

pöijätä (paik. VarsSm) ’oikaista väärässä oleva hirsi
/ einen krummen Balken begradigen’, peijata id.
< nr böja ut ’taivuttaa suoraksi’.
SKES 1962 694 (sm < nr).

pökertyä (Gan 1787; yl.) ’mennä tainnoksiin, tuupertua; tyrmistyä / in Ohnmacht fallen, niedersinken;
verblüfft werden’, pökerryksissä ~ ka pökertyö ’pökertyä, pyörtyä, mennä tajuttomaksi’, pökerryksih
’pyörryksiin’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen voivat kuulua
myös pökerö (paik. Pohjanm häm- ja savmurt.) ’typerä, pöhkö, sekopäinen; kokkareinen, takertuva (aine tms.), pinnaltaan epätasainen, pöperö’, pökkerö
(paik. länsimurt.) ’pöhkö, typerä’, pökkerössä (et. PSm) ’pyörryksissä, tokkurassa’. Vrt. myös pökkö.
SKES 1962 694 (sm ~ ka).

pökkelö ks. pökkö.
pökkiä, pökätä ks. pukata.
pökkö (Renv 1826; et. Häme KSm LSavo ja ymp.)
’pölkky, lahopuu, kanto; typerys, pöhkö / Klotz,
morscher Baum(stamm), Baumstumpf; Dummkopf’,
pökö (et. LounSm EKPohjanm), pökkelö (Gan 1787;
yl., ei Loun- ja ESm) id., pökkilö (Peräp) ’laho puu’,
pökkylä (LPSatak, paik. Peräp Länsip) id., pökkä ’id.
(KaakkHäme); käpy (Kymi Suomenl. saaret)’,
pökäle (laajalti et. itämurt.) ’id.; pötkö, pötkäle’,
pök(k)iintyä (EPohjanm KSm ja ymp.) ’kuivua hauraaksi (puu, kangas, nahka), lahota, mädäntyä’ ~ ink
pökköi ’havupuun kerkkä’ | ka pökkelö ’(laho) kanto
t. pölkky, lahopuu’, pökö ’saamaton, tyhmä’.
Deskr. sanoja. Vrt. pökertyä.
Ruoppila Vir 1955 229–30, SKES 1962 694 (sm ~ ka), T. Itkonen Vir 1983 350 (omap.).

pöksä (JuslP, Gan 1787; laajalti itämurt. ja PSm)
’pieni mökki t. huone, koppero; hökkeli / kleine (erbärmliche) Hütte, Loch, kleines Zimmer’ ~ ka pöksä
id. (luult. < sm).
Deskr. sana.
SKES 1962 694 (sm ~ ka).

pölhö (Jusl 1745; et. KaakkSm Kain) ’ontto, laho
puu; pökkelö, pölkky; hölmö (Lönnr 1880; laajalti
murt.) / hohler, morscher (abgestorbener) Baum;
Klotz; Dummkopf’, merk. myös ’juomakannu (Gan
1787); vanha käyttökelvoton puuastia (Verml); lintujen munituspönttö (paik. KaakkSm)’ ~ ink pölhö
’puusta kovertamalla tehty astia’ | ka pölhö ’laho
kanto t. puu; pölkky; kääpä’.
Deskr. sanoja. Vrt. pöhlö, pökkö.
Ruoppila Vir 1955 230–31, SKES 1962 694–95 (sm ~ ka).

pölikkä (Eurén 1860; paik. KaakkSm Pohjanm Kain
Verml) ’kalikka, pölkky, pulikka / Stock, Knüppel’,
pöläkkä (paik. Häme) id., pölä (paik. murt.) ’id.;
kuontalon pidin, tortti (paik. EPohjanm)’ ~ ka pölikkä, pölikkö ’palikka; pölkky’.
Deskr. sanoja.Vrt. myös palikka, pölkky.
SKES 1962 695 (sm ~ ka).

pölistä1 ks. pöly.
pölistä2 ks. pölöttää.
pöljä (Lönnr 1880; Kain PPohjanm Peräp ja ymp.)
’hölmö, tyhmä, tollo / dumm, einfältig; Dummkopf’.
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Deskr. sana, johon vrt. pöhkö, pöhlö, pölhö, pöllö sekä lisäksi pölvästi (Jusl 1745; et. länsimurt.),
pölvänä (Gan 1787) ’hölmö, tolvana’.
pölkky (As 1729; itämurt. Pohjanm PSm Kymenl,
paik. Häme PSatak) ’karsittu ja katkaistu
puunrungon osa; hirsi, tukki; halko; puinen peltojyrä
(KPPohjanm Kain, paik. PKarj PSavo Peräp) /
Kloben, Klotz, Stamm(stück); Balken; Scheit;
hölzerne Ackerwalze’, pölkkö (Jusl 1745), pölkki (Pja EHäme, osin VarsSm Satak) ’pölkky, tukki’,
pölkytä ’tasoittaa pelto jyrällä (laajalti PSm, paik.
Karj); katkoa pölkyiksi’ ~ ink pölkkü ’pölkky’ | ka
pölkky ’id.; peltojyrä’, pölkytä ’jyrätä peltoa’ | ly
pölkkü ’tukkireen pankko’ | ve pöDlküJu7ne ’pölkky’ | va
(Mahu) pölkkü ’pölkkytuoli’. — Sm > lpN bel |ku
(In) ’alus-, hakkuupölkky’; sm > nr murt. Sm pölkk,
-o ’puunpalanen, pölkky’.
Mahd. sanojen pelkka, pelkko, pelkku ’parru,
palkki’ labiaalistunut rinnakkaismuoto; nämä
puolestaan < vur nr bjälke ’parru, hirsi’ < ksk
*belkan- id. Ks. pelkka1.
Ahlqvist 1871 KO 66 (sm ~ ruots bjelke), Setälä 1912–13 FUF
13 432 (pölkky ehkä < *pelkkü < mr bjälke < germ *belkan-),
Kettunen 1922 LVeHA 2 3 (sm ~ ve), Wessman 1930–32 SO 2
74 (nr murt. Sm pölk < sm), Lagercrantz 1939 LpWsch 629 (lp
< sm), Hakulinen 1961 SKRK2 38 (pölkky < *pelkky), 338
(omap.), SKES 1962 695 (+ ka ly; deskr.), Rapola 1966
SKÄHL 342 (< germ), T. Itkonen Vir 1983 220 (omap.), Nikkilä 1987 SFU 23 239–41 (pölkky ~ pelkka, -o, -u < ksk *belkan-).

pölli (melko yl.) ’tukki, propsi, pölkky / Holzstamm,
Grubenholz, Klotz’ ~ ka pölli ’pölkky’.
Luult. deskr. sana. Vrt. pölikkä, pölkky.
SKES 1962 695 (sm ~ ka).

pöllö (Schr 1637 tarha pöllöi; yl.) ’Strigiformes-heimoon kuuluvia lintuja; hölmö, typerys / Eule, Kauz;
Dummkopf’, pöllämystyä (etup. Häme) ’hölmistyä,
typertyä; pelästyä’ ~ ka pöllö id. — Sm > nr murt.
Sm pöll, pölling ’tollo, hölmö’; sm tarhapöllö > vi
murt. (Kuusalu) tarapöll ’itsepäinen ihminen’.
Ehkä deskr. sana, johon vrt. myös ve pulo: hi\rpulo ’pöllö’ ja vi murt. päll id. Merk:n suhteen vrt.
ns Kauz ’pöllö; kummallinen ihminen’: päivisin
epävarmasti liikkuvan ja aran linnun nimitys on
siirtynyt
tarkoittamaan
myös
poikkeavasti
käyttäytyvää ihmistä.
Vendell 1890 ÖsvM 62 (sm > nr murt. Sm), Kettunen 1922
LVeHA 2 23 (sm ~ ve), Mägiste 1928 Demin 103 (sm ? ~ vi
murt. päll), Kluge & Götze 1951 EW15 373, Wessman 1954

FmS 15–16 121, SKES 1962 695 (+ ka), Mäger 1967 ELinnunim 98 (sm > vi tarapöll), EEW 1982–83 2311.

pölpöttää (LönnrLis 1886; melko yl.) ’höpöttää,
lörpöttää / plappern, quatschen’, pölpättää (paik.
Kain ja ymp.) id. ~ ink pölpöttüja id. | ka pölpötteä
’id.; vollottaa’ | ve böDlbötada ’lörpöttää’.
Onomat. sanoja. Vrt. pälpättää, pölöttää sekä
pulputtaa (s. v. pulputa).
SKES 1962 695–96 (sm ~ ka ve).

pölvästi ks. pöljä.
pöly (Gan 1787; etup. itämurt. PSm) ’tomu / Staub’,
pölyinen, pölistä, pölähtää, pölytä, pölyttää, pölytys;
siitepöly (Lönnr 1859); rinn. pölly ’pöly (Kaakk- ja
PäijHäme Kymenl EKarj Ink sekä ymp.); lehmisavu
(kaakkmurt.); läksytys (paik. Kymenl Ink)’, tukkapölly, pöllytä, pöllyttää, pöllähtää ~ ink pöllü
’tomu; selkäsauna’, pöllüin ’pölyinen’, pöllütä,
pöllüttüja ’pölyttää; kulkea nopeasti; pieksää’,
pöllähtüja ’pölähtää’ | ka pöly ’tomu’, pöly(h)ine
’pölyinen’, pölissä ’pölistä, tupruta; höyrytä’, pölytä,
pöläitteä ’pölyttää’, pölähteä ’pölähtää, pöllähtää’,
pölähteäkseh ’pölähtää, tuprahtaa; pyrähtää,
tupsahtaa’ | ly pölü ’tomu’, pöliVstä ’pölistä’, pölütä
’pölytä’, pölähtädäze ’pölähtää, pyrähtää’ | ve pöDlu,
peDlu ’tomu’, pöDlukaz ’pölyinen’, pöDlustada,
peDlustada ’pölyttää, nostaa pölyä’, pöDlustuda,
peDlustuda ’pölyttyä’, pöDlähtada ’lennähtää, pöllähtää’ | va pöllü ’tomu’, pöllütä ’pölytä’, (Kukk)
pöllüttüja ’pöllyttää’.
Mahd. sanan pelu ’pehku, silppu; tomu’
labiaalistunut rinnakkaismuoto, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 146 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
100 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 454 (+ ka), SKES 1962 696 (+
ly; deskr.), Nikkilä 1987 SFU 23 240–41 (pelu ~ pöly).

pölöttää (Eurén 1860; paik. murt.) ’pälpättää;
kailottaa / plappern; grölen’, pölistä ’hölistä,
lörpöttää’, pöläyttää ’höläyttää’ ~ ka pölissä
’lorista’, pölähytteä ’höläyttää’, pöly ’nalkutus’ | ve
böDläita ’lörpöttää’ | va (Ahlqv) bölisen (prs.)
’mölistä, mylviä’.
Onomat. sanoja. Vrt. hölöttää, pulista, pölpöttää.
SKES 1962 696 (sm ~ ka, s. v. pölö).

pönkkä (Jusl 1745; savmurt. PSm, osin Satak hämmurt. EPohjanm) ’tukipuu; telki / Strebe; Riegel’,
pönkä (Kymenl Karj Ink EKPohjanm ja ymp.) id.,
pönkittää, pöngittää (et. itä- ja hämmurt.), pönkätä

446
(et. Pohjanm PSm), pönkitä (PSm Verml, paik. Pohjanm) ’tukea t. sulkea pönkällä; teljetä’, yhd.
pönkkähame (As 1733 pönkä hamehita) ’eräänlainen
tukirakenteella varustettu hame’ ~ ka pönkä
’pönkkä, tukipuu’, pönkätä ’pönkittää; teljetä;
työntää, tunkea (tav. tuuli)’, pönkitä id. | ly pöng(e)
’pönkkä, takasalpa’ | vi murt. pöngad ’veneen
soutupenkin kiinnityspuut’.
Ehkä deskr. alkuperää olevia sanoja.
Mägiste EKK 1941 340–41 (sm ~ ka), SKES 1962 696 (+ ly vi
murt.; ilm. deskr.).

pönkä ’maja’ ks. ponka1.
pönttö (JuslP, Gan 1783; yl.) ’pyöreäpohjainen säilytysastia; purkki, pytty, tiinu; linnunpönttö;
puhujankateederi, saarnastuoli (ark.; 1676); ontto
puu, pökkelö (etup. PKarj) / kleine Tonne; Fäßchen,
Schüssel, Bottich; Nistkasten; Katheder, Kanzel;
hohler od. morscher Baum’ ~ ka pönttö ’ontto
puu’, pöntty (uud.) ’pönttö’. — Sm > nr murt. Sm
pönttå, pönttu ’maitoastia; nassakka, pieni puuastia’.
Todennäk. deskr. sana. Vrt. punttu.
Wessman 1954 FmS 15–16 121 (sm > nr murt. Sm), SKES
1962 696–97 (sm ? > ka).

pönäkkä (Eurén 1860; KaakkSm, paik. PSm) ’tukeva, tanakka; komea; vahva; kopea, ylpeä / dick,
stämmig; stattlich; stark; hochmütig, stolz’,
pönäköityä ~ ka (Suistamo) pönäkkä ’lihava’,
pönäköityö ’lihoa’.
Alkuperä epäselvä; mahdollisesti kontaminaatio
(esim. sanoista pöyhkeä ja tanakka).
pöperö (Eurén 1860; yl.) ’tahdasmainen, esim. jauhoista, marjoista ja vedestä tehty (ruoka)seos; ruoka
(leik.) / teigartige Speise, z. B. aus Mehl, Beeren und
Wasser; Pampe’, pöpperö, pöppörö (paik.
KaakkSm), pöpörö (laajalti Satak Häme), pöpörä
(1773 munapöpörä; ESatak LUus Häme), peperö
(Jusl 1745; Kurkijoki), pepero (osin ESavo) id.,
pepu ’id. (Gan 1787; EKPohjanm KaakkHäme KSm
Verml); kananruoka, ape (ESavo Ink)’. — Sm > nr
murt. Sm pöp(p)örö, pöpär; pepu, päppo; pepär id.
Deskr. lähtöä olevia sanoja, joille äänt. läheisiä
ovat esim. vi peber (g. pebre) ’(heinän) silppu, pahna’, murt. pepe ’hauras, mureneva’ ja li beC bbqrz
’kuohkea, hauras’.
Ojansuu Vir 1909 120 (pöperö < peperö ~ vi), Wessman
1930–32 SO 2 70 (nr murt. Sm < sm), Kettunen 1938 LivW 22

(+ li), Wessman 1956–57 FmS 17–18 95–96, 124, SKES 1962
521 (s. v. peperö), EEW 1982–83 1965.

pöpperö (LönnrLis 1886; laajalti murt.): pöpperössä
’tokkurassa, humalassa / schlaftrunken, betrunken’,
pöppörössä (paik. KaakkSm) id., myös (unen) pöppelö (Lönnr 1880) ~ ka pöpperö ’tokkura, pöhnä’.
Deskr. sanoja.
SKES 1962 697 (sm ~ ka).

pöppö (Alm 1765; paik. I- ja PSm) ’lasten pelotin,
mörkö;
täi (lastenk.);
karhu (euf.)
/
Kinderschreck; Laus (Kinderspr.); Bär (Euph.)’,
pöpö (et. itämurt. Häme Pohjanm) ’lasten pelotin;
täi (lastenk.); mikrobi (uud.)’, pöppä (paik.
EPohjanm Länsip) id. ~ ka pöppö ’karhu, käärme,
täi (euf. t. lastenk.); lasten pelottelusana’, pöpökkä
’käärme (euf.); ötökkä’.
Deskr. sanoja. — Vastaavanlaisia lasten pelottimia sm murteissa ovat myös esim. pökö, pörri,
pörrö (As 1772) ja pörö.
Mägiste 1928 Demin 75, 142, 235 (sm ~ ka; redupl. muodostuma), Nirvi 1944 Sanankieltoja 49–51, SKES 1962 697.

pörhö (Gan 1787; hajat. murt.) ’hiustupsu / Haarbüschel’, pörhöllään (paik. I- ja PSm) ’pörrössä; höröllä(än)’, pörhällään id., pörhöttää ’pörröttää’, pörhistää, pörhistyä, pörhistellä ’pöyhistellä’, pörhä
(paik. LaatKarj) ’röyhelö(päähine)’, pörhäpää
(Haartman 1759) ’voikukka’ ~ ink pörhille
’pörröön’ | ka pörhälläh ’pörrössä, sekaisin’,
pörhötteä
’pörröttää;
röyhistellä’,
pörhisteä
’pörhistää;
höristää’,
pörhistyö
’pörhistyä;
rehevöityä; pulskistua; suutahtaa’, pörhä ’rimpsu,
röyhelö, seppele’.
Deskr. sanoja. Vrt. pörrö, pöyry.
SKES 1962 697 (sm ~ ka).

pörhönen ks. perhonen.
pöristä (Eurén 1860; etup. itämurt.) ’päristä, porista,
surista; höpistä / brummen, blubbern, summen;
brummeln’, pörätä (paik. KaakkSm), pörrätä (Gan
1787; laajalti murt.) id., pörähtää (paik. PSm) ’pyrähtää, pelmahtaa’, pörinä ~ ink pörissä ’höpistä’ |
ka pörissä ’surista, päristä; porista; pärpättää’,
pörätä id., pörähteäkseh ’pyrähtää, surahtaa;
pärpättää, mörähtää’, pörineh ’pörinä’ | ly böriVstä,
böräitä ’pöristä’ | ve bö\riVsta id. | va börisä ’pöristä;
mutista, öristä’.
Onomat. sanoja.
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Kettunen 1922 LVeHA 1 2 (sm ~ ve), SKES 1962 697 (+ ka ly
va).

pörpöttää (paik. KaakkSm) ’motkottaa, pälpättää /
meckern, plappern’, pörpättää (Eurén 1860)
’pöristä’ ~ ka pörpötteä ’lörpöttää; pöristä’, pörpötti
’suupaltti’ | ly börbötädä ’mutista, jupista’ | va
(Kukk) börböttüja ’pärpättää, lörpötellä’.
Onomat. sanoja. Vrt. pärpättää.
SKES 1962 697 (sm ~ ka).

pörrö (Jusl 1745; etup. LSm) ’pörröinen tukka /
Strubbelkopf’, pörröllään, pörrössä (laajalti murt.),
pörröinen, pörröttää, pörröpää; pörrissä, pörrillään
’pörrössä’ ~ ink börr‰ıllüja ’pörrössä’ | va (Kukk) böröpüja ’pörröpää’.
Deskr. sanoja. Vrt. pörhö.
SKES 1962 697 (s. v. pörhö).

pörssi (As 1779 börssi; LSatak KPPohjanm Peräp
PSavo ja ymp.) ’rahakukkaro / Portemonnaie’, pörsi
(Länsip), vörssi (KPohjanm, paik. PHäme savmurt.
PPohjanm) id.
< nr börs < as börs id. < klat bursa ’kukkaro;
nahkapussi’ < kr b/yrsa ’eläimen nahka’. — Sm
pörssi
’paikka,
jossa
tehdään
kauppaa
arvopapereilla, valuutoilla ja hyödykkeillä’ on
myöhemmin lainattu ruots taholta.
Wessman Vir 1909 34 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 125–
26, SKES 1962 697, Karlsson 1964 AAA 28:2 115–16, SKES
1978 1855 (s. v. vörssi).

pötkiä (Eurén 1860; laajalti murt.) ’lähteä t. juosta
pakoon, livistää / (davon)laufen, entwischen’ ~ ka
pötkie ’kävellä t. juosta nopeasti’.
Deskr. sanoja, joissa mahd. potkia sanan vaikutusta.
SKES 1962 697–98 (sm ~ ka).

pötky (Gan 1787; etup. I- ja PSm) ’pitkänomainen
kappale / etw. Längliches’, pötkä (paik. PKarj EPohjanm), pötkö (Gan 1783; laajalti murt.), pötkylä id. ~
ink pötkä | ka pötky id.
Deskr. sanoja, ehkä alk. sanan pitkä motivoimia.
Vrt. lisäksi pytky, pätkä, pötköttää.
SKES 1962 698 (sm ~ ka).

pötköttää (Eurén 1860; itämurt. PSm) ’maata
pitkällään / lang ausgetreckt liegen’, pötkähtää
(JuslP, Gan 1787) ’käydä pitkälleen; mätkähtää,

kellahtaa’, pötkällään (paik. Karj Savo), pötköllään
(osin Häme KaakkSm Pohjanm ja ymp.) ’pitkällään’
~ ka pötkötteä, pötkähteä ’pötkähtää, mätkähtää’.
Deskr. sanoja, joissa ilm. pitkä sanan vaikutusta
(ks. tätä), vrt. myös pötky.
SKES 1962 698 (sm ~ ka).

pötsi (Jusl 1745; vanhastaan etup. kaakkmurt.) ’eräs
märehtijöiden ruoansulatuskanavan osa; maha / Pansen; Wanst’, pössi (osin KarjKann), pötsö (PKarj ja
ymp.) id. ~ ka pöttVsö | ly pötVsöi | ve pets(ei, (Ahlqv)
pötsöi id.
Mägiste 1928 Demin 76, 142, 175, 234 (sm ~ ka ly ve), SKES
1962 698.

pöty (melko laajalti murt., ei LounSm) ’perätön
puhe t. asia / Unsinn, dummes Zeug’.
Alkuperä epäselvä. Epävarmaa on, onko pöty
’ruoka (Lönnr 1880; sanonnassa pötyä pöytään);
roska, törky, kama (Eurén 1860; hajat.)’ samaa
lähtöä.
Vilkuna Vir 1965 380.

pöyheä (STS 1776; PSatak PHäme, paik. KaakkSm)
’kuohkea, pehmeä, tuuhea, pörheä / bauschig, dicht,
zottig’, pöyhiä (et. Satak Häme Kymenl KSm Savo),
pöyhistää (WK 1701), pöyhistyä, pöyhistellä,
pöyhöllään, pöyhkeä (Salamnius 1690; et. ISm)
’kuohkea, tuuhea, pörheä; kopea, ylpeä’ ~ ink pöühkiä ’kuohkea, pöyheä’, pöühüttüja ’pöyhiä’ | ka pöyhie
’pöyhiä’, pöyhistyö ’pöyhistyä; kohentua’, pöyhisselläkseh ’pöyhistellä; pöyhkeillä’, pöyhötteä ’pöyhiä; olla pöyheänä’, pöyhälläh ’pöyheänä, kuohkeana, pörrössä’, pöyhäkkä ’pöyheä, tuuhea; kerskaileva’ | va pöühtVsiä, (Kukk) pöühkiä ’kuohkea’ | viP
pöühke id. (< sm).
Deskr. sanoja, vrt. peuhata.
Ahlqvist 1856 WotGr 146 (sm ~ va), Vaigla 1926 EKeel 5 26
(sm vrt. vi), SKES 1962 698 (+ ka; vi < sm).

pöyhkeä ks. pöyheä.
pöykiö (Renv 1826; PSavo Kain, paik. KPPohjanm
Peräp) ’pöhkö, tollo / Dummkopf, Einfaltspinsel’,
pöykkiö (Gan 1787) id. ~ ka pöykie ’hölmö, tyhmä,
saamaton’, pöykivö id. — Sm > nr murt. Sm pöukk,
pöuku ’tyhmä, hölmö’.
Luult. deskr. sanoja.
Saxén 1895–98 Lånord 204 (sm > nr murt. Sm), Wessman
1956–57 FmS 16–17 124, SKES 1962 698 (sm ~ ka).
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pöykäri (osin EPohjanm Peräp) ’lasten pelotin, mörkö; karhu (euf.; Lönnr 1880) / Kinderschreck; Bär
(Euph.)’
ehkä < ruots, vrt. nr spöke, spökelse ’kummitus,
mörkö’. Ks. myös kyöpeli.
Nirvi 1944 Sanankieltoja 48–49 (sm ehkä < nr murt. Sm böukar ’rasavilli, meluaja’), Kettunen Vir 1944 191 (sm < ruots
spökeri), SKES 1962 698.

pöyry ’hiuspörrö, pörröinen tukka (paik. KPohjanm
KSm Kain; Jusl 1745 ’sotkuinen’); vilunväre (PHäme ja ymp.) / Strubbelkopf, zottiges Haar; Kälteschauer’, pöyryssä, pöyryllään (paik. itämurt. Pohjanm) ’pörrössä’, pöyristää (paik. hämmurt.) ’puistattaa; kammottaa; pörhistää (karvansa)’, pöyristyä,
pöyristyttää
’puistattaa’,
pöyreessä
(paik.
EPohjanm)
’tokkurassa,
sekaisin’,
pöyrö
(EPohjanm) ’lasten pelotin, mörkö, kummitus’,
pöyröttää (paik. itämurt. ja KPohjanm) ’hapsottaa,
pörröttää (tukka)’ ~ ink pöürütä ’tyrskytä’ | ka
pöyreä ’roiskia; pärskytä; tupruta; kurista (vatsa)’,
pöyristyö ’alkaa pärskiä; suuttua; huumautua,
pökertyä’, pöyrisselläkseh ’pärskyillä; olla vihaisena; olla tokkurassa’, pöyrie ’tuuhea’, pöyrälleh
’pörrössä’.
Deskr. sanoja. Vrt. pörhö, pörrö. — Sm kaakkmurt. pöyry ’lehmisavu’ voi olla kontaminaatio sanoista pölly id. (s. v. pöly) ja höyry.
SKES 1962 698–99 (sm ~ ka).

pöysti ’kinkku (Schr 1637); liharuoka (us. pitoruokana; paik. KPPohjanm Kain); (runsas) ruoka (paik.
Kymenl ja savmurt.) / Schinken; (festliches) Fleischgericht; (reichliche) Mahlzeit’ ~ ka pöysti ’paisti; satunnainen saalis, onnellinen sattuma’ (< sm)
< mmr böste ’kinkku, sian lapa’, nr böste ’sianlihapala’, mn beysti ’kinkku’.
Lindström 1859 KeltGerm 125 (sm ~ ruots), Thomsen 1869
GSI 54 (sm < mn), Streng 1915 NRL 178 (+ ka), Karsten 1944
FmS 10 418, SKES 1962 699 (sm (> ka) < mmr), *Vilkuna
1963 KV 43 139–51.

pöytä (Agr; yl.) ’Tisch’, yhd. jalkapöytä, ruoka-,
kahvi-, pitopöytä, kirjoituspöytä, johd. pöytye ~ ink
pöütä ’pöytä’ | ka pöytä ’id.; kämmenpohja’ | vi pöid
(g. pöia), (Wied) põid, peid ’jalkapöytä; sukanterä;
pyöränkehä’, jalapöid ’jalkapöytä’ (ims > lpN
bæw |de (Pi Lu In Ko Kld) ’pöytä (Pi Lu In);
kämmenen tyvi; päkiä (Ko); varpaankärki (Kld)’)
< germ *beu∞da-, vrt. goot biuSs ’pöytä’, ags
béod, mys beot, piot ’id.; vati’, mn bjó“ ’pöytä’.

Moller 1759 Beskr 158 (sm ~ ruots bord goot ags), Lindahl &
Öhrling 1780 LL 323 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 404a (+
vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 303 (< germ), Thomsen
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1869 GSI 141–42, Qvigstad 1881 Beiträge 58 (lp < sm), Wiklund 1896 SUST 10 174 (lp < sk), Setälä 1896 NyK 26 392–
93, SKES 1962 699 (ka < sm > lp), Hofstra 1985 OsFiGerm
45, 321, Häkkinen 1987 ES 251.

pöönä (laajalti länsimurt., Kain) ’(kahvin)papu /
(Kaffee)bohne’, pööni (paik. länsimurt.), pyönä (PSavo PKarj Verml) id.
< nr böna ’papu’.
SKES 1962 699 (sm < nr).

pööveli ks. pyöveli.

