a (ChrLencqv 1782; itämurt.) ’entäs, no, kas, han; mutta / na, nun, doch; aber’ ~ ink ka ly ve
va a id. | vi murt. a ’mutta’
< ven a ’entäs, no, kas; mutta’.
Genetz 1890 Partikk 125 (sm < ven), Plöger 1973 RL 44.

aaholli (länsimurt.), aakholli, aalholli, aarholli
’köysijarru, varppi (uitto- ja rakennustöissä sekä
nuotanvedossa); (kuv.) touhu, vaikeus / Halteseil;
Mühe’
< nr avhåll, murt. Jåholl ’etäisyys; väline, jolla
etäisyyttä pidetään; lyömäväline tappelussa;
nuottaköysi’.
V. Anttila 1969 Sananj 10 88 (sm < nr).

aaja (paik. Savo PKarj), rinn. -e, -u
’suurikokoinen, laaja; iso ala / groß, weit; Weite’,
akia (LönnrLis 1886; ? < ka) ’pää, nenä, veneen
keula’, johd. aajea ’laaja’, aajaton ’ääretön,
rajaton’ ~ ka akja ’pää, huippu, kärki, latva,
loppu(puoli)’, akjata ’lopettaa, kuluttaa loppuun;
tappaa, hävittää’, akjatoin ’päätön, loputon’ jne. |
ly agj((e), agd'(e) ’pää (nuoran, kylän, pellon tms.);
loppu’, agd'atoi7ne ’aluton ja loputon’ | ve agj,
agd' ’pää, loppu, ääri(laita)’, agjatoin, agd'at(ein
’loputon, rajaton’ | vi ai (g. aia) ’vaatteen reuna;
hameen pallenauha’ | li aig5a ’reuna, ääri, ranta,
seutu’
< germ, vrt. ksk *akgju (akk. *akgjo) < kgerm
*akgj%o < vkgerm *akgj5a-, vrt. mys ekka ’kärki;
miekan terä’, mn egg ’terä’, nr egg, ägg ’terävä
reuna’; samasta lähteestä lpN aw |jo (Lu In Ko Kld
T) ’terä; terävä reuna’.
Thomsen 1869 GSI 113 (lp < sk), Thomsen 1890 BFB 44
(ka ve vi li < germ), Setälä 1890–91 ÄH 152, 154 (+ ly),
Karsten 1934 FmS 2 67, Toivonen Vir 1938 335 (+ sm; lp <
sk ehkä ksm välityksellä), SKES 1955 1, Koivulehto 1972
NphM 73 621.

aaje (LönnrLis 1886; itämurt.), aaju ’lähde;
suonsilmä / Quelle, Schlenke’ ~ ka oaje, uaje
’suonsilmäke, hetteikkö’
= lpN 5ajâ, g. 5aggjâgâ (E U Pi Lu) ’lähde’.
Äimä 1918 SUSA 30:30 9 (sm ~ lp), SKES 1955 1.

aakkonen, aakkoset (Wikman 1829, Lönnr 1836;
nykymurt. yl.) ’kirjain, kirjaimisto / Buchstabe,
Alphabet’,
aakkosellinen,
aakkosjärjestys;
perustuvat kirjaimiston ensimmäisen kirjaimen

nimeen aa; vrt. murt. aasana, -t (LönnrLis 1886;
laajalti
mm.
VarsSm;
myös
aansanat,
aa(n)puustavi ’kirjain, kirjaimisto’, kaP 5an«sanat
’aakkoset; lukuopin alkeet’).
Ehkä Wikmanin sepittämä, kirjakielestä,
Lönnrotin sanakirjasta ja kouluopetuksesta
yleiseen käyttöön siirtynyt sana.Vrt. aapinen.
Rapola 1956 Suomi 107:3 140.

aalloppi, aaloppi (puhek. 1880-luvulta alk.),
murt. myös aalappi ’viemäri, poisto-oja;
pakoputki / Abfluß; Auspuff’
< nr avlopp, murt. Sm Jålopp ’viemäri’.
aaloe, aloe (Agr, myös aloes; hajat.), murt.
alo(v)ee, ala(v)ee, aalo(v)a, aalu(v)a, alue ’Aloësukuun kuuluvien kasvien nimitys; (Agr) em.
kasveista valmistettu rohdos / Aloe’
< vur aloe, nr murt. Sm alo%Fe, alov%Fe ’aloe
kasvina ja rohtona’ (< kys 5al%oe, ns Aloe < lat aloe
< kr aló%e < hepr cah5al‰ım).
Streng 1915 NRL 4 (< vur < saks < lat < kr), Hellquist 1939
SEO 14, SKES 1955 16.

aalto (yl.), Agr ja murt. (E- ja KSm) myös alto,
’Welle’, aallokko, aallota jne. ~ ink alto | ka
oalto, aldo | ly aldo | ve ald ’(iso) laine’ | vi murt.
ald (g. alla) ’maininki’
< ksk *al∞d %o, vrt. mn nn alda f. ’iso laine’;
myös lpLu alt5a id. < sk, ositt. ehkä sm
välityksellä.
Brenner 1716 Kirje 260 (sm ~ sk), Hallenius 1732 BorFenn
40 (samoin), Diefenbach 1851 VWGoth 1 434 (sm ka ~
mn), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve), Thomsen 1869 GSI
110 (+ lpR; ims-lp < mn), Qvigstad 1893 NL 88 (lp < nn),
Toivonen Vir 1938 335 (+ vi; lp < sk), SKES 1955 1 (+ ly;
lp ehkä sm välit. < sk), Kylstra 1974 UAJ 46 43 (+ ink).

aaluva (JuslP, Gan 1786; itämurt. Pohjanm
Peräp), aalu(e), aal(o)va, aaltuva, ailuva, vaaluva
jne. ’lakoutuneen viljan juuresta kasvava
lisäverso, äpäre, odelma / neuer Sproß an der
Wurzel eines niederliegenden Getreidehalms,
Herbstheu’, aalua (Gan), aaluta (paik. EPohjanm),
a(a)luvoida (etup. itämurt.) ’kasvaa aaluvaa’ ~ ka
ualvo ’lakoutuneen ohran läpi kasvava huono
ohra’, uvalmo (Tver) ’lyhyt pellava t. ruis’
< ksk *5alu-, vrt. mn áll, óll ’itu, oras’, nn al
id., ala ’itää, orastaa’, nr murt. ål(e), 5ala ’viljan

oras, perunan t. muun kasvin taimi’, ålas ’nousta
oraalle, taimelle’.
Toivonen 1917 SUSA 34:2b 1–2 (sm < germ; sm aaluva
voi olla akt. 1. partis.), Toimitus Vir 1920 127 (+ ka),
Ojansuu 1920 NphM 21 1–4 (= odelma), Toivonen 1920
NphM 21 118–21 (ed. vastaan), Karsten 1934 FmS 2 57–58
(< ksk), SKES 1955 1, Kylstra 1974 UAJ 46 43–44.

aamen (Agr), amen interj. ’rukouksen, saarnan
tms. lopetussana / amen’
< ruots saks lat amen, kr amén (< hepr 5am%en
’tosi; todella, totisesti’).
Hellquist 1939 SEO 16–17, SKES 1955 17 (sm < nr saks).

aami (Agr; laajalti länsimurt.) ’vanha astia- (157
l) ja heinämitta (60 leiviskää l. kaksi häkkiä);
suuri astia, tynnyri, tiinu / Ohm; altes Maß für
Heu o. ä. (60 Liespfund); großes Gefäß’
< mmr aam ’vanha vetomitta’ (= nr åm id.;
murt. myös Jåm ’heinämitta’, nn ama, nt ame <

äänteellisesti läheisiä asuja (amut, aamut, ks.
ammoin). Epävarmoja ovat myös oletukset, että
aamu olisi ieur juuren *5am- (vrt. kr h5Famar,
h%Femar, arm aur ’päivä’) alkusukulainen (~ ural
*oma t. *ama) tai laina sk kielistä (nr åmme
’höyry, sumu’, nn murt. ome ’savu, palaneen käry,
kevyt tuulenhenki; heikko valonkajo’).
MUSz 1873–81 650, 831 (sm aamu, ammo, huomen ~ lp
md unk), VW 2 1876 141 (aamu = haamu), Ojansuu Vir
1909 56 (aamu, Agr amut ~ ammoin), Hakulinen 1933 StF
1:2 192– 97 (< (huomenh)aamu), Lehtisalo Vir 1934 152–
53 (+ sam), Rytkönen 1936 (h)aim- 4 (sm < sk), SKES
1955 2 (aamu ? = ammoin, ? sam), FUV 1955 2 (sm ? ~ lp
md ? sam), E. Itkonen 1956 UAJ 28 62 (lp = md), Schindler
1964 Sprache 10 173 (ural ~ ieur), TESz 2 1970 1063,
Häkkinen 1987 ES 1–2, UEW 1988 337–38 (aamu ei kuulu
ural sanueeseen).

kas ame ’vanha viinimitta’, kys 5ame, %ome, ns
Ohm jne. < lat ama, hama ’viiniastia’ < kr 5Fam%e,
h5Fam%e ’vesisanko’). — Myöhempi laina nr åm
sanasta on sm oomi ’vetomitta’; vi aam ’iso
tynnyri’ < kas.

aana (Gan 1786; etup. Satak PPohjanm; Lönnr
1874 myös haana) ’aavistus, enne, merkki /
Ahnung, Vorzeichen’, aanata, aanailla ’aavistaa,
enteillä’, aane, aaninki ’aavistus’
< nr ana ’aavistaa, luulla, vainuta’, aning
’aavistus, vihi’. — Tähän kuulunee myös aana
(Gan 1786; etup. Satak) ’hitu, rahtu’, (kielt.
yhteydessä) ei aanaakaan (Lönnr h-; itämurt.
Pohjanm Peräp) ’ei vähääkään’. Ks. myös aarna.

Ihre 1769 Gloss 1 53 (sm ~ sk), Renvall 1823 SSK 1 1 (sm
< nr), Streng 1915 NRL 1 (< kmr), SKES 1955 1, EEW
1982– 83 3.

Hakulinen 1933 StF 1:2 72 (sm < nr), Karsten 1934 FmS 2
58 (sm aanata < nr ana; sm aana = aarna luult. toista
alkuperää), SKES 1955 2.

aamiainen ks. aamu.

aapa (Lönnr 1874; Peräp, LönnrLis myös aappa)
’laaja suoaukea; aava selkävesi / weite, offene
Moor- od. Wasserfläche’
< lpN appe (E Pi Lu In Ko) ’suuri suoaukea;
suuri lakeus; ulappa’ (? < sk, vrt. mn haf ’meri;
vuonon ulkopuolinen ulappa’, nn nr hav ’meri’).
Vrt. aava.

aamu (Agr amu ? o: aamu; yl.) ’Morgen’, johd.
aamuinen, aamunen, aamullinen (Agr amulinen)
’aamulla tapahtunut’, aamusella, -lta, aamusilla
jne. ’aamulla (varhain), (heti) aamulla’;
aamiainen (Wikman 1842; vanhastaan kansanom.
paik. Savo, myös Verml ja KSm), rinn. aameinen,
aamiinen, aamujainen, et. itämurt. aamunen,
(JuslP) aamuset, paik. Häme aamullinen
’aamuateria, murkina’. — Sm > ink 5amu, 5amusel
’aamu, aamusella’, ka oamu, uamu, oamusel id. ja
vi murt. (KS) aam (g. -u) ’aamu’.
Tämän sanan vastineiksi esitettyjen etäsukuk.
sanojen lp oames ’käytetty, vanha (tavara)’ | md
umo-: umok ’kauan sitten’ | tvser üma-: üma«ste
’viime vuonna’ | unk ó ’vanha’ || samKrg umu7n
| T (hik-) umu ’aamu’ jne. keskinäinenkin
yhteenkuuluvuus on epävarma; tuskin aamu
myöskään kuuluu s. v. ammoin mainittujen
sanojen yhteyteen, vaikka niiden joukossa onkin

Castrén Suomi 1844 30 (sm ~ lp), Lönnrot 1854 Enare 264
(sm lp ~ ruots), Qvigstad 1893 NL 91 (lp < sm), Wiklund
1912 MO 5 115 (sm < lp < mn), Toivonen Vir 1938 335–
36, SKES 1955 2.

aapinen (Gan 1786) ’alkeislukukirja, (murt.
myös) aakkoset, aakkosjärjestys / Fibel, Alphabet,
Abc’ on syntynyt analogisesti siitä aapis
aineksesta, joka esiintyy sanassa aapiskirja
(Salamnius 1690), murt. aapeskirja (Jusl 1745
abes(e)kirja) < ABCkirja l. Abckiria (Agr;
nykymurt. aapeesee-, aapesteekirja, aapessi,
aapesti jne.), jonka sanan Agr teki tuntemiensa
vieraiden kielten mukaan, esim. saks Abece
’aakkoset’, Abec(e)buch, vur abec(e)bok, nr murt.

mm. 5abisb%ok ’aapinen’ jne.; sanat perustuvat
kirjaimiston ensimmäisten kirjainten nimityksiin.
Sm murt. myös aapelus (Gan aapeluskirja). Sm
aapisto ’aakkoset’ perustuu sekin sanaan aapinen.
Vi aabits, aavits ’aapinen’ luult. saksan, li 5abets%ed
id. latvian 5apts%e(v) id. mukaan, lp abbës, 5abbës id.
kai nn sanan (ABCbok) mukaelma.
Setälä 1909 TS 1 11, Streng 1915 NRL 1, Mägiste 1936
EKirj 26 282, SKES 1955 2, EEW 1982–83 1.

aappa1 (Gan 1786; Kain Peräp) ’voima, kunto /
Kraft, Fähigkeit’, aapaton (JuslP; paik. Länsip)
’voimaton, kykenemätön, avuton’
< lpN *ap |pe, mon. appek, In *äppi, mon.
ääpih, Ko mon. iJa´pp#e ’voima’, N app#etæbme,
In äpittem ’voimaton’.
Qvigstad 1881 Beiträge 50, SKES 1955 2.

aappa2, aapa (Stjerncreutz 1863), aappo, aapo
(et. EPohjanm ja KaakkSm rannikko ja saarimurt.)
’kolmimastoisen
purjealuksen
keulat.
keskimaston
kahvelipurje,
kolmimastoisen
silakkaveneen peräpurje / Gaffelsegel eines
dreimastigen Segelschiffes, Besansegel eines
dreimastigen Fischerbootes’, aappaseili id.
< nr murt. Sm apa, 5apo, 5abo, ap(a)segel (< as
holl aap id.).
T. I. Itkonen Vir 1933 381 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO
26 (nr < as), SKES 1955 2.

aaprotti (Gan 1786; laajalti murt.), rinn. mm.
aprotti (VR 1644 abrotti), aaprodda, aaprommi,
aapronti, aaprötti, aaprööti, ooprooti, ookreetti
’aaprottimaruna (Artemisia abrotanum; käytettiin
hajuruohona, ilman raikastuttamiseen, koiden
karkottamiseen ja lääkitykseen) / Eberraute’
< ruots, vrt. nr abrodd, åbrodd, mr abrot,
aabrut, abroth jne. id. (< lat abrotanum < kr
abrótonon id.).
Koskimies Vir 1900 131, SKES 1955 2.

aarakki ks. arrakki.
aare (Lönnr 1874; PHäme PKarj Kain), aire
(paik. KPohjanm) ’enne, oire / (Vor)zeichen,
Symptom’, aaria, aaritella, aaroa (Peräp Länsip)
’hankkia, enteillä sadetta’, aarike, aarite (PSatak)
’hanke, suunnitelma’

? < sk, vrt. mn árr, porr, ags 5ar, goot airus
’lähetti’, airin%on ’olla lähettinä’ (> sm airut, ks.
tätä). — Ks. myös aarna ja aarre2.
aari ’pintamitta, 100 m2 / Ar’ (tuli Suomessa
viralliseen käyttöön 1868)
< nr ar (jo 1814, virall. 1878), ns Ar (1868) <
ransk are id. Sana luotiin Ranskassa 1793 ja tuli
siellä viralliseen käyttöön 1799; pohjana on lat
area ’lakea kenttä’.
TS 1 1909 11 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 28.

aarna (Gan 1786) ’merkki, enne / Spur,
(Vor)zeichen’, ei aarnaakaan (paik. Satak Häme
Peräp) ’ei hitustakaan’, aarne (paik. EPohjanm
PSatak) ’hanke, suunnitelma’, aarnata (LönnrLis
1886; Satak) ’aavistaa, olla enteenä jstak;
harmittaa, kiusata’, aarnoa (EPohjanm; LönnrLis
»aarnotut mielihauteet»), aarnikoida (EPohjanm)
’suunnitella, tuumailla’
< sk, vrt. mn árna, mr 5arna, ærna ’hankkia,
saada hankituksi’, nr ärna ’aikoa’, joka
puolestaan ? < as, vrt. mas arn%on, ags earnian
’hankkia’ < germ *arn%on t. < ksk *5arin%on <
kgerm *air-, vrt. goot airin%on ’olla lähettinä’,
airus ( > sm airut), ags 5ar, mn porr, árr ’lähetti’.
— Vrt. aare ja aarre2.
Toivonen Vir 1919 101 (sm aarnoa < sk), Karsten 1934
FmS 2 42, 64, 66 (aarnoa < ksk *aRn%on), SKES 1955 2, T.
Itkonen 1980 StNF 62 132 (< ksk *5arin%on).

aarni1, aarnio ’(suunnattoman) suuri puu t.
möhkäle, kookas ihminen, jättiläinen (Lönnr
1874; paik. Satak PHäme Savo KPohjanm Kain
KarjKann), (myt. olentona) aarteenvartija
(ChrLencqv 1782; Rääkkylä Laihia; Gan 1786
myös Haarni); ahne (Gan) / (sehr) großer Baum,
Mensch,
Klumpen;
Schatzhüter;
gierig’,
aarni(o)honka, -kuusi, -kala jne., aarnikotka
(luult. 1800-luvun lopun uud.), aarniometsä
(Eurén 1860); harv. murt. aarne ’kookas’;
(Lönnr) aarnu ’jättimäinen ihminen’ ja aarnuta,
aarnioita ’kulkea pitkin askelin, liikkua raskaasti,
kömpelösti’.
Sanojen alkuperä hämärä, mahd. sama kuin
s. v. aarni2 mainitut sanat, tai < kgerm (ksk)
*arniaz, *arn(w)iaz, vrt. mn pornir ’jättiläinen;
jättiläisen nimi; käärme’, johd. ksk sanasta
*arnuz, vrt. isl porn, nr örn ’kotka’. Sm sanat ehkä

sekaantuneet alun perin aarretta merkinneeseen
homonyymiin aarni 2.
Ganander 1786 NFL 1 88 (Haarni = aarni), Lindström
1859 KeltGerm 99 (Aarni ’aarteenvartija’ < sk arn
’tulisija’), Lindroth 1915 NoB 3 60, 68–90 (aarni1 = aarni2 =
aarre < sk *Arnir ’aarteita maahan kätkevä
lohikäärmehaltija’), Karsten 1915 GFL 239 (ei < *Arnir),
Setälä 1927 Sanastaja 2 14–15 (aarni1, Haarni = aarni2,
aarre, Agr Ardho < germ *Harni ’rikkauden jumala’),
Karsten 1930 APhS 5 200–10 (aarni1 = aarni2 = aarre, Agr
Ardho < ksk *azni, johd. *aRni∞d %o < germ *asani, *az(a)ni
’sato jne.’), Harva 1948 SmMuin 466–67 (tuskin ’rikkauden
jumala’), SKES 1955 2 (-rn-:lliset muodot ehkä kontam.
aarre1 + aarni(o) ’suuri, jättimäinen’), *Peltola Vir 1988
52–55 (? < germ (ksk) *arn(w)iaz).

aarni2, aarnio (Jusl 1745), aarne (tav. yhd:ssa,
käytöstä yksittäissanana epämääräisiä hajat.)
’maahan kätketty aarre / vergrabener Schatz’, yhd.
(eri tahoilla murt.) aarnihauta (Raam 1642),
aarniohauta ja aarne(en)hauta (Gan 1786)
’aarrekätkö’, aarni(o)valkea (Lönnr 1874),
aarni(n)valkea, aarne(e)nvalkea jne. ’aarrehaudan
päällä palava sininen liekki, virvatuli’. — Sm >
lpN 5ardnâ, ar |dnâ-, 5adnahaw |de ’aarrehauta’ ja nr
(kansanr.) 5arnia, 5arniå, 5aniå ’aarrekätkö’.
Sanojen alkuperä hämärä (usein niihin on
etym. liitetty s. v. aarni1 mainitut sanat) ? <
kgerm *azni- (> länsigerm *arni-) > mys ar(a)n,
uys erne ’viljankorjuu, sato’, ags rug-ern
’kuukauden nimi; oik. rukiinkorjuu’. Sm:ssa olisi
edellytettävä merkityksenkehitystä ’sato’ (jota
pidettiin hyvin arvokkaana) > ’aarre’. Muitakin
epävarmoja olettamuksia on esitetty.
Juslenius 1745 SSC 1 (~ aarre), Lindström 1859 KeltGerm
99 (< sk arn ’tulisija’), Qvigstad 1881 Beiträge 50 (sm ~ lp),
Wiklund 1913 NFam 19 168 (aarnio ? < sk, vrt. saks Ernte),
Lindroth 1915 NoB 3 60, 68–90, 84–85 (= aarni1 t. ? < ksk
*arn-, mn arinn, mr arin ’tulisija’), Setälä 1927 Sanastaja 2
14–15 (aarni2 = aarni1, Haarni, aarre, Agr ardho), Karsten
1930 APhS 5 200–10 ja 1934 FmS 2 59 (eri sk
lainalähteitä, ks. aarni1), SKES 1955 2 (-rn- muodot
kontam. aarre + aarni1), FO 1 1982 59 (sm > nr murt. Sm),
*Peltola Vir 1988 52–55 (? < kgerm (ksk) *azni- jne.).

aaroninparta (1890; hajat. murt.) ’eräs
kivirikkolaji,
Saxifraga
stolonifera,
tav.
amppelissa pidettävä huonekasvi / Rankender
Steinbrech’
käännöslaina < ruots, vrt. nr aronskägg
(1884), engl Aron’s beard, holl aronsbaard, esp
barda de Aron id.; kasvi saanut nimensä pitkästä,
riippuvasta varsistostaan.

SAOB 2 1903 A 2340–41.

aaroninsauva (LönnrLis 1886; Satak Pohjanm
Peräp Länsip, hajat. muualta) ’Orionin vyön l.
Väinämöisen viikatteen samalla suoralla olevat
kolme kirkasta tähteä / Gürtel des Orion’
käännöslaina < ruots, vrt. nr murt. Sm
aronstav ’Orionin vyö’; toisaalta nimet Orion ja
Aaron ovat sekaantuneet, toisaalta samalla
suoralla olevat kolme kirkasta Orionin vyön
tähteä on voitu käsittää versomaan ruvenneen
Aaronin sauvan (4. Moos. 17:8) vertauskuvaksi.
SAOB 2 1903 A 2340–41.

aarre1 (: aarteen, Jusl 1745) ’(maahan) kätketty
kalleus; (myt.) aarteenvartija, (kuv.) ahne
(ihminen); (Gan 1786; ilm. aarretta vartioivan)
lohikäärmeen pesäpaikka / vergrabener Schatz;
Schatzhüter; gierig’, aarrehauta ’maahan kaivetun
aarteen paikka’; tähän ehkä myös murt. aartaa
(paik. ISm) ’koota ahneesti; haluta kovasti’, vanh.
aarto (Agr akk. Ardon, Ardhohauta) ’aarre’‚
aarrota (Valkeala) ’kätkeä’ ~ ka arreh, oarreh
’aarre’ | ly ardeh id. — Sm > vi aare (g. aarde)
id. (1900-luvun uud.) ja lpN 5arâhaw |de
’aarrehauta’.
Vanhastaan ims sanan on katsottu olevan
samaa etym. pesyettä kun aarni1–2 (ks. näitä).
Mahd. kuitenkin < germ *ar∞d i-, vrt. mys art
’kyntäminen, kyntö’, mas art, ags eard ’viljelty
maa, kotiseutu’, rinnakkaisvart. ksk *ar∞d %o-, vrt.
mn por∂, mon. ar∂ir ’sato, vuodentulo; (kiertoilm.
run.) kulta’ (johd. ieur v.-vartalosta *ar5a-: vrt. lat
arare, mys erion, mn erja, nr murt. ärja ’kyntää’).
Ims taholla samoin kuin samaa merkitsevässä
aarni2, aarnio sanassa olisi tapahtunut merk:n
kehitys ’sato, vuodentulo’ > ’aarre’.
Juslenius 1745 SSC 1 (aarre ~ aarnio), Lindroth 1915 NoB
3 61 (samoin), Setälä 1927 Sanastaja 2 14–15 (-rt- on sm
sivumuoto pro -rn-), Karsten 1934 FmS 2 59 (samoin), SKES
1955 2, *Peltola Vir 1988 52–56 (? < germ *ar∞di-; Agr
ardho < ksk *ar∞d %o-); lisää kirjallisuutta s. v. aarni1–2.

aarre2 (: aarteen; hajat. Satak Häme EPohjanm)
’aate, suunnitelma; oire, enne (esim. auer
taivaalla) / Idee; Vorzeichen’
kaiketi kontam. aare (ks. tätä), aarna, -e +
aate (s. v. ajatella).
aarto (Jusl 1745 aartopuu; Peräp Länsip Ink),
arto (LönnrLis 1886 »Au»; paik. KarjKann), arta

(Lönnr 1874), aaro, aarre (hajat. murt.)
’lyhteiden, verkkojen yms. kuivausteline t. -riuku
/ Gestell zum Trocknen von Garben, Netzen u. ä.’
~ ka oarto ’verkon vapeet’, arto-: ruisarto
’ruislyhteiden kuivausorsi’ | ly ard(o) ’vaatteiden,
nuotan tms. kuivausriuku’ | ve ard (g. –on) id. | va
5arto ’viljankuivaushaasia’ | vi murt. ardu
’varastosuoja asuinrakennuksen päässä, aitan t.
navetan sivussa oleva koppi olkia ja heiniä
varten’, artu ’rakennuksen päässä oleva navetta’
< baltt, vrt. liett a˜rdas (mon. ardahı) ’orsi, jolle
pellava pannaan kuivumaan’, latv 5ards, 5arde (tav.
mon. 5ardi), 5ardis mm. ’riihenparret; tuvassa takan
yläpuolella olevat kuivausorret’. Samasta
lähteestä varhempi laina on orsi (ks. tätä). — Sm
> lpIn iardu ’kalakatos’ (> harv. PSm murt. arttu,
kala-arttu id); sm t. ka > lpKo iard3a (Kld T) mm.
’kalankuivausvapeet’; ims > ven murt. árda
’nuottaulku’.
Thomsen 1890 BFB 159 (sm ka ? < baltt), Kalima 1915
OLR 79 (+ ly ve; ims > ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
5 (sm ~ lp; sm murt. arttu < lpIn), Kalima 1936 BL 91 (+
va; ims < baltt), Toivonen Vir 1938 339 (sm > lp), SKES
1955 3 (+ vi).

aartti1 (Lönnr 1874; laajalti länsimurt.) ’halu,
into; viha, kauna; taju, ymmärrys / Lust,
Verlangen; Groll; Verstand’, aar(t)tia (Pohjanm)
’suunnitella, harkita, tuumata’
? < mr art, a(a)rdh, nr art ’synnynnäinen
laatu, luonto; (nr myös) laji, laatu; (nr murt.) halu,
hinku’ (= nt art) < as art, ard ’(synnynnäinen)
laatu’. — Myöhäinen laina nr:sta on sm arti (Alm
1774) ’laatu’ ja artti (Verml) id.; samasta
lähteestä myös lpN ar|tâ (E Lu) ’mielihalu,
perusta, syy’. Vrt. aartua, artti.
Karsten 1934 FmS 2 67 (sm < mr), SKES 1955 3.

aartti2 (melko laajalti länsimurt.), rinn. aarti,
aartikas, aartinen, artti ’halukas; kohtelias,
hyväntahtoinen, sopuisa; hieno, ylväs; ylpeä /
begierig; höflich, artig; fein, stolz’
< nr artig ’kohtelias; erinomainen, sävyisä’;
johd. nr sanasta art, ks. aartti1.
Karsten 1934 FmS 2 66.

aartua (paik. VarsSm), aa(l)tua ’tottua, kotiutua /
sich an etw. gewöhnen’

< nr arta (sig), artas, murt. Sm myös 5a·ta (se),
5a·tas ’kehittyä jksik, esim. hyväksi, järjestyä,
selviytyä’ (johd. nr sanasta art, ks. aartti1);
r:ttömiin asuihin voi perustua ainakin länsimurt.
aatua, ks. aattua.
aasi1 (Agr) ’Equus asinus / Esel’
< mr asni, asne (= nr åsna), mn asni id. (<
vransk asne < lat asinus id.). Myös lp 5asën jne. id.
< sk.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm ~ lat), Lindström 1859 KeltGerm
11 (sm ~ mn), Qvigstad 1893 NL 94 (lp < ruots), Mikkola Vir
1909 118 (sm < mr), Streng 1915 NRL 1, Karsten 1934
FmS 2 66, SKES 1955 3.

aasi2 (KaakkSm rannikko ja saaret) ’lattian t.
venevalkaman telojen kannatuspuu; hyljeveneen
poikki sidottu seiväs, josta venettä työnnetään
jäällä / Tragbal-ken des Fußbodens od. der
Walzen des Schiffstapels; Querstange, an der das
Boot beim Seehundsfang über das Eis geschoben
wird’
< nr ås, mr as, aas ’parru, kurkihirsi’ jne.
Samaa lähtöä on ilm. vi murt. aas (g. aasi t. aasa)
’aluksen kokassa oleva 2–3 syltä pitkä raakapuu,
johon purjenuorat kiinnitetään’. Tähän tuntuu
liittyvän myös sm aasi ilmauksessa (purjeet ovat)
aasillaan
(LönnrLis
1886)
’levällään
kummallakin puolen aluksen mastoa’ ja seilata t.
laskea aasia (Suomenl. saaret) ’purjehtia
myötätuulessa purjeet levällään kummallakin
puolen alusta’.
T. I. Itkonen Vir 1933 381 (sm < nr), SKES 1955 3, EEW
1982–83 4–5.

aataminomena (VarsSm Satak Häme, hajat.
muualta), aataminpala (Lönnr 1874; etup. PSatak
Länsip),
aataminperuna
yms.
’miehen
esiintyöntyvä kilpirusto / Adamsapfel’.
Käännöslainoja ja -mukaelmia, vrt. nr
adamsäpple, ns Adamsapfel, holl Adamsappel,
engl Adam’s apple < lat pomum Adami, jonka
pohjana on hepr tapp%uach h5a 5ad5am (tapp%uach
’omena; ihmisruumiin kyhmy’, 5ad5am ’ihminen,
mies’).
SAOB 1 1898 A 43–44, Hellquist 1939 SEO 3.

aate ks. ajatella.

aateli (Elimaeus 1610) ’aateli(sto), aatelissääty;
aatelihenkilö, aatelinen; (murt. myös) itsepäinen,
ylpeä, pahansisuinen (ihminen) / Adel, adlig;
eigensinnig, stolz, boshaft’, aatelinen (Renv
1823, aatelillinen Polon 1797), aatelismies (Sorol
1625), aateloida (Jusl 1745) jne.
< mmr vur ad(h)el ’aateli, -nen, ylhäinen’, vur
adhligh ’ylhäinen, aatelinen’, Adelsmän (mon.)
’aatelismies’, nr adel, adlig, adelsman < tansk
adel < kas 5adel ’(ylhäinen) alkuperä, aateli’,
5adelik, 5adelich ’ylhäinen, aatelinen’ = ns Adel
’aateli(sto)’ ~ mys adal, adol, edili, ags æ∂elu mm.
’perhe, alkuperä’.
Ganander 1786 NFL 1 1 (sm < ruots), Renvall 1823 SSK 1
1, Streng 1915 NRL 2, SKES 1955 3.

aatkela (Lönnr 1874; paik. Laat- ja PKarj), rinn.
atkela, atkala, aatela ’surullinen, ankea; (harv.)
kademielinen / kummer-, leidvoll; neidisch’ ~ ka
atkala, –ine ’suru, ikävä; suruinen, tukala’ | ly
atkal(ai7ne), atkel ’suru, ikävä’
< baltt, vrt. liett yatkalas ’nurja, kääntö-, paluu’, yatkaras ’haluton, vastahakoinen’.
Kalima Vir 1952 32 (sm ka ly ? < baltt), SKES 1955 3 (? <
baltt).

aatos ks. ajatella.
aatta
(JuslP,
Gan
1786;
Kauhajoki)
’huonomaineinen, siveetön nainen, huora /
unkeusches, liederliches Frauenzimmer, Hure’ ~
vi aata (Wied) ’huora’, E hatt (g. hata)
’narttu(koira); huora’, hatalats ’äpärälapsi’, hatik
’huora’.
Epätodennäk. on sanalle esitetty sk alkuperä:
ksk *5ahta(R) > *5atta (vrt. mn áttr, átt ’suku’ oik.
partis. verbistä, jonka jatkajia ovat mm. mn eiga,
isl. ege, nr äga jne. tav. merk:n ’omistaa’ ohella
myös mm. ’olla sukupuoliyhteydessä’); varsin
epävarmoja ovat muutkin esitetyt arvelut sanan
alkuperästä.
Ojansuu Vir 1908 51 (sm ~ vi), Tunkelo 1912–13 FUF 13
114 (sm vi < mn), SKES 1955 3, Mägiste Vir 1959 327
(deskr.-sävyinen sana, vi hatt ? = hatta, -ra merk. myös
’tytönletukka’), EEW 1982–83 303 (sm ? < vi).

aatti, a(a)ttis, aitti(i) jne. (murt. mm. paik.
Suomenl. rannikko, KaakkHäme EPohjanm)
’kiitos! (lastenk.) / danke!’.

Äänteellisesti samanlaisia (us. lastenk.)
kiitosta merkitseviä sanoja tavataan muissakin
kielissä, mm. ka atti, syrj aƒtƒt(e ’kiitos’, aƒtn{i
’kiittää’, (kumpikin ehkä < ven áti, a(t)tjá
’kiitos’); huom. myös vi aitäh, murt. ait(j)uma(l),
aitüma(l) id. jne. < aita jumal; vi > li aitu.mal,
aitjumal ’kiitos; auta, siunaa (auttakoon,
siunatkoon) Jumala’. Sm sanat ositt. omap., ositt.
ehkä < vi.
Ojansuu 1916 SKTT 134 (sm < vi), Kettunen 1938 LivW 5
(li < vi), SKES 1955 3, EEW 1982–83 46 (sm ainakin ositt.
< vi).

aatto (Flor 1688; yl.), rinn. murt. mm. autto, -u
(Koll 1648 autto ehtona; Satak EPohjanm) ’juhlat. merkkipäivää edeltävä ilta t. päivä / Vorabend
od. –tag eines Feiertags’ (> ink 5atto, vi Kolga,
Kuusalu aat: suur a. ’jouluaatto’, väike a.
’kynttilänpäivän aatto’)
< mr apton, afton: jula-apton (= mn jólaaptana) ’jouluaatto’. Samaa alkuperää on myös
lpN akt%o (R In Ko) ’aatto’. Sm murt. autto ? < vur
(jul)aotta ’varhainen jouluaamu’.
Ihre 1769 Gloss 2 298 (sm ~ ruots otta jne.), Lönnrot 1874
SRS 1 4 (sm ~ ruots afton), Qvigstad 1893 NL 88 (lp <
norj), *Tunkelo Vir 1901 35 (sm < mr; sm autto ? < vur (a)otta), SKES 1955 3 (? vi < sm; lp < mn).

aattua (JuslP, Gan 1786; itämurt. KPPohjanm
Peräp Länsip), myös aatua (: aadun; Gan), atua (:
adun), aduta (: atuan; molemmat jo Jusl 1745)
’tottua, oleutua, intoutua, yltyä tekemään jtak /
sich an etwas gewöhnen, bei etw. verweilen, sich
für etw. begeistern’ ~ ink 5attua ’tottua, käydä
tavaksi; asettua, tyyntyä’ | ka oattua id. | ? vi
aduda ’ymmärtää, tajuta’.
Sm länsimurt. esiintymät ehkä ositt. samaa
ruots alkuperää kuin aartua, ks. tätä.
EEW 1982–83 12 (sm ~ vi).

aava (JuslP, Gan 1786; Jusl 1745 awa; laajalti
murt., ei Verml Ink) ’lakea, aukea (esim. meren t.
järven selkä, suo t. niitty); laaja, suuri (metsä,
korpi); tilava, kookas (rakennus) / offen, weit,
groß’, aavikko (uud., Europ 1853).
Voi olla joko sama sana kuin aava s. v. aapa,
joka suht. myöhään on levinnyt kirjallista tietä sm
etelämurteisiin tai sama kuin ava (ks. tätä), jolloin
ensi
tavun
aaolisi
osoitus
sanan

ekspressiivistymisestä; vrt. lpR avok ’suuri järvi,
lakea suo’, avagoi ’suuri järvi’ (? < sm).
SKES 1955 3.

aave (Jusl 1745; et. länsimurt.), rinn. mm. aavis,
haave ’enne; haamu, henkinäky, kummitus /
Vorbote; Gespenst’, aavistaa (Hemm 1616),
murt. myös aavata, aavehtia, aaveksia ’tuntea
vaistomaisesti ennakolta, ennustaa; suunnitella’,
aavailla mm. ’kummitella’, aavas (PSavo PKarj)
’aavistus; suunnitelma’, vrt. vi (Wied) avistada
’tiedustella, udella, tuntea’, murt. (h)aaveda mm.
’ajatella, luulla, arvella, arvostella; ennustaa’. —
Sm > lpN 5avâ«stit (E Lu In) mm. ’aavistaa’, nr
murt. Sm 5avist(a) ’aavistaa’. Vrt. haave.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 63 (sm ~ lp), Hakulinen
1933 StF 1:2 186 (aave = haave), Lagercrantz 1939
LpWsch 44 (lp < sm), Hakulinen Vir 1942 53 (+ ka), SKES
1955 3 (+ vi; lp < sm), EEW 1982–83 128.

adventti (Agr »Lähin Suntaki Barbaran edhel, se
Aduentin tootha kedhel»), murt. atventti, akventti,
alventti, arventti, aaventti ’kirkkovuoden
aloittava sunnuntai / Advent’
< mr nr advent < lat adventus ’tulo,
saapuminen’,
myöh.
heng.
’Kristuksen
tuleminen’.
Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 70 (laina), Streng 1915 NRL 2
(< kmr), SKES 1955 4.

ah (Agr), aah, aha(h), ahaa jne. interj. ’ah, ach
(so)’.
Samantapaisia valitusta, ikävää, surua, tuskaa,
kaipausta, iloa, äkillistä älyämistä yms.
merkitseviä omapohjaisia (ei lainoja tai
alkusukulaisia) interj:ita on useissa sgr ja
muissakin kielissä, esim. ink ka ly va ve vi ah,
aha(h), unk ah, ahá, nr ah, aha, ns ach, aha, engl
ah, aha, ven ah, lat ah, osm ah jne. Lainasuhdetta
on eräissä tapauksissa oletettu; luult. onkin li ak <
latv ak < saks ach.
Streng 1915 NRL 3, Kettunen 1938 LivW 6 (li < latv ),
SKES 1955 4, Ariste 1963 ESA 9 87 (vi ? < kas), EEW
1982–83 20 (vi ehkä ositt. omap., ositt. < kas t. ns).

ahava (Jusl 1745; laajalti itämurt., Päij- ja
KaakkHäme KPohjanm), ahva (JuslP; et. PSm
Verml) ’(kuiva) kevät- t. talvituuli; kevättuulen
aiheuttama rusketus t. ihon sierettyminen
tuulessa; pureva, kylmä (kevättuulesta) /

(trockener) Frühlings- od. Winterwind; Bräune
od. Aufspringen der Haut durch den Wind;
schneidend, kalt (Wind)’, ahvo (Jusl), ahvas, ahve
(Lönnr 1874) ’päivetys, sieretys’, ahavoida,
ahavoittaa, murt. myös ahvata, ahvettaa jne.
’kuivata, päivettää, sieret-tää’; ahavoitua (Jusl),
murt. ahvaantua, ahvettua, ahvistua id. ~ ink
ahh5ava ’kuiva tuuli; kuivatuulinen’, ahavoja
’ahavoida’ | ka ahava, -o, ahva ’kuiva, voimakas,
kylmä ja pureva (kevät)tuuli t. -ilma’, ahavas
’ahavan purema, sierettymä esim. suupielessä ja
silmissä’, ahavoija ’tuulla purevasti; kuivattaa
tuulessa; sierettää’, ahavoit(t)uo ’(ihosta)
ahavoitua’ | ly ahav(o), ahvo ’kylmä, tuulinen
sää’, ahavoita ’kuivata tuulessa (lihaa)’ | ve ahau
(g. ahavon) ’(kevät)tuuli’, ahavoita ’kuivata
tuulessa’, ahavoit«setada ’antaa kuivua tuulessa
(päivänpaisteella)’ | va ahava, ah(elm(e ’ahava,
kuiva tuuli’ | vi murt. ahav (g. -a), ahe ’kuiva,
kolea, ihoa sierettävä (tuuli)’, aho, ahatuul (Wied)
’kuiva, kylmä tuuli’, kYoue aha, ahapilv
’ukkospilvi’, tuule ahad ’ohuet tuulessa kulkevat
pilvet’. — Sm > lpN 5afe ’rusketus’, 5afaiduvvât
’ahavoitua, ruskettua’.
Epävarma on oletus sanueen germperäisyydestä; pohjimmiltaan se voi olla onomat.
alkuperää.
Setälä 1890–91 ÄH 327 (sm ~ va), Genetz 1896 ETV 12
(sm > lp), Grünthal 1914 EKirj 14:1 47 (+ vi), Kettunen
1922 LVeHA 1 114 (+ ve), *Tunkelo 1950 SUST 98 325–
41 (+ ka ly; ims < germ *ahva), Saareste 1953 Suomi 106:3
9 (sm ? > vi), SKES 1955 4, Kettunen 1957 KV 37 99–100
(+ ink; onomat.), EEW 1982–83 21 (onomat., vrt. vi
ahama, ahisema ’suhista, kohista’), Nikkilä 1988 Suomi
143 139–40 (ahava ~ aho, joka ? < germ *as-, *az- ’palaa,
polttaa; kuivaa’).

ahdas (Agr; yl.) ’tiukka, (liian) kapea, (liian)
tiivis, tukala, vaikea / eng, (zu) schmal, (zu) dicht;
schwer, schwierig’ ~ ink ka ahas (g. ahtahan) | ly
ahtaz (mon. ahtahad) | ve ahtaz (g. aht(a)han) | va
ahaz (g. aht5a) ’ahdas’ | vi ahas (g. ahta) id.,
ahastama ’olla ahdas, ahdistaa’ | li %oC dqz, 5aC ts
’kapea, ahdas’ (sm > lpN 5ates,
attes, Lu 5aht%es, In
‰
äätis ’ahdas’, ? N hattes ’ahdinko, ahdistus’)
? < baltt, vrt. liett aYnk«stas (< *aYn«stas) ’ahdas’.
Ims sana voi kuitenkin olla samaa lähtöä kuin
verbi ahtaa, ks. tätä sekä ahdinko, ahdistaa,
ahdelmus.
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 79 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 158 (+ ka; < baltt;

lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH 295 (~ ahtaa), 301 (< baltt),
Toivonen 1928 FUF 19 218 (< baltt), Kalima 1936 BL 86
(? < baltt), Kettunen 1938 LivW 266 (+ li), SKES 1955 4 (+
ly; ? < baltt).

ahde (Agr; etup. länsimurt., Kain) ’mäki, törmä /
Anhöhe, Steigung, (Ufer)böschung’ ~ ka
(Kontokki) ahe (? < sm) id.
lienee sama sana kuin ahde: riihi on ahteessa
jne. ja siten johd. verbistä ahtaa, ks. tätä.
SKES 1955 7 (♦ ahtaa).

ahdelmus, ahelmus (etup. kaakkmurt.) ’kapea,
ahdas paikka; paksu ja korkea lumikinos /
schmale Stelle; hohe große Schneewehe’ ~ ka
ahelmus ’ahdas paikka, sola; ahdinko’ | va ah(elmo
’ahdas paikka’.
Liittyy verbiin ahtaa (ks. tätä); sama sana on
ah(d)elmus (Lönnr 1874) ’riihen ahdos;
ahdannainen’.
SKES 1955 5.

ahdin ks. ahtaa.
ahdinko (SAchrenius 1758; laajalti murt.) ’ahdas
paikka, tungos, tukala tila, sielun hätä, puute /
Enge, Gedränge, Mangel, Not’ ~ ka ahinko ’ahdas
paikka, kapeikko; pula’.
Liittyvät ahdas ja ahtaa sanoihin.
Renvall 1823 SSK 1 3 (~ ahdas), SKES 1955 4.

ahdistaa (Agr; yl.) ’tehdä ahtaaksi; puristaa,
kiristää; hätyyttää, vaivata / beengen, bedrängen,
zu eng sein, verfolgen’, ahdistua, ahdistus jne. ~
ink ahist5a ’puristaa; tunkea väkisin, pakottaa’ | ka
ahistoa ’ahdistaa, pakottaa, puristaa’ | ly
ahƒ t i«stada ’ahdistaa (henkeä)’ | ve ahti«stada
’tehdä ahtaammaksi; ahdistaa (henkeä)’ | va
ahiss5a ’id.; kiristää, puristaa jne.’ | vi ahistada
’ahdistaa, vaivata, kiusata’.
Samaa kantaa kuin a. ahdas ja v. ahtaa (ks.
näitä). — Sm > lpN 5a∞distit, 5atistit,
5attistit
‰
’ahdistaa, tunkea, puristaa’.
Juslenius 1745 SSC 2 (ahdistaa ~ ahdas), SKES 1955 5.

ahera (Eurén 1860; harv. Ink) ’jäykkä ja kova
(maaperä) / fest und hart (Boden)’, aherikko
(Eurén; et. KaakkHäme ja kaakkmurt.)

’vähämultainen soramaa, somerikko’; tähän kai
myös ahero (itämurt.; harv.) ’kuiva, kehno,
hauras (peltomaa, lumi)’, aheroittaa ’haurastuttaa
(kevättuuli lumen)’, vrt. vi murt. aherik ’kiviaita,
-röykkiö; (Wied) punottu aita’; ks. myös aherrus,
ahertaa2.
Toivonen Vir 1938 336, SKES 1955 5, EEW 1982–83 25.

aherrus (LönnrLis 1886; E- ja KaakkHäme)
’palaneen t. puretun rakennuksen t. tulisijan
raunio; (paik. myös) hiillos (kasken jäljeltä t.
uunissa); leivinuunin pohja / Überreste eines
abgebrannten od. abgerissenen Gebäudes od.
einer Feuerstätte; Glut; Boden des Backofens’ ? ~
ve ahƒkerd ’hehkuva hiillos (leivinuunin suulla t.
liedessä)’ | vi murt. aher-: ahervare (g. -me),
ahervars (g. -varre; rinn. ahivare, ahjuvarre,
jonka alkuosa = sm ahjo) ’tulisijan raunio
(rakennuksen paikalla); uhripaikkana käytetty
kiviraunio’.
Kaiketi samaa alkuperää kuin ahku1; vrt. myös
ahera.
Ojansuu 1916 SKKT 134 (sm ? < vi), Toivonen Vir 1938
336 (< vi), SKES 1955 5, EEW 1982–83 25, Nikkilä 1988
Suomi 143 137.

ahertaa1 (Renv 1823; laajalti murt.) ’ahkeroida,
uurastaa; kerätä; pitää tapana / fleißig arbeiten;
sammeln; für gewöhnlich tun’ ~ ka (Impilahti, <
sm) ahertoa ’ahertaa, uurastaa’.
Johd. sanasta ahkera.
Renvall 1823 SSK 1 3 (ahertaa ~ ahkeroida), SKES 1955
5.

ahertaa2 (Eurén 1860; hajat. LaatKarj Häme
PPohjanm Kain) ’tuiskuttaa, tunkea, ahtaa;
tuppautua / mit Schnee verwehen, zuwehen; sich
drängen’, aherruttaa, aheroittaa id., ahertua,
aheroitua ’pakkautua, kovettua (lumi); tuppautua
jhk’, ahermus, ahermo (Lönnr 1784) ’ahdas sola’.
Luult. ositt. s. v. ahtaa, ahdas mainittuihin
sanoihin liittyviä verbejä, ositt. ehkä saaneet
vaikutusta verbistä ahertaa1.
Eurén 1860 SRS 22 (ahertaa, -ua, aherruttaa ~ ahera),
SKES 1955 5.

ahingas (Jusl 1745; LounSm Tytärsaari),
ahringas, ahinka ’ahrain (tuulastusase) /

Fischspeer’ ~ vi ahing, ahingas id. | li aC 7ngqz,
an‰ıgqz, -grqz id.
? < baltt, vrt. liett Yakstinas ’piikki, pistin,
tutkain, häränajopiikki’ (johd. sanasta akstìs,
ak«stìs
’puinen
paistinvarras,
kalansavustuspuikko’), latv akstins ’piikki,
pistin’. — Sm ahringas ehkä kontam. ahingas +
ahrain.
Ganander 1786 NFL 1 7 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 157
(+ li; ims < baltt), J. Turunen Vir 1928 342 (ahringas
kontam. ahingas + ahrain; kartta), Kalima 1936 BL 86–87
(ims < baltt), Kettunen 1938 LivW 10 (li < vi), Posti 1942
SUST 85 159 (li ei < vi), SKES 1955 5 (? < baltt).

ahjo (1628; yl.) ’pajan tulisija; (länsimurt. myös)
hehkuva hiillos / Schmiedeofen; glühende
Kohlen’ ~ ka ahjo id. | ly ahjo, ahd'o ’pajan
tulisija, (uunin eteen vedetty) hehkuva hiillos’ | ve
ahj, ahd' (g. -on) ’hehkuva hiillos’ | va ahjo ’uuni’
| vi ahi | li %oC i, 5aC i id.
< kgerm *asj%on t. ksk *asj%o, vrt. nr ässja, mr
æsia ’pajan tulisija, hehkuva hiillos’, nn esja
’tulen hehku’, nt esse, mys essa ’tulisija; ahjo’, ns
Esse id. — LpN a«s«so ’hehkuva hiillos’, E a«s«suo
’paja’ < joko ksk tai norj tai ruots; lpN 5ajuo
’pajan tulisija’ < sm; vi murt. ääs (g. -i) ’ahjo’ <
kas.
Ganander 1786 NFL 1 7 (sm ~ vi), Porthan 1802 OS 5 463
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ve), Grimm 1862 DW 3
1159 (sm ~ goot), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 110 (+ li),
Ahlqvist 1871 KO 55 (< sk mr), Setälä 1890–91 ÄH 253–
54 (epäillen < germ), Setälä 1896 SUSA 14:3 15 (< goot
*asj%o), Setälä 1906 SUSA 23:1 38 (< germ *asj%on), SKES
1955 5 (+ ly), Koivulehto 1981 SFU 17 168, EEW 1982–83
26, 4070 (vi ääs < kas).

ahkata (Lönnr 1874), ahkailla (Gan 1786
ahkailen; hajat. murt.), ahkoilla (Jusl 1745)
’huokailla, valitella / seufzen, klagen’ ~ ka ahkoa
’sanoa »ah», huokaista’, ahkaillakseh ’päivitellä’ |
ve ahkta ’ahkailla, ähkiä’.
Onomat. sanoja, joiden pohjana on interj. ah,
vrt. ähkiä, jahkailla (ks. jahka). Ks. myös ahku2.
ahkera (Agr; yl.), rinn. ahera (paik. Kain; Renv
1823 aherra) ’uuttera, innokas; hanakka, perso,
ahnas / fleißig, eifrig; versessen auf etw., gierig’,
ahkeruus (Agr) ’uutteruus, into, ahneus’,
ahkeroida, -ta (Agr), ahertaa (Renv; yl., ei
kuitenkaan Verml ja Ink; Lönnr 1874 myös
ahkertaa) ’uurastaa, harrastaa, haluta’ ~ ink ahker

’ahkera’ | ka ahkera id., ahkerus id. (s. ja a.),
ahkeroija, ahertoa ’ahkeroida, ahertaa, uurastaa’ |
va ahk(era ’ahkera’ (nämä ainakin ositt. < sm). —
Sm > viP ahker ’ahkera, nopea, työteliäs’ ja lpN
murt. akker ’ahkera’.
Liittyy johdoksena s. v. ahku2 mainittuihin
sanoihin.
W. Streng 1925 MerkMuutt 17, Hakulinen Vir 1930 276,
Hakulinen 1933 StF 1:2 129–35 (sm ~ vi), Lagercrantz
1939 LpWsch 9 (lp < sm), Hakulinen Vir 1941 347 (ahkera
~ ahku, vi < sm), SKES 1955 5.

ahkio1 (Jusl 1745; PSm Länsip) ’poron pulkka /
Rentierschlitten, Ackja’, rinn. akkio (Gan 1786),
akkia (Renv 1823); levinnyt kirjak:stä laajalti
murteisiin, joissa merk. myös (PSm edellistä
laajemmalti sekä KaakkSm rannikko ja saaret,
paik. P- ja LaatKarj) ’katkaistun veneen mallinen
jalakseton, vedettävä kuljetusneuvo l. veturi’ ~ ka
ahkivo id. | vi (Kuusalu) ahke (luult. < sm)
’kelkantapainen vetoneuvo, jolla kuljetetaan
verkkoja rannalle’
= ostjI 3agoql, E oxqt, P oxql ’reki, nartta’ || ?
samJr n%ut%uC , %ut%uC ’pohjalaudaton, kaplaallinen
reki, jossa kuljetetaan kotasalkoja yms.’.
Tässä yhteydessä esitetyt lpR (LÖ) akio, Pi
(Halász) akia ovat todennäk. erehdykseen
perustuvia, lp:ssa kokonaan olemattomia sanoja.
— Nr ackja ’ahkio, lappalaisreki’ < sm; ns Ackja
kai < nr. Ks. myös ahkio2 ja ahkata.
Europaeus 1868 Suomi 2:7 86 (sm ~ ostj), Thomsen 1869
GSI 111 (sm lp ~ mn ekja ’ajo, vedätys’)‚ Tamm 1887
Kännetecken 6 (nr < lp), Qvigstad 1893 NL 87 (lp < joko
ruots tai sm), Saxén 1895–98 Lånord 117 (sm > nr murt.),
Wiklund 1912 MO 5 189 (lp:ssa sanaa ei ole; sm ? < ksk
*aski%on ’haapapuinen astia’ = ags æsc mm. ’vene’), Karsten
1915 GFL 148 (< germ), Toivonen Vir 1920 86–88 (sm ~
ostj), Toivonen 1920–21 SM 27–28 56–57 (+ samJr ? slk
utuC ), Toivonen Vir 1938 336 (+ ka vi), SKES 1955 5, FUV
1955 2, *Söderström 1982 FUS 5 305–10, UEW 1988 20.

ahkio2 (Renv 1823; laajalti murt. Oulun
korkeudelle), rinn. aahkio, aahkioin, ahkimus,
ahtio ’iso, roteva, lihava; rumilus, kömpelys,
löntys, ahmatti, laiskuri / groß, stämmig, dick;
Monstrum, Tölpel, Klotz, Fresser, Faulenzer’,
a(a)hkea (paik. Laat- ja PKarj EPohjanm)
’isokokoinen, pulska; laiskahko’ ~ ka ahkivo
’lihava ihminen’.
Ositt. kai sanan ahkio1 ekspressiivistynyttä
käyttöä, ositt. s. v. ahkata mainittuihin sanoihin
liittyvä johdos. On myös oletettu, että sana olisi

sama kuin ahku1 joka < ruots aska ’tuhka’: murt.
mm. askfis ’viimeksi syntynyt lapsi, uunin
vieressä kyhnöttäjä tms.’.

Hakulinen 1933 StF 1:2 73, 127–29 (ahku2 = ahku1),
Toivonen Vir 1938 336 (sm ~ vi lp), SKES 1955 5, EEW
1982–83 27–28.

Renvall 1823 SSK 1 3 (ahkio2 = ahkio1), Hakulinen 1933
StF 1:2 133 (~ ahku1–2, ahkera), Äimä Vir 1934 80–81 (=
ahkio1), Karsten 1934 FmS 2 68–69 (sm < nr murt. Sm).

ahku3 (Peräp) ’isoäiti, vanha vaimo, vanha
lapinnainen / Großmutter, (lappische) Alte’
< lp ak |ko id. (= sm akka id.).

ahku1 (Jusl 1745), aahku (Lönnr 1874; kumpikin
asu etup. ESavo kaakkmurt. PKarj) ’tuhkakokkare
(Jusl), hehkuva hiillos; palaneista puista jääneet
hiilet ja tuhka; piipun, kahvin tms. porot, rasvan
sulatusjätteet / Aschenklumpen; glühende
Kohlen; verkohlte Reste; Tabaksreste, Kaffeesatz,
Überreste bei der Fettschmelze’ ~ ka ahku ’raudan
kuona; pohjasakka, kahvin porot, marjojen siilatut
kuoret jne.’ | ve ahkud, veK myös a«skud, ak«sud
’marjojen siivilöinti- t. pellavansiemenöljyn
puristusjätteet; rasvan sulatusjätteet’ | ? vi murt.
ahk (g. -u) ’pieni höyhen’.
Kai < germ, vrt. goot azg%o, mn mr nr aska
’tuhka’. Tähän sanueeseen on otaksuttu kuuluvan
myös sm itämurt. a(a)hku ’myrsky (Lönnr);
kylmä ja kova tuuli’, ahkua, a(a)hkuta ’tuulla
kovasti, myrskytä, tuiskuta’; merk. kannalta vrt.
esim. poro ’tuhka, sakka, roska’: porottaa
’puhaltaa, tuulla rajusti’; vrt. kuitenkin ahku2.
Thomsen 1869 GSI 110 (sm < goot ksk), Karsten 1915 GFL
148 (< kgerm), Hakulinen 1933 StF 1:2 137 (+ ka ve; ahku1
= ahku2), Toivonen Vir 1938 336–37 (+ vi; tuskin < germ),
Karsten 1943 FmS 9:2 53 (< mr), SKES 1955 6 (tuskin <
germ), EEW 1982–83 27–28, Koivulehto Vir 1984 12 (<
germ), Nikkilä 1988 Suomi 143 136.

ahku2 (Hemm 1605; etup. länsimurt.), aahku
(etup. kaakkmurt.) ’into, kiihko, kova halu;
innokas, ahkera, ahnas / Eifer, Begierde, Lust;
eifrig, gierig’, rinn. heikkoasteisista muodoista
abstrahoitunut ahu (Jusl 1745, Gan 1786 myös
ahvu; murt. harv.) ja ahko (Lönnr 1874; Turun
seudut) ’perso, halukas, ahne’, johd. a(a)hkuta
(etup. I- ja PSatak itämurt.) ’touhuta, syödä
ahnaasti, pyrkiä, tunkea’, vrt. vi ahk: mine vastu
ahku (Wied) ’mene hiiteen’, murt. ahkats
’tarmokas, pystyvä, reima ihminen; näsäviisas’,
ahke ’rohkeaotteinen, rehti, vilpitön ihminen’ (sm
> lpN *akko: murt. ill. miel-5ahkui, lok. -5agus
’mielin määrin, mielihalusta’)
? = lpE aatskaadidh ’tehdä tarmokkaasti’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joihin johdoksena
liittyy ahkera (ks. tätä). Epävarma on oletus, että
ahku2 = ahku1.

ahma1 ’petoeläin Gulo gulo (Schr 1637; yl.
eläimen esiintymisalueilla); ahnas, suursyömäri
(Gan 1786; laajalti murt.) / Vielfraß; gefräßig(er
Mensch)’, ahmo, ahmu, ahmakko, ahmatti, -ttu
’suursyömäri’, ahmata, ahmia, ahmuta ’syödä
ahnaasti, hotkia, ahnehtia, kahmia’ ~ ink ahmo
’henkilö, joka haluaa kaiken itselleen’, ahmia,
ahmast5a ’ahmia’ | ka ahma, -o ’Gulo gulo;
suursyömäri’, huohmo(i) ’Gulo gulo’, ahmakka, tti, ahmie jne. | ly ahmo, huahmo(i) ’Gulo gulo’ |
va ahmia ’hotkia’ | vi ahm (g. -i) ’(murt., harv.)
suursyömäri; (uud., myös ahma) Gulo gulo’,
ahmada, ahmida, aamida jne. ’hotkia, ahnehtia’
? = lpN vuosmes ’halukas, ahnas jllek ruualle’,
vuosmestit ’haluta kovasti jtak ruokaa tms.
(raskaana olevasta naisesta)’; E vuösjvies,
vuösjmies ’hyvältä maistuva; raskaana olevan
naisen haluama’, U vüessvèdit ’haluta makupalaa
(raskaana oleva nainen)’, Pi vuosves-ahkat«s
’jotakin erikoista ruokaa haluava nainen’, Lu
vuosv5ak (mon.), vuovas-pihtt5a ’raskaana olevan
naisen haluama makupala’, In vuiasviah (mon.)
’raskaana olevan naisen jättämät ruoan tähteet’,
Ko vuesvasted ’haluta erikoista ruokaa (raskauden
tilassa)’ | ?? syrj ad«zn{i ’ahmia’. — Ks. myös
ahvakas (lp -sv-:lliset muodot yllä voivat liittyä
tuohon sanueeseen).
Saks Vielfraß (1498 veelfratz) ’Gulo gulo’ voi
olla hansakauppiaiden välityksellä sm:sta
kulkeutunut käännöslaina; lat gulo (alkup. merk.
’suursyömäri’) edelleen käännös saksasta, engl
glutton, ransk glouton ’ahma’ käännös joko
latinasta tai saksasta; tansk felfraads ja ruots
filfras < saks Vielfraß, jonka kansanetym.
muunnos on norj fjellfross, fjeldfross. — Ims sana
voi olla ieur laina, vrt. m-int a7sma ’syöjä’ (ks.
myös ahnas).
Setälä 1896 SUSA 14:3 15 (sm ~ lp), *Böhtlingk 1901
SächsSb 36–42 (saks sk kielet ~ sm), Ojansuu Vir 1904 14
(+ ka), Äimä 1919 SUST 45 31–32 (+ vi syrj), *Toivonen
1942 AASF B 50 509–13, Toivonen 1944 Sanat 151–52,
SKES 1955 6 (? + syrj), Schindler 1963 Sprache 9 205 (ims
< ieur, vrt. m-int a/sma ’syöjä’, johd. juuresta a/s-, ieur *aƒk-

’syödä’, vrt. ahne), Lytkin & Guljajev 1975 KESKDop 6
(syrj sana onomat.).

vielä epävarmempi arvelu, että ims ahnas liittyisi
etymologisesti ahdas, ahtaa sanueeseen.

ahma2, vesiahma ’närästystä aiheuttava vatsatauti
(Haartman
1759);
runsasta
syljeneritystä
aiheuttava vatsavaiva t. suuntulehdus (Perniö) /
Magenleiden
mit
starkem
Speichelfluß;
Rachenentzündung’, ahmalo (Eurén 1860;
kaakkmurt.), vesiahmalo ’silmätulehdus, joka
turvottaa silmäluomet, »silmäpasko»’.
Voi olla sama sana kuin ahma s. v. ahmalo:
merkityksen kehitys ’vesikasvi’ > ’vedeneritystä
aiheuttava tauti’. Toisaalta taudin nimi voi olla
primaarinen: kasvin nimi on alkuaan voinut olla
ahma(lo)heinä jne. ’kasvi, jolla ahma-,
ahmalotautia parannettiin’.

Ganander 1786 NFL 1 8 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 308
(sm > lp), Karsten 1915 GFL 87, 104–05, 148 (< germ
*asnas; + ka), Mägiste Vir 1936 236–38 (+ va; ims ahna- ~
ahta-), SKES 1955 6 (+ ly ve), Schindler 1963 Sprache 9
205 (ims ~ m-int), Koivulehto Vir 1974 123 (ims < germ
*ahnaz = m-int), EEW 1982–83 30–31.

ahmalo (JuslP; kaakkmurt.) ’apila, (Gan 1786
vesiahmalo) (apilamainen) raate; murt. eräiden
lääkkeenä
käytettyjen
kasvien
nimissä:
(ahmaloheinä) katkera maksaruoho, musta-apila,
peltoemäkki, (tuuliahmalo(heinä)) käenkukka /
Pflanzennamen, u. a. Klee, Fieberklee, Scharfer
Mauerpfeffer,
Brauner
Klee,
Erdrauch,
Lichtnelke’, rinn. (Lönnr 1874) ahmena, -ruoho
mm. ’iso maksaruoho’, vesiahma ’suokorte’
? < kgerm *ahma- t. ksk *a(h)ma, vrt. nr murt.
åm ’eräs suokasvi, Cladium mariscus’. — Vrt.
ahma2.
Saxén 1896 Lisiä 5 (< kgerm), Lidén 1910 JuhlakJohansson
110, Karsten 1914 GRM 6 85, Hellquist 1939 SEO 1420,
Kylstra 1974 UAJ 46 44 (samoin).

ahmia ks. ahma.
ahnas, ahne (kumpikin Agr; yl.) ’kiihkeästi jtak
haluava, perso, kärkäs, hanakka; uuttera, ahkera /
(hab-, eß-, trink)gierig, geizig, versessen auf etw.,
emsig’, ahneus, ahnehtia, murt. ahnastaa, ahnata
jne. ~ ink ahnas ’ahne’, ahnast5a ’olla halukas,
himoita’ | ka ahnas, ahnakka, ahneh ’ahne,
hanakka’, ahnehtie, ahnastoakseh ’ahnehtia,
himoita; tehdä jtak ahkerasti’ | ly ahnak ’ahne’ | ?
veE ahlak, P a«zlak ’ahne, perso’ | va ahnaz, ahn(e
id., ahn(ess5a ’ahnehtia’ | vi ahne id., ahnus
’ahneus’, ahnestada, ahnitseda (sm > lp h5anes
’ahne’)
? < germ *ahna-z (~ *agna-, vrt. mn agn
’syötti’) = m-int a/sna-:h ’ahnas, syöläs’.
Epävarmempi on vanha oletus, että ims ahnas <
germ *aznez, *aznaz (< *asnia), vrt. goot asneis,
mys asni, esne ’päiväläinen, palkkatyöläinen’, ja

aho ’hylätty kaskimaa (Jusl 1745); viljelemättä
jätetty pelto, keto, alava niitty (yl.) / aufgegebene
Schwende, Brache, trockenes offenes Gelände,
niedriggelegene Wiese’ ~ ink aho ’heinää
kasvava joutomaa’ | ka aho ’vanha, sekametsää
kasvava kaskimaa, heinittynyt metsämaa yms.’ | va
aho ’hylätty, karu pelto’ | vi murt. ahu ’laiha,
kelvoton pelto’. — Sanalle esitetyt perm kielten
vastineet (votj o«zo, od«zo ’nurmi’, syrj e«z, -a, i«za
’nuori ruoho, nurmi, niitty’) eivät alkup.
etuvokaalisuutensa vuoksi sovi tähän.
Toivonen 1928 FUF 19 56 (sm ~ ka va votj syrj), SKES
1955 6 (+ vi murt., ? ~ votj syrj), Mägiste Vir 1958 140 (vi
kirjak. ahu Aavikin uud. < sm), EEW 1982–83 34–35,
Nikkilä 1988 Suomi 143 135–38 (? aho ~ ieur *as-, *5as’palaa, hehkua’).

ahrain (Flor 1683; jo Schr 1637 achrajan; et.
Satak Häme Kymenl; myös ahra, ahrasin,
ahrastin), atrain (Gan 1786; etup. itämurt.; myös
aatrain, atra, atras, atres, atroin jne.)
’tuulastushaarukka / Fischspeer’ ~ ink azra,
astarga, asterka, (kala-)astrak id. | ka asrain,
as(t)roan id. | ly azraim, –n, azrag, adrain id. |
ve azrag, azrang, astrag id. | va astraga id. (lpN
harsse, har |sig, In härssee, Kld h5azar id. < ositt.
sm, ositt. ka)
< ven ostrogá id.; lähisukukielten useista
muodoista kuvastuu myöh. ven vaikutus: lainat
ovat ilm. eriaikaisia ja varsin nuoriakin, kuten
myös (ven >) lpKo astri ’ahrain’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (sm ~ ve), Genetz 1877 KL 20
(+ ka; < ven), Thomsen 1890 BFB 157 (+ va), Mikkola
1894 SUST 8 147, Äimä Vir 1921 63–71 (+ lpKld Ko <
ven, tiedot T. I. Itkoselta), Kettunen 1940 SmMurt 3 47 (+
ink), Kujola 1944 LyS 12 (ly < ven), *Nesheim 1947 StSept
3 72–78, Kalima 1952 SlS 81, SKES 1955 6–7, Plöger 1973
RL 45.

ahtaa (Koll 1648; laajalti itämurt., muualta tiet.
niukasti), ahdata (Jusl 1745; lounmurt. LUus, hajat.
muualta) ’tunkea, sulloa täyteen; (murt. myös)
ripustaa t. panna kuivumaan (et. viljalyhteitä

riiheen, verkkoja vapeille); virittää ansoja, (1800luvun lopun uud.) lastata laiva; kääntää purjeita
tuuleen / (an)füllen, (voll-) stopfen; zum
Trocknen ausbreiten, aufhängen (Getreide in der
Darre; Netze); Schlingen legen; (seemänn.) stauen;
brassen’, ahde: riihi on ahteessa, -lla (laajalti
murt.);
paik.
merk.
’nuotant.
verkonkuivatusteline’, ahto (etup. Häme Savo)
’riihen ahtaminen’, ahtojää (uud.; hajat. murt., kai
< kirjak.) ’röykkiöksi ajautunut jää’ ~ ink aht5a
’panna kuivumaan (viljaa riiheen, verkkoja)’,
*ahe: r‰ıhi on aht‰ıs ’ahdettuna’ | ka ahtoa ’ahtaa
(riihtä; myös nuotta kuivumaan)’, ahtoine (tav.
mon. ahtozed) ’nuottavapeet’ | ly ahtada, ahtoa
’ahtaa (riihtä, heinää haasiaan, nuotta vapeille)’ |
ve ahtta ’ahtaa’ | va aht5a ’ahtaa riihtä, nuottaa
vapeille, vaatteita kuivumaan’, ah(e: r‰ıga (’riihi’)
on aht%(eza | vi murt. ahta ’ahtaa (riihtä)’, ahtada
’panna verkko vapeille’, E atta ’ahtaa (riihtä);
tunkea, sulloa; laskea ajoverkko’
= lpE vuokteje, vuoktinje ’maahan isketty
paalu verkkojen kuivuuta varten’, R (LÖ)
vuoktinje, vuovting id. | mdM aftÄqms ’laskea
verkko, rysä, merta; virittää sadin ym.’, aftÄqma, E
aftuma ’verkko’ | ? tvser optem ’virittää verkko,
ansa, sadin’, optÄqs« , oktÄqs« ’jäniksen, linnun
jouhiansa; verkko’ | syrj okt{in{i (YS ?o-) ’virittää
sadin, pyyntiraudat’ (votj okt{in{i ’panna kuntoon
(esim. huone), viedä viljaa riiheen, koota yhteen’
ei äänteellisistä syistä kuulu tähän; sen vastine on
syrj (ekt{in{i ’koota, kerätä’) | ostjI {igÄqt-, E P egqt’panna riippumaan, kuivumaan (esim. verkko, liina
orrelle); hirttää’.
Tähän kuulunevat myös s. v. ahdas ja ahde
mainitut sanat, ks. näitä.
Ganander 1786 NFL 6 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 121
(sm ~ va vi), Ahlqvist 1861 MMdGr 149 (+ md), Setälä
1890–91 ÄH 197 (+ ka), Setälä 1896 SUSA 14:3 25 (+ lp),
Genetz 1896 ETV 11 (+ tvser), Setälä 1912–14 FUFA 12 58
(+ syrj votj), Paasonen 1913–14 KSz 14 68 (+ ostj), Uotila
1933 SUST 65 285 (votj okt{in{i ’koota’ = syrj (ekt{in{i, eikä
kuulu tähän), E. Itkonen 1951 KV 31 100–07, E. Itkonen
1953–54 FUF 31 156 (tvser suhde -kt- ~ -pt- vaikeasti
arvioitavissa), SKES 1955 7, FUV 1955 71, EEW 1982–83
32–34, UEW 1988 5 (tvser sana tähän, jos murt. –kt- alkup.;
sgr *akta-), Nikkilä 1988 Suomi 143 135 (sm ahtaa
riihiterminä ~ germ *as-, *5as- ’palaa, polttaa; kuivaa’).

ahtera (Eurén 1860, Renv 1823 ahdera;
EPohjanm), ahder (: -an t. -en, Gan 1786) ’maho
(lehmä) / gelt, güst’, paik. ahteri, ahtere id. ~ va
ah(er (g. aht(er%(e) id. | vi aher (g. ahtra) ’id.;

hedelmöitymätön (esim. muna), tyhjä (esim.
mehiläispesä)’ | li %oC dqr(z), 5aC dqr ’maho (lehmä),
hedelmätön’
= mdE ek«sƒter, jak«sƒte/r, M jä«sƒtq/r, ä«sƒtq/r id. —
Tähän on varhemmin liitetty unk itämurt. ester
id., joka kuitenkin < roman ‡stir id. < bulg «stir id.
< kr steira s., steiros a. ’hedelmätön,
synnyttämätön’.
Ganander 1786 NFL 1 6a–7 (sm ~ vi); Ahlqvist 1856
WotGr 121 (sm ~ va vi), Budenz 1869 NyK 7 25 (+ li; unk
ester), Paasonen 1896 KielLis 7 (+ md), Setälä 1896 SUSA
14:3 29 (samoin), Munkácsi 1901 ÁKE 238 (unk md sm vi
< ieur), Melich 1915 MNy 11 292–93 (unk < roman jne.),
SKES 1955 7, Joki 1973 SUST 151 80, UEW 1988 606.

ahteri ’(aluksen) perä, takaosa (1863); (leik.)
ihmisen takamus / Heck, Hinterschiff; Hintern’
< nr akter id. < as t. holl achter ’veneen,
aluksen perä(peili)’.
Stjerncreutz 1863 MeriS 9 (sm < nr), SKES 1955 7, Ariste
1979 SFU 15 213 (sm < nr; ink ahteri < sm t. vi; va aht(eri <
vi ahter < as).

Ahti1 (Agr psalttarin esipuheessa hämäläisten
jumalista: »Achti, wedhest Caloia toi»; murt.
kansanr., loitsuissa ja sp:issa; tiedot us.
epämääräisiä, ositt. Kalevalaan ja muuhun
kirjallisuuteen
perustuvia)
’vedenhaltija,
kalastajien jumala, joskus myös metsän jumala t.
sankari (Ahti Saarelainen) / eine Wassergottheit,
Gottheit der Fischer; auch eine Waldgottheit od.
ein Heldenname’, Ahto ’Neptunus, meren jumala
(Jusl 1745); (Gan 1786 myös) Pluto; meren
jumalatar, kalastajien herratar (Renv 1823)’,
Lönnrotilla (Kal < ka) joskus sankarinnimenä
erotukseksi jumalannimestä; Ahtola ’Ahdin
kotipaikka ja kotiväki’ (Lönnrotin Kalevalaan
luoma sana), murt. harv. järvestä (Hattula: se
putos ahtolaa ’järveen’, Rääkkylä: tamma meni
ahtolaan ’hukkui’), ahtolainen ’Ahtolan asukas’
(Kal ahtolaisten aarteheksi vrt. VKal Ahin lasten,
Lönnr käsik. Ahin kansan)’ ~ kaP ahto (kansanr.
»metsän ahto armollinen»); sen sijaan sm
ahtolainen ’mäkipeikko, käärmeiden herra (Gan
»Run.»)’, samoin kuin käärmeensyntyloitsuissa
esiintyvät käärmettä t. sisiliskoa tarkoittavat
Ahikainen, Ahkiainen, Ajolainen jne. lienevät
toista alkuperää.
Sanan alkuperä on varmaa selitystä vailla.
Vanhat etym. vertaukset eräisiin kr:n ja
muidenkin ieur kielten sanoihin ovat joko

kokonaan erheellisiä tai aivan epävarmoja, kuten
myös esitetyt etym. rinnastukset muihin sm ja vi
sanoihin.
Idman 1774 Försök 32 (sm ~ kr), Ganander 1789 MF 3,
Castrén 1853 FMyt 74 (~ sk),Wiedemann 1876 LebEhst
418 (sm ~ vi pn. Ahi-järv), Eisen 1906 EÜSA 85 (~ vi
ahikotused ’uhripaikka Ahdille’), Karsten 1915 GFL 245–
46 (~ sk Ottar), Loorits 1932 Volksdichtung 84 (samoin,
liittyy verbiin ahtma ’ahtaa’), Ariste 1937 EKeel 16 34 (~
ahtaa, vi ahikotus ei kuulu tähän), SKES 1955 7 (mahd. ♦
ahtaa), Haavio 1967 SmMyt 87–101 (= nahti, natti ’hylje’).

ahti2 (Gan 1786; kirkkok.) ’Kristuksen
kärsimyshistoriaa käsittelevä evankeliumin osa /
Abschnitt der Passionsgeschichte’, ahtisaarna
(Renv 1823; Gan ahtinsaarna) ’ed. käsittelevä
saarna’
< nr akt mm. ’Kristuksen kärsimyshistorian
osa’ (<< lat actus mm. ’toimi, teko; näytös,
esittäminen’).
Hellquist 1939 SEO 8, SKES 1955 7.

ahvakas (Lönnr 1874; PKarj Savo Pohjanm
Peräp Länsip), rinn. ahvakka, paik. ahvatta (Jusl
1745), ahvatti (Gan 1786) ’ahnas; hanakka; ahkera
/ gefräßig, gierig; eifrig; fleißig’, ahvata ’ahnehtia,
ahmia’, ahvaltaa ’ahmaista’ jne. ~ ka ahvakko,
ahvatta ’ahnas, innokas’, ahvastoa ’ahnehtia’ | ve
ahvak ’ahnas, kärkäs’ | vi ahvatada, murt.
avatada ’vietellä, houkutella’, ahvates, -is ’syötti’,
E ahvitada ’ahmia; ahnehtia’ ovat s. v. ahma1
mainittujen ahmakka, ahmatti, ahmata jne.
sanojen rinnakkaismuotoja. Niihin voivat etym.
liittyä mp. esitetyt lp -sv-:lliset asut (E vuösjvies
jne.).
Ganander 1786 NFL 1 9 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
113 (sm ~ vi), Ojansuu Vir 1909 28 (~ ahmatti), SKES
1955 6.

ahven (Schr 1637; yl.), murt. ahvena (VR 1644)
’Perca fluviatilis / Barsch’ ~ ink ahven | ka ahven
(g. -en), ahvena, ahve7ni | ly ahven (g. -en) | ve
ah/ven (g. ah7nen), ah7n (g. -in) | va ahv(en, ahvakko
| vi ahven (g. -i, ahvne), murt. ahve, ahven(j)as,
ahnes, ahnik, ahun(as) jne. | li oC unqz
= lp vuosko, v%uskun (lpE–Ko -sk-, T -zv-:
v{i(ezvan) ’ahven’. — Epätodennäköisiä ovat
esitetyt oletukset sanan baltt t. germ alkuperästä.
— Ks. myös Ahvenanmaa.

Ganander 1786 NFL 1 9 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
121 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve),
Europaeus 1868 Suomi 2:7 131 (+ lp), Thomsen 1890 BFB
147 (+ li; ims ? < baltt), Mikkola 1894 SUST 8 29 (? <
germ *ahw%o- ’vesi’ + ims johdin -en), Wiklund 1894 LpChr
125 (lp ~ sm), Setälä 1912–13 FUF 13 12 (ei < germ baltt),
Äimä 1919 SUST 45 25 (+ ka), SKES 1955 7 (+ ly),
Turunen 1976 KV 56 349–50.

Ahvenanmaa (asiak. 1548 ahuen maan miehet;
Jusl 1745) ’Åland(inseln)’, alkuosa luult. g.muoto kalannimestä ahven(a), ks. tätä. Vanhojen
asiakirjatietojen
mukaan
Ahvenanmaan
asukkaiden kruunulle maksamista verokaloista
suuri osa oli nimenomaan ahvenia, joita
pyytämään näille vesille tultiin myös LounaisSuomesta: saariston sm nimi voi perustua tähän.
Nimen sk alkuperää (vrt. Åland, jonka alkuosa =
mr a, mn á, goot ahva = lat aqua ’vesi’ ) on
sitäkin pidetty mahdollisena.
Freudenthal 1868 Ortnamn 26–27 (sm nimi omap., ahven(a)
sanaan perustuva, ei < Åland), Mikkola 1894 SUST 8 29
(sm ahven(a)- kansanetym. < goot ahva-), Setälä Valvoja
1897 384 (samoin), Pipping 1917 StNF 8 85 (germ a.
*ahwen5a > ksk ahvin5u- ’veteen t. mereen kuuluva’),
Ojansuu 1920 Pn 3–5 (< sk *ahvj%o ’saari’), SKES 1955 7
(< germ, vrt. goot), *Andersson 1964–65 Budkavlen 42–44
295–96 (sm luult. omap.), Hakulinen Kotis 1970 21–22
(samoin), *Huldén 1976 JuhlakHolm 218–24 (sm
Ahvena(n)maa > ruots *Ahvena(n)landa >> Åland).

ai (Westh), aiai, aijai (Jusl 1745) jne. ’ei!,
au(weia)!, oh!’. Samanlaisia ihmetystä, tuskaa,
varoitusta tms. ilmaisevia interjektioita on
monissa kielissä, vrt. esim. ink ka ly ve va vi ai,
ai ai, md tvser votj syrj vog ostj aj, nr nn aj, saks
ei, latv ai, kr a‰ı jne.
Ojansuu 1921 Lisiä 46, SKES 1955 8.

aihe (Finno n. 1580; murt. muualla paitsi
PPohjanm Peräp Länsip Verml Ink) ’peruste, syy;
(murt. myös) aikomus, aie; oire; luonnos / Anlaß,
Anfang, Ursache; Stoff, Thema; Absicht; (Biol.)
Anlage, Zeichen; Entwurf’, aiheellinen (Eurén
1860 ’yritteliäs’, nykymerk. Lönnr 1874),
aiheeton, aiheuttaa, murt. aihehtia, aiheilla,
aihoa ’aikoa, suunnitella, aprikoida’, aihio (uud.;
Lönnr 1874) ’suunnitelma, luonnos, alkuteelmä’ ~
ka aihella ’palvoa, kunnioittaa, rukoilla’, aihostoa
’ennustaa; toivoa, toivottaa‚ rukoilla’, aihuo
’pyytää hartaasti, rukoilla’, aihurtoa ’aikoa,
suunnitella’, aihos ’rukous’.

Sanojen on arveltu perustuvan ajaa verbin
johdokseen ajeh tai olevan germ lainoja.
Tunkelo 1912–13 FUF 13 99–100, 113–14 (< germ, vrt.
goot aihan < *aikgan ’omistaa’), SKES 1955 8 (sm ~ ka),
Kettunen Vir 1956 140–41 (< *ajeh ♦ ajaa), Koivulehto
Vir 1984 218 (< esigerm *ajes- > goot aiz = lat aes ’kupari,
pronssi: perusaine, josta jtak tehtiin’), Häkkinen 1987 ES 2–
3.

aihki, aikki (Eurén 1860; PSm), aihti- ’suuri
(kasvava) puu, et. petäjä / hoher Baum, v. a.
Föhre’, aihki-, aikki-, aihtipuu, -mänty, –petäjä
jne.
< lp hai |kâ, ai |kâ ’iso petäjä tai muukin puu;
(N) iso mahtava puu, jonka tiedetään kasvavan
etelässä (= tammi)’ (< ksk *aik-, vrt. mn eik, nr ek
’tammi’).
Thomsen 1869 GSI 111 (sm ~ lp < sk), Wiklund 1890
SUST 1 13 (lp < ksk), Qvigstad 1893 NL 84 (lp < sk t. sm),
Äimä 1908 SUST 25:1 7 (sm < lp < sk), SKES 1955 8.

aika1 (Agr; yl.) ’Zeit’, yhd. aikaihminen (1783),
aikakirja (Raam 1642) ’historia, kronikka’,
aikakausi (Cajan 1839), aikakauskirja (Tikkanen
1847), johd. aikainen ’varhainen; johonkin aikaan
kuuluva’, aikuinen ’id.; täysi-ikäinen (yl.)’,
ajallinen (Agr; murt. yl.) ’maallinen (murt. <
kirjak.); oikea-, sopiva-aikainen; luonnollinen’,
aikailla ’viivytellä’ jne. ~ ink aika, aikain ’jhk
aikaan kuuluva’, aikah‰ın ’varhainen’ | ka aika
’aika’, aiku(h)ine ’jhk aikaan kuuluva; täysiikäinen’, aika(h)ine ’id., varhainen’, aikailla
’elellä, vitkastella’ | ly aig((e) (mon. aigad) ’aika’,
aigai7ne s. ed:n demin., a. ’varhainen’, aiguin(e
’täysi-ikäinen’ | ve aig ’aika’, aigaƒl i7ne
’varhainen’, aigastada ’vitkastella’ | va aika
’aika’, aik5a ’kauan (sitten)’, (Tsv) aik(ein
’aikainen’ | vi aeg ’aika’, aeglane ’hidas’, aeguda
’vanhentua’ | li 5aiga ’aika; ilma, mitta’, aigi, aigli,
5aigali ’jhk aikaan sopiva t. kuuluva, oikeaaikainen’ (lp ai |ge ’aika’ todennäk. < sm, samoin
kuin lpN ai |ga, Lu ai´k5a ’kauan sitten’)
? < kgerm *aiwa-z m., vrt. goot aiws, mn æfi
’elinaika; aika; aikakausi’. Myös vanhempaa ieur
lainalähdettä on pidetty mahdollisena. — Ks.
myös aikautua, aikoa.
Moller 1756 Beskr 144 (sm ~ goot), Ganander 1786 NFL 1
11 (sm ~ vi), Porthan 1801 OS 4 323 (sm ~ vi), Rask 1818
Undersögelse 105 (sm lp ~ sk), Castrén Suomi 1844 30 (sm
~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 79 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 110 (+ li; lp < sm;

ims < germ), Kettunen Vir 1934 223 (ei < germ), SKES
1955 8 (+ ly; ei < germ), Collinder 1967 Sprache 13 2 (sm ?
< ieur), T. Itkonen Vir 1974 31 (ims ? < germ *aiwa-),
Häkkinen 1987 ES 3–4.

aika2 (1764; yl.) ’täysikasvuinen, aikuinen;
omalaatuinen, aimo, melko(inen); erittäin, kovin,
sangen / erwachsen, ausgewachsen; beträchtlich,
groß, reichlich, richtig, tüchtig; sehr, recht,
ziemlich’, aika hevoinen (JuslP), aika poika,
aikamoinen jne. ~ ink (? < sm) aika: a. pukk5ari
poika ’kova tappelupukari’ | ka aika ’aikamoinen,
omalaatuinen; sangen, melko’ (aika pohatta, aika
talo yms.) | ly aiga, (Sununsuu) aida id. — Sm >
lpN 5aigâ, ai |gâ, In äjgi ’melko (suuri), erittäin,
sangen jne.’ ja nr murt. Sm aika, aikade,
aikadä(r) id.
Ekspressiivistynyttä aika1 sanan käyttöä, jolla
on semanttisia paralleeleja esim. sl kielissä. Tähän
kuuluu ehkä ka aika yhd:ssa aika-armoine (itk.)
’äidin tunnusnimi’ ja aikamaine, aikamoine,
aikomoine (itk.) ’oman lapsen tunnusnimi;
hellittelysana’.
Ganander 1786 NFL 1 12 (aika2 ositt. s. v. aika1), Renvall
1823 SSK 1 5 (s. v. aika1), Tunkelo 1912–13 FUF 13 109–
13 (+ ka aika ’äiti’ ~ lpT -ajk ’äiti eräiden jumalten
nimissä’; < ieur), *Hakulinen 1946 SKRK 2 91, SKES 1955
8 (lp todennäk. < sm), *Vahros Vir 1964 168–70 (ven
semanttisia paralleeleja), T. I. Itkonen 1968 SUST 145 65 (ly
aida ehkä < lpKo aide, T aida; ks. aito1), Nirvi 1971 InkS 5
(ink ? < sm), Häkkinen 1987 ES 3.

aikautua (Eurén 1860; laajalti murt.), aikaantua
’joutua sattumalta jnnek / irgendwohin geraten’ ~
ka aikautuo ’osua, sattua, joutua’ | ly aigaududa
’sattua, tapahtua’ | va aikauta (prs. aikaub)
’tapahtua’.
Johd:ia s:sta aika, ks. tätä.
Eurén 1860 SRS 24 (♦ aika).

aikoa (Agr; et. PSavo Pohjanm Kain Peräp
Länsip), rinn. paik. aivoa (: aion t. aivon, Agr
aijuon), Jusl 1745 myös aicoan (~ inf. *aiota)
’pitää
tarkoituksenaan,
suunnitella
/
beabsichtigen, vorhaben’, aie (As 1763), aikomus
(kummastakin murt. hajat.) ’hanke, pyrkimys,
tavoite; vehkeily’ (Raam 1642 aicoimuskirjat
’vehkeilykirjeet’); aivoitus (ks. tätä) ~ ka (itk.)
aikuo, aigo- ’saada aikaan, synnyttää’, aikoja
’syn-nyttäjä’; tähän ehkä aikoi-: aikoiarmoine
(itk., Suojärvi) ’äidin tunnusnimi’ (vrt. kuitenkin
aika2) | li aigq ’mitata, päätellä’. — Sm > lp ai |got

’aikoa, mieliä, haluta’; E *aajguve, aajgui, Lu
5aika, N 5aigâ, In aaiga ’aie’, N ai |gomu«s, In
iajguma«s ’aikomus’.
Todennäk. johd. sanasta aika1, ks. tätä, eikä
laina germ taholta, kuten on oletettu.
Lönnrot 1854 Enare 217 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge
46 (samoin), MUSz 1873–81 718 (~ aika), Tunkelo 1912–13
FUF 13 104–08 (< germ *aikgan, vrt. goot aigan, mr ægha
’omistaa; olla velvollinen tekemään jtak’), Kettunen Vir
1934 223 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 25 (sm > lp),
SKES 1955 8 (todennäk. ♦ aika), E. Itkonen 1968 SSK 489
(♦ aika), Häkkinen 1987 ES 4.

ailahtaa (Renv 1823; hajat. murt.) ’sykähtää,
tulla mieleen (tunne, ajatus); (Gan 1786)
mielistellä, liehitellä / zucken; sich (plötzlich od.
stark) regen (Gefühl, Gedanke); schmeicheln’,
ailahdella (JuslP) ’osoittaa mieltymystään‚
heiluttaa
häntäänsä
(koira)’,
ailahtanut,
ailahtunut (paik. murt.) ’mieleltään seonnut’,
ailakoida ’ajatella (Nivala)‚ olla mieltynyt jhk
(Raam 1642)’ ~ ka (run., Salmi) ken lienee
ailehen ajatellut ’kuka lienee ajatuksen ajatellut,
pannut liikkeelle’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka osittain saattavat
liittyä sanaan ailas (ks. tätä), ositt. ehkä ajaa
verbiin; toista deskr. alkuperää lienevät ailattaa
(Gan) ’päästää äkillinen naukuva ääni’ ja va
ailaht(ella ’hirnua, nauraa, huutaa’; ajaa verbiin
pohjautuvat ilm. ailehtia (JuslP, Gan 1783) ja
ailehtaa (kumpikin paik. EPohjanm) ’ajelehtia,
kuljeksia, olla heitteillä tms.’, jotka < ajelehtia
id.; samaa alkup. lienevät myös ailia, ailua (paik.
lounmurt.) id.
Ganander 1786 NFL 1 13 (ailehtia ♦ ajella), Lönnrot 1874
SRS 1 12 (~ ailas), SKES 1955 8 (? ♦ ailas), Kettunen
1957 KV 37 104 (va ailahtelen »hyvin epäluotettava»),
*Nikkilä 1988 Suomi 143 50–51 (ailahtaa jne. ositt. ♦
ailas, ositt. ♦ ajelehtaa jne.).

ailas (Eurén 1860; PSm kansanr.), ailut (mon.
ailuet, Gan 1786; kansanr.) ’vastus, harmi; kipu,
tuska, (äkillinen) pistos / Verdruß, Kummer;
plötzlicher Schmerz, Stich’, äiläs (LönnrLis
1886, loits.) ’id.; kiro’, äilyttää, äilättää, äilöttää
(Lönnr 1880) ’aiheuttaa kipua, kirvelyä’ ~ ka
ailas ’kipu, vamma, pistos (rinnassa, kyljessä);
vastus’, ailastoa ’pistää, tehdä kipeää t. kipeäksi;
lyödä, iskeä kovasti, paukauttaa’ | ly ailaz ’pistävä
kipu kyljessä t. selässä’ | ve ailaz id., ailastada,

ainastada ’pistää’ | ? vi murt. (kansanr.) aine
’tuskallinen, kipeä; vaikeroiva’
? < germ, vrt. goot agls ’sopimaton,
häpeällinen’, agl%o ’vaiva, ahdistus’, agliSa ’tuska,
vaiva’ (ims taholla ainakin ka ja ve -gl-:n olisi
pitänyt säilyä). Toinen mahd. lainalähde on germ
*ail-, vrt. ags 5al- ’tuli’, 5∞æl ’palaminen’, 5∞ælam
’sytyttää, polttaa, palaa’, sk johd. *ail(i)da, nr nn
eld, mn eldr ’tuli’, nr elda ’sytyttää, polttaa,
lämmittää, ennustaa, kiihottaa’, nn elda ’id.;
aiheuttaa kipua, tuskaa; tehdä kipeää; kirvellä’;
ims kielissä alkumerk. ’polttava kipu, polte’.
Thomsen 1869 GSI 111 (sm ~ ka ve; < goot agls), SKES
1955 8 (? < germ), Kettunen 1957 KV 37 103 (♦ ajaa; ei
germ), *Nikkilä 1988 Suomi 143 45–52 (< germ *ail-).

aimo (Jusl 1745; et. PHäme EPohjanm), paik.
aimoo, aimoa (Vhael 1714) ’oivallinen, kelpo,
todellinen, aito, tärkeä; alituinen, vakituinen /
tüchtig, vortrefflich, echt, wichtig; ständig, fest’,
aimo-, aimuasia (Alm 1776) ’pääasia’, aimosti,
aimostansa, aimoasti ’kunnolla, hyvin’ ~ ink
aima ’pelkkä’, aimast5a ’ainoastaan’ | ka aimo
(Suojärvi, kansanr.) ’kelpo, aika(moinen)’ | va
aima ’aivan, pelkästään’, aimo ’häkä’ | vi murt.
aima ’pelkästään, vain’.
Todennäk. = lp ai |bmo ’ilma, maailma;
rajuilma; pitkä ajanjakso, elinaika, välimatka;
henki,
mieli,
ajatus;
voima,
kyky’,
(obliikvisijoissa eräissä sanontatavoissa mm.) E
aajmuon ’kunnollinen, säntillinen, oikea, melko,
sangen’, Pi aim%un, Lu 5aim%on, N aimoin ’hyvässä
kunnossa, hoivassa’, In iaiajmuin ’tallessa’, johd.
Lu ai´mat(is), N ai |bmâdâs ’tavattoman suuri’ (sm
vaikutusta lienevät lpR (Friis) aimo ’melko,
kelpo; sangen’, E aimana, aiman ’melko,
sangen’). On myös oletettu, että sana olisi samaa
alkuperää kuin sm aivan (ks. tätä) ja siis joko
germ (ksk) tai arj alkuperää. Lapin sanaa on
pidetty ksk lainana.
Wiklund 1890 SUST 1 2 (lp < ksk *haim%on-), Wiklund
1894 LpChr 54 (lp < ksk *haima- > mn heimr ’maailma’),
Setälä 1911–12 FUF 12 264–68 (ims < arj), Tunkelo 1912–
13 FUF 13 93–96 (ims aima ~ aiva(n) < germ t. ieur), E.
Itkonen Vir 1934 147–51 (va aimo ’häkä’ ~ lp), SKES 1955
8 (ims ~ lp).

aimottaa (Lönnr 1874; VarsSm Satak) ’kajastaa
valoa, häämöttää, sarastaa; hohkaa lämpöä;
pakottaa, särkeä / schwach leuchten, schimmern;
dämmern; Wärme ausstrahlen; schmerzen’,

aimata, aimailla, aimoa (paik. EPohjanm),
aimunnella, aimurrella, aimuroita, aimuta
’muistaa hämärästi, aavistaa, uumoilla, arvella,
tuumailla, aikailla yms.’, aimainen (taivas, kun
pilvien lomitse näkyy selkeätä; Lavia) ~ vi
aimata, aimuda, äimata ’häämöttää, hohtaa t.
näkyä heikosti; aavistaa, tajuta vaivoin’, aim,
aimus, äim ’himmeä hohde, kajastus; aavistus,
hämärä tieto’. Näiden rinnalla on h-alkuisia
muotoja: haimailla ’uumoilla’, haimia ’aavistaa’
ym., ks. haimi.
Deskr.-sävyisiä
sanoja;
niiden
germ
alkuperääkin on pidetty mahdollisena.
VW 2 1876 128, 140–41 (sm ~ vi; h-alkuisetkin asut, ehkä
myös huomen kuuluvat tähän), Hakulinen 1933 StF 1:2
216– 20, Rytkönen 1936 (h)aim- 1–2 (ims < germ *ai-ma> mn eimr ’valkea savu, höyry’ jne.), SKES 1955 9, EEW
1982–83 40–41.

aina1 (Agr; yl.) ’immer’, ainia(a)n (Sorol 1621),
ainakin (JWegelius 1747), murt. rinn. ainaskin,
ainaten, ainai(n) jne.; ainakaan ~ ink ain ’aina’,
ainakki ’ainakin’ | ka aino, ainos ’aina’ | ly aino, oz | va ain, aina id. | vi aina ’ihan, aivan,
kokonaan; ainoastaan, vain’ (sm > lp 5ain ’vielä,
edelleen, yhä, joka kerta, joka tapauksessa’)
? < baltt, vrt. mpr ainat ’aina, alinomaa’, liett
vienàt, latv vien ’ainoastaan, vain’ (~ mpr ains,
liett víenas, latv viens ’yksi’). Myös vanhempaa
ieur alkuperää on pidetty mahdollisena.
Thomsen 1869 GSI 111 (sm aina ~ ainoa < germ *aina’yksi’), Thomsen 1890 BFB 156 (sm ~ ka va vi; < baltt t.
germ; lp < sm), Setälä 1911–12 FUF 12 267 (ims < arj, vrt.
m-int %en5a mm. ’tällä tavoin, edelleen’ ~ kr oinós jne.’yksi’),
Tunkelo 1912–13 FUF 13 96 (ka ainos < esigerm), Kalima
1936 BL 87 (< baltt), Hummelstedt 1937 FmS 5 240–41 (<
germ), SKES 1955 (+ ly; ? < baltt), Stang 1966 VGBS 55
(< baltt), Joki 1973 SUST 151 102, 118, T. Itkonen Vir
1983 205 (omap.), Häkkinen 1987 ES 5.

aina2 (Jusl 1745; melko yl., ei LounSm) ’verkon
t. nuotan paula / untere od. obere Hauptleine des
(Zug-) netzes, Sim’, vanh. myös ’nuottakota,
nuotankuivauspuu, –tanko (Jusl); (mon.) vapeet;
(esim. puukon tupen) kannike (LönnrLis 1886;
paik. Satak)’, aino (itämurt.) ’verkon paula’, ainas
(VarsSm saaristo) ’verkon paulan päässä oleva
silmus’, aineke (JuslP, Gan 1786), ainike, anike
(Gan;
PPohjanm,
hajat.
et.
itämurt.)
’(kengän)nauha, remmi; (tupen; miekan) kannike;
korvake, silmus’ ~ vi ain, aen (g. –a) ’verkon

paulojen päässä olevat nuorat t. silmukat, joilla
verkko sidotaan jadaksi t. nuotaksi’.
Sanaa on arveltu germ lainaksi (germ *ainia-,
ainio-, vrt. mn einir, nn eine, nr en(e)trä, murt.
ain ’kataja’ jne.; katajankuoresta punottiin ennen
köyttä).
Ganander 1786 NFL 1 14 (sm ~ vi), Karsten 1936 FmS 4
435– 37 (ims < germ), SKES 1955 9 (+ ly; germ lainan
mahdollisuutta ei mainita).

aine (1622; yl.) ’materia, materiaali; aihe; oppiala
koulussa jne. / Stoff, Material, Zutat; Thema,
Grund; (Schul- o. ä.) Fach’, ainekirjoitus (Europ
1853), aineellinen, aineeton (kumpikin JWegelius
1749), aines (LönnrLis 1886; hajat. murt. ainakin
ositt. < kirjak.) ’tarveaine, materiaali’, aine(h)isto
(Lönnr ’sisällysluettelo’ 1840, ’aineskokoelma,
ainekset’ Eurén 1860), ainehtia (etup. itämurt.
Pohjanm), aineksia ’aikoa, aloitella, suunnitella’;
tähän ehkä kuuluvat ainikoida, aunikoida
(LönnrLis; VarsSm Satak) ’id., veistää
hahmolleen, puolivalmiiksi’ ~ ka aineh ’aines,
materiaali, väline’, ainehtie ’aikoa, yritellä’
? < ksk *a‰bnez, *a‰bniz, vrt. mn efni, mr æmpne,
æfne ’aines; aihe; tilaisuus, kyky’, nr ämne ’aine’,
mn efna ’tehdä, suorittaa’, mr æm(p)na ’suorittaa,
aikoa’, nr ämna ’aikoa’. Tämä olisi ainoa sk
lainasana, jossa ims -in- < ksk *-‰bn- (> -fn-). —
LpN 5awnâs (Lu In) ’aine, tarvepuu (esim. jtak
työkalua varten)’< sk.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 419 (sm lp ? < ruots),
Thomsen 1869 GSI 113 (sm lp < sk), Wiklund 1912 MO 5
241 (samoin; vrt. auni(k)oita), Karsten 1934 FmS 2 71 (<
ksk), Rapola Vir 1943 294–95, SKES 1955 10, Hakulinen
1969 SSK 18–19, Kylstra 1974 UAJ 46 45, Häkkinen 1987
ES 5–6.

ainoa (Agr; yl.) ’einzig’, ainut, ainu, johd.
ainoasta(an),
-stansa
(Agr;
yl.)
’vain,
yksinomaan, pelkästään’, ainoinen, ainokainen,
ainukainen ~ ink ainava, -o ’ainoa’ | ka aino,
ainova, ain(uh)ut, ainukaine jne. | ly ainag(o),
ainog, ain(u)oi | va ainago, ain(ego, (Kukk)
ainukaz | vi ainus, ainukene, murt. ainav, ainuv |
li 5ainagi id.
< germ, vrt. goot ainaha m., ainoho f., mys
einac, mas %enag, mn einga, mr enge jne. ’ainoa’,
johd. sanasta goot ains, ags 5an, engl one, mn einn,
mr en, æn, nr en jne. ’yksi’. — Lp ai |dnâ-, ai |dno
’ainoa’ luult. sm välityksellä saatu laina eikä
suoraan < germ (sk). Ims sanan baltt alkuperääkin

on oletettu. — Erisnimen Aino on Lönnr tehnyt
Kalevalaan ka kansanrunotoisintojen säkeen Anni
tytti, aino tytti jälkiosassa olevasta sanasta aino
’ainoa’.
Hallenius 1732 BorFenn 41 (sm ~ goot), Ganander 1786
NFL 1 15 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va),
Thomsen 1869 GSI 111 (+ ? li; ims < germ, lp < sm),
Qvigstad 1881 Beiträge 121 (lp < sm t. germ), Setälä 1890–
91 ÄH 60 (+ ka), Tunkelo 1912–13 FUF 13 96–97 (ka lp <
kgerm), Karsten 1915 GFL 115, *Collinder 1932 Urgerm
181–85, SKES 1955 10 (+ ly), Kylstra 1974 UAJ 46 45,
Häkkinen 1987 ES 6.

airo (Schr 1637; yl.), aira (paik. itämurt.
Pohjanm), airu (LounSm Lemi) ’Riemen, Ruder’,
airokala ’ankerias (Jusl 1745; EPohjanm); siika;
isoin saatu kala, joka annettiin soutajalle
(Länsip)’; airokas ’ankerias (Schr; Pohjanm Kain
Peräp); nuottaveneen (tms. venekunnan) soutaja,
airomies (paik. itämurt. ja PSm)’ ~ ink ka airo | ly
air, -o | ve air (mon. –od, –ud) | va airo | vi aer
(g. –u), murt. air, 5ar, ajor, ajur jne. ’airo’,
aeruda, aerutada ’soutaa’ | li 5airaz, airqz, (Sal)
air ’airo’, airq ’soutaa’
< germ ksk *air%o-, vrt. mn ár, ags mr 5ar, nr
år, åra jne. ’airo’. Joko suoraan germ taholta tai
luultavammin ksm välityksellä > lp ai |ro ’airo’; li
> latv airis, aire ’airo’, air%et ’soutaa’. Myös
lainasuuntaa baltt > ims on oletettu.
Moller 1756 Beskr 145 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 1 57
(sm ~ germ), Thunmann 1772 Untersuch 76, 89 (sm vi ~
baltt), Rask 1818 Undersögelse 105 (sm ~ mn), Castrén
Suomi 1844 27 (sm ~ lp), Grimm 1847 FW 175 (sm < mn),
Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 111
(+ li; ims lp < germ, li ~ latv), Qvigstad 1881 Beiträge 47
(lp < sm), Wiklund 1890 SUST 1 2 (lp < mn), Thomsen
1890 BFB 110 (li sanassa myöh. latv vaikutusta), B5uga
1908 AistSt 8–9 (sm germ < baltt), Karsten 1915 GFL
129, Kettunen 1915 Suomi 4:15:1 78 (+ va hairo), Saareste
1924 LVEM 221 (+ ka; li (Sal) < germ, li airqz < latv),
Kalima 1936 BL 16, Kettunen 1938 LivW 5 (li > latv),
Tunkelo 1946 VeKÄH 633 (+ ly), SKES 1955 10, Kylstra
1974 UAJ 46 45.

airut (Jusl 1745; kirjak.) ’lähetti, sanansaattaja /
Herold, Bote’, airuu (tav. mon.; PKarj) ’enne,
aavistus’, aire ’airut, lähetti(läs) (As 1772);
merkki, enne, oire (Rantsila)’, vrt. aare (ks. tätä) ~
ka (kansanr.) airuet, airuhut, airivot (mon.)
’lähetit’
< germ *airuz, vrt. goot airus ’sanansaattaja’,
mn árr, porr ’id., enkeli’. — LpN 5airâs (In) ’lähetti;
(In us. halv.)’ < germ (ksk) kai sm välityksellä.

Ihre 1769 Gloss XL (sm ~ goot), Rask 1818 Undersögelse
108 (lp ~ mn), Thomsen 1869 GSI 111 (sm lp < germ),
Qvigstad 1881 Beiträge 47 (lp < sm aire < germ), SKES
1955 10, Kylstra 1974 UAJ 46 45.

aisa (Schr 1637; yl.) ’Deichsel’, aisata (Gan 1786;
et. PKarj PSavo Pohjanm PSm), aisoa ’kuoria
puu pitkittäisviilloin niin, että osa jää
kuorelliseksi; panna aisoihin’, aisoittaa ’valjastaa’
~ ink aisa ’aisa’ | ka aisa ’aisa’, aisata (puu),
aisoittoa ’kangistaa’ | ly ai«z((e) ’(ajoneuvojen,
paik. myös aatran) aisa’ | ve ai«z, E myös ai«zaz
’aisa’ | va aisa id. | vi ais, murt. aisk, aes(k) ’aisa’,
aisutama ’varustaa aisoilla’. — Sm > lpN ai |sa
’aisa’ ja nr murt. Sm ajso, äjsu, ejsu id.
Jos ksm *aisa < *aj∆«sa < *aj«sa, ovat sen
vastineita mdE a«zija, M a«zjä ’aisa’ | votj waj{id«z,
vaj{i«z | syrj vo«z, o«z id. (> ostjI E ut«s-jux, P u«s(-jux)
id.); sgr *aj«sa < k-arj *ai«sa-, vrt. m-int ‰ı·s5Fa, slov
serb tvsek oje (ojese-) ’aisa’. Mikäli näiden m-int
ja sl sanojen vastine on esiintynyt kantabaltissa,
se on ollut *ais%o- tai *aisa-, joka myös voisi olla
ksm sanan alkulähde.
Castrén 1844 EGS 164 (sm ~ syrj), Ahlqvist 1856 WotGr
121 (+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve), Ahlqvist
1861 MMdGr 150 (+ md), Rietz 1862–67 SDL 116 (sm >
nr murt.), Qvigstad 1881 Beiträge 48 (sm > lp), Setälä
1890–91 ÄH 233– 34 (+ ka), Lidén 1897 Studien 60 (sm
md < kbaltt), Toivonen 1917 SUSA 34:2 39 (sm mahd. <
baltt; toisaalta md votj syrj, ehkä myös sm vastineet ovat
samaa alkup.), Toivonen 1928 FUF 19 99 (md votj syrj (>
ostj) ? < arj), Kalima 1936 BL 87 (+ ly; ims < kbaltt),
Nieminen Vir 1944 28 (ims ei < kbaltt), Vasmer 1953 REW
1 213 (< kbaltt), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 160 (md votj
syrj < arj), SKES 1955 10, Joki 1973 SUST 151 253 (ims <
kbaltt, muut < arj), UEW 1988 605.

aisti (Gan 1786; laajalti et. itämurt.)
’Wahrnehmungsvermögen;
Sinn’,
murt.
’hajuaisti, vainu; järki, ymmärrys; halu, tahto,
oikku; sisu, kiukku; (uud.) luontainen hyvä
arvostelukyky, »maku»’, aistiton (Gan; paik.
PHäme
PSavo
Kain)
’ymmärtämätön,
harkitsematon, typerä’, aistia ’tajuta, ymmärtää;
harkita’, aistimus (Becker 1820 »jossakin L- t.
ESm rannikolla»; ei tietoja nykymurt.)
’aistihavainto, -tuntemus’, aistin (Elgfoth 1768
mon. aistimet; murt. hajat.) ’aistiva elin, aisti’,
aisto (Gan; etup. lounmurt.): ajaa aistonsa
’toteuttaa tahtonsa, pitää päänsä, täyttää tehtävänsä
yms.’, aistopäinen ’itsepäinen’ (vanh. sanak.

aistaita ’huomata, ymmärtää’ perustunee
erehdykseen: po. astaita, ks. tätä)
? = lp ai |cât ’havaita, huomata, ymmärtää’ tai
? < kgerm *aist%e(ja)-, vrt. goot aistan ’pelätä jtak,
kunnioittaa jkta’. — Sananvartaloita aist(a)- ja
asta- on pidetty toisaalta samaa, toisaalta
kokonaan eri alkuperää olevina. Sm aist(a)-, aisti
jne. ovat mahd. saaneet vaikutusta haistaa, haisti
ja vaisto sanoista.
JuslP 4a (aistimet, astaita < goot aistan), Ganander 1786
NFL 1 15a (aisti ~ haisti ~ astaita), Boller 1856 SbAW 19
318 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 48 (samoin),
Ojansuu Vir 1909 59 (aista- > asta-), Hakulinen 1933 StF
1:2 73 ((haju)haisti > aisti), Toivonen Vir 1938 337 (aist(a)> asta- vrt. veistää ~ vestää, sm ? ~ lp), SKES 1955 10,
Koivulehto Vir 1976 248 (sm aisti, aistai- ~ astai- < kgerm
*aist%eja-).

aita (Agr; yl.), murt. ja vanh. kiel. tav. merk.
ohella myös ’aidattu alue, tarha / Zaun;
eingezäuntes Stück Land’, johd. aidas, aidata,
aitaus; aituri (Jusl 1745; laajalti murt.), rinn.
aitomus, aitumus, aitamus, aitimus ’aidan yli
karkaileva (hevonen)’ ~ ink aita ’aita’, aijas
’aidas’, aijoitt5a ’aidata’ | ka aita ’aita’, aijas
’aidas’, aijata, aituo ’aidata’; aitamus, aitomus,
aito(i)niekka ’aituri (hevonen)’ | ly aid, aid(e (g.
aidan) ’aita’ | ve aid id., aid(eida, -ta ’tehdä
aita(a)’, aid7nik ’aituri (hevonen)’ | va aita (mon.
ad'jad) ’aita’, ad'jottu ’aidattu’ | vi aed, aid ’aita;
aitaus, puutarha’. — Sm > lpN ai |de (In Ko Kld)
’aita’, N aides, In ääi∞dis ’aidas’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 172 (sm ~ lp kyrkonaita),
Ganander 1786 NFL 1 15a (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844
30 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va vi), Ahlqvist
1859 Anteckn 79 (+ ve), Setälä 1896 NyK 26 414 (+ ka; sm
> lp), SKES 1955 10 (+ ly).

aitilas (Länsip) ’levollinen, rauhallinen / ruhig,
ungestört’
< lp, vrt. E aajdeles ’hiljainen, rauhallinen
(lapsesta)’, N ai |dâlâs, ai |dilâs ’rauhallinen,
häiritsemätön, syrjäinen (esim. laidunpaikka, jota
eivät kulkijat häiritse); avara (aukiosta)’.
SKES 1955 11 (lpE aajdeles sanaa pidetty äjdie ’suolaton’
sanan johdoksena; ks. aito1).

aitio (ei vielä Lönnr) ’aitaus, kehys (paik. KSm);
(uud. Koskimies 1906) teatterin aitio /
eingezäuntes Stück Land, Rahmen; Loge’.

Sana voi olla alunperin laajemmaltikin murt.
esiintynyt aita sanan johdos.
aito1 (Poppius 1816 kirjeessä Gottlundille;
painetussa kansanrunossa 1819 »Tien [= Teen]
paijan palttinaisen / Taikka aito aivinaisen»; Laatja PKarj Savo, hajat. Kain ja KHäme) ’oikea,
sekoittamaton, puhdas; aivan, puhtaasti / echt,
unvermischt, rein, pur; völlig’, aitojaan,
aitoaltaan (paik. LaatKarj Savo) ’pelkästään,
paljaaltaan’ ~ ka aito, aido (Ilomantsi Suistamo <
sm) ’aito, aivan’ | ? ly aida ’aika, melko’ (luult.
kuitenkin sanan aiga ’aika (suuri jne.)’
rinnakkaismuoto, ks. aika2).
LpN âid#o, âit#o ’todella, varmasti; joka
tapauksessa’, Lu aihtu ’todellakin’, Ko aide, T aida
’juuri, vasta‚ (T myös) kaikkein (superl.
yhteydessä)’ todennäk. < sm; lp:ssa on myös
äännevariantteja (In æjdu mm. ’juuri, kokonaan,
äskettäin, aivan’, Ko e´de ’vain, ainoastaan’ ja E
ujte, iijte ’todella, varmaan’, Pi uihto, Lu åihtu
’tosiaankin, todella’), joiden äänt. suhde sm aito
sanaan on vaikea selittää; lpE äjdie ’suolaton,
suolaamaton’ kuulunee sm äitelä sanan
yhteyteen; ks. myös aitilas.
Setälä 1896 NyK 26 414 (sm ~ lp), Rapola Vir 1939 10–11,
SKES 1955 11 (lp todennäk. < sm), T. I. Itkonen 1968
SUST 145 65 (lp ehkä > ly aida), Koivulehto 1973 NPhM
74 605– 06 (? ♦ aita).

aito2 (Länsip) ’porolauman lumeen polkema tie /
von einer Rentierherde in den Schnee getretener
Pfad’
< lpLu ai´t%o (U) id.
SKES 1955 11.

aitta (Agr; yl.) ’säilytysrakennus / Speicher,
Vorratshaus’ ~ ink ka aitta | ly ve ait (g. aitan) |
va aitta (? < ink t. sm) | vi ait (g. aida, murt. aita) |
li 5aita ’aitta’ (sm > lp ai |te id.)
? < baltt *aita, mikäli tällaisen sanan jatkaja on
liett áit(i)-: áit(i)varas ’(kansanr. mm.)
painajainen, lentävä kummitus; haltija, joka tuo
omistajilleen viljaa, heinää, maitoa yms. aitassa
säilytettävää tavaraa; (alk. ? aitan-vartija); (myös
áitas, óitas) levoton, kuljeksiva ihminen’ (? = sl
*%oit5a-, *ait5a- > bulg jatka, puol tvsek jata, jatka
jne. ’myyntikoju; heinälato’). — Ims sanaa on
pidetty myös ksl lainana, mikä ajoitussyistä on
epäto-dennäköistä; liett sanalle on esitetty
toisiakin selityksiä. Esitetty etymologia ims aitta

~ mdE utomo, M utÄqm ’aitta’ ei äänt. ole
mahdollinen.

’aina (myös vahvistussanana); joka tapauksessa’.
Ks. myös aivina.

Porthan 1788 OS 5 15 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 37 (+
lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve), Donner 1879
Verwandtschaft 22 (+ li), *Lidén 1912 MO 5 198–202 (sm
vi lp < baltt *aita), Kalima 1936 BL 88 (+ ka ly; ? < baltt;
lp < sm), Vilkuna 1947–48 KV 27–28 274–75 (ims < sl),
Fraenkel 1952 ZSlPh 21 140–50 (liett sanalle toisenlaisia
selityksiä), SKES 1955 11, Ariste 1967 SFU 3 169 (ims ~
md), Mägiste 1977 JuhlakRaun 155, EEW 1982–83 45 (<
*ajetta ♦ ajaa: tuskin oikeaan osuva selitys), UEW 1988
605 (ims ~ md).

Ahrens 1843 GrEhstn 86 (sm ~ vi), Hunfalvy 1866 NyK 5
383 (sm ~ lp), Setälä 1911–12 FUF 12 264–68 (+ ka; lp <
sm; ims < arj), Tunkelo 1912–13 FUF 13 93–96 (< joko kir t. germ), Karsten 1934 FmS 2 72–73 (sm < ksk), SKES
1955 11 (? < arj), FUV 1955 129 (? < ieur t. germ), Nirvi
1971 InkS 7 (ink aivan < sm), Joki 1973 SUST 151 247 (?
< arj), Koivulehto 1973 NphM 74 605 (< germ), Häkkinen
1987 ES 7.

aittua (Flor 1702; etup. VarsSm), aettua (Gan
1786) ’turvota, paisua (erik. lehmästä, jonka
utaret alkavat turvota lähestyvän poikimisen
merkkinä) / schwellen (bes. von den Eutern der
Kuh kurz vor dem Kalben)’ ~ va aittava, aitt(ev(e
’tiine (lehmä, lammas)’ | vi saarimurt. aituda id.
(sm > lpN 5aidâstit ’tulla tiineeksi (lehmä)’)
luult. < ajettua (ks. ajos); oletettu myös germ
alkuperää (germ *ait- ’paisua’, vrt. mys kys eiz
’paise’, mn eitill ’rauhanen, pahka’).
Toivonen 1917 SUSA 34:3 3 (sm vi < germ), Ojansuu 1921
NphM 22 61–62 (< ajettua; sm > vi), Kyrölä Vir 1933 453
(sm lounmurt. ~ vi), SKES 1955 11 (? < germ), T. Itkonen
1972 HAik 105 (sm aittuva ’tuntuva lehmä’ < vi), EEW
1982–83 46–47.

aivan (Martti n. 1580 »ainan [!] päänäns»,
Petraeus 1649; yl.) ’ganz, genau, völlig, sehr,
gerade’, aivankin (LPetri 1649), aivoin (Hemm
1616), aivastansa (Raam 1642) ’vain, ihan,
pelkästään’, aivonkin ’ainakin, kuitenkin‚ jopa’
taiv.-muotoja sanasta aiva (a., Agr »aijua
hywuyys»; vanh. kiel. 1700-luvulle) ’pelkkä,
paljas; yksinomainen, (adv. Hemm 1616;
nykymurt. vain EPohjanm) aivan’ ~ ink aivan (?
< sm), aiven, aivoin ’aivan’ | ka aivan id., aiven,
aivin ’id.; aina’, aivein ’aina’ | ly aivan ’aivan’,
aivin ’aina’ | va aiv5a, aiv%o, (Kukk) aiv%on ’aivan,
erittäin’ | vi aeva, aiva ’ihan, aivan, kokonaan,
vain’ (sm > lpN âiv#e (E Pi Lu Ko) ’vain, aivan,
täysin jne.’; vanhempi laina on ehkä lpPi 5aipan, N
5aibâs, In aaibas ’aivan, kokonaan’)
joko ? < arj, vrt. m-int %eva ’(aivan) niin;
ainoastaan’, av a%eva- ’yksi, yksinäinen, ainoa,
eräs, joku’, a%ev35a ’niin’, mpers aiva jne.
tai < germ *aiwa-, vrt. goot aiws ’pitkä aika,
ikuisuus, tämä aika, maailma’, aiv ’joskus’, mn |æ

aivastaa (Raam 1642; laajalti murt., merk. myös
’aavistaa’) ’niesen; ahnen’, aivas (KarjKann Ink
PKarj Peräp Länsip) ’enne, ennusmerkki; oire;
aivastus’, aive (paik. PSavo PKarj) ’aavistus,
enne (esim. suun syyhyminen, korvien soiminen),
aihe, aie, suunnitelma’ ~ ink aivast5a ’aivastaa’,
aivas ’aivastus; enne’ | ka aivastautuo ’aivastaa
(tärkeän aikeen onnistumista ennustettiin
aivastamisesta)’ | va aivass5a ’aivastaa’, aivas(ella
’aivastella’, aivaz ’aivastus (myös ennemerkkinä)’ |
vi aevastada ’aivastaa’, murt. aivas, haevas
’aivastus’, E aivit tegema ’aivastaa’. Monet
kansat ovat vanhastaan pitäneet aivastusta
ennusmerkkinä, esim. Odysseiassa Penelopeia
toteaa: »poikani aivastus sepä tietää onnea mulle».
Ganander 1786 NFL 1 16 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
121 (~ va vi), Rikkonen Vir 1933 477–78 (♦ aivas ’enne’),
*Hakulinen 1938 Hyvä Tuomas 156–59, SKES 1955 11.

aivia (LönnrLis 1886; Savo KSm Pohjanm Kain
Peräp, hajat. muualta), rinn. aivoa, äiviä, aihia,
aihoa, aihvia ’luotella (kankaan, maton reuna),
harsia harvoin pistoin / überwendlings nähen,
heften’, vrt. vi (Wied) aemastada ’ompeluksin
kirjoa’, murt. aevits (myös ae, aeYomblus) ’reikä-,
koristeommel’ ja lpN (Friis) aivastet ’kutoa
verkon
t.
nuotan
viimeinen
lanka
kaksinkertaiseksi’.
SKES 1955 11, EEW 1982–83 16, 48 (vi aemastada johd.
v:n ajada johd:sta ae (< aje), aevits yhd. ae + vits).

aivina (Jusl 1745; laajalti murt.), aivin (: aivimet,
harv.) ’pellavista t. hampuista käsittelyn jälkeen
käteen jäänyt paras, puhdas osa; siitä kehrätty
lanka ja myös siitä kudottu tav. neliniitinen
kangas / die feinsten bzw. reinsten aus Flachs od.
Hanf gewonnenen Fasern; Garn od. (gew.
vierschäftiger) Stoff daraus’, aivinainen ’aivinasta
tehty‚ aivinakangas’ ~ ink aivina ’puhdistettu
pellava’, aivinain ’aivinasta tehty’ | ka aivina

’eräs Suomesta tuotu (neli- t. kolmivartinen
täyspellavainen) kangaslaji’ | va aivina, aivana
’aivina’ (< ink ka < sm, kuten myös lpLu ai´van
’hyvä hamppu, hyvä ruoka, paras heinä, jäkälä’, N
ai |vân ’oivallinen, erinomainen, luotettava;
valikoitu, paras villa’).
Johd. sanasta aiva (ks. aivan), mahd.
kuitenkin < germ *aiw‰ına, vrt. goot aiweins
’ikuinen’, mys %ew‰ı(n) ’id.; ikuisuus’, mn |æfin-:
|æfinlige ’ikuinen, pysyvä, aina kestävä yms.’, mr
ewinne-: ewinnelik, nr evinnerlik id.
Ahlqvist 1871 KO 81 (aivina omap., ♦ aiva), Setälä 1911–
12 FUF 12 265 (lp < sm), Karsten 1934 FmS 2 73 (< ksk),
SKES 1955 11 (♦ aiva), *Koivulehto 1973 NphM 74 604–
05 (sm < germ), Kylstra 1974 UAJ 46 46.

aivo (Agr; yl., tav. mon. aivot, vanh. myös yks.)
’Gehirn; Vernunft, Verstand’, aivu (Agr), aimu (:
aimut, Saarijärvi) ’aivot’; tähän mahd. myös
aivenat (Jusl 1745) ’ohimot’ ~ ink aivot ’aivot’ |
ka aivot ’id.; luunydin’ | ve aiv(od), aiv(ud)
’aivot’
= lpN vuoinâ«s, vuoinâmâ«s (Lu In Kld T)
’aivot’ | ? mdM uj ’id.; ydin’ | ? unk agy ’aivot;
ydin; (pyörän) napa; (vanh.) (pää)kallo’ || ? samJr
näewäei, 7nemäei ’aivot’ | ? Jn ae, eb%e | ? T d'ia | ?
slk k%ou, küu(n) | ? Km huju, kcuju id. — Ks. myös
aju.
Ganander 1786 NFL 1 16a (sm aivo, aju ~ vi), Ahlqvist
1859 Anteckn 79 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 178 (+
md), Setälä 1896 SUSA 14:3 20 (+ lp), Setälä 1912–14
FUFA 12 21, 23, 119 (+ samJr Jn T slk ? Km; Jr sana kai ♦
naiwa ’pää’ eikä kuulu tähän), Toivonen Vir 1937 139 (?
md ? unk), Toivonen Vir 1938 338 (+ ka), SKES 1955 12
(samJr Jn; ? slk ja Km), FUV 1955 2 (? = md unk sam),
MSzFE 1967 73, TESz 1 1967 106, EEW 1982–83 51,
UEW 1988 5 (? sm-volg, ? sgr *ajne).

aivoitus (Agr aijwotuxes, aiuotuxes) ’aie,
suunnitelma, ajatus / Absicht, Plan, Gedanke’ on
vanh. kirjakielestä nykykieleen periytynyt sana,
joka pohjaa verbin aikoa (ks. tätä) murt. heikkoon
asteeseen (esim. prs. aivon, 1. inf. aivoa, huom.
myös Agr aighotuxens, aijkotuxens), johd. vanh.
kirjak. mm. aivo(i)ttaa (As 1666 aiwotettu
’tahallinen’), aivo(i)tella (Flor 1702; Lempäälä)
’aikoa, tarkoittaa, suunnitella’.
Juslenius 1745 SSC 4 (aivoitus ♦ aicoan (aikoa)), SKES
1955 8.

ajaa (Agr; yl.) ’fahren; (ver-, an-, be)treiben’, ajo
(itämurt. aju); ajokas ’ajohevonen, –poro’, ajuri
’kuski’, ajattaa mm. ’panna ajamaan, kuljetuttaa,
uittaa tukkeja’,
ajatus
(paik.
itämurt.)
’ajattaminen, ajo’ (ks. erikseen ajatella),
ajelehtaa, ajelehtia, ajella jne. (ks. myös aittua,
ajos) ~ ink ajj5a ’ajaa hevosta, kulkea hevosella;
karkottaa’, ajo ’ajo, veden rannalle tuoma tavara’
| ka ajoa ’ajaa, kuljettaa; soutaa; pakottaa
(menemään), karkottaa; ajaa takaa (esim. riistaa);
työntää, tunkea, painaa’, ajo, ajokas ’ajoporo’,
ajattoa ’ajattaa’, ajatella (merk. myös) ’ajaa
pakoon’ | ly ve ajada mm. ’ajaa (hevosella),
soutaa; hiihtää, karkottaa’ | va aj5a ’ajaa hevosta;
karkottaa’, ajo (Tsv) ’ommeljakso, neulos’ | vi
ajada ’ajaa; karkottaa; luoda karvansa, toimittaa
(asia); ommella; soittaa’, aje, ae ’ommel, reunus;
käänne (vaatteessa); tuulastus’, aju ’ajo; ommel’,
aeleda, ajeleda ’ajelehtia, kuljeksia (joutavana);
kieriskellä, madella’ jne. | li aC ijjq mm. ’ajaa;
ajaa takaa, syöstä’, aC ilq ’juosta, kiiruhtaa;
virrata’ yms., aj5abqz ’pistos (ruumiissa, vrt. ailas,
ajos)’
= lp vuoggjet ’ajaa, matkustaa’ jne. (lpN
aggjet ’ajaa’ < sm) | votj uj{in{i, uin{i ’ajaa, ajaa
takaa’ | syrj vojn{i ’karata, lähteä karkuun jnk
kanssa; viedä nopeasti pois’, vojl{in{i ’juosta’,
vojledl{in{i ’ajaa; ajaa takaa’ | vogI wojt- ’ajaa
takaa’, (? E I aj-, L P oj- ’karata, paeta’, ajt-, ojt’juoksuttaa, antaa juosta’)
? < ieur *a7g-, vrt. m-int ájati ’ajaa’, av azaiti
’id.; kuljettaa pois’, kr ag%o ’vien’, lat ago ’ajan,
vien, toimin’ jne. (yhdistys on konsonantin takia
epävarma).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 553 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 10 (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 430 (sm vi lp
~ mm. lat), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 79 (+ ve), MUSz 1873–81 876 (+ syrj vog),
Qvigstad 1881 Beiträge 47 (sm > lp aggjet), Thomsen 1890
BFB 49 (+ li), Aminoff 1896 SUSA 14:2 13 (+ votj),
Munkácsi 1901 ÁKE 621 (< ieur), Setälä 1911–12 FUF 12
166 (sm lp < ieur a7g-), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 156
(ims lp perm), SKES 1955 12 (ims lp perm vog ? < ieur),
FUV 1955 129 (< ieur), Liimola 1966 Sananj 8 24 (vain
vog vujt- tähän, ei oj-), Joki 1973 SUST 151 247 (? < ieur),
Koivulehto Vir 1984 222 (< ieur), Häkkinen 1987 ES 8,
UEW 1988 4–5 (? < ieur).

ajastaika (Agr; laajalti murt.) ’vuosi / Jahr’, rinn.
mm. ajasta-aika, aas(t)aika, (Gan 1786) aastakka,
aasta(k)- ki, aastaa, (Renv 1823) aasta ~ ink
5astaika, 5astaka | va aigassaika | vi aasta, murt.

aast, aasta(i)g, ajastaig jne. | li 5aigast id. (sm > lp
Sompio aistaki id.)
< *aigasta (= ajasta) aika. Raamattu on ilm.
vaikuttanut sanan levintään sm:ssa; ainakin sm
lounmurt. aasta voi olla < vi.
Ganander 1786 NFL 1 13 (sm ~ vi), Renvall 1823 SSK 5 (<
ajasta-aika), Ahrens 1843 GrEhstn 113 (vi < ajast aeg),
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va), Ojansuu Vir 1922 32–33
(? < *aigais-taika, käännöslaina < sk, vrt. tansk tidetegne, bræt ’ajantaulu’), Toivonen 1955 SanaSan 9, SKES 1955 8,
EEW 1982–83 6.

ajatella (Agr; yl.), aatella ’denken’, ajattaa
(Raam 1642) ’miettiä, keksiä, sepittää’, ajatus,
paik. murt. ajatos (kumpikin Agr), ajate (paik.
KPohjanm Kain) ’miete, tuuma, aie yms.’, aatos
(Gottlund 1817; laajalti murt.) id., aate ’enne, oire
(harv. PPohjanm PSavo); idea, ajatussuunta (uud.
Eurén 1860)’, ajatuttaa (Alm 1772; paik. murt.)
’panna ajattelemaan, arveluttaa’, ajatteluttaa ~ ka
ajatella ’miettiä, aprikoida’, ajates ’suunnitelma,
aikomus’, ajatus ’(paha) ajatus, aie’ | ly ajatez
(loits.) ’paha ajatus’ | ve ajateldaze (Ahlqv)
’harkita, tuumia’, ajatez (loits.) ’paha aie;
panentatauti’, ajatuz (Ahlqv) ’ajatus, kuvittelu’ |
va ajat(ella ’ajatella’, ajatuz ’ajatus’ (? < sm) | vi
(koillmurt.) ajatada ’ajatella, pohtia, muistella
vanhoja aikoja’, ajattelema ’ajatella’ (? < sm,
kuten ainakin vi uud. aade (g. aate) ’ylevä aate’,
lpLu 5aj5atallat ’ajatella, miettiä’, 5aj5atis, –us
’ajatus’; äänt. tarkka sm sanan vastine on lp
vuojatâllât ’ajaa takaa’).
Johd. verbin ajaa (ks. tätä) fakt.-johdoksesta
ajattaa: ajattelemisella on alkujaan nähtävästi
tajuttu mietinnän kohteen kuvaannollista takaa
ajamista, tavoittelemista, vrt. ajan takaa tav.
merk. ohella ’koetan palauttaa t. saada mieleeni’,
nr jag far efter id.; myös aju (ks. erikseen)
’ajatus(kyky), järki, mieli, ymmärrys; (mon.)
aivot’ voi olla ajaa verbin johdos (vrt. aivot).
Juslenius 1745 SSC 7 (~ aju), Ahlqvist 1856 WotGr 121
(sm ~ va), Lönnrot 1874 SRS 1 3, 4 (aatella, aate, aatos <
ajatella jne.), Lumio Vir 1909 52 (ajatella ~ ajaa), Mägiste
1931 EKirj 25 104 (sm > vi), Rapola Vir 1939 10 (kirjak.
aatos sanasta), E. Itkonen 1941 FUF 27 168 (ajatella ~ lp
vuojatâllât ’kulkea, ajaa takaa’), SKES 1955 12 (+ ve; va <
sm), Häkkinen 1987 ES 8.

ajattara, ajattaro (Jusl 1745; LPetri 1670
ajataro) ’jokin paha henkiolento; ilkeä
naispuolinen
metsänhaltija,
joka
vietteli
metsästäjiä;
noita-akka,
metsänpeikko;

painajainen, mara / weiblicher böser Geist, böse,
in die Irre führende Waldfee; Hexe; Alp’, rinn.
Ajasteri (Muonio, loits.: »Näitä syän syöksemiä,
Ajasterin ampumia»), Ajatar (Castrén 1853;
oppitekoinen?); ajattari (paik. Pohjanm PHäme),
ajakka (JuslLis; melko laajalti murt.) mm.
’nopeasti liikkuva, kovasti huutava, (Verml myös)
pienikokoinen olento, joka asuu metsässä ja
joskus nauraa pahalla äänellä’, ajattaro(inen),
ajastaroinen (paik. LounSm Häme), rinn. aattara
’kömpelö, saamaton, hajamielinen, epävakainen,
vallaton tms.’ ? ~ vi aiatar, ajatar, E äi(j)ätär
’väkevä kirous ja voimasana; paholaisen äiti
yms.’ (vrt. sm Renv 1826 äijätär ’vanhuuden
jumalatar’).
Sanojen alkuperä hämärä: ne voivat liittyä
verbiin ajaa (ks. tätä) ja sen johdokseen ajattaa,
kuten ilm. ajattaja ’peikko, joka huusi metsässä
viekoitellakseen luokseen lapsia (Fellman); olento,
jonka uskottiin öisin ahdistelleen kotieläimiä, niin
että ne aiheetta hikosivat t. niistä lähti karva
(hajat. Savo PPohjanm)’, ajajainen (kaakkmurt.
ESavo Ink; paik. myös ajaja, ajokas, ajokki) id.
Monia
muitakin
selityksiä
on
esitetty:
sekaantumina näihin on liitetty sm (ositt. ka) loits.
esiintyvä Aattara jne. (A:n, Atsaran, Attalaisen,
Aholaisen, Ahtolaisen, Ahkolaisen, Ajolaisen
aidan vitsas); varsin epätodennäköisiä ovat kaikki
esitetyt oletukset baltt turk sk ja vanhasta ieur
taholta tulleesta tai Raam 1758 välityksellä
saadusta itäm. (aram) lainasta.
Becker Käsik (1896 SMA 15 130; ♦ ajaa), Castrén 1853
FMyt 114 (Ajatar ♦ ajaa), Castrén 1853 Reisen 3 113
(Schiefner: sm ~ vi), Setälä 1902–03 FUF 2 161 (Mikkolan
mukaan sm < baltt, vrt. liett aitvaras, ks. aitta), Korsch
1911–12 FUF 12 150–53 (~ pers turk), K. Krohn Vir 1918
24–33 (~ sk), Setälä 1927 Sanastaja 3 33–34, Mägiste 1928
Demin 31 (vi äiätär, äio, äi ~ sm häijy), Kalima 1936 BL
88–90 (sm ? < baltt, vrt. kuitenkin aitta), Harva 1948
SmMuin 130, SKES 1955 12, Okkonen 1968 KV 41 58–64
(~ aram), EEW 1982–83 4046–47.

ajeerata (länsimurt., et. PPohjanm; rinn.
akeerata) ’telmiä, kujeilla, juonitella / tollen;
schäkern, Streit suchen’
< nr agera id.
Karsten 1934 FmS 2 74 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 6,
Vuorela 1979 KpS 16.

ajettua ’turvota’ ks. ajos.
ajo1 ’Fahrt’ ks. ajaa.

ajo2 (Peräp Länsip, et. pn:issä) ’niittyraivio / in
Toponymen entspr. »-rode» o. ä.’, yhd. ajoniitty
’raivattu rantaniitty’
< lpN aggjo ’puuton tasanko’, jollei
lainasuunta ole päinvastainen.
T. I. Itkonen Vir 1948 158 (sm > lp), SKES 1955 13 (sm <
lp).

ajos (Finno 1615; laajalti murt.) ’paise /
Geschwür, Furunkel’, ajettua (Raam 1642)
’turvota’, ajetus ’turvotus’ ~ ink ajos
’märkäpesäke, paise’, ajatt5a ’turvottaa’, ajatos:
ajatoksis ’turvoksissa’ | ka ajos ’ajettuma; ajos’,
ajantahine ’ajos, paise’ | ve ajati«s mm. ’paise,
ajos’.
Johd:ia v:stä ajaa (ks. tätä), jolla on myös
merk. ’turvota, tulehtua, märkiä’ (yl. muualla
paitsi VarsSm Satak), myös ka ajoa, ly ve ajada
mm. ’muodostaa märkäpesäke, pahka’, va aj5a
’ajettua’.
Juslenius 1745 SSC 5 (ajos ♦ ajaa).

aju (Agr »henen aiwhuns» (ill.); lounmurt. Satak
EHäme ESavo KarjKann) ’aivot; (hajat., eniten
PKarj Kain) ajatus, järki, mieli, ymmärrys /
Gehirn; Vernunft, Verstand’, ajuton (Juva)
’ymmärtämätön, älytön (Jusl 1745 »aivoja vailla
oleva»)’, ajuta (WK 1701; Nivala) ’tajuta,
ymmärtää’ ~ ink ajut ’aivot’ | va aju, (mon.) ajud
’aivot; ymmärrys’ | viP aju, E ai, aid (g. aiu),
aelmu id. (ink ? < sm t. vi; va kai < vi).
Lounmurt. aiju, aju ’aivot’ < aivu (ks. aivo);
merkityksessä ’ajatus, ymmärrys’ luult. johd.
verbistä ajaa.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk agy), Ganander 1786 NFL 1
16 (aju ~ aivo ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va),
Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 179–80 (lounmurt. aju < aivu),
SKES 1955 12 (s. v. aivo), Kettunen 1958 UAJ 30 251 (va <
vi; ims aju ♦ ajaa), *Rapola Vir 1959 275–83, EEW 1982–
83 51.

akaatti (Raam 1642 Achat), rinn. agaatti
’koruesineiden ja astioiden valmistukseen
käytetty kvartsijalokivi / Achat’
< vur achat, nr agat, ns Achat, ransk agate,
klat agates, kr ahátes; Plinius vanhemman
mukaan kivi on saanut nimensä Sisiliassa olevasta
Achates-joesta, jonka varrelta sitä ensinnä
tavattiin.

Streng 1915 NRL 3, SKES 1955 13.

akana (Agr; laajalti murt.) ’kauna, ruumen,
vihne, viljan kuori tms. puintijäte / Spelze,
Granne, Spreu’ ~ ink akk5ana ’akana’ | ka akana
’jyvän kuori; rikkaruoho; huoli, kauna’ | ly agan
(mon. -ad t. -od) ’akana, vihne’ | ve agan (mon. od) | va akana | vi agan, hagan | li ag5an(qz) id.
< germ *agan%o, vrt. goot ahana, mys agana,
mn pogn, nn agna, nr agn jne. ’akana’. — Samasta
lähteestä lpR (LÖ) agne, N avdna id.
Hallenius 1732 BorFenn 41 (sm ~ goot ruots), Ganander
1786 NFL 1 17 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 113 (vi),
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va), Thomsen 1869 GSI 111
(+ li; ims < germ), Qvigstad 1893 NL 96 (lp < mn), Karsten
1915 GFL 130 (ims < kgerm), *Collinder 1924
JuhlakPipping 77–78, SKES 1955 13, Koivulehto 1972
NphM 73 582, Kylstra 1974 UAJ 46 46–47.

akatemia (1634 Academiaille all.) ’yliopisto t.
muu korkeatasoinen tieteellinen t. taiteellinen
oppilaitos, tiede- t. taideseura / Akademie’
< ositt. ehkä suoraan, osaksi ruotsin
(akademi(e)), saksan ja ranskan välityksellä < lat
academia < kr akademía, akademéia ’se puisto,
jossa Platon opetti (saanut nimensä tarusankarista
Akádemos, toisen tiedon mukaan tämännimisestä
Ateenan kansalaisesta, joka lahjoitti paikan
tieteellisiä opintoja varten)’.
Streng 1915 NRL 3, Rapola 1953 Rr 83–86, SKES 1955
13.

akeerata ks. ajeerata.
akileija (Lönnr 1860 akileia), murt. akleia,
akleiona, aklee, akleina, akilias, atvaleena
’leinikkikasvien heimoon kuuluvista, Aquilegiasuvun koristekasveista, et. A. vulgaris / Akelei’
< nr akleja (1538 akerleja), murt. (h)akleija, –
jon jne. (< kas akeleja = mys mm. agaleie, holl
akelei < klat aquileja, aquilegia; lat sanan
alkuperä hämärä).
Hellquist 1939 SEO 7.

akita (Lönnr 1874; VarsSm) ’hoivata, hillitä,
pitää kurissa / pflegen, hüten, bändigen’, akitella
(Kuolemajärvi) ’hoitaa’, todennäk. johd. samasta
akki- vartalosta kuin akkiloida (Eurén 1860; etup.
itämurt.), akkeloida ’suojella, varoa, hoitaa,
puuhata’, vrt. myös akkiloida, akkinoida ’harkita,

miettiä, suunnitella’ ~ ka (myös Tver) akkiloija
’hoitaa, valvoa, varjella; pitää kurissa; harrastaa;
liikutella raskaasti jtak’. Tähän ehkä kuuluu myös
hellittelysana sm (kaakkmurt.) akkimainen ~ ink
akkimain ’rakastettu, armas’.
Toivonen Vir 1938 33 (sm ~ ka), Rytkönen 1950 JKKYV
1949– 50 (akkiloida ♦ akka1; merk. kannalta vrt. ven bába
’akka’ ~ bábniVcaƒtsja ’akkiloida lasta’), SKES 1955 13.

akka1

(Agr; yl.) ’vanha nainen, eukko, muija; (us.
halv.) aviovaimo; isoäiti; (Martti n. 1580; ei murt.)
isoäidin äiti, (Flor 1678; ei murt.) isoisän äiti /
(alte) Frau; (pej.) Alte, Weib; (Ur)großmutter’,
leik. myös naaraslinnuista: akkametso, -teeri ~ ink
akka ’vanha nainen, mummo’ | ka akka ’vaimo,
vanha nainen’ | ly akk, akke, akku id. | ve akk, ak id.
| va akka (Must), hakka (Kett) ’akka’ | vi akku (? <
sm): metsa-akku ’susi’
= lpN ak |ka (E U Pi Lu Ko Kld T) ’akka,
vanha vaimo‚ (Ko Kld myös) isoäiti, mummo’, N
ak |ko (Lu In Ko Kld T) ’isoäiti; vanha nainen’ (>
sm ahku, ks. ahku3).
Samantap. sanoja on useissa kielissä, esim. mint akk5a ’äiti’, kr (h)akk%Fo ’Demeterin imettäjä’, lat
Acca Laurentia; tvsuv akka, ak, ako ’vanhempi
sisar’ > md aka ’id.; täti’, tvser äkä, aka id., votj ak,
aka ’vanhempi sisar’, syrj votj -ak: kenak
’vanhemman veljen vaimo, vanhempi miniä’ (ken
’nuori nainen, nuorempi miniä’); syrj aka7n
’nukke’ > vog 5aka7n, ostj aka7n id. Kai kulkusana.
Idman 1774 Försök 46 (sm ~ kr), Ganander 1786 NFL 1 17a
(sm ~ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve), Ahlqvist 1880
NOstj 64 (syrj ~ ostj), Qvigstad 1881 Beiträge 48 (sm ~ lp),
Setälä 1890–91 ÄH 19–20, 50, 325 (+ ka va), Setälä 1900
SUSA 17:4 24 (md tvser votj < turk t. = sm; ~ sanskr),
Munkácsi 1907 KSz 8 163 (+ syrj aka7n > vog ostj; votj <
tvsuv), Ojansuu 1920 Pn 17 (sm ~ vi), Uotila 1935 FUF 23
98 (perm kenak < tvsuv), *Nirvi 1952 Suomi 106:1 20, 146–
50 (+ ly; lp < sm), SKES 1955 13, Kettunen 1958 UAJ 30
252 (? vi), Ariste 1961 ESA 7 9 (va < sm), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK (syrj -a7n demin.-suff.), EEW 1982–83
52 (vi < sm).

akka2 (Verml Ilomantsi), akko (paik. KarjKann)
’pärepihti; kerinpuut (päre-, kerinakka, -o) tms.
tukilaite / Kienholzhalter; Garnhaspel’ ~ ink akka
’pärepihti’, akko ’id.; verkonkuivausteline’ | ka
akka ’härkinmyllyn siipitukki l. härkin; napa,
jonka ympäri kela pyörii’, akkapeli ’vorokki;
tukkilautan varppikela’, akkapuu ’vitsoilla
haasian pieleen kiinnitetty riuku, joka estää

haasian poikkipuita putoamasta’, kerinakka
’kerinpuiden jalka’ | ly ke/riak id. | ve ke/riak id.
Levikkinsä perusteella mahd. käännöslaina <
ven, jossa sanalla bába ja sen johdoksella bábka
’vaimo, eukko, akka’ on myös merkitys ’tukipuu,
tukipylväs (esim. vinttikaivon patsas, veräjän
pylväs yms.); kerinpuun jalka’ (> ly ve -bab: ly
kerinbab, ve ke/ribab ’kerinpuiden jalka’).
akka3: akanvirta (LönnrLis 1886; paik. KPSavo
PKarj PPohjanm Peräp Länsip) ’vastavirta (esim.
reunavirtaus joen rannalla), pyörteinen virtaus
kosken alla / Gegenstrom am Ufer od. unterhalb
einer Stromschnelle, Strudel’
? < nr murt. agga, aggo, agg, aggsjö,
aggåström ’id.; paluu- l. vastalaine; maininki’ (=
norj murt. ag ’aaltoilu’; sk sanan alkuperästä on
erilaisia selityksiä); sm sanan alkuosa voi olla
kansanetym. liitetty sanaan akka1 (ks. tätä). Luult.
kuitenkin
sm:ssa
on
kyseessä
vanhaa
vaimoihmistä tarkoittavan sanan pejor. käyttö,
jollaista tavataan useissa kielissä: esim. sm
ämmänvirta = akanvirta, akanhammas ’huono
ommel’, ka akanhammas id., akanilma ’huono
ilma, koiranilma’, akan- l. ämmänsolmu
’kiinnipysymätön solmu’ yms., nr käringknop, knut, saks Weiberknoten ’ämmänsolmu’ jne.
Saxén 1896 Lisiä 5 (sm < nr).

akkuna (Agr; länsimurt., et. VarsSm Pohjanm,
paik. Häme ja Kain) ’(lasillinen) ikkuna; (paik.
myös) lasiton valo- ja tuuletusluukku vars.
ulkorakennuksissa / (verglastes) Fenster; glaslose
Licht- und Lüftungsluke in Wirtschaftsgebäuden’
~ va akkuna id., akkunalla ’pihalla’ | vi aken (g.
akna), murt. akan, ake, aken, oken id. (sm > vi
Kuusalu akun, Vaivara akkona ’ikkuna’ ja nr murt.
Sm acka, akko, ahko ’pieni, tav. luukullinen
tuuletus- tms. aukko ulkorakennuksessa’)
< mven murt. *ok#uno, ven oknó, ukr viknó jne.
’ikkuna’ (johd. sanasta óko ’silmä’).
Vanhastaan on otaksuttu, että em. sanoihin
etym. liittyisivät seuraavat i-alkuiset sanat (suhde
a- ~ i- on kuitenkin vailla tyydyttävää selitystä):
sm ikkuna (VR 1644; yl. kirjak., I- ja PSm sekä
laajalti myös hämmurt., joissa rinnan akkuna asun
kanssa) ~ ink ikkuna | ka ikkuna, ikkun | ly ikkun |
ve ik(k)un | va (Kukk) ikkuna. — LpN ik |kun,
ikkun (Lu In) ’työntöluukullinen lasiton
valoaukko navetan t. tallin seinässä; lantaluukku’
< sm; lpKo ikk(an, Kld {ihkan, T jehkan ’ikkuna’ <

ka t. sm. Luult. satunnaisia muodosteita ovat
akutin (Gan 1786 mon. akuttimet), ikutin (Lönnr
1874;
kummastakaan
ei
murretietoja)
’ikkunaverho’.

akuserkka (paik. kaakkmurt. Ink), akuserkku
(Ink) ’lapsenpäästäjä, kätilö / Hebamme’
< ven aku«sérka id. Vrt. akusööri.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 81 (sm ackuna ~ lp ikkon ~
puol okno), P. A. Europaeus 1782 Käsik 4 (sm ickuna,
ackuna ~ ven), Ganander 1786 NFL 1 17a (~ ven; + vi),
Porthan 1801 OS 4 322 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr
121 (+ va vi; < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve),
Ahlqvist 1871 KO 110 (< sl oknó), Donner 1879
Verwandtschaft 53 (akkuna: ikkuna ~ ahven: ihven yms.),
Qvigstad 1881 Beiträge 84 (sm > lp), Mikkola 1894 SUST
8 147 (< mven ok#uno, sm ka ve i-alkuisuutta ei selitetä),
Mikkola 1938 SUST 75 20 (< ven oknó; sm ikkuna omap.),
Kalima 1952 SlS 82 (< mven ok#uno), SKES 1955 13–14 (+
ly), Kettunen 1958 UAJ 30 252 (akkuna > ikkuna ehkä
allitteraatiota), Plöger 1973 RL 45, EEW 1982–83 52,
Häkkinen 1987 ES 61.

Plöger 1977 RLDial 315.

akordeerata
(1723
accorderata),
murt.
akorteerata, akuteerata, akunteerata (etup.
VarsSm Satak EPohjanm) ’sopia ennalta, tilata,
varata / im voraus vereinbaren, bestellen, belegen’
< nr ackordera, murt. akkordera, akurder(a)
id. Ks. akordi.

ala (Agr; yl.) ’das Untere, das unten od.
unterhalb, im Machtbereich od. im Besitz von etw.
od. jmdm. Befindliche; Unterlage; unter-; Gebiet,
Fläche; Bereich’, taiv.-muotoja: ala (< *alak,
vanha latiivi) ’alapuolelle, alle’, alas, ala(i)tse,
(olla) alallaan, (asettua) alalleen t. aloilleen yms.,
postp:t alla, alle, alta, ali(tse) ovat ala sanan evartaloisen rinnakkaismuodon taiv.-muotoja;
yhd:ojen alkuosana ali-; johd:ia (joita ks.
erikseen) mm. alainen (~ alinen, alu(i)nen),
alamainen, alanko (~ alinko), alasin, alastaa,
alasti, alaston, alentaa, alhainen (ks. alhaalla),
alho, alue, alus(ta), alustaa ~ ink ala-: alak =
alas, alaitse, -tsi ’alitse’; ali-; al ’alla’, alla ’id.;
alle’, allak, alle ’alle’ | ka ala ’ala, alue, tila’,
alahuuli jne.; alah = alas, alatt«si ’alitse; alla,
alta’, alallah, alalleh ’paikallaan, paikalleen;
aina’; ali-: alitt«se, alitt«si ’alitse’, alla, alle, alleh
’alla, alle’ | ly ala-: alah ’alas’, ala(t)t«si ’alitse,
alta’, alall5a ’paikoillaan’; al, au ’alla, alta; (paik.
myös) alle’, alle ’alle’ | veK ala ’(nahkalapasten
alla pidettävä) neulalla tehty vantus’ (ks. alainen),
ala-: alaz ’alas’, alait«si ’alitse’; al ’alla’, aƒlƒle,
alle ’alle’, al(ez ’alas’ | va ala-: alaz ’alas’; alla
’alla’, al5a ’alle’, alta ’alta’ | vi ala ’alue, pohja;
toimiala jne.’, alas ’alas’, murt. alatse, alatsi
’alaspäin, alapuolelle; alitse’; all ’alla’, alla, alle
’alla, alle’, alt ’alta’ | li al5a ’alle, alas’, aldq,
aldqst ’alta’
= lp vuolle ’alaosa, alapuoli, ala-’, vuollen,
vuoll%et (vokaalivart. ess. ja partit.), vuolnie,
vuol |de (kons.-vart. ess. ja partit.) ’alla, alta,
alhaalla, alhaalta’, vuollai ’alle’ jne. | md al ’alla

Karsten 1934 FmS 2 75 (sm < nr).

akordi (1798 accordi) ’velkojien kanssa tehty
sopimus; (mus.) sointu / Vergleich im
Konkursverfahren; (mus.) Akkord’, murt. akorti,
akortti, aakort(t)i (et. Länsip Pohjanm, paik.
Satak
EHäme)
’(urakka-,
velka)sopimus,
maitotinki’
< nr ackord ’sopimus, välipuhe, tinki;
keskustelu, suunpieksäntä’ < ransk accord
’sopimus, sointu’ ~ accorder ’sopia jstak’; oik.
»lähestyä jkn sydäntä» < klat accord(i)um (*adc.) ~ vlat *accordare, pohjana lat cor (g. cordis)
’sydän’.
Gamillscheg 1928 EWFra 7, Hellquist 1939 SEO 2.

akseli (Schr 1637 axel ’akselinpää, kappa’; yl.),
murt. myös akselin (g. -imen), aksila, aksle, akslo
’Achse’
< vur nr axel, nr murt. Sm myös aksil, mmr
axul, axol, axel ’kärryn, rattaan, pyörän jne.
akseli’.
Streng 1915 NRL 3, Karsten 1934 FmS 2 74, SKES 1955
14.

aku(n)teerata ks. akordeerata.

akusööri (Kälviä) ’lapsenpäästäjänä toiminut
mies / Geburtshelfer’, akusöörska, akusöörskä
(paik. L-Uus) ’kätilö’
< nr ackuschör ’lapsenpäästäjänä toimiva
lääkäri’ (< ransk accoucheur id.), ackuschörska
(ruots johd. em. sanasta) ’kätilö, lapsenpäästäjä’.
— Sm akusonska (Karjalohja) id. luult. sm
muodoste ruots Anderssonska, Perssonska jne.
nimitysten mukaan. Vrt. akuserkka.
Reinilä Vir 1964 284.

t. alhaalla oleva’, E alo, M ala ’alla, alhaalla’, E
aldo, M alda ’alta, alhaalta’, E alov, alon, M alu
’alas, alle’ | tvser ül-, ülÄq- ’alempana oleva, ala-’, L
ülän, I ülan ’alas’, L ülqk, I ülÄqkÄq ’alaspäin’, L
ülqts, I ülüƒt/s ’alta’, L ülnq, I ülnÄq ’alhaalla, alla’ |
votj ul ’alus, ala’, ule ’alas, alle’, ul{in ’alla’, ulki,
ulti ’alle’ | syrj ul, uv ’alus, alla oleva (esim.
kellari)’, ul(e ’alle, alapuolelle’, ul{in ’alla,
alhaalla’, ulti ’alitse’ | vogE I L jal-, P jol- ’ala-,
alas (pref.)’: E L jalqn, I j^ﬁoln, P jolqn ’alhaalla’ |
ostj I {il, E it, P il ’alempi’, I {ilqn, E itqn, P ilqn
’alhaalla, alakerroksessa’ | unk al ’alaosa, ala-;
vara-’, alá ’alle’, alatt ’alla’, alól ’alta’ || samJr
n{il, n{ir | Jn i∂o, iro | T nilea | slk {il | Km il ’alla oleva,
pohja, ala-’; Jr nilna ’alla, alle’, nilC ’alas’ | Jn
i∂one | T i∂one, irone ’alla’; Jr n{ild | Jn i∂oro, irodo |
T nileada ’alta jne.’. Vertailuainesta esitetty myös
turk, mong ja tung kielistä sekä koreasta, mm. uig
tat al ’etuosa’, jak vsor alyn ’alaosa’, mong aliusun ’alikasvusto’, tung ali-gan ’alusta’, kor Vcibal ’talon alla oleva tila’ (Vcib ’talo’), allo
’ylösalaisin’, arai, arä ’alla’. Kulkusanako?
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm alla ~ vi alla), Fogel
1669 Käsik 4 (sm alla ~ unk alá), Sajnovics 1770 DemH 77
(sm ~ unk), Ganander 1786 NFL 1 19a (sm alla ~ lp
vuollen), Gyarmathi 1799 Aff 190, 277, 286 (sm ka lp md
tvser votj syrj vog unk ~ turk), Castrén Suomi 1845 180 (sm ~
sam), Castrén 1849 Ostj 84 (+ ostj), Schott 1849 AltSpr 85
(sm lp ~ jak ym.), Paasonen 1917 Beiträge 38, SKES 1955
14 (+ ly ve va li), FUV 1955 2–3, Räsänen 1955 StO 18:3
51 (+ kor), MSzFE 1967 79–81, TESz 1 1967 123,
Hakulinen 1969 SSK 20 (sm ala sanan merk. ositt.
käännöslainaa), Menges 1980 Anthropos 75 79–81 (ural ~
turk), Janhunen 1981 SUSA 77:9 9, EEW 1982–83 53–57,
Häkkinen 1987 ES 9, UEW 1988 6.

aladobi, murt. mm. aladoo(pi), alatoo, -pi, -ki, –
mi, -ni, -ti, alatouppi, alatouvi ’(liha)hyytelö /
(Fleisch-) sülze’
< nr aladåb, murt. Sm aladåob id. (< ransk à
la daube; daube ’lihamuhennos’).
SAOB 1 1898 A 894.

alainen (Agr; yl.), alinen, alu(i)nen mm. (konkr.
ja kuv.) ’alla t. alempana oleva; (et. itämurt.)
aluskäsine, -lakana, -vaate, päänalunen; alasin;
(mon.) eläinten pahnat / unter, nieder; unten, im
Machtbereich od. im Besitz von etw. od. jmdm.
befindlich; schlecht; Wollhandschuh (unter dem
Lederhandschuh),
Betttuch,
Unterwäsche,
Kopfkissen; Amboß; Streu’ ~ ink allain ’alla,

tukena oleva; toisen määräysvaltaan kuuluva;
paidan alaosa; aluskäsine; takoma-alusta, alasin’ |
ka alaine ’jnk alla, alapuolella oleva; neulalla
neulottu villakinnas’, aline ’alinen, alapuolinen,
ala–’, aloine ’jkn näköinen (Tver); alhainen’,
aluine ’alusta; alamainen, käskettävä’ | ly alain, 7ne ’alla, alempana oleva; kinnas (villalangoista
tehty)’, alui7ne ’alla oleva, alainen’ | ve alai7ne
’(neulalla neulottu) villakinnas’, alui7ne, al{ii7ne
’alla oleva; alava; vaatteen vuori; alasin’ | va
al(en(e, al(ets(e ’villavantus’, (Kukk) alaina ’id.;
alasin’ | vi alane, alune ’alla, alaisena oleva;
(naisen paidan) alaosa, alushame yms.’; maaalune ’maanalainen’, käsialune ’villainen
alusvantus’ | li aClli ’jnk alla oleva, esim.
alushirsi’, pÜJan-aC lli ’korvatyyny’
= lp vuola«s (-aVz-) ’alla oleva, alainen; (E)
helvetti’; N 5∞ædnâm-vuola«s ’maanalainen’ yms.
Johd:ia sanasta ala, ks. tätä sekä alasin, alus.
Ganander 1786 NFL 1 18–21 (alainen, alunen ~ ala, alle),
Wiklund 1902 FUF 1 93 (+ lp), Kettunen 1938 LivW 8 (+ li
vi), SKES 1955 15 (+ ka ly ve va), Häkkinen 1987 ES 9.

alakuloinen (JEFrosterus 1781; yl.) ’masentunut
/ niedergeschlagen’ ~ ink alakuloine | ka (Salmi)
alakuloine id. (nämä mahd. < sm). Alkuosaan vrt.
allapäin jne. (ks. ala), jälkiosan alkuperä
epäselvä. — Sm > nr murt. Sm alamodig
’masentunut’ (-modig ’-mielinen’).
alakuu (Alm 1705; yl. paitsi LounSm EPohjanm
Ink) ’vähenevä kuu (kahdella viimeisellä
neljänneksellä) / abnehmender Mond’, vrt. yläkuu
’kasvava kuu’ ~ ka alakuu | ly ve alak%u ’vähenevä
kuu’ | vi murt. alakuu (? < sm) id.
alamainen (Agr; yl.) ’alla t. alempana oleva, ala-;
alempiarvoinen,
-säätyinen;
kuuliainen;
palkollinen; esivallan alainen, (valtakunnan)
kansalainen / (weiter) unten, zuunterst od. unter
etw. befindlich; nieder; ergeben, gehorsam;
Untertan’ (vanh. kirjak. us. myös alemmainen,
alum(m)ainen, alim(m)ainen, joita murt. käytetään
yl. vain paikallisuutta, joskus arvoasemaa
ilmaisemassa) ~ ink alumainen, alimaine (myös
alempain) ’alimmainen’ | ka alamaine
’vakituinen; paikallinen, paikkakunnalla oleva’,
alimmaine ’alimmainen; alamainen’ (alempaine
’alempi; ala-’) | ly alembain ’alempi-, ala-’ | ve
alimai7ne ’alin; alempi’ | va alum(ein(e)
’alimmainen, alin’ | vi alumine, murt. alomine

’alempi, ala-’ | li aClmili, aC llimi ’id.; kuuliainen,
alamainen’.
Sanan ala johdoksia: -m(m)ainen, –m(m)äinen
ositt. kai < -mpainen, -mpäinen (pohjana komp.johdin -mpa-: -mma-), ositt. superlatiivin
alkuperäinen murt. vielä esiintyvä johdin -ma-, –
mä–. Ks. ala.
Kettunen 1938 LivW 8 (sm ~ vi li), SKES 1955 8, EEW
1982– 83 66.

alanko (Ljungo 1601; melko laajalti murt.),
rinn. alainko, alenko, alinko, alankomaa ’alava
maa / Niederung’ ~ ink alangu-: a.-m5a ’alava
maa’ | ka alanko ’järven t. joen rannalla oleva
märkä niitty; alava tasainen maa’, alankomoa | ve
alang, -i«st ’alava maa’ | va (Kukk) alango id. | vi
murt. (Wied) alang (g. -u), –maa id.
Johd. sanasta ala, ks. tätä.
Kettunen 1922 LVeHA 1 99–100 (sm ~ ve vi), Kettunen
1955 AASF B 90 39 (vi ? < sm), SKES 1955 14 (+ ka).

alasin (Martti n. 1580; yl.), ISm myös alaisin
’sepän takoma-alusta, (vanh. kirjak. ja murt.
myös) jk alempana, alla oleva, alunen / Amboß;
Unterlage’, alusin, alosin (hajat. murt., us. mon.)
’kannatus-, aluspuu; pannunalusta; karjan
kuivikkeet; pienet (ala)ikkunaverhot, salusiinit’ ~
ink allaisin ’takoma-alusta’ | ka alasin id., alusin
’id.; alin hirsikerta, aluspuu’ | ly alu«zim ’alasin;
heinäpieleksen alusta’, alu«zimpar«z ’alin hirsi’ jne.
| va alazi (g. -z‰ı), al(ezia (g. al(es%(e), al(ezi ’takomaalusta, alasin’ | vi alasi, (Wied) alas (g. ala) ’id;
(murt.) alaosa’, E alat (g. -i) ’alasin’.
Sanavartaloihin
alais(e)-,
aluis(e)pohjautuvilla johd:illa alainen (ks. tätä) ja aluinen
on sm murt. ja useissa ims kielissä myös merk.
’takoma-alusta’, ja kantasanan ala äännevastineen
johd:ia ovat ostjP ilt ’alasin’, I {ilt, ¥ıl7 ’id.; reen
paju’.
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va vi), Rapola 1919–20
Suomi 4:17 242 (+ ka; = alainen, alaise- + -sin: -simen),
SKES 1955 14 (+ ly ostj).

alastaa (Agr; vanh. sanak.; nykymurt. vain
Kärkölä) ’paljastaa, riisua alastomaksi; (Eurén
1860 myös) kaataa metsää / entblößen, nackt
ausziehen; abholzen’ ~ ka (Gen) ala«stoa ’hakata,
valmistaa kaskea’ | vi alastada ’paljastaa, riisua
vaatteet’.

Samoin kuin alasti, alaston (ks. näitä) ehkä
johd. sanan ala(i)nen vart:sta ala(i)s- t. sen
kantasanasta ala-; alkumerk. ? ’tehdä sellaiseksi
että alinna, pohjimpana oleva tulee näkyviin’.
Huom. myös alastella ’korjata lehmien aluksia’,
alastaa (kumpikin paik. PKarj) ’varustaa nuotta
alapauloilla l. ala(i)silla’, joista ainakin
jälkimmäinen selvästi liittyy sanaan alainen
samoin kuin ka alaistoa ’(pyssystä) alentaa, viedä
alas’. Vrt. alistaa.
SKES 1955 15 (sm ~ vi; s. v. alasti), EEW 1982–83 57–58
(?? ♦ alasti ).

alasti (Agr; yl.), murt. myös ala(i)ste, ala(i)stin
’nackt’ ~ ink alassi(n) | ka alasti | ly alasƒt i, ala«sƒt
(«si) | ve ala/sƒt i, ala«st(«s)i, E ? alaista | va alassi(g) |
vi alasti id.
Luult. < *alais(e)tik ’(alus)vaatteitta’, adv.johd. s:sta alainen mm. ’alusvaate’.
Ganander 1786 NFL 1 18 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
113, Lönnrot 1874 SRS 1 22 (< alaisetta), SKES 1955 15
(+ ka ly ve va; < *alais(e)tik).

alaston (Agr; yl.), murt. alastoin, (VarsSm)
alastoinen, alaiston, (LönnrLis 1886) alaiseton
’vaatteeton, paljas / nackt, kahl’ ~ ink alastoin
’alaston’ | ka alastoin, alat«soin, alassetoin ’id.;
huonoissa vaatteissa oleva’ | ly alast(u)oine
’alaston’ | ve alast(ein ’alaston, paljas, köyhä’ | vi
alasti, murt. alastine, E alassine ’alaston’. — Sm
> lpN 5alas (Lu), (LÖ) alaist ’alaston, paljas’.
Ilm. karitiivijohdos (*ala(i)s(e)ton) s:sta
alainen mm. ’alusvaate’.
Juslenius 1745 SSC 6 (~ alasti), Ahlqvist 1859 Anteckn 79
(sm ~ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 48 (+ lp), Lagercrantz
1939 LpWsch 151 (lp h5alas < sm), Hakulinen 1941 SKRK
1 156 (< alaiseton ? ♦ alainen), SKES 1955 15 (+ ka ly vi).

alati (Agr; laajalti murt., ositt. < kirjak.), alti
(Gan 1786; et. PKarj Kain, hajat. PPohjanm
Länsip) ’aina, jatkuvasti, yhtenään / immer’, altee
(Gan; EPohjanm), alinomaa(n) (Agr; yl.),
alanomati (Agr), alinaikaa, alituiseen, –sesti
’aina’, alinomainen (Agr), alituinen, alallinen
(Alm 1772) ’liikkumaton, paikallaan pysyvä
(vedestä)’ ~ ink alattuis%e ’alinomaa’ | ka alallah,
-eh ’paikallaan, –lleen; aina, alati’, alalline
’vakinainen, pitempiaikainen, alituinen’ | va
alalt5a ’alituisesti, aina’, (Kukk) alinomaina

’pysyvä mielitietty’ | vi alati (ala, alates, alatasa
jne.) ’aina, alinomaa’, alatine ’vakituinen,
pysyväinen’ | li aldz, alz, (Sal) ales ’aina, alati’.
— Sm > lpN 5ale, 5al#o, 5alug (E Pi Lu In Ko) ’aina’
(nuori laina on In alinoma«s ’pysyvä(sti), aina’); vi
t. li > latv ala«z, ala«z‰ın id.
Ilm. vanhoja ala (ali) sanan johd:ia (esim.
alati < ala + *-¥ttik), taiv.-muotoja ja adv:eiksi
muodostuneita yhd:ja. — Sm alti, altee voisivat
olla < nr murt. Sm allti, altti, allte (< nr alltid)
’aina’,
mutta
nekin
selittyvät
helposti
pikapuhemuodoiksi.
Ahrens 1843 GrEhstn 113 (sm ~ vi; alati ♦ ala), Lindström
1859 KeltGerm 53 (sm < ruots alltid ), Hunfalvy 1866 NyK
5 382 (sm ~ lp), Lönnrot 1874 SRS 1 23 (sm alati alk. <
alatta, abess.), Thomsen 1890 BFB 252 (+ li; > latv),
Karsten 1934 FmS 2 76 (sm altee < nr murt. Sm), Karsten
1943 FmS 9:2 62 (sm alati < ksk), SKES 1955 15, Alvre
1968 KjK 11 665 (vi alatasa tyypin alkuperä), EEW 1982–
83 55–56, 3092.

Juslenius 1745 SSC 7 (~ ala), Renvall 1823 SSK 1 13 (~
ali), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (sm ~ ve alensYoitta),
Budenz 1884 NyK 18 295, 308 (sm ~ lp), 460 (+ ka), SKES
1955 14–15 (+ ly ve), EEW 1982–83 55.

alhaalla (Agr; yl.), alhaalle, alhaalta, murt. myös
alahalla, alahana, alahalle, alahaksi, alahalta,
alaalla, alaana, alaalle, alaalta ’unten, nach, von
unten’, alhainen, murt. alhaanen, alahainen,
alahinen ’alhaalla oleva, matala; vähäinen,
vähäpätöinen, halpa’, alhaiso (uud., Europ 1853)
’alempiarvoinen, varattomampi, oppimattomampi
kansanosa, rahvas’ ~ ink alah5al, -lt ’alhaalla,
alhaalta’, alahalle ’alas’, alahain ’joen alajuoksun
varrella asuva’ | ka alahana ’alhaalla’, alahalta,
alahata ’alhaalta’, alahaine ’alhaalla oleva, alava,
matala; alakerta; alakerrassa asuva’ | ly alahan
’alhaalla’, alahampäi ’alhaalta’, alahak«s(i) ’alas’,
alahat«si ’alhaalla, matalalla’ | ve alahan, K E paik.
alhan ’alhaalla’, alahaks, E paik. alhaks ’alas’,
alahanpäi
’alhaalta’, alaha«sƒt i ’matalalla,

albumi (Ahlman 1865), murt. a(a)lpu(u)mi,
alpummi, alpunki, alapu(u)mi ’valokuva- ym.
kansio / Album’
< nr album = saks holl ransk album < lat
album ’valkoinen ilmoitustaulu; luettelo’, oik.
’jk valkoinen’.

matalalta’, alah (g. alahan) ’(talon) alakerta’,
alahaine, E alh5a7ne ’alhaalla oleva; matala;
alempi (esim. talon asuinkerroksista)’.
Sanan ala johd:ia, joissa -h- aines lienee
alkuperältään sama kuin iness. päätteen -s- (-sna,
-snä > -ssa, -ssä).

Hellquist 1939 SEO 10, Koukkunen 1990 Atomi 14.

Renvall 1823 SSK 1 11, Tunkelo Vir 1932 394–95 (sm ~
ve; johtimesta -ha-).

alentaa (Agr; yl.), vanh. kirjak. myös aleta (hajat.
nykymurt.) ’laskea alemma, madaltaa; tehdä
alempiarvoiseksi, nöyräksi jne. / (ab)senken;
erniedrigen’, alentua, aleta (: alenee) ’laskeutua,
madaltua, nöyrtyä, tyyntyä jne.’, alaantua (etup.
IHäme LUus) id. ~ ink alent5a ’laskea alemma’,
aleta (prs. allen%o) ’vähetä, huonontua, tyyntyä’ |
ka alentoa ’alentaa; torua; lannistaa’, alentuo,
aleta (prs. alenou) ’alentua, kumartua, vähetä’ | ly
aleta (prs. alendau), alenzoittada ’laskea alemma,
lievittää’, aleta (prs. alenou) ’mataloitua; tyyntyä’
| ve aleta (prs. alendab), alenz(eitta ’laskea
alemma’, aleta (prs. aleneb, -nob), alenuda,
alenzuda ’alentua, tyyntyä’ | va (Kukk) aleta (prs.
aleneb) id. | vi alandada ’laskea, painaa alas;
nöyryyttää jne.’; alendada (koillmurt. ? < sm)
’laskea, vähentää purjeita’, alenduda (uud.),
alaneda ’alentua, nöyrtyä’. Vrt. lp vuoledit
’alentaa’, vuollanit ’alentua’.
Johd:ia sanasta ala, ks. tätä.

alho
(Westh
»itkun alhos
ia suosa»;
vanhastaan LSm)
’maaston
painanne,
(kostea) notko, suo; (vanh. lakik. Koll 1648)
hallitsijan tai muun valtamiehen hallinta-alue,
lääni / Niederung, Tal, Sumpf; Bezirk’ (heng.
kiel. kuv. käytössä tuttu eri tahoilla, pn:issä
et. LSm, appell:na paik. VarsSm Satak) ~ ka
(Suistamo Salmi Vitele) alho ’suoniitty,
takapelto, niitty’ (? < sm) | ? vi murt. ahl (g.
ahlu) ’pitkänomainen kapea syvennys metsässä’.
— Ims ? > ven óƒlga, oƒlgá ’suo’.
Johd. vartalosta alha-, ks. alhaalla.
Lönnrot 1874 SRS 1 24 (~ alhaa(lla)), Kalima 1915 OLR
175 (ims ? > ven), Kettunen 1955 AASF B 90 274 (alho ~
alhainen), Ruoppila Vir 1953 419 (+ vi, jossa metat.).

alistaa (Europ 1853) ’saattaa jkn alaisuuteen,
kukistaa, nujertaa; kaataa (laajalti) metsää; jättää
ylemmän oikeusistuimen päätettäväksi (lakik.
terminä Lönnr 1863); suunnata luoti liian alas
(Peräp Länsip) / unterwerfen, -stellen’, alistua

(Lönnr 1874; Agr alistaa itsensä) ’myöntyä,
taipua, nöyrtyä, pehmetä’ ~ ka alistoa ’panna
vähemmän hintaa; (pyssystä) osua liian alas’,
alistuo ’aleta, mennä liian alas; talttua’ | vi
alistada ’nujertaa, kukistaa’, alistuda ’alistua,
antautua’ (< sm).
Johd:ia sanasta ala, ks. tätä.
Lönnrot 1874 SRS 1 28 (~ ali, ales), Saareste 1958 EKMS
1 126, Saareste 1963 EKMS 4 287, 288, 615 (vi < sm).

alje ks. alkaa.
aljo, -u (Raam 1642; etup. länsimurt.)
’kesyyntynyt,
elätiksi
otettu
metsäneläin;
pitämyspuu, (koristeeksi jätetty) pihapuu; huora
(VarsSm Satak Pohjanm Peräp) / gezähmtes
Waldtier; heiliger Baum; Hure’
< germ *aljan ’elättää, syöttää, lihottaa’, johd.
*alj%on f., vrt. mn elja: arin-elja ’jalkavaimo,
rakastajatar’, mys ella, giella, kys gelle id.; germ
kielissä olisi alk. tapahtunut sm:stakin kuvastuva
merk.-kehitys ’rakas, elätti, syöttiläs jne.’ >
’rakastajatar, portto’. Toisen käsityksen mukaan
sm aljo, -u ’kesyyntynyt metsäneläin’ (paik.
länsimurt. aljohanhi, -karhu, -kettu jne., joihin vrt.
mn ali-: alid/yr ’kotieläin’, aligás ’kesyhanhi’,
alibjörn ’elättikarhu’, nn alefugl ’kesy lintu’,
aletre ’istutettu puu’ jne.) < partis. perf. *aliS- em.
germ verbistä *aljan > nn elja ’kasvattaa’, sen
sijaan sm aljo ’portto’ < germ *alj%on f., joka olisi
jotain toista alkuperää kuin germ verbi *aljan,
ehkä germ a. *alja-, vrt. goot aljis, lat alius
’toinen’ jne.
Ganander 1786 NFL 1 19 (sm ~ lat alere ’ruokkia,
kasvattaa’, sk ala id.), Thomsen 1869 GSI 111 (? < msk
elja), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 2 (sm ’kesyyntynyt eläin’
< germ *aliS- < *aljan; ’jalkavaimo’ < germ *alj%on), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 65 (sm > lpT), Karsten 1934 FmS
2 75–76 (’kesy eläin’ < ksk *ali∞don = goot alidan;
’jalkavaimo’ < germ a. *alja- ’toinen’), SKES 1955 15
(ositt. < germ *aljan, ositt. < germ *alj%on), *Koivulehto
1988 Laryngale 289 (kummassakin merk. < germ *alj%on <<
ieur esigerm *h2al-ye-s > sm kallis).

alkaa (Agr; yl.) ’anfangen’, johd. alku, alje: mon.
alkeet ’alku, -oppi, -tieto, -tiedot; itu, aihe jne.’,
alkeella, alkeissa jne. (STS 1766 »owat sodan
alkeisa»), uud. mm.: alkeinen (Eurén 1860),
alkeellinen (Europ 1853) ’elementaarinen;
alkukantainen, kehittymätön (murt. hajat.;
kumpikin sana lienee ositt. < kirjak.), alkeiskoulu

(Hannikainen 1845), alkeisopetus (Lönnr 1874)
yms., aljeta ’alkaa’, aloittaa (ks. tätä) jne. ~ ink
alk5a, alkua ’alkaa’, alku, aloitt5a, alutt5a ’aloittaa’ |
ka alkoa ’alkaa’, alku, alottoa, aluttoa ’aloittaa’ |
ly algottada ’alkaa’ | ve augotada id., aug (mon. ud) ’alku; taikinan alustusaine l. juuri’ | va alk5a,
alkua ’alkaa’, alku, alg(etuz ’aloitus’ | vi alata
(prs. algan) ’alkaa’, algatada (ehkä uud.)
’aloittaa, panna vireille’, alg (g. alu) ’alku’, alg
(g. ala) ’alkuperä jne.’ (1800-luvun uud. algu’alku’ ja alge, mon. alged ’alkeet’ ositt. < sm)
= lp (jollei < sm) al |get ’alkaa’, al |go ’alku’ |
vogE awql, I owl, L P %owl ’alku; loppu, -pää’ |
ostjI alqn ’alku; loppu’, E otqn ’loppu(pää, –
kappale)’, P alqn ’etu- t. takapää; alku, loppu’ || ?
samJn o∂o ’aiemmin, ennen’ | ? slk ol ’yläosa, pää;
(puun) latva’ | ? Km Kb ulu ’pää’.
Castrén Suomi 1844 30 (sm ~ lp), Lönnrot 1854 Enare 218
(+ lpIn), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 79 (+ ve), Setälä 1912–14 FUFA 12 115 (+ ostj
vog sam; lp < sm), Paasonen & Donner 1926 OstjW 161,
SKES 1955 15 (? vog ? ostj ? sam; lp ? < sm), FUV 1955
71 (sm ~ vog ? ostj), FUV2 1977 88 (? vog ? ostj), EEW
1982–83 60 (vi ositt. < sm), Häkkinen 1987 ES 10, UEW
1988 6–7.

alkea (Sorol 1625; VarsSm Satak Pohjanm Peräp
Länsip) ’kevyt, helppo, vaivaton, mukava; avara,
väljä, aukea / leicht, bequem; frei’, alkeas, alkis
’id., (EPohjanm PSatak myös) altis, innokas,
ripeä, nöyrä, tottelevainen’, aljentua, aljeta (:
alkenen, Gan 1786; ei nykymurt.) ’tulla sopivaksi,
mukavaksi, helpoksi, nöyräksi; mukautua’
? < lpN al |ke (E U Pi Lu In) ’helppo, mukava,
vapaa’. — Sm alkis merk:ssä ’altis, ripeä, nöyrä
jne.’ voi olla myös sanan altis rinnakkaismuoto.
Qvigstad 1881 Beiträge 49 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA
25:1 8 (sm < lp), SKES 1955 15.

alkio ’eläimen sikiö, kasviaihe, elementti /
Embryo,
Keimling,
Element’.
Ahlmanin
uudissana v:lta 1865, pohjana verbi alkaa, ks.
tätä.
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alkoholi (Ahlman 1865) ’Alkohol’
< nr alkohol (1808) < saks Alkohol, engl
alcohol, ransk alcool < klat alco(h)ol (vini)
’viinin sprii, väkiviina’; se puolestaan on
alkemistien omaksuma arab sana al-kohl ’hieno
lyijyhohde- ja nokijauhe (käytettiin itämailla
korostamaan silmien kauneutta)’. Euroopassa
sana tuli ensin käyttöön merkityksessä ’hieno
jauhe yleensä’, sitten ’jonkin aineen, et. viinin
hienoin ainesosa’, ja lopuksi ’sprii’.
Hellquist 1939 SEO 11, SKES 1955 16, Koukkunen 1990
Atomi 16.

alkoraani ks. koraani.
alkovi (1909 alkoovi) ’makuusyvennys /
Alkoven’
< nr alkov (1705) < ransk alcôve < esp alcoba
< arab al-qobba ’holvi, holvattu huone’.
Hellquist 1939 SEO 11.

allas (: altaan, Jusl 1745; itämurt., muualla hajat.)
’(puusta koverrettu) kaukalo, purtilo; vesiamme /
Trog, Becken’ ~ ink allas ’puukaukalo’ | ka alla«s
id. (sm > lpIn ääldis ’puinen lasten pesuastia;
kaukalo’)
< (k)germ *al∞daz, vrt. mn aldr, nn murt. olda
’suuri ruuhi; vesiamme’, nr murt. ålla
’pitkulainen syvennys, ontelo; suuri laatikko’.
Lidén 1904 GHÅ 10:1 9, 25 (sm < ksk), SKES 1955 16.

alli (Jusl 1745; etup. itämurt. KPPohjanm Peräp
Länsip) ’sorsalintu Claugula hyemalis; paik. myös
koskelo (Mergus), sotka (Aythya), tiira (Sterna) /
Eisente; Säger, Tauchente, Seeschwalbe’.
Linnun ääntä matkiva onomat. nimitys,
samoin kuin ka alli, ly aƒl ƒl i, lpT alloke ’Claugula
hyemalis’, syrj all{i ’eräs sukeltajalintu’, ostj allaj
’eräs sorsalaji’, ven alléjka, aléjka (josta kai ly
aƒleik, mon. –ad) ja esim. ruots alla, alle, allo, all
’alli’. Onomat. alkuperää ovat myös mm.
seuraavat samantapaiset em. lintujen nimitykset:
vi aul(ik), syrj avl{ik, vog awlqx, ostj awlex,, samJr
avlyk (allin huutona a a avlyk), ven aul/yk, aulják
(? < syrj vog t. ostj), kor aalyk, esk agleck; tähän
liittynee myös ostj 3Üanlaj ’eräs sorsalaji’.
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Wiklund 1892 SUSA 10 153 (lp ? < sm t. ruots), Lidén
1897 ANF 13 31 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13 356
(sm < ksk), Kalima 1915 OLR 78 (+ ka au ly; > ven alejka),
Kalima 1924 SUST 52 94 (vog > ven aul/yk jne.), Toivonen
1934 AASF B 30 467 (ims lp syrj vog ostj ven ruots
onomat.), Kujola 1944 LyS 8 (ly aƒleik < ven), Vasmer 1953
REW 1 12 (ven < lp t. sm), SKES 1955 16 (onomat.; myös
mm. kor esk), Mäger 1967 ELinnunim 35–36 (runsaasti vi
vertailuainesta).

allikko (Schr 1637; etup. VarsSm Satak Häme,
hajat. muualta) ’vesilätäkkö, lammikko, lampi,
suo; (Virolahti Hailuoto) jäätymätön kohta jäässä,
uveavanto / Pfütze, Tümpel, Sumpf; nicht
zugefrorene Stelle eines Gewässers’ ~ vi allikas,
allik, hallikas ’lähde; (murt.) sula kohta meren
jäässä’.
LpN allik-: pn. Allik-njar |gâ (Ruijassa Tenon
alajuoksulla) joko sm > lp t. lp > sm.
Ganander 1786 NFL 1 21 (sm ~ vi), *Saareste 1924 LVEM
11–12, SKES 1955 16, EEW 1982–83 63.

alma (paik. Peräp) a. (taipum.), adv. ’kelpo,
oikea, aito / recht, echt’
< lp âlmâ, âmmâ, âmâ ’kai; tietenkin’, âl |bmâ
’havaittavissa, ilmi’ (tällaiset yleislp sanat
pohjimmiltaan = sm ilmi, ilmeinen jne., ks.
ilmaantua).
almanakka (Raam 1642; yl.; 1700-luvun kirjak.
ja murt. myös alnakka), murt. lisäksi mm.
a(a)rnakka, almakka, alunakka, almunakka,
annakka ’kalenteri / Almanach’ ~ ka almakka, -o
id. (luult. < sm)
< vur almanacha, allmanacke jne., nr
almanacka, murt. mm. 5alnakka, 5anakko, nn
almanakk, as alm(a)nak, saks Almanach, engl
almanac, ransk almanach, klat almanachus id.;
esiintyy ensi kerran kirkkoisä Eusebiuksella (†
340) egyptiläiseksi sanaksi mainittuna kr
muodossa almenikhiaká; sanan alkuperä hämärä.
— LpN âlm#enak |ke, âl |bm#enak |ke jne., Lu
alm%onahkk5a, In almenäkki < sk, In ositt. ehkä <
sm; osaksi kansanetym. mukaelma: âlme
’taivaan’, nak |ke ’nahka’.
Streng 1915 NRL 4 (sm < vur), Nielsen 1932 LpDict 1 48
(lpN < norj, ositt. kansanetym.), SKES 1955 16, Schlachter
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1958 WbMalå 5 (lpU < nr), *Ruoppila 1968 SUST 145
196–202, OxfEt 1985 27.

almu (Raam 1642; etup. VarsSm Satak Häme
Kain Pohjanm; osaksi luult. < heng. kiel.)
’pyytäjän, köyhän avustus / Almosen’, vanh.
(heng. kielessä 1700-luvun puoliväliin) almusa,
almuisa, almuinen (Agr »sine annat Almusan»,
»piti Almuista anoman»)
< mmr vur nr almosa, mn almusa, mt almuse
< mys alamuosan (ns Almosen, vanh. Almusen)
id. << kr ele%emos/yn%e oik. ’sääli, armahtaminen’.
Sm:ssa almusa on ilmeisesti käsitetty johdokseksi
(vrt. iloisa, rauhaisa) ja siitä saanut rinnalleen
muodot almuisa ja almu(i)nen. Näiden pohjalta on
luotu uusi nom. almu. — LpIn almu ’sairaalle
kirkossa luvattu apu’ < sm, lpE almos (U Lu) id.
luult. < ruots; vi almus (g. -se), armus (g. -se)
’uhrilahja, almu’ lähinnä < saks.
Renvall 1823 SRS 1 13 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 89
(lpE Lu < ruots), *Ojansuu 1901 Suomi 3:19 201, Streng
1915 NRL 4 (+ vi < uys), SKES 1955 16, EEW 1982–83
64, 93–94 (~ vi armus ~ arm, -u ’armo jne.’).

aloittaa (Salamnius 1690; yl. et. ISm; vanh.
kirjak. ja murt. myös alot-; 1779 alwotit) ’panna
alulle, alkaa / beginnen’, johd. alo(i)te ’taikinan
juuri (paik. Pohjanm); alkamistila, alkuvarat
(Lönnr 1874; nykymerk. Ahlman 1884), alo(i)tus
murt. myös ’ruoan tai juoman alus, juuri; kintaan
luontisilmukat jne.’ ~ ink aloitt5a (? < sm) | ka
alottoa ’aloittaa’, alotus ’kintaan luontisilmukat’ |
ly algottada ’aloittaa’ | ve augotada id. | va
alg(etuz ’aloitus’; vrt. vi algatada ’aloittaa, panna
vireille’, algatus ’aloitus, alkuunpano’. — Sm >
lp 5algâtit ’alkaa’.
Johd. verbistä alkaa, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 6 (♦ alkaa, alku), SKES 1955 15,
Häkkinen 1987 ES 11.

alpakka1

’kesy, hienovillainen laamaeläin, Lama
pacos; alpakanvillakangas, joskus muukin
(villa)kangaslaji / Alpaka; Wollstoff’ ~ ka
alpakka ’eräs laji villakangasta’
< nr alpacka, ns Alpaka, ransk alpaca < esp
alpaca, alpaco (< arab al + perulainen sana paco
’kellanruskea, punertava; alpakkaeläin’).
SAOB 1 1898 A 1141.
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alpakka2, -hopea ’eräs uushopealaji / Neusilber’
< nr alpacka, ns Alpaka; Itävallassa 1800luvulla käyttöön otettu kuparin, nikkelin ja sinkin
seoksen nimitys.
SAOB 1 1898 A 1141.

alsike, -apila (Lönnr 1866; murt. hajat.), murt.
alsekki, alsikas, alsikka-, alsikke-, alsikkeri-,
alsikkiapila(s) ’apilalaji Trifolium hybridum /
Bastardklee’
< nr alsike, -klöver (1802); nimitys perustuu
paikannimeen Alsike (Upsalan lähellä oleva
paikkakunta, josta Linné löysi tämän apilalajin).
Hellquist 1939 SEO 14.

altaani (Europ 1853 alttani; murt. alttaani,
hajat.) ’koroke, puhujalava; (paik.) karjatarhassa
koroke, jolla olevaan astiaan lypsetty maito
tyhjennetään; asuinhuoneen edessä oleva kuisti,
lasiseinäinen suuri eteinen / Altan’
< nr altan ’(pilareiden kannattama) kuisti;
katoton lepo- t. näköalakoroke tms.’ < saks Altan
< ital altana id. << lat altus ’korkea’.
TS 1 1909 301, Hellquist 1939 SEO 15.

altis (Agr myös altias; et. länsimurt.) mm.
’halukas,
valmis,
myöntyväinen;
vastaanottavainen, herkkä jllek; suojaton, turvaton
jtak vastaan / (bereit)willig; empfänglich,
anfällig; etw. od. jmdm. ausgesetzt’, altistaa
(Eurén 1860) ’panna alttiiksi’ ~ vi aldis (uud.)
’suostuvainen, halukas’.
Germ alkuperää pidetty mahdollisena (<
kgerm *alSjaz, *alSaz > al∞daz, vrt. mm. goot
alSeis ’vanha’).
Ahven 1958 KKIU 4 163 (vi 1914 < sm), Kokla 1982
Sananj 24 86, EEW 1982–83 58, Hofstra 1985 OsfiGerm
276–80 (sm < kgerm).

alttari (Agr altari, myös g. haltarin, Gan 1786
alttari l. halttari) ’Altar’, kirkollisen merk. ohella
laajalti länsimurt. myös ’jnk työn suorituspaikka,
koroke’: hako-, havu-, lapialttari jne.
< mr altari, altáre, altara, nr altare, altar, mn
altari, nt alter (vanh. altere) kai < mas altari =
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kys alt5are, ns Altar jne. < lat altare, altar, altaria
’uhrilieden koroke, alttari’. Agr ja Gan h-alkuiset
muodot mahd. < mr (harv.) haltære ’alttari’ (vrt.
kuitenkin mn háaltari = haughaltari ’kirkon
pääalttari’). — Ink alttari, ka alttari, olttari, ly
alttari, oltari < ven altá/r, oltá/r ’alttari’; vi altar,
E altre, altri kai < saks; li 5altar < latv alters
’alttari’ (< saks); lpN al |tar (E U Pi Lu), In ialttiar
ositt. < sk, ositt. < sm.
Renvall 1823 SRS 1 14 (sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare
218 (lp < ruots t. sm), Qvigstad 1881 Beiträge 121 (lp < sm
t. nn), Qvigstad 1893 NL 89 (lp < nn nr sm), Mikkola 1894
SUST 8 79 (ka < ven), Streng 1915 NRL 5 (sm, myös h- <
mr), Kettunen 1938 LivW 18 (li < latv), Kujola 1944 LyS
282 (ly < ven), Vilkuna 1953 KV 33 185 (halttari < mr t.
mn), SKES 1955 16, Nirvi 1971 InkS 13 (ink < ven).

alttina (Lönnr 1874; KarjKann Ink) ’entinen 3
kopeekan vaskiraha; myös 20 ja 25 kopeekan
nimitys / alte Kupfermünze von 3 (auch 20 od.
25) Kopeken’ ~ ka alttina ’kolmen kopeekan
raha’
< ven alt|yn’kolmen kopeekan vaskiraha’ <
turk, vrt. tat altyn ’kulta’, osm altun ’turkkilainen
kultaraha’; tat sana levinnyt laajalti itäisiin
kieliin, mm. vog %oltqn, votj alt{in ja samKm altqn,
Kb M altyn ’kulta’.
Gombocz 1898 NyK 28 169 (sm < ven; vog votj samKm <
tat), Joki 1952 SUST 103 64–65, SKES 1955 17.

alue (OVS 1829; etup. IHäme KPSavo Kain
LaatKarj; hajat. muualta) ’yhtenäinen, suuri maaala, piiri / Gebiet, Bereich’ ~ ka aloveh ’maa-ala,
yksityisen henkilön, kylän, kihlakunnan t.
valtakunnan piiriin t. hallintaan kuuluva alue; jkn
jälkeläiset’, aluveh id. (Salmi); (run.) pursi sanan
epiteettinä (Kostamus).
Johd. sanasta ala. Muihin kuin itäisimpiin
murteisiin sm sana on voitu saada kirjakielestä,
jossa se heijastaa ehkä karjalan vaikutusta.
Setälä 1890–91 ÄH 314 (sm ~ ka), *Rapola Vir 1954 127–
40, *Virtaranta 1959 JuhlakHakulinen 403–22 (ka -oveh, uveh < ven), Häkkinen 1987 ES 11.

alumiini (AMeurman 1877 alumini; JKrohn 1862
aluminio) ’Aluminium’
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< nr aluminium (1820-luv.) id., saks engl
aluminium; pohjautuu lat sanaan alumen, ks.
aluna.
SAOB 1 1898 A 1167, Hellquist 1939 SEO 15, Koukkunen
1990 Atomi 20.

aluna (Schr 1637; laajalti myös murt.) ’Alaun’
< nr vur mr mt alun < kas al%un, ns Alaun jne.
< lat alumen ’aluna’; vrt. alumiini. — Vi alun (g.
-i), (Wied) alu id. luult. < kas; li al%ung, al%on kai
< latv al%uns < saks; lp 5alun, aluna < joko sm, nr t.
nn.
Renvall 1823 SRS 1 14 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 89
(lp < sk), Streng 1915 NRL 5, Kettunen 1938 LivW 9 (li <
latv), SKES 1955 17.

alus (yl.) ’vene, laiva (Martti n. 1580); alaosa,
perustus (Agr); hallinta- t. toimialue (vanh. lakik.;
Koll 1648); padan alla palavat puut, (lehmän alla
olevat) kuivikkeet, vaatteen vuori, (uud. kieliop.)
subjekti
(JuslLis)
/
Wasserfahrzeug;
Einflußbereich; Unterlage, -seite; (gramm.)
Subjekt’, päänalus, lattian a., alushame jne.,
alusta ~ ink alus ’(vaatteen) vuori; alushame;
makuukuivike; (purje)laiva’ | ka alus ’(vaatteen)
vuori; ala, alue; (tav. mon.) makuukuivike
(lehmän alla)’, alusta id. | ly aluz, alust
’(vaatteen) vuori’, alussoba ’alusvaate’ | ve aluz
’jokin alla oleva; (vaatteen) vuori; heinäsuovan
aluspuu; sepän alasin’ | va aluz ’jnk alla oleva
(esim. pÜJanaluz); pursi, laiva (? < sm)’, (Kukk)
aluzv%ot%ed ’patja, patjanpäällinen’ | vi alus (g. -e),
E alos ’alla oleva, alaosa, alatila, pohja; (vaatteen)
vuori jne.’ (alus, g. aluse t. alukse ’pursi, laiva’ ?
< sm)
= lpN vuolos ’alaosa (etenkin verkon t.
nuotan), alus-’, vuol#os-bik |tâsâk ’alusvaatteet’,
Lu vuol%os ’verkon alapaula; asuintilan yli katon
alareunan
korkeudella
kulkeva
tukiparru
turvekodassa’ (lpIn alus-: aluspihtaseh, -ah
’alusvaatteet’ < sm) | md alks ’alla oleva; alusta,
vuode’ | syrj ul(es ’tuoli; lattia’, jur-l(es (< jurul(es) ’tyyny; tyynyn puinen alus’ (jur ’pää’; syrj
ul(es > ostjE ut3as ’penkki’, P ulas, wpolas ’id;
tuoli’).
Johd:ia sanasta ala ja sen sgr vastineista, vrt.
alunen (s. v. alainen), alusin (s. v. alasin).
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Lönnrot 1854 Enare 261 (sm alus ~ lp), Ahlqvist 1856
WotGr 121 (sm ~ va alus ’laiva’), Wichmann 1913–18
SUSA 30:6 3 (sm ~ syrj ul((es), Steinitz 1950 OstjGr 165
(syrj > ostj), SKES 1955 15 (+ md), Toivonen 1956 FUF 32
16, EEW 1982–83 61.

alustaa (Agr; laajalti murt.) ’perustaa, panna
alulle, aloittaa; sekoittaa taikinanjuuri; vatvoa
taikinaa jne.; (uud. 1880–90-luv.) esitellä,
pohjustaa asia käsittelyä varten / mit einer
Unterlage
versehen,
vorbereiten;
kneten;
vortragen’ ~ ink alust5a ’alustaa, vaivata taikinaa’ |
ka alustoa ’aloittaa, laskea perusta; alustaa
taikina’ | va (Kukk) aluss5a ’alustaa (taikinaa)’ | vi
alustada, E alostada, alestada ’panna alulle,
aloittaa, ryhtyä’.
Kirjallisuus ks. ala, alus.

alvari (Gan 1786; laajalti länsimurt.) ’totinen,
vakava, alakuloinen; ahkera, uuttera / ernst, traurig;
fleißig’,
alvaria,
alvariin(sa),
alvariaan,
alvaristaan ’alinomaa, aina, todenteolla, ahkerasti
’
< nr allvar ’tosi, vakavuus, kovuus’, murt.
allvare ’toden teolla, täyttä totta’, nn aalvora,
ollvor jne. — LpE aalvere, Pi olvur, Lu ål´v5ar
jne. ’tosi, vakavuus, kovuus’, N alf5arug
’kokonaan, tosissaan, ainaiseksi’ ositt. < nr, ositt.
< nn.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 14 (lp < ruots), Ganander 1786
NFL 1 21a (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 89–90 (lp < sk),
Karsten 1934 FmS 2 77, SKES 1955 17.

alve (: alpeen, paik. alveen, Eurén 1860; itämurt.
KPohjanm, muualta hajat.), alme (KarjKann Laatja PKarj), paik. myös alpi (: alven), alvi(mato)
’heisimato, Taenia; lapamato, Diphyllobotrium
latum / (Fisch)bandwurm’, alve l. alvejuuri
(Eurén ja Lönnr 1860; hajat. etup. itämurt.)
’Dryopteris- ja Polypodium-sukuun kuuluvia
saniaisia, joista eräiden, et. kivikkoalvejuuren,
Dryopteris filix mas, juuresta on tehty lääkettä
sisälmysmatojen poistamiseen’, alve-, alpikamala,
alvemaito, -pulveri (paik. murt. matolääkkeiden
nimityksiä), tähän ehkä myös alve (Eurén;
nykymurt. pari hajat.) ’kalanpoikanen’ ~ ink alve
(g. alp%et) ’vatsamato’ | ka alme(h) ’lapamato’.
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Sanan alkuperä hämärä; mahd. alve ollut
alkuaan matolääkkeenä käytetyn kasvin nimitys, ?
< germ, vrt. kys 5al%oe, ags alwe, nr murt. alve
’Aloe-sukuun kuuluvia kasveja; etenkin näiden
nesteestä valmistettu lääke, us. voimakas
matolääke’ (ks. aaloe); sm:ssa mahd. alvejuuri
sanassa jälkiosa juuri on käsitetty varsinaiseksi
lääkeaineeksi ja alkuosa alve on siirtynyt
merkitsemään sitä, mihin lääke vaikuttaa; on
myös esitetty, että alve sanan lainalähteenä on
eräitä tauteja uskomuksen mukaan aiheuttavan
myytillisen olennon nimi kys alp, kas alf
’painajainen, paha haltija’, ags ælf ’henkihaltija,
keijukainen’, mn alfr, mr elffwer, nr älva
’kummitus, noita (vanh., murt.); keijukainen’ (<
germ *al‰b‰ı-, ehkä feminiinimuoto ieur muodosta
*albho- > lat albus ’valkoinen, valoisa, kirkas’, kr
alphós ’valkoinen ihottuma’ t. < ieur *Ølbh%u-; vrt.
sanskr Ørbhú ’taitava, monitaitoinen’); germ
haltijaolennon nimeen on etym. liitetty useita
tautien nimiä, mm. kas alfp%uste ’eräs
silmäsairaus’, norj alvblaastr, nr murt.
älvabläst(er) ’nokkosrokko’, mutta myös alba
’hyönteistoukka’, mn alma ’turilaantoukka’, ns
murt. Älbes ’iilimato’; tähän kuuluvaksi on
esitetty myös mn alfrek ’törky, ulosteet jms.’;
myös kasvinnimi alpi ’Lysimachia’ (Reinholm
1850 »Viipuri», ei muita varmoja murretietoja) on
liitetty tähän; germ taholla on eräitä alkuosaltaan
germ kantaan *alb- perustuvia kasvinnimiä, esim.
as alve(r), saks alber ’valkopoppeli’, as alfranke
’(kelta)lumme, Nymphaea lutea’, nr murt. elvgrån
’valkokanerva’, alwbl%om ’eräs leinikkilaji’.
Saxén 1906 SUSA 23:9 1–2 (sm alpi ’Lysimachia’ < germ
kasvinnimien *alb- jne., alve ~ mn alfrek), Setälä 1912–13
FUF 13 357 (alve ~ kys 5al%oe), Collinder 1924 JuhlakPipping
79, Hellquist 1939 SEO 10, 1434–35 (s.v. alf, älv, älva),
Vries 1971 NedEW 12 (germ haltijaolennon nimen
alkuperä ja mys alba ’toukka’).

alvi (Alm 1790–1800; ei nykymurt.) ’perusmaa,
jankko / Unterboden’
< vur nr alv ’ruokamullan alla oleva jankko’
(sanan alkuperä hämärä; vrt. saks murt. alben
’irtonainen kalkkimaa’).
SAOB 1 1898 A 911–13, Hellquist 1939 SEO 15.

SSA

ametisti (Raam 1642 amethist, 1758 amethisti;
Agr Ametystus) ’eräs puolijalokivi / Amethyst’
< vur amethist, nr ametist (saks Amethyst jne.
< lat amethystus < kr amethystos id. luult. jstak
itämaisesta kielestä).
Streng 1915 NRL 5.

amiraali (JuslLis; 1638 admirali) ’ylimmän
arvoluokan meriupseeri / Admiral’
< nr amiral, vur admiral, mr ameral = saks
engl admiral, vanh. engl amiral, amerall, holl
admiraal
<
mransk
admiral,
amiral
’(saraseeni)päällikkö, amiraali’ < arab am‰ır
’päällikkö + rom johdin -al (= lat -alis).
Streng 1915 NRL 5, SKES 1955 17, Koukkunen 1990
Atomi 22–23.

amma (Agr; laajalti murt.) ’lapselle hankittu
vieras imettäjä; lapsenhoitaja / Amme;
Kinderpflegerin’, ammata ’imettää’
< mmr vur nr amma, nt amme ’imettäjä,
lapsenhoitaja’, nr amma ’imettää’ (< as amme,
mys amma jne., kr ammás, amma ’äiti; imettäjä’,
vrt. mn amma ’isoäiti’, lat amita ’isän sisar’ ym.;
lastenk. sanoja). — Vi amm (g. -e) ’imettäjä’ <
saks.
Moller 1756 Beskr 145 (sm ~ ruots), Ganander 1786 NFL 1
21a, Streng 1915 NRL 5 (sm < vur), SKES 1955 17, EEW
1982–83 70 (vi < saks).

ammatti (Martti n. 1580; yl.) ’virka, toimi, jnk
henkilön pääelinkeino / Beruf, Amt, Gewerbe’ ~
ink ammatti (< sm) ’ammatti’ | ka (myös Tver)
ammatti ’ammatti, työ, homma; vahinko, paha t.
vaikea asia; hätä, pula’ (? < sm) | (? sm t. vi >)
va ammatti, amm(etti, (Kukk) ammaƒt/si ’ammatti,
työ’
< germ (ehkä sk), vrt. goot andbahti ’virka’,
mys ambaht(i) id., kys ambe(h)t, kas ammet, ns
Amt ’käsityö, ammatti, virka’, mn embætti, mr
æmbete, -bit(i) ’ammatti, virka, työ; sakramentti’
(johd. sanasta goot andbahts, mys ambaht, mn
ambátt, mr ambat ’palvelija’ < kelt ambacti
(mon.) id.). — Sm murt. (paik. VarsSm Satak
EPohjanm) ampeeti, ampietti, amteekki ’ammatti,
työ, homma’ < nr murt. Sm ambit, ambäit, ämbit
id.; vi am(m)et ’ammatti, virka, käsityö; virasto’ <
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kas; li am5at ’käsityö, toimi’ < latv amats id. <
kas; lpN ammat (Pi Lu In) ’ammatti’ < sm; lpR
(LÖ) embikt, æmbikt < ruots.
Ihre 1769 Gloss XL (sm ~ germ), Renvall 1823 SRS 1 14
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 111–12 (sm < germ; vi li
ehkä < saks t. latv; lp ammat < sm), Friis 1887 OLp 857 (lp
æmbikt < ruots), Streng 1915 NRL 6 (sm ~ ka; < germ),
Karsten 1934 FmS 2 77 (sm < mas), Kettunen 1938 LivW 9
(li < latv; vi < kas), SKES 1955 17, Hakulinen 1969
JuhlakSiro 26–28 (sm ~ ka; < mr), Nirvi 1971 InkS 15 (ink
< sm), EEW 1982– 83 69.

amme (Schr 1637; laajalti Pohjanm, tietoja myös
muualta, niukasti itämurt.), rinn. paik. (harv.)
ammi (: ammen), ammio (Lönnr 1874), ame,
amelo
’tiinu,
sammio;
(murt.
harv.)
ammennusastia / Wanne, Bottich; Schöpfkelle’,
ammen (: ammenen, Renv 1823; etup. itämurt.)
’veden ammennusastia; kaivoämpäri’ ~ ink ammi
(g. ammen t. -in) ’puinen, iso vesiastia’ | kaP
ammeh (etup. kansanr.) ’amme’ | ? vi murt.
a(n)num, -om (metat. < *am(m)un, -on) ’astia,
saavi, tynnyri’. — Sm > lpN amma«s ’suuri tiinu,
amme’.
Tähän ilm. liittyvät s. v. ammentaa mainitut
sanat.
Eurén 1860 SRS 28 (ammen, -en ~ ammentaa), Ahlqvist
1871 KO 125 (amme ~ ammentaa), Lagercrantz 1939
LpWsch 33 (sm > lp), SKES 1955 17 (+ vi, jos metat.),
EEW 1982–83 83, UEW 1988 7–8.

ammentaa (Agr kuv. »ette me caiken sinun
Jumaludhes armon teutetyxen ammenaijsim»; yl.),
ammeta (PSm), ammeltaa (Lönnr 1874; paik.
PSm), ammultaa, ammuntaa (molemmat Agr)
’nostella, lappaa (et. vettä) / schöpfen’, ammen (:
ammenen, Renv 1823; etup. itämurt.) ’veden
ammennusastia; kaivoämpäri’ ~ ink ammult5a
’ammentaa’ | ka ammultoa id. | ly am(m)ulta,
am%uda id. | ve amulta, –%uda, -urta id. | vi
ammutada ’ammentaa’, ammendama (uud.)
’tyhjentää, käsitellä perinpohjin’
= mdE amuƒlams, M amÄqƒlams id. | ostjI P um’ammentaa, viskata vettä (veneestä)’, I E umpq, P
ompi ’vesikauha’ | vogP %um- ’ammentaa’, I %ump, P
%umpi ’ammennusastia’. — Samaan sgr kantaan
*ama- (sm -mm- luult. sekund.) liittyviä ovat s. v.
amme mainitut sanat.

SSA

Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (sm ~ ve), Ahlqvist 1861
MMdGr 149 (+ md), Ahlqvist 1880 NOstj 150 (+ ostj),
Lehtisalo 1927 SUST 56 19 (ostj > samJr), Toivonen 1933
FUF 21 121 (+ ka vi), SKES 1955 17 (+ ly), FUV 1955 72
(? ostj), DEWOS 1967 97, UEW 1988 7–8.

ammo (harv. itsenäisenä sanana; paik. EHäme)
’suusta avartuva / weit offen’, et. länsimurt.
paikallissijoissa adv:nä ammolla(an, –nsa) (Raam
1642), (apposen) ammolleen, ammossa (suin) jne.,
ammokas (Satak EHäme) ’suusta levenevä’,
ammottaa (Agr; yl.), ammotella (Agr) ~ ink (s%u)
ammill5a ’ammollaan’ | va (s%u) ammull5a id. | vi
ammuli, (murt.) ammu id., ammuda, ammutada
’olla ammollaan, avata suu ammolleen’ | li
am(t)lq, antlq (< *ammott(el(e-) ’haukotella’
= lpKo 5amm3ased, Kld ammse∞d, T iJam(me)zed
’haukotella’ | t«serL ome«stäm id.
Deskr.-sävyinen sana; samantapainen on
samJr 7naneu, nanemta-, slk mm. 5amak, 5ambak,
5amman, Km 5amoiƒlam ’haukotella’.
Setälä 1912–14 FUFA 12 23 (lp ~ tvser ~ sam), Setälä 1915
SUSA 30:5 61, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 5 (sm ~ lp),
Kettunen 1938 LivW 9 (+ vi li), SKES 1955 17, EEW
1982– 83 72–73.

ammoin (JuslP; etup. itämurt.), paik. myös
ammon, ammu(i)n, amuin ’aikoja sitten; saati; toki
/ vor langer Zeit; geschweige (denn)’, ammoti,
(KarjKann) amut ’saati(kka)’, (Agr) amu, -t,
aamut ’kauan sitten’, johd. ammoinen ’entinen,
ikivanha, muinainen’, murt. ammo(i)nka(an),
ammon(n)ikka ’ensinkään, saatikka’ ~ ink 5amuin
’ammoin(en)’ | ka ammoin, ammuin ’muinoin,
ennen vanhaan, kauan sitten’, ammuine
’ammoinen, entinen, ikivanha’ | ly amu, ammu(i)
’kauan sitten’, am(m)ui7ne ’ammoinen, vanha’ | ve
amu, ammu ’ammoin, (jo) kauan sitten’, am%u7ne,
amoine ’ammoinen’, amu«studa ’vanheta’ | va
ammuaik5a ’ammoin’, ammuin ’ammoinen’ | vi
ammu(gi), ammust ’ammoin, kauan sitten;
lainkaan; erittäinkin’, ammune ’ammoinen,
vanha’ | li am5u, -st(q), -stqz ’kauan sitten’.
Näiden
yhteydessä
toisinaan
mainitut
etäsukukielten sanat eivät ilmeisesti kuulu tähän
ja lienevät keskenäänkin eri alkuperää.
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Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (sm ~ ve), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 136 (+ ka vi), Anderson 1893 Wandl 164 (+ li),
Hakulinen 1933 StF 1:2 195 (+ ka; ? ~ aamu), Tunkelo 1946
VeKÄH 790– 91 (+ ly), SKES 1955 18, TESz 2 1970 1063,
MSzFE 1978 495 (s. v. ó).

ammoniakki (Lönnr 1874; yl.) ’Ammoniak’,
murt. myös ammonja(a)kki, amojakki, almiakki
(vrt. salmiakki) jne.
< nr ammoniak (1688 ammoniack), ns
Ammoniak << lat ammoniacus < kr amm%oniakós,
joka
on
adjektiivimuoto
egyptiläisestä
jumalannimestä Amm%on (Amon, Amun) t. hänelle
pyhitetyn, Libyassa sijainneen keitaan ja
temppelin nimestä.
SAOB 1 1898 A 1211–13 (nr << kr), Hellquist 1939 SEO
17, Koukkunen 1990 Atomi 23–25.

ammua (Agr; yl.) ’mylviä / muhen, brüllen’, johd.
ammujainen, ammulintu, -sorsa (etup. PSm)
’härkälintu’, harv. myös ’silkkiuikku’ ~ ka
ammuo, (harv.) ampuo ’ammua (tav. lehmästä)’ |
va ammua ’ammua (lehmä, härkä)’ | vi ammuda
’ammua, pauhata’.
Onomat. sanoja, jollaisia on muissakin kielissä,
vrt. ostjE 3amqj-, P #om¥ıj- ’ammua; soida
(kirkonkello)’.
Ganander 1786 NFL 1 22 (sm ~ vi), Ahlqvist 1880 NOstj
114 (+ ostj), SKES 1955 18, DEWOS 1967 99 (ostj
deskr.).

ampari (Lönnr 1874; itämurt.), ampaari ’aitta,
varastohuone, makasiini / Speicher, Lagerraum’ ~
ink ampari ’heinälato’ | ka ampari ’(ulko)aitta’ |
ly amba/r(i) ’vilja-aitta’ | ve amba/r ’jyväaitta’ | vi
(Wied) ambaar ’aitta’
< ven ambár, anbár ’aitta, varastohuone’
(tästä myös md tVser syrj vog ambar, ostj ampar
id.), ven sanat ja mm. samKm anbar, amnar <
turk kielistä ja edelleen < pers anb5ar, änb5ar <
mpers hamp5ara ’varastohuone’.
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven), Lönnrot 1874 SRS 1
30, Mikkola 1894 SUST 8 79 (+ ka ve), Kalima 1952 SlS 82
(+ ly).

ampiainen (Jusl 1745; yl.), ampujainen,
ampinen, (loits.) ampi ’vespa (vulgaris) / Wespe’ ~
ka ampujaine, ampula(ha)ine, ampura(h)ine jne.

SSA

(Ilomantsi ampiaine ilm. < sm) | ly ambujai7ne,
ambu/riaine id.
Johd:ia sanasta ampua, ks. tätä.
amppera (paik. länsimurt.) ’mahtava, ylpeä,
innokas / überheblich, begierig’
< nr amper ’kirpeä, pureva, ankara‚ kiivas,
tyly’ (~ nn amper, isl apr, holl amper jne. id.).
Hellquist 1939 SEO 17.

ampua (Agr; yl.) ’schießen’, ampu ’ampuminen,
räjähdys; halvaus, pistos, ähky tms. eläintauti
(amputauti)’, ammus, ampuja (Agr Ambuia
’jousimiehen tähtikuvio’), ampiainen (ks. tätä),
ampaista ~ ink ampua ’ampua, iskeä (ukkonen),
pistää
(hyönteinen)’,
ammus
’äkillinen
taudinkohtaus’ | ka ampuo ’ampua, pistää
(hyönteinen), iskeä (taudinkohtaus); singahtaa’,
ampu ’äkkitauti, kuolema (eläimellä)’ | ly
ambuda, ampta | ve ampta (prs. ambun) | va
(h)ampua id., ammuz ’sairaus, taudinkohtaus’
(nämä ilm. < sm t. ink) | vi amb (g. ammu)
’jousi(pyssy)’, ammukaar, ammurgas, ammurik
’sateenkaari’
= lpN ab |bot (E U Pi In Ko Kld, ositt. johd:ia)
’kiehua yli (esim. keitto), nousta (vesi joessa)’
(lpR ambot ’ampua’ < sm) | votj {ib{in{i ’ampua’.
Sjögren 1850 MélR 1 577 21, 58 (sm ~ vi lp ambot),
Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve), MUSz 1873–81 707 (+
votj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 156 (+ lp ab |bot), SKES
1955 18, UEW 1988 606–07.

anastaa (JuslP »PPohjanm»; nyk. yl.), anistaa,
annastaa ’ottaa (omin luvin), riistää, vallata /
(unerlaubt) an sich nehmen, wegnehmen’ ~ ka
anastoa ’id., erottaa tappelijat’ | ve anastada
’anastaa, ottaa omin luvin, riistää’; sen sijaan vi
anastada, lpIn änisti∞d (Ko Kld T) ’anastaa,
vallata, riistää’ < sm.
Wiklund 1892 SUSA 10 157 (sm ~ lpKld), Kettunen 1922
LVeHA 1 13 (+ ve), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (sm >
lpKo), SKES 1955 18 (lp < sm), EEW 1982–83 74–75 (vi <
sm).

ane (Agr; lounmurt.) ’anomus, pyyntö; armahdus,
laupeus; synninpäästö(kirje); ehtoollinen / Bitte;
Gnade; Ablaß(brief); Abendmahl’, anetie (Agr)

A 35

’pyhiinvaellusmatka’, (vanh. kirjak.; murt. harv.)
anekki, a(n)nikki ’hallinta- t. nautintaoikeus,
immissiotodistus, maanomistuskirja’.
Johd:ia v:stä anoa, ks. tätä, vrt. myös antaa.
Toimitus Vir 1903 106–07 (♦ anoa), *Rapola Vir 1938
417– 34, SKES 1955 19.

angervo (yl., ei lounmurt. Satak), angerva
(Haartman 1765), angervoinen, angerma(inen),
angelma, ängermä, ängelmä jne. ’Filipendula
ulmaria (mesiangervo), (harv.) Spiraea t.
Thalictrum / Mädesüß, Spierstrauch’ ~ ka
ankerva, ankervo, ankeri(asheinä), au ängeriä7ni
’mesiangervo’ | vi angerhein, angerva(a)ks,
angervars(ikas) jne. id. (mutta ängelhein
’Thalictrum’ < sm) | li 5angastqb-5aina
’mesiangervo’ (5aina ’heinä’), 5angqrstqm id.
Ojansuu 1920 Pn 23 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 19 (+
li), SKES 1955 18, 1978 1873.

ani (1774; et. itämurt.), harv. myös anis ’aivan,
sangen, erittäin, peräti / ganz, sehr’: ani harva, a.
varhain jne., aniksi (jo Westh), anikse(e)n
’varmasti, totta’, an(n)ikka ’juuri, ikään, saatikka’,
anikko, anikki ’aivan, vastikään’ ~ ka ani ’aivan,
erittäin, sangen’, aniko, anikko ’juuri äsken,
parahiksi, hädin tuskin’ | ve a7ni ’hyvin, sangen’.
Genetz 1890 Partikk 64, SKES 1955 18 (sm ~ ka ve).

anikka (Lönnr 1874; Peräp Länsip) ’paulakengän
nauhasilmukka; kapea kannas t. salmi, kapeikko /
lederne Öse des Schnürschuhs; schmale Land- od.
See-Enge’, anike (Gan 1786) ’korvake, raksi;
kengännauha’
<
lpN
h5anâk, h5anak ’paulakengän
nahkasilmukka’, joka puolestaan < sk, vrt. nn
hanke, mn hanki jne. ’nahkasilmukka’.
Qvigstad 1893 NL 189 (lp < sk), Lagercrantz 1939 LpWsch
155 (sm ~ lp).

anis (Schr 1637; yl.), murt. myös anes, aneesi,
aneksi ’mauste(kasvi), Pimpinella anisum / Anis’
< vur mmr nr anis < kas kys an‰ıs id. < lat
anisum < kr ánison ’tilli, anis’.
Streng 1915 NRL 6 (sm < vur << lat kr), SKES 1955 18.

SSA

ankara (Agr; yl.) ’luja, ehdoton; kova, vaikea;
suuri, voimakas, (paik. murt.) mainio, tehokas,
rohkea; ylpeä, korea / streng, hart, stark; eifrig,
mächtig, vortrefflich; stolz’, ankaristo (LönnrLis
1886) ’ahdinko’, ankaroita (Agr) ’ylpeillä’,
angartaa (EPohjanm) ’varoa, aristella, käsitellä
hellävaroen’ ~ ka ankara ’ankara, kova, runsas’,
ankartoa ’ahertaa’ (lpN an |ger (In) ’ankara;
innokas, ahkera’ < sm).
Samaan sanueeseen voivat kuulua myös etup.
murteissa esiintyvät ankka ’synkkä, sankka
(metsä); vankka, varakas (talo); järeä, kova,
jähmeä’,
ankata
’jäykistää,
kangistaa’,
ankkoontua ’jäykistyä, takertua’, ehkä myös vi
(h)anguda ’jähmettyä, hyytyä’, tuskin kuitenkaan
vi sanaan verrattu unk agg(ód)ik ’olla huolissaan;
(maidosta) juustottua’. Vrt. ankea.
MUSz 1873–81 717–18 (sm ~ unk), Qvigstad 1881
Beiträge 47 (+ lp), Ojansuu 1920 Pn 27 (~ ankea),
Lagercrantz 1939 LpWsch 34–35 (lp < sm), *Hakulinen Vir
1947 156–60 (+ vi), SKES 1955 18 (+ ka).

ankea (Eurén 1860; murt. hajat., < kirj.) ’raskas,
vaikea; masentava, apea / hart; traurig’, (vanh.
kiel.) angain (JuslP, Gan 1786), ankain (Renv
1823) ’ahtaasti’, ange (Lönnr 1874) ’ahdinko,
vaikeus’ ~ ka ankeh ’suruinen, ankea; poloinen,
kovaosainen, parka’, ankehtuo ’tulla surulliseksi’.
Sanaa on arveltu germ lainaksi (kgerm
*angwu, *angwi(a), vrt. goot aggwus ’ahdas’, mn
pongr ~ øngr, nr murt. ång, mr nn nt ang id.);
mahd. sm kirjak. ankea on kuitenkin < ka ankeh,
joka voi kuulua ankara sanan yhteyteen, kun taas
em. angain, ankain voivat olla myöh. lainoja mr
ang sanasta.
Ihre 1769 Gloss XL (sm angata ~ goot), Lindström Suomi
1852 13 (sm ankain ~ germ), Thomsen 1890 BFB 116 (sm
ankea ? < germ), Gombocz 1909 MNy 5 125–26 (~ vi
(h)anguda, unk aggik), Setälä 1912–13 FUF 13 357 (<
germ), Karsten 1915 GFL 100 (+ ka), *Hakulinen Vir 1947
150 (~ ankara, omap.), SKES 1955 18–19, TESz 1 1967
103, MSzFE 1967 72, UEW 1988 12 (? ~ vi unk).

ankeli (PSm) ’sahrojen jalkarauta, hirsisahan
kahvarauta / Gabelbaum des Gabelpfluges, Eisen
zur Befestigung der Griffe an der Zugsäge’ (> ka
ankeli ’ruoto lautasahan yläpäässä’)
< nr angel id., mr angel: fota. ’jalkarauta’ jne.
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Karsten 1934 FmS 2 78 (sm < nr).

ankerias (1593; yl., ei Verml Ink), murt. myös
angerjas, ankeria(inen), anger, änger, angeres,
angerma jne. ’Anguilla vulgaris / Aal’ ~ ink
ankerias | ka ankerjas, au änkeriäs | va ang(eria(z)
| vi angerjas, murt. anger(as), angerja, änger | li
angqrz, angrqz id.
< baltt *angurjas, vrt. mpr angurgis, liett
ungur˜ys ’ankerias’.
Thunmann 1772 Untersuch 90 (vi ~ baltt), JuslP 9a (+ sm),
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va), Thomsen 1869 GSI 80
(sm va vi < baltt), Thomsen 1870 Einfl 93 (+ li), Kalima
1936 BL 90–91, 187–88 (+ ka), Nieminen Vir 1940 377,
SKES 1955 19, Larsson 1981 Lw 24–25, 39.

ankka (Schr 1637; yl.) ’kesy sorsa / zahme Ente’
< nr anka id. < as ank (demin.), vrt. ant
’sorsa’.
Renvall 1823 SSK 1 15 (sm < nr), Streng 1915 NRL 6,
Hellquist 1939 SEO 22, SKES 1955 19.

ankkuri1 (Agr; yl.) ’(aluksen) kiinnityslaite /
Anker’ ~ ink ka va ankkuri (< sm) | vi ankur,
anker | li 5anka/r, 5ankqr ’aluksen ankkuri’ (vi ja li
muodoissa ositt. mahd. as vaikutusta)
< germ, vrt. vur nr ankare, mr ankar(e), nt kas
anker, ns Anker, kys anchor < lat ancora ’ankkuri’
< kr ánk%yra ’id., koukku’. — LpN an |kur < sm,
5ankâr < sk.
Ganander 1786 NFL 1 23a (sm ~ germ kr), Renvall 1823
SSK 1 15 (< nr), Ahlqvist 1871 KO 159 (+ vi li), Qvigstad
1881 Beiträge 47 (lp < sm sk), Setälä 1913–15 FUFA 13
61–62, Streng 1915 NRL 6–7, Karsten 1934 FmS 2 78–79,
SKES 1955 19, Hinderling 1981 DELw 163–64.

ankkuri2 (Forseen 1738; yl., ei Verml Ink),
(Peräp Länsip) ankka ’vanha vetomitta (esim.
viinan n. 40 l), pieni tynnyri / altes Hohlmaß (z. B.
für Alkohol, ca. 40 l), kleines Faß’ ~ vi ankur ’id.,
pieni puuastia’ (esim. piima-a. ’maitoastia’; ehkä
< saks)
< nr ankare (1665) ’pienehkö tynnyrin
muotoinen astia; vanha vetomitta’, nn nt anker <
as, vrt. ns Anker < klat anc(h)ria ’pieni tynnyri t.
astia’. — Sk taholta myös > lpN 5ankâr, an |kâr (E
U In Ko) ’vetomitta’.

SSA

Renvall 1823 SSK 1 15 (sm < nr), Karsten 1934 FmS 2 79
(sm < nr < as < lat), SKES 1955 19 (+ vi), Hinderling 1981
DELw 163–64 (vi ? < saks).

anne: (antaa, pyytää) anteeksi (Agr; yl.) ’(um)
Verzeihung (bitten usw.)’ ~ ink ant‰ıks: küssÜJuä a.
’pyytää anteeksi’ | ka antieksi ’anteeksi’ | va
ant%(essi | vi andeks | li andqks id. — Näistä ilm.
ainakin ink ja ka, ehkä myös va ja vi muodot <
sm, kuten lisäksi lpN an |dâgâssii, In addagas
’anteeksi’; li mahd. < vi.
Johd:ia v:stä antaa.
SKES 1955 20, *Hakulinen 1969 SSK 23–27.

annos (esim. ruokaa) ’(Agr) lahja, anti / Portion,
Dosis; Geschenk’ ~ ka annos ’anti, lahja’ | ly
andos id. | vi annus ’annin, annos’.
Johd:ia v:stä antaa.
SKES 1955 20.

anoa (Agr; yl.) ’pyytää / bitten, flehen’, johd. ane
(ks. tätä), anella jne. ~ ka anuo ’anoa, pyytää’ | va
anoa | vi anuda ’kiihkeästi pyytää’ (nämä, samoin
kuin lp adnot ’anoa, pyytää, kerjätä’ ehkä < sm)
= md anams ’haluta, anoa, pyytää, kerjätä’.
Castrén Suomi 1844 57 (sm ~ lp), Ahlqvist 1861 MMdGr
149 (+ md), Budenz 1869 NyK 7 31 (+ unk unszol
’kehottaa’), Paasonen 1909 MdChr 59, SzófSz 1941 324 (?
unk), SKES 1955 19, TESz 3 1976 1034 (sm ≠ unk), EEW
1982–83 83 (vi < sm).
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LVeHA 1 88 (+ ve), Mägiste 1928 Demin 83 (+ ka), Nirvi
1953 Suomi 106:1 161 (+ ly), SKES 1955 19, TESz 2 1970
997–98, Janhunen 1981 SUSA 77:9 9–10, UEW 1988 9–10
(+ ? samKb M).

ansa (Agr; yl. et. PSm), ansas ’paula, rihma,
sadin, silmukka / (Fang)schlinge, Falle, Öse’ ~
ink ka ansa id. | va 5asa ’lenkki, ansa’ | vi aas (g. a) ’silmukka, sanka, aspi’ | li %ozq(z), 5azqz
’silmukka, kahva, kädensija, korva’
? = lpN vuos |se (E Pi Lu) ’(padan, saavin tms.)
kahva, kädensija’ (kun taas lpN yhd:n alkuosana
tavattava h5ansâ- ’ansa-’ < sm)
< baltt, vrt. liett πasà ’kahva, kädensija;
silmukka’, latv osa id., mpr ansis ’patakoukku’ ~
lat 5ansa ’kahva, sanka’, mn æs (< *ansj%o), kas ÜJose
’pyöreä kahva, silmukka’ (ieur *ans5a, *ansi’silmukka, kahva’).
Lindström Suomi 1852 14 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
122 (+ va), Donner 1884 TechmZ 1 267 (< baltt), Thomsen
1890 BFB 159 (+ ka li), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 39 (+
lp vuos |se), Kalima 1936 BL 91, SKES 1955 19 (sm > lp
h5ansâ).

ansaita (Agr; melko yl., uud.) ’hankkia (tuloja);
olla jnk arvoinen; kannattaa / verdienen (Unterhalt,
Belohnung, Strafe); sich lohnen’, (vanh. sanak.
myös) asnata id., ansio ~ ka asnita (prs. asnitt«sou)
’ansaita’
ilm. < germ *azn%e(ja)n- t. *asn%e(ja)n-, vrt.
mys
arn%en
’ansaita’,
goot
asneis
’päiväpalkkalainen’, mys asni, arnari id., mas
asna ’palkka, vero’ jne. Sm sanaa on pidetty
myös ansa sanan johdoksena; ainakin metateesi
(asna- > ansa-) voi olla tämän läheisen sanan
vaikutusta. — Sm ansaita > lpN ansa«sit, an |sa«sit
(Lu Ko), lpIn iansia«si∞d, kun taas lpIn iaVstia«si∞d
’ansaita’ ehkä < sm asna-.

anoppi (Agr; yl.) ’Schwiegermutter’ ~ ka anoppi |
ly anop(pi), anup(pi) | ve anop, anup id.
= lp vuone (vart. vuodnam-) ’anoppi’ | vogP
%onip ’id., vanhemman veljen vaimo’ | ? ostjI
#ontÄqp, E untqp, P wpontqp ’anoppi, aviopuolison
vanhempi naissukulainen’ | ? unk nap(a) ’anoppi’
(sgr *ana-p•) || ? samJr ninap ’appi’, n%e n.
’anoppi’ (n%e ’nainen’) | Jn inobo ’appi’ | T ninaba |
Km qmbi id., qmbq7ni ’anoppi’ | Kb imdet | M
inikem ’appi’ (ksam *{inÄqpÄq, jonka jälkiosassa voi
piillä sm appi sanan vastine).

Ihre 1769 Gloss XL (sm ~ goot), Lönnrot 1854 Enare 217
(sm ~ lpIn), Lindström 1859 KeltGerm 53 (sm < germ),
Thomsen 1869 GSI 66, 112 (+ lpN; < germ), Qvigstad 1881
Beiträge 50 (lp < sm), K. Krohn 1907 OM 1 620 (~ ansa),
SKES 1955 19– 20 (< germ t. ~ ansa), Koivulehto Vir 1974
113 (< germ), Häkkinen 1987 ES 12.

Rudbeck 1717 Spec 80 (sm ~ unk), Sajnovics 1770 DemH
76, Lindström Suomi 1852 13 (+ ostj), Hunfalvy 1864 Reg
294 (+ vog), MUSz 1873–81 392 (+ lp), Munkácsi 1893
NyK 23 87 (+ samJr), Halász 1894 NyK 24 453 (+ samJn
T), Setälä 1915 SUSA 30:5 89 (? unk), Kettunen 1922

ansari (Lönnr 1847; paik. ISm) ’kasvihuone, lava / Gewächshaus’
todennäk. < ven oran«zeréja, murt. ran«zeréja
’kasvihuone’ < ransk orangerie id., johd. sanasta
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orange ’appelsiini’ (ransk myös > nr orangerie,
josta paik. LSm tunnettu uranssari, uranssi
’kasvihuone’).

anteeksi ks. anne.

Wessman Vir 1909 36 (sm < nr), Hakulinen 1946 SKRK 2 58
(< nr < ransk), SKES 1975 1546 (ansari < ven, uranssari <
nr).

antelias (1732; murt. ositt. ehkä < kirj.)
’freigebig’ ~ ka anteli(e)kas ’antelias’, vrt. vi
andlik ’antava(inen)’.
Johd:ia v:stä antaa.

ansas (Jusl 1745; etup. länsimurt.), ansain,
ansanen ’(sillan t. lattian) tuki- t. kannatinparru,
niskanen / Tragbalken’
< germ *ansaz, vrt. goot anza (yks. dat.)
’palkki, parru’, kys ans-: ansboum ’siltapalkki’,
mn áss ’paalu, seiväs, palkki, harjahirsi’, mr as,
aas ’siltapalkki’, nr ås ’harjahirsi’. — Sen sijaan
nr murt. Sm ansa ’ojasillan kannatinpalkki,
suosillan alusriuku’ < sm; vi murt. ants ’tukipuu’
ja ans ’nuotankuivauspuu’ lienevät myöhempiä
lainoja germ taholta.
Ihre 1769 Gloss XL (sm ~ goot), JuslP 9a (sm ~ goot nr),
Thomsen 1869 GSI 112 (< germ), Saxén 1895–98 Lånord
118 (nr murt. < sm), Karsten 1915 GFL 110, 118, SKES
1955 20 (+ vi), Niskanen & Hofstra 1971 UAJ 43 55.

antaa (Agr; yl.) ’geben’, johd. anne, annos,
antautua, antelias, anti (ks. näitä) ~ ink ant5a | ka
antoa | ly ant(t)a, andada, andoa | ve ant(t)a | va
ant5a | vi anda (prs. annan) | li andq ’antaa, sallia’
= lpN wuow |det (U Pi Lu In Ko) ’myydä;
(harv.) antaa ruokaa (eläimille)’ (mutta lp âd |det
’antaa’ < sm) | md andoms ’ruokkia, syöttää’ | votj
ud{in{i | syrj udn{i ’juottaa; syöttää, antaa ruokaa’ |
unk ad ’antaa, lahjoittaa’ (sgr *amta-).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 521–22 (sm ~ lpR waddet),
JuslP 9 (+ unk), Ganander 1786 NFL 1 24a (+ vi),
Gyarmathi 1799 Aff 64 (unk), Sjögren 1828 GS 1 302 (+ ve
syrj), Sjögren 1832 GS 1 472–73 (+ ka), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 149 (+ md),
Budenz 1869 NyK 7 15 (+ li votj), MUSz 1873–81 716 (+
lp wuow |de-, lp âdde- < sm), Setälä 1896 SUSA 14:3 25,
Posti 1953–54 FUF 31 36, E. Itkonen 1953–54 FUF 31
156, SKES 1955 20 (+ ly), FUV 1955 72, TESz 1 1967 95,
MSzFE 1967 69, Häkkinen 1987 ES 12, UEW 1988 8.

antautua (1763; melko yl., ei Verml) ’nachgeben,
sich er-, hingeben, sich widmen’ ~ ka antautuo
’alistua, ryhtyä, sopia, käydä laatuun’, antavuo
’sopia’ | va antauta, antaussa ’alistua, antautua’,
vrt. vi (uud.) anduda ’antautua’.
Johd:ia v:stä antaa.

anti (Flor 1695; melko yl.) ’lahja, (luonnon)tuote
/ Geschenk, Nahrungsmittel’ ~ ka anti id. | vi and
(g. anni) ’lahja, anti(met)’.
Johd:ia v:stä antaa.
antsikas (Gan 1786; vain sanak.) ’nirso, ruokia
valikoiva / (sehr) wählerisch’
ilm.
<
vi antsikas, antsak(as)
’kummallinen, hullunkurinen,
valikoiva,
huikenteleva’, ehkä johd. hn:stä Ants (< saks
Hans), ositt. ehkä myös deskr. lähtöä.
Ojansuu 1916 SKTT 134–35 (sm < vi), SKES 1955 20,
EEW 1982–83 82.

antura (Schr 1637; yl., ei Ink) ’jalkineen pohja;
reen, kelkan tms. jalas t. jalaksen raudoitus,
(KaakkSm rannikko) köli; (KSm) kova maakerros
/ Schuh-, Fußsohle; (Eisenbeschlag der) Kufe;
Kiel; Pflugsohle’ ~ ink antura ’köli’ (< sm t. vi) |
vi andur (g. -i t. andru) | li andqr(z) id. (vi t. li >
latv andrus id.)
< germ (sk), vrt. kgerm *anduraz, ksk
*anduraR (akk. *andura) > mn pondurr, andr(i)
’suksi’, nn andør(a), onder id., mr andur-stang
’reen jalakseen kiinnitetty tanko’, andra ’varustaa
(reki) puuanturalla’, nr andor, andur ’lyhyempi
epäparisista suksista, kalhu, (murt.) reen jalaksen
t. veneen kölin puinen vahvike’.
Lindström Suomi 1852 14 (sm ~ isl nr), Thomsen 1869 GSI
112 (+ li (> latv); ims < sk), Thomsen 1870 Einfl 130 (+
vi), Karsten 1934 FmS 2 80, SKES 1955 20.

apaja (Agr; yl.), murt. myös ap(p)aa, apajas,
apajus
’nuottapaikka,
kalapaikka;
nuotanveto(kerta); (kerralla apajasta saatu)
kalansaalis; (LounSm) aukea, aava, väljä (maa,
ulappa); suuri oja; (paik. Ink) joen lahdeke /
(Zugnetz)fanggründe; Fischzug; Ausbeute (eines
Fischzuges); offene Land- od. Wasserfläche;
breiter Graben, Ausbuchtung eines Flusses’ ~ ink

SSA

app5aja ’nuotanvetopaikka’, apaja ’joen lahti’ |
ka apaja ’nuottapaikka, nuotanveto(kerta),
(apajasta saatu) saalis’ | ly abai ’apaja,
nuottapaikka’ | ve abai (mon. abajad) ’id., pieni
lahti’ | va apaja, apaj(e ’lätäkkö, lietteinen vesi,
pieni lahti’ | vi abaja(s), abjas ’pieni, ahdassuinen
meren t. joen lahti, pehmeäpohjainen paikka
meressä’
= lpN vuop |pe (E Pi Lu In Ko Kld) ’syvä ja
kapea uurros joen t. järven törmässä; kapea lahti’
(tästä sm vuopaja, vuopio ’joen lahti t.
rinnakkaisuoma’)
? < germ *a‰bj%on- > mn efja ’lieju; joen
lahdeke’, nr ävja ’lieju, muta, (murt.) lahti, pieni
joen haara’.
Ahlqvist 1856 WotGr 122 (sm ~ va vi), Europaeus 1870
Suomi 2:8 44 (sm vuopaja < lp), Szinnyei 1881 NyK 16 305
(~ ava-), Nielsen 1908 JuhlakBugge 228 (Wiklund: sm <
ksk), Setälä 1912–13 FUF 13 357–58 (? < ksk), Tunkelo
1946 VeKÄH 470 (+ ka ly), 628 (+ ve), SKES 1955 20,
1978 1821, *Nikkilä 1988 Suomi 143 145 (< germ).

apara (Lönnr 1874; PKarj Kain) ’hiiva, mäski,
sakka; silppu; »rukkaset» (kosittaessa) / Hefe,
Treber; Hächsel, Krume; Korb (Ablehnung des
Heiratsantrags)’, aparo (Eurén 1860) id.,
(KaakkHäme) aparo(kalja) ’vierteeseen vettä
lisäämällä tehty jälkikalja’ ~ ka apara, -o ’rapa
(astian pohjalla t. suolissa), (kaljan) sakka,
(kahvin) porot; tavarat, rojut, »rukkaset»’ | ly apar
(mon. -od) ’(kaljan) sakka, kahvinporo;
»rukkaset»’ | ve apar ’oluen rapa; puru, säpäleet,
murut’
< germ, vrt. kgerm *a‰bara, mn afr (akk. afra)
’kaurajuoma, kalja, jälkiolut’, ags eafora
’jälkeläinen’, goot afar ’id., jälkeen (päin)’.
Samaa lähtöä voi olla myös äpärä, ks. tätä.
Karsten 1915 GFL 120 (sm apara, ? äpärä ~ ka; < germ),
SKES 1955 21 (+ ly ve).

ape (Koll 1648; melko yl.) ’silpuista, ruumenista,
jauhoista tms. veteen sekoitettu kotieläinten
ruoka; houkutuspala; eväs, välipala / aus Hächsel,
Spreu, Mehl od. dgl. und Wasser bereitetes
Viehfutter; Proviant, Imbiß’ ~ ka ape ’hevosen
vilja-, olkiruoka’ | ly ape ’ape, silppu’ | va ap(e | vi
murt. ape ’akanoista ja jauhoista tehty
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karjanruoka’ (sm > lpN abbet, 5abet ’silpuista,
jauhoista ja heinistä tehty hevosen ruoka’).
Johdos v:stä appaa, ks. tätä.
Nielsen 1913 LpW 1 (lp < sm), SKES 1955 21 (sm ~ ka ly
vi).

apea (Ahlqv 1859; nykymurt. melko yl., ositt. <
kirjak., mihin sana on tullut Kalevalan
välityksellä) ’surullinen, alakuloinen, masentunut
/ traurig, niedergeschlagen’ ~ ka apie ’mielipaha,
suru; surullinen, haikea’ | ly abid ’murhe, tuska;
solvaus, loukkaus’ | ve abid ’mielipaha, murhe’,
veP abed ’kiusallinen, harmillinen’ (ka > lpKo
5a´bbei (T) ’apea’)
< ven obída ’mielipaha, katkeruus; loukkaus,
solvaus’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (sm ~ ve), Mikkola 1894 SUST
8 146 (+ ka; < ven), Mikkola 1938 SUST 75 68–69 (sm
kirjak. < Kal), T. I. Itkonen 1943 KV 22 53 (lpKo < ka),
Kalima 1952 SlS 82–83 (+ ly), SKES 1955 21, Plöger 1973
RL 46–47.

apemarjat (KPohjanm Kain): antaa, pitää a.
’torua, moittia / einen Tadel erteilen, die Leviten
lesen’, (PKarj) amemaariat t. -marjat id.
todennäk. < (lukea) Ave Mariat.
Nirvi Vir 1950 101–06, SKES 1955 21.

apila (Tillandz 1683 apilas; yl.), apelias (VR
1644), apeljas ’Trifolium / Klee’ ~ ka apilas | va
apila id.
? < baltt (*abilas), vrt. latv abols ’apila’,
5abuls, 5abolis, 5abele ’apila; omena’, mpr wobilis
’apila’, woble ’omena’ (li %oC biƒl, % oC bli7n, 5aC bli7n
’apila’ ehkä myöh. laina < latv).
Thomsen 1890 BFB 156 (sm ~ ka; ? < baltt; li < latv),
Kalima 1936 BL 67, Nieminen Vir 1940 377–78, SKES
1955 21.

apina (Schr 1637), vanh. kiel. myös apinja ’Affe’
< mmr apina, apinia, apinja = mn apynja, nt
abinde, kas apinne, apynne ’naarasapina’.
Renvall 1823 SSK 1 17 (sm < nr), SAOB 2 1903 A 1984,
Streng 1915 NRL 7 (sm < mmr), SKES 1955 21.

aporkka (KaakkSm, paik. Häme Pohjanm)
’saappaan terä, saapas, puolikenkä, huono jalkine
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/ Fußteil des Stiefels, Stiefel, Halbschuh,
schlechtes Schuhwerk’, ink aporkka ’saappaan
terä’
< ven opórok, mon. opórki ’kenkäraja’.
Nirvi 1971 InkS 17 (ink < ven), Plöger 1977 RLDial 315
(sm < ven), Ruoppila 1986 Suomi 136 11.

apostoli (Agr), murt. apostooli, apustuoli,
aposteli, postoli ’Apostel’
< mmr ap(p)ostol, apostel, nr apostel, mn
postoli, ags (a)postol < klat apostolus < kr
apóstolos ’lähetti, sanansaattaja’. — Ink va
apostoli, ka apostola < ven apóstol; vi apostel ja
mahd. myös li ap%ustqƒl < ns Apostel; lpN apos |tâl
< sk.
Ahlqvist 1871 KO 221 (sm < ven < kr), Mikkola 1894
SUST 8 32 (sm < mr), Streng 1915 NRL 7, SKES 1955 21.

apotti (Agr), vanh. kiel. abboti, abbotti jne.
’munkkiluostarin esimies / Abt’
< mmr abboti, ab(b)ot(e), nr abbot, nn nt
abbed, mn ábóti, abbati < ags abbod, abbot = kys
abb5at, apt, ns Abt (> vi abt) id., alk. klat abbas
(akk. abbatem), Raam kr ább5as < aram abb5a ’isä,
munkki’.
Streng 1915 NRL 7–8 (sm < mmr jne.), SKES 1955 21.

appaa (Gan 1786; et. savmurt. KPPohjanm),
apata, appoa ’syödä, ahmia; syytää, täyttää,
sulloa / (gierig) essen, fressen, schlingen;
vollstopfen’, apattaa ’syöttää, ruokkia (karjaa
appeella); kestitä; hotkia; tukkia’, ape, apponen
(ks. näitä) ~ ka appoa ’appaa, hotkia, mättää
(suuhunsa, esim. marjoja)’ | ve apta ’appaa, ahmia’
| vi apata ’juoda’, murt. apat (g. apadi)
’suursyömäri’
= lpN vuop |pot (Lu In Ko Kld T) ’syödä
ahneesti, hotkia; poimia (marjoja suuhunsa)’.
Qvigstad 1893 NL 21 (sm ~ lpN), Kettunen 1913 SUST 33 92
(+ vi), Äimä 1919 SUST 45 52–53 (+ ka), SKES 1955 21 (+
ve).

appelsiini (Europ 1853, Lönnr 1847 apelssi; yl.)
’Apfelsine’
< vur apelsin (1689), appelsin (1768) = nr nn
nt appelsin < vanh. as t. holl appelsina id., oik.
»kiinanomena» (appel ’omena’, Sina ’Kiina’).
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SAOB 2 1903 A 1978, Hellquist 1939 SEO 27, Koukkunen
1990 Atomi 39–40.

appi
(Agr;
yl.)
’aviopuolison
isä
/
Schwiegervater’, murt. myös appe, johd. appela ~
ka appi, appe ’appi, morsiamen t. vaimon isä’,
app(i)ela ’appela’ | ly ap, appi ’appi, vaimon isä’ |
ve ap (g. apin) id.
= lp vuop |pâ ’appi’ | tVserL owÄq, I owo id. |
vogE ap5a, I P up ’appi; vaimon vanhempi veli’ |
ostjI up, E üp, P up ’appi; vaimon (tai miehen)
vanhempi miessukulainen’ | unk ipa, vanh. kiel.
yppa ’appi’ || ? sam *-ÄqpÄq yhdyssanassa *{inÄqpÄq
’appi’ (ks. anoppi).
Rudbeck 1717 Spec 80 (sm ~ unk), Lindahl & Öhrling 1780
LL 558 (+ lp), Castrén 1849 Ostj 101 (+ ostj), Ahlqvist
1859 Anteckn 80 (+ ve), Fábián 1861 MNyszet 6 122–23 (+
vog), Budenz 1869 NyK 7 28–29 (+ tVser), Mägiste 1928
Demin 83 (+ ka), Nirvi 1952 Suomi 106:1 161–65 (+ ly),
SKES 1955 22, FUV 1955 72, Vértes 1966 MNy 62 309–17
(+ unk apa ’isä’), MSzFE 1967 89–90, TESz 1 1967 161–
62, TESz 2 1970 226, MSzFE 1971 320–21, Janhunen
1981 SUSA 77:9 18 (+ sam), UEW 1988 14.

appo: appos(t)en, apo(sen) (Lönnr 1874; et.
itämurt. Pohjanm) ’aivan, kokonaan / völlig’: a.
auki, a. alasti jne. ~ ka apo, aposen, apposen id.
Alkusoinnun myötä syntynyt vahvennuspart.,
vrt. ypö (yksin), täpö (täysi) jne.
Genetz 1890 Partikk 87–88, SKES 1955 22 (sm ~ ka).

apponen, appu(i)nen (JuslP; itämurt. Pohjanm),
tav. mon. ’kuivat jyvät, joita annetaan hevosille /
trockene Körner, Viehfutter’, rinn. apos, apus
’välipala, syötävä, ruoan lisuke; keiton suuruste;
eväs, ape’ ~ ka appoine (tav. mon. apposet) ’astian
pohjasakka; ottoset, houkutuspala (lehmälle)’ | ve
ap(ein ’(hevosen) ape’.
Johd:ia v:stä appaa, ks. tätä.
SKES 1955 21 (s. v. appaa).

aprakka (Jusl 1745; et. itämurt. Pohjanm)
’palkka, maksu, vero, saatavat (erit. papin);
avustus, lahja; tuliainen; eväs / (Natural)einkünfte
od. Abgaben,
Steuer;
Almosen,
Gabe,
Mitgebrachtes; Proviant’ ~ ka aprakka ’saatavat
(esim. papin), (kirkollis)vero; saaminen, annos’
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< ven obrók ’vero, palkka, maksu’
(myöhempiä lainoja tästä ovat sm (vanh. run.)
aprokka, oprakka, au oprokku ja vi obruk ’vero’).
JuslP 10 (sm < ven), Porthan 1801 OS 4 321, Renvall 1823
SSK 1 2, 17 (+ ka), Mikkola 1894 SUST 8 147 (+ au vi
myöh. lainat), Kalima 1952 SlS 83, SKES 1955 22, Plöger
1973 RL 47.

aprikoida (Jusl 1745; melko yl. paitsi Loun- ja
PSm)
’ajatella, mietiskellä, arvella, tuumia / bedenken,
sich Gedanken machen’ ~ ka aprikoija ’arvella,
arvostella, arvioida, harkita’.
SKES 1955 22 (sm ~ ka).

aprikoosi (Lönnr 1847 aprikka) ’persikan
sukuinen hedelmä / Aprikose’
< nr aprikos, ns Aprikose < holl abrikoos <
ransk abricots, mon. sanasta abricot, joka = engl
apricot < esp albaricoque, port a(l)bricoque < arab
al-barq%uq << lat praecoquum ’varhain kypsyvä
(persikka)’.
Gamillscheg 1928 EWFra 5, Hellquist 1939 SEO 27–28,
Koukkunen 1990 Atomi 40.

aprilli (LönnrLis 1886; laajalti nykymurt.), rinn.
aprilla, aapril(l)i ’narrauspila huhtikuun 1. (joskus
myös 30.) päivänä; 1. huhtikuuta (aprillipäivä),
(harv.) huhtikuu (aprillikuu, 1773 »Aprilis-kuu») /
April(scherz); (1.) April’, johd. aprillata ’narrata
(aprillipäivänä)’
< nr mr april ’huhtikuu; aprillipila, -narraus;
aprillipilan kohteeksi joutunut’ = ns April
’huhtikuu; aprillipila’ (saks > vi aprill) << lat
aprilis ’roomalaisten 2. kuukausi, huhtikuu’, josta
myös > ven apréƒl id. (> ink ka apreli, aprela,
mdE apreƒl jne.).
Hellquist 1939 SEO 28, Vilkuna 1950 Ajantieto 118–22,
SKES 1955 22 (sm < nr jne.).

apsatti (JuslP, Gan 1786; paik. itämurt.) ’kengän
t. saappaan korko / Absatz (am Schuh od.
Stiefel)’ ~ vi apsat id.
< nr murt. appsat < as, vrt. ns Absatz id.
Ganander 1786 NFL 1 26a (sm ~ vi), Lindström 1859
KeltGerm 206 (~ saks), Karsten 1934 FmS 2 80 (sm < nr
murt.), SKES 1955 22 (sm < nr), EEW 1982–83 85.
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apskeetti (As 1697 afskedi; laajalti murt.), rinn.
apskeit(t)i, apskiet(t)i, apskeri jne. ’ero (työstä),
lähtöpassit / Entlassung, Laufpaß’
< nr avsked ’id., jäähyväiset’.
Becker 1824 FGr 3 (sm < nr), Saarimaa Vir 1916 69.

apteekki (1622), murt. myös apteik(k)i,
aputeik(k)i jne. ’Apotheke’
< vur nr apotek < as apoteke << klat apotheca
’tavara-, viiniaitta’ < kr apoth%Fek%e ’säilytyspaikka’.
— Saman sanan johd:sta (vur mmr nr apotekare, as
apotheker jne.) > sm apteekkari (Schr 1637
apothecari).
Streng 1915 NRL 8 (sm < vur jne.), SKES 1955 22,
Koukkunen 1990 Atomi 41.

apu (Agr; yl.) ’auttaminen, avustaminen, tuki /
Hilfe, Beistand’, avulias, avuton, avustaa;
apulainen, auttaa (ks. näitä) ~ ink ka apu ’apu’ |
ly ve abu | va api id. | vi abi ’apu, apumies,
apulainen’ | li aC b ’apu’. — Ims > lpN appo (Lu Ko
T) ’hyöty, (harv.) apu’.
Sanalle on esitetty germ lainaoriginaaleja,
viimeksi kgerm *awi- (< ieur *au- ’pitää jstak’,
*auos ’apu’), jonka jatkajia ovat mm. goot awi’kiitos’, mn auja (yks. akk.) ’onni, (jumalallinen)
apu, turva’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve),
Hunfalvy 1866 NyK 5 425 (+ lp), Budenz 1884 NyK 18
310 (+ ka), Thomsen 1890 BFB 50 (+ li), Karsten 1915
GFL 106 (< germ, goot awi), Kettunen 1940 SmMurt 3 151
(+ ly), SKES 1955 22 (lp < sm), Häkkinen 1987 ES 13, 19,
*Nikkilä 1988 Suomi 143 37–42 (< germ).

apulainen (Agr; yl.) ’Gehilfe’ ~ ink apulain,
apilain ’apulainen’ | ka apulaine ’auttaja’ | va
apilain | vi abil(a)ine ’apulainen’ (sm apulainen >
lpIn iapulaVz id.).
Johd:ia sanoista apu, api, ks. apu.
apuri (eri tahoilla murt.), rinn. aappori, aporri,
appura, -i, aporkka, aputurkki jne. ’ahven /
Barsch’
< nr abborre, murt. (Sm) abbur, mr nt aborre,
nn aaborr(e) id.
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Karsten 1934 FmS 2 81 (sm < nr).

arbuusi (Lönnr 1874 arpusi) ’vesimeloni,
Cucurbita citrulus / Arbuse, Wassermelone’
kirj. laina < ven arbúz id. < turk < pers
xarb%uza, xarbuza ’meloni’.
Plöger 1973 RL 48 (sm < ven).

arenti (Flor 1688; yl.), murt. arenki, aranti jne.
’maatilan tms. vuokra, vuokramaksu / Pachtzins’
(sm > au arenti ’vuokra’ ja ehkä myös va arendi
id.)
< vur nr arrende, arenda, arrend ’vuokra’ <<
klat arrenda id. (tästä myös >> puol arenda > ven
arénda, josta lainautuneita ovat mm. ka arenta,
arento ’vuokra’, vogP 5arqnt, ostjI ärqn, E ärqntq
’velka’). Saman lat-peräisen sanan johd:ista on
ruotsin kautta saatu myös sm arenteerata (Sorol
1625) ’vuokrata (maata)’ (nr arrendera, klat
arrendere) ja arentaattori ’(tilan) vuokraaja’ (nr
klat arrendator).
Streng 1915 NRL 8–9 (sm < vur jne.), Hellquist 1939 SEO
33, SKES 1955 22.

aresti (As 1682 »istua arrestisä»; yl., ei Verml
Ink) ’lievä vapausrangaistus (esim. koulussa,
sotaväessä), vankeus(rangaistus); vankila, putka /
Arrest’, johd. aresteerata (vanh. kiel., paik.
KPohjanm) ’panna arestiin, pidättää, vangita’
(mahd. ositt. sm, ositt. ven > ink ka aresti ’aresti,
vankeus’)
< nr vur arrest ’aresti, vankila; takavarikko’ <
kas ns Arrest id. << klat ar(r)estum ’oikeuden
päätös; pidätysmääräys’, josta myös mransk
ar(r)est > ransk arrêt ’pysähdys; vangitseminen,
tuomio’.
Karsten 1934 FmS 2 81 (sm < ruots), Renkonen 1954
Avainsanoja 78, SKES 1955 22.

arho (Lönnr 1847; etup. EKarj KarjKann)
’pihatähtimö (Stellaria media), (harv. myös)
Arenaria / Vogelmiere; Sandkraut’ ~ ink arho
’rikkaruoho; Stellaria media (?)’, ehkä lainaa
jompaankumpaan suuntaan.
Reinholm Suomi 1850 171 (sm, ink).
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arina (VR 1644; yl.), murt. are(e)na ’leivinuunin
pohja, tulisija / Boden od. Rost des Backofens;
Feuerung’, murt. ja vanh. kiel. myös ’luoto, kari,
kallio; kova maakerros; tuulaskoura (rinn. arila,
parila); ahrain (Martti n. 1580)’, arinoitua
’kovettua (maa)’ ~ ink arr‰ına ’arina, ahrain’ | ka
arina ’uunin pohja, arina; ahrain’ | va arina
’uunin suun edusta’ | vi murt. (h)arin ’uuninsuun
tuhkaluukku’ (nämä ainakin ositt. ehkä < sm)
< germ *arina-, vrt. riimukirj. ? aRina
’polttoalttari’, mn arinn ’koroke, teline, tulisija
(esim. uhraamista varten), liesi’, isl arinn ’liesi’,
nn aare, nt arne id., mr ärin, arin jne. ’liesi,
tulisija’, nr murt. ären, arne ’id., leivinuunin
pohja’, mr nr äril ’liesi; murt. soransekainen
jankko’ jne. — Joko suoraan sk taholta tai sm
välityksellä saatuja ovat lpN 5arrân (In Ko) ’kodan
tulisija; ahrain’, kun taas lpN 5arin ’ahrain’ selvästi
< sm.
Moller 1756 Beskr 146 (sm ~ ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
122 (+ va), Lindström 1859 KeltGerm 138 (va < sk),
Thomsen 1869 GSI 112 (+ lp; < sk), Qvigstad 1881
Beiträge 121 (lp < sm t. sk), Saareste 1924 LVEM 190 (vi <
sm), Toivonen Vir 1938 338–39 (vi < sm t. va; lpIn < sm),
SKES 1955 23.

arka (Agr; yl.) ’pelokas, ujo; aristava, kipeä;
herkkä / ängstlich, scheu; empfindlich’, arastaa,
aristaa, arkaantua, arkailla jne. ~ ink arka ’arka’
| ka arka, arkaine ’arka, kesytön, vauhko; eloisa,
villi’, aristuo, arkavuo ’aristua’ | ly arg (mon.
argad) ’arka’ | ve arg | va arka ’arka, vauhko, ujo;
herkkä’ | vi arg (g. ara) ’id., hellä’ | li 5arga ’arka,
pelokas’ (ilm. sm > lpN ar |ge ’arka, pelokas,
vauhko’)
< germ *arga-z, vrt. mn argr ’pelokas, arka,
epämiehekäs, toimeton, veltto, siveetön’, isl argur
’arka, paha, häijy, halpamainen, häpeällinen’, mr
argher ’arka, kurja, huono, paha, vihainen’, nn nr
arg ’vihainen’.
Ganander 1786 NFL 1 27a, 28 (sm ~ vi), Castrén Suomi
1844 30 (+ lp), Thomsen 1869 GSI 112 (~ vi li; < sk),
Qvigstad 1881 Beiträge 121 (lp < sm t. sk), Kettunen 1922
LVeHA 1 28 (+ ve), SKES 1955 23 (+ ka ly va).

arki (Jusl 1745; yl.) ’Werk-, Alltag’, murt. ja
vanh. myös arkio (Agr; LSm), arkia (lounmurt.),
arkei (VR 1644), arkioin, arkein, arkoin,
arki(o)päivä jne. ~ ink arki ’arkipäivä;
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paastottoman ajan ruoka’ | ka arki ’paastoton aika
t. päivä, paastottoman ajan ruoka’ | ly a/rg(i) id.,
a/rkpäiv ’työpäivä’ | ve a/rg ’arki (paaston
vastakohtana); arkipäivä, -ruoka’, arkh‰ı7ne
’arkinen, paastona kielletty’ | va art«si (g. arg%(e)
’arki-, paastona kielletty ruoka’ | vi argi-, (murt.)
ärgi-, hargi- ’arki–’: a.-päev ’arkipäivä’ (lpN
ar |gâ (E In) ’arkipäivä’ < sm, lpKo arg3a ’arki,
paastoton aika’ < ka)
mahd. < germ *arkg‰ın, *arkgij%on-, ksk *arkgi,
arkg‰ı, vrt. mn ergi ’hillitön, siveetön (käytös),
häpeämättömyys, haureellisuus’, regi (metat.)
’siveettömyys’ (< ksk *argia ’noituuden
harjoittaminen, siveetön käytös’), isl ergi ’huono
mieliala, kiukku’, nr murt. (te) arg(a) ’paha,
paholainen’. Vrt. arka.
Gottlund 1832 Otava 2 65 (sm ~ vi lp), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve),
Tunkelo 1912– 13 FUF 13 81–86 (+ ka ly; < sk), SKES
1955 23.

arkkana (KarjKann) ’hevosen kaulapanta /
Halsband des Pferdes’ ~ ink arkkana ’silmukka’ |
ka ark(k)ana ’paksuhko nuora, hirttonuora;
hevosen t. lehmän kaulain’ | va arkana ’hevosen
kaulapanta’ | vi murt. arkkala ’kytkyt’
< ven arkán ’suopunki, lasso’ (< tat).
Mägiste Vir 1925 90–91 (au vi < ven < tat), Nirvi 1971
InkS 19 (ink < ven).
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1688), arkiiva (Lönnr 1837), arkkiivi (Europ
1853, tällä myös paperisto) –johdosten sijalla)
< nr mmr ark < kas ark < lat arcus ’jousi,
kaari; kaareksi taivutettu pergamenttilevy’.
Renvall 1823 SSK 1 18 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 31,
SKES 1955 23, Hakulinen Vir 1968 242.

arkki2 (Agr) ’Nooan arkki, liitonarkki; (murt.
myös) pitkä, kapea pilvi / Arche, Bundeslade;
lange, schmale Wolke’
< vur nr ark, mmr ark, arch ’arkku, kirstu,
lipas; (Raam) Nooan arkki, liitonarkki; (murt.
myös) pitkä, kapea pilvi’ = mn pork, goot arka
’arkku, lipas’, mys archa < lat arca ’arkku, kirstu,
laatikko, lipas’. — LpN ar |kâ ’liitonarkki’ < sm t.
sk.
Spegel 1712 Gloss 24 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 112
(+ lp), Ahlqvist 1871 KO 121, Qvigstad 1881 Beiträge 121
(lp < sm), Streng 1915 NRL 9–10, SKES 1955 23.

arkkiatri (Alm 1764 Archiater) ’erittäin
ansioituneelle lääkärille (Suomessa) annettava
arvonimi / hoher finnischer Ehrentitel eines
Arztes’
< vur nr (vanh.) arkiater, archiater ’id.;
hallitsijan (henki)lääkäri’ = ns Archiater < lat
archiater, archiatrus ’ylilääkäri (et. keisarin
hovissa)’ < kr arkhíatros (arkhí- ’ylin, pää-’ +
iatrós ’lääkäri’).
SAOB 2 1903 A 2246.

arkkeli (Gan 1786; Archlimestari ’varusmestari’
jo 1629) ’tykistö / Artillerie’
< mmr vur ark(e)li (1500- ja 1600-luvulla)
sota-,
et.
tykistömateriaalin
nimitys,
’sotamateriaalin varastohuone’ < kas archelie,
arkelei ’tykistö, ampumatarvikkeet’, joka on
muunnos sanasta artilleri ’sotakoneisto, -tarpeet’,
vrt. vanh. tansk arkeli, vanh. saks arekalei,
arekalerei. Tähän yhteyteen kuuluu myös nr murt.
Sm ja vanh. kiel. ark(e)li ’pieni varastotila laivan
peräosassa’, josta sm murt. (Satak) arkkeli ’iso
ruokatavara- tai vaatearkku’.
Streng 1915 NRL 9 (sm < vur < kas), SKES 1955 23.

arkki1 (Flor 1678 Paperi arcki; melko yl.)
’paperiliuska / Bogen (Papier)’, arkisto (uud.
(Varelius 1853) vierasperäisten arkivumi (Flor

arkkipiispa (Martti n. 1580 archipispa)
’Erzbischof’
< vur mmr archibiskop = nr yleisk.
ärkebiskop, mt arkebiskop jne.; alkuosa << lat
archi- ’yli-, pää-, ylimmäinen’ (< kr), jälkiosan
suhteen ks. piispa.
Streng 1915 NRL 10 (sm < vur), Thors 1949 StNF 40–41:3
4–5, SKES 1955 23.

arkkitehti (1863; yl.) ’Architekt’
< nr arkitekt (1670), ns Architekt jne. id.;
alkuosa sama kr-peräinen arkhí- kuin esim.
sanassa arkkiatri (ks. tätä), jälkiosa << kr tékt%on
’rakennusmestari’.
TS 1 1909 564 (sm << kr), Koukkunen 1990 Atomi 43–44.
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arkku (Agr ’liitonarkki’, (kuv.) ’arkku’,
nykymerk. Finno n. 1580; yl.), harv. harkku (Gan
1786; Rauman seud.) ’kirstu, laatikko, lipas;
ruumisarkku; kaivon, sillan tms. kehikko / Kasten,
Truhe; Sarg; Brunneneinfassung, Senkkasten’ ~
ka arkku ’ruumisarkku; silta- arkku’ (ilm. < sm,
kuten myös lpN ar |ko (E Lu In) ’iso arkku’)
< ksk *arku (< *ark%o), vrt. mn pork ’arkku,
kirstu’, goot arka jne. < lat arca, vrt. arkki2,
joka on myöh. laina samasta sanueesta.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm ~ lat), Brenner 1716 Kirje 260 (sm
~ sk), Thomsen 1869 GSI 112 (sm LpN In < germ < lat),
Qvigstad 1893 NL 92 (lp < sm), SKES 1955 23.

armahtaa (Agr; yl.) ’antaa anteeksi; sääliä,
säästää / Strafe od. Schuld erlassen; sich
erbarmen, schonen’ ~ (t. sm >) ink armaht5a | ka
ly armahtoa | va armaht5a ’armahtaa, sääliä,
surkutella’.
Johdos samasta kannasta kuin armo ja armas,
ks. näitä.
armas (Agr; yl.) ’rakas, kallis, hellä; altis;
rakastettu / lieb, teuer, gutwillig; Geliebte(r)’,
armah(a)inen
(jo
Agr;
paik.
itämurt.)
’rakas(tettu), armon saanut’, armastaa ’rakastaa,
lempiä’ ~ ink armas ’hyvä, ystävällinen’,
armast5a ’rakastaa’ | ka armas ’armas, rakas’,
armahaine id., armahus ’rakkaus, rakas’,
armastoa ’rakastaa, hyväillä; armahtaa, sääliä’ | ly
ve armaz ’rakas, mieluinen’, armastada ’rakastaa’
| va armaz, arm(ez ’rakas’ | vi armas (g. armsa)
’id., kallis, hyvä; kaunis, suloinen; (murt.) sääli’,
armata, armastada, armatseda ’rakastaa’ | li
5armaz ’rakas’, 5armastq ’rakastaa; sääliä, säästää’
< germ *armaz, vrt. mn armr ’onneton,
raukka, kurja’, arma ’kurjuus’, isl armur ’kurja,
onneton, surkea, köyhä’, mr armber, nr nn ns arm
id., goot armaio ’armeliaisuus, laupeus’, (ga)arman ’sääliä, armahtaa’ jne. Samaa germ lähtöä
on myös armo, ks. tätä. Merkityksen kehityksen
suhteen voidaan huomata, että suomesta lainatun
raukka sanan vastine lpT:ssa merkitsee myös
’rakas, kulta’. — Sk taholta myös > lpLu
(h)arcm%es ’surullinen, sääliä herättävä (sävel);
herkkä, arka’.
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Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Ihre 1769 Gloss
XL (sm ~ germ), Diefenbach 1851 VWGoth 1 69, 424 (+
lp), Ahlqvist 1856 WotGr 122 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 80 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 112–13 (+ ka li; <
germ), Qvigstad 1893 NL 92 (lp < sk), SKES 1955 24 (+
ly).

armeija (1781; yl.) ’Armee’, vanh. kiel. myös
Armado (Schr 1637), armeen (g., 1679),
armeja (1747)
< nr armé (1607), murt. Sm arme(i)ja <<
ransk armée < klat armata ’sotavoima’ (m.
armatus ’aseistettu’ sanasta arma ’ase(et)’).
Streng 1915 NRL 10 (sm armado < vur < lat), Hellquist
1939 SEO 32, Karsten 1943 FmS 9:2 73.

armi (LönnrLis 1886; paik. loun- ja hämmurt.)
’käsi (-varsi); tuki- tai poikkipuu, tanko (esim.
rukissa tai tuulimyllyn siivessä) / Arm; Speiche
(Wasserrad, Garnhaspel)’ ~ vi arm (g. -i) ’tanko,
haara’
< nr arm ’käsivarsi; poikkipuu, varsi, ripa’, mr
armber, ns Arm, kas arm id. (vi sana ehkä <
saks).
Lönnrot 1886 Lis 7 (sm < nr), Karsten 1943 FmS 9:2 73 (<
sk), SKES 1955 24 (+ vi).

armo (Agr; yl.) ’hyvyys, laupeus, suopeus,
suosio, armahdus, (murt.) sääli / Güte,
Barmherzigkeit,
Gunst,
Gnade,
Mitleid’,
armelias, armias, armiainen (Agr), armu
’rakastava, hyvä’, armo(i)llinen ’suopea, säälivä’;
armo(i)ttaa, armahtaa (ks. tätä), armaita (kaikki
jo Agr) ~ ink armo ’armo’, armoll‰ın ’arka,
pelokas’, armull‰ın ’armollinen’, armotoin ’orpo’ |
ka armo ’armo, sääli, ystävyys, turva, huoma’,
armotoi(n) ’orpo’, armata ’armahtaa jne.’ | ly
armoine (itk.) ’omainen, rakas’, armotoi7ne ’orpo’ |
ve armod (mon.) ’hyväilyt’, armotoi(n) ’orpo’ | va
armo ’laupeus; almu’, arm(etoi ’armoton, köyhä,
orpo’ | vi arm (g. -u) ’rakkaus, suosio; armo, sääli;
suru’, armutu ’armoton, säälimätön’ | li arm
’rakkaus, sääli, armo; lepo, rauha’ (sm > lpN
arb |mo (E Pi Lu In Ko) ’armo’).
Samaa germ alkuperää kuin armas, ks. tätä.
Hallenius 1732 BorFenn 43 (sm ~ goot), Ganander 1786
NFL 1 28a, 29 (+ vi), Sjögren 1849 MélR 1 187 (sm
armahtaa ~ vi li), Diefenbach 1851 VWGoth 1 69, 424 (+
lp), Ahlqvist 1856 WotGr 122 (+ va), Thomsen 1869 GSI
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112 (< germ, vrt. arsmas), Wiklund 1894 LpChr 56 (lp <
sm < ksk), SKES 1955 24 (+ ka ly ve).

sekä turkkilaisiin äänteellisesti ja semanttisesti
läheisiin sanoihin.

aro (Jusl 1745; nykymurt. verratt. yl.) ’kostea
rantatai
luonnonniitty,
notko;
kuiva,
huonokasvuinen maa; (kirjak., Eurén 1860) kuiva
tasankomaa, steppi / feuchte bzw. teilweise
überschwemmte
(Ufer)wiese,
Niederung;
trockener, karger Boden, Brache, Halde; Steppe’,
arokko, aronne ’vesiperäinen maa’ ~ ka aro
’vetelä heinämaa, tuore notkelma kankaalla,
matala ja kortteinen joenlahti’ | vi aru
’hedelmällinen, kuiva maa, kuiva niitty’
= vogE or5aj, I orqj, L wurqj, P %uraj
’joenuoma’ | ostjI ur{i, E urq, P wuri ’järveksi
muuttunut vanha joenuoma, pudas; ruohoinen
lampare’. — Sgr sanat ovat lainautuneet
moniaalle: sm > nr murt. Sm aro ’kauan
käyttämättä ollut viljelysmaa’, vi > Balt saks Arro
’korkealla sijaitseva kuiva paikka’, sm ka > ven
murt. aráj ’kostea, alava paikka, suo’ > syrj arai
’niitty, suo(maa)’; vog ostj > ven murt. urej, u\rja
’järveksi muuttunut joenuoma’.

Sjögren 1828 GS 1 188 (sm ~ lp), Vikár 1899 Nyr 28 174
(+ unk), Setälä 1900 SUSA 17:4 50–51 (+ turk), Wiklund
Vir 1906 86–89 (< ksk *arhw5o ’nuoli’), Setälä 1912–13
FUF 13 358–59 (vain ’viestikapula’ < sk), Kettunen 1922
LVeHA 2 52 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 14 (+ vi li),
SKES 1955 24–25 (+ ka va), TESz 2 1970 1096–97 (?
unk), Koivulehto Vir 1976 249 (< vkgerm *ar‰ba), MSzFE
1978 505, UEW 1988 16, Kylstra 1988 Suomi 143 9–16
(tuskin < germ; ~ turk).

Ojansuu 1906 NPhM 8 93 (sm ~ vi), Kalima 1910 SUST 29
36 (syrj < ven), Kalima 1915 OLR 78–79 (+ ka; ims > ven
> syrj), Toivonen Vir 1930 338–39 (+ ostj), SKES 1955 24,
DEWOS 1967 163 (+ vog), UEW 1988 17.

arpa (Agr; yl.) ’arpomis- t. ennustusväline;
(arvottu) osuus / Los (auch bei der
Schicksalsbefragung); (An-) teil’, vanh. (mm.
Ljungo 1601) myös ’viestikapula’, arpakapula
id., arvas (: arpaan, LönnrLis 1886) ’arpa’, arpoa
’heittää arpaa; ennustaa’, arvata (: arpaan, Agr),
arvella (: arpelen, Jusl 1745) id., arpoja (ks. tätä)
~ ink arpa ’arpa; talon pelto- tai niittyosuus, joka
vuosittain arvottiin kylän yhteismaiden jaossa’ | ka
arpa ’arpa’ | ve arb (g. arban) ’arpa, -merkki’ | va
arpa ’arpa’ | vi arp (g. arbu, -i), murt. varp, arb
(g. -u) ’arpa, taika, -keino, -väline; (murt. myös)
jakomaan osa’ | li arb-: (prs.) arbub ’loitsia,
taikoa’
= lp vuor |be ’onni, arpa’
mahd. < germ *ar‰ba (ntr.) t. *ar‰ba-z (m.), vrt.
mn arfr ’perintö’, mr arf (ntr.), arver (m.)
’maaomistus, perintö(maa)’, nr nn nt arv
’perintö’, ns Erbe id. jne. Muitakin selityksiä on
esitetty, erit. vertailuja unk sanaan orvos ’lääkäri’

arpeeti (etup. itämurt. PPohjanm), arpeitti,
arpiet(t)i ’työ, työpaikka / Arbeit’
< nr arbete ’työ’ < kas arbeit ’työ, vaiva’.
arpi (Agr »ne Christusen arpimerckit»; yl.)
’Narbe, Scharte’, arpeutua, arpinen ~ ink ka arpi
’arpi’ | vi (h)arm (g. -i), murt. arb (g. arvi) ’arpi,
naarmu, lovi’ | li ärb, a/rb ’arpi, (?) haava; (puun)
kolo, halkeama’ (sm > lpN ar |bâ ’naarmu, pieni
haava’)
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< germ (kgerm) *arwiz / *arwaz, vrt. mn ørr,
isl ör, nn ær, mr ær(r), ar(re), nr ärr, vur myös arr,
kas are, vanh. saks arbe ’arpi’.

< ven ar«sín ’vanha pituusmitta’ < turk, esim.
osm tat ar«syn ’kyynärä’ (ven myös > md ar«sin, vog
5ar«sqn, ostj or«sin ’arsina’ jne.).

Moller 1756 Beskr 146 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 1 40
(~ mr isl), Grimm 1848 GeschD 1030 (+ vi arv), Thomsen
1869 GSI 113 (+ vi arm, li; < germ), Qvigstad 1881
Beiträge 20, 50 (lp < sm), Karsten 1915 GFL 105 (<
kgerm), SKES 1955 25, Mägiste 1962 CB 8–9 268–69 (+
ka, md armoƒtsk ’arpi’).

Ganander 1786 NFL 1 31, Renvall 1823 SSK 1 19 (sm <
ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve), Mikkola 1894
SUST 8 80 (+ ka vi), Joki 1952 SUST 103 74–75, SKES
1955 25, Plöger 1973 RL 48.

arpoja (KarjKann) ’ennustaja / Wahrsager(in)’ ~
ink arpoja, arpuja ’noita’ | ve arboi ’arpoja,
ennustaja, povari’ | va arpoja ’id., noita’ | li
arb‰ı ’noita’.
Johdos sanasta arpa, ks. tätä. Ims > ven
(vanh.) arbúj ’ennustaja’ > tVser arbuj
’pakanallinen pappi, tietäjä, noita’.
Butkov 1842 OFSlovah 118 (ven < sm, vrt. arpa), Kalima
1915 OLR 79 (sm va > ven), Räsänen 1937 FUFA 24 54
(ven > tVser).

arrakki (As 1770 arrachi), arakki, aarakki
(Lönnr 1874), rakki (Gan 1786) ’riisi- tai
palmuviina / Arrak’
< nr arrak, rack, murt. myös 5arak, arak
’arrakki’ (ns Arra(c)k, engl ar(r)a(c)k) < ransk
(a)rack id. << arab caraq ’taatelipalmun mehu’,
alk. ’hiki’, lainautunut laajalti myös turk kieliin
(esim. osm araqı, raqı), joista ovat peräisin mm.
tVser araka, votj arak ja vog arax ’viina, viini’.
Hellquist 1939 SEO 33, SKES 1955 2.

arsenikki (Lönnr 1874), murt. myös arsseniiki,
arsonikki,
alsniikki,
arkkeniisi
jne.
’arseeni(trioksidi) / Arsen(trioxyd), Arsenik’
< nr arsenik << lat arsenicum < kr arsenikón
’keltainen
arsenikki’
(<
pers
*zarn‰ık
’kullanvärinen’).
TS 1 1909 598 (sm < kr), Koukkunen 1990 Atomi 45.

arsina (Gan 1786; kaakkmurt. Savo, muualla
harv.), arssina, arsiina ’venäjän kyynärä, n. 71
cm / russisches Längenmaß, Arschin (ca. 71 cm)’,
ars(s)inoida (myös Pohjanm KSm) ’mitata,
arvioida; miettiä’ ~ ink arssina | ka ar«s«sina | ly ve
ar«sin | va ar«sina | vi arssin, arsi | li ar«s«sin id.

artikkeli (Elimaeus 1610), rinn. (vanh.) artik(u)li,
artikulus ’artikla, kappale, opin- t. uskonkappale /
Artikel’
< vur nr artikel << lat articulus id. (lpN
artik |kâl ’uskonkappale’ < sk).
Ganander 1786 NFL 1 31 (sm ~ lat), Qvigstad 1893 NL 93
(lp < sk), TS 1 1909 603 (sm < lat), Streng 1915 NRL 10
(sm < vur << lat), Koukkunen 1990 Atomi 45–46.

artisokka (LönnrLis 1886) ’viljelykasvi:
Helianthus t. Cynara / Erdbirne, Artischocke’
kirj. laina, vrt. vur art(i)skocka (= nr
ärtskocka) id., ns Artischocke (> ven artiVsók ja
vi art(i)sok) < ital articiocco < esp alcarcho∫ a <
arab al-khar«s%uf id.
Hellquist 1939 SEO 1448.

artteli (Lönnr 1874; KaakkSm ESavo Kain),
aartteli ’joukko, et. kalastus- tms. työkunta /
Schar;
Fischerod.
sonstige
Arbeitsgenossenschaft’
~
ink
artteli
’kalastusvenekunta’ | ka artteli ’parvi, joukko’ | ly
arƒtel' ’id., lauma’ | ve arƒtel' ’joukko’ | va artteli
id. | vi artell ’seurue, joukkue, artteli’
< ven artél' ’artteli, työkunta; joukko’ (tästä
myös ns Artel, nr artell ’työryhmä, -kunta’, sen
sijaan nr murt. Sm artell ’nuottakunta’ mahd. <
sm) << ital artieri (mon.) ’käsityöläiset’.
Ahlqvist Suomi 1857 91 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
79 (+ ka ve vi), Kalima 1952 SlS 83 (+ ly), SKES 1955 25,
Plöger 1973 RL 49.

artti (Eurén 1860, Lönnr 1874) ’? Streit’ esiintyy
vanhoissa runoissa (myös ka) ja Kalevalassa kiista
ja tora sanojen kertaumana, murt. vain Länsip
(harv.) aarti ’viha, kauna’ (tämä voi olla < lpLu
ar´hta ’mieliala, (paha) tuuli’)
?? < ksk *artjan, vrt. mn nn isl erta, mr nr
murt. ärta ’ärsyttää, kiusata, suututtaa’.
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Todennäköisemmän
selityksen
mukaan
alkusoinnun vaatima variantti sanalle ärtti ’ärtyisä,
vihainen’ (ks. ärtyä). Epävarmoja alkuperältään
ovat lpN ar |tâ ’syy, aihe’ ja lpKld arcta- ’riidellä,
kinata’.
Wiklund 1892 SUSA 10 153 (lpKld ? < ksk *artjan),
Karsten 1906 ANF 22 183–84 (sm ? < ksk), SKES 1955 25
(+ ? lpN), Nikkilä 1988 Suomi 143 59–63 (~ ärtti, ärtyä).

arvata (Agr; yl.) ’arvioida, arvostella (vanh.);
arvella, luulla; aavistaa; sattumalta valita t.
keksiä,
arvailla
/
(er)raten;
(er)ahnen;
(ab)schätzen; vermuten’, arvella, arvio (jo Agr),
arvioida, arvoitus (ks. tätä) ~ ink arvata ’arvata,
arvioida, ymmärtää; selittää’ | ka arvata ’arvata,
huomata, arvella, aavistaa; povata’ | ly arvata
(prs. arvadan) ’arvata’ | va arvata ’luulla, arvella,
arvata; ymmärtää; ennustaa’ | vi arvata ’ajatella,
arvioida, arvata, luulla; ennustaa; laskea’ | li arrq
(prs. arrqb) ’arvella, ajatella, otaksua’ (sm > lp
ar |vedit ’ymmärtää, arvata’).
Mahd. johdoksia samasta *arva-kannasta kuin
arvo, ks. tätä; osittain sekaantunut myös arpa
sanueeseen.
Kirjallisuus ks. arvo.

arvo (Agr; yl.) ’merkitys, arvovalta, arvoaste;
hinta / Wert; Ansehen, Würde, Rang; Preis’,
arvokas, arvoinen, arvostaa, arvostella jne. ~ ink
arvo ’ymmärrys, arvo’ | ka arvo ’arvo, kunnia’ | ly
arv(o) ’hinta, arvo’ | ve arv (g. -on) ’hinta’ | va
arvo ’järki, ymmärrys, selko’ | vi aru ’id.;
lukumäärä’, arv (g. -u) ’luku, lukumäärä’ | li %ora,
5ara ’ajatus, arvelu’, ar%u ’id., lasku’ (jälkimm. <
vi; lp ar |vo ’arvo, merkitys, arvonanto, kunnia,
arvio’ ilm. < sm)
= ? md ar-: E a/rƒt/sems, M a/r/sqms ’ajatella’ |
unk ár ’hinta’, áru ’id., tavara’ (sgr *arva)
mahd. < arj, vrt. m-int arghá- ’hinta, arvo’,
sogdi *arg, oss arVg id. Ks. myös arvata.
Sajnovics 1770 DemH 44 (sm ~ unk), Ganander 1786 NFL 1
31 (+ vi), Castrén Suomi 1844 33 (+ lp), Lindström Suomi
1852 14 (~ sanskr oss), Ahlqvist 1856 WotGr 122 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 19
(+ li md syrj), MUSz 1873–81 747–49 (lp < sm; + vog
ostj), Munkácsi 1901 ÁKE 136–37 (sgr < sanskr),
Karjalainen 1905 SUST 23 6 (ostj < syrj), SKES 1955 25–
26 (+ ka ly; ? < arj), FUV 1955 129, TESz 1 1967 168,
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MSzFE 1967 91–92, *Joki 1973 SUST 151 251–52 (sgr <
arj), Häkkinen 1987 ES 13, UEW 1988 16–17.

arvoitus (Flor 1678; yl.) ’arvaustehtävä; aavistus,
otaksuma, arvelu / Rätsel; Vermutung’ ~ ink
arvoitos ’arvoitus’ | ka arvoitus ’arvoitus, arvonta,
arvelu’ | ly arvanduz, arbavus ’arvoitus’ | va
arvotus, arv(etus ’arvoitus’ (mahd. < sm) | vi
arvadus ’arvelu’, arvatus ’ajatus, arvio’. — Sm t.
ink > vi murt. arvutus, arvotus ’arvoitus’; sm > lp
ar |vadus ’ymmärrys, järki; merkitys; arvoitus’.
Johd:ia v:stä arvata, ks. tätä.
SKES 1955 25 (sm ~ ka ly vi), EEW 1982–83 102.

ase (Agr; yl.) ’taistelu- tai metsästysväline;
työkalu; (vanh. kirj.) vaakuna; (murt.) valjaat /
Waffe;
Werkzeug;
Wappen;
Pferde-,
Ochsengeschirr’, aseellinen, aseistaa (Lönnr
1874), aseistus ~ ink asu ’työase, -kalu; kaljaasi’
| ka ase ’ase, kalu (pyssy, keppi)’ | ve azeg ’keppi,
seiväs, kurikka, nuija; hirsi’ | va az(e ’astia’. —
Sm > lpN murt. asâ ’ase, työkalu’, lpKo 5azz(3a
’vaatekappale’.
Johd:ia samasta ase- kannasta kuin mm. asea,
asema, asu ja asua, ks. näitä.
Setälä 1890–91 ÄH 227 (sm ~ va), 433 (+ ka), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 65 (+ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 40
(lp < sm), Hakulinen 1941 SKRK 1 163 (♦ asea), SKES
1955 26 (+ ve).

asea (vanh. kiel. ja murt.) ’asettaa, määrätä
(virkaan,
Speitz
1642),
panna
(sauna)
kylpykuntoon (Juva) / stellen, legen, (ein)setzen;
(die Sauna) besorgen’, refl.-taivutteisena (Gan
1789) »itek airollen asehin» ’asettui’ (peräisin K.
F. Berghin kokoelman Tulen synty -runon
käsikirjoituksesta), johd. asentaa, asento; ase,
asema, asettaa, asua (ks. näitä) ~ va az(eta (prs.
as%(eb t. as(en(eb) ’laskeutua pohjalle (hiiva, sakka);
kirkastua (olut)’ | vi asendada ’sijoittaa’, asend
’asema, sijainti, paikka’, (murt.) asida ’tarttua
kiinni’
?? = samJr n%e( s%o ’pystyttää (teltta, leiri)’ | slk
äzq- ’tulla joksikin, syntyä; alkaa’ (ural *a/se’asettaa,
asettua’,
muiden
etäsukukielten
vastineita on johdoksella asema, ks. tätä). Vrt.
ieur *es- tai *as- ’olla, asua’.
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Neuhaus 1908 Sprachlehre 134 (sm ~ ieur), Setälä 1911–12
FUF 12 268, Collinder 1934 IUS 59 (~ ieur), SKES 1955
26, 27, Joki 1973 SUST 151 252–53, UEW 1988 18–19.
Lisää kirjallisuutta s.v. asema ja asua.

asema (Hemm 1605; yl.), rinn. asein, asen (:
asemen, Agr) ’paikka, sija, tila; pysäkki / Platz,
Stellung, Lage; Station’, postp. asemesta,
asemasta ’sijaan, sijasta’ ~ ka *asen: asemellah
’paikoillaan, entisellään’, au asemitt«si ’asemesta,
sijaan’ | vi ase (g. aseme) ’sija, tila, makuu-,
olinpaikka’, asemel ’asemesta’ | li az%um
’makuusija, vuode; jälki, paikka’ (sm > lpN
5assâm: 5a.-bai |ke ’asuinpaikka’)
= mdE e/zem, i/zim, M e/zqm ’paikka, asema;
penkki’ | ? vogE asm5a, I osqm, L asqm, P osma | ?
ostjI 3asÄqm, E P 3asqm ’tyyny’.
Johd:ia verbivartalosta *a/se-, ks. asea.
Ganander 1786 NFL 1 34a (sm ~ vi), Wiedemann 1859
MélR 3 716 (+ li), MUSz 1873–81 206 (vi), Anderson 1879
Studien 104 (+ md), Tunkelo 1908 Alkusm 158 (+ ka),
Tunkelo 1912–13 FUF 13 88–91, Toivonen 1927 FUF 18
191 (+ ? vog ? ostj), SKES 1955 26, FUV 1955 4, Häkkinen
1987 ES 14, UEW 1988 18–19.

asessori
(Speitz
1642)
’hallintotai
oikeusviraston jäsen; arvonimi / Beisitzer; ein
finnischer Titel’
< vur nr assessor << lat assessor
’tuomioistuimen tms. (apu)jäsen, asiantuntija- tai
lisäjäsen’.
TS 1 1909 628 (sm < lat).

asettaa (Agr; yl.) ’panna (paikalleen) / stellen,
legen, setzen’, asetus, asettua ~ ink asett5a
’asettaa, pysäyttää, rauhoittaa’, asettua ’asettua,
tyyntyä’ | ka asettoa ’asettaa, panna, kunnostaa;
rauhoittaa, alkaa, yritellä’, asettuo ’asettua,
rauhoittua; estyä, seisahtua’ | ly azettada ’panna,
sijoittaa; kunnostaa’, azettuda ’asettua, tyyntyä’ |
va az(ett5a ’antaa laskeutua, kirkastua (oluen)’ | ve
azetada, azo(ta)da ’panna, laittaa’, azotez ’laite’.
Johd:ia v:stä asea, ks. tätä.
Kettunen 1922 LVeHA 1 74 (sm ~ ve), SKES 1955 26–27
(+ ka ly), Häkkinen 1987 ES 15.

asetti (Lönnr 1874; yl.) ’pieni lautanen, teevati;
tarjotin / kleiner Teller, Untertasse; Tablett’
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< nr assiett, vur asjett (1763) id. << ransk
assiette ’lautanen; sijainti, asema (esim. lautasten
tai ruokien sijoittelu pöydässä)’.
Karsten 1934 FmS 2 85 (sm < nr), Renkonen 1954
Avainsanoja 141–42 (< ransk).

asia (Agr; yl.) ’Sache, Angelegenheit, Geschäft’,
asiallinen, asiakas; asioida (Jusl 1745) ’hoitaa,
toimittaa asia, puuhata’ ~ ink ass‰ıa, asia ’asia,
homma, työ; työkalu’ | ka asie ’asia, kapine;
tapaus; tehtävä; syy’, asiekas ’asiallinen; asialla
olija’ | ly a«z‰ı, a/z‰ı ’asia, tapaus’ | ve az‰ı, a/z (g.
a/zan) ’asia’ | va a/z/za id. | vi asi (g. asja) ’asia, syy,
aihe; seikka, juttu; esine, kapine’, asjaline
’asiallinen, kelvollinen, asian toimittaja’ | li a«z5a
’asia, esine, kapine, kalu’ (lpN a«s |«se (Lu In Ko
Kld) ’syy, asia; oikeusjuttu’ < sm).
Mahd. johdoksia samasta ase- vartalosta kuin
esim. asea, asema, asua (ks. näitä), jolloin alkup.
merkitys olisi ollut ’kalu, kapine’, vrt. asepuu
(lounmurt. Peräp) ’tarve-, kalupuu’ ja li a«z5a-p%u
(oik. »asiapuu») id. Rinnastukset etäsukukieliin
on tulkittava epävarmoiksi, huomion arvoinen on
sen sijaan germ alkuperän mahdollisuus (kgerm
*uz-andia, ksk *uR-andia, vrt. nr ärende ’asia’).
Ganander 1786 NFL 1 33 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 212
(+ ka), 228 (+ lpN), Castrén Suomi 1844 33 (+ lpR In),
Diefenbach 1851 VWGoth 1 425 (~ vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 80 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 32 (+ li), Setälä
1890–91 ÄH 430 (+ ka va), Wiklund 1892 SUSA 10 169 (lp
? < sm), Tunkelo 1912– 13 FUF 13 92–93 (joko ~ asea t. <
ieur), SKES 1955 26 (+ ly; ? ~ asea; ? sgr alkuperää),
*Koivulehto Vir 1982 264–67 (< germ), Häkkinen 1987 ES
15–16, UEW 1988 20–21 (? sgr).

asikko (Lönnr 1874; paik. Satak), asikka ’pieni
lohi, taimen / kleiner Lachs, Forelle’
? < germ, vrt. ns Äsche, Asche, kys asche, mys
asco ’Thymallus, harjus’.
Karsten 1915 GFL 251–52 (sm < germ), SKES 1955 26.

askar, askare (Agr; nykymurt. verratt. yl.),
askara (Finno 1583) ’tehtävä, työ, puuha; (murt.
erit. mon.) naisten talous- ja navettatyöt, lasten
leikit / Beschäftigung; (Stall- und Haus)arbeit
(der Frau), Spiel der Kinder’, askarrella,
askaroida ~ ka (runok., ilm. < sm) »aina eellä
askaroipi» | ?? vi murt. askeldada ’askarrella,
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puuhailla’ (l:n vuoksi epävarma, ehkä < sm murt.
Ink). Alkuperä epäselvä.
Räsänen 1920 SUST 48 262 (sm ~ tvser ü«zgar ’askare,
toimi’), SKES 1955 26 (? ~ tVser).

askel (Agr; yl.), askele ’Schritt, Fußstapfen (Pl.)’,
askeltaa ~ ka askel ’askel’ | vi murt. ? askeldada
’askarrella, puuhailla’ (? < askeld ajada, vrt.
kuitenkin askar), vanh. run. (set) ? as(k)el:
»kotost ma es astnuC asklê läbi»
= mdE e/skeƒlks, M a/skÄqlks ’askel’ | tVserL a«skÄql,
I o«skÄql | votj ut/sk{il | syrj vo/skol | vogI %usql, L %u«sql, P
%usil id. || slk 5asel- ’astua yli’. Vrt. astua.
Boller 1856 SbAW 22 136 (sm ~ tVser), Ahlqvist 1861
MMdGr 150 (+ md, ~ astua), Budenz 1869 NyK 7 31 (+
vog), MUSz 1873–81 858–59 (+ syrj), Setälä 1899 SUSA
16:2 4 (+ votj), Tammemägi 1906 EKirj 1 278 (+ vi), Setälä
1912–14 FUFA 12 74 (+ slk), Toivonen 1928 FUF 19 192
(+ ka), SKES 1955 26– 27, FUV 1955 4, UEW 1988 19.

aski (Gan 1786; yl.) ’rasia, kotelo, laatikko /
Dose, Schachtel, Kasten’
< nr vur ask, mr asker id., kas ask jne.
Alkuaan sama sana kuin puunnimi (nn nr) ask
’saarni’, joka on lainautunut LounSm murteisiin
(aski ’saarni’). — Sk taholta myös lpN as |ke
’maitokehlo’.
Ganander 1786 NFL 1 36a (sm < ruots), Renvall 1823 SSK
1 22, Qvigstad 1893 NL 94 (lp < sk), Karsten 1934 FmS 2
85, SKES 1955 27.

aspi1 (yl., ei PKarj EPohjanm) ’määrly, sinkilä;
salparauta / Schließe, Krampe, Öse’ (> ka aspi
id.)
< nr hasp, haspe, murt. Sm aspa, aspe ’säppi,
salpalevy’ (= nn hasp, ags hæsp, engl hasp jne. id.).
Wessman 1925–26 SO 1 267 (sm < nr), Hellquist 1939
SEO 339, SKES 1955 27.

aspi2 (Schr 1637) ’toutain (Aspius aspius) /
Rapfen’
< vur aspe, nr asp id. (ehkä alk. sama sana
kuin asp ’haapa’). Suomessa sana esiintyy vain
Schr:n tulkkisanakirjassa ja lienee hänen
tilapäinen luomuksensa, tähän viittaa myös sanan
lat käännös »Cyprinus magnus Sueticus» ’iso
ruotsalainen särkikala’.
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Streng 1915 NRL 10 (sm < vur), SKES 1955 27.

aspiriini, murt. asperiini ’särkylääke / Aspirin’
< nr aspirin < saks Aspirin, jonka sepitti v.
1899 Bayerin lääketehtaan asetyylisalisyylin
nimeksi H. Dreser aineksista a- ’asetyyli’, spir-,
joka on lyhenne sanasta spireahappo (Spiraea
ulmaria -kasvista saadun vastaavan luonnollisen
hapon mukaan), ja -in, joka on päätteenä useiden
kemiallisten yhdisteiden nimissä.
Bergman 1969 Ord 45.

astaita (Agr; paik. hämmurt. Peräp) ’havaita,
keksiä, nähdä / bemerken’, astaimet (Gan 1786)
’aistimet’.
Vartalon *asta- on arveltu olevan samaa
alkuperää kuin sanassa astuva ’risukarhi’ (ks. tätä)
ja tarkoittaneen oksaa t. haarukkaa. Merk:n kehitys
olisi tällöin ollut saman suuntainen kuin esim.
verbeissä keksiä (~ keksi) ja tutkia (~ tutka, -in).
Selitys on varsin epävarma. Vrt. myös aisti.
Rapola Vir 1953 113–17 (sm < germ), SKES 1955 10.

astalo (Eurén 1860; itämurt., et. PKarj), astala,
astale ’tilapäinen lyömäase, kepakko, kalikka /
Stock, Knüppel (zum Schlagen)’ ~ ka astala,
astalo ’lyömäase’ | ly astal (mon. -od) ’ase
(seiväs, puu tms., ei esim. kirves)’ | vi astel (g.
astla), E astla ’piikki, tutkain (kepin t. tuuran
päässä)’
todennäk. < ven, vrt. mven ostén (< ost¥ın#u)
’sauvan t. kepin terävä kärki t. piikki;
teräväkärkinen
keppi,
jolla
hoputetaan
vetoeläimiä’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 136 (sm ~ vi), Ahlqvist 1887
KalKarj 43 (+ ka), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 3 (+ lp
âstatâk; < germ, vrt. astuva), SKES 1955 27 (samoin),
Mägiste 1962 ÄRL 30, 46 (< mven), Vahros Vir 1963 405–
06.

aste (1846) ’mittayksikkö / Grad, Stufe’, murt.
myös ’askelma, taso’.
Johdos v:stä astua kuten myös vi aste (g.
astme) ’aste, askel, porras’.
Häkkinen 1987 ES 16–17.
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asteri (Lönnr 1860; nyk. yl.) ’koristekasvi /
Aster’
< nr aster = ns Aster (> vi aster, kun taas li
astri7n < latv) << lat aster < kr ast%Fer ’tähti’.
Hellquist 1939 SEO 37.

asti (Agr; yl.), astikka ’saakka / bis, von … ab
(an, aus), seit’ ~ ink asse, assek ’asti’, nasse, nas
id. (n- tulee edeltävän sanan illatiivin päätteestä) |
ka (Suistamo) asti ’asti’ (ehkä < sm) | vi asti (vanh.
kiel., Stahl), astik (koillmurt.) id., sestast, siitast,
siidast (vanh. kiel.) ’siitä (ajasta) asti’ (sm > lpR
hästa ’asti’).
Lindström Suomi 1852 14 (sm ~ lp), Ahlqvist 1861
MMdGr 17–18 (~ ase(ma)), Wiedemann 1875 GrEhstn
540, 573 (+ vi), Wiklund 1896 SUST 10 192 (+ lpR),
Ojansuu Vir 1909 93–94 (+ ink), Qvigstad 1946 FUF 29 46
(lpR < sm), SKES 1955 27 (+ ka), Mägiste 1959
JuhlakHakulinen 125–26 (~ astua), Häkkinen 1987 ES 17.

astia (Agr; yl.), murt. aste(e), astii ’Gefäß;
einzelnes Geschirrteil’, murt. harv. myös ’alus,
laiva’ ~ ink astia ’astia’ | ka astie ’astia; vulva’ | ly
a«sƒt «s(‰ı) ’astia’ | ve a/sƒt ‰ı, a«sƒt «si ’id., jokialus, lotja’
astia, assia, (Kukk) asƒt/sia ’(puu)astia,
tynnyri’ | vi astja, asti id. (sm t. ka > lpKo ast´ei
(Kld) ’astia; ruumisarkku’).
|

va

Ganander 1786 NFL 37 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
122 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve), Ahlqvist 1871
KO 210 (~ asea), Äimä 1919 SUST 45 156 (+ ka; sm > lp),
Kalima Vir 1939 447 (+ ly), SKES 1955 27, Hakulinen
1968 SKRK3 161 (~ asea).

astma ’kohtauksellinen hengenahdistus / Asthma’
< vur nr astma (1671), ns engl ym. asthma id.
< kr ásthma ’hengenahdistus’.
OxfEt 1985 57, Koukkunen 1990 Atomi 49.

astua (Agr; yl.) ’treten, schreiten; bespringen’,
astuin, astin, astuma; aste (ks. tätä), astella,
astuttaa jne. ~ ink astua | ka astuo ’astua, kävellä,
kulkea’ | ly astuda | ve astta id. | va asatt5a ’astua’ |
vi astuda ’astua, käydä’ | li astq id.
Kuulunee askel sanan yhteyteen, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 37a (sm ~ vi), Budenz 1869 NyK 7
31 (vi li; ~ askel vastineineen), Setälä 1899 SUSA 16:2 4 (~
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askel), Kettunen 1922 LVeHA 1 63 (+ ve), SKES 1955 27 (+
ka ly va).

astuva (JuslP; KaakkSm Ink), astava, astivo ’äes,
hara, (risu)karhi / Zweigegge’ ~ ink ka astuva,
astava, astiva ’(risu)karhi, äes’ | ly a«sƒt ivo id. | va
astava, astova ’äes’
? < germ *asta-z, vrt. goot asts, mys kys ast,
kas ags %ost ’oksa’. Levikin perusteella
todennäköisemmältä vaikuttaa kuitenkin sama
mven lainalähde kuin sanalla astalo, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 37a (sm ~ ka), Toivonen 1917
SUSA 34:2b 4–5 (< germ), SKES 1955 27, V. Anttila 1968
Suomi 114:1 8–9, 23 (+ ink; < ven).

asu (Eurén 1860; joks. yl.), rinn. aso ’työkalu,
väline; lelu; alus, vene; asema, asento; olemus;
vaatetus,
puku
/
Werk-,
Spielzeug;
Wasserfahrzeug; Stellung, Äußeres, Zustand;
Kleidung’ ~ ink asu | va asu ’työkalu; laiva’ | vi
asu ’paikka, tila; rauha’ (lpN asso ’lepo, rauha’ <
sm).
Johd. vartalosta *ase- (ks. asea, asua).
Rinnastus samJr sanaan næsi ’astia, säkki, pussi’
on epätodennäköinen.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 136 (sm ~ vi), Setälä 1911–12
FUF 12 268 (~ asea), SKES 1955 27 (+ va samJr; lp < sm).

asua (Agr; yl.) ’oleskella, elää; pysyä; valmistaa /
(be)wohnen; sich aufhalten, leben, sein;
bewirtschaften’, asuja(in), asukas, asumus,
asunto, asustaa, asuttaa jne. ~ ink ass%ua ’olla
tapana; asua (? < sm)’ | ka asuo ’tehdä, valmistaa,
rakentaa, aiheuttaa; sepittää; synnyttää; elää, asua
(uud., ? < sm)’ | ly azuda ’tehdä, valmistaa’ | ve
azuda, azoda ’asettaa; pauloittaa (verkkoa)’ | va
asuma ’esine, kapine’, (Kukk) assua (prs. azub)
’asua, olla jatkuvasti, tehdä jtak vakituisesti’ | vi
asuda ’asettua, siirtyä, ryhtyä (jhk); sijaita; asua’,
asutada ’perustaa, hankkiutua tekemään’. — Ims
> lpN 5assât (In Ko Kld T) ’asua; pystyttää laavu
ja asua siinä’.
Johd. vartalosta *ase-, ks. asea.
Lönnrot 1854 Enare 217 (sm ~ lp), MUSz 1873–81 205–07
(+ vi, ~ asettaa jne.), Setälä 1911–12 FUF 12 268, Tunkelo
1912– 13 FUF 13 87–93 (mm. ka vi, ~ asea jne., ~ ieur),
Toivonen 1927 FUF 18 191–92, Collinder 1934 IUS 59,

SSA

SKES 1955 27 (+ ly ve va; lp < sm), FUV 1955 4,
Häkkinen 1987 ES 17.

atamaani (1851 atamanni) ’kasakkapäällikkö /
Ataman’ ~ ink at5am5ani ’johtaja’ | ka atam(o)ana
’vahva t. paha ihminen, paksu puu, piru;
kasakkapäällikkö’ | ve ataman ’urhea, huima
ihminen’ | va atamana | vi ataman
’kasakkapäällikkö’
< ven atamán id., sm ja vi sanat ilmeisesti kirj.
lainoja (ja ruotsin kautta saatuja, vi hn. (g.)
Adamani v:lta 1599 todennäk. < ven).
TS 1 1909 672 (sm < ven), Mägiste 1962 ÄRL 59 (vi
Adaman(i) < ven), Plöger 1973 RL 49 (sm < ven), Kiparsky
1975 FUF 41 183 (kirj. < nr ns).

ateria (Martti n. 1580; yl., ei savmurt.), atria
(Agr), aterja, arria jne. ’ruoka, ruokailukerta;
lypsykerta / Mahlzeit’, johd. aterioida, atrioida, ta (Agr impf. atrioitzi) ~ ink atria ’ateria’ (? < sm)
| ka atrivo ’ateria’ | ve aƒte/rj, aƒte/r(i) ’ruokaväli,
(työ)rupeama’ | va (Kukk) adr%e ’ateria’ (? < InkVi
atr%e ’ruokailu, juhla-ateria’, ellei lainasuunta ole
päinvastainen).
Arveltu lainaksi ven taholta, mutta
todennäköisempi voisi olla germ (sk) alkuperä
rekonstruoitavissa olevasta ksk muodosta *ateRja
’ruoka’.
Kettunen 1922 LVeHA 1 110 (sm ~ ve), Mägiste 1925
Rosona 13, 65 (InkVi atr%e), SKES 1955 27, Mägiste 1957
MLU 2:8 5–10 (sm ve < ven), Schindler 1963 Sprache 9
205–06 (< ksk), Plöger 1973 RL 313–14 (tuskin < ven), T.
Itkonen Vir 1983 220 (omap.).
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atesti (As 1723), attesti, murt. aatesti, ätästi,
atasti jne. ’kirjallinen todistus, valtakirja /
Zeugnis; Vollmacht’
< vur nr attest ’todistus’ << lat (attestari
’todistaa’).
Saarimaa 1919 Selityksiä 68 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO
40, SKES 1955 28.

ati (Gan 1786) ’appi / Schwiegervater’ levikki
vanhojen sanakirjojen mukaan Savo Kain
Pohjanm, nykymurt. vain Tytärsaari, jossa ehkä <
vi (murt.) att (g. ati) ’isä, isoisä’
? = mdE aƒta, M aƒt ä ’isoisä, vanhus, ukko’ |
tvserL aƒt ä, I aƒt/sa ’isä’ (? < tvsuv) | votj ataj id. (?
< tat) | unk atya ’isä, munkki’.
Eri ryhmäksi lienee katsottava ensinnäkin lp
aVc |Vce ’isä’ ja sen mahd. vastineet vogE ÜJaƒt/si, I ^ﬁo/s,
L %o/s ’isoisä’ | ostjI äƒt i, P a/sq ’isä’ || samJr n5ats%e
’isä’ ynnä lisäksi sm etuvokaalinen ätti
vastineineen.
Lisäksi
tavataan
muissakin
kielikunnissa
samantapaisia
vanhemman
(mies)sukulaisen nimityksiä, esim. tvsuv aƒtte ’isä’,
ati ’appi’, tat ätej, ätä ’isä’; kr lat goot atta ’isä’,
alb at, mys atto, kys atte, ätte id. jne.
Ganander 1786 NFL 1 39 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
25 (+ lp tvser votj syrj ostj unk; tvsuv turk jne.), Budenz 1869
NyK 7 20 (+ md vog), Munkácsi 1903 UAN 19 (+ samJr),
Räsänen 1920 SUST 48 19, 75, 239 (tvser ? < tvsuv), Nirvi
1953 Suomi 106:1 163–64, SKES 1955 28, E. Itkonen 1960
LpChr 73 (lp ~ ostj vog samJr), Vértes 1966 MNy 62 317,
SKES 1978 1878– 79.

ativo (JuslP; itämurt.) ’sukulais- t. perhepidot,
vuotuinen perhejuhla; vieras, sukulainen; appela;
vanhempiensa kotiin vierailulle tullut tytär /
(länger bleibender) Gast od. Verwandtenbesuch,
verheiratete Frau auf Besuch in ihrem Elternhaus,
Elternhaus einer verheirateten Frau; (jährliches)
Familienfest’: käydä ativoissa, mennä ativoihin
jne. ’vierailulle appivanhempien tai vanhempien
luo’, atima ’vierasjoukko’: käydä atimoilla
’vierailla sukulaisten luona’, atimo ’sukulainen,
sukulaisvieras;
(mon.
atimot,
JuslLis)
appivanhemmat’ ~ ka ativo ’(pitempiaikainen)
vieras (tav. sukulainen); vierailu’, ativoija
’vierailla (sukulaisissa)’ | ly ad'iv, ad'v(o) ’vierailu;
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sukulaisissa vieraileva tyttö’ | ve ad'iv, ad'uv
’vieras’, ad'ivoita ’vierailla’
?? < baltt, vrt. liett atéiva, atehıvis ’tulokas’;
epätodennäköisempi on johdosetymologia s:sta
ati ’appi’.
Budenz 1869 NyK 7 20 (~ ati), Mikkola 1902 FUF 1 115–
16 (< sl), Mikkola 1934 FUF 22 167–68 (~ ati), Kalima
1939–40 FUF 26 211–14 (< baltt), SKES 1955 28 (+ ka ly
ve), Koivulehto 1972 NPhM 73 627–28 (< baltt), T. Itkonen
Vir 1983 212 (omap.).

atlas, (paik. murt.) atlassi, atlaski (Schr 1637),
atleska ’kiiltävä kangas, (silkki)satiini / Atlas,
Satin’
< vur atlask, nr atlas ’kiiltokangas’ < kas
attelas, at(te)lask = ns Atlas << arab a·tlas
’karvaton, sileä; sileä silkkikangas’.
Streng 1915 NRL 11 (sm < vur).

atrain ks. ahrain.
atula: (mon.) atulat (Jusl 1745; savmurt.
Pohjanm Peräp Länsip Verml) ’pienet pihdit,
pinsetit / Pinzette’, atunat (LounSm), aturat
(hämmurt.), atut, atuunat, atuimet (paik.
lounmurt.) id.
Voivat kuulua yhteen sanan atu ’hiukka,
rahtu’ kanssa (et. PSm »ei atuakaan» ’ei
rahtuakaan’), tämänkin alkuperä on epäselvä.
Sanalle atula esitetyt vastineet etäsukukielistä
ovat äänteellisistä syistä hylättäviä.
Äimä 1919 SUST 45 253 (sm otura ~ lp), Toivonen 1928
FUF 19 56 (+ tvser), SKES 1955 28 (otura ~ atula).

auer (Jusl 1745 auweri; itämurt. Pohjanm), auder
’päivänsavu, aurinkousva, terhen; höyry /
(trockener) Dunst’, autere, aude (murt. auve) ’id.,
sumun tapainen sinerrys’, johd. autereinen,
auterinen, auertaa ~ ka auver(o) ’auer’ | vi aur (g.
-u), murt. our (g. –u) ’höyry, savu, sumu’, aurata
’höyrytä, savuta’ | li our ’höyry’.
Samaan yhteyteen kuuluu ilmeisesti myös
hauri ’lämmin höyry’ ja sitä muistuttava ly hauru
’huurre, sumu, höyry, löyly’, joiden h- lienee
häyry, höyry sanojen vaikutusta. Vrt. aura3 ja
aurinko.

SSA

J. Krohn 1872 Suomi 2:10 136 (sm ~ vi), SKES 1955 29 (+
li), 62, Koivulehto Vir 1979 279, EEW 1982–83 122.

auhti (LönnrLis 1886; Peräp), autti ’haahka,
Somateria mollissima t. jokin muu iso merilintu /
Eiderente bzw. ein sonstiger großer Seevogel’
< lp, vrt. N ak |tâ (g. 5avtâ), haw |dâ, In havda,
Ko avd(3a, T 5avt ’haahka’ (alkuaan varmaankin
onomat. sana).
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Juslenius 1745 SSC 13–14 (~ avata, auki), Ahrens 1843
GrEhstn 114 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 122 (+ va),
*Kettunen 1930 Suomi 5:10 232–35 (+ li; ~ avata jne.).

auksioni, auktioni (1748), avisiooni (Gan 1786),
avissooni, aussyyni jne. ’huutokauppa / Auktion’
< nr auktion, murt. ak«s%on, avi«s%on id. < ns
Auktion << lat auctio ’lisääminen; huutokauppa’.
— LpE au«s%une ’huutokauppa’ niin ikään < nr, ka
avitsuoni, avissuoni < sm.

Äimä 1908 SUSA 25:1 8–9 (sm < lp), SKES 1955 28.

auhto (Peräp Länsip), autto ’kostea notkelma,
jokivarsilehto, korpi(maa) / feuchte Talsenke,
Auenwald; feuchter, dichter Wald’ ~ ka autto,
(h)auhto
’pehmeä,
kepeä,
suopohjainen
(maaperä)’
mahd. < lp, vrt. lpN murt. avVcVco (Lu) ’kostea,
tiheikköinen laakso’, R (LÖ) autso ’metsäinen
suo’. Samaa lähtöä voi olla myös sm auhto ’löysä,
pehmeä, hauras’ (Gadd 1773 auhtokangasmaa
’hiekansekainen kangasmaa, nummi’ kuuluu ehkä
tähän), joskin sitä on pidettävä laajan
murrelevikkinsä perusteella todennäköisemmin
erillisenä deskr. sanana.
Tunkelo Vir 1899 107 (sm < baltt), Wiklund Vir 1900 41–
43 (sm < lp), Ruoppila Vir 1955 223, SKES 1955 28.

auki (Agr; yl.) ’offen, auf’, aukinainen, aukea,
aukio, aukaista, aueta, aukoa; aukko (ks. tätä) ~
ink auki ’auki’, aukinain ’avonainen’ | ka auki
’auki’, aukie ’aukea, aava, puuton’ | va auki
’auki’, (Kukk) aukinain ’avonainen’.
Liittynee ava sanueeseen, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 13–14 (~ avata), Genetz 1890 Partikk
173 (sm ~ ink), Kettunen 1930 Suomi 5:10 232–35,
Toivonen 1944 FUF 28 14–15 (*j-latiivimuoto), SKES
1955 28.

aukko (Agr; yl.), aukku ’reikä, läpi / Öffnung,
Loch, Lücke’ ~ ink aukku ’aukko’ | ka aukko
’alava metsämaa; aukko, reikä’ | va aukko | vi
auk (? < sm) ’kolo, reikä’ | li ouk ’aukko, reikä,
kuoppa’.
Todennäk. samaa sanuetta kuin auki ja avata,
ks. näitä, johdostyypin suhteen vrt. soikko (~
soikea) ja loukko (? ~ lovi).

Renvall 1810–11 Orth 21 (sm < nr), Karsten 1934 FmS 2
87, 88, SKES 1955 28–29.

aulis (JuslP; murt. enimm. < kirj.), auli (Pohjanm
Kain) ’avulias, antelias; tuhlaavainen; halukas /
freigebig, verschwenderisch, hilfsbereit; bereit,
willig’ ~ (tai sm >) kaP auli ’antelias,
tuhlaavainen; hyvä’
ovat kaiketi samaa kantaa kuin auttaa (ks.
tätä), avulias jne.
[J.] K[rohn] KKu 1875 274 (♦ apu), *Hofstra 1985
OsfiGerm 265–68 (joko ♦ apu t. ? < germ).

auma (Schr 1637; yl.) ’(viljan tms.) säilytyskeko;
heinäsuova / Schober; Miete (mit Getreide
od. dgl.)’ ~ au aunu (g. aunan) | ly aun(e ’koko,
auma’ | vi aun (g. -a) ’viljakeko’.
Lindström 1859 KeltGerm 127 (< germ), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 107 (omap.), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 169 (sm
~ vi), SKES 1955 29 (+ au ly), EEW 1982–83 122 (? <
ven).

Aunus (JuslP Anuxen kieli, Gan 1786 Aunus)
’Olonetz’ ~ au anus ’Aunus’, anukselaine,
anuksilaine ’aunukselainen’ | ly anuk/silaine id.
Alkuperältään epäselvä; ehkä samaa juurta
kuin mm. Ounasjoki (< lp Aunisjohka). Stolbovan
rauhansopimuksessa mainittu Agnismaa voidaan
mahd. lukea *aunismaa. Pohjana saattaa olla
henkilönnimi.
—
Aunukselaisten
vars.
omakielinen nimitys on livvi, joka ~ lyydi, ks.
tätä.
T. I. Itkonen Vir 1920 49 (? ~ Ounasjoki), Kalima Vir 1942
161–63.

aura1 (Agr; yl.) ’kyntölaite / Pflug’, rinn. murt.
arra, aar(r)a, a(a)tra, aarta, aira ~ ink atra

SSA

’sahra’ | ka atra ’(kaski)aura, sahra’ | ly adr(e,
adru ’aura, sahrat’ | ve adr | va adra | vi ader (g.
adra), adr, ahr (g. ahra) | li aC ddqrz, aC drqz id.
< ksk *arSra-, *ar∞dra-, vrt. mn ar∂r ’aura’, nn
ard, mr arSer, nr årder ’aura, sahrat’.
Moller 1756 Beskr 146 (sm ~ vi; ~ sk), Diefenbach 1851
VWGoth 1 425 (+ ka), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 79 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6
96–97 (+ li; < mn ar∂r), Thomsen 1869 GSI 68–69, 113,
Tunkelo 1946 VeKÄH 90 (+ ly), SKES 1955 29, Kylstra
1974 UAJ 46 51 (+ ink).

aura2 (Ljungo 1609) ’lampuodin suorittama
vuokramaan maksu t. vero / Zins für gepachteten
Boden’.
Ilm. < sk *afraiS, vrt. mr afraS, afrad,
affradh, affra ’kiinteistöstä vuosittain suoritettu
maksu t. korko’, mn aurabu∂r ’vuokramaan
maksu’.
aura3 (Hemm 1630 »hullun aian aura», ynnä
sanak.; ei murt.) ’henkäys, henki / Hauch, Geist’
on yhdistetty auer sanueeseen (johon
epäilemättä kuuluu ainakin KSm ja ymp. aure
’usva, huuru’), mutta toisaalta tässä voi olla
kyseessä sellaisenaan lat s. aura ’henkäys,
tuulahdus, tuulenhenki; ilma’ (< kr aúra
’henkäys’), jota sittemmin on käytetty useissa
kielissä (engl ainakin jo 1700-l., ns nr ja sm)
okkulttisena, fysikaalisena ja lääketieteen terminä,
sm:ssa ilm. vasta 1930-luvulta.
Ahlqvist 1877 SKR 46 (~ auer, vi aur), Ojansuu 1918 SM
25 43–45, SKES 1955 29.

aurinko (Agr; yl., vanhastaan ilm. vain
länsimurt., vrt. päivä) ’Sonne’, sm > ink aurinko
id. Kantaosa aur(i)- ehkä
= lpE åvrudeh ’helle’, T a%ur ’ahku,
hehkuhiillos; liekki’, joskin rinnastukseen liittyy
äänt. vaikeuksia. Muut vertailut etäsukukieliin
ovat vielä epätodennäköisempiä. Mahdottomana
ei liene syytä pitää myöskään yhteyttä auer
sanaan, ks. tätä.
Ahlqvist 1877 SKR 46 (~ auer), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 6 (sm ~ lp), Wichmann 1914–22 FUF 14 97 (+ votj
om{ir ’loimu’), SKES 1955 29 (? lp votj), Lytkin &
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Guljajev 1970 KESK 329 (+ tvser syrj), Häkkinen 1987 ES
18–19, UEW 1988 804.

aurto, aurta, aurtua (vanh. kiel., mm. Agr)
’vanha Ruotsin raha: 1/3 äyriä l. 1/24 markkaa /
alte schwedische Geldeinheit: Örtung’
< mr artogh, ortogh, ørtugh, nr örtug = mn
ørtug, artogh id. — Sk taholta myös lpLu ar´ht%o
’tikkuri (10 kpl) oravannahkoja’, N oar |tâ ’vanha
raha: 24 killinkiä’, kun taas lpT 5artovv3a ’10
kopeekkaa’ mahd. < sm. Vrt. myös äyri.
Lindström 1859 KeltGerm 167 (sm < nr), Ahlqvist 1871
KO 171 (< mr), Wiklund 1892 SUSA 10 153 (lp < sk),
Qvigstad 1893 NL 93, 250 (lp < mr nn), Streng 1915 NRL
11–12 (< mr), SKES 1955 29 (lpT < sm).

auskari (VR 1644; LounSm Pohjanm Kain Peräp
Länsip), äyskäri (Gan 1786; häm- sav- ja
kaakkmurt.) ’viskain / Worfschaufel, Ösfaß’ ~
kaP auskari, hauskari ’veneen äyskäri’ | vi
hausk(ar), ausker, (h)austel, (h)auster ’viskain’
< sk, vrt. ksk *auskaRa, mn ausker, austker
’äyskäri’, nr öskar, murt. auskar, (h)öyskar jne.
id. — Sk taholta myös > lp aw |skar ’viskain’.
Thomsen 1869 GSI 50, 113 (sm lp < sk, vi < nr murt.),
Setälä 1912–13 FUF 13 359 (sm < mr t. myöh.), SKES
1955 30.

austi (Lönnr 1874; KPPohjanm), ousti (KaakkSm
rannikko) ’veden auskarointipaikka veneessä /
Ösgatt’ ~ vi murt. aust, haust(i), (vee) heiste id.
< sk, vrt. mn austr, isl austur, nn auster
’veneen
pohjalla
oleva
vesi’
(oik.
»auskaroitava»). Nuori laina samasta sk sanueesta
on öysti (Gan 1787; Satak rannikko) ’veden
ammennuspaikka veneessä, veneen pohjassa
oleva (tapilla suljettava) reikä’, vrt. nr öst, murt.
Sm öyst ’veden ammennuspaikka veneessä’.
Lindström 1859 KeltGerm 165 (sm öysti < nr), Thomsen
1870 Einfl 132 (sm vi < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 360
(sm < mr t. nr), Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 1–2 (eriikäisiä lainoja), Karsten 1934 FmS 2 87, SKES 1955 30,
Kylstra 1974 UAJ 46 52, SKES 1978 1882, EEW 1982–83
310.

autere ks. auer.

SSA

autio (Agr; yl.), murt. myös autioin, autias,
autein, auto (: automaa) ’öde, leer, unbewohnt;
Einöde’ ~ ka autivo, autie ’autio’
< germ *auSijaz, *auSiz, vrt. goot auSja’autio’, mn isl au∂r, nr öde jne. id. — Sk taholta
myös lpN aw |dem (In), Lu 5auhtas (E Pi) ’autio’.
Hallenius 1732 BorFenn 43 (sm ~ germ), Lönnrot 1854
Enare 264 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 83, 106, 113–14
(sm < germ, lp < sk), Karsten 1900 PrimNom 212 (samoin),
SKES 1955 30, Kylstra 1974 UAJ 46 52 (+ ka).

auto (1913), automobiili (1899) ’Auto’
1900-luvun alussa (muoto auto 1920-luvulla)
käyttöön otettuja nimityksiä, mallina mm. ruots
automobil (josta nr bil), ns ja ransk vastaavat
sanat (<< kr auto- ’itse’ + lat mobile ’liikkuva’).
Häkkinen 1987 ES 19, Koukkunen 1990 Atomi 55–58.

auttaa, avittaa (kumpikin jo Agr; yl.) ’helfen’ ~
ink avutt5a, avitt5a | ka avuttoa, (harv.) avittoa | ly
ve abutada | va avitt5a | vi aidata, avitada,
abi(s)tada | li äC pƒt q ’auttaa’.
Johd:ia s:sta apu (< *abutta-) ja sen
variantista api, ks. apu.
Kirjallisuus ks. apu.

autuas (Agr; yl.) ’vanhurskas, siunattu;
onnellinen, suotuisa; rikas / selig; glücklich;
reich’ ~ vi (vanh.) aud(uv), hauduv ’ystävällinen’
(ksm *autugas)
< germ *au∞dukgaz, vrt. mn au∂ugr, au∂igr ’rikas’,
goot audags ’autuas, onnekas’, kys %otac ’rikas,
onnekas’ (germ sanat edustavat samaa juurta kuin
apu ja auvo sanojen lainaoriginaalit). — LpN
aw |dogâs (In) ’autuas’ < sm.
Hallenius 1732 BorFenn 42 (sm ~ germ), Lönnrot 1854
Enare 219 (sm ~ lp; < sk), Europaeus 1868 Suomi 2:7 33 (sm
lp < sk), Thomsen 1869 GSI 106, 114 (+ vi; < sk goot),
Qvigstad 1881 Beiträge 121 (lp < sm < sk), Karsten 1904
JuhlakNoreen 52 (sm < kgerm), SKES 1955 30, Kylstra
1974 UAJ 46 52 (+ ka; < kgerm ksk).

auvo (Agr, et. vanh. kiel.) ’hyve, siveys, taito;
hyvä työ; (jumalallinen) voima, kunnia; ihmeteko;
onni / Tugend, gute Eigenschaft; (Wunder)tat,
gute Tat; (göttliche) Kraft od. Herrlichkeit;
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Wonne, Glückseligkeit’, avu (Agr; paik.
nykymurt.) ’hyve’, avo (Häme Satak) ’tottumus,
tapa’ ~ ka (run.) auvo ’hyvä, rakas; omainen,
ystävä; kunnia, maine’ | vi au, E auv (g. -u, avvu)
’kunnia, arvo, maine’ | li oC u(v) ’kunnia, maine;
huhu, uutinen; henkäys’ (lpN avvo (E Pi Lu In)
’ilo’ ilm. < sm).
Sanueen on arveltu liittyvän vartaloon ava(ks. tätä ja avata). Todennäköisempi on kuitenkin
oletus samasta germ alkuperästä kuin apu sanalla:
kgerm *awi- (< ieur *au- ’pitää jstak’), jonka
jatkajia ovat mm. goot awi- ’kiitos’, mn auja
(yks. akk.) ’onni, (jumalallinen) apu, turva’.
Ganander 1786 NFL 1 44 (sm avu ~ vi), Ahrens 1843
GrEhstn 114 (~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 423 (+ ?
lp), Qvigstad 1881 Beiträge 51 (sm auvo ~ lp), Setälä
1912–13 FUF 13 322–23 (auvo ~ avu; + li), SKES 1955 30
(lp ? < sm), *Kettunen Vir 1956 137–38 (avu ~ ava(ta); sm
auvo ? < vi), *Nikkilä 1988 Suomi 143 27–44 (auvo, apu <
germ).

ava (sanak., Jusl 1745 jne.) ’avara, aukea, avoin /
offen, bloß’, avo-: (yhd.) avojaloin, -päin jne.,
avoi, avoin (molemmat jo Agr) ’aukinainen,
paljas’, avonainen jne. ~ ink avo: avoll5a ’avoinna’
| ka avo: avoastie ’avoastia’ jne., avoin, avonaine
’aukinainen’ | ly avoin ’auki, avoinna’, avonai7ne
’avonainen’ | ve avoi(n) ’auki, avoinna’, avoisu
’avosuu, hölmö’ | va av(ei(n) ’avoin’, avoll5a ’auki’,
avos%u (haukkumasana) | vi ava ’avoin, julkinen’,
avalik ’julkinen, yleinen’.
Samaa kantaa kuin v. avata, ks. tätä sekä
johd:ia avain, avanto, avara, auki ja aukko.
Kirjallisuus ks. avata.

avain (Agr »Taiuan waldacunnan Auaimet»; yl.)
’Schlüssel’ ~ ink avain | ka avain, avoan | ly ve
avad'im (mon. -ed) | va (Kukk) avvain id. (< sm t.
ink, kuten kaiketi myös vi murt. avam, g. avame
id.).
Johd:ia v:stä avata.
avanto (yl.), murt. ja vanh. kiel. myös avento
(Ljungo 1609), ahvento, amento ’jäähän tehty
reikä / Eisloch, Wune’ ~ ink ka avanto | va
ava(n)to id. | ? vi avand, avandus ’aukeama,
aukko; avanto’ | li ov5at ’lähde, avanto’ (? > latv
avots, avats ’lähde’)

SSA

? = mdE ank/sima, av/sima, M a7nƒt/sqma
’avanto’.
Sanat selitetään tavallisesti avata verbin
johdoksiksi, mutta toisaalta on viitattu myös
sellaisiin ieur sanoihin kuin m-int avatá ’kaivo’ ja
lukuisiin vesistöihin liittyviin Euroopan pn:iin,
kuten Avens, Avanta, Avantia.
Ahlqvist 1867 Auszüge 138 (sm ~ li), Budenz 1886–87
NyK 20 293 (+ ka), Setälä 1890–91 ÄH 13 (+ va),
Paasonen 1909 MdChr 60 (sm ~ md), Kettunen 1930 Suomi
5:10 232 (+ vi), Kettunen 1938 LivW 265 (li ? > latv),
Kettunen 1940 SmMurt 3 281–82 (+ ink), SKES 1955 31,
Joki 1963 CIFU 107, Joki 1973 SUST 151 355 (? ~ ieur).

avara (Agr; yl.) ’tilava, laaja / weit, geräumig;
groß’, johd. avaruus (jo Agr), avartaa jne. ~ ink
av5aro | kaP avara ’avara’ | ve avar (itk.) ’rajaton,
määrätön’ | va avaro ’avara’ (? < vi) | vi avar
’avara, väljä’, avarus ’avaruus’ | li ov5ar ’avara,
väljä’.
Johd:ia vartalosta ava, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 43 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 41
(+ li), SKES 1955 31.

avata (Agr; yl.), avaita ’öffnen’, avautua ~ ink ka
avata | ly avait(t)a | ve avaita, av5aƒta | va avata | vi
avada | li ov5atq ’avata’ (sm > lpKo iJa´v%ed (T)
’avata’, josta Kld 5avne-, T 5avvane- ’aueta’ on
omap. johdos)
= ? md an-: E ank/sima, av/sima, M a7nƒt/sqma
’avanto’ | vogE I L %(enk-, P 5anoko- ’avata (napit);
riisua; nylkeä (karhu)’ | ostjI anq-, E P enk- ’avata
(esim. solmu), irrottaa; riisua’. Samaa kantaa ovat
myös sm ava, avain, avanto (?), avara, auki,
aukko, ks. näitä.
Ganander 1786 NFL 1 40 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
114 (vi), Lindström Suomi 1852 15 (+ ostj), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (+ va), Hunfalvy 1858 MNyszet 3 232 (+ unk
ajtó ’ovi’), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve), MUSz 1873–
81 424, 723– 24 (+ md vog), Wiklund 1892 SUSA 10 157
(+ lpK), Kettunen 1930 Suomi 5:10 232 (+ ka), Turunen
1946 SUST 89 182 (+ ly), SKES 1955 31 (lp < sm), Rédei
1965 NyK 67 124–25 (+ unk old ’irrottaa, avata (solmu)’),
MSzFE 1967 77, TESz 1 1967 112 (s. v. ajtó), TESz 2 1970
1074, MSzFE 1971 497 (s. v. old), Häkkinen 1987 ES 19–
20, UEW 1988 11 (sm ym. ~ unk old).
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aviisi (Gan 1786; yl., ei KaakkSm Ink Verml)
’sanomalehti / Zeitung’
< nr avi(s) ’ilmoitus, tiedonanto; sanomalehti’
<< ransk avis ’mielipide; ilmoitus, tiedonanto’ <
klat a(d)visum ’näkökanta’. — LpN avii |sâ
’sanomalehti’ < sk, kun taas lpIn aavis ja ka aviesa
id. todennäk. < sm.
Renvall 1823 SSK 1 25 (vierasp.), Karsten 1934 FmS 2 88
(< nr), Renkonen 1954 Avainsanoja 93–94, SKES 1955 31.

avio (Agr) ’avioliitto, aviopuoliso, et. vaimo /
Ehe, Ehepartner, bes. Ehefrau’, johd. avioitua,
yhd. avioliitto, -pari, -puoliso, -mies, -vaimo, sääty jne. ~ ink (run.) aivoi-: aivoinaine
’aviovaimo’ | vi abi-: abielu ’avioliitto’, abikaasa
’aviopuoliso’ | li aC b-: aC b-jel5ami ’avioliitto’ (»elämä», ? < vi).
Sm avio ja avion sanoilla on murt. myös
merk. ’avo-, avoin’ (avioppäin ’avopäin’), joten
sanan on arveltu kuuluvan laajaan avapesyeeseen. Toisaalta germ taholla on ksm *avio,
? *aivo sanojen lainalähteeksi sopiva sanaryhmä:
kgerm *aiw%o, *aiwi(%on), *aiwa-: mys %ewa ’laki,
normi, liitto, avioliitto’, ags 5∞æw ’laki, avioliitto,
5∞æwe
’laillinen,
aviollinen;
aviovaimo’,
aviovaimo, aviopari’.
Ganander 1786 NFL 1 43a, 44 (sm ~ vi), Lindström 1859
KeltGerm 200 (< germ, vrt. mys %ewa), Setälä 1890–91 ÄH
150 (vi), Setälä 1912–13 FUF 13 360 (? < germ *aiw%o),
Kettunen 1930 Suomi 5:10 232–33 (~ ava; + li ? < vi),
SKES 1955 31 (omap. t. < germ), Koivulehto 1973 NPhM
74 600–09 (< germ), Kylstra 1974 UAJ 46 52–53 (samoin).

avu ks. auvo.

SSA

baari (1914) ’juomien tarjoilupaikka; (nyk. tav.)
pieni kahvila t. ruokala / (Imbiß)bar, Cafeteria’
< nr bar ’baari; tarjoiluhuone t. -pöytä’ < engl
bar ’tanko, puomi, aitaus; tarjoilupöytä t. -huone,
baari’ < mransk barre ’tanko, aitaus;
maksupöytä’.
TS 1 1909 853 (sm bar < engl), Hellquist 1939 SEO 51 (nr
< engl < ransk), OxfEt 1985 74, Koukkunen 1990 Atomi
61–62.

bakteeri (1897)’pieneliö: jakosieni, hitiö /
Bakterie’
< nr bakterie (1870-luv.) < ns Bakterie (1828)
id. << kr bakt%Ferion ’pieni sauva’.
TS 1 1909 817 (sm < kr), Koukkunen 1990 Atomi 62.

balalaikka (1895), murt. p-, palalaikku
’venäläinen kielisoitin / Balalaika’
< ven balalájka, josta myös ly balalaik, va vi
balalaika id.
7Plöger 1973 RL 49–50 (sm < ven), Koukkunen 1990 Atomi
62–63.

balanssi (As 1729 balanci), murt. palanssi
’tasapaino, sopusointu / Gleichgewicht’
< nr balans id. << ransk balance ’id., vaaka’ <
lat *bilancia ’kaksikuppinen (vaaka)’.
TS 1 1909 823 (sm < ransk), Gamillscheg 1928 EWFra 71,
Hellquist 1939 SEO 47, Koukkunen 1990 Atomi 63–64.

balkongi (Lönnr 1874), murt. pa(a)lkonki,
palkoni ’parveke, katos / Balkon’
< nr balkong ’parveke’, ns Balkon < ransk
balcon = ital balcone id.
TS 1 1909 831 (sm < ransk), Gamillscheg 1928 EWFra 72,
Hellquist 1939 SEO 48.

balsami (Agr), murt. pals(s)ami ’(hyvänhajuinen)
voide / Balsam’
< nr balsam, mr balsam(a) id. << lat
balsamum < kr bálsamon < seem kielistä. Sanan
leviämiseen on vaikuttanut ennen kaikkea sen
esiintyminen kirkoll. kielessä.
Hellquist 1939 SEO 49, SKES 1958 478 (s. v. palsami),
Koukkunen 1990 Atomi 403–04.
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banaani (Lönnr 1874 bananasi l. banani)
’Banane’
< nr banan, saks Banane (1598), engl banana,
esp banana < port (1593) banana < L-Afrikan
kielistä: banam, banana, bananda ’banaani’.
OxfEt 1985 72, Koukkunen 1990 Atomi 65–66.

baneeri (vanh. kiel., jo Martti n. 1580) ’sotalippu
/ Banner’
< vur ban(n)eer, mmr bane(e)r, ban(n)er(e) id.
< kas bann%er(e) < ransk bannière << klat bandum
’lippu’.
TS 1 1909 842 (sm < ransk), Streng 1915 NRL 12,
Gamillscheg 1928 EWFra 76, Hellquist 1939 SEO 50.

baptisti, (murt.) paptisti(lainen) ’baptistisen
uskonsuunnan kannattaja, uudelleenkastaja /
Baptist’
< nr baptist, ns Baptist, engl baptist id. << kr
babtíst%es ’kastaja’.
TS 1 1909 851 (sm < kr), Hellquist 1939 SEO 50.

barbaari
(Raam
1642)
’raakalainen;
sivistymätön; (hist.) vierasheimoinen / Barbar’
< nr vur barbar, mmr barbare, ns Barbar <<
kr bárbaros ’kreikkaa osaamaton, epäselvästi
puhuva’, johon vrt. sanskr barbara- ’änkyttäjä;
arjalaisiin kuulumaton’.
TS 1 1909 855 (sm < kr), Streng 1915 NRL 12, Hellquist
1939 SEO 52, SKES 1955 32.

baretti ’lipaton pyöreä t. kulmikas pehmeä
päähine / Barett’
< nr vur barett, ns Barett < ransk barrette id.
< klat barretum, birretum ’lakki’ < lat birrus
’hupullinen viitta’.
TS 1 1909 861 (sm < ransk), Gamillscheg 1928 EWFra 84,
Hellquist 1939 SEO 52–53.

barometri, murt. paromeetri, -meetteri (1863),
parumeetter, -meetari jne. ’ilmapuntari /
Barometer’
< nr barometer, ns Barometer id. (<< kr báros
’paino’ + métron ’mitta’).

SSA
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< nr (vur) batist (1730), ns Batist < ransk
batiste id. (hn:n Baptiste mukaan, ks. baptisti).

Hellquist 1939 SEO 55.

basaari (Lönnr 1880 pasari) ’itämainen
kauppakuja; myymälä; myyjäiset / Basar’
< nr basar, ns Basar, engl bazaar id. << pers
b5az5ar ’myyntipaikka, basaari’, josta myös mm.
ven bazár ’kauppatori; markkinat’ > ka baza/ri, ly
baza/r id. — Ir taholta myös > unk vásár
’kauppa’.
TS 1 1909 877 (sm < pers), Hellquist 1939 SEO 56, Joki
1973 SUST 151 340 (unk < ir), TESz 3 1976 1096, OxfEt
1985 81.

basilika ’rakennustyyppi / Basilika’
< nr basilika << lat basilica id. < kr basilik%Fe
f., vrt. basilikós ’kuninkaallinen’ (basileús
’kuningas’). Samaa lähtöä on myös maustekasvin
nimi basilika (jo VR 1644 basilicka).

Gamillscheg 1928 EWFra 90, Renkonen 1954 Avainsanoja
226.

begonia, murt. pekuuni ’koristekasvi / Begonie’
< nr begonia (1854); nimen sepitti
ranskalainen kasvitieteilijä Plumier pääintendentti
Bégonin mukaan.
Gamillscheg 1928 EWFra 95, Hellquist 1939 SEO 60.

bensiini, bentsiini (1897), puhek. bensa
’moottoripolttoaine / Benzin’
< nr bensin < ns Benzin id., jonka v. 1833 loi
kemisti E. Mitscherlich sanasta benzoe ja
kemiassa yleisestä johtimesta -in; tällä nimellä
tarkoitettiin alkuaan bentsoli-hiilivetyä eikä
nykyistä moottoripolttoainetta. — Kaiketi ns > vi
bentsiin, kun taas vi bensiin ehkä < nr t. sm.

TS 1 1909 881 (sm < lat kr), Hellquist 1939 SEO 56.

basilli
(1888),
murt.
pasilli,
pasilisko
’sauvabakteeri / Bazillus’
< nr bacill (1878) < ransk bacille id. << mlat
(demin.) bacillus ’pieni sauva’. — Sm pasilisko on
kansanetym. mukaelma, vrt. (Raam 1642 jne.)
basiliscus ’myrkkylisko’. Varsinainen basiliski on
vaaraton leguaani, jonka nimi (<< kr, vrt. basileús
’kuningas’) ei ole etym. yhteydessä lisko sanaan
(ks. tätä).
TS 1 1909 884 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 45, 56,
Koukkunen 1990 Atomi 67.

baskeri ’litteä lipaton lakki / Baskenmütze’
< nr basker, -mössa ’baskilaislakki, baskeri’,
vrt. ns Basken(mütze) jne., kantana kansannimi
bask, Baske ’baski’.
basso ’matalin (mies)ääni; bassoviulu / Baß’,
basisti (1669 basist ’bassolaulaja’)
<< ital basso (mus.) ’matalin ääni’ < lat
bassus ’matala; paksu’.
TS 1 1909 887 (sm < ital).

batisti (Lönnr 1874),
kangaslaatu / Batist’

murt.

patisti

’ohut

Hellquist 1939 SEO 62, EEW 1982–83 132, Koukkunen
1990 Atomi 67–69.

betoni (1889), murt. peto(o)ni, petonki ’Beton’
< nr betong, ns Beton < ransk béton id., (1100luv.) betun < lat bitumen ’lieju, liete; maapihka,
maapiki’.
TS 1 1909 1019 (sm < ransk), Gamillscheg 1928 EWFra
102, Hellquist 1939 SEO 68, Koukkunen 1990 Atomi 69–
70.

biblia (Agr), murt. piplia ’Raamattu / Bibel’
< vur mmr biblia, lat biblia id. < kr tà biblía
’kirjat’ (yks. biblíon ’pieni kirja’): pohjana on pn.
Byblos, josta papyrusta saatiin. — Vi piibel
’Raamattu’ < ns Bibel, lp biibâl < sk, vrt. nr bibel.
TS 1 1909 1028 (sm < kr), Streng 1915 NRL 12, Hellquist
1939 SEO 69, SKES 1955 32, Koukkunen 1990 Atomi 70.

bikini (1946; us. mon. bikinit) ’naisten
kaksiosainen uimapuku / Bikini’
< nr engl ym. bikini id. Tyynessä valtameressä
Marshallin saaristossa sijaitsevan Bikinin
atollisaaren mukaan, joka tuli kuuluisaksi siellä
tehdystä atomipommikokeesta kesällä 1946.
Koukkunen 1990 Atomi 71.

SSA

bisnes, puhek. pisnes, pisnis ’liiketoimi;
rahanhankkimiskeino / Busineß’
< (nr välit.) engl business ’työ, toimi, puuha;
liikeasia’, johd. sanasta busy ’ahkera, toimelias,
puuhassa oleva’.
TS 1 1909 1067, 1361 (sm < engl), Pulkkinen 1984 LokSp
34, OxfEt 1985 129.

blini ’tav. tattarijauhoista tehty makeuttamaton
ohukainen / Blini’ kirj. laina
< ven blin, mon. blin/y id. (alk. mlin v:stä molóƒt
’jauhaa’), josta myös nr blini, vi syrj blin, ka va
blina, votj b{iƒl {im jne. id. — Kansanom. laina
sm:ssa on kaakkmurt. linni ’ohukainen’.
TS 1 1909 1090 (sm < ven), Plöger 1973 RL 50.

boa ’jättiläiskäärme / Boa’
< nr boa << lat boa, boas id. Samaa alkuperää
on myös boa, murt. paik. puua ’kauluri, puuhka’.
Hellquist 1939 SEO 86, SKES 1962 664.

boheemi ’epäsovinnaista elämää viettävä henkilö
/ Bohemien’
< nr bohem id. = ns Bohemien < ransk bohême
’mustalainen, kulkuri’, oik. ’böömiläinen’
(Böömin klat nimestä Bohemia).
TS 1 1909 1115, Hellquist 1939 SEO 87, Renkonen 1954
Avainsanoja 220, Koukkunen 1990 Atomi 74–75.

boiji, murt. poi, poiji, poije, poija jne. ’eräs
kangaslaatu / ein (Woll)stoff’
< ruots boj, vur myös boije ’karkea
harvakuteinen villakangas’ (= nt boi < ns Boi <
as bai, baje < vanh. ransk baie jne.).
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TS 1 1909 1119 (sm < engl), Hellquist 1939 SEO 88,
Pulkkinen 1984 LokSp 36, OxfEt 1985 112, Koukkunen
1990 Atomi 75.

boksi ’vuokrahuone; (murt. poksi) tallin karsina /
Bude; Stallbox’
< nr box ’(suurehko) rasia, säiliö (esim.
hiilisäiliö); tallin t. navetan karsina’, nt boks, ns
Box < engl box ’laatikko, lipas, (matka-)arkku;
karsina; aitio; koju, mökki’.
TS 1 1909 1123 (sm < engl), Hellquist 1939 SEO 94, OxfEt
1985 111–12.

bolsevikki, murt. pols(s)eviikki ’kommunismin
leniniläisen haaran l. bolsevismin kannattaja
(Venäjällä); (murt.) sotilassaapas / Bolschewik;
(Soldaten)stiefel’ ainakin ositt. kirj. laina
< ven boƒl «sevík (vrt. bóƒl «se ’suurempi,
enemmän’, boƒl «sój ’suuri’), josta myös mm. nr
bolsjevik ja ns Bolschewik id.
Streng-Renkonen 1938 Siiv 80 (sm < ven), Hämäläinen
1963 SotSlangi 172, Plöger 1973 RL 50, Koukkunen 1990
Atomi 76.

bolvärkki (vanh. kiel., Raam 1642) ’valli,
vallitus / Bollwerk’
< vur mmr bolwärk, nr bålverk < kas bolwerk
id. (saks > vi pullvärk id. ja ransk boulevard, josta
myöhempi laina on sm bulevardi).
Streng 1915 NRL 13 (sm < vur), Hellquist 1939 SEO 119,
EEW 1982–83 2223.

boori (Lönnr 1874 bori) ’alkuaine / Bor’, yhd.
boorisalva, -vesi jne.
< nr bor ’boori’, ns Bor < klat borax < arab
b%uraq, bauraq < pers b%uräh ’boorihappoinen
natron, boorihapon natriumsuola, booraksi’.

Hellquist 1939 SEO 87, SKES 1962 589.
Hellquist 1939 SEO 91, OxfEt 1985 108.

boikotti (1918) ’saarto, pakote / Boykott’,
boikotoida ’painostaa’
< nr bojkott < engl boycott ’boikotti,
boikotoida’ perustuu 1870-luvulla
Irlannissa
vaikuttaneen engl kapteenin ja tilanomistajan
C. C. Boycott’in nimeen: hän joutui saartotoimien
kohteeksi
kieltäydyttyään
parantamasta
vuokraviljelijöiden asemaa.

bordelli (Lönnr 1874) ’ilotalo / Bordell’
< nr saks bordell < ransk bordel id., alk.
’koju’ = ital bordello, klat bordellum, demin.muotoja s:sta borde ’pieni lautatalo’; kantana
germ s. bord, kys bort jne. ’lauta’.

SSA

TS 1 1909 1158 (sm < ransk), Gamillscheg 1928 EWFra
122, Hellquist 1939 SEO 91.

bresilja (Salmberg 1769 »(ota) 2 luodi krouwi eli
bruni Brixilja»), murt. priksilja, prikseli, riksilja,
risilja, ri(k)seli, (p)risel(l)i jne. ’punapuusta saatu
väriaine / Farbstoff aus Rotholz’
< nr murt. (Sm) prikksillja, nr vur brixilia,
brisilia, bresilja jne. ’bresiljapuu ja siitä saatu
väriaine’.
Hellquist 1939 SEO 97, SKES 1962 620.

brislinki ’kilohaili / Sprotte’
< nr (1779) nn brissling < as br%etling (ns
Breitling) id., ovat kansanetymologisesti liittyneet
a:iin br%et, breit ’leveä’, vaikka kyseessä on
alkuaan »paistokala» (vrt. kas br5aden ’paistaa’).
Hellquist 1939 SEO 99, Mägiste Vir 1961 323 (li
br%ed'li(kki)).

brodeerata (As 1776), murt. (p)roteerata,
pruteerata ’ommella koruommelta / sticken,
Spitzen anfertigen’, brodyyri ’koruompelus, pitsi’
< nr brodera ’ommella koruommelta’, nt
brodere, ns brodieren < ransk broder id. < mransk
brosder < mfrankin *brozd%on < germ *bruz∞da-.
TS 1 1909 1270 (sm < ransk), Gamillscheg 1928 EWFra
151, Karsten 1934 FmS 2 88 (sm < nr).

broileri ’syöttö-, grillikananpoika / Broiler’
< nr engl broiler id. engl v:stä broil ’paistaa
halstarilla, grillata, paahtaa, käristää’.
Pulkkinen 1984 LokSp 38.

brovninki (1909 browninki), murt. prouninki,
rouninki, roulinki ’puoliautomaattipistooli /
Browning’
< nr browning < engl browning (1905) id.,
aseen keksijän, amerikkalaisen J. M. Browningin
mukaan.
Pulkkinen 1984 LokSp 38, OxfEt 1985 121.

budjetti (Lönnr 1874
menoarvio / Budget’

budgetti)

’tulo-

ja
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< nr (1788) budget < engl budget id., alk.
’salkku,
jossa
finanssiministeri
toi
taloussuunnitelman Englannin parlamenttiin’ <
ransk bougette ’pussi, reppu’, demin.-muoto s:sta
bouge ’nahkasäkki’.
TS 1 1909 1321 (engl budget), Renkonen 1954 Avainsanoja
149–50, OxfEt 1985 123, Koukkunen 1990 Atomi 77–78.

bulevardi ks. bolvärkki.
bunkkeri ’betonipesäke, -korsu / Schutzraum aus
Beton’
< nr saks bunker ’id.; (laivan) hiilisäiliö’ =
engl (coal)bunker ’hiilisäiliö’; merkitys ’korsu’
syntyi 1. maailmansodan aikana.
Pulkkinen 1984 LokSp 39, OxfEt 1985 126.

bussi ’linja-auto / Bus’
< nr buss, ns Bus, engl bus jne. alk. lat sanasta
omnibus ’kaikille’ (jossa -bus on datiivin pääte).
OxfEt 1985 129, Koukkunen 1990 Atomi 78–80.

SSA

daalia, dahlia, murt. taalia ’koristekasvi,
georgiini / Dahlie’
< nr nn nt dahlia, ns Dahlie; nimen antoi v.
1791
espanjalainen
botanisti
Cavaniles
ruotsalaisen kasvitieteilijä Anders Dahlin
muistoksi; Dahl oli löytänyt kukan Meksikosta.
Hellquist 1939 SEO 132, OxfEt 1985 242, Koukkunen
1990 Atomi 82.

daami (murt. taami) ’hieno nainen; kavaljeerin
naispuolinen seuralainen / (feine) Dame’
< nr vur (1630) dam, -a, saks engl ransk dame
id. < lat domina ’rouva, talon valtiatar, herratar’.
TS 2 1910 118–19 (sm < ransk < lat), Gamillscheg 1928
EWFra 289, Hellquist 1939 SEO 133, SKES 1969 1187.

daartti (vain Schr 1637) ’tikari / Dolch’
< vur daart, dart id., mys tart, mransk dart,
dars < klat dardus, dartus ’lyhyt miekka, tikari’.
Streng 1915 NRL 13 (sm < vur).

daatumi (1615 datum(i)), murt. (päivän)taatumi
’päivämäärä, päiväys / Datum’
< vur nr datum ’päivämäärä, antopäivä’ <<
klat datum id., oik. (pass. partis. perf.) ’annettu’.
— Sm sana voi olla myös kirj. tietä suoraan < lat.
TS 2 1910 174 (sm < lat), Streng 1915 NRL 13–14,
Hellquist 1939 SEO 133, SKES 1969 1190–91.

damaski, tav. mon. damaskit, murt. tamaskit
’nilkkaimet,
damaskihousut
/
Damast;
Gamasche(nhose)’ (damaskikankaan nimenä jo
Schr 1637)
< nr damask(er) id., joka on sekaantunut
(silkki-) kankaan nimitykseen nr damast, damask
<< ital damasco, damasto (alk. pn. Damaskus),
mutta vaatetusterminä varsinaisesti < saks
Gamasche (1615) ’säärys, nilkkain’ < ransk
gamasche(s) ’napitettavat päällyssukat’ < prov
ga(ra)macho < esp guadamachí ’eräs nahkalaatu’
< arab gad5amas‰ı ’Gadamasista (Tripolista)
peräisin oleva nahka’.
TS 2 1910 141 (sm < ransk < ital), Streng 1915 NRL 13,
Gamillscheg 1928 EWFra 456, Hellquist 1939 SEO 133.
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demokratia (Ahlman 1865) ’kansanvalta;
demokraattinen valtakunta / Demokratie’
< nr (jo 1500-luv.) demokrati = ns
Demokratie, ransk démocratie < klat democratia
< kr demokratía id. (d%emos ’kansa’ + kratehın
’hallita’). — Tähän kuuluu myös demokraatti (nr
demokrat, ransk démocrate (n. 1550) jne.)
’kansanvallan kannattaja’.
TS 2 1910 239–40 (sm < kr), Gamillscheg 1928 EWFra
304, Hellquist 1939 SEO 139, Koukkunen 1990 Atomi 85–
86.

demoni ’paha henki, riivaaja / Dämon’
< nr demon, ns Dämon, engl demon id. < lat
daemon < kr daímon ’id., jumalolento’.
TS 2 1910 241 (sm < lat kr), Hellquist 1939 SEO 139,
OxfEt 1985 255.

denaturoida, murt. tinateerata, tenaroida jne.
’tehdä aine (esim. alkoholi) nauttimiseen
kelpaamattomaksi / denaturieren’
< nr denaturera id. << lat de- ’pois jne.’ +
natura ’luonto’.
TS 2 1910 244 (sm < lat), SAOB 6 1925 D 867.

desantti ’laskuvarjojääkäri / Fallschirmjäger’
< ven desánt ’maihinnousu; maihinnousu-,
laskuvarjojoukot’, desántnik ’laskuvarjojääkäri,
maihinnoususotilas’
<
ransk
descente
’laskeutuminen; maihinnousu’ << lat descendere
’laskeutua’ (myös vi dessant ’maihinnousu jne.,
dessantlane ’laskuvarjojääkäri’ < ven desánt,
desántnik).
Gamillscheg 1928 EWFra 309, Vasmer 1953 REW 1 345.

desjatiina ’venäläinen pintamitta, n. 1 ha /
russisches Flächenmaß (ca. 1 ha), Desjatine’
< ven desjatína ’id., 2400 neliökyynärän maaala’ (> vi dessätiin, tessatin jne. id.), sm:ssa
kaiketi kirj. laina, kansanomainen voi olla vanh.
kaakkmurt. kirjattu desätin ’desjatiina’.
Plöger 1973 RL 51–52 (sm < ven), EEW 1982–83 141,
3139.
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diakoni (VR 1644 diacon) ’laupeudentoimintaa
harjoittava (kirkollinen) henkilö, apulaispappi /
Diakon(us)’
< nr diakon, -us < lat di5aconus < kr diákonos
’palvelija’. Lat sanan f.-muodosta di5aconissa
’seurakunnan-, kirkonpalvelijatar’ on peräisin sm
(nr jne.) diakonissa (murt. tiakoniska, tiekonissa)
’laupeudensisar’.
TS 2 1910 283 (sm < kr), SAOB 6 1925 D 1168.

dieetti
(JWegelius
1749
akk.
dietin)
’(erikois)ruokavalio / Diät’
< nr diet, vur dieet, dieta = ns Diät id. << lat
diaeta < kr díaita ’elämä, elintapa’.
TS 2 1910 299 (sm < ransk < kr), Hellquist 1939 SEO 142,
Koukkunen 1990 Atomi 93–94.

diktaattori (Polon 1790) ’itsevaltias / Diktator’
< nr diktator id. << lat dictator ’määrääjä,
käskijä’ (dictare ’sanella; määrätä, neuvoa’, jonka
perua ovat myös sm (vanh.) diktata, dikteerata
’selitellä, sepittää’).
Streng 1915 NRL 14–15 (sm diktata < vur), Koukkunen
1990 Atomi 95.
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< engl dollar = vanh. engl daler ’dollari’ (<
saks taler, josta vur daler, sm taaleri ’vanha
rahayksikkö’).
TS 2 1910 361 (engl < saks), Karlsson 1964 AAA 28:2 73–
74, SKES 1969 1186, Koukkunen 1990 Atomi 100–01.

draaki (vanh. kiel., Raam 1642 draki)
’lohikäärme / Drache’, murt. traaki, raakki, merk.
myös ’käärme, merikäärme, pelottava kookas
olento,
kookkaan
ihmisen
t.
eläimen
haukkumanimi’
< vur nr drake, mmr draki ’lohikäärme’ < kas
drake << lat draco id. < kr drák%on ’id., käärme’.
Renvall 1826 SSK 2 243 (sm traakki < ruots), Streng 1915
NRL 235 (< vur), SKES 1962 702.

dritteli, murt. tritteli, ritteli, rytteli ’voin
kuljetustynnyri (n. 50 kg) / Faß für den
Buttertransport’
< nr vur drittel (1682) ’puutynnyri, joka veti
n. 50 kg (tav. voita)’, nt drittel ’id., oik.
kolmannes (ns. tynnyrinmittaa)’ < saks drittel
’kolmannes’.
TS 2 1910 408–09 (sm < saks).

disputeerata (Westh), murt. tisputeerata,
tipsuteerata, tispunteerata jne. ’keskustella,
pohtia, jutella; kysellä, udella / disputieren, sich
unterhalten; (nach)fragen’
< ruots disputera ’väitellä, kiistellä’, saks
disputieren << lat disputare ’väitellä’.

dromedaari
(Lönnr
1874
dromedari)
’yksikyttyräinen kameli / Dromedar’, murt.
(t)rometaari, (t)romeetari, trumentaari myös ’iso,
kömpelö ihminen, eläin t. esine’ (tähän merk:een
on voinut vaikuttaa murt. romu id.)
< nr dromedar << mlat dromedarius
’yksikyttyräinen kameli’.

TS 2 1910 337 (sm < lat), Streng 1915 NRL 15, Hellquist
1939 SEO 144–45, SKES 1975 1313–14.

Walde & Hofmann 1938 LEW 1 374, Hellquist 1939 SEO
155.

dokumentti (1732 documenti) ’asiakirja /
Dokument’, murt. tokomentti, -mäntti, tokumentti
jne. ’id., tavara, matkatavara, kama’
< nr dokument ’asiakirja’ << lat documentum
’todiste’, oik. ’asiakirja, josta voi hakea tietoa t.
oppia’ (docere ’opettaa’).

dynamiitti, murt. tyna-, tynämiitti, tynämentti,
tynämyntti,
tinamentti jne. ’räjähdysaine:
nitroglyseriinin ja piimaan seos / Dynamit’
< nr dynamit, joka on aineen keksijän A.
Nobelin v. 1867 sepittämä nimitys: pohjana on kr
d/ynamis ’voima’. Nr > myös ns Dynamit, ransk
engl dynamite jne. id.

TS 2 1910 359 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 148, SKES
1975 1334, Koukkunen 1990 Atomi 100.

dollari (Gottlund 1828 »yksi dollars») ’(vars.
Yhdysvaltain) rahayksikkö / Dollar’

Hellquist 1939 SEO 166, SKES 1955 32, Koukkunen 1990
Atomi 102–03.
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e-1 (Agr) kieltoverbi / Verneinungsverb: ind. en,
et, ei, emme, ette, eivät (vanh. evät); 1. partis. epä
(ks. tätä); imperat.-opt. elä t. älä, elkää, ellös t.
älkää, ällös, elkööt t. älkööt ~ ink ind. en, et, ei,
emmä, että, evät; imperat. elä, elkÜJa | ka ind. en, et,
ei, emmä t. emmö, että t. -ö, imperat. elä, elkäh,
elkeä (au älä, älgäh, älgeä) | ly ind. en, ed, ei,
emme t. -o, ette t. -o, imperat. ela, elä, älä | ve ind.
en, ed, ei t. ‰ı, em5a, et5a, eba(d); imperat. ala ’älä’,
augat ’älkää’ | va ind. en, et, ep, emmä, että, evät |
vi (kaik. persoonissa) ei, murt. ep ’ei’: ep ole >
pole ’en, et, ei jne. ole’, viE impf. es, is (kaik.
persoonissa) | li ind. prs. äC b ’en, ei, emme, eivät’,
äd ’et’, ät ’ette’, impf. iz ’en, ei, emme’, ist ’et, ette,
eivät’; imperat. al5a (< *ela)
= (kieltov. vartaloita muissa ural kielissä:) lp
i-, æ-, 5∞æ-, %e-; imperat. a-, â-, 5a- | md e-, q-, a-, i- |
tvserL q-, Äq-, I i-, e- | votj u-, (e- | syrj o-, e- | vogE ä-,
ÜJa–, I ^ﬁo-, L %o-, P a-, 5a-; imperat. ul | ostjI E #e-, P 3a; imperat. I äl, E ät, P al ’älä’ || samJn i-, ‰ı- | slk i-,
e–, e-, a-, ü- | Km e-, %e-, q-, i-.
Samantapaisia
yksitavuisia
kieltosanan
vartaloita on muuallakin, esim. jukag o-, e-, mong
e-, tung ä-.
Moller 1756 Beskr 48 (sm ~ lp), Ganander 1786 NFL 1
54a, 55, 61a, 64a (+ vi), Sjögren 1830 MP 6:1 169 (+ syrj),
Ahrens 1843 GrEhstn 84, 91, 114 (vi), Sjögren 1849 MélR
1 185–86 (+ li), Lindström Suomi 1852 109 (+ md),
Ahlqvist 1856 WotGr 72 (+ ka va), Hunfalvy 1856
MNyszet 2 336 (+ ostj), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 357–
58, 394 (+ vog), Donner 1879 Verwandtschaft 141–46 (+ ve
tvser votj), Setälä 1915 SUSA 30:5 34 (+ sam), Collinder
1940 Jukag 61–68 (ural ~ jukag), Turunen 1946 SUST 89
96 (+ ly), Räsänen Vir 1947 169 (ural ~ alt), FUV 1955
144, SKES 1955 32–33 (? vog ? ostj), *Bergsland Vir 1960
327–30, Rédei Vir 1970 47–49, Illitvs-Svitytvs 1971 OSNJa
263–65 (ural ~ alt drav), *Savijärvi 1977 Kieltoverbi 11–,
Janhunen 1981 SUSA 77:9 51, UEW 1988 68–70.

e-2 pronominivartalo / Pronominalstamm:
vanhoja taiv.-muotoja lienevät mm. ellä ’jos’, es
(Agr) ’vaikka’, että (Agr), ks. näitä, vrt. myös
empiä ~ ink ka va vi e- (ks. että), vi myös iga,
murt. egä ’joka’, igapidi, igati ’joka tavalla’,
(vanh.) edagit ’jotakin’ | li jeg5a (< *ekä) ’joka,
jokainen’
= md e-: E eƒte ’tämä’, e7ne ’nämä’, e/se ’tuo’;
e/sƒta, i/sƒta ’niin’, e/sƒtamo, i- ’sellainen’, M (iness.)
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esa ’tuolla, tuossa’, (elat.) esta ’sieltä, tuolta;
sitten’, embä ’kun, sitten kun’ | votj e-: et«se
’sellainen’ | syrj e-: eta ’tämä’, ena ’nämä’, esij(e
’tuo’, e«st«s(em ’sellainen’ | vogE i7n, I ä7n, P a7n ’nyt’
| ostjI in, it, E in, P ¥ın ’nyt’ | unk e-, i-: ez ’tämä’, itt
’täällä’, ide ’tänne’ || samJn e-: eke ’tämä’, ‰ı-: ‰ın%o
’tuo (tuossa)’ | Km ‰ı-: ‰ıde, j%ede ’tuo tuossa, tämä
tässä’.
Samantapaisia yksitavuisia pron.-vartaloita on
muissakin kielikunnissa, esim. ieur *i-, *e-, turk i, mong e-, tung ä-, kor i-.
Paasonen 1890 Suomi 3:3 217 (sm e- ~ vi va), Paasonen
1906–08 FUF 6 114–16 (+ md votj syrj ostj unk), Setälä
1915 SUSA 30:5 32 (+ sam), Collinder 1934 IUS 56–57
(ural ~ ieur), FUV 1955 9 (~ alt), SKES 1955 33–34, TESz
1 1967 818–19, MSzFE 1967 167–69, Illitvs-Svitytvs 1971
OSNJa 271, Janhunen 1981 SUSA 77:9 51, UEW 1988 67–
68 (+ vog).

Eesti ’Viro; virolainen (1593) / Estland; Este’,
eestin kieli, eestiläinen; vanh. kiel. myös eisti
(1584) ’virolainen’: »ylitzen nijden Eistein
Wironmaal härto», Esti (Gan 1786), Estiläisten
Kuningas (Koll 1648), sn. Eisti (1543), hn. Eijsth
(1519), Eist t. Est (1555)
ositt. < vi Eesti, Eestimaa ’Viro’, eesti keel,
eestlane (myös > li %estli ’virolainen’), ositt. <
ruots, vrt. nr est, mr e(e)ster (mon.) ’virolaiset,
maaorjat’, mn eistir (mon.) ’virolaiset’, ns Esten,
vanh. Eisten id., vi kaiketi < saks. Vanhimpia
kirjaanpanoja ovat Tacituksen Aestui, Aestii (n. v.
100) ja Jordaneksen Aesti (n. v. 600), joilla lienee
tarkoitettu monia Baltian kansoja (mm. baltteja ja
germaaneja) ennen kuin nimitys vakiintui
merkitsemään nykyisen Viron (varh. Eistland,
1211 Estlandia) asukkaita.
B5uga 1908 AistSt 2–3 (< ’merenranta’), Endzelin 1909–11
FUFA 9 28–30 (ed. vastaan), Karsten 1915 GFL 206–15 (<
’meripihkarannikko’), Kalima 1936 BL 48 (’Baltian kansat’
> ’virolaiset’), Kiparsky Vir 1936 472, Kiparsky 1939
AASF B 42 61 (’itämeren kansat’), Nissilä Vir 1954 262–63,
SKES 1955 34.

eheä (Jusl 1745; yl.), ehjä, ehevä, ehyt
’kokonainen, yhtenäinen; täydellinen, oikea, oiva;
terve, virheetön, vankka / ganz, heil; vollständig;
rein, rechtschaffen; gesund, kräftig’, ehkeä (Flor
1702) ’suopea, hyvä’, eho (ChrLencqv 1782)
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’eheä, terve, oiva, hyvä, kaunis, aito’: eh(j)olleen
’kuntoon, entiselleen’, ehjoneen ’kokonaan,
kaikkine päivineen’, eh(j)etä ’tulla eheäksi’,
ehokas ’onnistunut, hyvä’, (uud., 1960-luv.)
ehostaa, ehostus ’make-up’ ~ ka ehie ’ehyt’,
ehollah ’ehjänä, kunnossa’, eh(k)oin ’kyllin’ | vi
ehe (g. eheda) ’pelkkä, puhdas; (murt.) kaunis,
mieluisa’.

ehta1 (Gan 1786 ähta; länsimurt.) ’puhdas, aito;
sukupuolisesti koskematon / rein, echt; sexuell
unerfahren, jungfräulich’
< nr äkta, mr ækta, echta id. < kas echt(e),
mys %ehaft ’laillinen, aviollista alkuperää’.

SKES 1955 34 (vi murt. ? < sm), Mägiste Vir 1958 135 (vi
uud. ehe ’eheä’ < sm), EEW 1982–83 165.

ehta2 ’uusi kuu’ ks. ehtä.

ehkä (Agr; yl.) ’kenties; (vanh. kiel.) vaikka,
joskin; tahansa, (murt.) edes / vielleicht; obwohl;
(wer, was, wie) auch immer; wenigstens’, murt.
(ISm) ehki, ehkies, ehkiis ’edes’ ~ ink ehki ’ehkä,
tai’, ehkä ’ehkä’ (? < sm) | ka ehki ’edes, toki,
vain, vaikkapa, ainakin’ | ly ehki ’edes’ | va eht«si
’ehkä, vaikka’, ehk, -i (Kukk; < sm t. ink) ’tai,
vaikka’ | vi ehk ’eli; vaikka; kenties’.
Voi sisältää kieltoverbin e- vartalon (ks. e-1)
ja moderatiivipäätteen -hkä (~ adj:ien -hko, -hkö),
vrt. jahka, vaikka (~ vaihka ? johd. sanasta vai),
tähän viittaa erityisesti johd. ehkäistä ’estää’.
Toinen mahdollisuus on sanan johtaminen
konjunktiosta es ’vaikka’ (ks. tätä) tai tämän
tavoin suoraan pron.-vartalosta e- (ks. e-2). Sanalle
on esitetty myös ieur lainalähdettä (esibaltt
*˝ieh1gwu5a ’voima, kyky’ > ’mahdollisuus’). — Sm
> lpLu ihka (E Pi) ’vaikka; (Pi myös) ehkä; (E)
koska’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Donner 1876
Suomi 2:11 119 (+ lp), Genetz 1890 Partikk 174–75
(♦ pron.-vart. e-; + ka va), Ojansuu 1922 Pron 54–55
(samoin; pääte ~ md -«ska), SKES 1955 34 (lp < sm),
Häkkinen 1987 ES 25–26, *Koivulehto 1989 SUSA 82:5 1–
5 (ims < esibaltt).

ehkäistä (JuslLis, Gan 1786; melko yl., ositt.
uud.) ’estää / verhindern’, (harv.) ehkätä ’estää,
keskeyttää’ (Kankaanpää ehkä ’este’ todennäk.
takaperoisjohdos) ~ ka ehkätä ’ehkäistä’.
Johd. sanasta ehkä t. tästä riippumatta
kieltov:stä e-, ks. ehkä, e-1.
SKES 1955 34, Koivulehto 1989 SUSA 82:5 2 (♦ ehkä <
esibaltt).

Renvall 1823 SSK 1 29 (sm < nr), Karsten 1934 FmS 2 88
(sm < nr < kas), SKES 1955 35.

ehtiä (Finno n. 1583; Häme Kymenl ESavo
KSm) ’ennättää; joutua, kypsyä; (murt.) saattaa,
voida / Zeit haben; fertig werden, reifen; können’,
ehtyä (Finno n. 1580) ’ehtiä, päästä, tulla; (Gan
1786) sattumalta joutua jhk’, ehtää (JuslP)
’kiirehtiä, jouduttaa, pyrkiä’, ehdättää, ehättää
(Karj Savo KPPohjanm Kain) ’kiirehtiä,
jouduttaa; ennättää, joutua; saattaa veneellä veden
yli; taivaltaa; vetää pienissä erissä tien varteen;
vetää vene maitse’ ~ ink ehtiä, ehittÜJa ’ennättää’,
eht‰ıssä ’koristautua, pukeutua’ | ka ehtie ’ehtiä’,
ehtyö (Kiestinki) ’ehtiä, keritä’, ehätteä ’kuljettaa
(tav. veneellä); kantaa t. viedä kiireesti’ | ly
ehƒt idä; ehtättädä | ve ehƒt ta ’ehtiä, ennättää;
joutua, kypsyä’, ehtatada, ehƒt itada ’saattaa yli
(joen, järven); tehdä jtak nopeasti; täyttää; lyödä
(esim. korvalle); laahata’ | va ehtiä ’ehtiä,
ennättää; koristaa’, ehittÜJa ’koristaa, pukea’, ehteütä
’koristautua’, ehe ’koriste’ | vi ehtida ’koristaa,
somistaa, kaunistaa’, ehitada ’rakentaa’, ehe (g.
ehte) ’koru, koriste’ | li %eC d'q ’pukea, vaatettaa’,
%eC ƒ tq ’pukea (esim. morsian)’
= lp âs |tât ’ehtiä’ | tVserL q«stem, I Äq«stem
’tehdä, tehdä työtä; maksaa’ | syrj e«st{in{i, permj
jeVst{in{i ’valmistaa (työ); ehtiä, ennättää; voida;
kypsyä’ (syrj > vogE äVst-, I ^ﬁost-, L aVst-, P
5ast- ’päättyä, valmistua; ehtiä, joutaa’; permj >
ostjE jet«sq-, P jetsq- ’valmistua, kypsyä, joutua’;
ostjE 3eVstqm: män 3e. ’olen jouten, joudan’).
Ganander 1786 NFL 1 52 (sm ehitellä ’aikoa, varustautua’
~ vi eh h itellen ) , Lindström Suomi 1852 15 (sm ~ syrj),
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
82 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 50 (+ lp), Setälä 1890–
91 ÄH 130 (+ au li), 276 (+ tVser), Äimä 1919 SUST 45
126 (+ ka vog ostj jetVsq-), Kannisto 1919 SUST 46 25
(vog < syrj), Uotila 1933 SUST 65 76 (ostj jetVsq- <
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permj), SKES 1955 35 (+ ly; ostj #eVstqm < syrj), Häkkinen
1987 ES 26, UEW 1988 626, Koivulehto 1989 SUSA 82:5
5–9 (laina samasta esibaltt sanavart:sta kuin ehkä, ks. tätä, +
vksm johdin -tä-).

ehto (Agr; laajalti murt.) ’edellytys (Agr »ele salli
minua oman tadhon ehdholla culkija»); vaihtoehto;
vapaa valta, vapaa tahto (Agr »Ei meiden Loondo
eli oma Echto, eikä meiden Woima taidha – – »);
suhde (Agr »mine luen caiki wahingoxi – – minun
Herrani Tundemisen echtohon») / Bedingung;
Alternative; freier Wille; Verhältnis’, ehdolla
’tarjolla’, ehtona ’tarjona’, ehtoisa ’suopea,
suosiollinen’, ehdollinen, ehdoton, ehdottaa,
vapaaehtoinen (Raam 1642) ~ ink ehtoisa (run.)
’ehtoisa’ | ka ehto: yhtä ehtuo ’yhtä joutuin’,
minun ehtoh ’niin nopeasti kuin minä’, omin ehoin
’niin kuin itse haluaa’, eholla ’tarjolla’, ehtoisa
’hyvä’, ehoittoa ’tarjota, lahjoittaa, ehdottaa’
= lpR äkto ’ehdoin tahdoin, tahallisesti’, N
æk |to ’ehto; vapaa valintavalta, vapaaehtoisuus’,
In (vanh.) eähtu ’ehto’, N ek|tui (ill., postp.)
’suhteen’‚ In eäytuj, Ko j5auti (mon. g., adv.)
’tahallaan’
(osaksi
vaikutusta suomesta).
Epäuskottavia ovat ehto sanan johtaminen verbistä
ehtää sekä sille esitetyt erilaiset germ (ieur)
originaalit.
Thomsen 1869 GSI 36 (sm ~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 197
(lp ? < sm), Setälä 1933 SUST 67 483 (+ ka; lp < sm), 491
(< germ), SKES 1955 35, Kettunen 1959 KV 39 219–21
(♦ ehtää), Vries 1961 AnEW 291 (< germ), Häkkinen 1987
ES 25–26, *Koivulehto 1989 SUSA 82:5 5–9 (< esibaltt).

ehtoo (Agr Echto, Ecto; laajalti länsimurt.) ’ilta;
illallinen, ilta-ateria / Abend; Abendessen’,
ehtava,
ehtavo
(TornLaakso) ’illallinen’,
ehtootähti ’Venus’, ehtoollinen (Agr Echtolinen)
~ ve ehtkoi7ne, ehtk{ine, ehtk(eine ’ilta’, ehtkoƒl i7ne
’iltajumalanpalvelus’ | va (ehtago ’ilta’ | vi Yohtu,
(murt.) Yottu, Yodang, Yotak ’ilta; (murt. myös)
länsi’, Yohtune, (murt.) Yohtuline ’ilta-, iltainen,
illallinen’ | li %(eCdqg, ‰ıCdqg, (vanh.) ÜJuCdqg ’ilta, länsi’
? = lpE jooktaan, Pi ikxtu, Lu iektu, N ik |t3e,
jik |t3e (In), Ko jiahta (Kld T) ’eilen’. Todennäk.
johd. sanasta ehtä, ehta ’illanistujaiset’ (ks. ehtä).
— On epävarmaa, kuuluvatko tähän myös
seuraavat sanat (tai jotkin niistä), joiden
keskinäinenkin yhteenkuuluvuus on epäselvä:
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tVserL jÄqt, I jüt, d'üt ’yö’ | vogI ‰ıƒt, L %eƒt, P %et ’ilta;
yö’ | ostjI itqn, E itqn, etqn, P etqn (alk. lok.) ’ilta,
illalla’ || slk ÜJutö, ÜJude | samKm nud'i | Kb niude |
Taigi njude ’ilta’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), JuslP 73 (+ vog
iti), Klaproth 1823 AP 140 (vi ~ sam), atlas (+ au ostj),
Sjögren 1849 MélR 1 229 (+ li), Sjögren 1850 MélR 1 548
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 82 (+ ve), MUSz 1873–81 799 (+ tVser),
Wichmann 1923 TscherT 54 (? tVser), Toivonen Vir 1938
339 (+ ly ? tVser ? vog ? ostj ? sam), SKES 1955 35 (lp;
muut epävarmoja).

ehtyä (esim. lehmä, kalantulo, muisti; Hemm
1616; yl.) ’versiegen, nachlassen’, ehdyttää
’saattaa lehmä ehtymään’ ~ ink ehtüä ’ehtyä
(lehmä)’ | ka ehtyö ’ehtyä (lehmä t. maito);
vähentyä, kuivua kokoon’, ehytteä ’ehdyttää
(lehmä)’ | ly ehtüskeski ’aika, jolloin lehmä ei
lypsä’ | vi murt. ehtida, ehtuda ’ehtyä (lehmä,
maito)’, ehitada ’ehdyttää (lehmä)’.
Todennäk. ehtiä verbin (ks. tätä) johdos.
Lönnrot 1874 SRS 1 60 (vrt. ehtää), Räsänen Vir 1936 240
(ehtyä ♦ kieltov. e-), SKES 1955 36 (todennäk. ♦ ehtiä).

ehtä (ESavo KarjKann), ehta (Gan 1786;
EPohjanm paik. itämurt.), ehkä, öhkä (paik. sav- ja
kaakkmurt.)
’illanistujaiset,
yönvalvojaiset,
puhdetalkoot; ilta (EPohjanm; Gan ehdan tähti
’iltatähti’)
/
abendliche
od.
nächtliche
Gemeinschaftsarbeit; Abend’, ehdästää, ehdastaa
(Gan), ehdostaa: kuu e., kun se ei heti alkuillasta
paista, vaan nousee vasta myöhemmin ~ kaE ehtä,
au ehty ’ilta’, au ehtypimei ’iltapimeä’, ehtytiähti
’iltatähti’, kaE-au ehtälline ’illalla tapahtunut,
edellis-, eilisiltainen; mon. illallinen (ateria)’, au
ehästeä ’kuusta: olla näkymättömissä iltaisin’ | ly
eht((e), adess. ehtal ’ilta, ehtoo’, eht(eƒt iähti
’iltatähti’, ehtai7ne ’ilta’, ehtäli7ne ’ilta-’ | ve eht
(g. -an) ’ilta’, ehtal ’edellisenä iltana’, ehtaƒl ‰ı7ne
’iltainen (eilinen)’‚ ehtastada: kudm5a7ne
ehtastab ’kuu alkaa laskea’ | vi eha, (murt.) Yoha
’iltarusko’, ? (murt.) Yohta ’ilta’, ehale minna
’kerääntyä lauantai-iltaisin (työtä tekemään,
syömään)’, ehada ’ruskottaa, hohtaa’, ehastada,
ehatada ’saada iltaruskon valoa’.
ehtä (ehta) on todennäk. ehtoo (ks. tätä) sanan
kantasana.
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Aminoff 1869 WirSS 5 (sm ehta ~ vi eha), Setälä 1890–91
ÄH 198 (ehta ∅ ehtoo), SKES 1955 34–35.

eilen (Agr eijlen, eilen, eulen), murt. eilä(n),
eilään, eillen, eilön, öylön, öylöin, öylöön, öylen,
eil(l)een, eelen, ekle(n), eylen, eylön jne. ’gestern’
~ ink egle(n), eglä, eil(ä) | ka ekle(i)n, egle(i)n,
eglä(i)n | ly egläi | ve egl'äi, eglai, egl'ei, egl5e,
öglÜJa | va egl5e | vi eile (murt. eila, eelä, iila) | li
eCggiƒl, eCglq, eCgƒlq (Sal j5ele, j5eli, j5elin)
’eilen’. — Johd:ia samasta kannasta ovat myös
eilinen, murt. eile(i)nen, eilä(i)nen, öylöinen,
eklinen, eylinen, eellinen, eirinen jne. ~ ink
egl‰ın, eglell‰ın | ka ekline, ekƒli7ni, egƒli7ne,
eglä7ni, egläne, egläƒlƒliine | ly egläi7ne, -ne | ve
eglai7ne, egläine, egƒlei7ne, egl‰ı7ne | va eglin |
vi eilne, murt. eilene, eilane, iilane | li eCgli
’eilinen’.
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SKES 1955 36, EEW 1982–83 174 (vi mahd. sm esikuvan
mukaan).

eivaro (Eurén 1860; paik. kaakkmurt.): olla
eivarolla t. eivaron päällä ’olla kahden vaiheilla /
unschlüssig sein’, eivaroita, -da, aiveroida id.
Epävarma on selitys, että eivaro on < ei +
varo, ts. samantapainen yhdyssana kuin mr ovar
’varomaton’, mn úvarr id.
Eurén 1860 SRS 35, Karsten 1915 GFL 252, SKES 1955
36 (selitys epävarma).

eksaami, äksaami, eksal(a)mi (murt.), mon. nom.
Examenit (asiak. 1630-luv.) ’tutkinto; (murt.
myös) esipuhe; nuhdesaarna / Examen; Vorwort;
Strafpredigt’
< ruots examen ’tutkinto’ (< lat examen, merk.
mm. ’tutkimus, tutkinto’).
Streng 1915 NRL 16.

Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS
1 567 (+ ka), Sjögren 1849 MélR 1 229 (+ li j5eli), Genetz
1890 Partikk 144–45 (+ ve va li eggiƒl ), Setälä 1890–91 ÄH
139– 43 (+ ve va li), SKES 1955 36 (+ ly), Häkkinen 1987
ES 27.

eine (Agr partit. Einechte; VarsSm Satak
Pohjanm Häme), murt. eines, einne, eene, eenne
’aamiainen; välipala, pieni nautittava ruokamäärä;
syötävä, ruoka, ruokatavara; palanen, hiukka,
rahtu / Frühstück; Imbiß; Speise; ein bißchen’,
einehtiä ’syödä, aterioida, syödä aamiaista’ ~ ink
eine ’eine, ruokatarve’ | ka ein(n)eh ’elatus,
ruoka(tavara), toimeentulo’ | vi eine, murt. Yoine
’kevyt ateria, eine, välipala’, eine(s)tada ’syödä,
ottaa einettä, välipalaa’ (sm > lpN jieinâVs:
h5∞æggâ-j. ’ruokapala, jolla pahin nälkä
sammutetaan’).
Mägiste 1935 EKeel 14 59 (sm ~ vi), SKES 1955 36, T. I.
Itkonen 1968 SUST 145 66 (sm > lp), E. Uotila ADSEO
1984 45–55 (< sk *a‰bnia-).

eittää (Kilpinen 1859; ei tietoja murt.)
’verneinen, leugnen’, tav. käytännössä vain adv.
eittämättä ja johd. eittämätön ~ vi eitada (uud.)
’kieltää, eittää’, eitus ’kieltäminen, kielto’. Kausat.johd:ia kieltoverbin yks. 3. p. muodosta ei;
neologismeja.

eksyä (Agr exyue; yl.), murt. öksyä ’sich verirren,
irregehen’, johd. eksyksissä, eksyksiin, eksyttää,
eksytys jne. ~ ink öksüä | ka eksyö, yöksyö
’eksyä’, yöksyksis(sä) ’eksyksissä’, yöksyksih
’eksyksiin’, eksytteä, yöksyttöä ’eksyttää, johtaa
harhaan’ | ly üöstüdä ’eksyä’, üöstük«sis
’eksyksissä’ | va öhsüä ’eksyä’ | vi eksida, E essi-,
essü- ’eksyä, harhautua, erehtyä, hairahtua’,
eksitada ’eksyttää, harhauttaa, erehdyttää,
hairahduttaa’, eksitus ’erehdys, erhe, virhe,
hairahdus’ | li jeksq ’erehtyä; sekaantua’.
Epävarman selityksen mukaan johd:ia
kieltoverbistä e- (ks. e-1). On arveltu, että ka ly
yö:lliset muodot johtuvat liittymisestä sanaan yö.
Ganander 1786 NFL 1 78a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
141 (+ va), Räsänen Vir 1936 240 (mahd. ♦ kieltov. e-),
Kettunen 1938 LivW 87 (+ li), *Kettunen 1940 SmMurt 3
255–56 (+ ka ly; ositt. yö sanan vaik.), SKES 1955 36.

ele (SAchrenius 1766; laajalti murt.; kirjak. merk.
ei murt.) ’liike; elämä; talous; (mon.) moitittavat
t. omituiset puuhat ja liikkeet; (huonot)
luonteenpiirteet
/
Geste;
Leben;
(Pl.)
tadelnswertes od. seltsames Treiben; (schlechte)
Charakterzüge’, olla, pitää eleillä ’elossa,
hengissä’, elehtiä (murt. harv., merk. ’liikkua’) ~
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ka eleissä, eleih, eleillä ’elossa, eloon’ | ve eƒle:
eƒlegiƒle ’elämään’.
Johd:ia verbistä elää, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 58 (~ elo), Collinder 1932 Urgerm
188, SKES 1955 36-37.

elefantti (Raam 1642 elephanti), murt. elehvantti,
elevantti, elepantti ’Elefant’
< nr mr elefant << lat elephas g. elephantis,
elephantus, kr eléfas g. eléfantos ’norsu’.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 110 (sm ~ kr), Streng 1915
NRL 16 (sm < ruots), SKES 1955 36, Koukkunen 1990
Atomi 114.

elementti (Agr »temen mailman Elementit»)
’aines (-osa) / Element’, murt. myös elimentti,
elämentti, merk. myös ’elämä, elämäkerta;
terveys; elo, liike; omaisuus, talous, tavarat;
elkeet’
< nr mr element (<< lat elementum ’alkuaine;
mon. perusteet, alkeet’).
Streng 1915 NRL 17, SKES 1955 36, Koukkunen 1990
Atomi 116–17.

eli (Agr eli, elike), elikkä, murt. elli, ellikä, -ikkä,
elikä ’oder’, eli – eli, joko – eli, taikka – eli ’joko
– tai’ ~ ink eli – eli ’joko – tai’ (run.) | ka eli ’tai’,
eli – eli ’joko – tai’, elikkä ’tai, vai’ | vi (vanh.)
elik ’eli, elikkä’. — LpR jalla, jälla, jälli, elli, E
jil(l), jiel, el ’tai’, jalla, jällaC ’id.; jos’, Pi jal, jala
’tai’, jukko – jal ’joko – tai’, Lu jal5a, jale,
jeli(h), jäl5a ’tai’ todennäk., N murt. eli, elike
’tai’ varmasti < sm.
Sk alkuperä, vrt. mn ella, ellar, elliga, -ar
’muuten; tai’, mr ælla, -ar id., epävarma. Ehkä
pron.-vart:n e- (ks. e-2) vanha kaasus t. johd. (e :
eli(k) kuten esim. mikä : mikäli(k)).
Moller 1756 Beskr 148 (sm ~ vi; ruots eller), Ihre 1769
Gloss XL (~ germ), Diefenbach 1851 VWGoth 1 17 (+ lp
jälla, jelli ~ ieur), 421 (lp elli, jalle), Genetz 1890 Partikk
175 (+ ka; < ruots), Qvigstad 1893 NL 201 (lp < mn ella t.
sm eli), *Tunkelo 1902 FUF 1 117–21 (ka eli < sm <
myöh.-ksk *ælliga, *æliga), Setälä 1912–13 FUF 13 360
(sm ? < sk), Ojansuu 1922 Pron 42 (pron. *e- + li < *lik),
Hakulinen 1941 SKRK 1 94 (k-lat.), SKES 1955 36 (sk
alkuperä epävarma; ehkä pron.-vart. e-), Häkkinen 1987 ES
28.
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eljentää (Lönnr 1874; Karj) ’ymmärtää; selittää /
verstehen; erklären’ ~ ka ellenteä ’ymmärtää,
älytä, huomata, ennustaa’ | ly elgeda, elgetta (prs.
elgendan) ’ymmärtää’ | ve eƒlgeta (prs. eƒlgendab)
id.
Johd:ia s:sta elki, ks. tätä.
SKES 1955 36–37 (♦ elki), T. Itkonen Vir 1971 164 (au
ellendeä < ve).

elki, mon. eljet (Agr »heidän elghiens»; paik.
länsimurt.), elje: elkeet (murt. myös eljeet; paik.
länsi- ja itämurt.) ’paha tapa; juoni, oikku; (elki
vanh. kiel. myös) luonne, tapa / schlechte
Angewohnheit, (übler) Streich, Laune; Charakter’,
-elkinen: häijyn-, pahanelkinen ’pahantapainen’,
elkeä (elkiä IGrape 1779; ei tietoja murt.) ’häijy,
ilkeämielinen, iljettävä, paheellinen’ ~ kaE au
elgo ’äly, järki, ymmärrys; tapa’, elgovuo ’oppia,
viisastua’ | ve eƒlgetoi, öugot%o ’älytön, tyhmä’
mahd. < baltt, vrt. liett elges˜ys ’käytös’,
elgìmasis ’id., menettely’, e˜lgtis ’käyttäytyä’.
Epätodennäköinen on selitys, että sm elkeä (josta
sanasta ei ole varmoja tietoja) olisi < kgerm (ksk)
*elhia- (*elgia-), vrt. mn illr ’moraaliton,
syntinen; vihamielinen, paha, vahingollinen;
huono,
vähäarvoinen;
vaikea;
niukka,
säästäväinen’. Sm iljetä (: ilkeän t. ilkenen), jota on
verrattu ve elgeta sanaan, kuuluu ilm. sm ilkeä (ks.
tätä) sanan yhteyteen. Vrt. eljentää.
Thunmann 1772 Untersuch 90 (sm ~ liett), Karsten 1915
GFL 79 (~ sm ilkeä; < kgerm), Kettunen 1922 LVeHA 1 41
(ve elgeta ~ sm iljetä), Kettunen 1925 EKirj 19 368 (+ ve),
Kalima 1936 BL 92 (+ au; < baltt), SKES 1955 36–37 (? <
baltt), *Hakanen 1964 Sananj 6 58–75.

ellä (savmurt.) ’jos, niin pian kuin / wenn,
sobald’, (yleisk.) ellen, ellet, ellei jne. ~ va ellä, el
’jos’.
Mahd. adess.-muoto pron.-vart:sta e-, ks. e-2.
elo (Agr) ’elämä; vilja, (murt. myös) talous;
omaisuus; ruoka, elintarpeet; karja, kotieläimet;
iso porotokka; karjanrehu / Leben; Getreide; Gut;
Lebensunterhalt;
Nahrung;
Vieh;
große
Rentierherde’, eloisa merk. murt. myös ’satoisa’
~ ink elo ’elämä’ | ka elo ’id.; elatus, ansio(t);
omaisuus, varallisuus, rikkaus, varat, tavara, raha;
vilja; voitto (kaupassa); vero(t); lelu’, eloisa
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’varakas, vauras, rikas; eloisa’ | ly elo ’tavara,
omaisuus; elämä’, eloz ’elämä’ | ve elo ’elämä;
tavara, omaisuus’ | va elo ’elo, elämä’ | vi elu, E
elo ’elämä, elo; henki; asuinpaikka, talo’, elus
’elävä, elollinen, elossa oleva’ | li jeC l (mon.
jel5ud) ’rakennus, talo; elo’
= lp ællo ’poro-, peura-, lammaslauma;
omaisuus, varat’. — Johd:ia verbistä elää, ks.
tätä.
Qvigstad 1881 Beiträge 119 (sm ~ lp), SKES 1955 37.

elpyä (Eurén 1860) ’sich erholen’‚ elvyttää ~ ink
elpüä ’elpyä, toipua’, elvüttÜJa.
Johd:ia verbistä elää, ks. tätä.
eltari (VarsSm Satak Pohjanm Häme Kymenl)
’laivan, veturin ym. koneen lämmittäjä, uunin
kohentaja, kokki, keittäjä / Heizer, Koch’,
eltaroida ’lämmittää, askarrella tulen kanssa’
< nr eldare ’lämmittäjä’. Vrt. eltata.
eltata (: eltaan; VarsSm Satak Pohjanm Peräp
Länsip) ’polttaa tulta, lämmittää huonetta, konetta
/ feuern, heizen’
< nr elda ’lämmittää’. Vrt. eltari.
eltta1 (Lönnr 1874; PHäme Pohjanm Kain) ’eräs
lastentauti, riisi, vilutauti / eine Kinderkrankheit,
Rachitis’ ~ kaP (< sm) eltta ’eräs lastentauti
(jaloissa)’
< nr älta ’horkka, vilutauti, eräistä
lastentaudeista käytetty nimitys’.
Karsten 1934 FmS 2 90, SKES 1955 37.

eltta2, eltti, elttu (etup. itämurt.) ’vehnäspitko /
Weizenzopf’, eltata ’palmikoida vehnästahdasta’
< nr älta ’taikinapitko, -tahdas, yhden leivän
leipomiseen käytetty taikinamöykky l. leipäre’,
älta ’sotkea, vaivata, alustaa (taikinaa)’.
eläke (nykymerk. asiak. 1840), merk. murt. mm.
’elintarpeet, ravinto, elatus, elinkeino; suon
silmäke / Rente; Nahrung, Unterhalt; Erwerb;
Schlenke’ ~ ink eläke ’elintarvike (?); eläin’ | ka
eläkeh ’elatus, elämisen keino, elintarpeet;
elatusmaksu, eläke’.
Johd:ia verbistä elää, ks. tätä.
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elämä (Agr; yl.) ’Leben; Lärm’ ~ ink ka elämä
= lp ællem ’elämä’ | tVserL qlem, I ilem
’asumus, asuinpaikka, maatila’ | votj ulem ’elämä’
| syrj ol8em id.
Johd:ia verbistä elää, ks. tätä.
Lindström Suomi 1852 16 (sm ~ votj syrj), Qvigstad 1881
Beiträge 119 (+ lp), SKES 1955 37 (+ tVser), Häkkinen
1987 ES 29.

elää (Agr; yl.) ’leben’, elävä, elin (Europ 1853),
eliö (Eurén 1860), eläin (aik. myös eläjän,
eläjäin; Agr), elanto (Hemm 1605), elämys (Agr
’elämä, elämän sisällys’); elatus (Agr) ~ ink ellÜJa
’elää; tulla toimeen; asua’, ellÜJavä, ellÜJan ’eläin’ |
ka eleä ’elää; asua, oleskella, olla tavallisesti’,
elävä | ly eƒlädä, elada ’elää; asua’, eƒlab ’elävä’ |
ve eƒlädä, elada ’elää’, eƒläb ’elävä’ | va elÜJa ’elää’ |
vi elada ’elää; asua’, elav ’elävä, elollinen; eloisa,
vilkas’ | li jeC llq ’elää; tehdä, tehdä työtä, käydä
(olut)’, jel5ab ’elävä; eloisa, iloinen’
= lp ællet ’elää, käydä jssak’, Lu iel5ep, ÜJal%ep
’elävä olento’, N 5∞æl#eb ’kotieläin’ | tVserL qlem, I
ilem ’elää; asua’ | votj ul{in{i, uln{i, uw{in{i ’elää,
olla’, ulep ’elävä’ | syrj oln{i, ovn{i, 5on{i ’elää, olla’
| ? vogE ilt-, I L jält, L jelt-, P jalt- ’parantua,
virkistyä’ | ? ostjI j3elqw, E j3etqp, P jilqp ’uusi,
tuore (liha, kala, lumi)’ | unk él ’elää’, él2o ’elävä’
|| samJr j‰ıl'e- ’elää’, jilibea ’elävä’ | Jn i∂i-, jire| T 7nile- ’elää’ | slk ela-, ilá-, ‰ıla- id. | Km ƒt ili
’elävä’ | Taigi ilinde id.
Ks. myös ele, elo, elpyä, eläke, elämä.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Rudbeck 1717 Spec 79 (sm
~ unk), Sajnovics 1770 DemH 35 (lp ~ unk), Ganander 1786
NFL 1 58 (+ vi), Porthan 1786 OS 4 140 (+ vi), Gyarmathi
1799 Aff 211 (+ tVser votj syrj), 214 (+ sam), Klaproth
1823 AP atlas XVIII (+ ka), Sjögren 1849 MélR 1 184 (+
li), Ahlqvist 1856 WotGr 124 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 82 (+ ve), MUSz 1873–81 773 (+ vog), SKES 1955
37–38 (+ ly ostj), E. Itkonen 1960 LpChr 184 (? vog ? ostj),
MSzFE 1967 145– 46 (myös vog ostj), TESz 1 1967 736–
37, DEWOS 1970 359–60 (? vog ? ostj), IllitVs-SvitytVs
1971 OSNJa 267 (+ drav alt), Häkkinen 1987 ES 30, UEW
1988 73 (myös vog ostj).

emali,
emalji
(Lönnr 1874), murt. paik.
emaali ’Email’, emaljoida
< nr emalj (< ransk émail).
Hellquist 1939 SEO 182.
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emintimä (JuslP; itämurt.), emäntimä (Lönnr
1874), emintämä, ementimä (Gan 1786), emättimä
(JuslP) ’äitipuoli / Stiefmutter’ ~ ink emintimä |
ka emintimä, emintämä | ly emi7nd'im, -dam,
emindäm | ve emindam | va emintimä, (Kukk)
eminƒt/simä id.
Johd:ia sanasta emä (ks. tätä), vrt. isintimä.
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
82 (+ ve), *Nirvi Vir 1954 27–40, SKES 1955 38.

empiä (Gan 1786; yl.) ’epäröidä / zögern’
saattaa olla johd. pron.-vartalosta e- (ks. e-2),
vrt. vi embkumb ’jompikumpi’. Huom. myös lpLu
jiebbat (U) ’ujostella, arastella (lapsi)’, N jieb
|bâdit ’samanaikaisesti ujostella ja olla iloinen
(lapsi)’ (mahd. < sm).
Räsänen Vir 1936 240 (♦ pron.-vart. e-), SKES 1955 33, T.
I. Itkonen 1968 SUST 145 65–66 (sm ~ lp).

emä (Agr; yl.) ’äiti; eläinten emä; oikein suuri,
täysikasvuinen; jonkin esineen t. laitteen pääosa;
kohtu / Mutter; Tierweibchen; sehr groß,
ausgewachsen; Haupt; Gebärmutter’, emälammas,
-puu, -sika jne., emakko, emi (Lönnr ottanut
kasvitiet. termiksi; merk. murt. ’eräs auran osa’),
emisä ’emakko, naarassika’, emo ’äiti; emä;
emäpuu’, emus ’äiti; kannellisen astian alaosa’,
emusta ’paidan, mekon miehusta; vakan
sivukappale’, emäs ’nahkapala, josta ommellaan
yksipohjaisten kenkien pohja ja syrjät; pohjallisen
lapikaskengän terän ääri- l. reunanahka; vakan
taivutettu kehikko; (uud.) alkali (JKrohn 1862)’,
emäntä, emintimä (ks. näitä) ~ ink emä ’äiti;
eläinten emä’, emo(i) ’äiti’ | ka emä ’äiti; eläinten
emä, emälammas, naaras; Neitsyt Maria;
useampiosaisen esineen perus- t. runko-osa;
(mon.) teelmät, ainekset, tarpeet’, emakko,
emäkkö ’naaras’, emusta ’naisen paidan alaosa’,
emätt«sy ’naaras’ | ly emä ’äiti, emo; emäpuu, köli;
naaras-’, emäg ’Neitsyt Maria’, emät«s, emätt«su
’naaras, imisä; lehmän, tamman synnytinreikä’,
emust ’naisen paidan alaosa’ | ve ema, emä
’naaras; naisen paidan alaosa; nuotan povi; avanto,
josta jäänuottaa vedetään’, emag, emäg ’emäntä;
anoppi’, emat«s, emät«s ’naaras’, emus ’paidan
emusta l. alaosa’ | va emä ’äiti’, emakko, emikko
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’emäsika’ | vi ema, E emä, imä ’äiti; kohtu’, emak,
emäk ’äitipuoli’ | li jem5a ’äiti; isoäiti; eukko;
naaras-; kohtu; köli’
= lpN *æbme: 5∞æmest (Lu) ’syntymästä asti,
aina’, (todennäk. sm > ) E jiemie ’kohtu’, T jiemme
’ahkion emäpuu’ | unk eme ’naaras-, emäsika’;
myös em- sanassa ember ’ihminen’ kuulunee
tähän || samJr 7neƒbe, 7ne|me ’äiti’ | Jn %eC, ÜJa | T 7name |
slk ämä, awa, äwä, %(em{i | Kb ima-da | M ima-m |
Taigi emme, ima-m id.
Myös muissa kielikunnissa on yhtäläisiä
sanoja: jukag emei ’äiti’ | kkir emä ’eukko’ | tvsuv
ama ’naaras; äiti’ | mong eme ’vaimo;
naisellinen’.
Moller 1756 Beskr 146 (sm ~ vi), JuslP 75 (+ unk),
Strahlmann 1816 Sprachlehre 241 (unk), Castrén Suomi
1845 181 (+ samJr), Sjögren 1849 MélR 1 184 (+ li),
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 186 (+
ve), Halász 1894 NyK 24 455 (+ samT Jn slk), Wiklund
1896 SUST 10 173 (+ lp), EtSz 1914–30 1545–46 (+ kkir
tvsuv mong), Saareste 1924 LVEM 121 (+ ka), Collinder
1940 Jukag 76 (+ jukag), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpT
< sm), SKES 1955 38 (+ ly; lpE < sm), MSzFE 1967 151–
52, TESz 1 1967 764, UEW 1988 74.

emäntä (Agr; yl.) ’Hausfrau’, emännöidä ~ ink
emäntä | ka emäntä ’emäntä, vaimo’, emännöijä |
ly emänd, emand, emändöidä | va emätä(nn5a),
(Kukk) emäntä (kreev emätnaina, ämmant)
’emäntä’ | vi emand, E emänd, imänd ’emäntä;
rouva’ | li jem5and id. (sm > lp 5∞æmed ’emäntä’).
Johd:ia sanasta emä (ks. tätä), vrt. isäntä.
Lönnrot 1854 Enare 264 (sm ~ lp), Hunfalvy 1866 NyK 5
421 (lp < sm), Ahlqvist 1871 KO 192 (+ vi li), Wiedemann
1871 MP 7:17:2 100 (+ va (kreev)), Ojansuu Vir 1916 18
(+ ka), SKES 1955 38 (+ ly).

emätä (Hämeenkyrö) ’vallata esim. liian iso
istuin- t. makuutila / sich zu breit machen’
vrt. lpR äbmet ’yltää, riittää’. Ehkä johd.
sanasta emä.
SKES 1955 38.

enkeli (Agr Engeli; yl.) ’Engel’
< mr ängil, engil = nr ängel, mn engill, nt mas
ags engel, goot aggilus < lat angelus < kr ángelos
’sanansaattaja, enkeli’.
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Ahlqvist 1871 KO 218 (sm < germ < lat kr), Streng 1915
NRL 17 (< vur mr mt engel, mn engill < lat < kr), SKES
1955 38.

jossa on järviä’, johd. N ¸Ænodâk ’Enontekiö’,
HGan Enuodagc ’joen alku’ (> sm Enontekiö).
Johd. sanasta enä, ks. tätä.

ennus (Gan 1786; paik. murt.) ’enne,
ennusmerkki / Vorzeichen’, ennustaa (Agr; us.
murt.), ennustus ~ ink ennust5a | ka ennustoa
’ennustaa; toivoa’, ennussus ’ennustus’ | ve
endustada ’ennustaa’ | va ennuss5a, ennust5a,
ennus(t)(ella ’ennustaa’ | vi ennustada ’ennustaa;
hätäillä, ennättää edelle’, ennustus. — Sm > lpN
einustit, %enustit, In ænnusti∞d ’ennustaa’; lp ? >
kaP ei(n)nustoa ’ennustaa’.
Johd:ia sanasta ensi, ks. tätä.

Blomstedt 1869 HB 75 (sm ~ enä), Donner 1879
Verwandtschaft 16 (sm ~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 470 (+ ka),
SKES 1955 39, E. Itkonen 1968 SKK 490 (lp ? < ims).

Renvall 1823 SSK 1 34 (ennus, -taa ♦ ensi), Lönnrot 1854
Enare 264 (sm ennustaa ~ lp enostet), Qvigstad 1881
Beiträge 64 (lp einostet, %enostët < sm ennustaa), Setälä
1890–91 ÄH 42 (sm ~ ve), SKES 1955 39, EEW 1982–83
199 (vi ennustada merk:ssä ’ennustaa’ todennäk. < sm).

ennättää ks. entää.
eno1 (yl.), enoi (Agr; murt.) ’äidin veli / Bruder
der Mutter’ ~ ink enoi id. | va ono ’(Ahlqv) id.,
(Kett) setä’, eno (Tsv; < sm t. ink) ’setä’ | vi onu,
murt. oni, ono, uno, unu, (sm >) eno ’id.; eno’
= lpN 5∞æno (E Lu In T) ’eno; (N myös) äidin
miesserkku; (miehen) sisaren lapsi’ | ?? syrj un
’täti, äidin vanhempi sisar, äidin vanhemman
veljen vaimo’, un-aj ’isän vanhin veli’ || ? samJr
7n‰ı7neka, nieka ’vanhempi veli, isää nuorempi setä’ |
? Jn ina | ? T 7nenne | ? slk inn%e ’vanhempi veli’.
Johd:ia sanasta enä, ks. tätä.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 426 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856
WotGr 141 (+ va vi), Blomstedt 1869 HB 75 (~ enä),
Budenz 1879 BB 4 245 (lp < sm), Setälä 1915 SUSA 30:5
89 (? + samJn T), Lehtisalo 1933 SUST 67 236 (+ ? votj
7nu7n, 7nu7na(j) ’vanhempi veli’), SKES 1955 39 (+ ? syrj unaj, ? votj ? sam), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 297 (+ syrj
un), UEW 1988 74–75 (sam).

ensi (Martti n. 1580; yl.) ’erst; nächst’, adv.
ennen (Agr), ensin (Agr), ennestään, murt.
ennelleen ’entiselleen’, ennellään ’entisellään’,
johd. enne (Gan 1786; us. länsi- ja itämurt.),
ensimmäinen ~ ink enne, -n ’ennen’, ensin,
ensimäin | ka ensi, ennen, ensimäine | ly e7nd' «z,
e7n«s ’ensi’, ende ’ennen’, e7nd' «zimai7ne, -mäi7ne | ve
ende ’ennen’ | va enne id., %est%e (< *ensiten)
’ensiksi’ | vi enne ’ennen’, ennist, ennest ’äsken;
juuri’, enne (g. ende; uud.) ’enne, ennus’ | li (Sal)
enst ’ennen’. — Sm ennen > lpR enni, ienni
’ennemmin, mieluummin’; sm ensinkään > lpR
entsek, Lu iensik, ientcsik, N ei |sige ’ensinkään’.
Sm ensi, ente- on mahd. ordinaalilukusanojen
johtimella -nte- muodostettu pron.-vartalosta e-,
ks. e-2. Ks. myös ennus, *enta, entinen ja entää.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 421 (sm ~ vi), Lindström
Suomi 1852 16 (sm ~ lpR entseh), Qvigstad 1881 Beiträge
64 (lp ei |sige < sm), Kettunen 1915 Suomi 4:15 28 (+ va),
Ojansuu 1921 STEP 21 63 (+ ka), Orbán 1932 FgrSzámn 71
(pron.-vart. e- + johd. -nte-), Kettunen 1938 LivW 46 (+ li),
SKES 1955 39 (+ ly), *Ikola 1962 Sananj 4 33, Häkkinen
1987 ES 32, UEW 1988 67.

*enta (Gan 1786 enna-; paik. murt.): ennalla(an),
ennalle(en) ’wie vorher, wie früher’, ennalta,
ennakko (Raam 1642 ennäköllä ’edeltäpäin’),
ennakoida, *entuus: entuudestaan, murt. *ento:
ennollaan, –lleen, -lta ’ennallaan jne.’ ~ ve
endoƒl i7ne ’entinen’ | vi ennakult ’ennakolta,
etukäteen’, murt. ennalt ’ennemmin’.
Johd. sanasta ensi, ks. tätä.
Renvall 1823 SSK 1 33 (enna, -kko ♦ ensi), SKES 1955 39.

eno2

(Jusl 1745; Peräp Länsip) ’valtajoki, väylä /
Strom, Fahrwasser’ (Lapin suomessa ? < lp),
enovesi ’kevättulva (Urjala); suuri selkävesi
(Kuhmo), virtaava joki (Täräntö)’ ~ ka eno ’syvä
paikka, väylä (joessa, virrassa)’
= LpE jeänuo ’puro’, Lu ätn%o ’joki, virta’, N
ædno ’pääjoki’, Ko jeänn3a ’kymi, suuri joki,

entinen (Agr; yl.) ’vorig, früher’, entisellään, lleen ~ ka entine, entiselläh, -lleh | ly e7nd'i7ne
’entinen’, e7nd'i«zellai, end'i«zelleh ’ennalleen,
ennallaan’ | ve enz7ne, end'/z7ne (partit. end'i«sƒt )
’entinen’ | va entin(e), (Kukk) enƒt/s‰ıne id. | vi
endine id., endiselt ’entiseen tapaan’ | li ändist,
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ändqst (-pÜJava) ’toissa päivä(nä)’, (Sal) endi
’entinen’.
Johd. sanasta ensi, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 76 (entinen ♦ ennen), Ganander 1786
NFL 1 63 (sm ~ vi), Renvall 1823 SSK 1 33 (entinen ♦
ensi), Kettunen 1915 Suomi 4:15 57 (+ va), Kettunen 1938
LivW 46, 514 (+ li), SKES 1955 39, Häkkinen 1987 ES 33.

entrata (Lönnr 1874; laajalti murt.), änträtä
(paik.) ’muuttaa, vaihtaa, korjata / (um)ändern,
justieren’
< ruots ändra id.
Wessman Vir 1909 37, SKES 1978 1874.

entä (Agr ende; yl.), entäs, murt. äntä, (h)äntäs,
intäs ’und?; wenn aber; was, wenn?; vielleicht’ ~
viE ent ’mutta’, saarimurt. end ’ei’
? < sk, vrt. mn enda, ende ’ja kuitenkin’, mn
en, mr æn, en ’mutta’ + Sa ’sitten’, nr ändå
’kuitenkin’.
Sjögren 1850 MélR 1 536 (sm ~ vi ent; < mn enda, enn),
*Tunkelo 1902 FUF 1 121–26 (ims < sk), Ojansuu 1922
Pron 27 (ims omap.: partit. pron.-vartalosta), Ariste 1933
ERL 43 (vi saarimurt. end omap., mutta saanut vaikutusta
ruots taholta), Karsten 1934 FmS 2 90 (ims < mr ænSa),
SKES 1955 39 (ims ? < sk), Vries 1961 AnEW 102 (sm <
sk *enS5a), EEW 1982–83 200 (ims ? vrt. sk).

entää (Lönnr 1874; murt. harv.) ’rechtzeitig
kommen; eilen’, ennättää (Agr; yl.) ~ ink ennettÜJa
’ennättää’ | ka ennätteä ’ennättää, ehtiä; ehtiä
saada t. tavata; vallata, valloittaa; yllättää’,
ennitteä ’ennättää, kiirehtiä, ehtiä ennen, päästä
ennen; vallata’ | ly endät(ettu ’yllättämä’ | vi
ennatada (murt.) ’ehättäytyä; hätiköidä’, ennatlik,
ennatu ’malttamaton, kärsimätön, hätiköity;
harkitsematon’. — Sm > lpN ædn#etit, ænn#etit,
ænnatit, en |natit, en |nitit ’ehtiä perille, ennättää’,
In enitti∞d ’ennättää’.
Sanan alkuperästä on kaksi selitystä; se voisi
olla joko samaa kantaa kuin ensi (ks. tätä) tai
laina kgerm *enSa-, *enSja- sanasta, merk. ehkä
’yrittää, pyrkiä (innokkaasti), olla innokkaasti
toimessa, puuhassa’.

E 71

Qvigstad 1881 Beiträge 119 (lp < sm), SKES 1955 39 (+ ka
ly vi; ilm. ~ ensi ), Hahmo 1988 Suomi 143 85–94 (< germ).

enä (vaill. a.) ’groß; viel’: Enäjärvi alk. ’isojärvi’,
partit. enää (Agr), komp. enempi, superl. enin, adv.
enemmän, eniten; enetä, enentää, -tyä, enemmistö
(Europ 1853) ~ ink enämpi, enemp, enempÜJa,
enepÜJa ’enää’, enemmän ’yleensä’, enemmäst(ä)
’enimmäkseen’ | ka enämpi ’enempi, enemmän;
moni, usea; enää’, enämmän ’enemmän’ | ly
e7nämb(i), enamb ’enempi, enää’, e7nim ’enin’ | ve
enamb ’enemmän’, Ena/rv pn. (< Enäjärvi) | va
enäpi ’enemmän’ | vi enam ’id., enempi’, E
enämb, inämb ’enemmän’ | li jeCnnq ’paljon’,
em‰ı7n, jem‰ı7n, (Sal) enim ’enemmän’
= lp %∞ædnâg ’paljo, usea, moni’, %∞æn#eb
’enempi’, N 5∞æn#edit (E Lu) ’enentää, lisätä’ | mdE
i7ne, M i7nä ’suuri’ | vogE jinqw, I jänqj, L jänqg, P
janig id. | ostjI e:nq, 3Üa:nq ’paksu’, E enq ’suuri;
vanhempi, vanhin’ || ? samT aniCe ’suuri’. — Votj
uno, {ino ’paljon’, syrj una ’paljous; paljon’ eivät
kuulune tähän, vaan sanan ostjE unq, u:nq, P wponc
’suuri’ yhteyteen.
Ganander 1786 NFL 1 62 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 11
(+ syrj), Castrén 1849 Ostj 80 (+ ostj), Sjögren 1849 MélR
1 194 (+ li), Lindström Suomi 1852 16 (+ lp md votj vog),
Genetz 1890 Partikk 175 (+ ka ve va), Setälä 1911–12
FUFA 12 18 (+ samT), Steinitz 1944 FgrVok 50 (ei votj
syrj), Tunkelo 1946 VeKÄH 659 (+ ly), SKES 1955 39–40
(votj syrj; ? samT), E. Itkonen 1956 UAJ 28 62 (votj syrj ei
tähän), Häkkinen 1987 ES 30, UEW 1988 74–75 (? votj ?
syrj).

epakko (Lönnr 1874; itämurt. paik. KPPohjanm
ja Kain), epatsu (KarjKann), epatto (Jusl 1745;
itämurt.
KPPohjanm)
’vikuri
(hevonen);
epäluotettava,
itsepäinen,
oikukas,
huikentelevainen, kelvoton, laiska / störrisch,
unzuverlässig, eigensinnig, untauglich, faul’,
epaton (mm. KPohjanm), äpätöin ’kykenemätön,
tottelematon; pieni, mitätön, voimaton’ ~ kaP
epätöin ’kelvoton, kunnoton’ | va epäittoizet mon.
’kelvottomat’.
Ilm. johd:ia vartalosta epä-, ks. tätä.
SKES 1955 40.

Juslenius 1745 SSC 76 (ennättää ♦ ennen), Renvall 1823
SSK 1 34 (♦ ensi), Lönnrot 1854 Enare 263 (sm ~ lp),

epeli (JuslP, Gan 1786; EPohjanm, hajat. muualta)
’huono hevonen, vikuri; vallaton olento, kujeilija,
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veitikka / schlechtes, störrisches Pferd;
unbändiges Geschöpf, Schelm’ ~ vi ebel (g. -a),
ebelane, ebeldane, eblakas, eblane, äbel, äblakas,
äblane ’keikaileva, koketti, kevytmielinen, narri,
typerä’, ebeldada ’olla huikenteleva, koketeerata’.
Kettunen 1921 EKirj 15 396, SKES 1955 40.

epistola (Agr) ’Epistel’
joko < mr epistola tai suoraan < lat epistola
’kirje’ (< kr epistol%Fe ’lähetys, lähetyskirje, kirje’,
epistéllein ’lähettää’).
Streng 1915 NRL 17, SKES 1955 40.

epä- ’miß-, un-, -los’: epähuomio (Raam 1642), –
jumala (Agr), -kelpo (Gan 1786), -kohta (Yrjö
Koskinen 1864), -luulo (Agr epälulon), -tasainen,
–usko (Agr) jne.; murt. kieltoverbin mon. 3. p.
evät ’eivät’; murt. epiä ’empiä, epäillä, arvella;
perua’ ~ ink epä-: epäsurma ’valekuolema;
tapaturmainen kuolema’; kieltoverbin mon. 3. p.
evät | ka epä-: epäkelpo, –pätö ’tollo, typerä’, usko, -voipaine ’kivulloinen, sairaalloinen’ jne. |
ly ebä-: ebävoimaine ’sairas’ | ve kieltoverbin
mon. 3. p. eba, ebad | va epä-: epäsurm
’valekuolema’ (Tsv; < ink t. sm); kieltoverbin 3.
p. yks. ep, mon. evät | vi eba-: ebajumal
’epäjumala’, -mugav ’epämukava’, -selge
’epäselvä; sotkuinen, sekava’, –terve ’epäterve,
sairaalloinen’, -usk ’taikausko’ jne.; murt.
kieltoverbin 3. p. yks. ep, mon. evad | li
kieltoverbi äC b ’en, et, ei jne.’, äb-(eigi ’väärä’, äbj(ev5a ’paha; piru’
= lp kieltoverbin mon. 1. p. Lu äp, ÜJap, N æp,
5∞æp, In ep ’me emme’ (mutta lpLu iehp%e, ähp%e, N
æpp#e-, In epi- ’epä-’: N æ.-ibmel, In e.-immeel
’epäjumala’ < sm) | votj *(eb-, *eb-: (ev(el, ev(el,
ebiow ’ei ole, ei’ | syrj *ab-, *ob-: abu, ab, ab{i, J
o.bhol id.
Partis. prs. kieltoverbistä e- (ks. e-1): sm e-pä
kuten esim. saa-pa, syö-pä. Ks. myös epakko,
epäröidä ja evätä.
Ganander 1786 NFL 1 66a (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
114 (sm ~ vi), Sjögren 1850 MélR 1 563 (+ lp epe, eppe),
Hunfalvy 1866 NyK 5 408 (sm epä- kieltoverbin partis.),
Uotila 1938 SyrjChr 62 (+ votj syrj), SKES 1955 40 (+ ka
ly va).
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epäillä ks. evätä.
epäröidä (Eurén 1860; paik. länsi- ja itämurt.)
’unentschlossen sein, zaudern’, murt. eperehtiä,
eperoida, eperöidä id., epero ’saamaton, typerä,
päättämätön’, olla eperolla ’kahden vaiheella’ ~
ka eperehteä, eperöijä ’epäröidä’.
Johd:ia vartalosta epä-, ks. tätä.
SKES 1955 40.

erakko ks. erä.
erehtyä (Sorol 1621; melko laajalti murt.),
erhettyä (Finno 1583) ’sich irren’, erehdys,
erhetys (Finno n. 1580), erhe (Sorol ’valhe’; murt.
harv.) ~ ka erehtyö ’erehtyä; poiketa pois tieltä;
jäädä syrjään’, erehys ’erehdys’ | ? vi vanh.
(Göseken) *errestama ’harhauttaa’.
Johd:ia sanasta erä, ks. tätä.
Kettunen Vir 1928 124 (erehtyä ♦ erä), Mägiste Vir 1953
375, SKES 1955 40.

eri (Hemm 1605; yl.) ’verschieden; besonder;
eigen; ander’, erilainen (Raam 1642), erillinen
(Eurén 1860), erinäinen (Agr), eritä (Agr), erittää
(merk. murt. ja Agr ’erottaa’, nykymerk. Kilpinen
1844), erite (Kilpinen) ~ ink eri, erilain
’erilaatuinen’ | ka eri, erilaine, erilline, eritteä
’erottaa’ | ly e/ri ’eri’ | va eri ’eri; pois, erikseen’,
(Tsv) erittä ’erottaa’.
Johd:ia sanasta erä, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 77 (eri ♦ erä), SKES 1955 40–41,
Häkkinen 1987 ES 34.

ero (Agr; yl.) ’Unterschied; Trennung’, erota
(Agr imperat. mon. 2. p. eroitca), erottaa (Agr
imperat. yks. 2. p. eroi(j)ta), erotus ~ ink ero,
erota, erroissa ’erota’, erroitt5a ’erottaa erilleen’ |
ka ero (au myös eroi) ’ero’, erota, eroittoa
(erottoa), eroitus (erotu«s) | ly erota, eruoittada
’erottaa’, erogaƒl i ’erikseen, erilleen, erillään’ | va
ero, eroa, eroussa ’erota’, erott5a, erotuz. — LpN
ærro (Lu In) ’ero’, 5∞ærotit (Lu In) ’erottaa’ < sm.
Johd:ia sanasta erä, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 78 (ero ♦ erä), Anderson 1893 Wandl
179 (sm ~ lp), SKES 1955 40–41.
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erä (Agr; yl.) ’erillinen osa, pala; pyyntiosuus;
määrä, osa jstak määrästä; saalis, saanti; pieni olio;
lapsi, poikanen; vaihe, tila; kerta; (vanh.)
kaukomatka, pyyntimatka / getrenntes Stück von
etw.; (An)teil; Partie; Mal’, monikkomuotoja:
erikseen, erilleen, –llään, erittäin, johd. erakko
(Gan 1786), erauta (Agr) ’erota, asettua erilleen
asumaan’, erkaantua (Agr), yhd. erämaa (Agr
eremaa, erimaa) (> vur mr erämarck, æremarck
jne.) ~ ink eriks%e ’erikseen’, erillÜJa ’erillään’,
erittäin id., erahua ’erota’ | ka erä
’(linnun)poikanen,
pentu;
saalis’, erikseh
’erikseen, erillään’; erilläh, -lleh ’erillään, erossa,
erikseen’, eritteän, erittäjen ’erikseen; sangen’,
erallah ’erillään, irrallaan’, erkautuo ’erota,
erkaantua’ | ly eri«ze, -«zi ’erikseen, erilleen, erillään’
| ve eragata (prs. eragandeb) ’erota, erottua,
erkaantua; erottautua, kuvastua, piirtyä’, eragoitta
’erottaa, kiskoa irti’ | va (Tsv) eräp5%ol‰ın
’ulkopuolinen’, erillÜJa ’erillään’ | vi ära ’pois,
irti’, era, E erä ’eri-, yksityinen’, erak ’erakko’,
eraldada ’eristää, erottaa, saattaa erilleen’,
äraline, ise-ä. ’erikoinen, erityinen’ | li jär5a,
jar5a, jer5a, j(er5a ’pois’
= lpN ærre ’se maitomäärä, jonka vaadin t.
lehmä (t. koko karja) kerralla lypsää’, N ærranit
(Lu Ko) ’erota, erkaantua’, Lu ier%etit, ÜJar%etit (Ko)
’erottaa’, Lu ierin ’poissa’, N %erin ’toisista
eronnut, itsekseen pysyttäytyvä’, N 5erit (Lu)
’pois’, N ær#eb (In Ko) ’paitsi’ (mahd. kaikissakin
näissä sm vaikutusta; osa adv.-muodoista
vaikeasti selitettäviä). Ks. myös erehtyä, eri, ero ja
eräs.
Ganander 1786 NFL 1 70 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
91 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 82 (+ ve), Ahlqvist
1866 Suomi 2:6 80 (+ li), Anderson 1893 Wandl 179 (+ lp,
ostj 5ara ’pois’), Ojansuu 1922 Pron 105 (+ ka), *Rapola Vir
1936 106– 21 (+ ostjI ärqg ’erilleen’, tieto Toivoselta),
SKES 1955 40–41 (+ ostjE erqt, ks. eräs; myös ostj ärqg),
Steinitz 1958 NyK 60 165–67 (? ostj erqt; ostj ärqg ei
tähän), Häkkinen 1987 ES 37.

eräs (Eurén 1860; et. itämurt.) ’einer’ ~ ka eräs
’eräs, muuan, muutama; jokin, joku (muu), toinen;
mokoma’, eräheällä ’toisaalla, -lle’, erähitt«si
’kerran, joskus’ | ly eräz, eras, eraz, eräs ’eräs,
joku, muudan, toinen’, erähi«sƒt, -hi«st«si ’toisinaan,
joskus’ | ve eraz ’muu, toinen, jokin, eräs,
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muutama’, erasi«sƒt i, era«sƒt i, era«st«si ’toisinaan,
joskus’ | va (Tsv) eräs p%oli ’ulkopuoli’
= lpN 5∞æres (In Ko T) ’toinen, muu; eri’ (ellei
< sm) | ? ostjE erqt ’eräs, muutama(t)’.
Johd. sanasta erä, ks. tätä.
Lönnrot 1854 Enare 264 (sm eri ~ lp), Ojansuu 1922 Pron
105–06 (sm ~ ka ve; ♦ erä), SKES 1955 40–41 (+ ly ostj),
FUV2 1977 93 (sm eräs ~ ostj erqt), Häkkinen 1987 ES 37.

es (vanh. kiel., jo Agr) ’vaikka, tahansa / (wer,
was, wie) auch immer’ ~ viE (vanh. kiel.) es ’jos,
vaikka’
todennäk. taiv.-muoto (latiivi) pron.-vartalosta
e- (ks. e-2), kuten esim. jos pron.-vartalosta jo-.
Myös adv. ja konj. ehkä voi olla tästä johdettu
(jos esim. lahka (ks. tätä) ♦ las ’anna(han)’).
Ojansuu 1922 Pron 93–94 (sm ~ vi), SKES 1955 33.

esi (Martti n. 1580; melko laajalti murt.) ’etuosa, –
kappale; laes, niittäjän niitto- t. leikkuukaista; osa,
olosuhteet; etu, hyöty; ensi / Vorderteil, –seite;
Vorteil, Nutzen; Gelegenheit; erster’, esikuva, merkki, –mies, -puhe, -rippu (kaikki Agr), eteen,
edessä, –stä, edelle, -llä, -ltä, edemmä(s), –
mmäksi, -mpänä, edes (useimmat Agr), etinen
(Martti n. 1580), eteinen (Gan 1784), edellinen
(Agr), edeltää, edetä, edistää (1770), edistyä
(1786), edistys (1776), esikko, esikoinen (Agr),
esimäinen (murt.) ’ensimmäinen’, etevä, esine
(uud. Kilpinen 1842), esittää (Europ 1853) ~ ink
esi ’etupuoli; heinälakeinen’, etemp ’kauemmaksi’,
etemmälle ’edemmäksi’, etes ’eteenpäin’, ett%evä
’etevä’, etimäin ’etumainen’, %el ’edellä’, %elt
’edeltä’, %ell%e ’edelleen’, %es ’edellä, edessä’, %est
’edestä’ | ka esi ’etupuoli, edusta, jkn edessä
oleva’, esin ’päin, kohti’, eteh ’eteen’, esih
’esille’; iellä, -ltä, –lle ’edellä, edeltä, edelle;
ennen, ensin jne.’, iessä, -stä ’edessä, edestä’;
etempeänä
’edempänä’,
ez(i)mäine
’ensimmäinen’, etevä ’viikatteesta, jossa terän ja
varren muodostama kulma on tylppä, (ihmisestä)
puoleensavetävä; itselleen anastava’, etine ’etu-;
(niitto)lakeinen’ | ly edel ’edellä, ennen; eteen’,
edes ’edessä’, edemba ’lähemmäksi’, e«zmäi
’ensin’, e«zmäi7ne ’ensimmäinen’ | ve e/zi ’etuosa’,
(mon.) ed(ed ’lakeinen, etu (niitettäessä jne.)’, ed(es
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’edessä, edellä’, ed(el ’edellä, ennen’, ed(ehe
’edelle, eteen’, ed(el(e, ed(emba ’kauemmas,
eteenpäin’, ed(eƒli7ne ’edellinen, entinen’, e/zi7ne,
ed'i7ne ’etu-, etumainen’, ezmäi ’ensin’, ezmäi7ne
’ensimmäinen’ | va esi ’edus’, %ezä ’edessä’, et%e
’eteen’, eüz ’edus’, esimein ’ensimmäinen’ | vi esi
’edus, esi; laes, leikkuukaista’, ees ’edessä’, eest
’edestä; puolesta; tähden; sitten’, ette ’eteen;
ennakolta; esille’, eel, eelt, eele ’edellä, -ltä, -lle’,
edeneda ’edistyä, kehittyä’, edev ’turhamainen;
viisasteleva’, esimene ’ensimmäinen, ensi’,
esineda (uud.) ’esiintyä’ | li jeCd, jeC ddi ’edessä
oleva’, eC d'd'i ’etinen; eteinen; etu-’, jeC ddq ’eteen,
esiin; ennakolta’, eC «zmi, eC i«zmi ’ensimmäinen’
(lpLu ietis, ätas ’edes, vähintään, ainakin’ < sm
edes)
= vogE I L il, P %el(a) ’eteenpäin’, I P %elqn, L
ilqn, jälqn ’edessä, edempänä’, I %elt, L ‰ılt
’edeltä, aikaisemmin’ | ostjI ilq ’eteenpäin,
edemmäs’, E jet ’vieras, syrjäinen’, jetq ’pois’, P
jel ’etemmäs; pois; syrjään’, I ilpi, E itpq, jetpq,
P jelp¥ı ’etupuoli’ | unk el2o ’esi-’, el2ol ’edellä,
edessä’, el2ore ’eteenpäin, edelle; ennen’, el2ott
’edessä, edellä, ennen’. Ks. myös etelä ja etu.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), JuslP 72 (+ unk),
Gyarmathi 1799 Aff 156 (vi ~ unk), Strahlmann 1816
Sprachlehre 250 (+ unk), Boller 1853 SbAW 10 56 (+ ostj),
Ahlqvist 1859 Anteckn 82 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6
80 (+ li), Budenz 1869 NyK 7 23 (+ vog sekä väärin syrj {il’kauka-’, josta ks. s. v. ulko), Setälä 1896 NyK 26 388 (+ ka
va), Uotila 1938 SyrjChr 83 (? syrj), SKES 1955 41–42 (+
ly; ? syrj), FUV 1955 77, E. Itkonen 1959 JuhlakHakulinen
136 (syrj ei tähän), MSzFE 1967 148–49, TESz 1 1967
752, Häkkinen 1987 ES 21–23, 38–39, UEW 1988 71–72.

estää (Agr; yl.) ’(ver-, be)hindern’, este (Agr),
estyä (Raam 1642) ~ ink estÜJa, esse (g. est‰ın)
’este’, estüä | ka esteä | ly estädä ’estää; huovata
(kahdella airolla)’
= lpN murt. æs |tet (In) ’estää’, N æs |tât ’estyä’,
N 5∞æstâ (In) ’este’ (todennäk. < sm).
Lönnrot 1854 Enare 265 (sm ~ lp), Äimä 1919 SUST 45
135 (lp < sm), Räsänen Vir 1936 355 (♦ kieltov. e-), SKES
1955 42 (+ ka ly), Häkkinen 1987 ES 40.

etana (Agr; yl.), eto (Lönnr 1874; Karinainen),
etona (Lönnr), merk. myös kuv. ’laiska, veltto
olento / Schnecke (auch metaph.)’ ~ ka etana,
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etona, etoine, etenoi, etenöi ’etana; (kuv.) hidas,
kömpelö
ihminen’,
etenöijä
’kuhnailla,
vitkastella’ | ly ed'enüöi, ed'e7noi ’etana’ | ve
ed'enoi, ed'in%o, iginoi id. — LpKld {ide7n id. < sm
etana.
Epävarman oletuksen mukaan sana olisi lainaa
germ taholta: germ *etan(a)- (esigerm *edon-;
alk. nomen agentis: ’syöjä, ahmija’), ksk
*etun(a)-, vrt. mn ipotunn, mr iætun, ags eoten
’jättiläinen’.
Karsten 1906 NphM 8 7 (sm < germ), *Karsten 1915 GFL
115– 18, Kettunen 1922 LVeHA 2 65 (sm ~ ve; ~ eto, ks.
tätä), Collinder 1924 JuhlakPipping 79 (sm ei < germ; ~
eto), Mägiste 1928 Demin 147 (+ ka), SKES 1955 42 (+ ly;
mahd. germ alkuperää ei mainita), T. I. Itkonen 1968 SUST
145 65 (lp < sm).

etelä (Agr; yl.) ’Süd(en)’ ~ ink ett%elä ’lounas’ | va
etelä id. | vi edel id., murt. edal ’id.; etelä’ | li
jed5al ’etelä’ (> latv jedels, jedals ’id.; etelätuuli’).
Johd. sanasta esi
(ks. tätä), alk. ’se
ilmansuunta, jota kohti oli asumuksen etu- ja
ovipuoli’.
Lindström Suomi 1852 17 (sm ~ vi), Lönnrot 1874 SRS 1
80 (etelä ♦ esi), Thomsen 1890 BFB 254 (+ li; li > latv),
SKES 1955 41–42.

etevä ks. esi.
etikka (Agr; et. länsimurt.) ’Essig’
< nr ättika, vur ettickia, ätikia, mr ätikia (=
mn edik, nn eddik, mt ædik(æ), nt eddike, edik) <
kas etik (mys ezzih, ns Essig), mas ecid jne. < lat
acetum ’(viini)etikka’ (sanasta acere ’olla
hapan’). — Vi äädikas, äätik, ätikas, ätik, äteC,
jäädikas ’etikka’ < kas.
Ganander 1786 NFL 1 76 (sm ~ ruots etika), Diefenbach
1851 VWGoth 1 31, 421 (sm, vi; < as), Streng 1915 NRL
18 (sm < vur jne. < kas < lat; vi < kas), SKES 1955 42.

eto (LönnrLis 1886; itämurt.) ’mokoma, mitätön,
pieni, pahainen; (harv.) erikoinen, rohkea, vitsikäs
/ klein, gering, lächerlich’, etoelämä (Mäntyharju)
’yltäkylläinen, huoleton olo’, etoa (etup. itämurt.)
’ylenannattaa, tehdä pahaa, olla vastenmielistä,
ällöttää’, edota (Lönnr 1874) id. ~ ka eto
’mokoma’, etuo ’etoa’. Ks. myös etana.
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Hahmo 1991 LingU 27 47–49 (sm ka eto < ven Ieto ’tämä’).

etsiä (Agr; et. itämurt.) ’suchen’, etsikko (Agr),
etsinko: -päivä (1773 »Marian ettzingo
päiwänä»), etso ~ ink etsiä, etso | ka ett«sie, et«sintä
| ly ett«sidä, et«sta ’etsiä, hakea’, et«sind ’etsintä’ | ve
eƒt//sta ’etsiä, hakea’ | va (ettsia (Kett), ettsiä (Tsv)
id., ettsü ’etsintä’ | vi otsida ’etsiä, hakea’, otsing
’etsintä, haku’ | li voƒt «sq, L vuoƒt «sq ’etsiä’. —
Tähän on usein erheellisesti yhdistetty lp occât
’etsiä’, josta ks. s. v. udella.
Epävarma on ajatus, että ims sana (mksm
*ettsi-) palautuisi vksm asuun *e7n/c/ci-, *e7n/c/ce- t.
*e7n/c/cä- + j-, joka taas < vkgerm *enSje-, *enSja(vrt. mr inna ’saada kiinni, päästä loppuun; panna
toimeen, hankkia’).
Ganander 1786 NFL 1 77 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 1 420 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 258 (+ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 142 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
82 (+ ve), Wiedemann 1871 MP 7:17:2 102 (+ li), Budenz
1886–87 NyK 20 294 (+ ka), SKES 1955 42 (+ ly; myös lp),
T. Itkonen 1970 Sananj 12 5 (lp ei tähän), SKES 1975 1512
(lp mahd. ~ sm udella), Koivulehto Vir 1982 267–68 alav.
(ims ? < germ), Häkkinen 1987 ES 42.

ettone (Gan 1786 ettonet), ettana, ettane
(itämurt.), ehtone (JuslP ehtonet; Kain) ’aterian,
etup. päivällisen jälkeinen lepohetki / Mittagsruhe’
~ ka ettoneh, ettaneh, ettäneh ’ruokalepo, ettone
(tav. aamiaisen jälkeen)’.
SKES 1955 42, Nikkilä 1988 Suomi 143 141–42 (< germ
*eta, vrt. nr äta ’syödä’ jne.).

että (Agr; yl.) ’daß’ ~ ink et, jet | va että, et ’että,
niin että’ | vi et ’että, koska’ (sm > lp âtt#e ’että’).
Todennäk. vanha taiv.-muoto t. johd. pron.vartalosta e- (ks. e-2).
Rask 1818 Undersögelse 106 (sm ~ lp), Sjögren 1850 MélR
1 526 (+ vi), Paasonen 1890 Suomi 3:3 217 (♦ pron.-vart.
e-), Genetz 1890 Partikk 147–48 (+ ka et (joka < sm), va),
Qvigstad 1893 NL 95 (lp < sm), SKES 1955 33, Häkkinen
1987 ES 41–42. Lisää kirjallisuutta s. v. e-2.

etu (Flor 1678 »silmäin etu», As 1734; et.
länsimurt.)
’Vorteil;
Vorderteil,
-seite’,
etuhammas, –jalka, -sormi; huoneen, navetan,
riihen e. ’edusta’; helluntain e. ’helluntain edellä
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oleva aika’; etu ’niittäjän, viljan leikkaajan t.
haravoitsijan esi, lakeinen’, edullinen (As 1747),
edus(ta), edustaa ’lukea edellä (Martti n. 1580);
estää, ehkäistä (JWegelius 1747; nykymerk.
1849)’, etuilla, etumainen ~ ink eus (g. euksen),
euksi (g. euksen) ’porstua, eteinen’ | ka etu ’panos
pelissä’, etuhammas, -jalka, -käteh ’etukäteen’,
etuilla, etumaine, evusta ’uunin edusta, pankko,
liesi’ | ly edust, edus ’uuninsuun edusta’ | ve edus
’edusta’ | vi edu ’menestys’, edukas
’menestyksellinen’.
Johd:ia sanasta esi, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 78 (etu ♦ esi), SKES 1955 41 (sm ~ ka
eu«sta, ly), EEW 1982–83 156 (+ vi), Häkkinen 1987 ES 42.

etä- (KPohjanm itämurt. Ink) ’fern’: (murt.) e.maa ’etäällä, kaukana oleva niitty’, e.-metsä
’kaukana oleva metsä’ jne., etää- (< *etähä-):
etäällä (JuslP; itämurt. hämmurt. Pohjanm),
etäälle, etäältä; etäs (Karj) ’kauas’, etäinen,
etääntyä ~ ink etähitt%e ’etäs, kauas’, etähÜJal
’kaukana’, etähäin ’kaukainen’ | ka etäh ’etäälle,
kauas’, etäheä ’kaukaa’, etähäksi ’kauas’, etähältä
’etäältä’, etähänä ’kaukana’, etähine ’etäinen,
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˜kaukainen’, etähäine id. | ly
edahan ’etäällä, kaukana’ | ve edahaks, edhaks
’kauaksi’,
edahan
’kaukana’,
edahai7ne
’kaukainen’ | vi edaja, edasi ’eteenpäin, edelleen,
edespäin; edemmäs, edemmäksi’
?? = mdM it«skq/zä ’kaukana, etäällä’, it«skq/zi
’kauas, etäälle’, it«skq/zd'ä ’ kaukaa, etäältä’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 82 (sm ~ ve), Setälä 1896 NyK 26
388 (+ ka), Toivonen 1928 FUF 19 120–21 (+ mdM),
Tunkelo Vir 1946 254 (+ ly vi), SKES 1955 42 (? mdM),
EEW 1982–83 152–53, UEW 1988 624.

eukko (Jusl 1745; yl. et. itämurt.), euhko
(ChrLencqv 1782; paik. Satak) ’vanha nainen,
mummo, isoäiti, perheen naisvanhin / alte Frau;
Alte’, (myt.) mannun e., metsän e., viljan e. ~ ka
eukko ’eukko; vaimo’.
Erään arvelun mukaan sana voisi olla
samantapainen hyväilynimitys kuin siukku (<
sisar) ja veikko (< veli) ja johtua sanasta emä (ks.
tätä), toisen mukaan taas mahd. = vogE jükÜJa, I
%ekoq, L j%ek, P %ekoa ’vaimo’ | unk (vanh.) ik, ike, ük
’isoäiti’, mutta molemmat otaksumat ovat
epävarmoja.
Hunfalvy 1853 FMSz 6 (sm ~ unk ük), Ahlqvist 1871 KO
186 (+ vog; sm sanassa jälkiosana ukko), MUSz 1873–81
872 (sm ~ unk, molemmat ♦ emä), Ojansuu Vir 1910 142–
43 (eukko < johd. *evukko; johtuisi emä sanasta oletetun sgr
astevaihtelun m ~ v perusteella), *Nirvi 1952 Suomi 106:1
128–29, 150–51, SKES 1955 42 (eukko ehkä
hyväilynimitys tai ? ~ vog), MSzFE 1978 660 (sm ei ~ vog
unk), UEW 1988 77 (sm ~ vog unk).

evakko (1940) ’(sota)siirtolainen / Evakuierter,
Umgesiedelter’, myös olla evakossa, joutua
evakkoon.
Toisen maailmansodan aikana syntynyt
typistymäjohdos v:stä evakuoida (1923) ’siirtää
uhanalaisen alueen väestö turvaan’ joka
puolestaan < nr evakuera << lat evacuare
’tyhjentää’ (sanasta vacuus ’tyhjä’, vrt. myös
ransk (1900-luv.) évacué ’evakuoitu, evakko’).
OxfEt 1985 331.

evankelista (Agr euangelista) ’Evangelist’
joko < vur euangelista, euangeliste (nr
evangelist), (?) mr evangeliste tai suoraan < klat
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evangelista < kr evangelist%Fes, johd. sanasta
evangelízesthai ’julistaa iloista sanomaa’.
SKES 1955 42.

evankeliumi (Agr euangelium) ’Evangelium’
joko < vur euangelium (nr evangelium) tai
suoraan < lat euangelium < kr evangélion ’hyvä
sanoma’.
Streng 1915 NRL 18, SKES 1955 42–43, Koukkunen 1990
Atomi 127.

evelä (Lönnr 1874; paik. itämurt.) ’älykäs,
pystyvä, etevä, ovela / schlau, gescheit, behend’,
evälä (Kymi) id. ~ au evel, -y ’viisas, älykäs;
vilkas’.
Mahd. kontam. ovela + etevä.
eversti (vanh. översti, Speitz 1642 öfwersti; murt.
evesti, everisti, övesti, övösti) ’Oberst’
< nr överste, vanh. överst, mr övarste (nt øverste,
käännös saks Oberst sanasta). — Yhd.
everstiluutnantti < nr överst(e)löjtnant (vrt. saks
Oberstleutnant), ks. luutnantti.
Streng 1915 NRL 270, SKES 1955 43.

evä (Jusl 1745; joks. yl.), murt. myös ävä, eväs
’Flosse’ ~ ka evä, demin. eväine | ly evä ’evä’
?? = unk evez ’soutaa’.
Oletus, että ims sana palautuisi ieur sanaan
*WieWuo- ’jyvä’, on epävarma.
Ganander 1787 NFL 3 393a (sm ewä, äwä ~ ka äwä),
Fábián 1856 MNyszet 1 84 (sm ~ unk), SKES 1955 43 (+
ly, ei unk), MSzFE 1967 167 (ims ? ~ unk), TESz 1 1967
814 (sm ~ mahd. unk), Koivulehto 1986 JuhlakKylstra 87–
89 (ims < ieur), UEW 1988 76 (ims ? ~ unk).

eväs (Agr eues; yl.), murt. äväs, öväs
’matkaruoka; ruoka, ravinto; tuliaiset / Proviant,
Speise; Mitbringsel’, evästää ~ ink eväs | ka eväs,
ebä«s ’eväs’, evästeä | ly eväz ’eväs’ | va eväz
’ruoka, välipala, vähäiset ruokatavarat’ (sm > lpN
5∞æves (In Ko) ’eväs’)
? = lpN âvâstit ’syödä loppuun (niin ettei
toisille jää mitään)’; lp sanan kuuluminen sm
sanan yhteyteen edellyttäisi alkup. *eves- vartaloa.
Epävarman oletuksen mukaan ims sana palautuisi
ieur sanaan *˝ieWuos ’jyvä, vilja, ohra’.
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Wiklund 1896 SUST 10 173 (sm ~ lp 5∞æves), Setälä 1915
SUSA 30:5 60 (sm ~ lp âvâstit), Lagercrantz 1939 LpWsch
126 (lp %∞æves < sm), SKES 1955 43 (+ ka ly va ? lp âvâstit),
Koivulehto 1986 JuhlakKylstra 85–87 (ims < ieur).

evätä (Gan 1786; itämurt.) ’verweigern,
ablehnen, –streiten’, epäys (Agr) l. epuu, epäillä
(Agr; yl.) ~ ink epäellä ’epäillä’ | ka evätä ’evätä,
kieltää; estää’, epäillä | vi ebaleda, murt. ebeleda,
ebaeleda ’epäröidä, epäillä, empiä, horjua’. — Sm
> lpN æppedit (Lu In) ’epäillä’.
Johd:ia pref:stä epä-, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 77 (epäillä ♦ epä-), Sjögren 1850
MélR 1 563 (sm evätä, epäillä ~ lp epedet), SKES 1955 40
(vi ebaleda jne. < sm), Mägiste Vir 1958 128 (sm epäillä ~
vi ebaleda), EEW 1982–83 150.
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faana (Jusl 1745; paik. Satak KUus), vaana (Gan
1786; paik. Satak Häme IUus PSavo Peräp),
faanu, vaanu (Gan), fanu (asiak. 1778;
EPohjanm) ’lippu / Fahne’
< nr fana, murt. Sm fano ’lippu’.
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fajanssi (Lönnr l874) ’eräs keraaminen tuote /
Steingut, Fayence’
< nr fajans (< ransk faïence, ital kaupungin
Faenza mukaan).
Hellquist l939 SEO l95.

Renvall 1826 SSK 2 278, Karsten 1934 FmS 2 94, SKES
1975 1577.

faanjunkkari (Renv 1823, myös fanjunkari;
paik. LounSm), vaanjunkkari (Renv; paik. Satak
Häme IUus Kemi) ’sotaväen lipunkantaja
(Ruotsin vallan aikana aliupseerin arvo); häälipun
kantaja; (Kemi) veitikka, lurjus / Fahnenjunker’
< nr fanjunkare ’aatelinen aliupseeri, jonka
tehtävänä oli kantaa joukko-osastonsa lippua’ (<
saks
Fahn(en)junker
’lipunkantaja;
upseerikokelas’).
SKES 1975 1577.

faarao ks. farao.
faartti, faarti (Gan 1786; etup. länsimurt.),
vaart(t)i ’vauhti / Schwung, Fahrt’, faartata,
vaartata (EKPohjanm Länsip, hajat. muualta
länsimurt.) ’ottaa vauhtia, rynnätä, syöksyä,
hyökätä’
< nr fart ’vauhti’.
Karsten 1934 FmS 2 93, Karsten 1943 FmS 9:2 84, SKES
1975 1582.

faasi, vaasi (hajat. länsimurt.), faasu (Lohtaja),
vaasu (Jaala Tuupovaara) ’laudan, listan tms.
reunaan tehty ohennus, viiste; kivijalan päällystän
reunus / Fase’, faasata (paik. Pohjanm), vaassata
(Säkkijärvi) ’pyöristää t. poistaa (tav. höylällä) jk
terävä reuna t. särmä’
< nr fas ’viiste, uurros, huullos’ (tansk fas id.
< saks Fase id. < ransk face id. << lat facies
’muoto, hahmo’), fasa ’viistää, tehdä huullos’.
SKES 1975 1583.

faffa, fafa (Satak Uus) ’isänisä / Großvater
(väterlicherseits)’
< nr farfader, farfar, murt. Sm mm. f5afa,
faffa, fafa.

falskata (Martti n. l580; yl.), valskata ’pettää,
syödä sanansa, väärentää; tehdä työnsä huonosti;
mennä rikki, epäkuntoon; vuotaa, suotaa, päästää
lävitse (esim. lämpöä, ilmaa) / hintergehen,
fälschen; nachgeben, leck od. ungenau sein’
< mr falska ’väärentää; pettää, vietellä’, mt
falske jne. (< kas valschen ’väärentää’). Vrt.
falski.
Streng 1915 NRL 19, SKES 1955 43.

falski (Agr; yl.), valski ’petollinen, vilpillinen,
kavala, epäluotettava; huonosti tehty (esim. työ);
väärennetty (raha); vaarallinen (esim. heikko jää)
/ falsch, trügerisch, gefährlich’, falskeus, valskeus,
falskius, valskius l. valskuus (sm > ink valski
’väärä, kiero, kavala’, ka valVski, valski
’epärehellinen’)
< nr falsk, mr falsker ’väärä, petollinen,
vilpillinen; valheellinen’ (< kas valsch, saks
falsch ’väärä, valheellinen’). Vrt. falskata.
Ganander l786 NFL 1 80 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 19
(sm < vur mmr < kas), SKES l955 43, 1975 1625.

falssi, valssi, falsi, valsi (Gan 1786; laajalti murt.),
halsi (Peräp) ’uurre, uurros / Nut, Falz’,
falssihöylä, valssihöylä ’uurteen tekemiseen
käytetty höylä’, falssata, valssata (paik. et.
länsimurt.) ’höylätä falssihöylällä laudan reunaan
uurre’
< nr, vrt. fals, vur falts ’uurre, huullos, kynte’
(< saks Falz id. > ven faƒlc id.), nr falsa ’uurtaa,
kynttää, huultaa’ (< saks falzen id.). — Sm murt.
valtsi (UusikirkkoVpl) ’uurre esim. oven t.
ikkunan pielessä’ joko < vur falts tai
luultavammin < ven faƒlc.
Wessman Vir 1909 34 (sm < nr), SKES 1975 1626.

familja (Raumannus 1651; Perniö Pori) ’perhe /
Familie’
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< nr familj id. = saks Familie < lat familia
mm. ’perhe’. — Sm (kaakkmurt. Iisalmi) vamilja,
vamelja ’perhe; katras, lauma’ < ven famílija
’sukunimi; (vanh. puhek.) perhe’ (< puol t. saks <
lat).
SKES 1975 1631.

fammi ’isku, kolhaisu, vamma’ ks. vamma.
fammu, famu, vammu, farmuori, farmuri (laajalti
länsimurt.)
’isänäiti
/
Großmutter
(väterlicherseits)’
< nr farmo(de)r, murt. Sm fammu, famu jne.
id.
Nirvi 1952 Suomi 106:1 134, SKES 1975 1631.

fane(e)ri ks. vaneri.
fangata (: fankaa; Agr »Fangattu Zionin tyter»),
vangata, fankata (: fankkaa), vankata (VarsSm
EPohjanm, muualta hajat.) ’rajoittaa (vapautta,
ruoansaantia), estää; padota (vesi); teljetä (esim.
aitaukseen), vangita / gefangennehmen od. halten; verwehren’, vankailla ’pitää silmällä,
vahtia (Kirvu); kiellellä, estää (Kymi Perho)’
< mr mn fanga ’vangita, pyydystää’ (> nr
fånga id.) < kas vangen (= ns fangen) id. Ks.
myös vanki ja vongata.
Karsten 1943 FmS 9:2 84, SKES 1975 1632.

fankku, vankku (EPohjanm), fanku (Vähäkyrö)
’(nahka-, kangas- t. naru)lenkki ripustamista
varten; takin tamppi; suksen mäystin / Aufhänger;
Bund; Riemen der Skibindung’ (vänkky (paik.
PPohjanm) ’lenkki’ nähtäv. kontam. vankku +
länkki (EPohjanm) ’lenkki’)
< nr *fånga = murt. Sm (Raippaluoto) fangu
’silmukka, rengas’, f5angu ’terätöntä sukkaa
paikoillaan pitävä jalanalusnauha’ (samaa kantaa
kuin v. fånga, josta ks. s. v. fangata ja vongata).
Karsten 1934 FmS 2 94, Koski Vir 1957 391, SKES 1975
1637.

fantasti (JWegelius 1747 phantasti), fanttasti
(VarsSm LUus) ’yltiöpäinen, ylpeä, veitikka,
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velikulta, ylimielinen, vallaton, tottelematon,
valehtelija / Phantast; überheblich’
< nr fantast ’haaveksija’ (<< kr phantast7es
’komeilija, mahtailija’).
fanttami, vanttami, fantti (paik. EPohjanm):
mennä, tulla aika fanttamia, vanttamia, fanttia
’kovaa kyytiä, vauhtia / schnell, mit großer
Geschwindigkeit’
? < nr murt. fanta(m), fantamej, fantamä jne.
(voimasana) < fan ta(g) mig ’piru vieköön
(minut); (myös vahvistavan part:n tapaan:) totta
totisesti, aikamoisen, aikamoista tms.’.
SKES 1978 1679.

fappu, fapu, faapu, farpru, farpruuri (länsimurt.)
’isän veli, setä / Onkel (väterlicherseits)’
< nr farbroder, farbror, murt. Sm fabbu, fabu
id.
fapriiki, vapriiki (vanh. kiel. alk. 1820-luv.; As
1739 Fabriqueisä mon. iness.; laajalti murt.), rinn.
hapriiki,
fapriikki,
vapriikki,
hapriikki,
faperi(i)kki ’tehdas / Fabrik’, (>) kaP vapriik(k)i
id.
< nr fabrik id. (1700-luv. alussa) < saks
Fabrik ’(1600-luv.) valmistus(tapa), (1700-luv.)
rakennus, jossa valmistetaan tavaroita, tehdas’ <
ransk fabrique ’rakentaminen, rakennus; rakenne,
tekotapa; tehdas’ < lat fabrica ’taidokas
valmistelu, taiteellinen rakenne; työpaja, paja’. —
Sm (itämurt.) vaaprikka, vaprii(k)ka, ink
f5abrikka, ka foaprikka, fabrikka id. < ven fábrika
id.; vi vabrik (g. -u) ’tehdas’ ja li pabrik id. < saks.
— Sm (et. länsimurt.) faprikööri, vaprikööri
’tehtailija’ < nr fabrikör id.
Salonius 1881 Suomi 2:14 258 (fapriiki < ruots), Wessman
Vir 1909 34 (vapriikki < ruots fabrik), 38 (vapriikka < ven
f7abrika), SKES 1955 43, 1975 1648.

farao (Agr pharao), faarao ’muinaisegyptiläisen
kuninkaan arvonimi / Pharao’
< mr pharao << kr phara%Fo < hepr parc%oF ,
palautuu egypt sanaan, joka merk. ’suuri talo’.
SAOB 8 1926 F 290, Koukkunen 1990 Atomi 132.

SSA

fariseus (Agr phariseus), paik. variseus
’Pharisäer’, murt. yl. merk:ssä ’tekopyhä ihminen’
< klat t. vur fariseus (1526) (< klat pharisaeus
h
< kr pharisaıos
< aram peri∫ a (mon. peri∫ aia)
merk. oik. ’eristynyt (epäpuhtaudesta)’).
SAOB 8 1926 F 296, Koukkunen 1990 Atomi 132–33.

fartukka,
fartuukki,
vart(t)ukka
(paik.
kaakkmurt.) ’säkkikankainen pitkä esiliina; iso
villahuivi / lange Schürze aus Sackleinen; großes
Wolltuch’ ~ ka fartukka, vartukka, fartuga
’(nahkainen t. kankainen) suojaesiliina t.
suojakauhtana’ | ve fartug | va fartukka id.
< ven fártuk ’esiliina; suojus, peite’.
SKES 1975 1663.

farveli, varveli, farvengi, farfeli (Satak
rantamurt.) ’veneen pohjalla oleva irrallinen ritilä
/ loser Lattenrost auf dem Boden des Bootes’
< nr murt. farved, Sm myös mm. farvedi,
farrved, farrvel ’id.; kattoruode (halkaistu
ohuehko puunrunko l. kelles) tuohi- t. olkikatossa;
pyöreä riuku kattotuohien t. -olkien päällä’ (= mn
farvi∂r ’puu katonpeitteessä’, isl farvi∂ur ’airot ja
muut vene- t. laivatarpeet’, nn farvid ’katon t.
sillan poikittainen kannatinpuu; veneen irrallinen
pohjalaudoitus’).
SKES 1975 1664.

fasadi, murt. fasa(a)ti, vasaat(t)i ’rakennuksen
julkisivu / Fassade’
< nr fasad id. (< ransk fatcade).
Koukkunen 1990 Atomi 133.

fasmata, vasmata (EPohjanm) ’tarttua, tarrata,
käydä käsiksi / (er)greifen’
< ruots fastna ’tarttua, takertua’.
Karsten 1934 FmS 2 94, SKES 1975 1666.

fasta (As 1732; laajalti länsimurt.), paik. fastaa,
vasta, hasta ’maatilan omistus- ja kiinnekirja,
vahvistuskirja / Besitzurkunde, Eintragung in das
Grundbuch’
< nr mr fasta id.
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Karsten 1943 FmS 9:2 85, SKES 1975 1667.

fasteri (verratt. yl. VarsSm Satak LUus, paik.
EHäme PPohjanm Kain Länsip), faasteri
(Myrskylä), vasteri (paik. Satak Häme Kain) ’isän
sisar, täti / Schwester des Vaters, Tante’
< nr faster id.
SKES 1975 1670.

fasuuna, fasuna, fasu(u)ni (Lönnr 1874 fasuni),
vasu(u)na, vasuuni (verratt. laajalti länsi- ja
itämurt.) ’muoto, malli, tyyli, muoti; ulkonäkö,
olemus; suunta, asento (esim. olla t. pysyä
vasuunallaan t. vasuunassaan ’paikallaan,
oikeassa suunnassa’; PSavo KSm) / Fasson’
< ruots fason ’muoto, malli, leikkaus, kuosi,
tapa’ (< ransk).
SKES 1975 1671.

fatabuuri (Agr fataburi) ’varastohuone /
Vorratsgebäude’
< nr fata-, fate-, fatubur, mr fatabur ’aitta,
vaateaitta, varastohuone; aarreaitta’, mn fatabúr
’vaate-, aarreaitta’ jne.
Streng 1915 NRL 20 (sm < nr mr jne.), SKES l955 43.

fatata (paik. KPohjanm Satak), vatata (Perho),
hatata (Kauhava Länsip) ’ottaa kiinni, tarttua,
tarrata; puuttua t. sekaantua (toisen asioihin) / (er-,
ein)greifen’
< ruots fatta ’tarttua, ottaa kiinni’. — Sk
taholta myös lpN f5attit, In fatti∞d ’tarttua kiinni,
napata’.
SKES 1975 1673.

fatihuusi, fatti-, vatti-, vate- (paik. ESm
Pohjanm)
’köyhäintalo,
kunnalliskoti
/
Armenhaus, Altersheim’
< nr fattighus id.
SKES 1978 1677.

fatipyssy (Gan 1786; paik. länsimurt.), vatipyssy
(myös Lönnr 1880) ’säästölipas; kirkon

SSA

seinämällä ollut kolehtilaatikko, vaivaistukki /
Sparbüchse, Opferstock’
< nr fattigbössa id. (< fattig ’köyhä, vaivainen’
+ bössa ’tölkki, lipas’).
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< norj t. sm) = ruots murt. fjäring < fjärding)
sekä vieren-, vierontikku (Virolahti) ’nelikko = 1/4
astiaa’ (< vi veerendik, veerandik, ohella veerand,
-eel, veerend, -eel id. < saks Vierding, Vierdung,
Vierting, Viertung ym. ’neljäsosa jstak’).

SKES l955 43.
Lönnrot 1886 Lis 199 (sm < ruots), SKES 1978 1724.

fatitauti, vatitauti (paik. Satak EPohjanm) ’nälkä,
ravinnon puute / Hunger, Mangelkrankheit’
alkuosa mahd. < nr murt. Sm fati (= kirjak.
fattig) ’köyhä’ t. = vati ’astia, kulho’ (vrt.
kuppitauti (Kokemäki) ’nälkä’); ks. myös
fatihuusi.
SKES 1975 1674.

feeperi (Alm 1713 feberillæ yks. adess.), heeperi,
hieperi, veeperi (etup. VarsSm Peräp Länsip)
’kuume / Fieber’
< nr feber id.
SKES 1978 1680.

feili, feeli (Gan 1786; laajalti länsimurt.), myös
veili, veeli ’vika, virhe; vahinko; vääryys; haitta,
kiusa / Fehler, Gebrechen; Schaden; Betrug’,
feilata, veilata, veelata ’erehtyä, vaivata, haitata,
olla epäkunnossa; puuttua, olla vajaa’
< nr fel ’virhe, vika, erehdys; haitta, kiusa’,
fela ’tehdä virhe, erehtyä, olla osumatta; rikkoa;
puuttua’.
Karsten 1934 FmS 2 95, SKES 1978 1680.

fenkoli (Gadd 1768; VR 1644 fenicoli), rinn.
(länsimurt.) fenk(k)ooli, venk(k)ooli, vänk(k)ooli
jne. ’saksankumina / Fenchel’
< ruots fänkål id. (< kas venek%ol << lat
feniculum).
SKES 1978 1696.

fienteli, vienteli (LönnrLis 1886; VarsSm Satak
Häme), fienteri, vienteri ’vanha painomitta: 1/4
naulaa / Viertelpfund’
< ruots murt. fj5∞ændeil ’neljäsosa’ (yleisk.
fjärdedel). — Välillisesti samaa alkuperää ovat
myös vierinki (Peräp vanh.) ’nelikko (sillejä ym.)’
(< norj fjæring ’neljännestynnyri’ (lpIn vierig id.

fieru(v)a ’pakovesi’ ks. hierua.
figureeri, (paik. Satak LUus KPohjanm)
fikuleeri, vikuleeri, fikuneeri, flikuleeri, vikureeri
’eräs tanssivuoro purpurissa / best. Tanzphase
beim Potpourri’, figureerata, (etup. länsimurt.)
fikuleerata, v-, fikuneerata, v-, fikunteerata,
fikureelata,
fikureerata,
v-,
fikuteerata,
(f)likuleerata, nikuneerata jne. ’katrilliin,
purpuriin, franseesiin tms. vanhan ajan tanssiin
kuuluvana menona: tulla vastatusten, kulkea
ristiin; tanssia, hakea tanssiin; liikkua sinne tänne;
kävellä joustavasti; koristella itseään, pukeutua
(liian) muodikkaasti; keimailla, mielistellä;
kujeilla, juonitella, vehkeillä; vikuroida’
< nr figurera ’tanssia (et. erästä vanhan ajan
tanssien vuoroa); esiintyä huomiota herättävästi;
keimailla, mielistellä’. Ks. myös vikuri ja figuuri.
SKES 1978 1761.

figuuri (Alm 1793 figuri), (hajat. murt.) fikuuri,
fikuri, vikuri ’kuvio, koukero / Figur, Haken’
< nr figur ’hahmo; koriste, -kuvio’ < saks
Figur id. < lat figura id.
SKES 1978 1762, Koukkunen 1990 Atomi 136.

fiini (As 1747), viini (Lönnr 1880; etup.
länsimurt.) ’hieno; hoikka, ohut / fein, dünn’,
fiinentää ’hienontaa, ohentaa’
< nr fin ’hieno jne.’.
Warelius Suomi 1847 119, SKES 1955 43.

fiirata1 (Gan 1786), viirata (Lönnr 1880; laajalti
murt.) ’luistaa sivulle; mennä ohi (esim. luoti);
poiketa jstak (mitta, määrä, arvio); menettää
tasapainonsa; huimata, pyörryttää; haitata (esim.
näköä) / (weg)rutschen; vorbeitreffen; abweichen;
schwanken; beeinträchtigen’, fiirinki, viirinki l.
fiiriö, viiriö ’virhe, erehdys, vika, sekavuustila,

SSA

mielenhäiriö’, (>) kaP viirata (Uhtua): peä«stä
viiroau
ovat mahd. lainaa ruots taholta, josta
originaaleja on esitetty useampiakin: ruots murt.
j%e f ‰ıra (Ahvenanmaa Hiittinen) ’antaa periksi’;
vira ’olla sekapäinen, houria’; sv‰ır(a) ’lennellä
(vars. pääskyset); pyörryttää’.
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Enäjärvi 1927 KV 7 188, SKES 1978 1761.

fiirata2 (Stjerncreutz 1863; etup. rannikkomurt.),
viirata ’höllätä, löysätä, laskea alas (esim.
purjeita, lastia ruumaan, pyydyksiä myötävirtaan)
/ fieren; treiben lassen (Köder)’
< ruots fira id. (< as firen ’laskea köyttä’).

filisteeri (Agr), vilisteeri ’filistealainen; (Gan
1786) hillitön nuorukainen / Angehöriger des
Volks der Philister; unruhig, unzuverlässig’,
filisteri (paik. länsimurt.) ’salakavala, viekas;
veitikka,
velikulta,
kevytmielinen,
silmänpalvelija, vilkas kujeiden tekijä’
< nr filisté (mon. filistéer) ’filistealainen’ ja
filister ’poroporvari, herjanimi (yliopp.-kiel.)
niille, jotka eivät ole ylioppilaita’ (< saks
Philister ’filistealainen; Jumalan sanan vastustaja,
Jumalan valitun joukon l. ylioppilaiden, etenkin
(1600-luv.)
Jenan
teologianylioppilaiden,
vihollinen, kaupungin sotilas, ei-ylioppilas’ <
hepr peliVst‰ın ’filistealaiset’).

SKES 1978 1751.

SKES 1955 43.

fiirata3, viirata (paik. länsimurt.) ’viettää, juhlia
(esim. syntymä- t. nimipäiviä); olla joutilaana /
feiern; müßiggehen’
< ruots fira ’viettää, kunnioittaa, juhlia’ (< as
firen ’id.; olla joutilaana’).

filistä (paik. lounmurt.), vilistä (Gan 1787)
’kilistä, kimistä, soida / klingen’ ~ vi viliseda
’viuhua, vinkua, viheltää’, vilin ’viuhuna,
vinkuna, vihellys’.
Onomat. sanoja, mahd. samaa alkup. kuin
filistää, ks. tätä.

Karsten 1934 FmS 2 95 (< ruots j%e f‰ıra), Tunkelo Vir 1937
91–92 (< ruots sv‰ır(a) t. mahd. vira), SKES 1978 1751.

SKES 1978 1751.

fiksu (VarsSm LSatak Pohjanm Peräp Länsip),
viksu (Häme Pohjanm itämurt.), viksi (Henricus
Crugerus 1600-luv. vixi; laajalti murt., paik.
lounmurt.
ja
LSatak
myös
fiksi)
’hauskannäköinen,
hyvin
pukeutunut,
hyväkäytöksinen,
miellyttävä;
taitava;
kunnollinen, siisti; etevä, älykäs, viisas, nokkela;
hyvä, moitteeton / adrett; ordentlich, sauber;
verständig; gut’, fiksata, viksata (paik. länsimurt.)
’laittaa kuntoon, hienoksi, siistiksi’, fikseerata
’(paik. VarsSm Satak Verml) laittautua hienoksi,
kaunistautua; (uud.) kiinnittää, kiinteyttää’, (sm
>) ink viksu, viksi ’kelpo’
< nr fix (ensiesiintymä 1600-luv.) ’kiinteä;
nokkela, älykäs; (murt.) hyvä, kaunis; ahkera’ (<
ns fix ’sukkela, vikkelä, reipas; pysyvä, kiinteä,
liikkumaton’ < ransk fixe ’luja, kiinteä’ < lat fixus
id.), fixera ’kiinnittää’, nr murt. (mm. Vi) fiks-sä
(= fixa sig), fikse ’siistiytyä, laittautua hienoksi’.
— Vi viks (g. -i) ’kelpo, hyvä, kiltti; nokkela,
nopsa’ < nr t. saks.

filistää (Gan 1786; VR 1644 filistä ’sibilare’;
lounmurt. Uus, paik. Satak EKPohjanm), vilistää
(Jokioinen) ’viheltää; mennä kovaa / pfeifen;
flitzen’, filistellä, vilistellä (Raam 1642; paik. ed.
alue) ’vihellellä’, filata, vilata (paik. lounmurt.)
id., pilistää (Gan 1787) ’id. (karhusta)’ ~ ink
vilistÜJa ’viheltää’ | va vilissÜJa id., (Tsv Kukk) vile
’vihellys’ | vi vilistada ’viheltää, puhaltaa pilliin’.
Ink ja va sanat luult. < vi. — Sm > nr murt. fillista
’viheltää’.
Onomat. sanoja, mahd. samaa alkuperää kuin
vilistä ’vilahdella, välkkyä’, vrt. myös filistä.
Kyrölä Vir 1933 459 (sm ~ vi), SKES 1978 1763.

filtti ks. viltti.
filunki, vilunki, filunkki, vilunkki, filukki, filunski,
viluutti (melko laajalti länsimurt., Ristiina)
’epäluotettava, petollinen, koirankurinen ihminen,
(harv.) viekas eläin; petos, pila, leikki /
unzuverlässiger Mensch, Filou; schlaues Tier;
Betrug, Scherz’, filunkeerata (Pori) ’tehdä
kepposia’

SSA

< nr murt. filunk, filunker ’veijari’ (< filur,
filou (ks. filuri) + halunk ’veijari’), filucker
’kimpsut, tavarat’, filutera ’pettää’.
Karsten 1934 FmS 2 95, SKES 1978 1771.

filuri, viluri, filuuri, viluuri (Gan 1786; melko
laajalti länsimurt., paik. itämurt.) ’petollinen,
koirankurinen ihminen; leikkipuhe; vauhti / Filou;
Scherz’
< nr filur, vur filou(x), filu ’veijari, huijari;
väärinpelaaja, taskuvaras’ (= tansk filur id. < ransk
filou id. + (tansk ruots -r:lliset muodot) tansk
ruots lur ’veijari’ < kas l%ur id.).
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firrata1 (KPohjanm TornLaakso, hajat. muualta
länsimurt.), virrata (hajat. länsimurt.) ’liukua,
luisua; vieriä, pyöriä / gleiten, rutschen’
< nr murt. virra ’paiskata, luiskahtaa, liitää
sivuun (esim. reki), kaataa, heilua edestakaisin’,
huom. myös nr murt. firr(a) ’heilua t. heilahtaa
ympäri’.
SKES 1978 1788.

firrata2 (Gan 1786; paik. länsimurt.) ’pitää
surisevaa ääntä / surren’
< nr murt. Sm firra mm. ’heilua, pyöriä
ympäri pitäen vinkuvaa ääntä’ (= vanh. tansk firre
(heinäsirkasta) ’sirittää’).

Karsten 1934 FmS 2 95, SKES 1978 1771.
Karsten 1934 FmS 2 95.

finni, vinni (yl., myös Verml, ei Ink)
’märkänäppylä, ihomato / Pustel, Mitesser’
< nr vur (1558) finne (< as vinne, ns Finne id.).
— Vi vinn (g. -i ) < as t. nr murt. Vi.

fiskari (As 1731; paik. länsimurt.), viskari
’kalastaja; nuotanvanhin / Fischer’, fiskata
’kalastaa’
< nr fiskare ’kalastaja’, fiska ’kalastaa’.

SKES 1978 1776.

firaapeli, firapeli, vira(a)peli (laajalti murt.)
’varsinaisen (ammatti)työn ulkopuolella tehty työ;
väliaikainen työ; ylityö / Nebenbeschäftigung;
Gelegenheitsarbeit; Überstunden’, fira(a)plata,
viraaplata ’tehdä työtä vapaa-ajallaan, olla
tilapäistyössä’
< ruots, vrt. nr murt. (Uus) firabel ’vapaaaikana tehty työ; loma-, vapaa-aika (alk. illalla,
mutta myös yleensä); kekkerit, kemut’, (Ruots)
firabel, firaven, föraven, fällaben ’loma työstä
(iltaisin)’, fyrabend id. (< saks Feierabend, kas
v‰ır-avent ’pyhäpäivän aattoilta; iltainen vapaaaika työstä’), firabla (Uus) ’tehdä työtä vapaaaikana; juhlia’.
Hellquist 1939 SEO 249, SKES 1978 1782.

firmamentti (Raam 1642) ’taivaankansi /
Firmament’
< vur mmr firmament id. < lat firmamentum.
Kirj. laina.
Streng 1915 NRL 20, 321.

flaata (Yläne Pori), flata (Rauma Pyhäranta)
’litteä, matala / flach’
< nr flat ’litteä, latuskainen, matala’.
flaati, flaatti (Gan 1786; laajalti länsimurt.) ’nolo,
hämmästynyt; alakuloinen, hiljainen / verlegen;
ernst, still’
< nr flat ’hämillään oleva, nolo’.
Karsten 1915 GFL 164.

flaku (Flor 1733), flakku, plaku, laku, lakku
(laajalti et. länsimurt.) ’lippu, tuuliviiri / Flagge,
Wetterfahne’
< nr flagg, flagga, (murt. EPohjanm) flaggu
’lippu’.
Renvall 1823 SSK 1 263 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS 2
96 (sm < ruots murt. flaggu), SKES 1955 43.

flammata (paik. länsimurt.) ’värjätä lankoja
kirjaviksi / Garn bunt färben’, flammu, flamu
’täplä, laikku; täplikkyys, kirjavuus’, flammuinen
’kirjava, loimukas (langat, kangas)’
< ruots flamma ’loimuta, leimuta, liekehtiä’,
murt. Sm flammot ’loimukas, täpläinen (langat,
kangas)’.

SSA

Karsten 1934 FmS 2 96.

flanelli (Gan 1786; joks. yl.), murt. myös
lanel(l)i, franel(l)i, ranelli, planel(l)i, panelli ym.
’Flanell’
< nr flanell (= saks Flanell, engl flannel
’villaflanelli’ < ransk flanelle id., demin. mransk
sanasta flaine ’villakangas’ < keltt *vlan- ’villa’,
vrt. kymri gwlan).
Karsten 1934 FmS 2 97 (sm < ruots), SKES 1955 43.

flaskata (Lönnr l874; EPohjanm), plaskata
’läimäyttää / schlagen’
< nr murt. Pohjanm flaska till ’id., läjäyttää,
sivaltaa’.
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< nr flisa (murt. mm. fl‰ıso, -u) ’liuska,
sirpale, siru; pohjakivi’.
flikka ks. likka.
flinkki (Lönnr 1874; etup. länsi-murt.), plinkki,
linkki ’nopsa, vikkelä; ahkera; taitava, pystyvä;
kunnollinen; mukava, miellyttävä, sopiva / flink;
gut; schön’
< nr flink ’vikkelä, sukkela; joutuisa;
toimekas; ketterä’ (< kas flink).
Lönnrot 1874 SRS 1 943 (sm < ruots), Karsten l934 FmS 2
99.

flintata (paik. länsimurt.) mm. ’läimäyttää, lyödä;
lingota / schlagen; schleudern’
< nr murt. flinta mm. ’lyödä’.

Karsten l934 FmS 2 97.
Karsten 1934 FmS 2 99.

flasku ks. lasku.
flatata (etup. Satak EPohjanm) ’lyödä, läjäyttää /
schlagen, klatschen’
< nr murt. Sm flatta id.
fleeta, fleetta, fleetu, pleetta, leeta, leetti (laajalti
murt.) mm. ’palmikoitu vehnäspitko, kahvileipä /
Weizenzopf’
< nr fläta ’palmikko’, merk. murt. (mm.
asussa fl%eto) myös ’pitko’.
Karsten 1934 FmS 2 98.

flehdata (länsimurt.) ’häärätä kovasti; liikkua
levottomasti
edestakaisin;
löyhyttää
käsiviskaimella viskattuja viljoja / geschäftig
sein; unruhig hin und her laufen; worfeln’
< nr fläkta ’löyhytellä; (murt. Sm) pohtaa
viljaa; juoksennella edestakaisin ovessa’.
flekti, (f)lehta, (f)lehti, (f)letti, fläkti, lekta, plehti
(etup. länsimurt.) ’lietsoin, puhallin jne. /
Gebläse’
< nr fläkt ’tuulahdus; lietsoin’.
fliisu, liisu (paik. länsimurt.) ’kaistale, liuska,
paakku, viipale, hiutale / Streifen, Scholle,
Scheibe, Flocke’

flintta (Renv 1823), plintta, lintta, flinttu, linttu
(etup. länsimurt.) ’piikivi, pieni sileä, litteä kivi;
vanhanaikainen piilukkopyssy / Feuerstein;
Flintschloßgewehr’, flintata, lintata, plintata
’iskeä tulta piikivestä’
< nr flinta ’pii; (vanh.) piilukkopyssy’, flinta
’iskeä tulta piikivestä’.
Karsten 1943 FmS 9:2 90.

flitteri (Schr 1637) ’metallilevy, pelti / Flitter,
Blech’
< vur nr flitter id. < kas flitter ’pieni
metallilevy, kulta-, hopeapelti’.
Streng 1915 NRL 20.

flokki, lokki (paik. länsimurt.) ’patjan t. tyynyn
täytteenä käytetty villa- t. puuvillanöyhtä t. (harv.)
järviruo’on kukinto / Flocke; Blüte des Schilfs’
< nr flock ’nöyhtä, nukka’.
flota, flotta (Renv 1823), fluta, lota, plota, pluta
(paik. länsimurt., Viipuri) ’lautta; laituri / Floß,
Fähre; (Landungs)steg’
< nr murt. Sm flotta (= nr yleisk. flotte) id.
flotta (As 1747; Pyhämaa), flota (Speitz 1642
»Meidän – – Haaxiflotamme»; Kalanti) ’laivasto /
Flotte’

SSA

< vur nr flotta id.
Streng 1915 NRL 20–21.

flunteri, flunra, flynteri (paik. LounSm Ruija
Länsip) ’kampela / Flunder’
< ruots flundra, vur flunder id.
fluuri (Gan 1786; As 1733 Floria partit.; laajalti
länsimurt.),
luuri
(melko laajalti itämurt.
PPohjanm), luori (kaakkmurt.), pluuri (paik.
Satak Häme) ’harso / Schleier; Flor; Mull’
< nr flor id. (< as fl%or).
Karsten 1934 FmS 2 99, SKES 1958 316.

fläkki (Renv 1823; paik. länsimurt.), läkki, pläkki
(murt. hajat.) ’tahra, läiskä; pieni ala /
Fleck(chen)’
< nr fläck ’pilkku, täplä, tahra; pieni paikka’.
Karsten 1934 FmS 2 99.

flöiti (Lönnr 1874; paik. LounSm), flöitti, flöötti
(paik. VarsSm Häme), löiti, löitti (Lönnr; hajat.),
löötti (Jämsä Nurmes), plöytti, plööti (paik.
Häme) ’huilu / Flöte’
< nr flöjt id. (< kas vloite, as fleute ).
Lönnrot 1874 SRS 1 1016 (sm < ruots), Karsten l943 FmS
9:2 9l.

fokka (Schr 1637; paik. länsimurt.) ’keulapurje /
Fock’
< nr fock, vanh. focka id. — Sm vokka
(Suomenl. ranta- ja saarimurt.) id., ink vokka id.,
vokkamasti ’laivan etumasto’, vi (Wied) vokk (g.
voka, voki) ’etumaston alapurje’ < as fok t. ven
fok ’keulapurje, fokka’ (ven < as).
Streng 1915 NRL 21, Ariste 1933 ERL 117, SKES 1955
44, 1978 1807, EEW 1982–83 3902.

folkka, holkka (paik. VarsSm) ’suku, kansa /
Volk, Leute’
< nr folk ’kansa, väki’.
forkka (Porin seud.) ’tarvoin, suksisauva,
pumpun mäntä / Fischtrampe, Skistock, Kolben’
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< nr murt. fork ’sauvoin’ (= nn nt fork
’haarukka’, mn forkr ’puoshaka, keksi’). Vrt.
porkka.
forlooti, follooti, korlooti, vorlooti, vollooti (Lönnr
1880;
kaikki
murretiedot
KPohjanm)
’kaksikerroksisen sängyn edessä oleva verho;
lyhyt ikkunaverho; kaksikerroksinen sänky /
Bettvorhang; Etagenbett’
< nr förlåt, murt. Sm follJåt ’esirippu’.
Karsten 1934 FmS 2 100, SKES 1978 1809.

formu1 ’muotti’, formata ks. vormu.
formu2 ’mesiangervo’ ks. horma.
forsmestari, vors-, fos-, vos-, hors-, hosmestari
(yl. länsi- ja itämurt.) ’metsänhoitaja, metsäherra
(t.
piiripäällikkö
et.
pohjoisempana)
/
Forstmeister’
< nr forstmästare ’metsänhoitaja’.
SKES 1978 1810.

fosfori (Varelius 1845) ’Phosphor’
< nr fosfor (aik. us. kirj. phosphor) = saks
Phosphor, ransk phosphore jne. Nimitys keksitty
1670-luv., pohjana kr ph%osphóros ’valoa kantava;
(myös) aamutähti’.
Hellquist 1939 SEO 232, Koukkunen 1990 Atomi 143.

frakki (Renv 1823; paik. länsimurt.), myös
prakki, rakki ’hännystakki / Frack’
< nr frack id. (nt frak(ke) ’lievetakki,
päällystakki’, saks Frack ’(aik.) päällystakki;
(myöh.) frakki’).
v. Fieandt 1907 Suomi 4:5 14, SKES 1955 44.

frami: olla framilla, tulla framille (Lönnr 1874;
us. länsimurt.), pramilla (SAchrenius 1758; us.
länsimurt.), pramille (ed. alue), ramilla, ramille
(paik. länsi- ja itämurt.) ’esillä, näkyvissä, käsillä;
läsnä, paikalla; käsiteltävänä, puheena; perillä /
vorhanden, hervor, sichtbar, verfügbar; da,
anwesend, zur Stelle’, (>) ka (Vuokkiniemi)
pramilla ’esillä’, prämillä ’esille’

SSA

< ruots framme ’esillä, käsillä, näkyvissä’,
fram ’esille’.
Karsten 1934 FmS 2 100, SKES 1962 618.

fransu, ransu, franssu, ranssu, franssi, pransu
(Renv 1823; etup. länsimurt.) ’ripsu, hapsu /
Franse’ (sm > lpLu ran´s5o ’ripsu, hapsu’)
< nr frans id. (nt frynse, vanh. kiel. franse,
frænse, nn fruns, frunsa < kas frense, saks Franse
jne.).
Lönnrot 1880 SRS 2 362 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS 2
100, SKES 1955 44.

fregatti (As 1790), frekatti, frikat(t)i, reka(a)tti
(rantamurt.) ’Fregatte’
< nr fregatt (< ransk frégate = ital fregata).
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friskaantua, pr-, r- ’tervehtyä, parantua, virkistyä,
piristyä, voimistua’, (sm >) ink riski ’voimakas’ |
ka riski, priski, pri«ski ’rivakka, reipas, sukkela,
terve, eloisa, vilkas, ahkera’
< nr frisk ’tuore, viileä, raikas, raitis; terve
jne.’ (= mr frisker, nn nt frisk < kas vrisch = mys
frisc, saks frisch jne.), nr friska ’puhdistaa,
virkistää’.
Ganander 1786 NFL 1 84, Renvall 1823 SSK 2 80, Karsten
1934 FmS 2 101, SKES 1955 44.

fruukosti (Lönnr 1874; paik. länsimurt.),
hruukosti, pruukosti, ruukosti ’aamiainen; ruoka,
kestitys / Frühstück; Verpflegung’
< nr frukost ’aamiainen’.
Salonius 188l Suomi 2:14 258, Karsten 1934 FmS 2 102,
SKES 1969 888.

Hellquist 1939 SEO 236.

frii, prii, rii (laajalti murt.) ’vapaa / frei’, friisti
(Agr frijst), priisti, riisti ’vapaasti’
< nr mr fri ’vapaa, verovapaa’ (= nn nt fri) <
kas vr‰ı (= mys fr‰ı, saks frei jne.). — Sm friiherra
(Sorol 1625 FrijHerra) ’vapaaherra’ < vur
frijherre, nr friherre ’vapaaherra, paroni’; sm
friiherrinna (LPetri 1670 Frijherinna), friiarinna,
priijarinna (murt.) ’vapaaherratar’ < nr
friherrinna, murt. frierinna id. — Sm friimuurari,
prii-, rii- ’vapaamuurari’ < nr frimurare.

frääsätä (melko laajalti länsimurt.), rääsätä
(KPohjanm
Utajärvi
Rovaniemi)
’niistää
voimakkaasti, äänekkäästi; sähistä, korskua;
pursuta, suihkuta, kuohua; tuulla, myrskytä;
puhua touhukkaasti, äänekkäästi; keittää, paistaa /
sich kräftig, laut ausschnupfen; schnauben,
fauchen; (über)laufen; stürmen; laut sprechen;
kochen’
< nr fräsa ’pihistä, purskua, sähistä; sylkeä
(kissa)’, fräsa upp ’käristää, kiehauttaa’.
Karsten 1934 FmS 2 102, SKES 1969 923.

Wexionius 1650 Epitome 3:9, Streng 1915 NRL 21,
Karsten 1934 FmS 2 100, SKES 1955 44.

friiata (GPCalamnius 1744), priiata, riiata (Gan
1787; yl.) ’kosia, hakkailla / freien, flirten’, (>) ka
riijata (Korpiselkä, Suojärvi)
< nr mr fria ’kosia’ < kas vr‰ıen ’id.; mennä
naimisiin’ jne. — Sm friiari, friijali, priiari, riiari
(Gan; laajalti murt.) ’kosija, hakkailija’ < nr
friare id.
Lönnrot 1886 Lis 146 (sm riiju ’sulho’ < ruots), Karsten
1934 FmS 2 101 (friiata < ruots), SKES 1955 44.

friski (Gan 1786), priski, riski (Gan 1787; laajalti
murt.) ’raikas, raitis, kirpeä, viileä; terve, reipas,
vahva ja suuri, voimakas; pilaantumaton / frisch,
kalt; stark, groß’, friskata, pr-, r- ’virkistää,
raitistaa, puhdistaa, voimistaa; parantaa; lisätä’,

fröökinä (1638 frökinä; laajalti murt.), fröökynä,
pröökynä, röökinä, ryökkinä ’Fräulein’, (sm >)
kaE ryökkinä, kryökkinä, pryökkinä ’neiti’
< mmr vur fröken ’naimaton ruhtinatar t.
prinsessa, ruhtinaan tytär; naimaton kreivin,
sittemmin myös muun aatelismiehen tytär,
yleensä (keski- t. ylempiin luokkiin kuuluva)
naimaton nainen’ < kas vrouken, vröuken
’prinsessa, ylhäinen nuori nainen’, demin. sanasta
vrouwe ’rouva’.
v. Fieandt 1907 Suomi 4:5 14 (sm < ruots), Streng 1915
NRL 21 (sm < mmr vur < kas), SKES 1955 44.

fuhti, huhti (LönnrLis 1886; paik. länsimurt.)
’kosteus, veto / Feuchtigkeit, Luftzug’, fuhtinen,
fuktinen, huhtinen ’kostea, märkä’

SSA

< nr fukt ’kosteus, märkyys’, fuktig ’kostea,
märkä’.
Lönnrot 1886 Lis 30 (sm huhti < ruots), Vilkuna 1950
Ajantieto 116.

funteerata, hunteerata, vunteerata (LönnrLis
1886; laajalti länsimurt., paik. itämurt.) ’miettiä /
überlegen, bedenken’, funteerinki ’tuumailu,
ajattelu’
< nr fundera ’miettiä, tuumia’, fundering
’tuumailu, ajattelu’.
Lönnrot 1886 Lis 32 (sm < ruots), Wichmann 1893 Suomi
3: 6:2 18, Karsten 1934 FmS 2 102, SKES 1978 1813.

funtti (vanh. kiel., Agr) ’kastemalja /
Taufbecken’
< nr funt, mr funter, fonter id., vrt. mn funtr, nt
font, (vanh.) funt < kas vunte, vonte, mfriisi font,
funt, ags font id. < lat fons g. fontis ’lähde;
(kirkoll. kiel.) kastemalja’.
Streng 1915 NRL 21–22, SKES 1955 44.

fursti (1597 perindo Fursti; vanh. kiel.) ’ruhtinas
/ Fürst’
< vur nr furste = mt furste (< as, vrt. mas mys
furisto, kas vurste, vorste, saks Fürst, alkup. merk.
’ensimmäinen’). — Sm furstinna (Ljungo
1601) ’ruhtinatar’ < vur nr furstinna id. — Ks.
försti.
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lautasuojus; lokero, säiliö, kolo / Futteral; Fach,
Behälter, Loch’
< nr fodral, murt. futral ’kotelo, suojus,
päällys; tappi’ (= tansk foderal, futteral ’suojus’ <
saks Futteral, 1419 futral id. < klat fotrale id.). —
Sm –tlaari-loppuiset muodot paik. itämurt. mahd.,
kuten au futƒloaru (Njekkula Riipuskala) ’kotelo’
< ven futljár id. (< saks); vi vudraal, vutral (g. -i)
id. < saks, vutlar < saks t. ven.
SKES 1978 1827.

fuuki, vuuki, huuki, huuv(v)i (us. länsimurt. Karj)
’(pystysuoran) sauman saumauskohta; sadeveden
johtamiseksi tehty uurros; lautalevy, viilu;
saumaushöylä; sahan hampaiden tasauksessa
käytetty viila / (Stoß)fuge; Regenrinne;
Holzplatte; Abrichthobel; Sägenfeile’, fuukata, v-,
h-, fuuata, h-, huuv(v)ata (laajalti länsi- ja
itämurt.) ’viilata sahan hampaat yhtä pitkiksi;
tasoittaa laudan tms. syrjä saumausta varten;
tehdä laudan tms. sivupintaan ura ponttiliitosta
varten’
< nr fog ’liitos, liite; sauma, jatkos’, foga
’liittää, saumata, jatkaa’.
Wessman Vir 1909 35, SKES 1978 1827.

fuurmanni (Lönnr 1874), vuur-, huur-, puur-, fur-,
fyyr-, vuormanni (laajalti murt.) ’kuorma-ajuri /
Fuhrmann’
< nr forman id.

Streng 1915 NRL 22, SKES 1955 44.

fuskata (Lönnr 1874; us. länsimurt., paik.
itämurt.), vuskata, (paik. etup. länsimurt.) huskata
’hutiloida, vilpistellä, pettää, väärentää / betrügen,
pfuschen’, fusku ’vilppi, petos, petkutus, vääryys’,
fuskari, vuskari, huskari
< nr fuska ’hutiloida, pettää, viekastella’,
fuskare = nt fuske < saks fuschen, pfuschen,
Pfuscher.
Wessman 1936 FmS 4 271, SKES 1955 44, 1978 1826.

futraali (Lönnr 1874), vutraali, futlaari, vutlaari,
hutraali, hutlaari jne. (melko laajalti länsi- ja
itämurt., eniten VarsSm Satak) ’kotelo, suojus;
ruumisarkun
ympärille
hautaan
pantava

SKES 1978 1827.

fuutmantteli, vuut-, huut-, fuur-, vuur-, huur-,
huusmantteli, huurmantteri (paik. VarsSm LUus
EPohjanm Häme Savo, muualla hajat.)
’nahkapeitto reessä t. kärryissä / lederne
Schutzdecke im Schlitten od. Wagen’
< nr fotmantel id., oik. »jalkapeitto». Sm fuur, vuur-, huur-alkuiset sanat ehkä sanan fuurmanni
(ks. tätä) vaikutusta.
SKES 1978 1827.

fuutrata, vuutrata, huutrata (paik. VarsSm Uus
Satak EPohjanm) ’pyytää jtak hintaa, velkoa;

SSA

edellyttää, odottaa, vaatia, kaivata / fordern;
erwarten, brauchen’
< nr fordra ’vaatia, velkoa’.
Karsten 1934 FmS 2 102.

fylli, vylli, hylli, fyllinki, vyllinki, hyllinki (laajalti
länsi- ja itämurt.) ’täyte, tilke (esim. lattiassa ja
välikatossa); täytemaa; täytemaasta muodostettu
valli, penkere; kengän välipohja; oven peili /
Füllung; Aufschüttung; Wall; Zwischensohle’
< nr fyllning, fylling ’täyte, täytemaa’, fylla
’täyttää, panna täyte(ttä)’.
Saxén Vir 1898 10, Karsten 1934 FmS 2 131, Karsten 1943
FmS 9:2 134, SKES 1978 1827.

fyrkka (slang.), fyrkkä (hajat. länsimurt.) ’raha,
kolikko / Geld(stück)’
< nr fyrk ’ropo, penni’, mmr fyrck ’eräs
kolikko’, vur fyreck, fyrick (< kas).
Rytkönen Jyväskylän sanomat 1954 6.

fyyri (Lönnr 1874; etup. länsimurt.), fyyry
(Stjerncreutz 1863), hyyry, vyyry ’majakka /
Leuchtfeuer’
< nr fyr id. — Sm fyyr(y)pooki (Lönnr; murt.
harv.) id. < nr fyrbåk id. < kas v%urb5ake id. (v%ur
’tuli’, b5ake ’merimerkki’).
Karsten 1943 FmS 9:2 94 (sm fyyrypooki < ruots), SKES
1978 1829.

fällä, vällä, fälli (paik. LounSm KPPohjanm
Länsip), fälly (Lönnr 1874), välly (Evijärvi Ii)
’hiiren-, rotan- t. kärpänloukku / Mause-, Rattenod. Hermelinfalle’
< ruots fälla ’loukku, sadin’.
Karsten 1934 FmS 2 103, SKES 1978 1838.

fämpööri, vämpööri, vämpyöri (Peräp Ruija) ’iso
yksi- tai kaksimastoinen merivene Ruijasta /
großes ein- od. zweimastiges Segelschiff’
< norj fembøring, -byrding id.
SKES 1978 1839.
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fänikkä (Agr), fännikkä ’lippu, lippukunta; seura,
lauma, seurue, perhe; merkkipoiju, verkonmerkki
(VarsSm Pori) / Fahne, Fähnlein; Schar, Familie;
Netzboje, -zeichen’
< vur fännika, fännike, mmr fänika ’(pieni)
lippu; sotajoukko-osasto, joka taisteli oman lipun
alla, (aik.) pataljoona, (myöh.) komppania’ = mt
fænnike (< kas veneken demin. sanasta vane
’lippu; lippukunta’).
Streng 1915 NRL 23, SKES 1955 44.

färi (Gan 1786; As 1747 Färimiehet ’lautturit’;
Pohjanm Peräp Länsip), häri (Peräp), väri
(KPPohjanm Kain Kittilä), föri (VarsSm
Loimaa), värjä (Kain) ’lautta, lossi / Fähre’
< nr färja, färj-, murt. Sm myös färi- id. = mr
færia, nt færge, vanh. færje, mn ferja. — Sm
färikara (Gan; EPohjanm Peräp) ’lautturi’ < nr
färjkarl id.
Salonius 1881 Suomi 2:14 258 (sm färi < ruots färja),
Karsten 1934 FmS 2 103 (sm färikara < ruots), SKES 1955
44.

färmi (paik. VarsSm Satak) ’reipas, toimelias,
taitava / flink, gewandt’
< ruots färm ’nopsa, joutuisa, näppärä’.
färski (Lönnr 1874; hajat. länsimurt.), värski (vars.
KaakkHäme kaakkmurt.), ferski (Perniö Somero),
verski (sav- ja kaakkmurt.) ’veres, tuore / frisch’ ~
ink värski id. (< sm) | va värski, värske ’tuore,
uusi; hyvä’ (< sm ja vi)
< ruots färsk ’veres, tuore’ (< kas versch
’tuore, uusi, raikas’); sm ver- alkuisessa
variantissa saattaa ositt. olla veres sanan
vaikutusta. — Vi värske ’tuore, veres, raitis,
raikas’ < kas.
Karsten 1934 FmS 2 103 (sm < ruots), SKES 1978 1709–
10.

fästinki (As 1673), västinki (us. murt.), fästninki
(Lönnr 1874; paik. VarsSm Satak) ’linna,
linnoitus, varustus; vankila; (paik. savmurt.)
vankeus, vankeusrangaistus / Burg, Festung;
Gefängnis; Haft(strafe)’
< nr fästning ’linnoitus, linna, linnavankeus’.
Karsten 1944 FmS 10 614, SKES 1978 1847.

SSA
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fästätä1, festata (paik. länsimurt.), västätä (paik.
itämurt.) ’kiinnittää; sonnustautua; (kaakkmurt.)
kotkata / befestigen; sich kleiden; nieten’
< ruots fästa ’kiinnittää, vahvistaa jne.’.

följätä, völjätä (Lönnr 1880), höljätä, följata,
völjata, feljätä, veljätä (laajalti länsimurt., paik.
itämurt.) ’kuljettaa, viedä; johdattaa, ohjata;
kulkea perässä, seurata / bringen; führen; folgen’
< nr följa ’seurata, saattaa, noudattaa’.

SKES 1978 1847.

Lönnrot 1880 SRS 2 1045, Karsten 1934 FmS 2 103.

fästätä2 (paik. KPohjanm Peräp Länsip Oulu),
västätä (IUus, paik. itämurt.), hästätä (Kittilä),
fästata (Kemi) ’leikkiä, telmiä, elämöidä;
kiusoitella; kamppailla, nähdä vaivaa, yrittää
(useita kertoja) / spielen, toben, lärmen; necken;
kämpfen, sich Mühe geben, (mehrmals)
versuchen’
< mr fästa sik ’tekeytyä lujaksi, tehdä
vastarintaa’, vrt. nr murt. Sm fästa på ’mahtaa’.

förhööri, vörhööri, hörhööri, hörhööli (Hattula
Loppi)
’nuhtelu,
puhuttelu
/
Tadel,
Zurechtweisung’, förhöörätä (Pori), förhyörätä
(Verml) ’kuulustella, tutkia’
< nr förhör ’kuulustelu’, förhöra ’kuulustella’.

Karsten 1934 FmS 2 103.

följy, völjy, föli (Lönnr 1874), völi, föly, völy, feli
(eri variantit laajalti murt.) ’seura, joukko; kyyti,
kyydissäolo / Gesellschaft, Begleitung, Fahrt,
Mitfahrgelegenheit’, följyssä, völjyssä, fölissä,
völissä, hölissä, fölyssä, völyssä ’mukana, kanssa,
seurassa’
< nr följe, murt. Sm föli, följo ’seura,
seurue’, i följe ’mukana, seurassa’.
Lönnrot 1880 SRS 2 1045, Karsten 1934 FmS 2 103, SKES
1978 1854.

följäri, völjäri, höljäri, följari, völjari
(Stjerncreutz 1863; paik. länsi- ja itämurt.)
’saattaja, seuralainen; seinän pullistuman
oikaisemiseen käytetty tukeva puu; laivan (keulat. perä)vantaan sidepuu; nuotan paulaan kierretty
vahvistussäie; höyläpenkin ruuvilla liikutettava
leuka
/
Begleiter;
Stützpfosten
zur
Wandbegradigung; Stützholz am Steven;
Verstärkungsstrang im Sim des Zugnetzes; Zange
der Hobelbank’, (sm >) au völläri ’kammertuneen
seinän suoristinhirsi’
< ruots följare ’seuralainen (vanh.); seinän
suoristinhirsi; laivan (keula- t. perä)vantaan
sidepuu; köyteen kulumisen estämiseksi nuoralla
kiinnitetty puurima’.

SKES 1978 1855.

förkkeli, vörkkeli, förkköli, vörkköli, hörkkeli jne.
(melko laajalti murt.) ’esiliina / Schürze’
< nr förkläde, murt. förkel, förkäl id. — LpN
(Friis) firkal, virkal < ruots.
Wessman Vir 1909 35, SKES 1978 1855.

förklaarata, vörklaarata (Renv 1823; paik. etup.
länsimurt.)
’selvittää,
selittää;
vedota
korkeampaan oikeusasteeseen / (er)klären;
Berufung einlegen’, förklaarinki (As 1732),
vörklaarinki
(Renv), vorlaarinki
’selitys,
(oikeuden)selvitys’
< nr förklara ’selittää, julistaa, väittää’,
förklaring ’selitys, julistus’.
SKES 1978 1855.

förleekari, vörleekari, förleikari, vörleikari,
förle(e)kkari, vörle(e)kkari jne. (laajalti murt.)
’liemikauha / Suppenkelle’
< nr förläggare, nr murt. Sm mm.
förläggar(ä), fyriläggar id.
Wessman Vir 1909 154, Karsten 1934 FmS 2 103, SKES
1978 1855.

förliisata (Stjerncreutz 1863), vörliisata,
forliisata (paik. KPPohjanm Peräp Ruija) ’tehdä
haaksirikko / Schiffbruch erleiden’, förliisari
(Raahe) ’haaksirikko’
< nr förlisa ’tehdä haaksirikko’.

SKES 1978 1854.
SKES 1978 1855.

SSA

förmaaki, vörmaaki, förmaakki, vörmaakki,
förmakki, föörmaaki, vermaaki, vormaaki (yl.
länsimurt., paik. itämurt.) ’vieraskamari, talon
paras huone, sali / Gästezimmer, das beste
Zimmer im Haus, Salon’
< nr förmak ’eteinen; vierashuone’.
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Wessman Vir 1909 35, SKES 1978 1855.

förskuu, vörskuu, försku, försky, vörsky (paik.
etup. länsimurt.) ’vanhaan saappaaseen entisen
tilalle vaihdettava uusi terä t. päällinen /
Ersatzsohle od. –schaft für einen Stiefel’
< nr försko ’jalkineen terä’.

Karsten 1943 FmS 9:2 95, SKES 1978 1855.
SKES 1978 1855.

förmitätön, vörmitätön, hörmitätön (paik.
KPPohjanm Kain Peräp Länsip) ’mitätön,
kelvoton, mahdoton / untauglich, unmöglich’
< nr för ’liian, peräti, kovin tms.’ + mitätön.
SKES 1978 1854.

förmyntäri (Flor 1688), -mynt(t)ari, -mynteri, minteri, -mintäri, -muntari (kaikissa myös v-),
formyntäri, -mynteri, -mintari (kaikissa myös v-),
hormintari, -muntäri (laajalti murt.) ’holhooja /
Vormund’
< ruots förmyndare, mr formyndare id. (< kas
vormunder). — Vi föörmünder, -mölder, mönder, vöölmönder, -mölder ’kirkonisännöitsijä,
kirkkoväärti’, li vÜJarbinder, -mender, verbender, binder,
–mender,
v%erminder,
p%ermendqr,
p‰ıermendqr ’id., holhooja’ < saks; lpN farmindâr,
formindâr ’holhooja’ < nn formynder id.
Ganander 1787 NFL 3 350 (sm ~ vi), Wessman Vir 1909
35, Karsten 1934 FmS 2 104 (sm < ruots), SKES 1978 1809,
1855.

förpannata,
vörpannata,
forpannata,
vorpannata, horpaanata, porpan(n)ata jne. (paik.
länsi- ja itämurt.) ’sadatella, manata /
(aus)schimpfen,
(ver)fluchen’,
förpannattu,
forpannattu (Agr forbannattu), vorpannattu,
porpannattu ’peijakas, pahus, vietävä’
< nr förbanna ’kirota’, mr förbanna, forbanna
’julistaa pannaan, kirota’, nr förbannad ’kirottu’
(< kas vorbannen).

försti1 (Pictorius 1622), vörsti (Lönnr 1880)
’ruhtinas / Fürst’, yhd. (vanh. kiel.) Isoiförsti
(1584), Swriförsti (1615)
< vur mr förste id. (< as, vrt. mas mys furisto,
kas vurste, vorste, saks Fürst, alkup. merk.
’ensimmäinen’). — Sm förstinna (Schr 1637)
’ruhtinatar’, yhd. Periförstinna, Suuriförstinna <
vur mr förstinna id. — Ks. fursti.
Streng 1915 NRL 24–25, SKES 1955 44–45.

försti2, vörsti (paik. länsimurt.) ’koetteeksi
tekeminen, koetus; jkn pelin t. leikin pelivuorojen
määräämiseksi suoritettu koelyönti t. -heitto,
pelivuorojen
määräämistoimitus;
muotti,
paininpuu; päällysmies, huomattava henkilö;
härän nimi / Versuch; Probe (–spiel, -schlag, wurf); Gußform, Vorrichtung zum Biegen von
Holz; eine hervorragende bzw. vorgesetzte
Person; Name für einen Ochsen’, förstätä,
vörstätä (LönnrLis 1886) ’ratkaista pilppu- t.
muussa heittopelissä, kuka saa alkaa pelin;
kokeilla, koetella jtak; yrittää, hankkia lähtöä’
< nr förste, första ’ensimmäinen’.
Lönnr 1886 Lis 206 (vörstätä < nr), SKES 1978 1855.

förvalttari (Lönnr 1874; laajalti murt.),
vörvalttari, föörvalttari, vöörvalttari, vyörvalttari
’tilanhoitaja, sahan t. tehtaan isännöitsijä;
työnjohtaja, esimies / Guts-, Sägewerk-,
Fabrikverwalter, Vorarbeiter, –steher’
< nr förvaltare id.

Streng 1915 NRL 24, SKES 1955 44, 1978 1810.
SKES 1978 1855.

förskotti, vörskotti, ferskotti, verskotti, forskotti,
vorskotti (enemmän tietoja länsi- kuin itämurt.)
’ennakkomaksu / Vorschuß’
< nr förskott id.

fööri1, vööri, fyyri, föri, fyöri, hyöri, vyöri
(LönnrLis 1886; us. murt.), vyöry l. vyörä
(LönnrLis) ’veneen t. laivan keula; etumies,
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johtaja, pomo, opastaja; ohjaus, johto; ylpeä,
ylväs / Bug; Vormann, Vorarbeiter, Führer;
Führung; stolz’
< nr för ’keula, kokka’ (vasta 1807 fören;
partikkelin för ’edessä, esi-’ substantiivista
käyttöä).
Karsten 1943 FmS 10 610, SKES 1978 1830.

fööri2, vööri, fyöri, vyöri, vöyri, hyöri, hööri
(melko laajalti länsi- ja itämurt.) ’keli; sää, ilma;
suotuisat olot; vauhti, kyyti / winterlicher
Straßenzustand; Wetter; günstige Verhältnisse;
Fahrt’
< nr mr före ’(hyvä) keli’ = nt føre.
Karsten 1934 FmS 2 103, SKES 1978 1830.

föörmanni, vöör-, fyör-, vyör-, för-, fyyrmanni
(paik. etup. länsimurt.) ’esimies, etumies, työn
valvoja / Vorarbeiter, Arbeitsaufseher’
< nr förman ’päällysmies, esimies’.
föörätä, fyörätä (Gan 1786), vöörätä, föörata,
vyörätä, fyyrätä, hyörätä, höörätä (eri variantit
laajalti murt.) ’kuljettaa, viedä, siirtää; johdattaa,
opastaa, ohjata; järjestää, hoitaa, hallita; seurata,
noudattaa / transportieren, bringen; führen,
lenken, leiten; für etw. sorgen, (sich) beherrschen;
(ver-, be)folgen’ (> ka vyörätä ’kuljettaa’),
fööräri, vööräri, föörari, fyöräri, vyöräri, fyyrari,
vyöräli ’kuljettaja, opastaja, saattaja; vangin-,
veturinkuljettaja’
< ruots föra ’viedä, kuljettaa, johtaa, käyttää’,
förare ’viejä, kantaja, kuljettaja, johtaja’.
Lönnrot 1880 SRS 2 1026, SKES 1978 1830.
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gallona, galloni ’eräs anglosaksinen vetomitta /
Gallone’
< engl gallon << klat galleta (mransk jaloie
’nestemitta’), galletum (ags gellet ’kulho, vati’);
mahd. keltt alkuperää.
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grilli ’parila / Grill’, grillata ’pariloida, paahtaa’
< nr grill ’parila’, (<) engl grill ’id.;
pariloiminen, pariloitu ruoka; pariloida; paistua
parilalla’ < ransk gril ’parila’ (<< lat craticula
demin. sanasta cratis ’palmikoima, korityö’).

Pulkkinen 1984 LokSp 60, OxfEt 1985 387.

gangsteri ’rikollisjoukkueen jäsen / Gangster’
< engl gangster id. (♦ gang ’joukko, joukkue,
sakki’).

Hellquist 1939 SEO 299, Pulkkinen 1984 LokSp 63, OxfEt
1985 414.

grogi ’Whiskysoda; Grog’
< ruots grogg, (<) engl grog.

Pulkkinen 1984 LokSp 60, Koukkunen 1990 Atomi 150.
Pulkkinen 1984 LokSp 63, Koukkunen 1990 Atomi 157.

gentlemanni ’herrasmies / Gentleman’
< engl gentleman (mukailtu sanasta vanh.
ransk gentils hom, nyk. gentilhomme, alkuosa
vanh.
ransk
gentil
’korkeasukuinen,
jalosyntyinen’ < lat gentilis ’(samaan) sukuun
kuuluva, sukulais-’ ♦ gens ’heimo, suku’).
Pulkkinen 1984 LokSp 60, OxfEt 1985 394, Koukkunen
1990 Atomi 151–52.

gini
’vars.
Englannissa
valmistettu
katajanmarjaviina / Gin’
< engl gin (lyh. sanasta Geneva ’eräs laji
spriitä’, pohjautuu lat sanaan iuniperus ’kataja’).
Pulkkinen 1984 LokSp 61, OxfEt 1985 394, Koukkunen
1990 Atomi 154.

gorilla ’Gorilla’
< ruots engl jne. gorilla, tullut englantiin 1847
kr sanasta gorillas (mon. akk.), jolla erään vanhan
matkakertomuksen mukaan kutsuttiin Afrikan
länsirannikolla asuvia karvaisia ihmisiä.
Hellquist 1939 SEO 294, Koukkunen 1990 Atomi 155.

gramma (Lönnr 1874 grammi, krammi) ’Gramm’
< kr-lat gramma ’kirjoitusmerkki; pieni
painomitta’.
gramofoni ’levysoitin / Grammophon’
< ruots grammofon, engl gramophone, ns
Grammophon jne., muodostettu kr sanoista
gramma ’kirjoitusmerkki’ ja ph5on%Fe ’ääni’.
Valmistettu 1887.
Hellquist 1939 SEO 295.

guttaperkka, murt. kuttaperkka ’Guttapercha’
< ruots guttaperka jne., yl. Euroopan kiel.;
tulee malaijin sanoista getah ’kumi’ ja percha
’puu, jonka maitonesteestä aine valmistetaan’.
Hellquist 1939 SEO 314, OxfEt 1985 420.

SSA

ha, hah, haa, haah (Gan 1786) ’kuinka?, mitä? /
wie?, was?’ ~ ink hah id. | ka ha(h) ’mitä sano(i)t?;
kehotus’ | veE ha ’hä?, ha?’ | vi (Hiidenmaa) haa
’mitä?’. Vrt. hä.
Kettunen 1922 LVeHA 1 26 (sm ~ ve), Kettunen 1940
SmMurt 3 260–61 (+ ka), SKES 1955 45 (+ vi).

haahka (JuslP, Gan 1786; useimm. murt.),
aahka (Johannes), hahka (Raam 1642; VarsSm
PHäme IUus EPohjanm), ahka (Lönnr 1874;
Pori), haha (Kalanti Taivassalo) ’Somateria
mollissima / Eiderente’ ~ ka hoahka ’iso
kalalokki; haahka’ | vi hahk, ahka, ahkas, aha
’haahka’. — Samaa alkuperää ovat ilm. sm
haahkea, hahkea (Lönnr) ’harmaa’, haahko
(Lönnr) ’harmaa lammas’ | ka hoahka ’harmaa
(villa)’, hoahko(i) ’harmaa (emä)lammas’ | ly
huahk((e), hoahk, huohk ’harmaa (et. lammas)’,
huahkoi, huohkoi ’harmaa lammas’ | ve hahk
’harmaa’, hahkoi ’harmaa lammas’ | va 5ahka
’harmaa’ | vi hahk, ahk ’(tuhkan)harmaa’ | li %oCgi,
5aC gi (< *hahkainen) ’harmaa’.
Olettamalla
sanueen
alkumerkitykseksi
’harmaa’ ja ims sananalkuista h:ta sekundaariksi
on pidetty mahdollisena, että tähän yhteyteen
kuuluisivat mdE a«so, M ak«sa ’valkea, puhdas;
(silmän, munan) valkuainen’ | tVser o«so, o«sÄq, o«s
’valkea; vaalea; puhdas’ | ostjE a«s, ä«s ’valkea
savi; liitu’, mutta nämä rinnastukset ovat
epävarmoja. — Ims > ven gága, gágka, gávka,
gágun jne. ’haahka’.
Kalima 1915 OLR 88–89 (sm ~ ka vi; ka > ven), Toivonen
Vir 1936 225–27 (+ ve va li ? md ? tvser ? ostj), SKES 1955
45 (+ ly), DEWOS 1966 5 (?? ostj), Koski 1983 Väri 56–59,
171–75, UEW 1988 3–4 (md ja tvser sanat kuuluvat yhteen;
ims ja ostj sanojen kuuluminen tähän epävarmaa).

haahla (Lönnr 1874; KSm Savo Karj), hahla
(Lönnr; VarsSm KSm Häme Uus), hahlo
(Mennander 1699; VarsSm Satak PHäme Peräp
Länsip), tav. mon. haahlat jne. ’rautainen t.
puinen padankannatinlaite, jonka pituutta voidaan
pykälärivistön ja liikuteltavan silmukan avulla
säädellä; rautaketjut, joiden päässä olevassa
koukussa pata riippuu; ketjujen, rautakahleiden
rengas; pykälän muotoinen syvennys seipäässä,
pylväässä, maston t. kaivonvintin päässä /
Kesselhaken; Kerbe’ ~ ink hahlat mon. ’korentoa
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ja sen poikkipuuta yhdistävät määrlyt’ (nuotiolla
pata riippui harjariu’usta hahloissa, ts.
jonkinlaisissa ketjuissa) | ka hoahla ’haahla,
tulisijan yläpuolella oleva keittoastian kannatin;
koukku, lenkki’ | ly huahlad ’haahlat
(vanhanaikaisissa kiukaissa keittäessä)’ | ve hahl
id. | va ahila ’vitjat, kahleet; padankannatin’ | vi
ahel (g. –a), ahelas (tav. mon. ahelad), ahelik,
ahilas ’kahle; ketju; jono’, katla-ahelas ’rautainen
pykäläinen padankannatin’
< germ, vrt. mys h5ahala, h5ahila, h5ahla, h5ala,
kys h5ahale, h5ahel, h5ael, saks Hahl ’koukku, josta
pata tulella riippuu’. — Sm > lpR (LÖ) aulemuore, N (h)aw |le-muorr&a ’kodan orsi,
poikkipuu, josta patakoukku t. –ketjut riippuu’, In
ävli ’haahla; (mon.) lehmän ketjut’, Ko ia´vl#e (Kld
T) ’haahlat, keittokoukku (rautainen) t.
keittoketju’.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 496 (sm vi ~ mys hahla),
Lindström 1859 KeltGerm 144 (sm < germ), Mikkola 1895
SM 2 76 (germ alkumuoto *h5ahl%o, goot *h5ahla), Setälä
1906 SUSA 23:1 32 (+ ka va; sm haahla < goot *h5ahla,
vanh. h5ahl%o; va vi < *h5ahila), Karsten 1943 FmS 9:2 96–
100 (toisin), SKES 1955 45 (+ ly ve; todennäk. sm > lp),
Hofstra 1988 NOWELE 11 34– 36.

haaksi (: haahden, vanh. kiel.: Agr mon. nom.
hahdet, adess. haaxilla ym.; murt. vain Raam
kielestä opittuna), (anal.) haahti, hahti (vanh.
kiel. ja harv. murt.) ’alus, pursi, laiva / Schiff’,
yhd. haaksirikko (Agr), vrt. myös vi pn.
Aaksisaar, Haksisaar, Haaksesaar, Haaksisaar
’Klein-Wrangelsholm’
? = mdE «sak«s, t«sak«s ’(savi)astia, –ruukku,
pata’, t«sak«ske ’kenno (mehiläispesässä)’. — Sm >
lpR (LÖ) hakse, hausa, Lu haksa ’laiva’, samoin nr
murt. hakse, hakks, hakksä ’pieni laiva’.
Rietz 1862–67 SDL 235 (sm ~ ruots), Thomsen 1869 GSI
39 (sm > ruots), Ahlqvist 1871 KO 152 (sm ~ lp), Budenz
1879 NyK 15 164 (sm > lp), Paasonen 1896 KielLis 8 (sm ??
~ mdE), Toivonen Vir 1924 19–20 (sm ~ md epäilyksittä),
SKES 1955 45 (+ vi), Kettunen 1958 UAJ 30 252 (vi ei
tähän), UEW 1988 781 (md epäilyksittä).

haalata (Gan 1786; yl.) ’hilata, nostaa; haalia,
hamuta, kerätä / schleppen, heran-, heraufziehen;
sammeln’ ~ ink h5alata ’vetää purjeet ylös, vetää
maalle, esim. laiva; korjata pois, talteen’ | vi
haalata, haalada ’vetää, tiukentaa (köyttä)’

SSA
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< nr (nn mn) hala ’hilata; lappaa’ = nt hale, as
holl halen id., mas kys hal%on ’vetää, temmata
luokseen’.

syliinsä, haroa’, hoamota ’kerätä syliinsä, haalia’,
hoamuta ’hamuta, koota käsiinsä t. syliinsä,
tavoitella umpimähkään’. Vrt. hamuta.

Renvall 1823 SSK 1 43 (sm < ruots), Ariste 1933 ERL 45
(vi < nr murt. Vi), Karsten 1934 FmS 2 105, SKES 1955
45.

haamatti (Eurén 1860; PäijHäme) ’äly /
Verstand’, haami (Lönnr 1874; ei tietoja murt.)
id., ? haamita (Ink run.) ’nähdä, havaita (?)’:
»Oho onnein näkisin, Haamitsisin haltijain»,
hamata (Lönnr; ei murret.) ’huomata’, vrt. myös
ve hama, ham ’järki; muisti’, hamatoi, -t%o
’älytön’ | viE hamadzYo ’havaitsen’. Vrt. havaita.

haalea (Alm 1735; yl.), halea (1654; VarsSm
Satak EPohjanm), halja (1732; VarsSm LUus)
’lenseä, lauha (esim. vesi, ilma); vaalea,
haalistunut, kalpea; sininen (erik. vaaleansininen);
laimea, laiha, heikko; lauhkea, surullinen /
lau(warm); fahl, hell(blau); blaß’, haaleta,
haalistua ~ ink h5alia ’haalea; haalean värinen’,
hall‰ıa ’suru, ikävä’ | ka hoalie, hoalakka ’haalea,
vaalea, kalpea, vähäverinen’, hoalistoa ’haalistaa,
vaalentaa, lämmittää haaleaksi’, hoalistuo
’ilmasta: lämmetä; haalistua, vaaleta, virttyä’,
halie ’vaalea, kelmeä, kirkas, valju, haalea; rakas,
armas, kiintynyt jhk’ | va (Kukk) hallia ’ikävä’ |
vi hale (g. –da) ’haikea, surullinen, murheellinen;
surkea, kurja, viheliäinen; säälittävä, surkuteltava;
(murt.) vaalea, heikosti värjätty’, halastada
’armahtaa, antaa armoa; sääliä’ | li al5astq id.,
al5astli ’armelias’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 137 (sm halea ~ vi hale),
Kettunen 1938 LivW 7 (vi halastada ~ li), SKES 1955 45
(sm ~ li), EEW 1982–83 268 (vi sanojen yhteyteen kuuluu
varmasti vain li ja sm halea ’surullinen’).

haalia (Hemm 1605; yl.) ’koota siellä täällä,
kahmia, ahnehtia itselleen, hankkia, hommata,
etsiä, haeskella, noutaa, hakea / sammeln,
zusammenraffen’ ~ vi (Wied; run.) haalida
’raivata, perata’, murt. (Kuusalu) aalida ’köydellä
vetää laivaa satamalaituriin’.
Luult. ainakin osaksi haalata sanan johd:ia.
SKES 1955 46, EEW 1982–83 240.

haamata (hajat.) ’hamuilla, kahmaista /
ergreifen’, haamia (paik. VarsSm ja savmurt.)
’hapuilla, tavoittaa käsin t. hampain, tarttua;
haalia, koota, ahnehtia’, haamoa (LPetri 1644),
haamuta (Gan 1786; kaakkmurt. Pohjanm Peräp
Länsip) ’ahnehtia, haalia, kahmia, koota;
tavoitella käsin, haparoida, kurkottaa’ ~ ink
h5amia ’syödä hätäisesti’ | ka hoamata ’kerätä

Hakulinen Vir 1942 56, SKES 1955 46.

haamu (Jusl 1745; yl.), haamo (Hemm 1630;
murt. hajat.), hahmo (Agr; länsimurt. paitsi PSm,
harv. itämurt.), hahmu (Renv 1823; murt. harv.)
jne. ’aave, kummitus, varjo, varjosielu;
kasvonpiirteet, muoto, ilme / Gespenst, Schatten,
Schemen; Gesicht, Gestalt’ ~ ka hoamu ’haamu,
harhanäky; hölmö’ | va 5amo ’aave, haamu,
kummitus’ (h5amo, h5amu id. < sm)
= mdE t«sama, M «sama ’kasvot; rinne’. —
LpLu hapm%e ’haamu, aave, hahmo’, hàpm%e
’ulkonäkö, ilme, luonne, määräystapa; hahmo’, N
habme ’ulkomuoto, näkö, hahmo; harha-,
varjokuva’, h5abmâ ’linnun t. muun eläimen
nyljetty nahka, hahmo, ulkonäöltään jkta
ilmeisesti muistuttava, kaksoisolento’, In häämi
’ulkonäkö, hahmo; kummitus, haamu’, Ko
hiJa´mm#e ’hahmo, epäselvä muoto (esim. ihmisen
pimeässä)’ lienevät lainoja sk (vrt. mn hamr
’ulkokuori, nahka, hahmo’, nn ham ’id.; haamu’)
eikä sm taholta (lpLu hapm%o ’ulkonäkö’ < sm).
Myös sm sana on voinut saada sk vaikutusta.
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va), VW 2 1876 142 (+
lpN habme, md), Setälä 1890–91 ÄH 288 (+ lpR Vsibmo
’hahmo, ulkomuoto’), Qvigstad 1893 NL 187 (lpN < sk),
Ojansuu 1918 KAÄH 62 (+ ka), Ariste Vir 1932 133 (va
h5amo < ink t. sm), SKES 1955 46 (+ ? lpR; lpLu < sm; sm
sanassa ehkä sk vaikutusta), UEW 1988 782.

haani (Eurén 1860; hämmurt.) ’typerä, hupsu,
hölmö / dumm’
< mr f5ane, nr fåne ’houkkio, hupsu, hullu’.
Lönnrot 1874 SRS 1 88, Karsten 1915 GFL 252, SKES
1955 46.

SSA

haapa (Agr »Hauancoore» ’haavankuorta’; yl.)
’Espe’, haavikko, haavisto ~ ink h5apa, h5apasikko
’haavikko’ | ka hoapa, hoavikko | ly huab((e),
hoabu | ve hab ’haapa’, habik, habiki«st, habi«st
’haavikko’ | va 5apa | vi haab (g. haava), murt.
haav ’haapa’, haavik, murt. haavist ’haavikko,
haavisto’ | li %obq(z), 5abqz ’haapa’
= lp suppe id. | tvserL «sapki, «sapi, I «sopke id.
Ks. myös haapana ja haapio.
Ganander 1786 NFL 1 87 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 143
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 122 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 83 (+ ve), Donner 1875 Boningsplatser 123 (+ li
tvser), Posti 1953– 54 FUF 31 2 (+ ka), SKES 1955 46 (+
ly), UEW 1988 783.

haapana (Jusl 1745; itämurt. sekä KPPohjanm
Peräp Länsip, muualta länsimurt. hajat.)
’sorsalintu Anas penelope / Pfeifente’ ~ ka
hoapalo, hoapana | ly huabal, hoabalo id. (sm >
lpN murt. hâpana ’harmaa »niittylintu»’).
Varmaankin johd. sanasta haapa (ks. tätä),
kuten sm murt. toisinto haapas(u)orsa (hajat.)
viittaa.
Nimen
aiheuttaja
on
linnun
harmaanvoittoinen väri.
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hanko’, haaru ’haarainen seiväs, koivuinen
hiilihanko’, haarukka ’pikkuhaara, kahveli’ ~ ink
h5ara ’haara, tienhaara’ | ka hoara | va 5ara ’haara’ |
vi murt. aar (g. –u t. –a) ’haara, oksa’, haarik
’ankkuri’
? = lpN sarre (Pi Lu) ’kahden sormen t.
varpaan väli, sorkan rako’. Lp sana voi olla myös
sanan saara ’haara’ vastine. — Sm > lpR hare
’suunta, taho’, färtet harest ’joka taholta,
haaralta’, N harrai (yks. ill.) ’suhteen’, Vcoar |veharre ’sarvien väli’, In suormahääri ’sormen
hanka, väli’, Ko hiia´rr#e ’ha(a)ra-’: lat. hiarria
’haralleen’.
Ahrens 1853 GrEhstn 168 (sm ~ vi tee-aar ’tienhaara’),
Ahlqvist 1856 WotGr 122 (sm ~ va), Hunfalvy 1866 NyK 5
329 (+ lp harre, harrai), VW 1 1874 180 (+ vi), Budenz
1879 BB 4 233 (lpR hare < sm), Setälä 1890–91 ÄH 255 (+
ka, ? lp sarre), SKES 1955 46, 1969 937.

haaremi
(TVS
1820)
’naisten
osasto
muhamettilaisessa asunnossa / Harem’
< nr harem, ns Harem (< arab :haram
’kielletty; pyhäkkö; naisten asunto’).
TS 2 1910 1704 (< arab), Koukkunen 1990 Atomi 158–59.

Ojansuu 1918 KAÄH 74 (sm ~ ka), Lagercrantz 1939
LpWsch 156 (lp < sm), SKES 1955 46 (+ ly; ♦ haapa).

haapio (Schr 1637; Satak ranta- ja saarimurt.)
’haavan rungosta valmistettu ruuhi; vene, pursi /
Einbaum aus einer Espe, Kahn’ ~ ink h5apio
’rantavene, haapio’ | vi haabjas (g. haabja),
haabju ’vene, pieni vene, jolla’, murt. (Kuusalu)
aabi, abja ’pieni teräväpohjainen vene, jolla’ (? <
sm).
Johd. sanasta haapa, ks. tätä. — Sm > lpR
hapi ’vene’ sekä mr ? haper ’haapatukista tehty
ruuhi’, nr murt. håp ’joki- ja koskivene jne.’.
Rietz 1862–67 SDL 278 (sm > ruots), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 137 (sm ~ vi haabju), VW 2 1876 134 (+ vi haabjas,
lpR; ♦ haapa), Saxén 1895–98 Lånord 120, SKES 1955 46
(+ vi murt. aabi, abja ? < sm; sm > lpR), Wessman 1956–
57 FmS 17–18 208.

haara (Agr; yl.) ’Astgabel, Zweig; Gabelung, Ab-,
Verzweigung; (Pl.) Beine; Richtung’, haaraantua,
haarautua,
haaroa;
haarikas,
haarikka
’kaksikorvainen puinen juoma-astia’, haarikko
’id., kaksihaarainen esine, kahveli, tadikko,

haarkala (Lönnr 1874; LounSm rannikko)
’(koll.) meressä elävät silakat ja kilohailit /
Heringsschwarm’
? < germ, vrt. mys kas h5arinc, ags h5∞æring,
saks Hering ’silli’ (ehkä johd. sanasta ags h5ar, mn
hárr ’harmaa’).
Vilkuna Vir 1939 135–36, SKES 1955 47 (sm ? < germ),
Hofstra 1985 OsfiGerm 303 (sm < germ), Hofstra 1988
NOWELE 11 36–37.

haarniska, (vanh. kiel. myös) harniska (Agr
harnisca) ’Harnisch’
< nr harnesk, mr harnesk, harnisk (mn
harneskja, nt harnisk, kas harnasch, kys harnasch,
harnesch < mransk harnas luult. keltt alkuperää).
Renvall 1823 SSK 1 44 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 25
(sm < vur mmr jne. < kas < mransk), SKES 1955 47.

haasia (Alm 1771; laajalti murt., sana kaikkine
variantteineen tuntematon VarsSm ja ositt. LUus),
haasio (Pohjanm Peräp), hasia (Jusl 1745; ISatak
EHäme Uus KarjKann) ’heinien, kaurojen yms.

SSA

kuivausteline / längliches Trockengestell,
Heureiter’ ~ ink h5ase | ka hoasja, hoa/za, hoazie,
au hoad«zu | ly huad«z, hoad«zu, hoad«z(e ’(ohra-,
kaura)haasia’ | ve ha/zd' (g. -an), ha/zj ’haasia, riuku
(lyhteiden kuivattamista varten)’ | vi murt. aas:
erneaasad ’hernehaasiat’ (sm > lpN h5asi, h5a«si,
asse, a«s |«so, acce ’haasia’)
luult. < ksk *hasj%o, vrt. nr hässja, nn hessja,
nt hæs, vanh. hæsse ’haasia’. Vähemmän
todennäköinen on mahdollisuus, että ims sanan
vastine
olisi
syrj
«sod'z/
’pellavant.
hampunkuivausriuku; puikko, tikku’. Jos tämä
pitäisi paikkansa, sk sanat olisivat lainoja ims
taholta. On esitetty sellainenkin ajatus, että ims
sanue olisi < germ *s5atja- t. *s5atia- (> mn sæti
’istuin; heinäkasa’), josta vksm *«satia t. *«satja ja
edelleen *«saƒt/sia > sm hasia, haasia ja tästä laina
sk taholle (myös syrj s« od'z/ voisi ehkä olla < ksm
*«saƒt/sia), mutta tämä selitysmahdollisuus tuskin
tulee kysymykseen.
Ihre 1769 Gloss 1 826 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1 44
(sm ? < ruots), Lindström 1859 KeltGerm 127 (sm < ruots),
Qvigstad 1881 Beiträge 124 (+ lp), Setälä 1890–91 ÄH 430
(+ ka ve ? vi aa/z ’tanko jne.’), Qvigstad 1893 NL 94 (lp <
sk ja sm), Kluge 1911–12 FUF 12 38 (sm ~ mn hes), Setälä
1912–13 FUF 13 361 (sm ~ ? mn hes), Karsten 1934 FmS 2
105–06 (sm haasio < ksk *hasj%on; sm hasia < ksk *hasja-;
-a- > -5a- sm pohjalla), SKES 1955 47 (+ ly vi murt. aas, ?
syrj), Koivulehto Vir 1982 269 (ims ? < germ *s5atja- jne.).

haaska (Raam 1642; useimm. länsimurt., paik.
savmurt.) ’raato, hylky / Kadaver, Aas, Luder’,
vanh. kiel. (Martti n. 1580, Ljungo 1601) merk.
myös ’vahinko, hävitys; hävityksen kohde’, haiska
(Eurén 1860; kaakkmurt. KaakkHäme paik.
savmurt.) ’raato, hylky’, johd. haaskio, haaskata
(Agr), (harv.) haiskata ~ ka haiska (au ha«sku),
hoaska ’haaska, raato’, hoaskata ’repiä, raadella;
haaskata, hävittää’ | viE haiska ’lapsellinen
ihminen, tyhjän puhuja, ilveilijä’. — Sm > lpLu
(h)ask%e ’haaska, raato; tuhlaus’, N has |kâ, ha«s |kâ
’haaska, raato; rikkinäinen esine (vanha vaate,
vene, ahkio jne.); villi tyttö’, Lu (h)askit ’raadella;
tuhlata, käsitellä jtak huolimattomasti’, N has |kit,
ha«s |kit ’raadella, repiä (peto); repiä rikki
(vaatteita)’, haskedit ’haaskata, tuhlata’, In
häskidi∞d id.; samoin sm > nr murt. hajsk (mon.
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hajskor), hasku, haskor ’törky, rikat’, hajska,
haska ’hukata, haaskata, tuhlata’. Ks. myös
hauska.
Todennäk. johd:ia sanasta haja, ks. tätä.
Lönnrot 1874 SRS 1 94 (haiska ♦ haja), Saxén 1895–98
Lånord 120 (sm > ruots), Wichmann Vir 1916 22-23
(haiska, haaska ♦ haja), Kalima Vir 1916 120 (+ ka),
SKES 1955 47, Wessman 1956–57 FmS 17–18 6, 7.

haastaa (Agr; laajalti murt.) ’puhua, kutsua;
vaatia; manata käräjiin; uhmata, uhata, torua;
kieltää; kerskua / sprechen, erzählen; einladen;
herausfordern, verklagen’, haaste, haasto
’uhkaus’, haastella, haastatella ~ ink h5ast5a
’puhua, jutella’ | ka hoastoa ’haastaa, puhua,
jutella; kyteä, hehkua’, hoassattoa ’kyteä,
hehkua’ | vi murt. (Hiidenmaa) aasta- ’opettaa,
varoittaa’. — Sm > lpN has |tet (Pi Lu In Ko)
’kehottaa, haastaa, yllyttää’.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 508 (sm ~ lp), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 48 (lp < sm), Hakulinen 1933 StF 1:2 181
(+ ka; alkumerk. ’hehkua’), Saareste 1953 Suomi 106:3 10 (+
vi murt.), SKES 1955 47.

haava (Agr; yl.) ’Wunde, Mal’, haavata,
haavoittaa, haavuri ym. ~ ink h5ava, h5avata | ka
hoava | va 5ava | vi haav (g. –a) ’haava’, haavata
’haavoittaa, loukata’, haavuda ’loukkaantua,
haavoittua’ | li %ov ’haava’ (sm > lp havve id.)
< germ *hawwa- > ksk *haggwa-, vrt. nr hugg
’isku, lyönti’, ns murt. Hau ’isku, lyönti, haava’.
Samaa kantaa on germ *hawwan-, vrt. nr hugga, ns
hauen ’hakata, lyödä’. — Alkumerk:stä ’isku,
lyönti’ on ims kielissä kehittynyt yhtäältä ’haava’,
toisaalta myös ’kerta’, esim. Agr »Cuckoi toisen
hauan lauloi», nykyk. tällä haavaa, yhtä haavaa |
vi haaval ’kerrallaan’, sel haaval ’tällä kertaa’,
ühel haaval ’yhdellä kertaa’ | lpN dâm h5av#e ’sillä
kertaa’, h5aveld ’kerrallaan’. Samasta kehityksestä
on useita rinnakkaistapauksia: nr hugg ’tilaisuus,
hetki’, i samma hugget ’samalla hetkellä, juuri
silloin’, liett ka˜rtas ’kerta’, oik. ’isku, lyönti’ (kertù
’lyön’), ven raz ’kerta’, razíƒt ’lyödä’, ukr vraza
’haava’.
Rinnastukset sanoihin mdE t«savoms, M
«savÄqms ’lyödä, lyödä kuoliaaksi, piestä’ ja tvserL
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t«sangem, I ƒt/sonem ’pyältää, veistää, salvaa’ ovat
hylättäviä.
Ganander 1786 NFL 1 90–90a (sm ~ vi), Castrén Suomi
1844 33 (+ lp), Diefenbach 1851 VWGoth 2 544 (sm vi ~ ns
hauen), Budenz 1867 NyK 6 430 (+ li), VW 2 1876 101 (+
md), Kalima Vir 1909 150–51 (merkitysten ’haava’ ja
’kerta’ yhteenkuuluvuuden perustelua), Wichmann 1923
TscherT 108 (+ tvser), Toivonen Vir 1938 340 (+ ka va; lp <
sm), E. Itkonen 1953– 54 FUF 31 160 (md tvser sanojen
kuuluminen tähän epätodennäk.), SKES 1955 47 (? md ?
tvser), *Koivulehto 1977 FUF 42 132–37 (< germ t. ksk),
UEW 1988 53–54.

haave (Eurén 1860; paik. itämurt. EPohjanm
Peräp) ’toiveikas ajatus, unelma; (murt. myös)
aie, aikomus; jokin tuskin havaittavissa oleva alku
(esim. oraan, aallon); aave, haamu, henki /
Wunschtraum; etw. noch kaum Wahrnehmbares;
Gespenst’, have (Lönnr 1874) ’haavekuva,
havainto’, haaveilla ’kuvitella, unelmoida,
suunnitella; (murt. myös) enteillä, hourailla’,
haaveksia ’haaveilla, kuvitella; (murt. myös)
arvioida
ennakolta’,
haveksia
(Ilomantsi
Kuusamo) ’yrittää muistella; otaksua, arvella,
uumoilla’,
haavella
(PKarj)
’arvioida
silmämäärin; haaveilla’, haavus (LaatKarj
Ilomantsi)
’työn alkuluonnos’, haavustaa
’veistellä alkuluonnos’ ~ ka hoave ’yritys, alku,
teelmä, keskentekoinen esine tms.’, hoaveilla
’aikoa, yritellä’, hoaveksie ’aikoa, suunnitella,
hahmotella’, haveksie ’aavistella, otaksua, luulla,
olla tietävinään; haaveksia’, hoavus ’yritys,
yritelmä, luonnos, teelmä, puolival-mis työ’,
hoavata ’yrittää, yritellä, aikoa; alkaa, ruveta;
suunnitella, tehdä summittaisesti; valehdella;
määrätä, säätää’ | ly huabuz ’teelmä, tekele, ei
valmiiksi tehty esine’, huabustada ’hahmottaa,
osapuilleen veistää kirveellä’.
Hakulinen 1933 StF 1:2 199–205 (sm ~ ka), SKES 1955 48
(+ ly).

haaveri (Stjerncreutz 1863; melko laajalti
länsimurt. KarjKann Suomenl. saaret), haveri
’haaksirikko; vahinko, onnettomuus / Havarie;
Unglück, Mißgeschick’ ~ (sm >) ink h5averi
’onnettomuus, haaksirikko; reikä verkossa’
< ruots haveri (1667 ha(f)veri) ’haaksirikko’ <
as haver‰ıe < ransk avarie < ital avaria id., alk.
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’merimatkasta (sittemmin merionnettomuudesta)
koituvat (lisä)kustannukset’; as taholla h- on
tullut assosiaatiosta haven ’satama’ sanaan, sm:ssa
lienee haava sanan vaikutusta niin 1. tavun
vokaalin pituudessa kuin merkityksessäkin
’vahinko (yleensä)’.
Setälä 1910–11 FUF 10 122 (sm < ruots), Hellquist 1939
SEO 341.

haavi (Schr 1637 haafvi; us. murt.), murt. hoahvi,
huahvi ’Hamen, Kescher, Klingelbeutel’ ~ ka
hoavi ’haavi, tav. kalahaavi’
< mr h5av-, nr håv (mn háfr, nn haav, nt murt.
hov) ’haavi, kalahaavi’.
Ganander 1786 NFL 1 91 (sm < ruots), Renvall 1823 SSK 1
45 (samoin), Streng 1915 NRL 26 (+ ka; < mmr jne.),
Karsten 1934 FmS 2 106 (< mr), SKES 1955 48.

hahattaa (Lönnr 1874; eri tahoilla murt.) ’nauraa
/ lachen’ ~ ka hahattoa ’nauraa äänekkäästi’.
Onomat. sana.
hahmo ks. haamu.
hahtuva (Gan 1786; melko laajalti etup.
länsimurt.), murt. myös hahtua, hahtava, hahtu,
hahduin
’villatukko,
–levy;
lumihiutale;
poutapilvi; haiven / Flocke (z. B. Schnee, Wolle);
Flaum’, hahta (Lönnr 1874; ei murt.) ’hieno
karva, haiven jne.’
mahd. < germ *hazda-: mn haddr ’(naisen)
hiukset, tukka’ (vrt. germ *hezda-: ags wunden–
heord ’kiharatukkainen’, kholl herde ’pellavan
kuitu’). Esitetty yhdistys
hapsi
sanaan
äänteellisesti mahdoton.
Setälä 1911–12 FUF 12 169 (hahtu ~ hapsi), Toivonen Vir
1919 102 (? < germ *hazda-), SKES 1955 48 (ehkä <
germ), Koivulehto 1977 FUF 42 144 (< germ).

hai, haikala (Lönnr 1874; kirjak.) ’Haifisch’
< nr haj (< holl haai > saks Hai > luult. vi
haikala, li ai-kal5a).
SKES 1955 48.

haihattaa (Lönnr 1874; paik. itämurt.) ’kulkea
kiireesti t. päämäärättä / sich schnell od. ziellos

SSA

fortbewegen’, haihatella ’id.; puhua tyhjää,
perättömiä, päivitellä’ ~ ka haihattoa ’tehdä jtak
kiireesti, nopeasti’, haihatella id., frekv.
Deskr. sanoja.
haihtua (JuslP, Gan 1786; etup. itämurt.) ’hävitä,
häipyä, huveta; jäädä t. kadota joukosta, joutua
eksyksiin / verdunsten; verschwinden, irregehen’,
haihduttaa, murt. ohella myös häihtyä ~ ink
haihtua ’laimistua’ | ka haihtuo ’haihtua, kadota;
eksyä’ | vi haihtuda (< sm) ’haihtua’.
VW 2 1876 130 (sm haihtua ~ haja), Hakulinen Vir 1942
194, EEW 1982–83 255 (vi < sm).

haika ’heikko haju (Gan 1786); vihi, huhu; paha
mieli, ikävä (PKarj Kain) / schwacher Geruch;
Gerücht; Betrübtheit, betrübt’, haiku (yl.) ’savu,
tupakansavu, katku, häkä; huuru, usva; haju; vihi,
vainu; kipu, särky; halu, into, himo; suru, tuska
(Pacchalenius 1667); haikea, surullinen; kaipaus’,
haikea (Agr; yl.) ’surullinen, alakuloinen, apea;
tuskainen, ankea; katkera, karvas; vaikea,
vaivalloinen, hankala; kiihkeä, innokas, harras;
laimea, laiha; surkea, kurja’, haikailla ’valitella,
hätäillä’ ~ ka haiku ’savu, häkä’, haikailla
’haikailla, aikailla, empiä’ | ? ve haikar ’häkä,
haiku, katku’, haikarta ’saada häkämyrkytys’,
haikerta ’tulla t. saada häkää’ | vi haige ’sairas,
kipeä; sairaus, kipu, huoli, vahinko’, haigus
’sairaus, tauti’ | ? li 5aigqz, aigiz: laps a.
’lapsivuode’ (aigq ’sairas’ < vi)
= lpLu suoi´k%e ’veto (ilmavirta)’, suoik%estit
’(heikosti) puhaltaa (tuulesta), vetää (huonossa
kodassa)’, E suojgetidh ’haista, löyhkätä’.
Ganander 1786 NFL 1 93 (sm haikea ~ vi), Ahrens 1843
GrEhstn 114, VW 2 1876 125 (sm haika, haiku ja haikea
kuuluvat yhteen; + ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 80
(sm haiku ~ lpE suojgetidh), Posti 1942 SUST 85 203 (li
aigq < vi), SKES 1955 48 (+ ? li, ? lpLu).

haikara1 (Agr; us. murt., ositt. < kirjak.), myös
us. muiden lintujen kuin haikarain sekä
vallattoman t. kevytmielisen ihmisen nimenä:
’Storch, Reiher; dünner, leichtsinniger o. ä.
Mensch’, haikari (Renv 1823) ’haikara’ ~ ka
(run. ja arv.) haikari ’linnun nimitys’ | vi haigur,
E haigre, haigri, haigru ’harmaahaikara’ (sm >
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lpR haikara id., N haiger, hai |gar ’kevytmielinen,
huolimaton, joutilas, melkein typerä’)
< germ, vrt. ksk *haikgran-, nr häger, mr
hægher, hæghre, mn hegri, nt hejre; mas kys
heiger, mys heigaro ’haikara’.
JuslP 84 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1 46 (sm < ruots),
Lindström 1859 KeltGerm 111 (+ vi; < germ), Thomsen
1869 GSI 115 (sm < germ; sm > lpR haikara), Qvigstad
1881 Beiträge 80 (sm ~ lpN haiger), Karsten 1934 FmS 2
106 (sm < ksk *haigara-), SKES 1955 48, Hofstra 1985
OsfiGerm 137 (sm < kgerm *xaikgran- > ksk *haikgran-).

haikara2 (PKarj Kain): mielen h., älyn h. ’äly,
järki, ymmärrys / Verstand’ ~ ka haikara id.
haikea ks. haika.
haiku ks. haika.
haili (Jusl 1745; lounmurt. Kymenl kaakkmurt.,
ositt. savmurt. ja PPohjanm), (sanak. myös) haila,
haala, haula, haalakala, haulakala (VR 1644)
’tuore silakka / frischer Strömling’ ~ ink haili
’silakka’ | va aili id. (haili ’silakka, haili’ < sm) |
vi murt. ail (g. –i) ’sillin tapainen kala, tätä paljon
pienempi ja huonompi’. Ks. myös kilohaili.
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (sm ~ va haili), Kettunen 1915
Suomi 4:15 77 (va haili < sm), SKES 1955 48 (+ va aili,
vi).

haimi (g. -in Gan 1786, -en Lönnr 1874), haimio
’siinto, kuulto; heikko haju / Schimmer;
schwacher Duft’, olla haimilla, haimella,
haimiolla ’olla »hajulla» jstak; aavistella,
uumoilla’, ei haimaakaan ’ei vähääkään’, ei
haimallakaan, haimellakaan ’ei aavistustakaan’,
johd. (et. itämurt.) haimailla ’uumoilla, aavistaa,
epäillä, muistaa hämärästi’, haimaltaa, haimentaa
(Eurén 1860) ’häämöttää’, haimia ’aavistaa’,
haimahtaa ’vivahtaa’, haimakka ’hailakka;
pahanmakuinen’ ~ ka (Säämäjärvi) haimendau
(prs. yks. 3. p.) ’pyörryttää’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joita on etym.
yhdistetty aimottaa sanaan, ks. tätä.
haippu
(Lönnr
1874;
laajalti
murt.)
’harvakasvuinen; harva, kitulias vilja- ym.
kasvusto; yksityinen viljankorsi; hiuskarva,
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haiven / schlechtes, schütteres Gras, Getreide,
Haar; einzelner Halm, –s Haar’, haippa ’harva,
huonokasvuinen vilja’, haippua (LönnrLis 1886)
’harveta, laihtua’ ~ ka haippu ’pitkä, laiha,
solakka’ | vi murt. haip (g. haibu), haibakas ’ohut
kerros, harvakasvuinen kohta (viljassa)’.
Etuvokaalisia rinnakkaisasuja ks. s. v. häippä.
SKES 1955 48, EEW 1982–83 253.

haira (Gan 1786) ’harha, eksytys / Täuschung,
Verirrung’ (Lönnr 1874: ottaa hairaan ’erehtyä’,
olla hairassa, joutua l. tulla hairaan), hairahtaa
(Jusl 1745; laajalti murt.), hairahtua, hairahdus ~
ka hairahtoa ’luiskahtaa; hairahtaa, erehtyä’,
hairahtuo id., hairahus ’hairahdus, erehdys’, haire
id., hairuo ’kompastua, luiskahtaa; erehtyä,
hairahtaa’ | ly hairuda ’erehtyä’, hair5ahtuda id.
Etuvokaalisia rinnakkaisasuja ks. s. v. häiritä.
SKES 1955 48.

haista (Agr; yl.) ’riechen (intr.)’, haisu,
haiskahtaa, haistaa, haistella, haisti (Lönnr 1874
ja murt.) ’hajuaisti, vainu; (joskus:) vaisto’,
haistin (Jusl 1745; paik. murt.) ’hajuaistin,
hajuaisti, vainu’, haisto ’hajuaisti, vihi’ (Agr
»Haisto, haijun haisust eroitta»; myös paik. murt.)
~ ink haissa ’haista’, haissella, haiso, haisu;
haisua ’haista’ | ka haissa ’haista, tuoksua’,
haiskahtoa, haistoa ’haistaa; maistaa; pilata
haistamalla t. maistamalla’, haisu ’haju; vihi’,
haisuo ’haista, lemuta, tuoksua’ | ly hai«z ’(paha)
haju’, hai«zuda ’haista, lemuta pahalle’ | ve hai«z
’haju’, hai«sta ’haista’ | va aisen (prs. yks. 1. p.)
’haista’ (haisa, haiz(eb < sm) | vi hais (g. –u) ’paha
haju, haisu, löyhkä, lemu’, haiseda ’haista,
löyhkätä, lemuta’, haista ’haistaa; vainuta’ | li (Sal)
ai«s (prs. –ub) ’haista’, aistl (prs. –ub) ’haistella’.
— Sm > lpN hai |sot ’haista’, hais |tet ’haistaa’.
Samaa kantaa ilm. myös haju (ks. tätä), vaikka
sanojen äännesuhteet ovat epäselvät.
Ganander 1786 NFL 1 96a (sm ~ vi), Renvall 1823 SSK 1
47 (haisu, vrt. haju), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va vi),
Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve), VW 2 1876 123 (+ li),
Qvigstad 1881 Beiträge 81 (+ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch
150 (lp < sm), Hakulinen Vir 1942 194 (haista yhdistetty haja
sanaan), SKES 1955 49 (+ ka ly; samaa kantaa kuin haju).
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haitta (Jusl 1745; laajalti murt.), haitto (JuslP;
murt. harv.) ’este, vaikeus, vastus, vahinko; lukon
salpa, avaimen pidäke / Nachteil, Schaden,
Hindernis; Zuhaltung im Schloß, Schlüsselbart’,
haitata (1703), haittaa (Jusl; murt. tav. yhteydessä
»ei haita»), haitan (murt.) ’liian’ ~ ka haitta ’este,
salpa, haitta’, haitata, haittoa ’haitata’ | va (Kukk)
haitt5a ’häiritä’. — Sm > nr murt. Sm hajtt(a)
’puuttua; kannattaa’ ja lpLu hái´ht%et, In häjttidi∞d
’haitata’.
SKES 1955 49 (sm ~ au), Wessman 1956–57 FmS 17–18 7
(sm > nr murt.), Hansegård 1967 Jukk 152 (sm > lpLu).

haitukka (Eurén 1860; paik. murt.) ’hutilus,
raukka, ressu, ohut (esim. heinästä), laiha (esim.
vellistä); kevytmielinen, huitukka / Pfuscher,
armer Schlucker; von geringem Wert’ ~ ka
haitukka
’heikkokasvuinen,
huono,
turhanpäiväinen, joutilas’.
Deskr. sana.
haituva (Eurén 1860; laajalti murt.) ’hieno (hius–
) karva, haiven; harvakasvuinen, heikko korsi;
pilven hattara / Härchen, Flaum, Flocke;
schütteres Gras, Getreide, einzelner Halm;
Wölkchen’ ~ ka haituva, mon. haituvat ’harvat
hiukset, niskakarvat’.
Deskr. sana.
haiven (Eurén 1860; laajalti murt.) ’harvassa
kasvava karva, hiuskarva / dünnes od. schütteres
Haar’,
(murt.
myös)
häiven,
haival(e)
(GJCalamnius 1734; paik. murt.) id. ~ kaE
haiven, mon. –et ’harva parta’ (luult. < sm). Vrt.
haven.
haivertaa (Eurén 1860; PKarj) ’tukistaa,
höyhentää; tehdä jtak vaivalloisesti / an den
Haaren ziehen; mühsam etw. tun’ ~ ka haivertoa
’tehdä jtak leväperäisesti; lyödä, heittää lujaa;
vaatia kohtuutonta hintaa, kiskoa’.
Deskr. sana.
*haja: hajallaan (Agr haijalla; yl.), –lleen
’zerstreut’, hajallinen, hajanainen, hajaantua,
hajauta, hajota, hajottaa ~ ink hajjoissa
’hajota’, hajoitt5a | ka hajallah, -eh ’hajallaan,
levällään; hajalleen’, hajalline, hajanaine, hajota,
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hajottoa | ly hajotada ’kadottaa’ | ve hajeta (prs.
hajedab) l. hajata ’kadota, eksyä’, (Ahlqv)
hajotta ’kadottaa’ | va hajall5a ’hajallaan’,
(Kukk) hajj%ossa ’mennä hajalle’ | viE hajoma
’hajaantua, hajota’, hajovala ’hajallaan’
? = lpE saajenidh ’hajaantua (porotokka)’
(lpLu h5aj%es ’hajallaan oleva’, h5aj%on, N h5ajo
’hajallaan’, Lu hadjit, N hag |gjit ’hajottaa’, h5ajotit
’hajottaa; häiritä’ < sm) | votj «s(ej ’ruumis, raato,
haaska’ | syrj «soj ’id.; resu, rääsy; kelvoton,
käytöstä heitettävä esine; kuolleena syntynyt
lapsi’. Ks. myös haaska, hauska. On myös
ajateltu, että haja- olisi < germ *s5aja-, vrt. mn sá
’sirottaa, levittää; kylvää’, nr så id. jne.
VW 2 1876 130 (sm haja ~ ve hajotan), Qvigstad 1881
Beiträge 80 (sm ~ lp hag |gjit), Anderson 1893 Wandl 229
(+ syrj), Kalima 1910 SUST 29 140 (+ ? votj), Wichmann
Vir 1916 22 (+ vi votj, erheellisesti myös lpN sagje
’haaska’, joka ~ sm sija), SKES 1955 49 (? + lp saajenidh),
Rédei 1982 NyK 84 224 (syrj votj erotettava haja sanasta),
Koivulehto 1986 CILT 38 288 (sm < germ).

haju (Agr haiju; useimm. murt.), merk. myös
’ymmärrys, äly, järki, aavistus, vihi / Geruch,
Geruchssinn; Verstand; Andeutung, Spur;
Ahnung’, hajuton merk. myös ’älytön’, hajata (:
hajaa t. hajajaa), hajahtaa, hajaista, hajuta
’haista heikosti (hyvälle t. pahalle)’ ~ ink haju
’haju’, hajjuin ’hajuinen’ | ka haju ’haju;
ymmärrys, äly, muisti’, hajukas, hajulline ’älykäs,
järkevä, viisas’, hajustuo, hajuvuo ’tulla järkiinsä,
järkiintyä’, hajuta ’haista, levittää hajua’, hajutoin
’tyhmä, muistamaton; järjetön, mieletön, hullu’ |
ve haju ’haju’. — Sm > lpN h5aggjâ (Lu In Ko)
’haju’; ka > ven murt. haj ’tieto, kokemus’. Ks.
myös haista.
Renvall 1823 SSK 1 47 (haju, vrt. haisu), Qvigstad 1881
Beiträge 80 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 235–36 (ka > ven
murt.), Kettunen 1922 LVeHA 1 214 (+ ve), Hakulinen Vir
1942 194 (yhdistetty haja sanueeseen), SKES 1955 49 (+
ka; samaa kantaa myös haista), *Turunen Vir 1962 311–18
(haju, haisu, haiska jne. ♦ haja-).

haka1 (esim. ikkunan, oven; Schr 1637; yl.)
’Haken’, hakanen ~ ka haka ’väkä, koukku, haka;
peukalon ja etusormen välinen kulma; keksi,
puoshaka’
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< nr hake, (murt.) haka (nn hake, nt hage jne.)
’haka’.
Moller 1756 Beskr 149 (sm ~ ruots), Thomsen 1869 GSI
115 (< ruots hake, murt. haka), Streng 1915 NRL 27 (+ ka;
< vur jne.), Karsten 1934 FmS 2 106 (< nr murt. Sm haka),
SKES 1955 49.

haka2 (Schr 1637; yl.) ’aitaus, aidattu laidun /
Koppel, eingezäunte Weide’ ~ ka haka ’lehmien
aitaus’
< nr hage, murt. Sm haga, vur hagha ’pieni
niitty’, mr haghi ’aitaus, aidattu laidun’ (mn hagi
id., nt have ’puutarha’ jne.).
Moller 1756 Beskr 149 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1 48
(sm < ruots), Streng 1915 NRL 27 (+ ka; < mmr vur mn
jne.), Karsten 1934 FmS 2 106 (sm < nr murt. Sm haga),
SKES 1955 49.

hakara ’oka, piikki; pisto, ärsytys (esim.
silmässä, kielessä; Gan 1786); halu, mieliteko
(EPohjanm) / Stachel; Reiz; Lust’, nälkähakara:
syödä nälkähakaraa ’syödä, pureksia hiukan
nälän lievitykseksi’, hakaroida (EPohjanm Satak
Loun- ja PHäme, paik. savmurt.), hakaroita (paik.
itämurt.) ’pistellä, kirvellä, ärsyttää; änkyttää,
takerrella’ ~ vi murt. (Tori) hagar ’tiheäoksainen
puu’, (Kuusalu) hagur ’oksikas seiväs, kärväs,
jossa rannalla köysiä kuivataan’.
SKES 1955 49.

hakata (Agr; yl.) esim. halkoja, kaskea, metsää
jne., myös ’salvaa rakennusta; nakertaa rikki
(hiiri, rotta) / hacken, klopfen; zimmern; nagen’,
hakkuu ~ ka hakata (uud.) ’hakata halkoja tms.;
tehdä jtak kovasti t. kiireesti’, hakkavo ’hakkuu’ |
va akata ’hakata’, hakata id. (< sm) | vi hakata
’alkaa, ruveta, ryhtyä, tarttua’ | li akkq ’tarttua,
ryhtyä, ottaa kiinni; pyydystää; alkaa’
? = mdM t«sakams ’koputtaa, kolkuttaa,
naputtaa, nakuttaa, hakata, jyskyttää, paukuttaa;
kalista (hampaat)’ | votj «sukk{in{i ’hakata, lyödä’ |
syrj t«sukn{i, –n{is ’törmätä yhteen, vastatusten,
pysähtyä,
törmätä (rantaan,
vene)’.
—
Germaaninenkin alkuperä tai ainakin vaikutus on
mahdollinen, vrt. nr hacka ’hakata, hakkailla;
kuokkia; nokkia’, mr hakka, nn hakke (< kas
hacken, ags haccian, engl hack, ns hacken
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’hakata; kuokkia; nokkia; pysyä kiinni jssak’ > vi
hakkida ’hakata, pienentää, silputa’).

< vi hakk (g. haki), murt. haak (g. haagi) | li ak
(mon. ak%ud) id.

Moller 1756 Beskr 149 (sm ~ ruots), Ganander 1786 NFL 1
97a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 53 (+ va), Lindström
1859 KeltGerm 54 (sm < germ), VW 1 1874 164 (+ li),
Setälä 1890–91 ÄH 265 (+ md), Setälä 1902–03 FUF 2 237
(+ votj syrj), Pukki Vir 1933 196–97 (sm < germ), SKES
1955 49–50 (ims ? ~ sgr, mutta myös germ alkuperä t.
vaikutus mahd.), T. Itkonen 1980 StNF 62 132 (sm < germ).

Suolahti Vir 1906 139 (sm ~ vi; onomat.?), Kettunen 1938
LivW 6 (+ li), SKES 1955 50, T. Itkonen Vir 1983 201 (sm
< vi).

hakea (Agr; yl.) ’etsiä; noutaa; tavoitella / holen,
suchen, sammeln; sich bewerben, beantragen’,
johd. *hae (olla hakeessa), hakija (Agr
’metsästäjä’), haku, hakemus ym. ~ ka hakie
’hakea, etsiä’ | va ak(ea id. | vi hageda ’nostaa
kanne, (murt.) huutaa, huutaen puhua, torailla;
pyytää kalaa suurilla verkoilla (joihin kalat
ajetaan)’, murt. ageda ’kiireesti ryhtyä, tarttua
jhk;
etsiä’, hagijas
’ajokoira’,
? hagur
’monihaarainen ankkuri, naara (jolla esineitä
merenpohjasta etsitään)’ (sm > lpN h5akkât (In)
’hankkia’)
? < vkgerm *s5aki(a)- (> goot s%okja-n, ns
suchen, mn sœkja, nr söka ’hakea, etsiä’ jne.).
Setälä 1890–91 ÄH 33 (sm ~ va), Neuhaus 1908 Sprachlehre
135 (sm ~ germ *sakan ’taistella, riidellä, kiistellä tms.’),
Lagercrantz 1939 LpWsch 151 (sm > lp), Hakulinen Vir
1950 112–14 (+ vi), SKES 1955 50, Skalivcka 1969 UAJ 41
338 (sm ~ ieur *s5ag-: goot s%okjan jne.), Koivulehto Vir
1976 39 (ims hake- < vkgerm), Häkkinen 1987 ES 43.

hakeri (JuslP, Gan 1786; lounmurt.) ’riu’uista (t.
kuusenhavuista) navetan t. ladon seinustalle
kyhätty heinäsuoja (katto oljista t. laudoista);
kehno rakennus, hökkeli / Verschlag am Stall od.
an der Scheune für Heu, schlechtes Gebäude’ ~ t.
< vi hagerik, hagarik ’hökkeli, tölli, tönö, mökki;
ruumenlato, asuinrakennuksen viereen tehty
oksaseinäinen suoja’ (haganik id. joko
kansanetym., hagan ’akana’ sanaan nojautuva
muoto tai tämän johd.).
Anderson 1893 Wandl 208 (sm ~ vi), *Toivonen Kotis
1952 106–07, SKES 1955 50, T. Itkonen Vir 1983 202 (sm
< vi).

hakki (Lönnr 1874), hakkinen (VR 1644;
lounmurt.), kirkkohakkinen ’naakka / Dohle’ ~ t.

hakkinen (Kisko Vihti) ’kuhilas / Getreidehocke’
~ t. < vi hakk (g. haki) ’kuhilas, kyäs’.
Vilkuna 1941 FUFA 27 14, SKES 1955 50, T. Itkonen Vir
1983 202 (sm < vi).

hakku (Speitz 1642; yl.) ’teräväkärkinen kuokkaa
muistuttava työkalu / Hacke’
< vur nr hacka ’kuokka, hakku’ (= nn nt
hakke) < as hack(e).
Streng 1915 NRL 27, SKES 1955 50.

hakkula1 (Lönnr 1874; paik. itämurt.) ’löysä,
väljä vaatekerta t. puku; vilja-auman, avannon ym.
olkikate, -hattu; tuvan kiukaan umpinainen
päällystä; lampun varjostin / lockeres, weites
Gewand; Abdeckung des Schobers, Eisloches
u. a., Rauchfang; Lampenschirm’
< germ *hakula, vrt. mn hpokull m.
’hartiakaapu; messukaapu’, hekla f. ’hihaton
kaapu’, goot hakuls, mys hachul jne. ’mantteli’.
Toivonen Vir 1942 240–42, SKES 1955 50.

hakkula2 (JuslP, Gan 1786; EPohjanm), h.-aita
’harva aita, jossa seipäät ovat ristissä / Zaun mit
gekreuzten Pfosten’, hakkulit (LönnrLis 1886)
’eräänlainen kiireesti kyhätty nuotan t.
perunanvarsien kuivausteline t. –haasia’
< mr hakul-verk ’ristiin lyödyistä paaluista
valmistettu aita t. aitaus’. Vrt. hakuli1.
Toivonen 1919 SM 26 18–19, Karsten 1934 FmS 2 107,
SKES 1955 50.

hako (1656; yl.) ’neulaspuun oksa, havu;
kaatunut puu, lieko, murto / grüner Zweig eines
Nadelbaums; vermoderter Baumstamm auf der
Erde, im Moor, im Wasser’, vastahakoinen (Agr)
~ ka hako ’maatunut t. vettynyt puunrunko;
kuusen t. männyn oksa; uuniluuta; oven- t.
ikkunanpieli; reen jalasten kiinnityspuu pajuja
asetettaessa;
(mon.
havot)
kangaspuiden
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sivupuut’; vastahakoni ’vastahakoinen’ | ly hago
’vettynyt, lahonnut puu (maassa t. vedessä),
pellavalion painopuu; (mon.) kangaspuut’ | ve
hago ’lahonnut, vettynyt puu; jyrä’ | va (Kukk)
hako ’hako’ | vi hagu ’risu’ | li aC g (mon. ag%ud)
’havu, neulanen’
? < baltt, vrt. liett «sakà ’oksa, haara (puun,
virran, hangon ym.)’, latv saka ’(puun, virran)
haarautuma’ t. latv «zagas (pl. tant.) ’irtonaiset
lehdet, lehvät, vihdat’. — Sm > lpN vuos |t#e-hakko
(Lu)
’vastustus’,
N
vuos |t#eh5akgulâ«s
’vastahakoinen’.
Setälä 1890–91 ÄH 32 (sm ~ ka), Thomsen 1890 BFB 244
(+ vi li; ? < baltt, vrt. latv «zagas), Mikkola 1894 SUST 8 15
(sm ? < liett Vsakà), B5uga 1908 AistSt 30 (sm < liett Vsakà),
Nieminen 1934 FUF 22 24 (+ ka ve; < liett Vsakà, latv saka),
Kalima 1936 BL 93 (ims ? < baltt), Lagercrantz 1939
LpWsch 151 (sm > lp), SKES 1955 50 (ims ? < baltt),
Fraenkel 1965 LitEW 958 (ims < baltt).

hakuli1 (Jusl 1745; ei tietoja nykymurt.)
’lankkuaita,
vallipaalutus;
esikaupunki
/
Lattenzaun, Palisade(nzaun), Vorstadt’ ~ va
hakuli ’Kaprion kylä Inkerinmaalla (vanha
linnoitus)’ (< sm) | vi agul, aguli, agur ’laita-,
esikaupunki’
< mr hakul-, hagull-, hakil-verk ’ristiin
lyödyistä paaluista, joiden väliin on pantu
piikkejä ym., valmistettu aita t. aitaus’, nr (murt.
Vi) hakulgård ’huono aita’ (< mas hakel-werk
’talon t. tiluksen ympäri tehty paalu- ja
piikkiaita’). Vrt. hakkula2.
Ahlqvist 1871 KO 165 (sm < germ), Setälä 1915 SUSA 30:5
80 (sm > va), Toivonen 1919 SM 26 18 (+ vi), SKES 1955
51.

hakuli2 (laajalti murt.; myös hakula, hakuni,
hakuri) ’vastasyntyneen lapsen ensimmäinen,
usein syntyessä päässä oleva tukka; huono tukka,
huonokasvuinen heinikko, vilja / erstes Kopfhaar
des Neugeborenen; schlechtes Haar, Gras,
Getreide’, hakulisarvi (Gan 1783) ’karvasarvinen’
~ ink hakuli, (mon.) hakulit ’untuvaiset hiukset
vastasyntyneen lapsen päässä’ | ka hakulipeä
’pitkätukkainen’
? < mr hakul (vanh. nr hakel), mn hpokull, goot
hakuls, ags hacele, mys hachul ’mantteli’, alk.
ehkä ’eläimen talja, nahka’.
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Kaukoranta 1927 Sanastaja 4 55, Toivonen Vir 1942 242,
SKES 1955 51.

halata ks. halu.
halatti (LönnrLis 1886; kaakkmurt. Ink), halaatta
(PKarj), halaatti (Kymenl kaakkmurt. PKarj)
’väljä, pitkä päällystakki, viitta, yönuttu / weiter,
langer Mantel, Kaftan, Morgenrock’ ~ ink halatti
’pitkä työtakki; aamutakki; papin kaapu, jota
käytettiin messukasukan alla’ | ka halatta,
haloatta ’miesten päällysvaate: viitta, vaippa,
kauhtana; papin viitta’ | ly halat ’(musta, harmaa)
päällysvaate (mm. tataareilla Pietarissa)’ | ve halat
’pitkä takki’ | va halatti ’yönuttu’ | vi halatt
’aamutakki, halatti, sairaalatakki’
< ven halát ’halatti, yönuttu, aamunuttu,
takki’ (< osm < arab).
Mikkola 1894 SUST 8 173 (ka < ven), Karvinen 1910
Kaukomieli 4 119 (sm < ven), SKES 1955 51 (+ ly ve),
Plöger 1973 RL 52.

halava (Schr 1637; LounSm KPohjanm), halaja
(Gan 1786), haleva (Gan; Peräp Länsip),
halapaju (Agr), halopaju ’eräs pajulaji (Salix
pentandra t. fragilis) / Lorbeer- od. Bruchweide’ ~
vi halapaju ’itkupaju, kyynelpaju, hautapaju’,
myös halapi-, halepaju | li al5abqz, al5ab ’eräs
pajulaji (Salix phylicifolia t. pentandra t. repens)’
? < baltt, vrt. liett «za˜lsvas ’vihertävä’, at«zalà
’nuori oksa, verso’ (samaa kantaa kuin liett «zyalias
’vihreä’). Vrt. myös salava.
Ganander 1787 NFL 3 10 (halava ~ salava), Anderson
1879 Studien 278 (sm ~ vi li), Thomsen 1890 BFB 246 (sm
? < baltt, vrt. liett «zyalias ’vihreä, raaka, keittämätön’), SKES
1955 51, 1969 954, TESz 3 1976 752 (sm halava ehkä
kehittynyt salava asusta sanan halea ’harmahtava, kalpea’
vaikutuksesta), MSzFE 1978 587, Suhonen 1989 SUSA
82:7 7–9 (sm < baltt).

haljakka (Eurén 1860; laajalti murt.) ’haalea;
hailea, väritön, kiilloton, kalpea; laimea; verka,
villavaate / fahl, blaß; verblaßt, verschossen;
hellgrau, –blau; fade; Tuch, Wollstoff solcher
Farbe’, haljakas (Eurén) ’kalpea, hallava, vaalea’,
haljas ’hallava, vaaleanpunainen (JuslLis);
vihanta, tuleentumaton (esim. vilja, pellava; Ink)’,
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haljastua (Jusl 1745; hämmurt.) ’haalistua
(väristä)’ ~ ink haljas ’vihanta’ | ka haljakka
’verka, verasta tehty takki t. nuttu; harmahtava’ |
ly haƒlƒlak, haƒlƒlakku ’verka; kesäpäällystakki
(mustaa verkaa)’ | va aƒlƒlaz ’vihreä; kypsymätön,
raaka’, (Kukk) haljaz ’valmistumaton (viljasta),
raaka (marjoista)’ | vi haljas ’vihanta, vihertävä,
vihreä’, haljak, haljakas ’kirkkaan vihreä; kiiltävä
raha’ | li %oƒlaz (mon. aƒlƒlqd) ’vihreä’, %oƒlastq
’viheriöidä’
< baltt, vrt. liett «zyalias ’vihreä; raaka,
keittämätön’, latv za„l«s ’vihreä’, mpr saligan
(akk.) id.
Thomsen 1890 BFB 244–45 (sm ~ ka va vi li; < baltt),
Kalima 1936 BL 94, SKES 1955 51, Fraenkel 1965 LitEW
1287.

haljeta (Agr; yl.) ’platzen; zerreißen; brechen;
sich spalten’, halkeama, halkein, halkio, halkioin;
halata (: halkaa t. halkajaa; paik. itämurt.),
halkaista, halki, halkinainen, halko, halkoa jne. ~
ink haleta (prs. halki5a) ’haljeta’, halata (prs.
halk5an), halaissa ’halkaista’, halki, halko | ka
haleta (prs. halkieu) ’haljeta, mennä halki; tehdä
jtak nopeasti t. äänekkäästi’, halkeilla, halata
(prs. halkoan) ’halkaista, leikata, paloitella’,
halki, halkiema ’halkeama’, halkinaine, halko
’halko; halkio’, halkuo ’halkoa, halkaista’ | ly
halgeta, haugetta ’haljeta’, halgaitta, –ita (prs.
halgaidan) ’halkaista’, halg, halgo, haugo ’halko’,
halgoda, haugoda ’halkoa, särkeä’ | ve haugeta,
hougeta ’haljeta’, haugaita (prs. haugaidab),
haug5aƒta ’halkaista’,
haugoida,
hougoida
’halkoa’, haug, houg, h5ag (g. –on) ’halko’ | va
halk(ea ’halkoa’, alko, (Kukk) halko ’halko’ | vi
halg (g. halu, halo) ’halko’, halgas, algas
’halkeileva’ | li alg ’halko’ (sm > lpN hal |go
(Lu In Ko) ’halko, pölkky’, hal |git ’halkoa,
pilkkoa puita’, hal |gânit ’turmella itsensä
liikarasituksella (työssä)’, hal |gâ ’suoraa päätä,
suoraan’)
? = mdE t«sulgoms ’särkeä, kuoria (esim.
pähkinöitä)’ | syrj «suƒlaln{i, «suƒla/sn{i ’halkoa,
halkaista, leikata suikaleiksi, kiskoa (päreitä,
niintä)’.

H 103

Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 83 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 51 (sm > lp),
Thomsen 1890 BFB 55 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 137 (+
ink), 265 (+ ka syrj), SKES 1955 51 (+ ly ? md ? syrj).

halla (Agr; yl.) merk. murt. myös ’härmä, kuura /
Nachtfrost, Reif’ ~ ink halla ’halla’ | ka halla
’halla; kuura, huurre, härmä; kipu; suru,
mielipaha; kaihi’ | ly hallu, hall(e, hal ’halla’ | ve
hala, hal ’kuura; halla’ | va alla, (Kukk) halla
’halla’ | vi hall (g. –a) ’id.; (murt. myös) kuura’ | li
%ola, 5ala ’kuura; halla’
= lp suol |dne ’kaste; sumu (veden tai maan
yllä kylmänä kesäyönä tai syysiltana); (harv.)
halla’ < vksm *«salna
< baltt, vrt. liett «salnà ’kuura; lievä pakkanen’,
latv salna ’pakkanen; kuura’. Vrt. halli1. — Sm >
lpLu hall%e ’halla’, N hal |la, hal |li ’kylmänä
syysyönä vedestä ja kosteikosta nouseva sumu,
pakkashuuru’, In halla, hiallia ’halla’, Ko hia´ll#e
’kuura’. Ims taholta kaiketi myös ven murt.
gálaga ’sumu, kuura’, gáloga ’sumu’, ja ehkä
myös mn sanan hall|æri ’katovuosi’ alku on
lainattu ja loppu käännetty sm hallavuosi sanasta.
Lindström 1859 KeltGerm 54 (sm ~ liett Vsálti ’jäätyä,
jäähtyä’, latv salt ’jäätyä, hyytyä’; baltt sanat ovat samaa
kantaa kuin Vsalnà, salna), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (sm ~
ve), Thomsen 1869 GSI 79 (sm < liett), Donner 1884
TechmZ 1 266 (+ vi li), Thomsen 1890 BFB 220 (+ ka va
lp; < baltt), Kalima 1915 OLR 89 (ims > ven), Karsten 1933
FmS 1 69 (mn hall|æri < sm hallavuosi), Kalima 1936 BL
95, T. I. Itkonen 1943 KV 22 49 (sm > lpKo), SKES 1955
51 (lapissa myöhäisiä lainasanoja suomesta), Fraenkel 1965
LitEW 960.

hallain (: hallaimen, Lönnr 1874; KaakkHäme
lähialueineen) ’vadelma / Himbeere’ on nähtävästi
kontam. nr hallon id. ja sm vaarain sanoista;
suoraan ruotsista on lainattu haluna (LönnrLis
1886; Veteli).
Lönnrot 1886 Lis 17 (haluna < ruots), Hakulinen Vir 1928
257 (hallain < ruots hallon; loppuosa vaarain tms. sanasta),
SKES 1955 52.

halli1 (Mennander 1699; yl.) ’harmahtava,
vaalean-, harmaanruskea (härkä, koira, karhu);
harmaahylje / hellgrau, graubraun; graues Tier
(Ochse, Hund, Bär); Kegelrobbe’, halla-,
halliparta
(Salamnius
1690)
’harmaa-,
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harmahtavapartainen’, hallo, hallu ’harmahtavan
lehmän t. härän nimi’, hallea, hallis, hallava
(Raam 1642), hallakka, hallappa, hallisko,
hallukka
’kalvakka,
harmahtava’,
hallas
’vaaleanharmaanruskea lehmä t. härkä’ ~ ink halli
’valkea, harmaa (hiuksista, karvoista)’, hallistua
’vaalentua’ | ka halli ’koirannimi’, hallakko,
hallava ’harmahtava’ | va alli, (Kukk) halli
’harmaa’, hallissua (Kukk) ’harmaantua’ | vi hall
(g. –i) ’harmaa; (murt. myös) harmaa hevonen,
kimo, harmaa sonni; harmaahylje; vilutauti’,
hallik (g. –u) ’harmahtava; harmaa lehmä;
mustikka’, hallikas ’harmahtava’, hallitada
’homehtua’, hallitus ’home’ | li aƒl ’harmaahylje’,
aƒltq ’homehtua’, aƒltqks ’home’.
Sanat ovat samaa balttilaisperäistä sanaperhettä
kuin halla, vrt. liett «salnis, latv salnis s. ’kimo’,
salns a. ’kimo, hallava’, osaksi nähtävästi halla
sanan johdoksia, osaksi ehkä suoranaista lainaa
baltt taholta.
Ganander 1786 NFL 1 101 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 83
(halli ♦ halla), Thomsen 1890 BFB 220 (ims < baltt),
*Nirvi 1944 Sanankieltoja 166–67, SKES 1955 52, *Koski
1983 Väri 175–84.

halli2 (Lönnr 1874; ei murt.) ’rakennustyyppi /
Halle’
< nr hall ’halli’ (ositt. omap. germ alkuperää,
ositt. < saks t. engl).
Hakulinen Vir 1968 244–45.

hallita (Agr; useimm. murt.) ’(be)herrschen;
regieren; besitzen’, johd. hallitsija (Agr), hallitus
(Agr) ~ ka hallita (prs. hallitt«sou) ’hallita, pitää
hallussaan, omistaa; rakastaa; käskeä, kehottaa’,
hallitt«sija ’hallitsija’, hallit«sus ’hallinta, hallitus’
(sm > lpN h5aldâ«sit (In) ’hallita, saada hallituksi,
mahtaa’)
< germ, vrt. goot haldan ’kaita, paimentaa’,
mn halda ’pitää jne.’, ags healdan ’pitää’, nr
hålla id. Vrt. haltija ja haltu.
Lönnrot 1854 Enare 222 (sm ~ lp), Lindström 1859
KeltGerm 184 (sm < germ), Thomsen 1869 GSI 115 (sm <
germ), Setälä 1912–13 FUF 13 362, SKES 1955 52 (+ ka;
sm > lpN), Häkkinen 1987 ES 43.
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halme (Martti n. 1580; laajalti murt.) ’kasvava
kaski, kylvös (esim. nauris-, ohra-, ruishalme);
kolmannen kerran kylvetty kaski / reifendes
Getreide (auf der Schwende), Schwende’ ~ ka
halmeh ’kasvava vilja, pelto t. kaski; ahoksi
jätetty kaski’, halveh ’halme’ | ly halmeh, haƒlmi«s,
haumeh id. | ve haumeh, haumez, houmeh id. (>
ven murt. Au gúme«zi ’pelto, vainio’) | ? vi ale,
(murt.) hale (g. hale, halge) ’kaski, huhta’
joko ? < baltt, vrt. liett «zelmuYo, «zalmuo ’vesa,
taimi’
tai < germ, vrt. nr halm, mn halmr ’olki;
(koll.) puitava vilja, puidun viljan oljet’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve), Thomsen 1890 BFB
245– 46 (sm ? < baltt), Setälä 1890–91 ÄH 308 (+ ka),
Kalima 1915 OLR 94 (ve > ven), Toivonen 1917 SUSA
34:2b 6–8 (ims ? < germ), Saareste 1924 LVEM 139–40 (+
vi), Kalima 1936 BL 95 (ims ? < baltt), SKES 1955 52 (+
ly; ? < baltt t. germ).

haloo, halloo (huudahdus; uud.) ’hallo’
< nr hallå, hallo (< as hallo), vrt. engl halloo,
ransk allo jne.
Hellquist 1939 SEO 329, SKES 1955 52.

halpa (Agr; laajalti murt.) ’huokea; vähäarvoinen,
huono, kehno; alhainen; voimaton, laiha, rasvaton
/ billig; gering, niedrig; wertlos, schlecht; gemein’,
halveksia, halveksua, halventaa, halventua,
halveta ~ ink halva ’halpa’, halvent5a ’alentaa
hintaa’ | va (run.) alpa ’huono, kehno (?)’, (Kukk)
halpa ’halpa’ | vi halb (g. halva) ’huono, paha,
ruma’, halvendada ’huonontaa, pahentaa’,
halveneda ’huonontua, pahentua’, halvustada
’halveksia, väheksyä’. — Li (Sal) alu ’halpa,
huokea’ < vi murt. halv; lpN hal |be (Lu In)
’halpa’, N halbedit (Lu In) ’halventaa’ < sm.
Epävarma on oletus, että vksm *«salpa olisi <
vkgerm *salwa- > mn spolr ’likainen, kalpea’ jne.
Ganander 1786 NFL 1 102a (sm ~ vi alw), Lönnrot 1854
Enare 223 (sm ~ lp), MUSz 1873–81 344 (sm ~ vi), VW 2
1876 36 (+ li), Kettunen 1938 LivW 9 (li < vi murt.), T. I.
Itkonen 1944 SM 50 129 (sm > lp), SKES 1955 52,
Koivulehto Esit 1979 (ims < vkgerm), Hofstra 1985
OsfiGerm 162 (samoin), UEW 1988 782.

halssi1, halsi (Gan 1786; yl.) ’kellarin,
tervahaudan eteinen; kuoppa, syvennys; uunin
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savutorvi l. holvi / Kellerhals; Grube (zur
Aufnahme des gebrannten Teers), Vertiefung;
Rauchfang’
< nr hals merk. mm. ’kapea sisäänkäytävä’,
källarhals ’kellarin eteinen’.
Renvall 1823 SSK 1 51, Karsten 1934 FmS 2 107, SKES
1955 52.

halssi2, halsi (Gan 1786; rantamurt.) ’purjeen
mastonpuoleinen
alakulma;
raakapurjeen
kumpikin alakulma; suunta, purjehduskulma /
(seemänn.) Hals, Halse’ (> ink halssi
’kulkusuunta luovittaessa purjealuksella’)
< nr hals ’köysi, jolla purjeen alanurkka
kiinnitetään’ (ehkä < as t. holl).
TS 3 1911 51, Karsten 1934 FmS 2 108, SKES 1955 52.

halstari (Schr 1637; useimm. murt.), halsteri
(Gan 1786; paik. etup. länsimurt.), haastari
(Sorol 1621), hastari (VR 1644) ’paistinparila,
puintihäkki / Rost’
< mr halster, haaster, nr halster ’halstari’. —
Sm > ink halstari ’rautalangasta valmistettu laite,
jolla paistetaan kaloja hiilloksella’; ? ruots > li
5alstar ’pieni lautanen, asetti’; sm t. ruots > lpR
h5alstar ’halstari; paistinpannu; valinkauha’, Lu
h5alcstar ’halstari’.
Renvall 1823 SSK 1 51 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
188 (lp < ruots sm), Setälä 1912–13 FUF 13 316–17 (sm
haastari < ruots), Streng 1915 NRL 26, Karsten 1934 FmS
2 106, Kettunen 1938 LivW 18 (li, vrt. sm ruots), SKES
1955 52.

haltija, haltia (Agr haltia; yl.) ’yliluonnollinen
olento, suojelushenki; henkilö, jonka hallinnassa
jokin on; (murt.) hengenvoima, rohkeus, uskallus
/ übernatürliches Wesen, Schutzgeist; Besitzer,
Gebieter; Macht, Mut’, olla haltioissaan ~ ink
haltias, haltiaine, halt%e, halteine ’haltija,
kummitus, henkiolento; paholainen’ | ka haltie
’omistaja,
hallussapitäjä,
isäntä;
haltija,
suojelushenki, voima, onni’ | ly haƒlg‰ı ’haltija’ | va
altia, altiaz, alt%(e id., (Kukk) halƒt/siaina ’id.,
kummitus, tekee pahaa ihmisille’ | vi haldjas (rinn.
halgijas, hallias) ’haltija, haltijatar, kummitus’
(sm > lpN hal |de (Lu In) ’haltija’)
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< germ (ksk) *hal∞d iaz (nomen agentis),
*hal∞d ia- (vrt. mn halda, nn holde, ruots hålla, ns
halten ’pitää’, goot haldan ’kaita, paimentaa’): mr
samhälde, nr samhälle ’yhteis-, yhdyskunta’, mr
uphälde, nr uppehälle ’elatus, elanto’. Vrt. hallita,
haltu.
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va), Lindström 1859
KeltGerm 100 (sm ~ germ), Thomsen 1869 GSI 115 (sm <
goot), Thomsen 1870 Einfl 134 (+ vi), Friis 1871 LpMyth
53 (sm > lp), Karsten 1934 FmS 2 108–09 (sm halti(j)a, vi
haldjas < ksk yks. nom. *hal∞diaz t. yks. akk. *hal∞dia),
Haavio 1942 Kodinh 12–13 (+ ka), SKES 1955 52 (+ ly).

haltta1 (melko laajalti länsimurt. Verml)
’halvautunut, halvautumisen t. muun ruumiinvian
takia huonosti liikkuva, pahasti jalka- t.
käsivaivainen, ontuva ihminen t. eläin / gelähmt,
lahm, hinkend, schwach’, haltti (KaakkHäme)
’ontuva (ihminen t. eläin)’, haltata ’halvata (Lönnr
1874; melko laajalti itämurt.); ontua (paik.
länsimurt.); (jos tähän:) touhukkaasti, nopeasti,
kovasti kävellä t. tehdä (paik. itämurt.)’, halttaus
(EPKarj) ’halvaus’, haltto (Lönnr; Vanaja) ’id.;
halvattu’ ~ ka haltata ’halvata’, haltta(v)us
’halvaus’ | vi murt. haldada, hallata ’halvata’
< germ, vrt. goot halts ’rampa, halvaantunut’,
ags healt, mn haltr, mr halter, nr halt ’ontuva’.
Karsten 1915 GFL 125 (sm haltto, vrt. sm halttaus, au halttoa< kgerm *halto-), Wiklund 1917 IF 38 101 (sm haltto ♦
haltata), Karsten 1934 FmS 2 109 (sm haltta- todennäk. <
ksk a. *halta- > mn haltr, mr halter), SKES 1955 52
(haltata, haltto ~ ka vi; < germ).

haltta2, halta (?) ’kammitsa / Spannstrick’ (vain
Ljungo 1601 »Jos heuoinen käypi haltasa
(naapurin ohrapellossa), maxakan (hevosen
omistaja) spannin åhria»)
< sk, vrt. mr hælda ’köysi, jolla elukan kaksi
jalkaa sidotaan yhteen niin, ettei se voi hypätä yli
aidan’, nr hälla ’(jalka)raksi; (murt.) hevosen,
lampaan jne. jalkakammitsa’ (nn helde, nt hilde,
kys halte ’kammitsa’ < germ *hal∞d i%on-).
Streng 1915 NRL 27, SKES 1955 53.

haltu: haltuun, hallussa, hallusta (Agr; yl., murt.
myös halttu: halttuun, haltussa, haltusta) ’käsiin,
valtaan; käsissä, vallassa jne. / (Defektivum)
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Schutz, Obhut’ ~ ink halt%u, hallus ’haltuun,
hallussa’ | ka haltuh, hallussa, hallusta (sm > va
halt%uza ’hallussa’, vi (Aavik) hald, hallus, lpLu
*halt%o: iness. halct%on id., N *hal |do: ill. hal |dui
’haltuun’, haldost ’hallussa, hallusta’)
< germ, vrt. mr hald ’suoja, turva, tuki; pito,
kiinnipito; kiinnike’ jne., mn hald ’ote; turva,
apu, suoja; valta, mahti’ jne. Vrt. hallita ja
haltija.
Thomsen 1869 GSI 115 (sm lp < goot), Karsten 1934 FmS
2 109 (sm haltu mahd. < ksk mon. akk. *hal∞du > mr mn
hald), Lagercrantz 1939 LpWsch 154 (sm > lp), SKES
1955 53, Mägiste Vir 1958 140 (sm > vi).

halu (Agr; yl.) ’mieliteko, pyrkimys, kiihko,
himo; (vanh. run.) tuska, vaiva; (Martti n. 1580)
vamma, haava / Verlangen, Lust, Begierde;
Sehnsucht, Schmerz; Wunde’, johd. haluinen,
halukas, halullinen, haluta, haluton; halata (:
halaan, halajan; Agr; paik. murt.) ’haluta, toivoa,
kaivata’, samaa alkuperää mahd. myös halata
(Agr; laajalti et. länsimurt.) ’kaulata, syleillä’;
halea (JuslP; paik. länsi- ja itämurt.) ’ikävä,
haikea, kaihoisa; sääli’, haleus (Agr) ’(tunteen)
hehku, rakkaus’ ~ ink halu, haluta (? < sm) | ka
halu ’halu, tahto, himo; (run. myös) tuska, suru’,
haluta, haluttoa; halie ’rakas, armas, kiintynyt
jhk’ | ? viE halus ’pakottava, kipeä, polttava (kipu,
tarve)’, halutada ’pakottaa, kivistää’.
Sm haluttaa verbiä vastaa äänteellisesti li aC
ltq ’sytyttää’, minkä perusteella näitä sanoja on
arveltu toistensa etym. vastineiksi olettamalla
halu sanan alkumerkitykseksi ’polte’. Toisaalta
on halata: halajan sanalle esitetty germ originaali
*hal%o(ja)n- ’temmata, vetää (puoleensa), raastaa’
(samaan yhteyteen kuuluu toista ablaut-astetta
edustavana ns holen ’noutaa’), jolloin li sana jäisi
pois tästä yhteydestä. Molemmat selitykset ovat
kuitenkin epävarmoja. — Sm > lpLu h5all%o, N
hallo ~ h5alo ~ h5alu, In haalu ’halu, N h5aliidit (Pi
Lu In) ’haluta’.
Nielsen 1902 SUST 20 161 (sm > lp), Kettunen Vir 1936
223– 24 (sm ~ viE halus, halutada, li), Hakulinen 1943 KV
22 7–11, SKES 1955 53 (sm ? ~ viE halus, li aC ltq; eri
alkuperää lienee halata ’syleillä’), *Hakulinen 1974 KV 54
102–11 (+ ka, lisiä vi; myös halata ’syleillä’ ehkä tähän),
Koivulehto Vir 1974 122–24 (sm halata, hala(j)an < germ),
Häkkinen 1987 ES 44.

H 106

halunkki (Lönnr 1874; paik. länsimurt.), rinn.
halunki ’välittäjä, asiamies, trokari; lurjus,
hamppari, hulttio, renttu / Zwischenhändler,
Schieber; Herumtreiber, Halunke’
< nr murt. Sm halunk ’lurjus, heittiö, retku’ (<
saks Halunke id.).
halvata (Raam 1642; laajalti murt.) ’lähmen’,
halvattu ’(Agr) halvaantunut; piru, peijakas
(helvetti sanan vaik.)’, halvaus (sm > ka halvata,
halvaus) ~ ink halvata, halvahua ’halvaantua’,
halvattu ’paholainen, piru’ | vi halvata, E hälvätä
’halvata, lamaannuttaa’, halvatus, E hälvätüs
’halvaus, halvaannus’ (sm > lpN h5alviiduvvât
’halvautua’, halvak ’halvattu; peijakas’). Vrt.
myös ka hulvata ’halvata, halvaannuttaa’, hulvaus
’halvaus’, hulvautuo ’halvaantua’ | ly hulvaita
’halvata’, hulvaidus ’halvaus’.
Ganander 1786 NFL 1 103 (sm ~ vi alwatud), Genetz 1877
KL 16 (sm ~ ka hulvoa-), Qvigstad 1881 Beiträge 81 (sm >
lp), SKES 1955 53.

hama
’(harv.
taipumattomana,
tav.
sisäpaikallissijoissa) asti, saakka / bis, bis zu,
von... an’: (Agr »hama nyt teste aijasta», »hamast
Johannesen
Castaijan peiuiste») hamasta
lapsuudestani asti, hamaan hautaan asti; (murt.
myös) ’pitkä’: »ei hamaan aikaan» (Karj);
’(paikallissijoissa:) kaukana, kaukaa, kauas’: »ei
se hamahan menny», »ei sitä kovin hamasta
tarvinnut hakia» (Kurikka); ’kuka(pa), mikä(pä)’:
»hama hänen tiäsi, minkä hän mahto mennä»
(Mouhijärvi) ~ vi murt. amma, ammak ’asti’,
ammak otsani ’loppuun asti’, ammagast ’kunnes,
yksinpä’, hamanik, hamaga ’niin, vai niin,
tosiaan’, amatsi ’ilmi, julki’ | li am5a ’kaikki,
koko’, a. s‰ıeks ’siitä huolimatta’, a. s%ur ’suurin’
? = vogE «sam5aw, I «samq, samq, L «somqg, P
soma ’jyrkkä, pystysuora; suoraan, suorastaan,
juuri’ | ostjI E t«s3ama ’poikkipuolin, poikkipäin;
vaakasuora; jyrkkä; suoraan, vastapäätä’, P s3ami
’suoraan; suorassa, pystyssä; vastapäätä’.
Ahlqvist 1871 hama 45–48 (sm ~ vi li), VW 2 1876 149 (+
ostj), *Toivonen Vir 1951 300–05 (? + vog; ? ostj), SKES
1955 53 (vog yhdistetty epäillen, ostj epäilyksittä), UEW
1988 52 (sm ~ vog ostj epäilyksittä).
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hamara (Schr 1637; yl.), murt. hamaro ’kirveen,
veitsen t. viikatteen selkä / Rücken (Messer u. ä.),
Nacken (Axt)’ ~ ka hamara | ly hamar, –o | ve
hamar (g. –on) id. | viE ham(m)ar ’veitsen
hamara’.
Omituisista vokaalisuhteistaan huolimatta
kuulunee tähän yhteyteen ims lainana lp sana E
«siapmiaria, Lu sjim%er, N «simer, In «somer, Ko
«s(a´mmer (Kld) ’kirveen, veitsen, viikatteen t.
sirpin hamara’. Sen sijaan mdE t«sov, –o7n, –o7ne
’hamara, niska’, M «sov ’hamara’, –o7n ’id., niska’
on toista alkuperää.
Setälä 1890–91 ÄH 288 (sm ~ ka ve lp), Setälä 1896 SUSA
14:3 27 (? + md), Kettunen 1922 LVeHA 1 100 (+ viE),
SKES 1955 53 (+ ly; ? md), UEW 1988 782–83 (? lp; md).

hamari (Speitz 1643; KSm Savo KPPohjanm
Kain),
harv.
myös
hamara,
hammari
’(väki)vasara, vasarapaja, tankorautatehdas /
(Schmiede)hammer,
Hammerschmiede,
Stangeneisenfabrik’
< mr hamar, hamare, nr hammare (nt
hammer, mys hamar, ns Hammer jne.) ’vasara;
kirveen hamara’. — Vi haamer, haamber, hamber
ja li %omqr, (Sal) 5amer ’vasara’ nähtäv. < saks.
Thomsen 1869 GSI 115–16, Karsten 1934 FmS 2 111,
SKES 1955 53.

hame (Agr; yl.; vanh. kiel. merk. myös ’miehen
nuttu’, esim. Kirkkojärj. 1600-luv. lop. »Jos eij
klockarill ole annettu klockarin hamet») ’Rock,
Mantel’ ~ ink hame ’hame’ | ka hameh id. | va
am(e ’pitkä valkea ent. vatjalaisnaisten vaate;
hame’, (Kukk) hame ’hame’ | viP ame ’hame’ (? <
sm), E ame, ameh ’paita’ | li aC m, aC mmq ’takki;
lasten kolttu; naisten paita’ (sm > lpN murt.
h5amet, In haamit ’hame’)
< germ, vrt. nr murt., nn ham ’nahka, kesi;
hahmo, haamu’, mn hamr ’ulkoasu, verho;
suojelushenki’ t. hams ’kuori, käärmeen nahka’,
ags hama ’peite, puku’, kas ham ’peite, verho,
suojus, palko; jälkeiset’, mys hamo ’nahka, verho,
puku’.
Stiernhielm 1671 (Suomi 3:5 224–25; sm ~ saks Hembd
’paita’), Moller 1756 Beskr 149 (sm vi ~ saks Hembd), Ihre
1769 Gloss 1 773 (sm vi ~ goot ags), Rask 1818
Undersögelse 105 (+ li ~ mn hamr), Setälä 1890–91 ÄH
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308 (+ va), Karsten 1915 GFL 87 (sm < kgerm *hames-),
Saareste 1924 LVEM 168 (vi murt. amè < sm), Karsten
1934 FmS 2 111 (ims < ksk *hames-), SKES 1955 53 (lp <
sm), Vries 1961 AnEW 208 (ims < mn hams), Koivulehto
1972 NphM 73 584 (< mahd. germ *hamiz t. –is-, vrt. mn
hams).

hamila (mon. hamilat, VarsSm PSatak
EPohjanm), hamilas (: hamilaat, Renv 1823),
hamilo (mon. hamilot, Gan 1786; VarsSm),
hamiloin (Lönnr 1874), hamina(s) (Renv)
’sapilaat (kaksi salkoa, joita voi yhdistää
poikkipuu), heinänkanto- t. –vetopaarit /
Traggestell für Heu aus zwei Stangen’, (kuv.)
hamila- (Jusl 1745), hamilas-, haminaspuoli
(Jusl) ’sellainen, jonka toinen puoli ruumista on
halvaantunut’ (vrt. jalkapuoli, käsipuoli) ~ ve
hamilahad ’(veneen) laitapuut’
? < sk, vrt. nr murt. hammel ’poikkipuu, johon
ajoneuvojen aisoina toimivat vetoköydet on
kiinnitetty; eräänlainen kelkka, jolla talvella
metsästä hirsiä kuljetetaan’, nt hammel
’poikkipuu, johon vaunujen aisat on kiinnitetty’,
kys hamel ’tanko, pölkky’.
Karsten 1906 NphM 8 8–9 (sm < germ), Setälä 1912–13
FUF 13 362 (sm ? < germ), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 8–
9 (yhtyy ositt. Karsteniin), Karsten 1934 FmS 2 112–13 (sm
< sk), SKES 1955 54 (+ ve; ? < sk).

hamina1 (1690; rantamurt. ja paik. VarsSm
Pohjanm Kain) ’satama / Hafen’
< nr mr hamn id., vrt. nn hamn, mn hpofn, nt havn
id. — Erikseen sk > lpR habn, N haw |dnâ id., kun
taas N h5abmân, h5ammân, In haam(m)an id. lienee
lähinnä suomesta lainattu.
Renvall 1823 SSK 1 52 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
69 (samoin), Qvigstad 1893 NL 190 (lp < sk t. sm), Karsten
1934 FmS 2 114 (sm < mr nr), SKES 1955 54.

hamina2 (Lönnr 1874; ei tietoja murt.) ’veneen
lähinnä kokkaa oleva hanka / Dolle nächst dem
Bug’, haminavitsa (Lönnr), hamine, –panta, –vitsa
(kaikki vain Jämsän murt.) ’veneen hankavitsa’
? < sk, vrt. mn hamla, hpomluband, nn hamleband, humle–band ’hankavitsa’, mr hamna ’alue,
joka sota-aikana oli velvollinen asettamaan
miehen laivastoon’, mt hafnæ ’soutajan paikka
aluksessa’.

SSA

Toivonen 1917 SUSA 34:2b 10 (sm < sk), Karsten 1934
FmS 2 113–14 (sm mahd. < sk), SKES 1955 54 (sm < sk).

hammas (Agr; yl.) ’Zahn’ ~ ink ka hammas | ly
hambaz, –as | ve hambaz | va ammaz, (Kukk)
hammaz | vi hammas | li 5ambaz ’hammas’
< baltt, vrt. liett «zaymbas ’reuna, laita,
hirrennurkka’, «zaymbis ’puuaura’, latv zobs
’hammas; avaimen lehti’ (= mksl zpob#u
’hammas’).
Ganander 1786 NFL 1 105 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1
564 (+ va), Diefenbach 1851 VWGoth 2 564 (sm vi ~ liett),
Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 73 (+
li; < baltt), Thomsen 1890 BFB 246 (+ ka), Kalima 1936 BL
95, Posti 1950 SUST 98 386 (+ ly), SKES 1955 54,
Fraenkel 1965 LitEW 1289.

hamppu (Agr mon. Hamput; yl. länsimurt., paik.
itämurt.) ’Hanf’
< nr mr hampa (= mn hampr, nt hamp, ags
hænep, kas hennep, hemp, mys hanaf, ns Hanf <
germ *hanap-); vrt. kr kánnabis, (>) lat cannabis,
liett kanyapIes, mpr konapios, latv ka;nepe, ka;nipe,
ka;nupe, ka;nape (> li ka7n‰ıp, ka7n‰ıpqz, kanep, vi
kanep g. kanepi > ink kaneppi), ven kóno7p,
konópeƒl, konopljá, puol konopie ja edelleen
gruus kC anaçpi, arm kanaçp, kaneçp, npers kanab,
kurd kinif, m-int ∆«sa:nás,
sum
kunibu.
Kulkusana,
jonka yhteyteen tuntemattomista
lähteistä lainautuneina kuuluvat ilm. myös mdE
ka7nƒt, ka7n/sƒt, ka7nƒt/sƒt, ka7nƒt f, ka7nf, M ka7nƒt f (<
kmd ? *ka7nqpt t. –kt), tvser kq7ne, ki7ne ’hamppu’,
votj kenem ’hampunsiemen; jyvä’, syrj k(entu/s
’hampunsiemen’ (tu/s ’jyvä’).
Moller 1756 Beskr 149 (sm < ruots saks), Renvall 1810–11
Orth 10 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 116 (sm < nr mn),
Qvigstad 1893 NL 189 (lp < sk sm), Streng 1915 NRL 27,
Karsten 1934 FmS 2 114 (sm < nr murt. Sm hamppo),
SKES 1955 54 (viittauksia us. sgr, ieur ym. kieliin).

hampsia, hamssia (Eurén 1860; laajalti murt.)
’niittää, leikata huolimattomasti t. huonokasvuista
heinää t. viljaa kooten; keritä, leikata; ottaa
suuhunsa, haukkailla, näykkiä; koota, haalia;
kävellä joutuisasti; yrittää, haeskella / schludern;
nachlässig mähen, schneiden; schnappen,
abrupfen, zusammenraffen; hasten’, hampsata
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’puuhata, toimittaa; hankkia, hommata itselleen;
puraista,
näykätä;
tehdä jtak huonosti,
huolimattomasti;
kulkea
huolimattomasti
pukeutuneena’, hampsua, hamssua ’touhuta,
hommata esim. matkalle lähtöä’, hampsu (Lönnr
1874; paik. murt.), hamssu ’hupsu, hupakko; huono
halme; hapsu, tupsu’ ~ ka ham«sata, ham«s«sata
’tehdä jtak nopeasti ja huolimattomasti’,
ham«s(«s)ie, hamp«sie ’harppoa, astua nopeasti t.
pitkin askelin; hutiloida’.
Deskr. sanoja, mahd. ositt. < nr hamsa
’hutiloida, käyttäytyä huolimattomasti; tapailla,
tavoitella käsillään; (murt.) syödä ahnaasti; kerätä
kokoon, hapuilla, kopeloida jne.’ (= nn hamsa
’kiireesti kerätä, kahmia; pureksia hitaasti ja
vaivalloisesti, puhua hitaasti ja epäselvästi’, nt
hamse ’tarttua, tapailla jne.’). — LpN ham |sot
’näykkiä’ (Lu In) < sm t. sk.
Karsten 1934 FmS 2 114 (sm < ruots), Collinder 1938
SUST 74 122 (lp mahd. < sm t. sk), SKES 1955 54.

hampuusi (ei vielä Lönnr; melko us. murt.)
’toimeton, vetelehtivä, huonotapainen mies,
hamppari,
rantajätkä,
satamajätkä
/
Herumtreiber’, puhek. muodostelmia hamppari
(laajalti murt.), hampparoida
< nr hamnbuse ’satama-, rantajätkä’; nr murt.
Sm hamppar(e) < sm hamppari.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 8.

hamuta (Eurén 1860; laajalti murt.) ’zu erlangen
suchen, tasten’, hamuilla ~ ka hamuta ’koota’,
vrt. ve hammutada ’ahmia’.
Deskr. sanoja, vrt. haamata.
hamutta (Lönnr 1874; Karj PPohjanm Kain
Peräp TornLaakso), ham(m)uhta (Jusl 1745; murt.),
hamutsa (Renv 1823), murt. myös hamuuhta,
hamuutta, hamuta, hamputin, hamu, hamukka,
hamukkeet, hamukset, hamulat, hamultaat,
hamultat, hamutos, hamuttina, homutta ’länkien
pehmike / Kummetkissen’ ~ ka hamutta ’länkien
pehmike, kaulapaita; vitsas, vitsarengas’ | ly
hamuƒt in, mon. –ad ’längissä olevat pehmitteet’ | ve
hamut ’länget’, hamuƒt in ’längenpehmike’
< ven homút ’länget’, homutína ’länkipatja,
hamutta, kaulapaita’.

SSA

Butkov 1842 OFSlovah 176 (sm hamutsa < ven), Mechelin
1842 Käsik 173 (sm hamutta ~ ven), Kettunen 1922 LVeHA
1 162 (ve hamut < ven), SKES 1955 54 (ly ve hamuƒt in <
ven).

hana (tynnyrin, pyssyn, Schr 1637; yl. länsimurt.,
hajat. itämurt.) ’Zapfhahn, Hahn der Schußwaffe’
(> ink hana ’separaattorin hana’, ka hana ’pyssyn
hana’)
< nr hane ’koiras, kukko; pyssyn hana’, mr mn
hani ’kukko’, nt hane ’kukko; pyssyn, tynnyrin
hana’ jne.; jälkimmäinen merkitys johtuu näiden
esineiden kukkoa muistuttavasta muodosta. —
Samasta lähteestä t. suomesta myös lpR h5ana, N
hadna, h5ana, In hiania ’hana, pyssyn liipaisin’, kun
taas vi haan (g. –i) ’hana, tappi’, li %on7 ’ruukun
nokka’ luult. < saks Hahn ’kukko; hana’, mys
mas hano. Vrt. hanikka.
Ekman 1847 Runö 95 (sm ~ ruots), Lindström 1859
KeltGerm 144 (sm ~ germ), Qvigstad 1893 NL 187 (lp <
norj ruots), Setälä 1912–13 FUF 13 362 (sm < germ),
Streng 1915 NRL 28 (sm < vur mmr), Karsten 1934 FmS 2
114 (sm < nr murt. hana), SKES 1955 54–55 (lp < joko sk t.
sm; vi li ehkä < saks).

hangas ’veneen tulla l. hanka (paik. LounSm);
peukalohanka (Lönnr 1874; VarsSm ISatak
LounHäme); karhun vipuansa (JuslP); aitamainen
hirven- ja peuranpyydys (Ljungo 1601 »hirffuen
keihästä eli hangasta»; Kain Peräp); aidattu (vars.
pieni) pelto t. haka (VarsSm) / Dolle; Raum
zwischen Daumen und Zeigefinger; Wippschlinge
zum Fang von Bären, Schlingenzaun zum Fang
von Elchen und Wildrenen; (kleine) Koppel,
(kleiner) eingezäunter Acker’ ~ ka hankas
’peuran- ja hirvenpyydys’ | viP angas (g. anga)
’puuaita’. — Sm > lpIn äägis, Ko iJa´gges
’peurojen pyyntiaita’ ja ven murt. gangas ’ansa,
jolla pyydetään peuroja, pieniä turkiseläimiä ja
riekkoja’.
Johd. sanasta hanka, ks. tätä.
Renvall 1823 SSK 1 52 (♦ hanka), Kalima 1915 OLR 90 (sm
> ven), Toivonen Vir 1938 340 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1943
KV 22 50 (lp < sm), SKES 1955 55, *Vilkuna 1972 KV
52 231– 55.

hangata (Gan 1786; laajalti murt.) ’hieroa,
hinkata; (murt.) muokata nahkaa / reiben,
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scheuern,
schaben;
walken
(Tierhäute);
widerstreben’, hankautua ~ ink ka hankata
’hangata; kuluttaa’, ka hankavuo, hankautuo
’hankautua’.
Lönnrot 1874 SRS 1 106 (~ hanka), Kettunen 1958 UAJ 30
253 (samoin).

SSA

hangoitella (Gan 1786; us. murt.) ’vastustella /
sich sträuben, sich widersetzen; Streit suchen’ ~ ka
hankottoa ’panna vastaan’, hankotella ’olla
suutuksissaan’, hankotteliutuo ’haastaa riitaa,
vihoitella’.
Ilm. johd:ia joko sanasta hanka t. hanko (ks.
näitä); huom. myös murt. hankaallinen
(Alatornio) ’hankala’, joka on johd. sanasta
hangas (tämä taas ♦ hanka).
hanhi (Agr; yl.) ’Gans’ ~ ink ka hanhi | ly hanh |
veP K ha7nƒh, K han(eh (g. hanh(en), E hand(ez | va
an(e, (Kukk) hani | vi hani (g. hane), E haaƒh (g.
hah%e)
< baltt, vrt. liett «zπasìs, mliett «zansìs, latv zoss,
mpr sansy ’hanhi’. Ks. myös hanhikko.
Ganander 1786 NFL 1 107a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
121 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve), Thomsen
1869 GSI 83 (ims < baltt), Thomsen 1890 BFB 247 (+ ka),
Kalima 1936 BL 96, SKES 1955 55.

hanhikko (JuslP; KPPohjanm Peräp), hanhinen
(Gan 1786; ei tietoja murt.), hanho (JuslP;
KPPohjanm Peräp) ’puinen kaksikorvainen
juoma-astia (hanhen muotoinen) / hölzernes zu
einer Gans stilisiertes Trinkgefäß mit 2 Henkeln’.
Johd:ia sanasta hanhi (merk. suhteen vrt. nr
gås ’hanhi’ ~ ’puinen juoma-astia’).
Wiklund 1917 IF 38 114 (hanho ♦ hanhi), SKES 1955 55.

hanikka (Renv 1823; IUus kaakk- ja savmurt.)
’tynnyrin tappi, tynnyrissä oleva torvi, joka
suljetaan tapilla / Zapfen od. Ablaßrohr am Faß’
< nr murt. hanik(ke), hanek, hanäk id. (= as
häneken). Vrt. hana.
Rietz 1862–67 SDL 242, Ahlqvist 1871 KO 127, Karsten
1934 FmS 2 116, SKES 1955 55.

hanka (1677; yl.) ’veneen tullo (sekä puinen,
joskus luonnonoksa, että rautainen); hanko;
peukalon
ja
etusormen
välihaarukka
(peukalohanka); lovi poron korvamerkkinä /
Dolle; Gabel; Raum zwischen Daumen u.
Zeigefinger; Kerbe als Besitzerzeichen im Ohr des
Rentiers’, alihanka ’aluksen vasen laita’, ylihanka
’aluksen oikea laita’, hankain, hankanen ’veneen
hanka, peukalohanka’ ~ ka hanka ’oksan ja
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rungon t. peukalon ja etusormen välinen kulma;
veneen hanka’ | ly hang((e) (mon. hangad) ’veneen
hanka’ | vi murt. angad ’veneen reunaan
kiinnitetyt airon renkaat’, pYoidla ank, p. hange
’peukalon tyvessä oleva paksu liha’
? = unk ág ’oksa, haara’ (tätä on verrattu myös
onki sanaan). Toisaalta on arveltu, että hanka olisi
< germ *hangu (*hanga-), joka taas olisi
rinnakkaismuoto sanalle germ *hanhu (*hanha-) >
mn há-r ’veneen hanka, tulla’, nr murt. hå id.
Setälä 1906 SUSA 23:1 31 (sm sanassa olisi sekaantuneena
kaksi germ sanaa: mn há-r ja mr hanker ’kahva, ripa,
sanka’), Kluge 1911–12 FUF 12 39 (sm hanka ~ mn há-r),
Karsten 1934 FmS 2 114–15 (sm < ksk *hangu,
rinnakkaismuoto sanalle *hanhu-), Toivonen Vir 1938 340
(sm ? ~ unk ág), SKES 1955 55 (sm ? ~ unk; germ alkuperä
epätodennäköinen), Koivulehto 1983 SUSA 78 114–15 (<
germ, kuten Karsten), UEW 1988 496 (sm ? ~ unk).

hankala (JuslP, Gan 1786; laajalti murt.)
’schwierig’, (murt. sivumuotoja, jotka osittain
osoittavat affektiivistumista:) hankale, hankela,
hänkelä, hänkälä ~ ka hankaleh ’vaikea’.
Ilm. johd. sanasta hanka, merk. alk. ’sellainen,
jossa on vastuksellinen oksan hanka’, vrt.
vastahanka ’vastus’ ja hangoitella.
Lönnrot 1874 SRS 1 107, SKES 1955 55.

hankelas (Lönnr 1874), hankelo (Gan 1786),
hankilas (JuslP), hankilasorsa, hankilassorsa,
hankilo, hankimus, hankimussorsa (eri variantit
paik. EPohjanm), hankisorsa (Lönnr; PSm, Laitila
Valtimo) ’alli, heinäsorsa / Eis- od. Stockente’.
Ositt. johd:ia sanasta hanki (ks. tätä), mahd.
kuitenkin myös ositt. onomat. alkuperää. Oletettu
lp alkuperä (vrt. lpR angalok, N murt.
annalagges, hannalikka, In ianialah, Ko ann3alej
(onomat.) ’alli’) ei ole todennäköinen.
Setälä 1912–14 FUFA 12 85 (sm ~ ? ostj ? vog ? sam;
hanki sanan kansanetym. vaikutus mahd.), Toivonen 1953–
54 SUSA 57:2 24 (sm varmaankin < lp, lisäksi
kansanetym. vaikutusta hanki sanasta), SKES 1955 55
(samoin; sm < lp empimättä), UEW 1988 13 (sm < lp).

hanki (Schr 1637; yl.) ’(feste tragende)
Schneedecke’, hankiainen ~ ink hanki | ka hanki;
hankiene, hankine ’hankiainen’ | ly hang, -i
’hanki’, hangiai7ne ’hankikanto’ | ve han7g, hang |

SSA

va ant«si (mon. ang(ed), (Kukk) hanki (g. hang%e) | vi
hang (g. –e) ’hanki, kinos, nietos’, hanguda
’hyytyä, jähmettyä, jähmetä’ | li ang ’hanki;
nietos’ (sm > lpT 5a$ng ’hanki’).
Ganander 1786 NFL 1 107a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve),
Setälä 1890–91 ÄH 288 (+ ka li), Wiklund 1896 SUST 10
131 (sm ~ lp cuono ’hanki’), SKES 1955 55 (sm ~ ? lp
cuono).

hankki (Gan 1786; joks. yl.) ’kahva, raksi,
ripustin, (esim. puntarin) koukku; hanka;
aidanvitsas; neulamainen karjan paiseiden yms.
hoitoväline / Aufhänger, Schlaufe; Zaunrute;
Gerät zur Entfernung von Eiterbeulen beim Vieh’
~ ka hankki ’ripustin, kannin, puntarin kädensija’ |
vi hank (g. hangi, hangu) ’koukku, hanka,
koukunmuotoinen
kuvio
vyössä,
vyöntekohaarukka’
< nr hank ’kahva, sanka; (puntarin) kädensija,
koukku; aidanvitsas, vaulo; raksi’ (= mr hanker
’aidanvitsas’, mn hponk ’kädensija’, kas hank id.).
Renvall 1823 SSK 1 53 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS 2
116, SKES 1955 55 (+ vi), EEW 1982–83 282 (vi hank
pikemminkin ♦ ims hanka).

hankkia (Agr; yl.), hankita (: hankitsen) ’ver-,
beschaffen; sich rüsten’; hanke; hankkio ’hanke,
ansio’: hankkiosta ’ehdoin tahdoin’ ~ ka hankkie
’hankkia’ | vi hankida ’hankkia, toimittaa,
hommata’ (sm > lp (Enontekiö) h5ankâstit
’hankkia’).
Lagercrantz 1939 LpWsch 156 (sm > lp), SKES 1955 55
(sm ~ vi), Mägiste Vir 1958 133 (sm > vi), *Hellemaa Vir
1962 142–52, EEW 1982–83 283 (vi kirjak. merkityksissä
lienee sm vaikutusta), Häkkinen 1987 ES 44–45.

hankkilus (Gan 1786; Maaria Harlu), tav. mon.
hankkilukset ’kanto-, ripustus-, olkahihna / Trag-,
Schulterriemen’
todennäk. < germ (sk) *hankila-, vrt. ns
Henkel ’kahva, ripa, sanka, (tuopin) korva’;
vähemmän todennäk. on selitys, jonka mukaan
sana olisi johd. sanasta hankki (ks. tätä).
Setälä 1906 SUSA 23:1 31 (sm < germ), Collinder 1932
Urgerm 120 (joko < germ tai ♦ hankki), Karsten 1934 FmS
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2 116 (sm < sk), SKES 1955 56 (joko ? < germ tai ♦
hankki).

hanko (Raam 1642; yl.) ’haarukanmuotoinen
esine, tav. puinen, kaksi- t. kolmihaarainen, jolla
nostetaan heiniä, olkia, viljalyhteitä ym.,
kuljetetaan jään alla talvinuotan uittoa jne.;
tadikko / (Heu-, Mist)gabel; gabelförmiges Gerät
zum Ausrichten des Netzes unter dem Eis’,
’nostella
hangolla’,
hankonen
hangota
’metsäkanan pyydysrihma (hankeen painettu
pajun t. lepän haarukka, jossa permi)’ ~ ink hanko
’hanko; jäänuotalla käytetty uittohanko’ | ka hanko
’tav. kaksihaarainen puuhanko esim. heinien t.
lannan luomista varten; haarukka, –puu; hanka’,
hankoine ’heinä- t. lantahanko; haarukkapuu,
johon ansa kiinnitetään jne.’ | ly hang, -o
’(kotitekoinen) puu(hanko)’ | ve hang (mon. –od, –
ud) ’tadikko’, K hangoi7ne, hang{i7ne, E hang%o7ne
’pikku hanko, haarukka’ | va anko, (Kukk) hanko
’heinähanko, tadikko’, ankoa ’hangota’ | vi hang
(g. –u) ’hanko, haarukka, tadikko’, hanguda
’hangota’ | li ang (mon. 5angqd) ’hanko, tadikko;
ahrain’ (sm > lpN han |go, h5angun, h%engun
’heinähanko’).
Johd. sanasta hanka, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 107a (hanko ja hanka kuuluvat
yhteen), Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va vi), VW 1
1874 172 (+ ve li lp), Setälä 1890–91 ÄH 266 (+ ka),
Toivonen Vir 1938 341 (+ ly; lp < sm), SKES 1955 56.

hansikas (Europ 1853), hanska (As 1729; et.
länsimurt.), hansikka (Lönnr 1874) ’käsine /
(Finger)handschuh’
< nr mr handske ’käsine’ (mn hanzki jne. <
kas hantsche, hantsch%o = mys hantscuoh, ns
Handschuh jne., oik. »käsikenkä»).
Renvall 1823 SSK 1 53, Ahlqvist 1871 KO 136, Karsten
1934 FmS 2 116, SKES 1955 56.

hanskata (Gan 1786; laajalti murt.) ’käsitellä
(jkta) vars. kovakouraisesti, riepottaa; moittia,
sättiä; hangata, hieroa (pilalle); turmella; hukata,
hävittää, tuhlata; tehdä jtak puuhakkaasti; kerätä,
koota / mißhandeln, grob anfassen; tadeln;
(durch)scheuern; etw. betriebsam tun; sammeln’,
hanssata ’hangata, kuluttaa, pidellä pahoin,

SSA

pehmittää’ ~ (sm >) ink hansata (prs. hansk5an)
’repiä (esim. purjeita, vaatteita)’ | ka hanskata
’haaskata, kuluttaa’
< nr murt. Sm hannsk(a) ’ryhtyä kovin kourin
kiinni’, yleisk. handskas ’puuhailla, käytellä; olla
tekemisissä, riidassa’, h-s illa med ngn ’pidellä
jkta pahoin’.
Saarimaa Vir 1916 69, Karsten 1934 FmS 2 116, SKES
1955 56.

hantaaki (ei vielä Lönnr; yl.) ’kädensija / (Hand-,
Tür)griff’
< nr handtag id.
Cannelin Vir 1926 77, Karsten 1934 FmS 2 116.

hantlankari, hanslank(k)ari (ei vielä Lönnr;
murt. verratt. yl.) ’apumies (vars. muurarin) /
Handlanger’
< nr hantlangare ’apuri, kätyri, apumies’. —
Tästä lyhentymänä ilm. myös hantti- (yhd:jen
alkuosana) ’toisarvoinen (työ); kelpoisuudeltaan
heikko (henkilö)’: hanttimies, hanttihomma jne.
hantsukka (Karj) ’haara, haarukka, haarainen
esine; naisen sukupuolielin / gabelförmiger
Gegenstand; weibliches Geschlechtsteil’ ~ ka
hant«sukka ’haara, haarukka’, hant«sakko ’haara,
haarukka, haarukkapuu; jalkoväli; vulva’ | ly
ha7nd«zak, –ko ’haarukka, puu, johon on kasvanut
kaksihaarainen
hanko;
käytetään
mm.
vyyhdinpuun vartena’ | ve ha7n/zak (g. –on),
hand'/zak ’haarukkapäinen seiväs’.
hantteerata (Gan 1786; etenk. länsimurt.)
’pidellä, käsitellä; toimia (ahkerasti); pitää
järjestyksessä, kurissa; hallita; järjestää; toimittaa
kokoon; menetellä / im Zaum halten; hantieren;
wirtschaften; besorgen’, hantteeraus, hantteerinki
< nr hantera ’pidellä, kohdella, käsitellä’,
hantering ’pitely, kohtelu, käsittely’ (< kas
hant%eren ’käydä kauppaa, käsitellä jne.’ = ns
hantieren ’käsitellä; touhuta, häärätä; (vanh.)
harjoittaa ammattia, kauppaa’ < ransk hanter
’usein käydä jssak, seurustella, (vanh. myös)
toimittaa, harjoittaa’).

H 112

Renvall 1823 SSK 1 53, Karsten 1934 FmS 2 116, SKES
1955 56.

hantti- ks. hantlankari.
hantuuk(k)i (ei vielä Lönnr; yl.) ’pyyheliina /
Handtuch’
< nr handduk ’(käsi)pyyhe’.
Karsten 1934 FmS 2 117.

hantvärkki, –verkki (As 1667; melko laajalti
murt.) ’käsityö / Handwerk’, hantvärkkäri (As
1727; joks. yl.), –verkkari, –verkkäri (harv.)
’käsityöläinen’
< nr hantverk ’käsityö’, hantverkare
’käsityöläinen’ (< kas hantwerk ’käsityö;
käsityöläisten yhdyskunta, ammattikunnan jäsen’
t.
saks
Handwerk
’käsityö;
ammatti;
ammattikunta’; vi handvärk, handvärkel,
handverker ’käsityöläinen’ < kas t. ns).
Renvall 1823 SSK 1 53, Karsten 1934 FmS 2 117, SKES
1955 56.

hapan (Agr; yl.) ’sauer’, hapantua, hapata,
hapattaa,
hapatus,
happo
’happamuutta
aiheuttava, hapattava aine, hapatin; happamuus
(melko laajalti murt.)’; (uud. merk.:) ’oksidi’
(Kilpinen 1844), ’happi’ (Roos 1845), nykymerk.
Europaeus 1853, happi (JKrohn 1862) ~ ink
hapan (g. happaman), hapantua; hapannoitt5a,
happanoitt5a, happenutt5a ’hapattaa’ | ka hapan (g.
happamen) ’mädäntynyt, hapannut’, hapata
’hapata; mädätä, lahota, pilaantua; (kevätjäästä:)
haurastua, sulaa; (esim. jaloista:) hautua’,
hapattoa, hapatus | ly hapata ’mädätä, hapata,
paheta’, hapaimmaido ’viilipiimä’ | ve hapata
’pilaantua, mädätä, hapantua’, hap7neda ’pilaantua,
mädätä’, hapa(7n)maid ’piimä’, happu id. | va ap%o,
(Kukk) hap5a ’hapan’, apata (prs. appan(eb)
’hapata’, apagoitt5a ’hapattaa’ | vi hapu, hapen,
hapne ’hapan’, hape ’happo; hapatusaine’,
hapneda ’hapantua’, hapendada, hapatada
’hapattaa’, hapatis, hapatus ’käyte, hapate’ | li
appqn ’hapan’, ap5andq ’hapata, käydä’ (sm > lpN
happanit ’juosta keitettäessä (maito)’, happatus
’juoksutin’)

SSA

= mdE t«sapamo, M «sapama ’hapan’, E
t«sapaks, M «sapaks ’taikina’, E t«sapado, t«säpäƒt,
t«seped' ’kalja’ | tvserL «sapÄq, I «sopÄq ’hapan’, (B)
«sowo ’hapankalja’, L «sapem, I «sopem, (B) «sowem
’hapata’. Yhteinen alkumuoto *«sappa- t.
*t«sappa-. — On epävarmaa, kuuluuko tähän
myös seuraava sanaperhe: vogL «s%(ew–, P s5aw’hapattaa’, I «s^ﬁogqm, s%(egqm, s%(ewqm ’homeinen
(jauho)’ | ostjI t«s#eg- ’hapata (taikina)’, t«s#ego’ummehtua (jauhot); hapaten nousta (taikina)’, P
«s#uw- ’hapata’, «s#uw ’taikina’, s#ew- ’hapata
(taikina); mahia (nuora)’ | unk savanyú ’hapan’,
jonka kantamuoto voinee olla *t«sapa-.
Ganander 1786 NFL 1 108 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch
71 (+ tvser), Lindström Suomi 1852 18 (+ md unk), Ahlqvist
1856 WotGr 122 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve),
Budenz 1867 NyK 6 429 (+ li), MUSz 1873–81 332 (+ vog
ostj), Setälä 1890–91 ÄH 266 (+ ka), Wiklund 1896 SUST
10 138 (lp < sm), Toivonen 1929 FUF 20 136 (? vog ? ostj
? unk), SKES 1955 56, UEW 1988 54.

hapari
(EKarj
Suomenl.
saaret)
’haaksirikkoutuneesta aluksesta rannalle ajautunut
tavara / Strandgut’
< ven habár ’hyöty, voitto, etu, onni jne.’.
Ruoppila 1956 EKarj 97.

hapla (KSm KPohjanm) ’kiihkeä halu, kiire /
heftige Lust, Eile’ ~ vi ablas, (murt.) (h)able,
ables ’ahne, perso’. Kuuluuko tähän myös vi murt.
(h)ablata ’syödä ahneesti’, vai onko se toista
alkuperää, vrt. sm haplata, haplia (murt. harv.)
’hypistellä; hamuilla huulillaan’? — Em. hapla
sanaan on yhdistetty myös hapla, haula, haplas
(1793 keväthapla; itämurt.) ’pitkällinen, etenkin
varhaiskeväisen kuivuuden aika; kuivunut,
tulenarka kuloheinä, risukko ym.’ ~ ka hapla
’kuiva, tuulinen sää; kevätkuiva maa’.
*Hakulinen Vir 1942 256–59, SKES 1955 57, EEW 1982–83
9.

haplakka, haulakka (paik. etup. itämurt.)
’helposti murtuva, hauras / spröde’ ~ ka haplakka
’hauras, heikko, kulunut, mädäntynyt, laho; löysä,
löyhä’.
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hapro
(Lönnr 1860;
ei tietoja
’tunturikasvi Oxyria digyna / Säuerling’
< lpLu (h)äb´r%o, N æw |ro id.

murt.)

Wiklund 1896 SUST 10 192 (sm ~ lp), SKES 1955 57 (sm <
lp).

hapsi (Gan 1786; laajalti murt.) ’hius, haiven,
(mon.) vars. heikko, harva tukka / Haar, Härchen,
(Pl.) dünnes, schütteres Haar’, (sm >) ka
(Suistamo) hapsi tav. mon. ’hiukset, tukka’, vrt. li
äp«skqz (mon. äp«skqd) ’tutkaimet, pellavaisten
loimilankojen
loput,
joita
käytetään
ompelulankana’. Vanha rinnastus monien ural
kielten hiusta merkitsevään sanaan (esim. lpLu
vuopta, N vuok |tâ < *apte t. *opte) on hylättävä.
Kettunen 1938 LivW 514 (sm ~ ? li), SKES 1955 57.

hapsu1 (LönnrLis 1886; paik. länsi- (et. Satak
EHäme) ja itämurt.) ’ripsu / Franse’ ~ ink hapsu
’lepän, koivun, haavan ym. puun norkko;
pöytäliinan t. maton reunassa oleva hapsu’.
Johd. sanasta hapsi, ks. tätä.
hapsu2 ks. hupsu ja höpsö.
hapuilla (JuslP, Gan 1786; us. murt.)
’(umher)tappen, –irren, tasten’, *hapu (Renv
1823), *hapuinen (Gan): käsi on hapuilla t.
hapuisilla ’valmiina tarttumaan’, haparoida, –ta
(Sorol 1621; Agr ’ryöstää, haalia kokoon’; us.
murt.), haperoita, hapuroita ~ ink hapuella,
haparoija, hapukoitella ’haparoida’ | ka hapuilla,
haparoija, vrt. viE habida ’ahneesti tarttua’,
hapaleda
’etsiä
jtak
umpimähkään,
huolimattomasti’, abaleda ’ahnaasti siepata’. —
LpIn hapara«s«sa∞d ~ hiapiara«s«sa∞d ’haparoida’ < sm
haparoitse-, kun taas sanat lpN h5apputâllât (Lu
In) ’yrittää tavoitella kiinni’ ja hap |parât |tet
’tavoittaa, tapailla, ottaa kiinni, siepata’
edellyttävät –pp-:llisiä alkumuotoja; ainoastaan
viimeksi mainitun variantti happarât |tet voisi olla
< sm hapar•-.
Lagercrantz 1939 LpWsch 156 (sm haparoida > lp), SKES
1955 57 (kantasanaksi asetetaan hapea (LönnrLis 1886;
etup. länsimurt.) ’ahne, perso’).

SSA

hara (Schr 1637; paik. länsi- ja itämurt.) ’oksa-,
risukarhi, –äes; naara / Egge; Draggen’, h.-huuli
’ristihuuli’, harohuuli id., harallaan, harillaan,
harollaan, johd. harava (ks. tätä), harata, haria,
haroa; harittaa, harottaa; haristaa ’saattaa
haralleen, harittaa’, haristua ’ravistua, aueta
saumoistaan’ ~ ink haristua ’levitä’, harota
’hajota’, harott5a ’hajottaa, levittää’ | ka hara
’männynhaarukasta tehty naarausväline; karhi’,
haralleh ’harallaan, haralleen’, harata ’vetää
haraa; karhita’ | va aro ’harava’, arota ’haravoida’
| vi haru, E haro ’haara, haarautuma’, haruline
’haarainen, haarakas’, haruneda ’haarautua,
haaroittua’, harutada ’selvittää, purkaa’, (murt.
Vaivara) ara ’harava’ | li aC r (mon. ar%ud)
’suunta; oksa, huippu, kulma’, aC rlimi
’haarainen’, ar5a ’viistoon, poikki, halki’, aC rtq
’hajottaa, repiä, purkaa’
= lp suorre ’haara, haarauma’ | tvserL «sar-, I «sor: «sarÄqm-pandÄq, «sor-wondo, «sorÄqm-bondÄq ’harava’.
Ahlqvist 1856 WotGr 122 (sm harava ~ va), MUSz 1873–
81 280 (sm haro ~ vi haru, E haro ~ lp suore), VW 2 1876 5
(sm hara ~ li ar), Thomsen 1890 BFB 247 (+ li ara), Setälä
1890– 91 ÄH 255 (+ li aC r), Wichmann 1923 TscherT 98 (+
tvser), SKES 1955 57, UEW 1988 783.

harakka (Schr 1637; yl.) ’Elster’ ~ ink ka
harakka | ly harak(k(e), harakku, harag (mon.
harakad) | ve harag (g. –an) | va araga, (Kukk)
harakka | vi harakas, (murt.) harak | li ar5agqz (sm
> lpLu har5ak id.)
todennäk. < baltt, vrt. liett «sárka, mpr sarke
’harakka’.
Ganander 1786 NFL 1 110 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
122 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve), Europaeus
KKu 1867 126 (sm < ven t. liett), VW 2 1876 8 (+ li),
Thomsen 1890 BFB 221 (+ ka; < baltt), Ojansuu 1918
KAÄH 34 (omap. onomat. sana), Kalima 1936 BL 96 (ims
? < baltt), Kiparsky Vir 1936 472 (onomat.), Mägiste 1952
UAJ 25 296 (onomat.), SKES 1955 57 (todennäk. < baltt),
Mäger 1967 ELinnunim 144 (onomat.), EEW 1982–83 288
(< baltt tai pikemminkin onomat.).

harava (Agr; yl.) ’Rechen, Harke’, haravoida, –
ta (: haravoitsen) ~ ink harr5ava, haravoija (prs.
harr5avoin) | ka harava, haravoija (prs.
haravoit«sen) | ly harau, harav, –o, haravoida, –ta
(prs. haravoit«sen) | ve harau, har5a (g. haravon),
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haravoita (prs. haravoit«sen), –v(eita | va (Kukk)
harava, haravoissa ’haravoida’. — Sm > lpN
h5arab, h5arad, h5arak, In hiaiariav, Ko hiJarav
’harava’, In hiariava«s«sa∞d ’haravoida’.
Johd. sanasta hara, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 122 (sm harava ~ va aro), Ahlqvist
1859 Anteckn 83 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 255 (+ ka),
Setälä 1912– 13 FUF 13 363 (sm ~ tvser Vsor-wondo ’harava’,
vrt. hara), SKES 1955 58 (+ ly).

harja (Agr; yl.): hevosen, sian, kukon, katon,
vuoren, aallon, vaon ym. h.; ’(myös:) vaate-,
pääharja; suka, harjas; kalan selkäevä; kukkura;
ruovikko jne. / Mähne, Kamm; First;
(Berg)rücken; Bürste; Borste’, johd. harjas (esim.
sian), harjuri, harju ’harjasten kerääjä, ostaja’,
harjus(tin) ’karhunnahka länkien yläpäässä ja
turkinkauluksessa; länkien yläpäitä yhdistävä
hihna’, harjaiset, harjakaiset, harjakkaat l.
harjalliset ’kaupanteon (etenk. hevoskaupan)
päättäjäisiksi
t.
rakennuksen
harjaorren
nostajaisiksi tarjottu kestitys’; harjanne; harjata,
harje ’harjaan tarttunut pellava t. rohdin’; harju
(ks. tätä); harjus ’harri’ (ks. tätä) ~ ink harja,
harjas, harjata | ka harja, harjas, harjata,
harja(v)us ’harjaus, harjaaminen’; harjak(k)aiset,
harjakat, harjalliset, harjukat; harjulaine
’laukkukauppias’, harjus ’reikälauta, jonka avulla
harjoja tehdään ja jossa ne kuivataan’, harjustin |
ly ha/rd' (mon. –ad) ’harja’, hard'ata ’harjata’,
hard'ukad ’harjakaiset’ | ve ha/rj (g. –an) ’harja’,
harjakod ’harjakaiset’, harjata ’harjata’ | va arja,
(Kukk) harja ’harja, suka’, arjaz ’harjas’, (Kukk)
harjata | vi hari (g. harja) ’suka, harja (myös
kukon, katon, mäen, vaon); häkilä’, harjas ’harjas;
harja; selkäevä’, harjus: rangide harjused
’länkien yläpäät’, harjusti ’laivan mastotouvi’,
rangide h. ’länkihihna’, harjata ’harjata;
valmistaa (olki–) katon harja’, (tähän kai myös:)
harida ’sivistää, viljellä, muokata; (Wied myös)
harjata, kammata, häkilöidä, loukuttaa pellavia’ |
li %o/ra, 5a/ra ’harja (myös katon);
häkilä;
hiekkasärkkä (meressä)’, %o/rik«s, 5a/riks ’harjas;
karvainen syylä’
< baltt, vrt. liett «ser˜ys ’sian harjas’, latv sars,
saris, mon. sari ’sian harjakset, hevosen jouhet,
(hevosen) harja; karva’. — Sm > lpN har |je (Lu
In) ’katon harja, hevosen harja, pitkä ja kapea
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harjanne’; ka harjakat, harjukat > ven murt.
ga/rjaki, harjáki, gá/rjuki ’harjakaiset’.
Ganander 1786 NFL 1 111 (sm harjata ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (sm harja ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 83
(+ ve), Thomsen 1869 GSI 80 (+ li; < baltt), Qvigstad 1881
Beiträge 81 (sm > lp), Thomsen 1890 BFB 222 (+ ka),
Kalima 1915 OLR 91–92 (ka harjakka, mon. harjakat jne.
> ven murt.), Kalima 1936 BL 97, Nieminen Vir 1944 249
(ksm *Vsarja palautuu baltt mon.-muotoon *Vsarjai ’harjakset,
hevosenjouhet’), SKES 1955 58 (+ ly).

harjaantua (Agr; yl. et. länsimurt.), harjautua
’tottua / sich gewöhnen, mit etw. vertraut
werden’, ks. erikseen harjoittaa ~ ka harjavuo
’harjaantua, tottua’, harja(v)uttoa ’harjoittaa,
totuttaa, opettaa’ | ly hard'aududa ’harjaantua,
tottua’ | ve ha/r7geta (prs. ha/r7gnob), ha/rgata | vi
murt. harjata, harineda ’tottua’. — Sm > lpN
har |janit (Pi Lu Ko) ’harjaantua, tottua’, N
har |jitit (Lu) ’harjoittaa, totuttaa’.
Kantavartalo *harja-, jonka suhde harja
sanaan (ks. tätä) on epäselvä.
Ganander 1786 NFL 1 112 (sm harjanduminen ~ lp
harjanemen), Setälä 1890–91 ÄH 286 (sm > lp), SKES
1955 58 (sm ~ ka ly ve vi).

harjoittaa (Agr; us. murt.) ’lehren; (ein)üben;
betreiben’, harjoitus ~ ka harjoitella ’harjoitella,
totutella jhk’ | ve ha/rg%oƒt ta, ha/r7g‰ıtada ’harjoittaa’,
ha/rgoitus ’tottumus, tapa’ | vi harjuda ’tottua,
harjaantua’, harjutada ’harjoittaa, totuttaa’,
harjutus ’harjoitus’.
Samaa kantaa kuin harjaantua, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 111a (sm ~ vi harjotama), SKES
1955 58 (+ ve), Häkkinen 1987 ES 45.

harju (Jusl 1745; laajalti murt.) ’maastotermi:
harjanne / Os, Landrücken’ ~ ka harju id. — Sm >
lpLu har´j%o ’vuorenselänne’; ka > ven murt. ga/rjó
’mereltä näkyvä matala ranta’; ksm ? > lpKld «så¢rj
’harju (hietainen t. kivinen, puita kasvava t.
puuton)’.
Johd. sanasta harja, ks. tätä.
Toivonen 1914–22 FUF 15 79–80 (sm harju ♦ harja),
Kalima 1915 OLR 91 (+ ka > ven murt.), SKES 1955 58
(sm > lpLu; ksm ? > lpKld).
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harjus (Jusl 1745; laajalti murt. etup. ESavo
Karj), harju (Lönnr 1874; murt. etup. Satak
KPohjanm), harjustin (Savo Uukuniemi) ’harri;
nieriäinen / Äsche, Saibling’, harjuslohi ’taimen’
~ ka harjus | ly hard'uz, hard'us | ve ha/rd'uz,
ha/r7gus, ha/r7gos ’harjus’ (> ven murt. hárius,
gárius jne. > samKm h5a/rus id.).
Todennäk. johd:ia sanasta harja (ks. tätä; ko.
kalalla on suuri harjamainen selkäevä).
Esitettyihin germ rinnastuksiin liittyy äänt.
vaikeuksia.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 148 (sm > ven gá/rjuga), Ahlqvist
1859 Anteckn 83 (sm ~ ve ~ ven harius), Lönnrot 1874 SRS
1 113 (harjus ♦ harja), Lidén 1891 PBB(H) 15 509–11 (sm
ka < ksk *harriuz, akk. *harriu, aik. germ *harzus ’harjus’),
Setälä 1912–13 FUF 13 363 (sm < germ *harzus), Kalima
1915 OLR 237 (+ ve > ven), Karsten 1934 FmS 2 118
(muotojen harju, harjus suhde germ sanueeseen hämärä),
Donner & Joki 1944 KamW 21 (samKm < ven), SKES 1955
58 (+ ly; < ? germ, ? ksk), *Pizarro 1978 ABäG 13 3–12
(harjus ♦ harja).

harkata (Gan 1786; EPohjanm Ink) ’ottaa pitkä
askel, harpata / einen großen Schritt machen,
springen’, harkka(a)mus (Ink) ’pitkä askel,
harppaus’ ~ ink harkata ’astua’, harkkamus
’askel’ | va arkata, (Kukk) harkata ’harpata,
astua’, argoz (g. argohs%(e), arkasuz, (Kukk)
harkk5amuz ’askel’.
SKES 1955 58 (sm ~ va).

harkita ks. harkki.
harkki (Lönnr 1874; LounSm hämmurt.) ’hara,
naara; haarukkapäinen perunannostokuokka;
haarukallinen
heinäseiväs;
rohdinkuontalon
kiinnityslaite; ripustamiseen käytetty puunaula t.
naulakko; kasvin kukinto, marjaterttu; keko; lovi,
uurto, haara; puun paksuuden mittaamiseen
käytetty koje; (et. KaakkSm) eräänlainen
verkonkudontateline jne. / versch. gabelförmige
Geräte; Draggen; Blüte, Beerentraube; Haufen;
Nut; Kluppe’, johd. harkkia, harkita (laajalti
murt.) ’harata, naarata jtak veden pohjasta; pohtia,
miettiä’ ~ ink harkki ’teline, tav. kaksihaarainen,
jossa verkko korjataan; jonkinlainen haasian
tapainen heinienkuivausteline’ | va (Kukk) harkki
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’heinien, rysien kuivausteline’ | vi hark (g. hargi)
’hanko, tadikko, hiilihanko; veneen kokassa oleva
rulla, jonka yli nuottaköysi juoksee; oksikas puu,
jolla herneitä kuivataan; eräänlainen pärepihti;
haarojen kohta ruumiissa; haarukkainen puu, jolla
talvinuotan uittoa jään alla kuljetetaan;
vankkurien akseleita yhdistävä puu’ | li ärk, a/rk
’kaksihaarai-nen
puuhanko’,
rattqd-ä.
’vankkurien alla oleva haarukkapuu’, v(ergq ä.,
v(ergqd ä. ’haarapäinen verkonkutomis- t. –
paikkausteline’ (li t. vi > latv 5ar;kis ’haarapäinen
verkonkudontateline, hanko jne.’).

< baltt, vrt. liett «sarvas ’harmaa’, «si˜rmas,
«sìrmas, «si˜rvas ’id., sinisen harmaa, harmaankimo
(et. rauta, hevonen)’, latv sirms ’harmaa,
hopeanharmaa’, sirmis ’harmaankimo eläin’. Ims
ja lp sanojen baltt originaalit edustavat eri ablautasteita: ed. tapauksessa on 1. tavun vokaalina ollut
a, jälkimmäisessä etuvokaali.

Thomsen 1890 BFB 253 (sm harkki ~ vi li > latv),
Paasonen 1909 MdChr 133 (sm harkita ~ mdE tVsarkod'ems,
M Vsä/Rkqd'qms ’ymmärtää, huomata, arvata’), Hakulinen Vir

harmi (1622; yl.) ’Kummer, Verdruß, Ärger’,
johd. harmillinen, harmistua, harmittaa ~ ka
(Uhtua) harmi ’harmi, mielipaha’ (< sm) | vi
rantamurt. harmi, harm ’surullinen, alakuloinen’,
harmitada ’pahoittaa mieltä’ (luult. < sm)
< nr harm ’mielipaha, –harmi, suuttumus’ (vi
murt. härm (g. –i) ’mieliharmi’ ehkä < saks Harm
id.). — LpN murt. har |bmâ (E Pi Lu) ’harmi,
kiukku, suuttumus’ luult. välittömästi < sk, vrt.
myös mn harmr ’suru’, nn harm ’suru, mielipaha,
viha’.

1927 218 (sm harkita ♦ harkki), SKES 1955 58 (harkita
sanan osalta viitataan myös md sanaan).

harkko (Jusl 1745; laajalti murt.), ohella us.
myös harkku (As 1734 harckurauta) ’kappale
(vars. epäsäännöllinen) jtak ainetta, möhkäle,
lohkare, köntti, nokare; marja- t. kukkaterttu,
rypäle; piikikäs t. haarainen puu työkaluna,
kaksipiikkinen perunakuokka; pykälä, lovi t.
kohouma; hauras, huokoinen, mureneva aine; läjä,
pino / (unförmiger) Brocken; Dolde, Traube;
versch. gabelförmige Geräte; Zacken; sprödes
Material; Haufen’.
Kuuluu mahd. yhteen harkki sanan kanssa (ks.
tätä).
SKES 1955 59.

harmaa (Agr; yl.), harmaja, harmava, merk.
murt. myös ’kirnupiimä / grau; Buttermilch’,
harmaantua, harmahtaa, harmeta; harmi, harmo
’harmaa eläin (tav. hevonen)’ ~ ink harm5a | ka
harmoa
’harmaa’,
harmata,
harmautuo,
harmavuo, harmeta; harmoattava ’harmahtava’,
harmi, harmo(i) ’harmaa eläin’ | ly harmag,
harmas, harmaz, harmai ’harmaa’, harmauzuda
’harmaantua’, harmoi ’harmaa lammas’ | va
(Kukk) harm5a, harmahtava | vi murt. arm (g.
armi) ’harmaa, vaaleanharmaa; koirannimi’
(sm
>
lpLu (h)arm5an-tjuoivak ’harmaa
(porosta)’)
= lpV siermag, «serma (sjermä) ’harmaa’

Thomsen 1890 BFB 223 (sm ka vi < baltt), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 44 (sm ~ lpV), Kalima 1936 BL 97 (+ ly),
SKES 1955 59 (sm > lpLu), Posti Kotis 1972 155–56 (ensi
kerran verrataan ims sanaa liett ablaut-muotoon Vsarvas,
jonka ensi tavussa on a), *Koski 1983 Väri 189–99.

Ihre 1769 Gloss 1 788 (sm ~ ruots), Rask 1818
Undersögelse 105 (sm ~ mn jne.), Renvall 1823 SSK 1 56
(sm < ruots), Ahrens 1843 GrEhstn 114 (vi härm < saks),
Qvigstad 1881 Beiträge 123 (lp ~ sm norj), Qvigstad 1893
NL 189 (lp < sk), Karsten 1934 FmS 2 117, SKES 1955 59
(+ vi rantamurt. ? < sm).

harmonia ’(sopu)sointu, tasapaino / Harmonie’
< nr harmoni id. << kr harmonía ’liitos,
(yhteen–) liittäminen’. — Musiikkitermin
harmonia ’soinnuilla säestäminen’ pohjalta ovat
syntyneet monien kielten eri soitinten nimitykset,
kuten sm (urku)harmo(o)ni ja harmonikka (< nr
harmonika < lat harmonicus ’harmoninen,
sointuva’).
Hellquist 1939 SEO 337–38, Koukkunen 1990 Atomi 159–
60.

harpata (Jusl 1745; melko yl.) ’ottaa pitkiä
askeleita, loikata / einen großen Schritt machen,
ausschreiten, springen’, harppaus (VR 1644
pituudenmittana: 5 jalkaa), harppia, harppoa;
harppa ’pitkä askel, loikkaus; harppi’, harppi
’vars. puusepän ja sepän töissä ympyrän kaarien
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piirtämiseen, mittauksiin ym. käytetty väline;
kolmionmuotoinen ojien t. sarkojen mittauskoje
(tav. sylen t. kyynärän mittainen); (uud.)
piirustajan työkalu’ ~ ink harpata ’astua’ | ka
harpata ’harpata; kulkea kiireisesti’, harppa(v)us
’harppaus, hyppäys; pitkä matka, välimatka’,
harppie ’harppia, astella t. juosta pitkin askelin’,
harppi ’pytyn t. tynnyrin pohjan piirtämiseen
käytetty harppi; sirkkeli’ | ly harpida ’harppailla’,
harpastada id., huarp (mon. –ud) ’askel’ | va
arpata ’harpata’ | vi rantamurt. harbata ’hypätä’
(mahd. < sm, kuten ainakin nr murt. Sm harpp(a)
’loikkia, ottaa pitkiä askeleita’).
Ahlqvist 1856 WotGr 122 (sm ~ va), Saxén 1895–98
Lånord 122 (sm > nr murt.), SKES 1955 59 (+ ka ly vi).

harppa (LönnrLis 1886; ISatak LounHäme)
’puintihäkki, jonka päällä viljaa kepakolla
puidaan / als Dreschunterlage dienendes Gitter’
< nr harpa id.
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< germ, vrt. ksk *har∞daz, mn har∂r ’kova, luja;
voimakas, taipumaton; innokas, kiivas; ankara,
väkivaltainen; vaikea, vaivalloinen’, nr hård
’kova’, goot hardus, mas hard, ns hart id., jne. —
LpLu harct%es ’eltaantunut (ruoasta)’ < ksk; lpN
murt. hárht%es ’harras (kristitty)’ < sm.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 542 (sm ~ lp hardes; < goot),
Europaeus FAT 1867 130 (sm < germ), Thomsen 1869 GSI
116 (sm < mn goot), Aminoff 1869 WirSS 99 (sm ~ vi
ärras), Karsten 1934 FmS 2 117–18 (sm < ? ksk), Karsten
1943 FmS 9:2 113 (sm < ksk), SKES 1955 60 (sm < germ),
Mägiste Vir 1958 133 (vi harras < sm).

harri1 (Jusl 1745; PSm, muualla hajat.) ’harjus,
Thymallus / Äsche’ ~ ka harri id.
< nr nn harr id. — LpPi harra, Lu harr%e, N
har |ri ~ har |re id. < sk t. sm.
Renvall 1823 SSK 1 57 (sm < ruots), Qvigstad 1881
Beiträge 124 (lp < sm t. norj), Lidén 1891 PBB(H) 15 510
(sm lp < sk harr), Qvigstad 1893 NL 190 (lp < sk), Karsten
1934 FmS 2 118, SKES 1955 58.

Karsten 1934 FmS 2 117, SKES 1955 59.

harppi ks. harpata.
harppu (Agr »Kijtteket hende harpunkielille»,
Finno n. 1580 harppu), myös kansanr.: »Teki
harpun hauvin luista, kanteleen kalan evästä»,
murt. us. ’huuliharppu, harmonikka / Harfe;
(Mund)harmonika’
< nr mr harpa ’harppu (kielisoitin)’.
Porthan 1766–78 OS 3 366, Renvall 1823 SSK 1 56, Streng
1915 NRL 28, SKES 1955 59.

harras (: hartaan, Agr; laajalti murt.) ’uuttera,
ahkera, innokas; ahnas, perso, seuranhaluinen;
voimakas, kova, hyvä jne. / leidenschaftlich; innig,
andächtig; stark’, johd. hartaus, harrastaa (Agr
’tavoitella’), harrastus ~ ka (Uhtua) hartahasti
’hartaasti, harvaan’, hartahus ’vaikea elämä,
köyhyys ja sairaus’ (< sm) | vi harras ’harras,
syvästi kunnioittava’, harrastada ’harrastaa,
harrastella,
olla
kiinnostunut’,
harrastus
’harrastus, harraste, harrastelu’ (< sm), ? ärras (g.
ärda), murt. ärda (g. ärda) ’säälittävä, surkea;
harras-, herkkämielinen’, ärdasti ’katkerasti,
liikuttavasti, säälittävästi, hartaasti’

harri2 (Hollola Jämsä) ’pitkä pörröinen tukka
tms. / langes, struppiges Haar od. dgl.’, harrillaan
(us. länsi- ja itämurt.) ’harallaan’, harreellaan
(LounSm) ’hajallaan, harallaan, harrillaan’,
harrikka (hajat.) ’jk pörröinen t. monihaarainen’,
harrittaa (paik. itämurt.) ’olla, tehdä jtak
harallaan, harottaen’ ~ ink harr‰ıll5a, harr‰ıll%e
’hajallaan, hajalleen, levällään’ | va harrill5a
’harallaan’, (Kukk) harr‰ıll5a ’auki (suusta);
harallaan (tukasta)’. — Sm > lpN harreld, har |rot
’harallaan, levällään’, N har |rot (In) ’seistä t.
kävellä kädet ja jalat harallaan’, N har |rit (In)
’panna haralleen (esim. sormet, kädet)’.
Deskr. sanoja, ehkä vaikutusta hara sanueesta.
harsia (Gan 1786; us. murt.) ’ommella harvaan,
pitkin pistoin, huolimattomasti kursia / mit
großen Stichen, notdürftig nähen’, (tähän kai
myös:) harso ’harva, ohut kangas (LönnrLis 1886;
nyk. yl.); ohut pilvi, auer (hajat.); harva, hatara,
löyhä (paik. itämurt.)’, harsu (Gan; laajalti murt.)
’harva,
hatara;
löyhärakenteinen,
hauras;
harsokangas’, harseikko, harsikko ’harva,
huonokasvuinen metsä’, harsistua ’käydä
harvaksi, harventua; ravistua; kuivua’, harskea
’harva; karkea (suolasta)’, harski id. ~ ka harsie

SSA

’harvahko’, harsiekko
’harva
männikkö’,
harsistuo ’harventua, tulla harvemmaksi’, harskie
’harva, harvahko’.
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hartsi (Alm 1751; yl.), murt. myös harsi, harsti
’Harz’, hartsata
< nr harts ’hartsi; pihka’, hartsa ’hartsata;
pihkata’ < saks mys harz, kas hart.

SKES 1955 60.
Renvall 1823 SSK 1 57, SKES 1955 60.

harso ks. harsia.
harsti (Jusl 1745; melko laajalti länsi- ja
itämurt.), hartsi, harski (paik. murt.) ’siera,
kovasin, tahko / Schleifstein’
< nr murt. harsten, hassten, härsten, häresten
jne. ’pieni kovasin t. siera’.
Ihre 1769 Gloss XLI, SKES 1955 60.

hartia (Agr; yl., tav. mon.), rinn. hartio
’Schulter’, johd. hartiakas, harteikas, harteva;
harteukset, hartiukset ’paidan yläosa’ jne. ~ ink
hartia, hartihus: paijjah hartihukset ’miesten
paidassa oleva toinen kangaskaista’ | ka hartie,
tav. mon. hartiet ’hartia, –t; nuotan poven
yläpuoli’, hartiekas ’harteikas, leveäharteinen,
vanttera’,
harte(v)us
’paidan
hartiavuori,
kaarroke’ | ly hard' ‰ı, mon. hard' ‰ıd, hard'od,
ha/rd'od, hard'uoid | ve mon. hard'od, ha/rd'jod,
hardj%od, ha/rd'jad ’hartiat’, ha/r7gos, hard'uz
’miehen
paidan
takakappale’,
ha/rd'okaz,
ha/rd'jakh5a7ne ’hartiakas’ | (? sm >) vi murt.
(Vaivara) arde (mon. arded ) ’olka, hartia’
< ksk *har∞di5a-, –i%o f., vrt. mn her∂r (mon.
her∂ar) ’hartiat’, nn murt. herd, mr hærS, nr murt.
härd, nt hærde id., mys herti ’lapaluu’. — LpLu
har´t%o, N har |do, In ärdee, mon. –h ’hartia(t)’
mahd. välittömästi < ksk. LpT 5a¢rdu«s-, mon.
5a¢rdu«z{i ’hartia, –t’ ? < ka harteus.
Ihre 1769 Gloss 1 824 (sm hartio ~ lp hardo ~ sk hærd),
Ganander 1786 NFL 1 114 (sm ~ ruots härdar, goot
hardum), Diefenbach 1851 VWGoth 2 504 (sm lp < mr
härda, mys), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (sm ~ ve),
Lindström 1859 KeltGerm 54 (sm < mys mn), Rietz 1862–
67 SDL 283 (sm < ruots murt. härd, mr hærS, mn her∂r,
her∂), Thomsen 1869 GSI 116 (sm < mn her∂ar, vart. hardj5a), Setälä 1890–91 ÄH 134 (+ ka-au), Nielsen 1902 SUST 20
136 (lp har |do, sm hartio < ksk *har∞di%o-), Karsten 1915 GFL
130 (sm < kgerm *harS˝i5a-, –˝i%o), Vaigla 1926 EKeel 5 19 (+
vi), Karsten 1934 FmS 2 118 (ims lp < ksk har∞di5a-, –i%o),
SKES 1955 60 (+ ly; < sk).

hartsina (Eurén 1860), hartseuna, hartsoona,
hartsuona (kaakkmurt.) ’majatalo, teehuone,
ruokala, kapakka / Gasthof, Teehaus’ ~ ink
hartsenat, hartsinat mon. ’yöpymispaikka,
majatalo, jossa sai myös ruokaa’ | ka hartt«souna
id. | ly hart«sou7n, hart«sou7na ’rahvaan ruokala,
ravintola, matkustajakoti (tien varrella)’
< ven harVcévnja ’kuppila, (halpa) ruokala’.
Lönnrot 1874 SRS 1 117 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 63
(ly < ven), Nirvi 1971 InkS 48 (ink < ven).

hartsu (etup. PKarj Kain PPohjanm Peräp)
’tavara, varusteet, tarvikkeet, ruokavarat, muona,
eväs / Ausrüstung, Proviant’ ~ ink hartsut mon.
’ruoat, ruokatarpeet’ | ka hartt«su ’elintarvike,
ruokatavara, –laji; herkku’ | ly hart«s (mon.
hart«sud ) ’ruokatavara, muona’ | ve hart«sud mon.
id.
< ven harVc (mon. harVcí ) id.
Kujola 1944 LyS 63 (ly < ven), Turunen 1959 ISÄH 116
(sm < ven), Nirvi 1971 InkS 48–49 (ink < ven).

haru (Jusl 1745; VarsSm Karstula) ’kylmä ja
kuiva tuuli, ahava / kalter und trockener Wind’
< nr murt. Sm haru: nordanharu ’pohjoinen
pakkastuuli, kylmä, kuiva sää’, hara ’kuivua
kylmyyden t. kylmän tuulen vaikutuksesta (et.
maa); tuulla kylmästi’, haru(gär) ’kuiva ja
routainen (maa); kylmä, pureva (sää)’, vrt. kas
haren ’olla pureva (et. terävästi ja kuivasti
puhaltavasta (itä)tuulesta)’.
Saxén 1895–98 Lånord 122, Karsten 1934 FmS 2 118,
SKES 1955 60.

harus (Gan 1786; Rymättylä), (Lönnr 1874
myös) haruksin ’mastoa (pituussuunnassa) tukeva
köysi / Stag’ ~ vi murt. harus (mon. harused ) id.
Sama merkitys on myös sm harjus ja vi harjusti
sanoilla, jotka lienevät kansanetymologisesti
liittyneet harja sanaan.
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SKES 1955 60.

harva (Agr; yl.) ’(esim. kangas, verkko, kylvö,
sauma; s:na mm.:) suurisilmäinen verkko / dünn,
spärlich, licht, schütter; (Pl.) wenige, einige;
großmaschiges Netz’,
harvoin, harveta,
harventaa, harventua, *harvas: harvakselta(an),
harvinainen ~ ink harva; harv5a ’harvoin’,
harvoin, harveta, harvent5a | ka harva ’harva,
harvasilmäinen verkko’, harvoin, harveta,
harventoa, harventuo | ly harv, harv(e ’harva’,
harv5a, harvai ’harvaan, harvoin’ | ve harv ’harva’,
harvoi7n, harv(ei ’harvoin’, har/veta ’(prs.
har/venob) harveta, (prs. har/vendab) harventaa’ |
va arva, (Kukk) harva ’harva’, arv%(e, (Kukk)
harv5a ’harvoin’ | vi harv ’harva, hatara’, harva
’harvoin’, harveneda ’harveta’, harvendada
’harventaa’, haruldane ’harvinainen’ | li %ora
’harva; harvinainen’, %orali ’harvinainen’
? = mdE t«suro, M «sura ’harva, harvinainen’ |
ostjI lorqw, jorqw, l#orqp, E turqp ’harva (metsä,
verkko jne.)’. — Sm > lpN har |ve, attr. harv#es
’harva (esim. kampa, harava)’, harves, attr. har |v#e,
harv#es ’harvalukuinen, harvinainen’; ims > lpKo
hia´rv#e ’isosilmäinen lohiverkko’; ims > ven murt.
gárva, hárva id.
Ganander 1786 NFL 1 114 (sm ~ vi arv), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve),
Ahlqvist 1861 MMdGr 175 (+ md), MUSz 1873–81 167
(+ ostj sekä virheellisesti votj Vser ’harvinainen’, unk gyér
’harva’), Budenz 1879 BB 4 241 (lp < sm), Thomsen 1890
BFB 53 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 267 (+ ka), Sirelius 1906
Sperrfischerei 345 (sm > ven), Kalima 1915 OLR 91 (ims >
ven), SKES 1955 60 (sm varauksitta ~ md votj ostj), UEW
1988 502 (sm ~ md ostj).

has: has kiinni; has has (Renv 1823; VarsSm
Satak Häme Kälviä) ’usutussana koiralle / faß!
(zum Hund)’, hasittaa (Jusl 1745; murt.), hasottaa
’usuttaa’, vrt. vi hass (koiralle) ’us (kiinni)!’,
hassatada, hassetada, hassitada ’usuttaa’. — Sm
hasottaa > lpLu has%otit ’usuttaa (koiraa)’.
Deskr.-onomat. sanoja.
SKES 1955 61.
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hasakka (Lönnr 1874; itämurt.) ’hauras,
lohkeileva, mureneva / spröde, mürbe’ ~ ka
ha«sakka ’laho, pehmennyt’.
haspeli (1798; melko laajalti etup. itämurt.),
(ohella paik. Savo Karj) hapseli, jne. ’vyyhdinpuu
/ Haspel’
< ruots haspel id. (< saks t. kas, josta myös vi
haspel id.).
Ojansuu 1916 SKTT 137 (Tytärsaaren murt. haspeli < vi),
SKES 1955 61 (samoin).

hata ’ensi oras (Gan 1786); kortetta muistuttava
pieni kasvi (Hattula Kalvola) / Keim;
schachtelhalmähnliches
Gewächs’,
hadas:
juurihataat
(Kiihtelysvaara)
’juurtuvasta
siemenestä lähtevät juuret’, »ruis on hataalla»
(JuslP) ’jyvä itänyt ja hiukan levittänyt
juuririhmojaan, muttei vielä noussut oraalle’, hatu
(us. murt.) ’jyvään itäessä tuleva pieni juuri
(Gan); vaatteen syrjään tehty rimpsu, hapsu;
höytyvä, nukka, nöyhtä (Jusl 1745)’: ohra, ruis,
herne on hadulla ’puhkeamassa oraalle’, hatea
(melko laajalti murt.) ’levällään, harallaan oleva;
hatara, ravistunut; heikko, hutera’, hata-,
hatosarvi ’hajasarvi’ ~ ka hatahalla ’idulla
(siemenestä)’, hatajas ’itävän siemenen juuri’,
hatasarvi (run.) ’hajasarvi’, hatie ’leveä, laaja’,
vrt. vi murt. (h)atul, (h)attus, (h)atakil ’ohueksi
rispaantuneena;
pirstaleina,
rikkinäisenä,
murskana, repaleina’.
Toivonen Vir 1919 103 (sm ? < sk *hadda: mn haddr
’(naisen) tukka, hiukset’), Saareste 1953 Suomi 106:3 11
(sm ~ vi), SKES 1955 61 (sm ? < sk).

hatara (Jusl 1745; yl.), hatera, hatero ’löyhä,
harva, ravistunut, rappeutunut; samea (näkö) /
dünn, undicht, verfallen; schlecht’ ~ ka hatara
’hatara, harva, huono, hauras, kulunut;
tuhlaavainen; kipeä; löyhäpäinen’, hataroit(t)uo,
hatartuo ’hataroitua, ravistua, tulla hataraksi’,
hatarsuo ’ravistua; tulla raihnaaksi’. — Sm > lpN
h5a∞der ’huolimaton’.
Mahd. samaa kantaa kuin hata.
Kluge 1911–12 FUF 11 140 (sm ? < germ: mys hadara
’riepu, ryysy, repale’), Hakulinen 1941 SKRK 1 117 (♦
hata), SKES 1955 61 (tuskin < germ; sm > lpN), Hofstra
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1988 NOWELE 11 38–41 (sm ? < germ *haS(a)r%o > mys
hadara jne.).

hatsattaa (paik. itämurt.) ’räkättää (harakka) /
schwatzen (Elster)’, hatsahtaa (Lönnr 1874) ~ ka
hat«sattoa | ly hat«sattada, hat«settada | ve
hat«satada id.
Onomat. sana.
Tunkelo 1946 VeKÄH 312 (ka ~ ly ~ ve).

hattara1 (Eurén 1860; etup. itämurt.) ’sukan sijasta
pidettävä jalkarätti t. muu, vars. kulunut t. ohut
vaate / Fußlappen, dünner od. verschlissener
Stoff’ ~ ka hattara ’jalkarätti’ | ly hattar(o) | ve
hattar, hatar id. Vrt. hattara2.
Setälä 1910–11 FUF 10 200 (sm ~ ka ve), Wichmann
1911–12 FUF 12 128 (ims ~ tvser ÄqsV tÄqr, votj {iVst{ir, iVst{ir
’villakankainen sääriside’), Turunen 1950 SUST 99 61 (+
ly), SKES 1955 61 (ims ? ~ tvser votj), Mägiste Vir 1959
327 (tvser votj ei tähän), EEW 1982–83 303, Hofstra 1988
NOWELE 11 38–41 (sm < germ *haS(a)r%o > mys hadara
’riepu, ryysy, repale’ jne.).

hattara2 (JAFrosterus 1764; murt. joks. yl.) ’pilvi,
et. repaleinen poutapilvi; suuri lumihiutale (Karj)
/
(einzelne
Schönwetter)wolke;
große
Schneeflocke’ ~ ink hattara ’pieni pilvi, pilven
hattara’ | ka hattara ’pilvenhattara; suuri
lumihiutale’ | va (Kukk) hattara ’tuulen-,
sateenpuuska’.
Kaikki tässä mainitut merkitykset voivat olla
hattara1:n (ks. tätä) metaforista käyttöä kuten
myös sm murteissa esiintyvät ’vilkas, vallaton,
kevytmielinen ihminen, et. tyttö t. nainen (> lpLu
hahtt5ar ~ fahtt5ar ’leikkisä, iloluonteinen
(pojasta)’); paha, naurava ja rääkyvä naispuolinen
metsänpeikko (Gan 1786); tukka (et. pörröinen);
heinä- t. olkikasa; pöyheä t. monihaarainen kasvi
t. sen osa, siitä tehty esine; keitetyssä maidossa t.
piimässä oleva kokkare’ ym. — Tähän yhteyteen
kuuluu ehkä vielä sm hatakka (LönnrLis 1886; et.
KaakkSm) ’pilven hattara’ ~ ink hatakka | vi
murt. hatak(as) id. Hylättävä on selitys, että ims
sana olisi < nr hattar, åska-, molnhattar
’ukkospilvet (sananmuk. »–hatut»)’.
Setälä 1910–11 FUF 10 200 (hattara ’jalkarätti’ olisi saanut
kansanetym. merkitysvaikutusta ruots hattar sanasta),
Saareste 1953 Suomi 106:3 10–11 (sm hattara, hatakka ~ ?
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vi hatak(as)), SKES 1955 61 (sm hattara2 ehkä = hattara1;
rinnastus ruots taholle hylättävä), Mägiste Vir 1959 327–28
(sm hatakka ~ vi hatak(as)).

hattu (Martti n. 1580; yl.) ’päähine; jnk katteena,
päällyksenä oleva esine / Kopfbedeckung;
Abdeckung’ ~ ink hattu ’hattu, päähine’ | ka hattu
’huppumainen kangaspäähine, joka ulottuu
hartioiden yli ja suojelee käyttäjäänsä hyttysiltä ja
mäkäräisiltä, kukkeli; hattu (uud.); kuhilaan
suojalyhde; linnunpelätin pellolla’ | ly hatt (mon.
hatud ) ’olkapäille asti ulottuva sääskipäähine;
kuhilaan hattusidoin, –lyhde; auman keon katto’ |
va (Kukk) hattu ’hattu’ | vi murt. hatt (g. hatu)
’naisenlakki, huppu (paksusta villakankaasta)’, att
(g. atu) ’naisten päähine, liina’
< sk, vrt. mr hatter, nr hatt, mn hattr, hpottr,
ags hætt jne. ’hattu’. — LpN murt. háhttu, In (vanh.)
hattu < sm, kun taas N hat |tâ, In hatta ehkä
suoraan < sk.
Renvall 1823 SSK 1 58 (sm < nr), Thomsen 1869 GSI 116
(sm < mn; ~ lp hatta), Neuhaus 1908 Sprachlehre 136 (sm <
germ hattuz, mn), Setälä 1912–13 FUF 13 364 (~ mn; ? nuori
laina), Streng 1915 NRL 28 (+ vi), Karsten 1934 FmS 2
118–19 (sm < ksk hattu-), SKES 1955 61 (+ ka ly; < sk),
Kylstra 1961 Gesch 72 (sm sana vastaa tarkoin ksk yks.
akk.-muotoa *hattu).

hauhto (Lönnr 1874; murt. etup. Pohjanm Kain),
rinn. hauhta ’hiekkaperäinen, kuohkea (maa);
pehmeä, huokoinen (vars. lumesta); nahistunut,
hauras; harvasyinen (puusta) / locker (Erde,
Schnee); porös; weich (Holz)’, hauhtua ’pehmetä,
nahistua; homehtua, pi-laantua’ ~ ka hauhto
’kostea, pehmeä, kepeä (maasta t. lumesta);
auhto’. Vrt. auhto.
hauis ks. hauki.
haukata (1670; yl.) ’(ab)beißen, schnell ein
wenig essen’, haukkailla, haukkia, haukkoa (h.
henkeään) ~ ink haukata ’haukata’, haukkia
’haukkailla, haukkoa’ | ka haukata, haukkailla,
haukkie | ly haukaita ’haukata’, haukkida
’haukkoa, useita kertoja haukata’ | ve haukaita,
hauk5aƒta ’haukata’, haukastta, haukastelda id.,
haukta, haukƒt ä ’haukkoa, haukkailla’, hauk%u7ne,
haukuz ’palanen, suupala’ | va haukata (< ink) | vi
haugata ’haukata’. — Sm haukkoa > lpE

SSA

haavkudh, Pi haw |kot ’näykkiä’; sm haukata,
haukkaa > nr murt. Sm haukk ’syödä kiireesti
vähän; purra’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (sm ~ ve), VW 1 1874 164 (+
vi), Saxén 1895–98 Lånord 123 (sm > nr murt.), Setälä
1906–08 FUF 6 71 (+ ka), SKES 1955 62 (+ ly va (<
sm); sm > lpE Pi).

hauki (: hauen, murt. hauin, havin; Schr 1637;
yl.) ’Hecht’, haues-, hauis-, hauki-, hau’usliha(s),
haukiainen, haukinen ’käsivarren lihas’ ~ ink
hauki (g. hauvven) | ka hauki; haukine ’pieni
hauki; hauislihas’ | ly haug(i) (mon. –id) | ve hau7g,
hou7g (mon. –id) | va aut«si (mon. aud«zid, aud'id),
(Kukk) hauki (g. havv%e) | vi haug (mon. havid),
murt. havi | li aig (mon. 5aigqd, 5aigud) ’hauki’. —
Sm > lpN haw |gâ (Lu) id.
Arveltu lainaksi sl taholta: < kantasl
*«sVc(˝i)auk5a (> ven «sVcúka ’hauki’).
Ganander 1786 NFL 1 118a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 122 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve), VW 1
1874 165 (+ li; ~ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 158 (lp <
sm), Kettunen 1940 SmMurt 3 282 (+ ink ka ly), SKES
1955 62, Koivulehto 1990 ImsKielik 151 (< sl).

haukka (Sorol 1621; yl.), havukka (laajalti
itämurt. Kymenl) ’Habicht’ ~ ink ka haukka | ly
habuk, –kk(e, –kku, –kaz jne. | ve habuk | vi haugas,
haugias, havvas ’haukka’
< germ *ha‰buka-z: mys habuh, mas ha‰buc-,
mn haukr, mr höker, nr hök jne. id. — Ims > ven
murt. gabúk ’haukka’; lpE haapkie, Lu h5apak id.
ehkä suoraan sk taholta.
Brenner 1716 Kirje 261 (sm haukka ~ »sviogoot»
haúkúr), Hallenius 1732 BorFenn 44 (~ goot hauka), Moller
1756 Beskr 149 (~ »sviogoot» haukur, ruots hök), Ihre 1769
Gloss 1 911 (~ mn haukur, haukr, nr hök), Grimm 1848
GeschD 49 (sm vi lp < goot habuks, mys hapuh, mn haukr
jne.), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve), Thomsen 1869 GSI
116 (sm < goot), Qvigstad 1893 NL 186–87 (lp < mn),
Pogodin 1904 Severnorussk 21 (ims > ven), Kalima 1915
OLR 88 (+ ka ly; ly ve habuk > ven murt. gabúk),
Karsten 1934 FmS 2 119 (sm < ksk *ha‰buka-), SKES 1955
62 (ims < germ *ha(‰b)uka-z).

haukkua (Agr; yl.) ’bellen; (aus)schimpfen’,
haukku, haukahtaa, haukuskella ~ ink haukkua,
haukaht5a; haukutella ’haukuskella’ | ka haukkuo,
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haukku, haukahtoa | ly haukkuda; haukahtelta
’haukahdella’ | ve haukkuda, haukahtada | va
aukkua, haukkua | vi haukuda ’haukkua’,
haugatada ’haukahtaa’, haugutada ’haukkua,
sättiä, parjata, herjata’. — Sm > lpN haw |kot (In
Ko) ’haukkua, sättiä’; sm > nr murt. Sm
haukk(a) id.
Ganander 1786 NFL 1 118a (sm ~ vi hauguma), Lönnrot
1854 Enare 222 (lpIn ~ sm), Ahlqvist 1856 WotGr 122 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve), Lagercrantz 1939
LpWsch 158 (sm > lp), SKES 1955 62 (+ ka ly), Wessman
1956–57 FmS 17–18 9–10 (sm > nr murt.).

haukotella (VR 1644; us. murt.) ’gähnen’,
haukottaa l. haukotuttaa, haukotus, haukutos
(Schr 1637) l. haukko, ohella (Lönnr 1874;
KarjKann Ink) haikotella, haikottaa, haikotus ~
ink haikoitella ’haukotella’, haikoitt5a ’haukottaa’,
haikoitus, haikutos ’haukotteleminen, haukotus’ |
ka haikko ’haukotus’, haikoittoa ’haukottaa,
haukotuttaa’, haikoitella, haikossella ’haukotella’
| ly haikostazeta ’haukotella (kerran)’,
haikosteltaze
’haukotella
(jatkuvasti)’,
haikostoittada ’haukotuttaa’ | ve haikostadekse
’haukotella’, haikostoitta ’haukotuttaa’ | va
aigut(ella, aikot(ella ’haukotella’, (Kukk) haikutt5a
’haukotuttaa’, haikutella ’haukotella’ | vi haik (g.
haigu) ’haukotus’ (murt.), haigutada, E
haagutada ’haukotella’, haigutus ’haukotus’ (ka
> ven murt. hájkaƒt ’haukotella’). — Muotojen
levikistä päätellen vartalo haikko- on ims kielissä
alkuperäisempi kuin haukko-, joka saattaa olla
sanueen haukata (ks. tätä), haukkoa vaikutusta.
Ganander 1786 NFL 1 118a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 121 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve),
Kalima 1915 OLR 236 (+ ka ly; ka > ven murt.), SKES
1955 62.

hauli (Jusl 1745; yl.) ’Schrotkugel’, haulikko
< mr haghl, nr hagel, mn hagl ’rae, hauli’ (=
kas hagel, mys hagal). — Vi haavel (mon. haavlid),
haagel (mon. haaglid ) ’hauli’ ? < kas; lpR h5akal,
h5agale id. < sk; lpLu hau´li, N haw |lâ (Lu In) id.
< sm.
Ihre 1769 Gloss 1 602 (sm ~ nr), Qvigstad 1881 Beiträge
236 (sm ~ lp), Qvigstad 1893 NL 191 (lp < sk sm), Setälä
1912–13 FUF 13 364 (? sm nuori laina < mr t. nr), Ojansuu
1913 NphM 15 189 (sm < mr), Karsten 1934 FmS 2 119

SSA
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(samoin), SKES 1955 62 (sm ~ vi (mahd. < kas); < nr mr;
lpR < sk, lpN Lu < sm).

*sawra-s > mn saur-r ’lieju; lika, ulostus’, mr sör ’lika,
loka; paska’).

haura (Jusl 1745 ahwenan h.; paik. VarsSm
Tytärsaari), hauru (Tillandz 1683 Ahwenen H.;
VarsSm), hatru (kaakkmurt.) ’rusko-, (erik.)
rakkolevä / Braunalge; Blasentang’ ~ vi adr (g.
adru), atru id.
Näihin on rinnastettu hauder (Lönnr 1874),
hautera (JuslP; Karuna) sekä (paik. KaakkSm)
houtere, houteri, houver (g. -i) id. ~ ink hovver
’musta natta, jota myrsky ajoi rannalle; sitä
koottiin ja käytettiin lannoitteena mm.
perunamailla’, joihin liittyvät myös höyteri
(Pernaja Kymi), höyveri (Koivisto) ’ruskolevä’.
Viim. mainittuja vastaavat nr murt. Sm hautär,
höutär, höuter, höytär, Vi häuter id., joita on us.
pidetty sm lainoina. Lainaussuunta voi olla
päinvastainenkin, koska ruotsin sana esiintyy
myös Gotlannissa (hauter), Södermanlannissa ja
Uplannissa. On epäselvää, kuuluvatko hauru,
hatru vi vastineineen lainkaan hauder, hautera,
houtere sanueen yhteyteen.

hauska (melko yl.) ’hupaisa, mukava (Flor
1702); kaunis; hauskuus; hauras, helposti
murtuva, pehmeä; hupsu, huolimaton; nopea;
tuhlaavainen (JWegelius 1747); helposti kuluva,
hupa (LPetri 1644); mielitietty; huono nainen;
haaska, raato (JuslP); liuska; lovi, pykälä;
palanen, rikottu esine (murt.) / nett, lustig;
schön;
Vergnügen;
leicht vergänglich,
zerbrechlich;
albern;
verschwenderisch;
Liebste(r); Dirne; Aas; beschädigte Stelle’,
hauskata ’haaskata, tuhlata’, hauskuuttaa ~ ka
hauska ’hauska, hupaisa; nopea, joutuisa;
haaska’, hauskata ’haaskata, tuhlata’ (? < sm).
Sana kuulunee yhteen haaska (ks. tätä)
substantiivin kanssa ja siis myös haja (ks. tätä)
sanan johdoksiin. — Sm > lpPi hauskies ’kaunis,
soma, mieluisa’, N haw |ske (Lu In) ’hauska’; sm
hauska, –ta > nr murt. Sm höusk ’tiuskaista;
käyttäytyä huolimattomasti’.

Rietz 1862–67 SDL 248 (sm hautera ~ nr murt. hauter
jne.), Saxén 1895–98 Lånord 123 (sm > ruots), Äimä 1903
Suomi 4:1 57 (sm ~ vi), Ojansuu 1916 SKTT 137 (sm hatru <
vi (< germ)), Westman 1939 FmS 7 48 (sm < ruots),
Hellquist 1939 SEO 396 (nr murt. hö(t)er < sm hautera),
*Karsten 1943 FmS 9:2 114–17 (sm < ruots), SKES 1955
62 (sm haura ja kaikki murremuodot ~ vi; sm > nr murt.),
Wessman 1956–57 FmS 17–18 12 (nr murt. ainakin ositt. <
sm), T. Itkonen HAik 1972:2 105 (lounmurt. hauru < vi),
Vilkuna 1974 KLM 18 131 (sm mahd. < mr), EEW 1982–
83 12 (sm ~ ink).

hauras (Agr; yl.) ’spröde, mürbe; schwach’,
haurea ’id. (paik. länsi- ja itämurt.); siveetön
(Sorol 1625)’, haurastua, hauristua, murt. hapras,
haprea,
haprastua,
hapristua;
haureus,
haureellinen (molemmat Agr; murt. vain uskonn.
kielestä lainautuneina) ~ ink hapras | ka hapras
’hauras’, haprastuo, hapristuo ’haurastua’ | ly
habras, habrak ’hauras’, habrastuda ’haurastua’ |
va abraz, (Kukk) habraz | vi habras ’hauras,
hapera, rapea’ | li aC bbqrz, aC brqz ’hauras’. — Sm
> lpLu h5aur%es ’härski’.
Ahlqvist 1856 WotGr 121 (sm ~ va vi), VW 2 1876 81 (+
li), Kettunen 1938 LivW 1 (+ ka), SKES 1955 62 (+ ly; sm >
lpLu), Koivulehto Vir 1979 276 (ims < vkgerm *saura-s t.

Budenz 1879 BB 4 238 (sm > lp), Anderson 1893 Wandl
229 (kuuluu haja-sanueeseen), Saxén 1895–98 Lånord 123
(sm > nr murt.), SKES 1955 62, Häkkinen 1987 ES 45.

hauta (Agr; yl.), merk. myös ’hauduttamalla
nauriista, lantusta t. perunasta maahan kaivetussa
kuopassa t. padassa valmistettu ruokalaji,
haudikkaat / Grab(en), Grube; Dünst-,
Schmorgericht’, haudata, hautajaiset ~ ink ka
hauta | ly haud, haud(e ’hauta, kuoppa;
naurishaudikas’ | ve haud, houd ’kuoppa’ | va auta
| vi haud | li %oda ’hauta’ (sm > lp haw |de ’hauta’)
? = lpR saude ’tervahauta’. On myös pidetty
mahdollisena, että ims hauta olisi lainaa kgerm
sanasta *sauSa- (> ags s%eaS ’kuoppa, hauta;
kaivo, lammikko’, kas s%ot ’lähde, kaivo’, mgotl
sauSr ’kaivo’, jne.) ja että lpN suow |de, In syev∞di
’kidukset; kita’ palautuisi (vksm:n välityksellä)
samaan alkumuotoon.
Ganander 1786 NFL 1 120a (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844
30 (+ lp haw |de), Ahlqvist 1856 WotGr 122 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 83 (+ ve), Hunfalvy (?) 1859 MNyszet 4 472
(+ ka), VW 2 1876 96 (+ lpR saude), Budenz 1879 BB 4
245 (lp haw |de < sm), Setälä 1890–91 ÄH 267 (+ au vi li),
Wichmann 1901 WotjChr 106 (+ votj «saj ’hauta;
hautuumaa’), Turunen 1946 SUST 89 116 (+ ly), SKES
1955 63 (? lp saude, ? votj), Koivulehto Vir 1976 35–37
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(ims hauta ~ lp suow |de, syev∞di < kgerm *sauSa, kun taas
lpR saude < ksk *sauSia, merk. todennäk. ’tervahauta’).

hautera ’levä’ ks. haura.
hautoa (Agr; yl.) ’dünsten; einweichen;
(aus)brüten; einen feuchten Umschlag machen’,
haude, haudella, haudikas, hautua ~ ink hautoa |
ka hautuo ’(prs. hauvon) hautoa; (prs. hauvun)
hautua’ | ly haudoda, haududa | ve hautta (prs.
haudub) | va autoa | vi haududa | li oudq ’hautoa’.
— Sm > lpN haw |dot (In) ’höyryttää; puhdistaa
(puuastioita) kuumalla vedellä; hoitaa vammoja
kostealla, lämpimällä hauteella; valmistaa
haudetta lehmille’, h5awdâ (In) ’haude’.
Sanan alkuperä epäselvä. Se voi olla johd.
sanasta hauta (ks. tätä), alkumerk. ’lämmittää,
paahtaa kuumennetussa kuopassa l. haudassa’,
mutta myös baltt alkuperää, vrt. latv saut%et
’hautoa; piestä’, saute ’nokkosista ym. kasviksista
valmistettu kevätruoka’, sauts ’karjan haude;
pikkukaloista valmistettu ruoka’, saut‰ıgs, sut‰ıgs
’painostavan kuuma, hiostava’, liett «saYutas ’eräs
ruokalaji’.
Ganander 1786 NFL 1 117 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
122 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve), Lönnrot
1874 SRS 1 124 (♦ hauta), VW 2 1876 96 (+ li), Qvigstad
1881 Beiträge 82 (sm haude ~ lp h5awdâ), Kalima 1936 BL
97 (? < baltt), Tunkelo 1946 VeKÄH 631 (+ ka ly), SKES
1955 63 (sm > lp haw |dot, h5awdâ; sana joko ♦ hauta tai
baltt alkuperää), Koivulehto Vir 1976 39 (♦ hauta), EEW
1982–83 306 (viimemain. selitys asetettava baltt alkuperän
edelle).

havaita (: havaitsen, Agr; laajalti länsi- ja
itämurt.), havata (Koll 1648; paik. itämurt.)
’huomata; herätä unesta / bemerken; erwachen’,
havainto (Roos 1845), havainnollinen (Lönnr
1863), havahtaa, havahtua ~ ink havaita ’herätä’
| ka havaitt«suo ’id.; huomata, havaita; katua’ | ly
havait«suda ’herätä, havahtua’ | va (Kukk)
havattsua ’havahtua’, havahtua ’id., herätä’, vrt.
myös vi murt. (Lutsi) hamadzYo ’havaitsen’
< germ *xaw%e(ja)n: nn murt. haa ’havaita,
tajuta’ = lat cavere ’varoa’.
Budenz 1884 NyK 18 274 (sm ~ ka), Setälä 1912–13 FUF
13 318 (+ vi), SKES 1955 63 (+ ly), Koivulehto Vir 1974
113 (sm < germ), Häkkinen 1987 ES 46.
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havas (: hapaan, Koll 1648; laajalti murt.)
’verkko, rysäkudos; nuotan osaverkko / Netz;
Teilnetz des Zugnetzes’
< ksk *h5a‰baz (> mn háfr ’haavi; rysä’, nn
haav id., mr h5av-, nr håv ’haavi’). Vrt. haavi.
SKES 1955 63 (epävarmoja vastineita ka ly ve vi md),
Koivulehto Vir 1979 271–72 (sm < ksk).

haven (us. murt.), rinn. hapene (VR 1644),
hapena (Flor 1702) ’karva, hiuskarva; viikset;
naava / Haar; Schnurrbart; Bartflechte (Pflanze)’
~ ka haven (mon. hapenet) ’viikset; parta;
ylähuuli, yläleuka, nenänalusta; huulet, suu’ | ly
haben, –7n ’haiven, utu-, partakarva’ | ve habin
’nenänalus’, habe7n ’partahaiven’ | vi habe (g.
habeme, murt. –ne), E haben, hapen ’parta’ | li
aC bnqz
’partakarva’,
aC bbqnd,
aC bbqn(z),
aC bnqd ’parta’. — Ka > lpKo 5a´bben, ha´bben,
Kld Jåbban, T 5abn ’viikset; nenänalus’. Vrt.
haiven.
Ganander 1786 NFL 1 109 (sm ~ vi), Ahlqvist Suomi 1857
95 (sm ~ vi), Wiedemann 1859 MélR 3 716 (+ li), J. Krohn
1872 Suomi 2:10 137 (+ ka), Setälä 1890–91 ÄH 308 (+
ve), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpV < ka), SKES 1955
63 (+ ly).

havi (Flor 1702; paik. länsi- ja itämurt.) ’nopeus,
into, vauhti, kiire, kilpa / Schnelligkeit, Eifer,
Eile, Wettkampf’: havissa (kilpaa) leikattiin
ruista, ajaa havia ’tavoitella, ahnehtia’, »hawissä
(nopeudessa) sodan jaco» (Flor) ’ensiksi ennättävä
saaliin saa’; (ei antanut) havilla ’hevillä,
helposti’, päätähavin (Raam 1642), päätähavia
’suoraa päätä, päätä pahkaa’, havilta ’ajoissa,
aikanaan’ ? ~ ve habi ’tuskin’. Tämän sivumuoto
mahd. hevi: ei hevillä t. hevinä ’ei helpolla’. —
Eräät tutkijat yhdistävät tähän vielä havia (Gan
1786; Vihti) ’tavoitella, havitella’, havita (Gan;
KaakkHäme Hyvinkää Kaarina) ’haluta, pyrkiä
saamaan jtak, havitella’ ja havitella (Jusl 1745; us.
murt.), joiden vastineita olisivat vogI L tank-, P
tanx- ’tahtoa’ | ostjI l3anka-, j3anka-, E t3anx-, P
l3anka- ’rakastaa; tahtoa, toivoa’. Nämä
rinnastukset ovat kuitenkin aivan epävarmoja.

SSA

VW 2 1876 88–89 (sm havi ~ havia), Anderson 1893
Wandl 42 (sm havi, havia ~ vog ostj), Kettunen 1943 SUST
86 252 (sm hevin, havilla ~ ve), SKES 1955 63 (sm ~ ve; ei
mainintaa havia ym. verbeistä ja niille esitetyistä
vastineista), FUV 1955 80 (sm havi, havi-, havitse-,
havittele ~ vog ostj ja myös lp soag |no ’kosinta’), UEW
1988 496 (sm ?? ~ vog ostj).

havista (Raam 1642; hajat.) ’suhista (tav. siivistä,
lehdistä) / rascheln, rauschen’, havina (Agr) ~ ka
havissa ’suhista, humista; (vars. pilvistä:) liikkua
nopeasti, kiitää; puhua joutavia, kerskailla; puhua
t. tehdä jtak ajattelemattomasti; mellakoida’,
havina, havineh; vrt. vi habiseda ’kohista,
suhista’, abin ’metsän kohina talvella’, E hapin
’tohina’. Onomat. sanoja.
SKES 1955 64.

havitella ks. havi.
havu (JuslP; laajalti murt.), murt. myös havo
’havupuun oksa; neulanen; uuniluuta / Zweig od.
Nadel eines Nadelbaums; aus solchen Zweigen
gefertigter Ofenreiniger’ ~ ink havu ’uuniluuta’ |
ka havu ’havupuun oksa neulasineen, hako, havu;
uuniluuta; neulanen’ | ly habu ’havu; uuniluuta’ |
ve habu ’havu, hako’ | va avu ’uuniluuta, havu’ |
vi murt. hapus (mon. hapused ) ’neulanen’ | li oC u
’havu; neulanen’
? < baltt, vrt. liett «zyabas ’oksa, risu’, «zabà
’vitsa, varpa’.
Setälä 1890–91 ÄH 325 (sm ~ va), 326 (+ li), Kalima 1936
BL 99 (+ ka ly; ? < baltt), SKES 1955 64 (+ vi murt.; ? <
baltt).

he (Agr; yl.), murt. hei, het, hyö ’sie (Pl.)’ ~ ink
hÜJo, (harv.) hÜJu, hüö | ka hyö | ly hüö | ve hö, h‰ı, hei,
he, ƒho mon. 3. p. pron.
= lp s‰ı, sij ’he (mon.)’ | mdE si7n, M /si7n | vogE
tän, I tan, t^ﬁon, L tan, P t5an | ostjI l3eg, j3eg, l#eg, E t3eg,
P l¥ıw | ? unk 2ok (vrt. hän) id.
Porthan 1771 OS 5 135 (sm ~ lp unk), Sjögren 1821 GS 1
28 (sm ~ md), Hunfalvy 1859 MNyszet 4 82 (+ vog ostj),
Anderson 1879 Studien 29 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 219
(+ ink ka), SKES 1955 64 (+ ly; ? unk), MSzFE 1978 511
(? unk; 2ok mieluummin ~ sm hän), Häkkinen 1987 ES 46,
UEW 1988 454 (ei voida osoittaa, että unk 2ok kuuluisi
tähän yhteyteen).
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hebenpuu (Raam 1642): Hebenpuuta oli
Salomon aicana aiwa paljo; Heben puita
Libanonin mäest; paljo Hebenin puita jne.
’Ebenholz’.
Kirj. laina < ruots (Raam 1541) Hebenträä
(mt hebentrae, saks Hebenholtz, Ebenholz < lat
ebenus < kr ébenos < egypt heben).
Streng 1915 NRL 28, SKES 1955 64.

hede (nykymerk. Lönnr 1859) ’Staubblatt’,
(JuslP; ei nykymurt.) ’vilja- ja heinäkasvien
kukka, kukinta’, heide (Renv 1823; Satak
LounHäme) id.
Johd:ia v:stä heitiä, ks. tätä.

SSA

hedelmä (Agr; Häme IUus Pohjanm Peräp;
levinnyt vanh. heng. kielestä muihinkin
murteisiin) ’Frucht’, murremuotoja: heelmä,
heilimä, heilmä, hielimä, hielma, hielme ym.,
hedelmöidä, -tä ’kantaa hedelmää (jo Agr);
kukkia (rukiista ja muistakin heinäkasveista puh.;
laajalti murt.)’, vrt. heilimöidä ’kukkia (et. ruis)’ ~
va ed'j(elmo ’(rukiin) siitepöly’ | vi Yoile, Yoilis,
Yoilme, Yolm, häälme, (h)ödremed (mon.), öörmed
(mon.), E häilmü, häiermü ’kukka, kukinta’
(Yoilitseda, Yoiluda, elitseda ’kukkia’) | li %edrqm
’kukka’. — Sm > lpN h%e∞dëm ’sikiö’, In hææ∞dalm
’hedelmä’.
Johd:ia v:stä heitiä, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 135a, 136 (sm ~ vi), Lönnrot 1854
Enare 223 (sm ~ lpIn), Saareste 1953 Suomi 106:3 12 (vi
(h)ödremed, öörmed ~ sm hedelmät), SKES 1955 65 (+ ve;
lpN In < sm; s. v. heitiä).

hehkua (Agr; laajalti länsi- ja itämurt.) ’glühen’,
hehku, hehkuttaa (Agr) ’saattaa hehkumaan;
elähdyttää’; hehka, hiehka ’hehkuva hiillos; tulen
loiste; kuumuus; (Lönnr 1874 myös) kiivaus, into’,
hehkava ’loistava, heleä; kaunis, hemaiseva’,
hehkeä, hiehkeä ’hehkuva, loistava, hohtava;
raikas, kukoistava, verevä’ ~ ink hehkua, h%ehkua |
kaE hehkuo ’hehkua’, P hehkie ’kukoistava,
uhkea, hehkeä’ | vi hYohk (g. hYohu, hYoha; Wied)
’henkäys; ilma’, hYohkada (Wied) ’puhaltaa; loistaa,
hohtaa, hehkua’, Yohk (g. Yohu) ’ilma’, Yohkuda
’hehkua, hohkaa, huokua, uhkua’ | li %(eC gq, ‰ıC gq,
ÜJuC gq ’hehkua; polttaen kirvellä’.
VW 1 1874 170 (sm ~ vi), Kettunen 1925 LivSpr 84 (+ li),
SKES 1955 64.

hehtaari ’100 aaria / Hektar’
< nr hektar < ransk hectare, yhdistetty
sanoista hekt- < kr hekatón ’100’ + ransk are
’aari’.
Koukkunen 1990 Atomi 160.

hehto, hehtolitra (uud.) ’100 litraa / Hektoliter’
< nr hekto, lyh. sanasta hektogram
’hehtogramma’, jossa hekto- < kr hekatón ’100’.
Vrt. hehtaari.
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hei (Agr; yl.) interj. ’hallo!’ ~ ink ka ly ve vi hei;
sm > lpN hei, In hej päivittelyä tai närkästystä
ilmaiseva interj.
heija (Lönnr 1874; Häme Uus Savo Kain) ’kehto;
keinutus / Wiege; Schaukeln’, heijata, (Gan 1787)
tuutiheijata ’tuudittaa, kiikuttaa; kiikkua’, heijua
~ ka heijata ’heijata, keinuttaa; keinua, heijua’,
heijuo ’keinua’, vrt. vi (Saarenmaa) äi (g. -a), E äi
(g. –o) ’kehto’, (Wied) äiutada ’tuudittaa (lasta
kehdossa) uneen’.
Saareste 1953 Suomi 106:3 12 (sm ~ vi), SKES 1955 64 (+
au).

heikko (Agr; yl.), rinn. heiko (Satak Häme
EPohjanm Peräp Länsip), heikeä (LönnrLis 1886;
murt.) ’schwach; dünn; schlecht’, heiketä,
heikentyä ~ ink heikko | kaE-au heikko ’heikko,
huono’ (< sm) | ve E heikemb5a7ne ’heikompi’ | va
(Ahlqv) eikko ’laiha’, (Kukk) heikko ’heikko’. —
Sm heiko > lpN hæi |go ’heikko, kehno,
halveksittu’, hæi |g#o-mielâg ’heikkomielinen’. Ks.
myös häiketä.
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (sm ~ va), Wiklund 1896 SUST
10 173 (+ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 162 (lp < sm),
SKES 1955 64 (+ au veE), Häkkinen 1987 ES 47.

heilua (GJCalamnius 1734; yl.) ’schwingen,
schaukeln, schwanken’, heiluri (Europ 1853),
heiluttaa, heilahtaa ~ ka heiluo, heiluttoa | ly
heilutada ’häilyttää, huojuttaa’ | ve heiƒluda
’heilua; vetelehtiä’. — Sm heilua > lpN hæi |lot
’keinua aalloilla; huojua’, sm heiluttaa > nr murt.
Sm hejlutt(a) ’heiluttaa, keikuttaa’.
Deskr. sanoja, vrt. häilyä.
Wessman 1954 FmS 15–16 40 (sm > nr murt. Sm), SKES
1955 64 (sm ~ au ly vi; sm > lp).

heimo (Agr; etup. Karj) ’suku (laajalti ajateltuna);
sukulainen; (vanh. kiel. myös) lanko / Sippe,
Geschlecht;
Verwandter;
Schwager’,
heimolainen, heimokunta ~ ink heimokot (mon.)
’oman kylän asukkaat, tuttavat’ | ka heimo
’heimo, suku; heimolainen, sukulainen’, heimo-,
heimakunta ’sukukunta, suku’ | ly heimokund
’suku’ | ve heim, h‰ım (g. –on) ’sukulaiset, suku;
sukulaisuus, heimolaisuus; heimo’, h‰ımokund
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’heimokunta’ | va (eimo ’suku; sukulainen’ | vi hYoim
(g. -u), (Wied myös) hYoime ’heimo; sukulaisuus
(et. naimisen kautta saatu); sukulainen’ | li aim
(mon. 5aimqd, 5aimud) ’perhe; talonväki, talo;
(mehiläis)parvi’ (sm > lpN hæi |bmo ’suku
(laajassa mielessä)’, In heäjmu ’sukulainen’)
< baltt, vrt. liett «seimà ’perhe, vanhemmat
lapsineen; talonväki’, latv saime ’talonväki; perhe
(laajassa mielessä)’.
Ganander 1786 NFL 1 138 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 486
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (sm ~ va vi), Thomsen
1869 GSI 116 (+ li), Thomsen 1890 BFB 222 (+ ka ve; <
baltt), Kalima 1936 BL 99, SKES 1955 64 (+ ly; sm > lp).

heinä (Agr; yl.) ’Gras, Heu’, heinikko ~ ink ka
heinä | ly hei7n(e) (mon. -7näd, -nad ) | ve hein, h‰ın
(g. -an) ’ruoho; heinä’ | va einä | vi hein (g. -a), E
hain ’heinä, ruoho’ | li 5aina ’id.; rohto; ryyti’
= lpN suoi |dne ’heinä, ruoho (yleisnimi, et.
saralajien)’ < vksm *«saina
< baltt, vrt. liett «siYenas, latv siens ’heinä’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 438 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 138a (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 544 (~ liett
latv), Ahlqvist 1856 WotGr 123 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 84 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 33 (+ li; < liett),
Budenz 1869 UgrSprSt 1 15 (sm < baltt), Thomsen 1890 BFB
223 (+ ka; < liett latv), Kalima 1936 BL 99, SKES 1955 64
(+ ly).

heisi (Gan 1786; murt. mon. heidet), heissi, höysi,
hyösi ’heisimato; hento, rihmamainen kasvi,
kasvin osa / Bandwurm; zarte, fadenartige Pflanze
od. ein Teil derselben’, heisijuuri ’rihmamainen,
lankamainen juurisäie’, heisi-, höysi-, höimato
’lapamato’ ~ ka höytö(i) ’suolimato, erik.
heisimato’, höi(mato) id. | ly hei«zmado,
höud'iäi7ne, höud'ijäi7ne, höüdüöi ’suoli–, lapamato’
| ve hei«ze (mon. hei«sked), h‰ı«ze id. | vi heie (g.
heide), E häie (g. häie), häüeC (g. häüde) ’säie,
kuitu, lanka’, (Wied) heiestada, heietada ’nykkiä,
vetää tappuroita kuontalosta, purkaa nuoraa’. Ks.
myös heisipuu ja heitiä.
Toivonen 1920 NphM 21 120 (sm ~ vi), Mägiste 1928
Demin 148 (+ au ve), SKES 1955 65 (+ ly), EEW 1982–83
314–15.
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heisipuu (Haartman 1765), höisi-, höys(i)-, helis-,
heliäis-, helsi-, hers(i)-, hörskpuu, koiran h.-puu
’Viburnum opulus, (joskus myös) paatsama,
kuusama, seljapensas / Schneeball; (mitunter
auch) Faulbaum, Heckenkirsche, Holunder’ ~ ka
höytö(i), –puu, höipuu | ly höudüöi | vi Yoispuu,
koera-Yoispuu, iispuu, koera iispuu ’Viburnum
opulus’.
Todennäk. samaa alkuperää kuin heitiä, ks.
tätä. Esitetyt md tvser votj ja syrj vastineet erittäin
epätodennäköisiä.
Koskimies Valvoja 1891 85 (sm ~ vi), Setälä 1896 NyK
26 396 (+ au, ? md tVsevgeƒl ’heisipuun marja’, votj Vsu-pu
’heisipuu’, syrj Vsol-pu id.; samaa alkuperää myös sm heitiä),
Wichmann 1909–11 FUF 9 119 (+ tvser VsarVsÄq, sasÄq
’heisipuun marja’), SKES 1955 65 (+ ly ? md ? tvser votj
syrj), UEW 1988 784.

heitiä (JuslP, Gan 1786; Satak LounHäme), hetiä
(Jyväskylä) ’kukkia (ruis, ohra) / blühen (Roggen,
Gerste)’, heiderma (LönnrLis 1886) ’viljan kukka’,
hede, hedelmä (ks. näitä), heilimöidä (LönnrLis;
itämurt.), heilmoa, helmiä, helmoa, hielimöidä, -tä
(Lönnr 1874), hielmoa, heimoa, hiemoa ’kukkia
(et. ruis)’ ~ ve heid'ita (prs. heid'it«seb, -t«sob)
’kukkia (ruis, pellava, tuomi)’ | va ed'jitsÜJa
’heilimöidä (ruis)’ | vi Yois (g. Yoie), Yoiekene,
(h)Yoierm, (h)Yoies (g. (h)Yoide) ’kukka’, Yoitseda, E
heitse-, häitseda ’kukkia, kukoistaa’, Yoitse, Yoits,
heitse, häitse, äätse(s) ’kukinta, kukka’ | li %edrik«sq
’kukkia’
todennäk. < baltt *«zeid-, vrt. liett «zíedas
’kukka;
väri;
sormus’,
«zíedyti
’saattaa
kukoistamaan t. homehtumaan’, latv zieds ’kukka,
kukinta-aika’, zied%et ’kukkia; olla kirjava;
homehtua’. Samaa alkuperää varmaankin
heisipuu (ks. tätä).
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (sm heditsen ~ va editsen, vi
häitsen), Koskimies Valvoja 1891 85 (sm ~ vi Yois),
Mustonen 1893 Suomi 3:7:3 35 (~ heisi; ~ vi Yois), Setälä
1896 NyK 26 396 (~ heisi(puu); ~ va vi ? li), SKES 1955 65
(+ ve; ? ~ heisi(puu)), Toporov & Trubatvsev 1962 Gidr 247
(sm < liett «zydˆ|eti ’kukkia (ruis)’, «zíedas ’kukka’), *Mägiste
1970 JuhlakStang 352–59 (ims ? < baltt), EEW 1982–83
4018–20.

heittää (Agr; yl.) ’(ver)werfen; aufgeben’, heitto,
heittiö, heittäytyä jne. ~ ink heittÜJa ’heittää, jättää’
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| ka heitteä ’heittää, viskata, paiskata; panna pois,
riisua yltään, laskea käsistään; jättää, hylätä;
lopettaa, lakata; erottaa toimesta; alentaa hintaa t.
palkkaa’ | ly heiƒtƒtädä, heittada ’jättää, panna
kädestään jhk; laskea alas, pudottaa; riisua; lakata;
hylätä, jättää pulaan; huoistaa’ | ve heitta (prs.
heitab), h‰ıtta ’ottaa pois; heittää; lakata; riisua;
varastaa’ | va eittÜJa, (Kukk) heittÜJa ’jättää; hylätä;
heittää’ | vi heita ’heittää, nakata’ | li eitq ’heittää;
luoda, poikia ennen aikojaan; ruveta, tulla (esim.
kylmä, pimeä); perustaa, rakentaa’. — Sm > lpN
hæi |tet (E Lu) ’jättää, lopettaa; hylätä’.
Epävarman selityksen mukaan vksm *«sej-ttä< vkgerm *s%eja- ~ s%eje- ’kylvää’, vrt. ieur *s%e(i)’lähettää pois, heittää, pudottaa; kylvää’.
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 84 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 405 (+ li), Budenz
1879 BB 4 235 (lp < sm), SKES 1955 65 (+ ka ly ? lpE
sIettet ’lopettaa’ ? votj «s(etn{i ’asettaa lyhteitä riiheen’),
Koivulehto 1980 CQuiIFU 2 141 (< vkgerm), Häkkinen
1987 ES 47, UEW 1988 781 (sm ? lp ? syrj).

heityä (1763; etup. Satak) ’pyörtyä, taintua,
nääntyä, raueta / in Ohnmacht fallen, ermatten’,
heidyttää (Gan 1786; murt.) ’pyörryttää, huimata’,
ohella heihtyä (LönnrLis 1886; paik. Häme)
’taintua, nääntyä, heikentyä’, heittyä (Lönnr 1874;
ei nykymurt.) ’pyörtyä’, vrt. va eittüä ’säikähtää’,
eitüttÜJa ’säikäyttää’ | vi heituda, hiituda, heitida, E
heitüdä ’säikähtää’, heidutada, heiditada, E
heidütädä ’säikäyttää’.
Sanoja, joiden keskinäinen yhteenkuuluvuus
on epäselvä; liittynevät ositt. verbiin heittää, ks.
tätä.
VW 1 1874 177 (sm ~ va vi), SKES 1955 65 (kuulunevat
heittää verbiin, ainakin kansanetymologisesti), EEW 1982–
83 320–21 (vi sanat johd:ia verbistä heita ’heittää’).

hekottaa (Schr 1637 hekotus; hajat. länsimurt.)
’nauraa äänekkäästi / laut lachen’ ~ kaE hekottoa
’naureksia’, hekotella | vi murt. ekutada ’keimailla,
kursailla’, E hekotama, hYokotama ’nauraa
kikattaa’.
Onomat. sanoja.
SKES 1955 65 (sm ~ viE), EKET 1982 7 (+ ka vi ekutada),
EEW 1982–83 178.
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hekuma (Agr; yl.) ’nautinto, ylellisyys, elostelu;
(hajat. murt.) hepene / Wollust, Wonne,
Ausschweifung;
Flitter’,
hekumallinen,
hekumoida, ohella hekkuma (Sorol 1621;
Johannes Kangasniemi) ’ylellisyys’
< sk, vrt. mr hägome ’turhanpäiväisyys,
mielettömyys,
tuhmuus’,
mn
hégómi
’turhanpäiväisyys, hupsuttelu, pila, leikinlasku’.
— LpIn hekkumlaVz ’hekumallinen’ < sm.
Ihre 1769 Gloss XLI (sm ~ mr hægoma), Lindahl & Öhrling
1780 LL XIII (samoin), Thomsen 1869 GSI 116 (sm < mn
mr), Karsten 1934 FmS 2 119–20 (sm < mr), SKES 1955
66.

hela1 (Jusl 1745; yl.) ’metallikoriste t. -kiinnike /
Beschlag’, heloittaa ’varustaa helalla’, (jos
tähän:) hele (Koll 1648; etup. Häme) ’länkien alla
pidetty erillinen pehmikepatja, paatta’, ? vrt. ink
hela ’verkon merkkikoho’, (>) va hela id.
Lönnrot 1874 SRS 1 133 (hela ~ hele), Hakulinen Vir 1948
208 (~ helistä), SKES 1955 66 (epäillen tehty aiheettomia
rinnastuksia eräisiin tvser ja votj sanoihin).

hela2, helaa (Gan 1789), helka ’muinainen
kevätjuhla helatorstain ja helluntain tienoilla;
helavalkea; helavalkealla laulettava laulu /
früheres Frühlingsfest um Pfingsten; Pfingstfeuer;
Gesang am Pfingstfeuer’, hela-, helaa-,
helkavalkea (laajalti länsimurt.) ’helatorstaina ja
helluntaina poltettava kokko’.
Samaa alkuperää kuin alkuosa sanoissa
helatorstai ja helluntai, ks. näitä.
Thomsen 1869 GSI 116 (yhd. hela, -torstai ja helluntai
sanat), Ojansuu 1907 NphM 9 95, Karsten 1934 FmS 2 121,
SKES 1955 66.

helatorstai (Juusten 1575 »Hela Toorstain
Collecta»;
yl.),
(murt.)
helaa-,
helka-,
hielatorstai ’Himmelfahrt’ (> ink helatorstakki)
< mr hälghe Sorsdagher, nr murt. heli(g)thorsdag, hölgum-torsdag, mn helgi Sórsdagr, nn
heilagtorsdag,
helgetosdag,
heiltosdag
’helatorstai’. — LpN hellu-duorâstâk,
heladuorâstâk,
In
hællaturastuh alkuosaltaan
todennäk. < sm.
Lindström 1859 KeltGerm 83 (sm < mr), Thomsen 1869
GSI 116 (sm ~ ruots murt. Vi), Ahlqvist 1871 KO 230 (sm <
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mr mn), Qvigstad 1893 NL 192 (lp < norj t. sm), SKES
1955 66 (lp todennäk. < sm).

Ganander 1786 NFL 1 140a (sm ~ vi), Anderson 1893 Wandl
81, SKES 1955 66.

heleä (laajalti murt.), rinn. heljä (Hemm 1605),
helevä ’kirkas, loistava (väri, ilma, ääni) / hell, klar
(Farbe, Wetter, Stimme)’, helakka ’heleä-ääninen,
helisevä; loistava, kirkas’ ~ ink hell‰ıä ’heleä (ääni,
väri)’ | ka helie ’heleä, kirkas, kirkasääninen’ | ly
heleäd (mon.) ’heleät (kellot)’ | ve heƒled ’heleä,
sointuva; kipeä, herkkä’ | va eliä, (Kukk) helliä
’heleä’ | vi hele (g. -da) ’vaalea, heleä, helakka,
kirkas’ | li (eC ldzq, (eC ldzi, üC lzq ’heleä, loistava’.
Vrt. helistä, ks. myös helottaa.

helkatti (us. murt.), helkutti (yl.) ’lievä
voimasana, helkkari / gemäßigter Kraftausdruck’.
Todennäk. muunnelma helvetti sanasta, mahd.
kontam. (helkkari t. nr helga ’pyhä’ + helvetti); nr
murt. Sm hälkkota, hälkkuta, hälkkuti ’piru’,
hälkkotis, hälkkotas, hälkkutis ’helvetti’ näyttävät
olevan lainaa sm taholta — tosin päinvastaistakin
lainasuuntaa on ajateltu.

Ganander 1786 NFL 1 142a (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1
564 (+ va), Ahrens 1843 GrEhstn 114 (sm ~ vi), Kettunen
1938 LivW 51 (+ ve li), SKES 1955 66 (+ ka ly).

helistä (Agr; us. murt.) merk. murt. myös ’puhua
korkealla äänellä; täristä, tutista / hell erklingen;
mit hoher Stimme sprechen; zittern’, helätä,
helähtää, helinä; hely ’helisevä koriste; kulkunen;
äänekäs ilonpito’, helu ’hely, tiuku; äänekäs
ilonpito’ ~ ink helissä ’helistä; kaikua, kajahtaa’,
hell‰ınä ’soitto’, helähtÜJa | ka helissä ’helistä,
kilistä’, helähteä ’helähtää’ | ly heläitä ’helistä’,
heli«stä id. | ve helaita, heƒläita ’helistä’, heƒlähtada
’helähtää’, heli«stada ’olla kipeä’, heƒlud (mon.)
’kulkuset’ | va elisä, (Kukk) helissä ’soida,
helistä’ | vi heliseda ’soida, helistä, helkkyä’,
helin ’sointi, helinä’, heli, E helü ’sävel, sointu,
ääni’. — Sm > lpIn heliidi∞d ’helistä’, hæællan
’helinä’, Ko heäl3atted ’ääntää (riekko)’.
Onomat. sanoja; todennäk. samaa alkuperää
kuin heleä, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 142a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 124 (sm ~ va vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 49 (sm
> lpKo), Tunkelo 1946 VeKÄH 420–21 (+ ve), SKES 1955
66 (+ ka ly; sm > lpIn Ko).

helju (Lönnr 1874) ’hyllyvä paikka; veltto
olento, rempallaan oleva esine (paik. Satak Häme
ja Uus) / schwankende Stelle; schlaffes Wesen,
verfallener Gegenstand’, heljua (Gan 1786;
Häme) ’hyllyä, vaappua, hölkkyä; heilua’ ~ vi
heljuda, hYoljuda ’leijailla, leijua; liikkua ylös ja
alas t. sinne tänne’.
Deskr. sanoja.

Koskimies Valvoja 1891 87 (lievennysmuoto sanasta
helvetti), SKES 1955 66 (sm < nr murt.), Wessman 1956–
57 FmS 17– 18 13 (sm > nr murt.), Kulonen 1990 Esit
(kontam. helga + helvetti).

helkkari (Lönnr 1874; yl.), myös heikkari
(Lönnr; us. murt.) ’lievä voimasana / gemäßigter
Kraftausdruck’ > ka helkkari ’lievä kirosana’.
Lienee helvetti sanan muunnelma, jossa
saattaa ilmetä nr helg (määr. muoto helga) ’pyhä’
sanan vaikutus. Tuskin kyseessä kuitenkaan on
suora laina nr ilmauksesta helga Maria ’pyhä
Maria’. — Nr murt. Sm helkkari, helkkäri ’piru’ <
sm. Vrt. saamari.
Lönnrot 1874 SRS 1 128, 134 (lievennysmuoto sanasta
helvetti), Koskimies Valvoja 1891 87 (samoin), Karsten
1915 GFL 242 (sm < nr helga Maria), SKES 1955 66 (?
samoin; < nr murt. < sm; mahd. kuitenkin muunnos helvetti
sanasta), Wessman 1956–57 FmS 17–18 13 (nr murt. < sm).

helkkuna (LönnrLis 1886;
melko laajalti
murt.), helkkona (Lönnr 1874) ’lievä voimasana,
helkkari / gemäßigter Kraftausdruck’.
Lienee muunnelma helvetti sanasta, jolloin nr
murt. Sm lievä kirosana helkkona olisi < sm
(päinvastaistakin lainasuuntaa on esitetty). Sm
sanan alkulähteiksi on esitetty myös ruots *hel
kona ’Helin nainen’ ja helgon ’pyhimys’, mitkä
eivät tunnu sellaisinaan uskottavilta. Kyseessä voi
kuitenkin olla kontam. helvetti + ruots helgon tai
helvetti (tai helkkari) + perkuna (ks. perkele).
Lönnrot 1874 SRS 1 134, Lönnrot 1886 Lis 22
(lievennysmuoto sanasta helvetti), Vendell 1904 ÖO 1 333
(nr murt. helkkona < *hel-kona), Karsten 1915 GFL 118
(sm < nr helgon, tieto Tunkelolta), Wessman 1954 FmS 15–
16 41 (sm > nr murt. Sm helkkona), SKES 1955 66 (sm < nr
murt. Sm hälkkona; mahd. muunnos helvetti sanasta).
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helkkyä (Flor 1702; murt. harv.), merk. myös
’hölskyä / in hohen Tönen klingen; schwappen’,
helkkää, helke, (murt.) helkkä ’heleä (äänestä ja
väristä); herkkä’, helkkua (Jusl 1745) ’olla
epävakaa, liikkuva’ ~ ka helkkeä ’helkkyä,
helkkää; hölskyä’, helkkyö ’helkkyä; hölskyä’,
helkeh ’helke’, helkeä ’helkkää, soida’ | ly helgeta
’helkkyä’ | ve helk (akk. helkun) ’läimäys’,
heƒlgutada, heƒl7gitada ’tehdä jtak helkytellen;
paiskella’ | va elkk5a ’helkkyä’ | vi helk (g. helgi)
’välke, kimallus, hohto; kaiku, sointu’,
helkida, (Wied myös) helkada, helgata ’välkkyä,
kimaltaa, hohtaa’, helk (g. helga, Wied) ’terävä,
läpitunkeva (ääni)’ | li eƒl kq ’kaikua; helkkyä,
helistä; kalista’.
Onomat. sanue.
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (sm ~ va), Anderson 1893 Wandl
117 (+ vi), Kettunen 1938 LivW 45 (+ li), SKES 1955 66 (+
au ve helk).

hella (Lönnr 1874; us. murt.), myös helli, hellä,
hällä ’liesi / Herd’, murt. (Vittanki Ruija) hella
myös ’paasi, (Kymenl Suomenl. saaret, paik.
KarjKann) vedenalainen t. merestä kohoava paljas
kallio’ ~ (sm >) ka hella ’liesi’
< nr häll ’hella; paasi’; lpN hæl |le ’tulen sija
takassa’ < sk t. sm; lpN hæl |la, hæl |lo ’paasi’ <
sk.
Lönnrot 1874 SRS 1 270 (sm < ruots häll), Wiget 1928
SbGEG 27 260 (vi < nr murt. Vi häll), Karsten 1934 FmS 2
120 (sm < nr hälla), SKES 1955 67 (< nr häll; lpN hæl|le
ehkä < nr).

helle (Agr helleh; useimm. murt.) ’Hitze’; johd.
helteinen, helteä (Orivesi Urjala) id., heltää (paik.
savmurt.) ’lämmittää, paahtaa’, (jos tähän)
hellittää (laajalti murt.) id. ~ ka helleh ’helle;
helteinen’
< baltt, vrt. liett «si˜ltis ’lämpö’, «si˜ltas, latv silts
’lämmin’, liett «sìlti, latv silt ’lämmitä’.
Ojansuu 1921 Lisiä 7 (sm < liett), Kalima 1936 BL 100 (sm
? < baltt), SKES 1955 67 (+ ka; < baltt).

helluntai (yl.), helluntaki (vanh. ja murt.),
heluntai (Agr), -taki, heluuntai, -taki (murt.)
’Pfingsten’
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< mr hælgho dagher ’pyhäpäivä’ = nr murt.
hälgdagar, hälgduar, hölgdoar jne. ’helluntai’.
— LpN mon. h%elludâkgâk, helludâkgâk, In
hællduuvah id. todennäk. < sm.
Thomsen 1869 GSI 116 (sm < mgotl helgudagar), Ahlqvist
1871 KO 230 (lpN helludak < sm), Karsten 1934 FmS 2
121 (sm < mr hälghu-dagher ’pyhäpäivä’), SKES 1955 67
(lpN todennäk. < sm).

hellä (Flor 1702; yl.) ’aristava, arka, kipeä;
lempeä, hyväsydäminen; löyhä, höllä; lauha, leuto
/ empfindlich, wund; zärtlich, locker; mild
(Wetter)’, hellätä (joks. yl.) ’hellittää, löyhdyttää;
helpottaa; aristaa’, helliä (paik. murt.) ’aristaa;
hemmotella, hellitellä’, hellitellä (1749), hellitä (:
heltiää; Martti n. 1580; joks. yl.), hellittää (1670;
yl.), heltyä (Agr; yl.) ~ ink hellä ’hellä, aristava’,
heltiä ’hellä’ | ka hellä ’hellä, aristava; herkkä,
herkkäuskoinen;
tarkka;
hermostunut;
helläluontoinen;
hyväsydäminen;
synkkä,
murheellinen; tyyni, leuto; ruoasta: huono, laiha’,
helletä (impf. helle7ni) ’helletä, heltyä, aristua;
tuskastua; hellitä’, hellie ’helliä, hemmotella’,
hellitä ’helliä; heltyä, aristua; irrota’, hellitteä
’päästää löyhemmälle; irrottaa; aristaa, tehdä
araksi’, heltyö ’heltyä, aristua; höltyä; lauhtua,
lämmetä’ | ly heƒlƒl ida ’heltyä’, helduda ’id., tulla
araksi’ | va ellä ’hellä, kipeä; hellä, lempeä’ | vi
hell (g. -a) ’hellä, lempeä; hauras; arka’, hellitada
’helliä, hellitellä’, helde ’antelias, aulis’, heldida
’heltyä, herkistyä, liikuttua’, helduda ’tulla
anteliaaksi’ (sm > lpR helle ’hauras; hellä, arka’,
Lu hiell%e id., N hæl |le ’alakuloinen’); ink ja vi
lt:lliset a:t (*heltedä) ilm. *heltü(d)ä v:n
johdoskorrelaatteja. Vrt. höllä.
Ganander 1786 NFL 1 141a (sm ~ vi ella), Ahlqvist 1856
WotGr 124 (sm ~ va vi), VW 2 1876 28 (+ lp helle), SKES
1955 67 (+ ka ly; sm > lpN hæl |le jne.).

helma (Agr; yl.) ’(Rock)schoß, Saum’, helmus
’helma, lieve; hame’ ~ ink ka helma | ly helm | va
(Mahu) (elma, (Kukk) helma ’helma’ | vi hYolm
(g. -a) ’helma, lieve’ | li %(elma, ‰ılma, ÜJulma id. —
Sm > lpN hæl |bme (E Lu In) ’helma, lieve’.
Epävarman selityksen mukaan < germ (ksk)
*helma-, jonka edustajat eri kielissä (esim. mn
hjalmr, nr hjälm) merkitsevät etupäässä ’kypärä’,
mutta ags helm sen ohella ’suoja, suojus, peite’;

SSA

germ sanan vastine on sanskr çarma(n)- ’peite,
suoja, suojakatto’.
Ganander 1786 NFL 1 143a (sm ~ vi ~ ruots hielm),
Wiedemann 1875 GrEhstn 86 (sm ~ vi), Budenz 1879 BB 4
238 (sm > lpN hæl|bme), Karsten 1905 ANF 22 183 (sm <
ksk *helma-), Setälä 1906 SUSA 23:1 9 (+ ka li; ? < germ),
SKES 1955 67 (+ ly; germ alkuperää ei mainittu), Vries
1961 AnEW 230–31 (sm vi < sk).
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helottaa ’loistaa, hehkua, välkkyä (LPetri 1644;
yl.); laulaa t. nauraa heleästi (VR 1644; paik.
länsimurt.) / leuchten, glänzen; hell singen od.
lachen’ ~ ka heloittoa id.
Kuuluu heleä sanan yhteyteen, ks. tätä.

helmari (Lönnr 1874; Kymenl Suomenl. saaret),
helvari
(VarsSm
rantamurt.
Taipalsaari
Tytärsaari) ’peräsimen kampi / Pinne’ ~ vi
helmar, elmar id.
< nr murt. hjälvare, hjölvare (mn hjalmvpolr)
id.

helperi (Agr; hajat. murt.) ’majapaikka, asunto /
Unterkunft, Wohnung’, kirkkohölperi (Urjala)
’tilapäinen majapaikka kirkolla’
< mr härbärghe, härberghe, herberge, nr
härbärge ’maja, vierassuoja, majatalo’, nr murt.
Sm härber, hällbär jne. (= mn herbergi, nt
herberg(e) id.). — Vi herbel, herben, herberi,
herbern ’majatalo’ erikseen < kas herberge.

T. I. Itkonen Vir 1933 382, Karsten 1943 FmS 9:2 121,
SKES 1955 67.

Ojansuu 1918 NphM 19 50, Karsten 1934 FmS 2 120,
SKES 1955 67.

helmi (Sorol 1621; yl.) yl. merk:n ohessa ’helmen
muotoinen pisara; helmikuu; varstan liikkuva
lyöntiosa / Perle; Februar; Klöppel des
Dreschflegels’, helme (Jusl 1745; hajat.) ’helmi;
kalan suomus’, helmeillä (Eurén 1860; hajat.) ~
ink helmi ’helmi; varstan (liikkuva) osa’ | ka helmi
’helmi, (simpukasta saatu) helmiäinen; (mon.)
helminauha; pisara, karpalo’ | ly hölmü | va elmi
(mon. elmed), (Kukk) helmä (mon. helmed)
’helmi’ | vi helmes (g. helme), murt. helm (g.
helme) ’helmi; pisara’ | li eƒlm, %eƒlmaz ’helmi;
meripihka’ (sm > lpN hel |bmu, murt. helbme,
hælma, hilme ’helmi’). Vrt. helmikuu.

helpeä (JuslP, Gan 1786; murt. harv.) ’hento,
kevyt,
lievä, hyvä;
(nykymurt.) reipas,
hyvänoloinen, pulska / zart, leicht, mild, gut;
kräftig, gesund’ ~ ka helpie ’heikko, hoikka;
hiljainen, hidas, säyseä; mukava’.
Arveltu helppo (ks. tätä) sanueeseen
kuuluvaksi, minkä ajatuksen sanan yksinäis-p
tekee epävarmaksi. Huom. kuitenkin helppo
sanan sivumuoto helpo.

Ahlqvist 1871 KO 143 (sm ~ vi li), Qvigstad 1881 Beiträge
82 (+ lp), SKES 1955 67 (+ au ly va; sm > lpN).

helmikuu (LPetri 1644 Helmi Cuulla; yl.), (vanh.
myös) helmekuu, (Loppi EPohjanm Peräp)
helmenkuu (Agr helmenkwla) ’Februar’ ~ kaE
helmikuu (< sm) | vi (vanh. kiel.) helmkuu
’tammikuu’, (murt.) helmekuu ’tammi-, helmi- t.
maaliskuu’. — LpN h%elmu, hel |bmu ’helmikuussa
syntyneen lehmän nimi’ < sm.
Alkumerk. ilm. ’kuukausi, jonka aikana
erikoisten sääsuhteiden vallitessa muodostuu
jäähelmiä puiden oksiin’.
Gottlund 1829 Otava 2 86, Ahlqvist 1871 KO 227,
*Rikkonen Vir 1935 375–80, SKES 1955 67 (lpN hel |bmu,
h%elmu < sm).

SKES 1955 67 (helpeä ja helppo kuuluvat yhteen).

helppo (yl.) ’kevyt, löyhä; vaivaton, mukava;
altis, herkkä; pehmeä, mieto; halpa; pieni, hintelä;
(Agr; Nakkila) huojennus, lievitys, apu / leicht;
locker; weich, schwach; billig; klein; Hilfe’ (Agr
»ette he sinun laupiudhes helpolla ’avulla’
awtetuxi tulisit»), helpo (g. helvon, Gan 1786;
LSatak) ’halpa, huokea’, helpota (: helpponee)
’helpottaa; irtaantua’, helpottaa, helppeä:
helppeästi (Satak) ’helposti, keveästi’, helpata
(Gan 1786; länsimurt.) ’löyhdyttää, päästää irti;
irrota; helpottaa, antaa periksi; aristaa; auttaa’,
helpeä (ks. tätä) ~ ink helppo ’vaivaton, helppo’ |
ka helppo ’pieni, ohut; kepeä, kevyt; helppo,
vaivaton; huokea, halpa, arvoton, huono; hidas;
lievä’, helpota (prs. helpponou), helpottoa,
helppie ’helppo’ | ly helpota ’laantua, tyyntyä’ | va
(Kukk) helppo ’kevyt, helppo’ | vi hYolp (g. hYolbu)
’helppous’, hYolbus, hYolpus ’helppo’, hYolbustada
’helpottaa’ (sm > lpN hæl |po (In) ’helppo’)

SSA

? < germ *help%o: mys hilfa, helfa, mn hjalp,
mr hiälp, nr hjälp ’apu’.
Ganander 1786 NFL 1 114 (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST
10 171 (+ lp), Setälä 1910–11 FUFA 10 101 (sm < germ
*help%o), Ojansuu 1911 NphM 13 106–07 (? < germ), Setälä
1911–12 FUF 11 158–62 (sm vi < germ; saman sanan
esigerm muodosta *kelb- voi olla peräisin kelvata ja kelpo;
a. helppo ehkä toinen sana), T. I. Itkonen 1916 SUST 39
171 (lp < sm), SKES 1955 67 (+ ka ly; ? < germ),
Koivulehto Vir 1974 122 (sm < kgerm), EEW 1982–83 423
(ims sanue omap.), Häkkinen 1987 ES 47.

helskyä (Eurén 1860; yl.) ’helistä / klingen,
klirren’, helskää, helske ~ ka helskeä, helskyö
’helskyä’, helskeh ’helske’ | ly helskuttada
’helisyttää’ | ve heƒlskta ’helistä’, heƒlskutada
’kolistaa, hölskyttää’.
Onomat. sanoja, vrt. helistä, hölskyä.
Kettunen 1922 LVeHA 1 63 (sm ~ ve), Turunen 1949 KalSk
31 (onomat.), SKES 1955 68 (+ ly).

helssata, helsata (Lönnr 1874; et. länsimurt.)
’tervehtiä, käydä tervehtimässä, »riiata» /
begrüßen, bei jmdm. vorbeischauen, flirten’
< nr hälsa ’onnitella, tervehtiä’, mmr hælsa =
isl heilsa, nt hilse = kys heilsen ’onnitella’.
Karsten 1934 FmS 2 121 (sm < nr), Karttunen 1979
Slangisanat 69.

heltta (Gan 1786; yl., ei Verml Ink), rinn.
helt(t)u, hella, hellutin, hellanlehdet ’jk riippuva,
veltto et. kanalintujen päässä olevat ihopoimut,
sienien lakin itiölevy; tupsu, hapsu, liuska,
kaistale / etw. schlaff Herunterhängendes; Lappen
od. Kamm des Huhns; Lamelle (Blätterpilz);
Troddel, Franse’ ~ ink helttu ’tupsu’ | ka heltta
’(linnun) heltta; kalan kidukset; avaimen lehti;
kukan terälehti; (irrallinen) koriste vaatteessa’,
heltto ’rintaevä’ | vi murt. heldad (yks. helt)
’heltat, helpeet’, kukehelt ’unikko’, (Wied)
kukeelded, -eldud id., eltad (yks. eldas) ’helpeet’.
— Vrt. hellä ja lellua.
Ahrens 1843 GrEhstn 114 (sm ~ vi), VW 2 1876 18 (~
hellä), Saareste 1953 Suomi 106:3 11, SKES 1955 68,
EEW 1982– 83 182, 330.

helve, mon. helpeet (Flor 1678; yl.), helpe ’akana;
heinäkasvin kukkien suojuslehti; suikale, liuska,
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lastu / Spelze, Granne; Fetzen, Spänchen’, helpi
’id., heinäkasvi Phalaris’ ~ ink helve ’kauran
helve’ | ka helveh ’helve, höytäle’ | ly helbeh
’kauran helve’ | ve helbe, heƒlbe ’id., akana’ | vi
helve(s), (h)elbe, helme(s) ’helve, höyty, hiutale’
(sm > lpN (h)elvi-suoi |dne »helveheinä» ’jk
heinäkasvi, mahd. tesma, Milium’)
< germ, vrt. mys hel(a)wa, kys hël(e)we, ns
murt. helwe, helme ’kauran helve, akana’, nr murt.
hjelm: havrahjelm id.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 137 (sm ~ vi), Setälä 1890–91
ÄH 63, 106 (+ ve), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 10–12 (<
germ), Turunen 1949 KalSk 32 (+ ka), SKES 1955 68 (+ ly;
sm > lp), EEW 1982–83 332–33 (? omap.), Hofstra 1985
OsfiGerm 104 (< germ).

helvetti
(Agr;
yl.)
’Hölle’,
rinn.
eufemistissävyisiä
muunnoksia
ja
kontaminaatioita, kuten helvatti, halvetti, hölvetti;
hemmetti (vrt. himmerkki), helkatti (vrt. helkkari)
~ ink ka va helvetti ’helvetti’ (ainakin osaksi <
sm) | vi murt. helvet id. (< sm), helvet, hölvet
’piru’, (Wied) ilveti, ilves ’helvetti’
< nr vur helvete, helvite, mmr hælvitte, helvete
’helvetti, manala’, mn helvíti < mas helliw‰ıti =
ags hellew‰ıte id., alk. ’helvetin rangaistus’, vrt. mr
hæl, isl hel ’kuoleman valtakunta’. — LpN hel |vët
(E Pi Lu In Ko) ’helvetti’ < sk, ositt. < sm.
Ganander 1789 MF 11 (sm < ruots hel), Lönnrot 1854
Enare 222 (sm lp < nr), Ahlqvist 1871 KO 218 (< sk),
Kettunen 1915 Suomi 4:15 77 (sm > va), Streng 1915 NRL
29–30 (sm vi < mmr), Mägiste 1927 EKeel 6 72–73 (vi
murt. < sm), Ariste 1933 ERL 47 (vi ositt. sm välit. < nr),
Collinder 1949 LpJukk 204 (lpN < sm), SKES 1955 68.

hely ks. helistä.
hemmotella (Gan 1786; yl.) ’helliä, lellitellä /
verwöhnen’ ~ ka hemmoitellakseh ’kaunistella’,
hemmitellä ’helliä, hemmotella’ (kaiketi < sm).
Ilm. samaa deskr. sanuetta kuin hempeä, ks.
tätä.
hempeä (Raam 1642; joks. yl., ei Satak
EPohjanm), hemmeä ’suloinen, kukoistava,
viehkeä, lempeä, hellä; altis / schön, anmutig,
zart, sanft; begierig’, hempeys (Agr), (harv.)
hemmeys, hemme ’pehmeys, vienous’, hempukka
’mielitietty’, hemmotella (ks. tätä) ~ ink hempeä

SSA

’sorea, sievä’ | ka hempie ’kevyt, löyhä; kaunis,
suloinen, armas; niukka’, hempi ’hento, hellä’,
hempehine ’herkkä(uskoinen)’, hempukkaine
’lemmikki’.
Kirjallisuudessa esitetyt vertailut eräisiin
etäsukukielten sanoihin ovat epätodennäköisiä.
Ims sanue on ositt. kaiketi samaa deskr. alkuperää
kuin mm. linnunnimi hemppo, -nen ’Carduelis
cannabina’ ja v. hemppua ’heilua, huojua’ (ja
hemppa, hempo ’ontuva’), ositt. ehkä kontam.
hellä + lempeä.
MUSz 1873–81 334 (sm ~ unk), G[enetz] Valvoja 1885 468
(sm ~ lp Vcabbes ’sievä’), Setälä 1890–91 ÄH 289 (+ ka),
Nirvi 1952 Suomi 106:1 40 (hempukka ~ hempeä),
Hakulinen 1968 SKRK3 316 (hellä + lempeä).

hengisti (vanh. kiel., jo Agr, Martti sekä Inkerin
run.), rinn. hengiste, -ö, hingisti, -ö ’ori, hevonen
/ Hengst, Pferd’ ~ vi murt. hingesti, hingist
’tulinen hevonen’ | li inkst ’id., ori’
< germ, vrt. mr hengist, hingist, hingest ’ori’,
nr hingst, mt hengst < kas hingest, hengest (ns
Hengst id.).
Setälä 1912–13 FUF 13 318–19, 365 (sm < mr << kas),
Streng 1915 NRL 30 (< mmr), Toivonen Vir 1938 341 (+
vi; < mr; li ? < kas), SKES 1955 68, EEW 1982–83 359
(viE ? < kas).

henkari,
hengari (yl.) ’vaateripustin
Kleiderbügel’
< nr hängare id. (v:stä hänga ’riippua’).

/

Karsten 1934 FmS 2 121 (sm < nr), SKES 1955 68.

henki (Agr; yl.) ’henkäys, hengitys(ilma); elo;
sielu; henkiolento, aave; henkilö / Atem(luft),
(Wind)hauch; Leben; Geist, Seele; Dämon;
Person’, johd. henkinen, hengellinen (Agr, myös
merk. ’henkinen’), henkilö (uud., Kilpinen 1857),
henkevä (Lönnr 1874), hengittää, hengästyä jne.
~ ink henki ’henki, henkilö’ | ka henki ’henkäys,
hengitys; ilma, tuulahdus; elämä; sielu, sydän,
mieli, halu; henkilö’ | ly heng(i) ’henki, sielu;
sydän’ | ve heng ’henki’ | va ent«si ’henki; henkilö’
| vi hing, murt. heng, hYong ’hengitys, henkäys,
tuoksu; elo; sielu; henkilö’ | li jeng ’hengitys, elo;
sielu; henkilö’ (sm > lp hæg |gâ ’henki, sielu;
ruumis; kohtu; henkilö’)
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? = votj d«zog ’kuuma, painostavan kuuma;
hiki’ | vogE säk, I sax, L sak, P s5ank ’hiki’ |
ostjI E t«s#enk, P «s3ank ’kuumuus’. Muitakin
vastineita on esitetty, mutta nämä eivät ole
äänteellisesti yhtä moitteettomia.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS
1 171 (+ lpN), Sjögren 1832 GS 1 564 (+ va), Castrén
Suomi 1844 37 (+ lpIn), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve),
Budenz 1867 NyK 6 427 (+ li), MUSz 1873–81 264–65 (+
ostj; vogP s%enoko ’usva’), Anderson 1893 Wandl 84 (+ ka; lp
< sm), Ariste Vir 1932 129 (va henki < sm), Toivonen 1952
UAJ 24:3–4 44 (~ syrj tVs{in, votj tVs{in ’savu’, ostj tVsiw
’sumu’), Horpácsi 1953 MNy 49 44 (+ unk -ság/-ség),
SKES 1955 68–69, Honti 1972 NyK 74 13 (sm ~ vogE säk
jne. ’hiki’), MSzFE 1978 549 (s. v. -ság/-ség), Häkkinen
1987 ES 48, UEW 1988 57 (~ votj d«zog, vogE säk, ostjI
tVs#enk sekä ?? unk -ság/-ség).

henkselit (Lönnr 1874; yl.), murt. hänkselit,
henskelit, hensselit, hinsselit jne. ’olkaimet /
(Hosen-) träger’, (>) ka henkselit, henskelit id.
< nr (yks.) hängsle = nn hengsla ’id.,
olkapäillä pidettävä kantolaite, ämmänlänget,
kahlu’
(> lpN hænsal, hæm |s#el id.; lpIn
hänskeleh (mon.) ’henkselit’ < sm).
Qvigstad 1893 NL 198 (lpN < sk), Karsten 1934 FmS 2 122
(sm < nr), SKES 1955 69.

hento (JuslP, Alm 1785; yl.), hentu (Jusl 1745;
LounSm) ’heikko; ohut, hoikka; pehmeä, hieno,
taipuisa; herkkä / schwach, dünn, fein,
zerbrechlich, zart’, rinn. henttu, hentto,
hentukainen, johd. hentoa, hennoa ’raskia’ ~ ink
hento ’heikko, hento, hintelä, voimaton’ | ka hento,
hentoine ’hento, heikko, taipuisa’, hentoväkine
’vähävoimainen’,
hennahtoa
’huojahtaa,
notkahtaa’.
Deskr.-peräinen sanue, jolle esitetyt vastineet
etäsukukielistä ovat epätodennäköisiä.
Wichmann 1911–12 FUF 11 239–40 (sm ~ votj), Mägiste
1928 Demin 22, 112 (~ hieno), Mägiste 1955 ETRA 2 81
(+ ka).

hepene (Lönnr 1874; yl.), hepenä, heven, hepele
’hahtuva, hiutale; ohut suikale t. vaate, koriste,
rimpsu / Härchen, Flocke, dünnes bzw. leichtes
Kleidungsstück, Franse, Flitter’ ~ vi ebe (g. -me),

SSA

häbe, eben (g. -a) ’hiutale, höyty, repale; haituva,
untuva, höyhen; naava; vaahto’.
Sanuetta on esitetty varhaiseksi lainaksi
samasta germ lähteestä kuin sanaa hipiä (germ
*xeuja- / *xewja- > *hiuja- / *hiwja- ’iho,
ihonväri, ulkonäkö; höyhen, sammal, homekerros
jne.’). Myös omap. deskr. alkuperä on
mahdollinen, jopa todennäköinen.
Anderson 1893 Wandl 185 (sm ~ vi), SKES 1955 69,
*Hahmo 1988 Suomi 143 95–106 (< germ).

hepo (Ljungo 1601), hevonen (Agr heuoisten; yl.)
’Pferd’ ~ ink hepoin ’hevonen’ | ka hepo ’id.,
tamma’, hepoine ’hevonen; linnun rintalasta’,
hepott«su, hevott«su ’tamma; jokin sienilaji’ | ly
hebo, -i7ne ’hevonen’, hebott«su ’tamma’ | ve hebo,
höbo ’tamma, hevonen’, heb%o7ne ’hevonen’ | va
op(en, (ep(en | vi hobu, -ne, hobene, hopen id., hebu
’tamma’ | li (eC bbi, iC bbi, üC bbi ’hevonen’. — Sm
> lpN h5∞ævo«s, h%eppu«s- (In Ko Kld) ’hevonen’.
Fogel 1669 Käsik 13 (sm ~ vi; ? li (ellei kr) hippo),
Ganander 1786 NFL 1 148 (+ lp), Sjögren 1832 GS 1 564
(+ va), Lönnrot 1854 Enare 223 (lpN In), Ahlqvist 1859
Anteckn 84 (+ ve), Genetz 1877 KL 13 (+ ka), Qvigstad
1881 Beiträge 83 (lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH 102, 187
(li iC bbi), Saareste 1923 EKeel 1 62 (ims > liett), SKES
1955 69 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 50.

heppi (Eurén 1860; yl.), höppi (LounSm) ’nuppi;
terska / Knauf; Eichel (anat.)’
?? = votj syrj «sep ’tähkä’.
SKES 1955 69 (sm ? ~ votj syrj), Lytkin & Guljajev 1970
KESK 319 (samoin).

hepsua (murt. hajat.), hepsata (Gan 1786)
’lepattaa, heilua, liehua / flattern, wippen’,
hepsahtaa; hepsu ’hapsu, liuska, ripsu, hetale’,
hepsakka,
hepsankeikka
’epävakaa,
huikentelevainen’ ~ ka hepsuo ’hetkua, keinua’,
hepsakeh ’hepsakka’.
Deskr. sanoja.
VW 2 1876 90, 117, VW 3 1888 80.

hera (VR 1644; yl.) ’mehu, neste / klare
Flüssigkeit, Molke’, herua (Jusl 1745), herahtaa,
heruttaa; herukka (ks. tätä) ~ ink heravesi
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’juustohera’, herr%ua ’herua’ | ka hera ’rahkan
hera; marjamehu, suolavesi’, heruo ’herua’ | ly
hera ’hera’ | va (eraht5a ’herahtaa’, (eraub
’herautuu, myrtyy’ (heraht5a ’herahtaa’ < sm) | vi
murt. eruda ’herua’, erutada ’heruttaa’ (nämä <
sm), hYorasilm ’herasilmä’, ? sYoYorutada ’heruttaa’,
sYoYorub ’valuu, heruu (maito)’ | ? li (er5a, ir5a
’kiimaisen eläimen kuola’. — Sm > lpIn hærutti∞d
’heruttaa’.
Sanuetta on arveltu vanhaksi lainaksi siitä
oletettavasta kgerm sanasta *sera-, jota vastaa
lat serum ’hera’ (< ieur *sero-m ’neste’).
Grimm 1848 GeschD 1005, 1013, 1030 (sm ~ lat serum),
Kettunen 1913 SUST 34 51 (sm ~ vi), Saareste 1924 LVEM
42–43 (+ ka), Kettunen Vir 1934 225–26 (+ li), SKES 1955
69 (+ ly), Koivulehto Vir 1976 248 (< kgerm).

herassyötinki, herrassyötinki (Gan 1786; yl.)
’(kihlakunnan)tuomari / (Amts)richter’, murt.
myös herrassyöminki, -syörinki, -syyrinki,
herratsyyninki jne.
< nr häradshövding id., murt. härasyöding,
härrasööding (härad ’kihlakunta’ + hövding
’päällikkö’).
Sm:ssa
yhdistynyt
kansanetymologisesti herra sanaan. Vrt. seur.
Renvall 1823 SSK 1 68 (sm < nr), Karsten 1934 FmS 2
122, SKES 1955 69.

herastuomari (Lönnr 1874), herrastuomari
(murt. yl.) lautamiehelle suotu arvonimi, aik.
myös ’tuomarin sijainen, lainlukija / Titel eines
Schöffen; stellvertretender Richter’
< nr häradsdomare ’herastuomari’. Vrt. ed.
Forsström Mehiläinen 1859 181 (sm < nr), Karsten 1934
FmS 2 122, SKES 1955 69.

hereillä ks. herätä.
hereä (hämmurt.), herevä (GJCalamnius 1755)
’runsas, vuolas; herkkä, kärsimätön (myös PSavo
kaakkmurt. Peräp) / reichlich, strömend;
feinfühlig, aufgeschlossen, leicht zu etw. neigend’
~
ka
herie
’herkkä
(et.
lehmästä:
herkkälypsyinen); antelias, aulis’ | veE hereda«sti
’nopeasti, vikkelästi’ | ? vi ere (g. -da) ’kirkas,
helakka’, erev ’hilpeä, valpas’.

SSA

Merkitysten ’vuolas, vikkelä, herkkälypsyinen’
(ehkä myös ’runsas’) puolesta sana sopisi herua
verbin johdoskorrelaatiksi (ks. hera), ainakin
merkitysvaikutusta lienee tullut herkkä sanalta. —
On epävarmaa, kuuluuko tähän myös part. heri
’melkein; aivan, täysin; liian’, herin ’tuskin,
hevillä’ (vrt. myös herja).
Genetz 1890 Partikk 64 (heri ~ hereä), Collinder 1932
Urgerm 145 (hereä ~ herkkä), SKES 1955 69–70 (sm ~ ve
vi), Kettunen 1958 KV 38 85 (herin ~ herja).

herhiläinen (Gan 1786; itämurt.), hörhiläinen,
hörhöläinen (Raam 1642; Schr:lla 1637 ilm.
painovirheen takia hoehöläinen) ’ampiainen /
(große) Wespe’ ~ ka herheläine, hörhöläine
’herhiläinen’ | va öröläin id. (kun taas höröläinä
id. mahd. < sm) | vi (h)erilane, erelane, ärilane,
örilane, (h)Yorilane jne. id. (< vksm *«ser«si-)
< baltt, vrt. liett «sir«suYo, «si˜r«sinas, «sir«sl˜ys
’ampiainen’, latv sirsins, sirsenis, mpr sirsilis id.
Ims vokaalivaihtelu on todennäk. affektin ja
onomat. höristä verbin vaikutusta. — Sm > lpIn
heärhulaVz
’herhiläinen
(ampiainen,
lentomuurahainen tms.)’.
Ganander 1786 NFL 1 186a (sm ~ vi), J. Krohn 1872
Suomi 2:10 137 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 224 (< baltt;
vokaaleihin vrt. höristä), Kettunen 1913 SUST 34 11 (+ va),
Kalima 1936 BL 69, SKES 1955 70, LpIn 1 1986 166 (lpIn
< sm).

heristää (murt. yl.), herittää (Martti n. 1580;
LounSm), häristää (Koll 1648), här(h)ittää
’uhata, puida (nyrkkiä) / mit etw. drohen (Faust)’,
häritys (Agr) ’uhkailu’ ~ ink heristÜJa ’heristää jtak
esinettä uhkaavasti’, herissellä ’ärsyttää’ | ka
heristeä ’heristää, uhata jllak’ | va (Must) heristÜJa
’heristää’ (< sm).
Mahd. deskr. alkuperää, vrt. myös häristä,
ärsyttää ja herja.
herja, herjä (Ljungo 1601 »heriä sanalla»; etup.
itämurt. KPPohjanm) ’soimaus- ja voimasana;
riiviö, ilkiö, häijy, kunnoton, kurja; ? portto
(kansanr., ilm. < ka) / Kraftausdruck u.
Schimpfwort; Schurke, Halunke, böse, gemein,
niederträchtig; ? Hure’, herjata, herjätä ’solvata,
häväistä, pilkata; elää siveettömästi’ ~ ka herja
(et. vanh. run.) ’paha, ilkeä, konna, lurjus; ?
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hiisi; ? tauti; huono nainen’, herjata ’sättiä,
häväistä, solvata’ | vi heris, herits ’lurjus’, herine,
hYorine ’lurjusmainen’ (vi murt. herjata ’ajaa
pois, karkottaa, torjua’ ilm. < sm)
todennäk. < sk, vrt. mmr häriare ’herjaaja,
parjaaja, pilkkaaja’, kmr herian Odinin
liikanimi,’paha henki’ tms., hærians(s)on, mn
herjansson, isl herjanssonur haukkumasana:
’Odinin t. paholaisen poika’ (> sm vanh. kiel.
herjunsuni (Ljungo 1609) ’porton t. paholaisen
poika’), mt herja ’huora’ < kas herje, herge id.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 137, 169 (sm ~ vi herine),
Streng 1915 NRL 30 (+ ka; < mr < kas), Hakulinen Vir
1931 433–35 (< sk < kas), Mägiste Vir 1952 103–06 (+ vi
heri(t)s), SKES 1955 70 (+ vi murt. ? < sm), Kettunen 1958
KV 38 79–88 (herja ~ heristää, herin), EEW 1982–83 336.

herjetä (: herkeää t. herkenee; 1732; etup. sav- ja
kaakkmurt.) ’lakata, tauota / aufhören’ ~ ka heretä
id.
herkku (Agr; yl.) ’hyvä ruoka, mieliruoka /
Delikatesse, Leibgericht’, herkullinen, herkutella
~ ink ka herkku ’herkku(ruoka)’ | va erkku
’herkku’ | vi York (g. Yorgu) ’id., herkullinen’, murt.
erk (g. ergu) ’salaa valmistettu herkkuruoka’. —
Sm > nr murt. härkku, lpN her |ku (Lu In)
’herkku’.
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (sm ~ va), Wiedemann 1875
GrEhstn 86 (+ vi), Mägiste 1930 Suomi 5:10 245 (~
herkkä), Lagercrantz 1939 LpWsch 161 (sm >lp),
Hakulinen 1941 SKRK 1 158 (? ~ herkkä), SKES 1955 70
(+ ka).

herkkä (Jusl 1745; yl.), murt. herkka (LounSm),
herkeä (lounmurt. PPohjanm), herkkeä (Peräp)
’kevyt, helposti toimiva; altis, taipuvainen; hellä,
arka / leicht, empfindlich, willig, feinfühlig’ ~ ink
herkkä ’herkkä’ | ka herkkä ’herkkä, helppo;
heikko, hento; hellä’ | ly herk ’herkkä’ | ve herk
’vireä, reipas, valpas; hereillä oleva’ | va herkka
’herkkä, tarkka; hauras’ | vi erk (g. ergu), ärk (g.
ärgu), irk (g. irgu) ’vireä, eloisa, valpas, herkkä’,
ärgata ’olla valppaana, herätä’ | li erk ’vireä,
valpas’. — Sm > lpN hær |ke (In) ’herkkä, tuntoinen’. Vrt. hereä ja herätä.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 436 (sm herkka, herätä ~ vi),
VW 1 1874 192 (+ va li ynnä herätä), Genetz 1877 KL 15
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(+ ka), Wiklund 1896 SUST 10 171 (+ lp), Collinder 1932
Urgerm 145 (~ hereä), Lagercrantz 1939 LpWsch 166 (lp <
sm), SKES 1955 70 (+ ly; ~ hereä, herätä).

hermo (yl.) ’hermosäie, hermosto; side, jänne;
voima, jäntevyys, tarmo; voimaton, veltto (Gan
1786); reen paju (paik. Pohjanm) / Nerv, Nerven;
Band, Sehne; (Tat)kraft; schlaff; jeweils zwei
Streben des Schlittens verbindendes Querholz’,
murt. myös hervo; hermu (KaakkHäme KarjKann;
? JuslP hermo: »verhon, hermon, tarpeheni»)
’koriste, hepene, rimpsu’, hermut (Gan)
’hermosäikeet, aistimet’, johd. hermoto(i)n (VR
1644), hervoto(i)n (Agr), hermostua, hermoilla ~
ink hermutoine ’hervoton, veltto’ | ka hermo (uud.,
? < sm) ’hermo; voima’, hermotoin ’hervoton’,
hermostuo (uud.) ’hermostua’.
Alk. ehkä deskr. sanue. Tähän kuulunevat
myös herpo (: hervon), herppo ’heikko, veltto’,
hervota, hermota, herpaantua, hervahtaa (~ au
hervohtoa ’tulla hervottomaksi’).
MUSz 1873–81 112 (hermo ~ hervoton), Hakulinen 1946
SKRK 2 8, 256 (ositt. käännöslainoja), SKES 1955 70, E.
Itkonen 1968 SKK 490, Hakulinen 1969 SSK 34.

herne (Agr; yl., ei lounmurt. PHäme PSavo)
’Erbse’ ~ ink herne | ka ly herneh | ve herneh,
hernez | va erne(h) | vi hernes, E herneh | li
j%ernaz, iernaz id.
< baltt, vrt. liett «zìrnis, latv zirnis ’herne’, mpr
syrne ’jyvä’. — Sm > lpN murt. hærhnas ’herne’.
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 84 (+ ve), Lindström 1859 KeltGerm 130 (sm ~
liett latv sl), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 101 (+ li; ims < baltt),
Thomsen 1869 GSI 48, Setälä 1890–91 ÄH 299, 309 (+ ka),
Kalima 1936 BL 100–01, SKES 1955 70 (+ ly), Suhonen
1984 Juuret 207.

herpaantua ks. hermo.
herra (Agr; yl.) ’Herr’, yhd. herrasmies, -väki,
johd. herratar, herruus, herrastella, herraskainen
~ ink ka herra ’herra, virkamies, valtias, isäntä’
(kai < sm) | ly her, herr(e ’herra, viranomainen’ |
va herra ’herra’ (< sm) | vi härra, herr(a) id.
< sk, vrt. mr herra, hærra, mn herra, nr nt
herre (< mas herro, mys herro, h%erro < h%eriro,
komp. a:sta h%er ’ylhäinen, korkea’). — LpN
hær |ra (E Pi Lu In Ko Kld) ositt. < sk, ositt. < sm.

H 135

Ganander 1786 NFL 1 151 (sm ~ vi), Renvall 1823 SSK 1
69 (sm < nr), Diefenbach 1851 VWGoth 2 492 (sm vi lp <
sk < ys), Lönnrot 1854 Enare 223 (sm ~ lpN In), Thomsen
1869 GSI 117 (+ ka va; ims lp < sk), Qvigstad 1881
Beiträge 124 (lp < sk sm), Streng 1915 NRL 31, SKES
1955 70–71 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 49.

hertta (Gan 1786; yl.) ’sydämen muotoinen
kuvio t. koriste; pelikorttilaji / Figur usw. in
Herzform, Herz (Farbe im Kartenspiel)’,
herttainen (JuslP hertanen) ’sydämellinen,
suloinen’, herttuinen (Gan), (sm >) ink herttä,
herttäin, ka va hertta ’hertta (pelikorteissa)’, vi
murt. herttane ’iloinen’
< nr hjärta (mr hiærta, mn nn hjarta, nt hjerte,
ns Herz) ’sydän’; hjärter ’hertta (pelikorteissa)’ ?
< nt hjerter id., mon. s:sta hjerte, vrt. mas herten,
mon. s:sta herte ’sydän’. — Vi hertu, ärtu, h’hertta’ ilm. < as, kun taas sm jertta id. ehkä
myöh. nr kerrostumaa (ellei < mr iærta ’sydän’);
lpN hær |tâ (E Lu In Ko) ’hertta (pelikorteissa)’ <
sk.
JuslP 101a (hertanen < ruots), Renvall 1823 SSK 1 69 (sm
< nr), Thomsen 1869 GSI 52, 117 (sm < sk, nr), Amelung
SbGEG 1879 44, 46 (sm ~ vi erta, hertu; < as), Setälä
1912–13 FUF 13 366 (sm < nr), SKES 1955 71.

herttua, vanh. kiel. myös hertua (Ljungo
1601), hertu, herto, herttoa, herttogha (1593),
hertogh, hertta
’herttua, sotapäällikkö
/
Herzog, (Heer)führer’, johd. herttuatar
< vur mmr härtughe, hertuge, härtoghe,
hertog(he) ’herttua’ = mn hertogi, hertugi < kas
hertoge, hertoch = ns Herzog (> vi hertsog, li
ärtsog id.). Saman sanan f.-muodosta mmr
hertughinna, hertoghinna (nr hertiginna)
’herttuatar’ > sm (vanh. kiel., mm. Ljungo 1601)
hertuinna, herttoinna, hertuginna, hertiginna id.
Ganander 1786 NFL 1 152 (sm ~ germ), Renvall 1823 SSK
1 70 (sm < nr), Thomsen 1869 GSI 117 (< sk mmr),
Ahlqvist 1871 KO 207 (sm < mmr, vi < as), *Streng 1915
NRL 32 (sm < mmr), SKES 1955 71.

herua ks. hera.
herukka (JuslP, Gan 1786; PSavo KPPohjanm
Peräp) ’viinimarja, Ribes / Johannisbeere’,
lounmurt. ’rentukka, leinikki’ ~ vi murt. heraka-,

SSA

herako-,
hYoraka-,
hYorako-,
hYoragamarja
’viinimarja’ | li (e/r5a-m5a/ra, ir5a-m%o/ra ’punainen
viinimarja’ (sm ? > lpN jierek (In) id.).
Ims sanue on todennäk. samaa kantaa kuin v.
herua, ks. hera.
Toivonen 1914–22 FUF 15 69–70 (sm ~ lp sarre
’mustikka’), Saareste 1924 LVEM 42–43 (sm ~ vi li;
♦ hera), Äimä 1928 SUST 58 249–51 (+ lp jierek),
Toivonen 1952 UAJ 24:3–4 44 (lp jierek < sm), SKES 1955
71.

herätä (Agr; yl., et. länsimurt.) ’erwachen’,
herättää, herätys, (olla) hereillä, hereellä jne. ~
ka herähteäkseh (uud.) ’herätä äkkiä’, herähytteä
(uud.) ’herättää’ (nämä ilm. < sm) | ly hera«studa,
herä«stüdä ’herätä’, her5a«stoittada ’herättää’ | ve
hera«studa ’herätä’ | vi äratada ’herättää’,
(Göseken, Wied) äretada id., äreda ’herätä’; E
heräne- ’herätä’, herändä- ’herättää’. — Sm > lpR
(LÖ) jeretet ’herätä’, Lu j%erite- ’id., tulla
tajuihinsa’. Vrt. hereä ja herkkä.
Muissakin kielikunnissa on samantapaisia
verbejä: ims sanuetta on yhdistetty etymologisesti
alt kielten sanoihin (mong seri ’olla hereillä’,
tung s(el(e ’herätä’, osm säz ’tuntea, aavistaa’) ja
esitetty lainaksi ieur juuresta *ser- ’pitää silmällä,
suojella’.
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T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 47 (sm ~ lpN In), *Hahmo
1988 Suomi 143 107–14 (< ksk).

hetas (Gan 1786; kaakkmurt. KPPohjanm Kain
Verml Ink), hietas (Savo), hedas (Lönnr 1874)
’hanakka, halukas, utelias, herkkäuskoinen;
antelias / versessen, neugierig, leicht(gläubig);
wohlgesinnt’, hetaus, hettaus ’uteliaisuus;
anteliaisuus’, (sm >) ink hetas ’antelias’, hettaus
’anteliaisuus’ | va hetaz ’antelias’.
Mahd. samaa sanuetta kuin heti.
hete (JuslP hetet; ChrLenqv 1782; IHäme Savo
PKarj KSm KPohjanm Länsip) ’upottava
suo(nsilmäke), rimpi; lähde / Schlenke,
Schwingmoor; Quelle’, hetteikkö ~ ka hete
’upottava suo’, hetehikkö ’hetteikkö’. KSm hetto
’hete, letto, rimpi’ lienee kontam. sanoista hete ja
letto (ks. tätä). Vrt. hetkua.
Tuomi 1973 SUSA 72 435 (hetto = hete + letto).

heteka ’teräsrunkoinen, metalliverkkopohjainen
sänky / Stahlrohrbett mit Metallfederrost’
alk. tavaramerkki sänkyjä valmistaneen
tehtaan (Helsingin teräshuonekalutehdas l. Heteka
Oy, perust. 1932) mukaan.
Hämäläinen Vir 1955 251.

Boller 1856 SbAW 22 126 (sm ~ lpR), Ahlqvist 1859
Anteckn 84 (+ ve), MUSz 1873–81 340 (+ vi, ~ herkkä),
VW 1 1874 192 (samoin), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 55
(lpR < sm), SKES 1955 71 (+ ly), Räsänen 1955 StO 18:3
43 (~ alt), Koivulehto Vir 1976 248 (< ieur), Illitvs-Svitytvs
1976 OSNJa 107–08 (~ seem ieur alt), Häkkinen 1987 ES
49.

hetale (Eurén 1860; yl.) ’ohut suikale t. vaate,
rimpsu, hapsu, resu; nauha / Franse,
verschlissenes Kleidungsstück; Band’, hetuli (Gan
1786), heturi ’ryysy, -läinen’, hetule ’hetale,
riippuva kaulus’, hetula ’hetale, suikale;
sarveislevy (valaan suussa; LönnrLis 1886)’,
hetava (Lönnr 1874) ’liikkuva esine, jota tuuli
heiluttaa’ ~ ka hetava ’puun kuoresta lumelle
karissut höytäle’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen tuskin
kuuluvat niille etäsukukielistä esitetyt vastineet.
Myös sanalle esitetty germ alkuperä on
epätodennäköinen.

heti (Jusl 1745; yl., ei Verml Ink), vanh. sanak.
myös hetihi, hetiki, (Renv 1823) häti ’viipymättä;
aivan, tuskin / sofort; ganz, kaum’, hetim(m)iten
’pian, kohta’ ~ ink hetin ’heti’.
Mahd. samaa sanuetta kuin hätä, ks. tätä.
Genetz 1890 Partikk 64 (vrt. hätä), Häkkinen 1987 ES 49–
50.

hetki (Agr, vrt. Finno »mond hätke»; yl. et.
länsimurt.) ’lyhyt aika, tuokio, tovi; (murt.)
pitkähkö aika; (vanh. kiel.) tunti / Moment,
Augenblick; Weile; Stunde’, hetkinen ~ au hätki
’pitkä aika’ | ly hätk(i) | ve hätk id. — Sm > vi
hetk, lpR (LÖ) edke ’hetki, -nen’
?? = md «ska ’aika’ | votj t«so«z ’määrätty aika,
kesto’ | syrj ƒt/s(e«z ’aika, kesto’. Nämä ovat aivan
epävarmoja vastineita.
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Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (sm ~ ve), Wichmann 1911–12
FUF 11 240 (+ au ? md votj syrj), Qvigstad 1946 FUF 29
45 (lpR < sm), SKES 1955 71 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 50,
UEW 1988 620 (? sm ~ md votj syrj).

hetkua (Jusl 1745; yl.) ’notkua, hyllyä, keinua /
nachgeben, federn, schwanken’, hetkuttaa,
hetkahtaa, hetkahdella; hetku ’hyllyvä aine t.
paikka, hete, lieju’ ~ au hetkuo ’keinua, hyllyä,
notkua’ | ? vi YoYotsuda ’hyllyä, notkua, keinua’,
YoYotssoo ’letto’, murt. Yotsk (g. Yodzu) ’hyllyvä suo,
järven ranta’.
Deskr. sanoja, kuten myös hetjua, hetjata
’heilua, tutista, notkua’ (~ ka hetjuo ’hyllyä’), vrt.
myös hete.
Saareste 1924 LVEM 10–11 (sm ~ vi), SKES 1955 71–72,
EEW 1982–83 338, 4040–41.

heveli ’kohtelias’ ks. höyli.
hevi, hevin, hevillä ks. havi.
hevonen ks. hepo.
hidas (Agr; yl., ei Verml Ink) ’verkkainen /
langsam, träge’, hitainen, hitaus, hidastaa,
hidastua, hituri ~ ka hitaisa, hiterä ’hidas’,
hitavuo ’hidastua’, hitahus ’hitaus’, au hida«zu
’hidas’ (sm > lpN hi∞des, hi∞d∞das- (Lu In) ’hidas’).
On arveltu, että vksm *«sidas voisi olla lainaa
vkgerm asusta *s‰ıSa-z, *s‰ıSu-z, jonka jatkajia ovat
mm. goot seiSus ’myöhäinen’, mn sí∂ ’myöhään’.
Qvigstad 1881 Beiträge 82 (sm ~ lp), Lagercrantz 1939
LpWsch 170 (lp < sm), Koivulehto Vir 1976 39 ja 1981
PBB(T) 103 193 (< vkgerm), Häkkinen 1987 ES 51.

hieho (Jusl 1745; itämurt.), murt. ja vanh. kiel.
myös (PKarj Verml) h(i)ehvo, (länsimurt.)
h(i)ehko(nen) (Schr 1637 hehkoinen), ehko,
ehkoinen (Agr), ieho, ehmonen jne. ’nuori
poikimaton nauta, toisella vuodella oleva
lehmivasikka / Färse, Kuhkalb’ ~ ink h%evikke id. |
ka hiehkoine (hieho < sm) id. | va (ehva | vi Yohv(a),
Yohvik, öhva, ohv(a) id. | li (eC uv, iC uv ’vuoden vanha
nauta, hieho’.
Etäsukukielistä ja ieur taholta esitetyt
vertauskohdat ovat epävarmoja.
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Ganander 1786 NFL 1 136 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
141 (+ va), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 75 (+ li), Thomsen
1890 BFB 146–47 (? < baltt, liett aVsva ’tamma’), Ojansuu Vir
1908 33–34 (< baltt), Ojansuu Vir 1909 14–16 (+ ink; ims <
baltt; Paasosen luennoillaan sm sanaan yhdistämät tvser votj
syrj < arj), Ruoppila 1943 Kotiel 1 77–89 (+ ka), SKES
1955 72 (joko ? < baltt t. ? ~ tvser votj syrj; < arj), T. Itkonen
Vir 1987 168, 177 (< baltt).
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hiekka (JuslP »Savo»; nyk. yl.) ’Sand’,
hiekkainen, hiekoittaa ~ ka (? < sm) hiekka,
hiekkaine id.
Voi olla mukaelma hieta sanasta esim. tässä
ilmenevän hankalan astevaihtelun takia (itämurt.
hieta: g. hiean); mahd. kontam. hieta ja hiukka.
Mayrhofer 1976 EWAi 3 463–64 (~ ieur drav; kulkusana),
Häkkinen 1990 MST 227–28 (~ hieta).

hiema1 (Eurén 1860; paik. PKarj) ’hiha / Ärmel’
~ ka hiema, au hiemoa, hiemai | ly hiem, hiäm(e),
hiam | ve hi(j)am id. < *hija-ma, johd. s:sta hija
(ks. hiha).
Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (sm hiha ~ ve), Lönnrot 1874
SRS 1 152 (♦ hija), Ojansuu 1918 KAÄH 109 (+ ka),
Turunen 1949 KalSk 34 (+ ly), SKES 1955 72, Ruoppila
Vir 1964 20.

hiema2: hieman (Lönnr 1874; yl. et. Häme LUus
KPPohjanm Kain) ’hiukan / ein wenig, etwas’,
hiemanen ’hiven, hitunen’, hiemen (PSavo) ’pieni
erä’. Epävarmoja vertauskohtia on esitetty
etäsukukielistä ja ieur taholta. Vrt. hiukka.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 44 (sm ~ lpKo siema
’pieni’), SKES 1955 72 (? + ostj tVsimql ’vähän’),
Koivulehto 1983 SUST 185 145 (< (esi)germ *s%eman/*s%emon- ’siemen’), Häkkinen 1987 ES 51.

hieno (Agr; yl.) ’fein, dünn, schmal, klein;
elegant’, hienetä, hienentyä, hientää, hienontaa ~
(tai ositt. sm >) ka hieno ’hieno, ohut, pieni,
vähäinen; korea’ | ly hien, -o ’hieno, ohut, hoikka,
pieni’ | ve ƒhe7no, ƒhe7nokai7ne ’pieni, hieno, heikko,
hoikka’ | vi hYoYonukene ’laiha, heikko, hento’. —
Sm > ainakin ink va h%eno ’ohut, hieno’, vi murt.
hienukane ja lpIn heänu ’hieno’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (sm ~ ve), SKES 1955 72 (+ ka
ly; va vi murt., lpIn < sm), Mägiste 1955 ETRA 2 81 (~
hento), Hakulinen Vir 1965 19–21 (ositt. käännöslaina),
Häkkinen 1987 ES 51–52.

hieroa (Agr; yl.) ’hangata, hivutella, (vanh. kiel.
ja murt. myös) liata, tahrata / (ver)reiben, scheuern,
massieren; besudeln’, hiertää, hier(r)in ’härkin’,
hier(t)a ’kovasin, siera’ ~ ink h%eroja, h‰ıroja
’hieroa’, h%ertÜJa, h‰ırtÜJa ’hiertää’ (? < sm) | ka hieruo
’hieroa, hangata, hiertää; tahrata, liata’, hierteä
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’hangata, hiertää’, hierie ’hieroa pois; erottaa’,
hierin ’härkin’ | ly hieroda, hieruo ’hieroa,
hangata’ | ve ƒherda id., E heroda ’olla
sukupuoliyhteydessä (mies)’, ƒhere ’lanta’,
heretada ’lannoittaa’ | va h%eroa ’hieroa, survoa’
(< sm) | vi hYoYoruda ’hieroa’ | li %(erq, ‰ırq id. (sm >
lpN fierrot (Lu In) ’hämmentää; hangata; liata’)
?? = votj «ser ’kovasin’, «ser{in{i ’hioa, terottaa’.
Ahlqvist 1856 WotGr 142 (sm ~ va), MUSz 1873–81 235–
36 (+ vi votj), VW 2 1876 2–3 (+ ve li), Ahlqvist 1879
EtymLex 110, 125 (+ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 122 (lp <
sm t. sk), Budenz 1884 NyK 18 40 (+ ka), Setälä 1890–91
ÄH 267, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 6 (lp < sm), SKES
1955 72 (+ ly), UEW 1988 783–84 (sm ~ votj).

hierua (LönnrLis 1886; Peräp Länsip), fieru(v)a
’laskuvesi, laskuveden aikana paljastuva ranta /
Ebbe, Tidegebiet’
< lpN fier |va (E Pi Lu In) id. < mn *fjporva,
fjara ’laskuvesi, rantavesi’.
Wiklund 1890 SUST 1 12–13 (lp < mn), Paulaharju 1928
RuijanSuom 549 (sm < nn), Rapola Vir 1939 477–78 (sm <
lp < nn), SKES 1955 72–73.

hiestar, hiestain ’mustaherukka’ ks. siestar.
hiester, -paju (Gan 1786) ’raita, Salix / Salweide’
< nr jolster, vanh. kiel. hjolster, hiälster,
(h)ilster, hister, giäster ’halava, Salix’ = nn ister,
isl jpolstr id. Sm sanan äänneasuun on voinut
vaikuttaa herukan nimitys siestar, hiestar.
SKES 1955 73 (sm < nr).

hiesu (Eurén 1860; etup. itämurt. KPohjanm)
’savensekainen hieno hieta / feiner, lehmiger
Sand’, hiesukko (Kain) ’hiesumaa’
ilm. samaa sanuetta kuin hieta, hiekka ja
mahd. hieno.
Nivanka Vir 1931 97 (uudissana), Ruoppila 1967
KalKansank 127.

hieta (Ljungo 1609; et. länsimurt.) ’(hieno)
hiekka / Sand’, hietikko ~ (tai sm >) ink h%eta
’hieta’ | ka hieta id., hietikkö ’hietikko’.
Vrt. hiekka, hiukka, hiesu.
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Yrjö-Koskinen KKu 1867 59 (omap.), Hakulinen 1946
SKRK 2 8 (samoin), Koivulehto 1983 SUST 185 145 (<
(esi)germ *s%e∞da-/*s%eto-’siemen’).

hiha (VR 1644; yl.), rinn. (länsimurt. Kain) hia
(Schr 1637), hija ’Ärmel’ ~ (ellei sm >) ink hia |
ka hiha | va iha | vi murt. iha (? < va) id.
= lpLu sass%e (E U Pi) ’hiha’ (< vksm *«si«sa
< *i«sa) | md o«za id. Ks. myös hiema1.
Lönnrot 1854 Enare 251 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr
124 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (~ ve hiam), Ahlqvist
1861 MMdGr 165 (+ md), VW 1 1874 154 (+ vi), Setälä
1890–91 ÄH 271, SKES 1955 73, UEW 1988 689.

hihkua (Hemm 1616; yl.) ’huutaa kimeästi /
jauchzen’ ~ ka hihkoa ’hihkua, hihittää, nauraa’ |
ve hihku- ’hihkua, huutaa’ | vi murt. ihkuda id.
Onomat. sanoja, kuten myös (nauraa) hihittää,
ka hihetteä id.
Kettunen 1922 LVeHA 1 82 (sm ~ ve), SKES 1955 73 (+
vi).

hihna
(Sorol 1625; länsimurt.),
hiihna
(itämurt.) ’nahkaremmi / (Leder)riemen’, johd.
hihnainen ’nahkainen’ (Agr) ~ ka hiihna ’hihna,
nuora, lanka; henkseli’ | ly h‰ıhn(e), h‰ınaz
’(kannatin)hihna; mäystin’ | ve hihn ’hihna,
nuora’ | va ihna ’hihna’ | vi (h)ihn, ehn ’id.,
nahkavyö; nuora’ | li n‰ıC 7n ’leveä vyö’ (< vksm
*«si«sna)
< baltt, vrt. liett «sik«snà ’parkittu hihnasnahka,
hihna’, latv siksna ’hihna’ (> li siksnq id.). Baltt
lainoja ovat myös md (k)«sna ’hihna’ ja tvserL
«sq«stq, I «sü«stö ’id., mänttinahka’, kun taas lpN
sis |te, T «si«sne ’parkittu poronnahka’ ilm. < ksm.
— Sm siisna ’hihna, remmi’ < lp; ven murt.
gígna, hígna ’ohjas’ < ims.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 148 (sm ~ ven), Budenz 1867
NyK 6 428–29 (sm ~ md tvser), VW 1 1874 180 (+ vi),
Donner 1884 TechmZ 1 266 (ims < baltt; latv > li),
Thomsen 1890 BFB 223 (+ ka; ims md tvser < baltt), Setälä
1890–91 ÄH 299 (+ ve), 347 (+ li n‰ıC 7n), Paasonen 1902–03
FUF 2 188–89 (+ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1 38 (baltt >
ksm > lp > sm siisna), Kalima 1915 OLR 92 (ven murt. < sm
t. ka), Kalima 1927 FUF 18 (+ ly), Kalima 1936 BL 101 (+
va; ims < baltt > md tvser), SKES 1955 73, E. Itkonen 1968
SKK 491, SKES 1969 1018, UEW 1988 786 (ims ? ~ md
tvser; < baltt).
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hiiata (GPCalamnius 1744; paik. KSm Verml)
’pettää / betrügen’
< nr hia, murt. h‰ı(a) ’pettää, narrata’, mr h‰ıgha
id. — On epävarmaa, kuuluuko tähän myös hiiata
(Alm 1769; murt. yl.) ’hidastaa, estää, haitata;
hilata; ontua’; tämä voi olla ainakin ositt. < nr
hejda ’pysäyttää, pidättää; ehkäistä, estää’, ositt.
ehkä deskr. alkuperää. Vrt. myös hiivata.
Ihre 1769 Gloss XLI (sm ~ goot), Lindström Suomi 1852
20 (sm ~ nr murt., isl), Karsten 1934 FmS 2 123 (sm < mr,
nr murt.), SKES 1955 73.

hiihtää (itämurt.), hihtää, hihtaa (Flor 1702;
länsimurt.) ’kulkea suksilla; laahustaa, hiipiä /
sich auf Skiern fortbewegen; sich schleppen,
schlurfen, schleichen’ ~ ka hiihteä, hiihtoa
’hiihtää; laahustaa’ | ly h‰ıhtädä, h‰ıhtada, h‰ı«stada,
h‰ıstta | ve hihtta, histta, hizdada id. (lpN hit |tat
’hiihtää’ < sm).
Todennäk. myöhäistä deskr. alkuperää, vrt.
hiipiä, hissuttaa jne.
Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (sm ~ ve), Genetz 1877 KL 16
(+ ka), Turunen 1946 SUST 89 89 (+ ly), SKES 1955 73 (+
lpN < sm), T. Itkonen 1957 Suksisan 117–25 (deskr.
sanoja), Virtaranta 1957 LYSMÄH 2 531–32 (samoin).

hiili (Agr; yl.) ’(Holz)kohle’, hiillos, hiillostaa,
hiila(ka)s; hiiltyä jne. ~ ink ka hiili ’hiili’ | ly h‰ıƒl
(i) | ve h‰ıƒl, hiƒl | va ‰ıli ’hiili, sysi’ | vi (h)iile, hile
’loiste; merkkituli (rannalla)’ | li ildq, ilgq
’kimmeltää, hohtaa’, ‰ıƒl ’tuli (salasana)’
= lpLu «silla (E Pi U) ’hehkuva hiili’ (voi olla
myös vanha ims laina), kun taas lpN hillâ (Lu In
Ko Kld T) ’hiili’ myöh. laina < sm.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 402 (sm ~ lpR sijla, hila),
Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve), VW 2 1876 34 (+ vi lpN),
Setälä 1890–91 ÄH 268 (+ ka; tvser Vsol ’hiili’), Wiklund
1896 SUST 10 16 (lp hillâ < sm), Toivonen Vir 1938 341
(+ va; lp Vsilla ~ sm, lp hillâ < sm), Kettunen 1938 LivW 80
(+ li), SKES 1955 73 (+ ly), Bergsland Vir 1964 242 (myös
lp Vsilla < sm), Sammallahti 1984 Juuret 146 (samoin).

hiimosti (Lönnr 1874; paik. PKarj PSavo Kain),
harv. hiimusti
’pelko,
kammo;
kalma,
tartunnainen; taikavoima; taipumus, halu, tapa /
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ständige
Angst,
Grauen;
Ansteckung;
(Zauber)kraft; Sucht, Angewohnheit’
ilm. < ka hiimosti ’tartunnainen; halu’, vrt.
myös au hiimoi ’paholainen, pahus’ ja ka
hiimostie ’yrittää taianomaisesti vaikuttaa jhk’;
näistä vuorostaan lienevät johdettavissa ven murt.
*himosƒt ’sielullinen sairaus’, himostiƒt ’noitua,
loitsia, taikoa; varastaa, valehdella’ (> syrj kim(e/sƒt
itn{i ’loitsia, taikoa’).
Kalima Vir 1913 94–95 (sm < ka < ven ? < ostj; ven > syrj),
Kalima 1924 SUST 52 90–91 (ven < ims), SKES 1955 73
(sm ka ? < ven; ven > syrj), *Vahros Vir 1963 62–67 (au
hiimoi > ven *himosƒt > ka hiimosti > sm), Plöger 1973 RL
54–55.

hiipiä (Jusl 1745; yl., ei Verml Ink), hiiviä
(KPKarj) ’schleichen’, hiiviskellä, hiippailla,
hiippari jne. ~ ka hiivuo, au hiipie ’hiipiä, kulkea
hiljaa, ryömiä’ | ly h‰ıvoda ’hiipiä’ | ? vi murt.
hüüvida ’id., piileksiä’, ? hiilida ’hiipiä’.
Alkuaan mahd. deskr. sanoja, vrt. myös
hiihtää ja hyyvä.
SKES 1955 74 (sm ~ au ly vi), EEW 1982–83 343, 481.

hiippa (Agr; murt. hajat.) ’korkea, suippo
päähine, et. piispanhiippa / hohe spitze
Kopfbedeckung; Mitra’, rinn. harv. (Gan 1786)
hi(i)ppi, hip(p)iö ’huntu’
ovat ilm. deskr. lähtöä, kuten mm. hyyppä,
piippa, joilla on ositt. samanlaisia merkityksiä
(piippalakki jne.). — Samaa sanuetta voi olla
myös leikin nimitys hiippa (Jusl 1745) l. hippa,
koska leikkivälineenä on paik. käytetty korkeaa
päähinettä. Toisaalta on kansanr. hi(i)ppa, hiippo,
viippo tarkoittanut myös mm. metsänhaltijaa
(mahd. < hn. Hilppa < Philippos). Vrt. myös
huippu.
VW 2 1876 68 (~ huippu), Haavio 1947 SUSA 53:3 19–22
(hi(i)ppa < Philippus), Bergsland Vir 1964 248.

hiiri (Agr; yl.) ’Maus’, johd. hiirikka, hiirakko,
hiiro ’hiirenvärinen’ ~ ink h‰ıri ’hiiri’ | ka hiiri | ly
h‰ır(i) | ve hi/r, h‰ır | va ‰ıri ’id., rotta’ | vi hiir | li ‰ır
’hiiri’
= mdE t«seje/r, t«seve/r, M «sejqr | votj syrj «s{ir |
vog E I L tänkqr, P tankqr | ostjI lönkqr, jönkqr (>
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samJr jankar), E tenkqr, P lenkqr | unk egér ’hiiri’
(< sgr *«siner, *«sinere). — Samantapaisia eläinten
nimityksiä on myös mm. alt kielissä: tung
«sing(er(ek%(en (> jak Vcynyryk5an) ’hiiri, rotta’, nanai
singgere ’rotta’, mantvsu singgeri ’id., hiiri’, tvsuv
sÄqvÄqr ’murmeli’ jne.
Ganander 1786 NFL 1 157a (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS
158 (+ syrj), Schott 1849 AltSpr 57 (+ unk; ~ turk mantvsu),
Lindström Suomi 1852 20 (+ md votj ostjE; ~ tung),
Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
84 (+ ve), Hunfalvy 1863 NyK 2 443 (+ vog), Budenz 1869
NyK 7 42–43 (+ li ostjP), Setälä 1890–91 ÄH 268 (+ ka),
Ramstedt 1914–15 KSz 15 140 (+ jak), Paasonen 1917
Beiträge 258–59 (ostj > samJr), SKES 1955 74 (+ ly),
Kálmán 1959 NyK 61 355 (ostj > vog l%enkqr), TESz 1 1967
711, MSzFE 1967 140–41, Räsänen 1969 EW 109, 416 (~
alt), UEW 1988 500–01.

hiisi (Agr; yl.) ’pyhä metsä, uhripaikka, kalmisto;
(metsän)haltija, peikko, jättiläinen; paholainen,
horna (myös voimasanana) / heiliger Ort,
Opferhain, Gräberfeld; böser Geist, Riese; Teufel,
Hölle’, johd. hitto, hiitto, hittolainen, hiitola jne.
~ ink hittoi ’piru, paholainen’ (< va t. sm) | ka
hiisi ’horna, helvetti; paholainen’ | va hitto ’piru,
hitto’, hittolain ’hittolainen’ (nämä < sm); pn. ‰ıs
(metsäinen harjanne), id'j%e-mät«si (Hiidenmäki
Kattilassa) | vi hiis (g. hiiu) ’(pyhä) lehto;
pensaikko’, hiid (g. hiiu) ’jättiläinen’; pn. Hiiumaa
’Hiidenmaa’,
hiidlane
’hiidenmaalainen;
jättiläinen’. — Sm > lpN hii |dâ (Pi Lu In)
’paholainen, piru’.
Arveltu mm. sk-peräiseksi, vrt. ksk *h‰ı∞di,
*h‰ıSi > isl hí∂, nn hide, nr hide, ide ’villieläimen
luola t. onkalo; tiheikkö, louhikko, metsikkö’.
Castrén Suomi 1844 30 (sm ~ lp hii |dâ), Lönnrot 1858 Hiisi
569–78 (~ lp siei |de ’seita’), Setälä 1896 NyK 26 414 (+
vi), Tunkelo 1914 SUST 35:16 5, 7 (< sk), Kettunen 1915
Suomi 4:15 56 (+ va pn.), Mägiste 1927 EKeel 6 73 (va
hitto < sm), *Nesheim 1949–51 FUF 30 292–302 (sm ~ lp
sii |dâ ’lapinkylä’), SKES 1955 74 (? ~ lp sii |dâ, slk t‰ıd),
*Bergsland Vir 1964 242–48, *Koski 1967 Hiisi 1, 1970
Hiisi 2, et. 240–48 (todennäk. < sk), UEW 1988 499–500
(sm ? ~ lp slk), Hofstra 1988 Suomi 143 17–23 (< germ
*s‰ıd%on).

hiiskua (Raam 1642; yl.) ’kuiskata, virkkaa;
liikkua hiljaa; hehkua / sagen, flüstern, mucksen;
glühen’, hiiskahtaa ~ ka hiiskuo, hiiskata ’hiiskua,
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puhua hiljaa; pilkottaa’, hiiskoa, hiiskeä id.,
hiiskahtoa(kseh) ’äännähtää’ | vi iiskada, murt.
hiiskada, hiiskuda ’hiiskua’.
Deskr. sanoja.

hiki (Agr; yl.) ’Schweiß’, johd. hiota, hiottaa,
hiostaa, hikoilla, hiestyä, hies(koivu) jne. ~ ink ka
hiki ’hiki, kosteus, höyry, ihvi’ | ly higi ’hiki’ | ve
higi, higo | va it«si | vi higi | li iC g id.

Hakulinen 1933 StF 1:2 84 (sm ~ ka vi), SKES 1955 74.

Ganander 1786 NFL 1 159a–60 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS
1 562 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve), Kettunen
1938 LivW 69–70 (+ li), Toivonen 1952 UAJ 24:3–4 49 (+
ka ly), SKES 1955 75.

hiistakka (Jusl 1745; hämmurt.) ’kivitasku,
Oenanthe / Steinschmätzer’
onomat. nimitys, joka johtuu linnun ääntelystä
»hiis-tak-tak», ks. myös kivitasku.
Suolahti Vir 1906 141 (onomat.), Mäger 1967 ELinnunim
166.

hiiva ’sakka (Agr); oluen vaahto, (kotitekoinen)
käyte (Satak Häme kaakkmurt. Savo KSm);
humalankäpy (länsimurt.) / Bodensatz; Hefe,
Gärschaum; Fruchtzapfen des Hopfens’ ~ ink
(uud.) h‰ıva | ka (uud.) hiiva ’hiiva’ (nämä ilm. <
sm) | va ‰ıva id. | vi hiiv, hiib (g. hiiva) ’id., sakka,
vaahto’ (sm > lpIn hiivia ’hiiva’).
Arveltu baltt-peräiseksi lainaksi, vrt. liett
«s/yvas ’valkoinen, homeenvärinen’, «s/yvis ’home’,
«s˜yvas ’kalja’, mpr sywan (o: s‰ıwan) ’harmaa’.
Ahlqvist 1856 WotGr 125 (sm ~ va), Anderson 1879 Studien
114 (+ vi md tVsov ’vaahto’), Thomsen 1890 BFB 218 (? <
baltt), Setälä 1912–14 FUFA 12 22 (+ tvser Vson ’vaahto’),
SKES 1955 74 (+ ka), Ruoppila 1967 KalKansank 127–28
(ka < sm), LpIn 1 1986 175 (lpIn < sm), UEW 1988 621
(sm ? ~ md tvser).

hiivata (Stjerncreutz 1863; yl.) ’hinata, hilata,
nostaa (vintturilla); heittää, viskata / hieven,
heben; werfen’ ~ ink va h‰ıvata ’hinata’ (< sm t.
vi) | vi hiivata ’hiivata, nostaa (ankkuri), vetää
(köydellä)’
< nr hiva ’vetää, nostaa, hilata; heittää’ = nn
hiva, nt hive < engl heave id.
Ariste 1933 ERL 47 (sm < nr; vi < nr t. ns), SKES 1955 75
(sm vi < nr), Ariste 1979 SFU 15 213 (va < vi < nr), EEW
1982–83 346–47.

hikata (VR 1644; länsimurt.) ’nikotella / den
Schluckauf haben’, hikka ’nikotus’
< nr hicka ’nikotella; nikotus’.

hilata (JuslP, Gan 1786; yl., ei LounSm
EPohjanm) ’raahata, laahata / schleppen’ ~ ka
(Uhtua) hilata ’raahata’ | va ilata (prs. il5an)
’kantaa vaivalloisesti’ (sm > nr murt. Sm hila
’hoidella’). Vrt. hinata.
Ahlqvist 1856 WotGr 125 (sm ~ va), Ariste 1933 ERL 47–
48 (< nr), Wessman 1954 FmS 15–16 41 (nr murt. < sm),
SKES 1955 75.

hile (Eurén 1860; yl.) ’jäähiutale, jääneulanen /
Eisnadel’ ~ kaP hile ’jääneulanen, -siru’ | vi murt.
(Kolga Kuusalu) hile ’ohut jääkuori’ (? < sm).
Todennäk. onomat. lähtöä, kuten v. hilistä
’helistä, kilistä’ (~ ka hilissä id., hilie ’heleä’).
SKES 1955 75 (sm ? > vi murt.), EEW 1982–83 347–48 (vi
~ sm hilinä ’helinä’).

hilja: hiljaa, hiljan (murt. yl.) ’leise, langsam;
kürzlich’, muita sijam. ja johd. hiljainen (Agr),
hiljalleen, hiljakseen; hiljakkoin, hiljattain;
hiljetä, hillitä (Agr) ~ ink hilj5a ’hiljaa’, hiljain
’hiljainen’, hiljetä | ka hilja ’hidas, verkkainen;
hiljainen’, hiljah ’hiljaa, hitaasti, äänettömästi,
myöhään’, hiljaine, hiljaisa ’hiljainen’ | ly hiƒl
’hidas, hiljainen’ hiƒlƒl5a ’verkkaan, hitaasti’,
hiƒlƒletä ’hiljetä’ | ve hiƒlƒl, hiƒld ’hiljainen,
rauhallinen’, hiƒlƒlei ’hiljaa’, hiƒld'uda ’väsyä’ | va
ilƒl5a ’hitaasti; myöhään’ | vi hilja ’myöhään,
äskettäin; hiljaa’, hiline ’myöhäinen; hidas’,
hilineda ’myöhästyä’ | li ‰ılig ’hidas’. — Sm > lpN
hil |lje, hilljes ’hidas, hiljainen; rauhallinen’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sjögren 1850
MélR 1 542–43 (+ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve),
VW 1 1874 95 (+ li), Genetz 1877 KL 19 (+ ka va), Setälä
1890–91 ÄH 287 (lp < sm), Turunen 1950 SUST 99 59 (+
ly), SKES 1955 75, EEW 1982–83 350.
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hilkka, hilkku (Schr 1637; PSatak EKPohjanm)
’(palttina)huivi, myssymäinen naisen t. lapsen
päähine / Kopftuch, Haube (für Frauen, Kinder)’,
rinn. hillikka, hillukka (Lönnr 1874), ilkku (Renv
1823)
< nr hilka, vanh. myös hillika, helika,
hylli(c)ka, helka ’naisen t. lapsen päähine, myssy’
= nn murt. hylk, hyllik, nt hyllik(e) < kas hulleken
’pikku huivi t. päähine’ (demin.-muoto s:sta hulle
= ns Hülle ’verho, peite, huivi’).
Toista, deskr. alkuperää ovat sm hilkku, hilkka
merk:ssä ’kulkunen, hely, tilkka; pieni kolikko’,
joihin vrt. esim. ka hilkeh ’helinä’ ja sm hilistä,
ks. hile.
Lindström 1859 KeltGerm 151 (sm < nr), Streng 1915 NRL
32 (sm < nr < kas), SKES 1955 75, Kettunen Vir 1958 190–
92 (hilkku ’tilkka’ deskr.).

hilla (Jusl 1745) ’kypsä suomuurain (hämmurt.
PPohjanm Peräp Länsip); marjasose (hämmurt.
savmurt.) / (reife) Moltebeere; Kompott’, hillo
’marjasose (Jusl; yl.); suomuurain (hämmurt.
PPohjanm
Peräp)’,
hillu
’suomuurain
(KPPohjanm); marjasose (Satak EKPohjanm)’,
johd. hillikka ’kypsä suomuurain’, hillukka ’id;
lillukka’, hillota ~ ka hillo(i) ’hilla, kypsä
muurain’, hillo ’maitoon murennetut leipäpalat’,
hilluo ’hilloa, murentaa; murskata, tappaa’ | ly
hillo ’kypsä muurain’ | ve hil (mon. hillod)
’maitoon murennettu leipä’, hilda, hilloda
’murentaa leipää’ | vi murt. ill (g. -u) ’kypsä
muurain’ (tämä mahd. < sm, kuten selvästi myös
nr murt. Sm hilla, hillo ’marjahillo’).
Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (sm ~ ve), Budenz 1886–87 NyK
20 409 (+ ka), Mägiste 1928 Demin 85–86 (+ vi ? < sm),
SKES 1955 75 (+ ly), *Koponen 1992 SUSA 83 (painossa).

hilleri (JuslLis; etup. KaakkSm) ’lahokas,
Mustela putorius / Iltis’ ~ ka (Suistamo) hilleri id.
(< sm)
< nr iller, vanh. kiel. hiller id. = nt ilder, mys
illi(n)tiso, kys iltis, ns Iltis ’hilleri’.
Karsten 1934 FmS 2 123 (sm < nr), Kiparsky Vir 1949 66,
SKES 1955 75.

hillitä ks. hilja.
hillo ks. hilla.
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hilpa (Renv 1823), hilpu (hämmurt. KSm),
hilpale (E- ja KaakkHäme) ’ohut tuohen kalvo;
riepu, repale; tilkku / Flocke, Häutchen, Fetzen’,
hilve (hämmurt. Savo KSm KPPohjanm Peräp)
’rääsy, repale, sirpale, hiutale; niittynurmikka;
(Verml, eufem.) riista, otus’, hilpata, hilvata
’heilua kevyesti, hyöriä, hääriä’, hilpaista (Gan
1786) ’leikata’ ~ ka hilve(h) ’hile, helve’ | vi hilp
(g. hilbu) ’hetale, repale’, hilbata ’lepattaa,
heilua’ | li ilp ’repale, ryysy’.
Deskr. sanoja, vrt. hilpeä, hilse, hile, helve.
VW 2 1876 17 (sm ~ vi), Mägiste Vir 1925 90, Kettunen
1938 LivW 72 (+ li), Nirvi Vir 1950 412, SKES 1955 75–
76.

hilpari, hilpuri (Salamnius 1690), hilpori
’tapparakeihäs, pertuska, (murt. KSm) ojakirves,
kuorimarauta / Streitaxt, Hellebarde; Beil;
Schäleisen’
< nr mr hillebard, -bård ’pertuska’ = nt
hellebard(e) < kas hellebarde id.
Renvall 1823 SSK 1 75 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 352,
SKES 1955 76.

hilpeä (JuslP, Gan 1784; yl., LounSm Häme
harv.) ’iloinen, vilkas, pirteä; vilkas, nopea /
fröhlich, rege, munter’ (> lpN hil |bâd (Lu In Ko)
’riehakas, vallaton’, jossa ositt. myös ylpeä sanan
vaikutusta).
Mahd. samaa deskr. pesyettä kuin hilpa (ks.
tätä), murt. myös hilpakka ’ketterä, vilkas’.
SKES 1978 1859 (lp < sm ylpeä).

hilse (Gan 1786; yl. paitsi LounSm EPohjanm
KaakkSm), rinn. hils(s)u, hilste, hilsma ’hiutale,
hile; köhnä / Blättchen, Häutchen; Schuppe’.
Samantapainen deskr. sanue kuin esim. silse,
silsa, vrt. myös hilpa.
himmeli (Lönnr 1874; yl., et. länsimurt.) ’oljista
tms. jouluksi tehty kattokoriste / hängender
Weihnachtsschmuck aus Stroh’
< nr murt. Sm himmel id. (ellei lainasuunta ole
päinvastainen).
Lönnrot 1874 SRS 1 166 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS 2
123 (< nr murt.), SKES 1955 76 (samoin).
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himmerkki (Pictorius 1622; kansanr.), himerkki,
immer(kki), ymmär(kki) ’taivas, taivaan valtakunta /
Himmel(reich)’, himmerikki (InkVi) ’lievä
voimasana’ ~ (tai sm >) ink himmerki ’id.: hitto
tms.’ | ka (vanh. run.) (h)immer(kki) ’aurinko’ tms. |
va (Kukk) himergi, himmerki ihmettelyä ilmaiseva
sana (ilm. < ink)
< mmr himmerike, himirike = mn himiríki, mt
himmerige ’taivas, taivaan valtakunta’.
Koskimies Valvoja 1891 12 (sm < ruots), Ojansuu 1909
KirkLain 81–82 (< mmr), Streng 1915 NRL 32 (samoin),
SKES 1955 76.

himmeä (Alm 1706; yl.), himeä, himpeä
’undeutlich, trübe, matt’, himmetä, himmentyä;
him(p)i, himmi, hime, himerrys ’himmeys,
hämärä’ ~ vi murt. imi ’heikosti hohtava,
häämöttävä’.
Pelkkä sattuma lienee, että nn murt. esiintyy
sana h‰ım, -a ’ohut peite, kalvo, kelmu’ (<
’läpinäkyvä’). Tämä on myöh. variantti sanasta
sk‰ım, jonka sukulaisia on runsaasti ieur taholla,
esim. ags scima, kys scheme ’varjo’, ns
schimmern ’hohtaa, häämöttää’.
VW 2 1876 139, 141 (sm ~ vi), SKES 1955 76, EEW
1982– 83 353, 490.

himo (Agr; yl.) ’kiihko, halu / Begierde, Lust’,
himokas, himo(i)ta, himottaa ~ ink ka ly ve himo
’halu, himo’ | va imo | vi himu, murt. himo | li im%u
id. — Sm > nr murt. Sm himo ’himo, kiire’ ja lpN
hâbmo, hibmo, In himo ’himo, halu’.
Vertailuja eräisiin etäsukukielten ’iloa’
merkitseviin sanueisiin on pidettävä äänteellisistä
syistä epätyydyttävinä.
Ganander 1786 NFL 1 164 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844
28 (+ lpN hibmu, In himo), Lindström Suomi 1852 20 (+ lp
hamo), Budenz 1867 NyK 6 429 (+ li), VW 2 1876 147 (+
va), Setälä 1890–91 ÄH 286, 289 (+ ka; lp ? < sm),
Wichmann 1901 WotjChr 109 (+ ? votj «sum ’ilo’), Kettunen
1938 LivW 73 (li < vi), SKES 1955 76 (+ ly ve).

himppu ks. hippu.
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hinata (Gan 1786; murt. yl.) ’raahata, vetää
hitaasti / schleppen, ziehen’ (> lpN murt. ini∞det
’vetää (nuottaa)’). Alkuperä epäselvä, vrt. hilata.
Lagercrantz 1939 LpWsch 188 (lp < sm).

hinkalo (Schr 1637; yl.) ’laari, purnu; (Loun- ja
KaakkSm Peräp) pilttuu / Verschlag bzw.
Behälter im Vorratsraum, Futterkrippe, -trog;
Stand im Kuh- bzw. Pferdestall’ ~ ka hinkalo
’uuninsuun edusta; lehmän parsi; laari, hinkalo’.
— Sm > vi murt. hingal ’pilttuu, navetan
väliseinä’ ja lpN hingâl, hingel, fingal, In fingial,
hingial ’hinkalo, pilttuu’.
Qvigstad 1881 Beiträge 194 (lp < sm), Vana Kannel 3 1938
385 (vi murt. < sm), SKES 1955 76 (+ ka).

hinkata (JuslP, Gan 1786; yl.), harv. (hämmurt.)
hingata ’hangata, hivuttaa, kihnuttaa / (sich)
scheuern’ ~ ka hinkata ’hangata, puhdistaa’.
Epäselvä on suhde seur. sanoihin, joiden
keskinäinenkin yhteenkuuluminen on osaksi
epävarmaa: sm (Lönnr 1874; Kalevala) hingata
’kohdata, aiheuttaa sairaus’, hinkautua (LönnrLis
1886) ’tarttua (taudista); haihtua (vedestä); (paik.
itämurt.) riitautua, ruveta haluamaan’, hinkua
’haluta, kärttää; haista’ | ka hinkautuo ’tarttua
(taudista); närkästyä’, hinku ’tarttumalla tullut
tauti’, hinkaillakseh ’haluta, tahtoa, mieliä’ | vi
murt. maa hingamine ’luuloteltu sairautta
aiheuttava tartunta maasta’; nämä sanat
kuulunevat ainakin osaksi myös sanojen hinku ja
henki (~ vi hing) yhteyteen. Vrt. myös hangata.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 137 (sm hingata ’tarttua’ ~ vi),
Genetz 1880 TVK 78 (ka ~ vi), *Manninen 1922 FFC 45
195, Kettunen Vir 1940 299 (ka ? < vi), SKES 1955 76 (sm
hingata ’tarttua’ ~ ka vi), *Ruoppila Vir 1964 20–21.

hinkka (Lönnr 1874; paik. KaakkHäme
KarjKann), hinkko, hinkku ’pieni kala (muikku,
haili, särki) / kleiner Fisch’ ~ vi murt. hink, hing (g.
-i t. -u), ink (g. ingu) ’pieni kala (?
kivennuoliainen, Cobitis)’, vanh. kiel. merehink,
(Göseken) merrehinck ’? made’.
SKES 1955 76 (sm ~ vi), EEW 1982–83 356.

SSA

hinkki (Gan 1786; yl. paitsi LounSm Ink), hinkka
(hämmurt.) ’maitokannu, puuleili, -pullo / (Milch) kanne’
< nr hink ’kiulu, (kaivon) sanko; kannu’, mr
ink ’vesiastia’ < kas hinke, hinnek, henneke
’vedennostolaite’, oik. hypok. muoto nimestä
Henrik (~ Heinrich, Heinz).
Karsten 1934 FmS 2 124 (sm < nr), SKES 1955 76.

hinku (Jusl 1745; yl., ei Verml Ink) ’kova yskä,
hinkuyskä; kova halu / Keuchhusten; starkes
Verlangen’, hinkua ’vinkua, yskiä’ ~ ka hinku
’yskä, nuha’, hinkuttoa ’aivastuttaa’ | ve hinkta
’hinkua’ | vi hinkuda ’iukua, inistä’.
Onomat. sanoja.
SKES 1955 76–77 (sm ~ ka vi).

hinta (Agr; yl.) ’maksu, korvaus, arvo / Preis’,
hintainen, hintava, hinnaton jne. ~ ink hinta
’hinta’ | ka hinta ’hinta, arvo; palkka’ | ly hind((e),
hindu ’hinta, palkka’ | ve hind id. | va inta ’hinta’ |
vi hind ’hinta, maksu, arvo’ | li ‰ında: vana ‰ı.
’vanha rikkaus’ (li ind ’hinta’ < vi; sm > lp hâd |de
’hinta, arvo, maksuväline’)
= mdE t«sonda ’hinta, arvo; raha’. Tässä
yhteydessä joskus mainitut perm ja obinugr
kielten sanat ovat ilm. muuta (ir) alkuperää. Imsmd sanaa on esitetty baltt lainaksi, vrt. liett
«siymtas, latv simts ’100’, liett myös ’hyvin paljon,
suuri määrä’.
Ganander 1786 NFL 1 164a (sm ~ vi), Castrén Suomi
1842:4 8 (+ lp hadde), Castrén Suomi 1844 36 (+ lpR N
In), Boller 1853 SbAW 10 287 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 125 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 268 (+ ka ve; lp <
sm), Paasonen 1896 KielLis 11 (+ md tVsando ’hinta’),
Setälä 1900 SUSA 17:4 48 (+ votj), Wichmann 1901
WotjChr 108 (+ syrj), Wichmann 1923–24 FUFA 16 31
(syrj > vog), Jacobsohn 1927 KZ 54 191–99 (votj syrj vog
< ir), Bubrih 1937 SJa 3 91 (sm ~ md t«sonda), Kettunen
1938 LivW 73 (li ind < vi), SKES 1955 77 (+ ly), Joki 1973
SUST 151 320–21 (perm obinugr < ir), Häkkinen 1987 ES
52, UEW 1988 618, E. Uotila 1990 UrIndg 1 137–39 (ims
md < baltt).

hintelä (Eurén 1860; etup. itämurt.) ’hento,
heikko, heikkovoimainen / schwach, zart,
schmächtig’, hinteröinen (Gan 1786), hinterä
(myös hämmurt. Pohjanm) id. Vrt. hento.
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VW 2 1876 51–52 (~ hento), Hakulinen 1941 SKRK 1 112
(vrt. murt. hinto = hento), Rintala 1972 läntä 151–52 (?
deskr.).

hioa (Agr; yl.), hijoa, hivoa ’teroittaa, tahkota,
hangata / schärfen, wetzen, schleifen’, johd.
hi(j)aisin, hioin ’kovasin’, hivellä, hivuttaa (ks.
näitä) ~ ka hivuo ’hioa, hangata’ | ly hivoda,
hi(j)oda, h‰ıoda ’hioa’ | ve hijoda | va ihoa, ihua |
vi ihuda, murt. higoda | li j(euvÄq, (j)iC uvÄq id.
= lp sâggjet ’hioa’ | mdE t«sovams, M
«sovams ’id., hieroa’ | tvserL «sÄqmem, I «sumem id.
(vksm *«sija- < *«sia- < *«sina-).
Ganander 1786 NFL 1 165a, 172 (sm ~ vi), Sjögren 1828
GS 1 92 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 124 (+ va), Ahlqvist
1861 MMdGr 175 (+ md), Ahlqvist 1871 KO 68 (+ li),
Setälä 1890– 91 ÄH 269 (+ ka ve), 290 (lp ? < sm), Setälä
1912–14 FUFA 12 5, 7 (+ tvser), E. Itkonen 1949–51 FUF
30 21 (lp < vksm *Vsija-), SKES 1955 77 (+ ly), UEW 1988
784–85.

hipaista (Renv 1823 hivaista; yl.) ’koskettaa
kevyesti / streifen, leicht berühren’, hipoa, vrt. ka
hivahuttoa ’hipaista, hieraista’.
Voi kuulua hioa (hivoa) verbin yhteyteen,
kuten hivellä, ks. tätä.
hipiä (1759; itämurt.), murt. myös hipijä, hipeä,
hiviä, hiviö ’iho; kasvojen väri; aivina (puhdas
pellava t. hamppu) / menschliche (Gesichts)haut,
Teint; reine Flachs- od. Hanffasern’ ~ ink hipjä
’iho’ | ka hipie | ly hibd'(e), hibje | ve ƒhiƒbd', ƒhibj
’iho; ruumis’ | vi (vanh. kiel.) hivu ’ruumis’
< germ *hiuja- t. *hiwja-, vrt. goot hiwi
’ulkonäkö, -muoto’, ags h‰ı(e)w, h%eow ’id., väri;
iho’, mr h%‰y id., nr hy ’hipiä, iho; ihon t. kasvojen
väri’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (sm ~ ve), VW 2 1876 118 (+
ka), Tunkelo (Ekman) 1901 Uusi Suometar 30 (5.2.1901) 4
(< germ), Mägiste Vir 1930 428 (+ vi), Tunkelo 1946
VeKÄH 93 (+ ly), SKES 1955 77, EEW 1982–83 365–66,
Hahmo 1988 Suomi 143 100–07 (< germ, kuten myös
hepene).

hippa ks. hiippa.
hippu (murt. hajat.) ’hitu(nen), rahtu / Körnchen,
Stückchen’ on samantapainen deskr.-lähtöinen

SSA

sana kuin mm. himppu (himpun verran jne.), hipe
(VR 1644) ’hiukkanen’ ja hiven id.
hipsuttaa (JuslP, Gan 1786; yl., ei LounSm),
hipsutella ’kulkea keveästi t. hiljaa / trippeln,
schleichen’, hipsiä ’id., hiipiä’ ~ ka hipsuttoa
’hipsuttaa, sipsuttaa’, hipsutella id., hipsie
’hipsiä, hiipiä’.
Onomat. sanoja kuten sipsuttaa, tipsuttaa id.
hirmu (Agr; yl., lounmurt. harv.) ’kauhistus;
suuttumus; kauhea, hirveä / Schrecken, Zorn;
furchtbar, schrecklich’, johd. hirmuinen, hirmas;
hirmuttaa (myös lounmurt.), hirmottaa; hirmua l.
hirmoa, hirmustua ~ ink hirmu ’hirmu(inen),
hirveä (= hirvu)’ (kaiketi < sm t. vi), hirmuin,
hirmuisa id. | ka hirmu ’kuri; pelko’, hirmuine,
hirmuisa ’hirmuinen’ | va irmu ’hirmu’, irmuta
’pelätä’ | vi hirm (g. -u) ’pelko, kauhu’, hirmuda
’pelästyä, kauhistua’ | li irm ’kauhu, pelko’, irmqz
’hirmuinen’. — Sm > lpN hir |bmâ (Lu In)
’pelko, kauhu’, hir |bmâd ’hirveä’, hâr |bmâd id.
Ganander 1786 NFL 1 166, 166a (sm ~ vi), Ahrens 1853
GrEhstn 1 109 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 222 (+ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va), Budenz 1867 NyK 6 429
(+ li), Budenz 1879 BB 4 238 (lp < sm), SKES 1955 77.

hirnua (Agr; yl.) hevosen, kuv. ihmisen
ääntelystä ’wiehern’ ~ ink hirnua, hernua
’hirnua; nauraa’ | ka hirnuo ’aivastaa; hirnua’ | ly
hirnuda ’aivastaa’ | ve hirn(u)da, hern(u)da id. |
va irn5a, irnua ’hirnua’ | vi hirnuda ’id., nauraa
äänekkäästi’. — Sm > lpN hir |dnot ’yrittää
pidättää (koiras naarasta), lähennellä’.
Ganander 1786 NFL 1 167 (sm ~ vi) Ahlqvist 1856 WotGr
125 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve), Setälä 1904–
05 FUF 4 151–52 (+ ka), Tunkelo Vir 1934 260–61 (+ ink
ly), SKES 1955 77 (sm > lp).

hirsi (Agr; yl.) ’Baumstamm, Balken; Galgen’,
johd. hirttää (ks. tätä)’, hirtehinen ~ ink hers
’hirsi’ | ka hirsi ’hirsi, tukki, parsi’ | va irsi (g.
irr%e) ’hirsi’ | vi (h)irs, murt. (h)ers ’riuku, salko,
aidas’
mahd. < kantasl *(d)«z¥ırd¥ı- (< girdi-), vrt. ven
«zerd' ’salko, riuku’. Varhaisen laina-ajankohdan
perusteella sanaa on epäilty myös alkuperältään
balttilaiseksi (liett «za˜rdis ’riuku, salko’, «zárdas
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’haasia’). — Ims taholta sana on lainattu lp
murteisiin kahdesti: vanhempi laina on lpN
hâr |câ- ’hirttää’, hâr |câ-muorrâ (E Lu T)
’hirsipuu’, nuorempi lpN hir |sâ (Lu In Ko) ’hirsi’.
Lönnrot 1854 Enare 222 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr
125 (+ va vi), Budenz 1879 BB 4 233, 238 (lp < sm), Setälä
1890– 91 ÄH 287, 304 (+ ka; ? < ven), Mikkola 1894
SUST 8 114 (< kantasl), B5uga 1908 AistSt 29, 189 (<
baltt), Nieminen Vir 1945 531–33 (< baltt), SKES 1955 77,
Plöger 1973 RL 314 (< baltt), Viitso 1990 ImsKielik 143 (?
< sl), Koivulehto 1990 ImsKielik 151 (< kantasl).

hirssi (Alm 1767) ’viljakasvi, Panicum
miliaceum / Hirse’, murt. (ISm) hers(si)ryyni
(Flor 1683 herskrynit; härsigryni jo VR 1644)
< nr hirs, vur hers, härss ’hirssi’ < saks Hirse
(> vi hirss, hirse), kas herse id. jne.
Wessman Vir 1909 35 (sm < nr), Ruoppila 1958 Suomi
108:1 17 (sm itämurt. ? < kas).

hirttää (Agr; yl.) ’surmata hirsipuussa t.
(kuristus-) silmukalla / durch Hängen hinrichten’,
hirtto(silmukka), hirttäytyä jne. ~ (t. ositt. sm >)
ink hirttÜJa ’hirttää’ | ka hirtteä | va irttÜJa | vi
hirtada, hirtida id.
Johd. s:sta hirsi, ks. tätä.
SKES 1955 77 (s. v. hirsi).

hirvas (JuslP, Gan 1786; Kain Peräp Länsip)
’kuohitsematon urosporo; uroshirvi / Rentier-,
Elchhirsch’ ~ kaP hirvas ’salvamaton urosporo,
urospeura’ (sm t. ka > ven murt. gírvas, írvas
’toisella vuodella oleva urosporo’)
= lp sârves ’hirvas, salvamaton urosporo’ (>
sm sarvas id.) < vksm *«sirvas
< baltt *«sirvas, vrt. mpr sirwis ’metsäkauris’;
ks. myös hirvi.
Schiefner 1849 BP 6:18 287 (sm > ven murt. írvas),
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 148 (sm > ven murt. gírvas),
Qvigstad 1881 Beiträge 105 (sm ~ lp), Thomsen 1890 BFB
225 (? < baltt; lp < sm; sm sarvas < lp), Kalima 1915 OLR
92–93 (+ ka), SKES 1955 77.

hirveä (1732; yl., ei LounSm Verml Ink) ’kauhea,
kauhistuttava / schrecklich’, johd. hirviö, hirvetä
l. hirvitä, hirvittää jne. ~ ink hirvu adv. ’hyvin,
kovin, »hirveän»’, hirvitellä ’pelotella’ | ka hirvie

SSA

’hirveä, pelottava, julma; kauhu’, hirvitä
’rohjeta’, hirvitteä ’pelottaa, pelästyttää, uhata’,
hirvitellä ’pelotella’.
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hitzen, hissen ’usuttaa (huutamalla hiss)’. Vi
murt. hitsida ’hitsata’ < nr t. ns.
Hellquist 1939 SEO 351.

Ganander 1786 NFL 1 168 (sm hirvitä ~ au), Fábián 1856
MNyszet 1 109 (hirveä ~ hirmu), Budenz 1867 NyK 6 429,
Hakulinen 1946 SKRK 2 31 (samoin), SKES 1955 78.

hirvi (Agr; yl.) ’Alces alces, Elch’ ~ ink ka hirvi |
ly hirv(i) | ve hirvoi | va irvi ’hirvi’ | vi hirv
’metsäkauris, saksanhirvi, jalohirvi’ | li ‰ıra, ‰ırva
id., (Sal) ira ’ori’
= lp sârvâ, *sâr |vâ ’peura, hirvi’ (< vksm *«sirve)
< baltt, vrt. mpr sirwis ’metsäkauris’, ks. myös
hirvas.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 395 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 167a (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 539 (sm ~
vi), Budenz 1867 NyK 6 428 (+ li), Thomsen 1890 BFB
144, 225 (lp < sm; ims < ? baltt), Setälä 1890–91 ÄH 299,
300 (+ ka), Kalima 1936 BL 101–02 (+ ly va; < baltt),
SKES 1955 78 (+ ve; lp < ksm).

hissi (LönnrLis 1886) ’nostolaite / Aufzug, Lift’,
Lönnr 1874 hissivärkki id.
< nr hiss (1824) = nt saks hisse id., johd. v:stä
nr hissa ’nostaa’ (= nn nt hisse < as hissen id.),
josta puolestaan on peräisin sm länsimurt. hissata,
hissiä (1787) ’nostaa (esim. purjeita)’.
Lönnrot 1874 SRS 1 173 (hissata < nr), Lönnrot 1886 Lis
27 (hissi < nr), Karsten 1934 FmS 2 124, SKES 1955 78.

historia (Agr »Historia eli meno – – Christusen
Pinasta»,
»Hystoriat
ia
Tecoinmenot»)
’Geschichte’
< nr vur mmr historia < lat historia ’tutkimus,
tieto; kertomus, juttu’ < kr (h)istoría, sanasta
hist%or ’tietävä’.
Lönnrot 1874 SRS 1 173 (sm ~ kr), Streng 1915 NRL 33
(sm < vur lat), SKES 1955 78, Häkkinen 1987 ES 52.

hitsata (LönnrLis 1886; nyk. yl.) ’liittää metalleja
kuumentamalla yhteen / schweißen’
< ruots, vrt. nr hetsa, hitsa ’usuttaa (esim.
koiria), kannustaa, ajaa takaa; kuumentaa (esim.
ruokaa),
hitsata
(rautaa)’
(liittynyt
kansanetymologisesti het ’kuuma’ sanaan), nr
murt. Sm hits(a) ’hitsata’ = mr hitza, hissa < kas

hitto ks. hiisi.
hitu (Jusl 1745; yl.) ’ohut (esim. perunan) kuori,
ohut liuska, pieni pala / dünne Schale (z. B.
Kartoffel), dünner Streifen, Stückchen’, hitunen,
hide: kangas on hiteellä t. hiteillä ’ohueksi
kulunut’, hitva (ks. tätä) ~ ink hitulain ’vanha,
ohut, kulunut (vaate, rihma)’ | ka hitu ’ohueksi
kulunut vaate’, hituine ’hiukkanen’ | vi murt.
hidune, hidulane, hidukane ’ohueksi kulunut,
harva’ (mahd. < ink t. sm).
Todennäk. deskr. lähtöä; myös germ alkuperää
(kgerm *fitj%o ’uimaräpylä; reunus, nauha, lanka’)
on esitetty.
Setälä 1896 SUSA 14:3 36 (sm ~ lp sa∞d∞de ’hiukka’), SKES
1955 78 (sm ~ ka vi), *Hahmo 1988 Suomi 143 114–18 (<
germ).

hitva, murt. (hajat.) myös hilva, hirva
’hiukka(nen); hieno lumihöyty; heikko /
Stückchen; Schneeflocke; schwach’, hitvakka,
hitvake ’ohut, kulunut (kangas)’ ~ ka hitvakka,
hitvelöine ’ohueksi kulunut, harva’ | ve hidv(ei7ne
’kulunut’.
Ilm. samaa sanuetta kuin hitu.
Kettunen 1940 SmMurt 3 52 (sm ? ~ ve), SKES 1955 78.

hiuka (Renv 1823; eri tahoilla murt.), hiukaus
’kalvava (nälän t. kivun) tunne, suolaisen nälkä /
starkes Hungergefühl’, johd. hiuata, hiukoa,
hiukaista (JuslP, Gan 1786) ’tuntea (suolaisen)
nälkää’, hiukahtua (jo Agr) ’nääntyä nälkään’ ~
ink hiuvata (prs. hiukaj5a) ’hiukaista’ | ka hiukka
’nälkä’, hiukaista, hiuvata ’hiukaista’ | va iugan
(prs. yks. 1. p.) ’minua hiukaa, kuvottaa’. — Sm >
lpN hiw |get ’nostattaa syötyä maun suuhun,
röyhtäyttää’, lpR (LÖ) hivvot ’voida pahoin’.
Sanalle esitetty lpE vastine syvg´edh
’aiheuttaa nälkää (huono ruoka)’ mahd. < nr suga
’imeä; aiheuttaa näläntunnetta’, mutta on pidetty
myös mahdollisena, että sm hiukoa jne. ~ lpE
syvg´edh ja molemmat < germ *seuga-, josta mm.
nr suga.

SSA

Ahlqvist 1856 WotGr 125 (sm ~ va), MUSz 1873–81 771
(sm ~ syrj tVs{ig ’nälkä’), Lagercrantz 1926 WWefsen 144
(lpE < sk, vrt. nr), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 44 (sm ? ~
lpE), SKES 1955 78 (+ ka; lp R N < sm), *Hahmo 1985
JuhlakKylstra 57– 58 (< germ).

hiukka (Raam 1642; yl., ei Ink), rinn. hiuka,
hiu(k)e l. hiuve (g. hiukeen) ’hiekkajyvänen,
murunen, siru, rahtu, pieni pala, hiven;
hiekkamaa, hieta, merenranta / Sandkorn,
Stückchen;
Partikel;
Sandboden,
Sand’,
hiukkanen, yhd. hiukka-, hiuve- t. hiuesmaa
’hiekkamaa’ ~ ka hiukka ’hieno hiekka, liete;
pöly; hiven, hitunen’, hiukkamoa ’kuiva,
hiekkainen maa’, hiukkaine, hiukkuine ’hitunen,
hiukkanen’ | vi murt. hiuk (g. hiugi) ’sakka’ | li
j(eugq ’hiekka’. — Vrt. hiekka.
Thomsen 1890 BFB 42 (sm ~ li), Genetz 1896 Sgr ∞d 8 (♦
hitu), Rapola Vir 1940 41 (+ vi murt.; ? < as), SKES 1955
78 (+ ka), Häkkinen 1987 ES 53.

hiulu (Martti n. 1580; länsimurt.) ’ratas, pyörä /
Rad’, rinn. hiunu, (lounmurt.) fiulu
< nr hjul, mr hi%ul = mn hiól, ags hw%eol id.
Renvall 1823 SSK 1 79 (sm < nr), SKES 1955 78,
Hakulinen Vir 1968 243.

hius (Agr; yl.), hivus ’Kopfhaar’ ~ ink hius | ka ly
hivus ’hius’ | ve hibus, hibuz ’id., ihokarva’ | va ivuz
| vi juus (mon. juuksed), murt. ihus, hius (g. hiuse
t. hiukse) | li ib%uks id.
Mahd. samaa sanuetta kuin hipiä (ks. tätä),
vrt. myös iho.
Ganander 1786 NFL 1 170 (sm ~ vi juus), Sjögren 1832 GS
1 565 (+ ve va), Sjögren 1849 MélR 1 211 (+ vi hius, li),
Anderson 1893 Wandl 72 (+ ka), Paasonen 1906–08 FUF 6
120 (♦ hipiä), Kettunen Vir 1939 270 (? ositt. ~ iho),
Toivonen 1952 UAJ 24:3–4 45 (+ ly), SKES 1955 78, EEW
1982–83 365–66.

hivellä (Lönnr 1874; hämmurt. Savo Kain
KPPohjanm) ’sivellä, silittää, hioskella / über
etw. streichen, streicheln’ ~ ka hivellä ’hioa,
hivellä, sivellä’.
Johd. v:stä hioa (ks. tätä), vrt. myös hipaista.
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hiveltyä (Agr; länsimurt.) ’tulla araksi, heikoksi,
särkeä, kolottaa; riutua; nyrjähtää, venähtää /
empfindlich, schwach werden, schmerzen;
(ver)schmachten; verrenken’ ~ ka hiveltyö
’nyrjähtää, niukahtaa’ | ly hiveüdüdä, hivauzuda
’hiveltyä, venähtää’, hiveƒl hein ’niukahduksen
parantamiseen käytetty kasvi’ | ve hiveƒl hein id. | ?
vi (i)iveldada ’kuvottaa’.
Vrt. myös hiveltää ja hipua, hivua
(Tammelinus 1688) ’kulua, riutua’, hivellä ja
hivuttaa (ks. näitä) sekä hivettää ’aiheuttaa
kipua’, hivistää ’aristaa; hiukaista’.
Anderson 1893 Wandl 226 (sm ~ vi, vrt. hiuka), SKES
1955 78–79 (+ ka ly, ? vi), Hahmo 1985 JuhlakKylstra 55–
56, 59 (ositt. ~ hiuka; < germ).

hiven ks. hippu.
hivuttaa (Agr hiuttaa; yl.) ’hieroa, hangata,
hiertää; liikuttaa varovasti; riuduttaa, näännyttää /
massieren, (ab)scheuern; vorsichtig bewegen;
zehren’ ~ ink hiutt5a ’hioa, hangata, viilata’ | ka
hivuttoa ’hieroa, hangata, kuurata, lakaista’.
Mahd. johd. v:stä hioa, vrt. myös hivellä,
hiveltyä (ks. näitä).
ho, hoh, oho (Gan 1786) huudahduksissa,
päivittelyissä jne. / ’oh!’ ~ ka ho, hoh id.
Interj., jonka kaltaisia on muissakin kielissä,
vrt. myös hoi.
hoata (: hokaan), huata (: hukaan, molemmat
EPohjanm) ’huomata, hoksata / merken,
verstehen’, hokio ’ymmärrys’ ~ ka hoavata
’yrittää, aikoa, määrätä’ (? < sm)
< ruots, vrt. nr murt. håga ’ajatella, toivoa,
haluta jtak’, mr hughas, hogas ’olla rohkea’, nr
hug, håg, mn hugr ’mieli, ajatus; rohkeus’.
Toivonen Vir 1919 103 (sm < sk), Karsten 1934 FmS 2 124
(< nr murt. Sm), SKES 1955 80.

hohista (Jusl 1745; murt. hajat.) ’tohista;
humista, suhista (esim. tuuli) / rauschen, sausen’,
hohottaa ’nauraa’ ~ ka hohissa ’humista, suhista’
| ve hohotan ’nauraa hohotan’.
Onomat. sanoja, vrt. hohkaa, kohista.
Turunen 1949 KalSk 88 (onomat.).
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hohka1
(länsimurt.)
’hauras,
huokoinen;
rahkasammal / spröde, locker; Torfmoos’, hohko
(Jusl 1745; Häme) ’id.; höperö, tyhmä’,
hohkomainen
(Jusl) ’hauras,
huokoinen’,
hohkaantua ’haurastua, tulla huokoiseksi; tulla
hajamieliseksi’, hohkakivi (1838) ’laavakivi’.
Voi olla deskr. alkuperää ja kuulua hohkaa
sanan yhteyteen (koska ilma kulkee huokosten
kautta), vrt. myös huokua ja huokonen.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 80 (sm ~ lpN suok |sâ ’sarven
huokoinen kohta’), SKES 1955 79 (sm ? ~ lp).

hohka2 (Jusl 1745; lounmurt.) ’närhi t.
pähkinähakki / Eichel-, Tannenhäher’, hohko,
hohkaharakka id. ~ vi murt. Yohk, vanh. kiel.
(Göseken) öchk ’närhi’, ohkalind ’Carduelis
carduelis’.
Alk. ilm. onomat. sanoja.
SKES 1955 79 (sm ~ vi), EEW 1982–83 4011, 4044.
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hohkaa, hohkata, hohkua (Jusl 1745; etup.
länsimurt.) ’huokua, uhota; huoata, huohottaa;
hehkua / Wärme od. Kälte ausstrahlen’ ~ ka
hohkuo ’huoata’ | vi Yohata (prs. Yohkan) ’huoata,
huokaista’.
Ainakin ositt. deskr.-onomat. sana (vrt. ho).
EEW 1982–83 4011–12 (sm ~ vi).

hohtaa (Aschelinus 1697; yl. paitsi kaakkmurt.
PKarj), huohtaa ’hehkua, loistaa, kiiltää, säteillä /
schimmern, leuchten, strahlen’ ~ ink h%oht5a
’hohkaa, uhota’ | ka huohtoa ’hohtaa, huokua,
hehkua’.
Alk. ehkä deskr. sana, kuten hohkaa (ks. tätä),
vrt. myös hehkua.
Hakulinen 1933 StF 1:2 208, 213, T. Itkonen Vir 1987 169.

hohtimet (Schr 1637; yl.) ’kengityssepän pihdit /
Kneifzange’, yks. harv., vanh. hohdin, (1751)
hoftin ~ (sm >) ka hohtimet ’hohtimet, pihdit’; lpN
Lu murt. hohtimah < sm.
Tämä uudehko ammattitermi on ilm. saanut
vaikutusta germ sanueesta nr hovtång, murt. Sm
h%ovtang, hout5an, mmr hoftang ’(kengityssepän)
hohtimet’, nt hovtang, ns Hufzange id. (yhd.
sanoista hov, hof, Huf ’kavio’ + tång, Zange
’pihdit’) ja mukautunut loppuosaltaan -in
johtimisiin tekimennimiin.
Lindström 1859 KeltGerm 141 (sm < ruots), Mustonen
1894 SM 1 103 (♦ hohtaa), Ojansuu Vir 1909 56 (~ vi
vYotmed ’ottimet’, merkitys ja äänneasu < nr hovtång).

hoi (1611; yl.), interj. ’hallo!’, yhd. ja johd.
hoioi, hohhoi, hoi(h)kata, hoihottaa ~ ink ka ly
vi hoi ’hoi’.
Samantapaisia interjektioita on laajalti
muuallakin, esim. lp hoi, h%oi, nr nt as hoj.
Ganander 1786 NFL 1 174 (sm ~ vi), SKES 1955 79 (+ ka
ly; lp nr jne.), EEW 1982–83 368, 417.

hoikka (Schr 1637; yl.) ’ohut, hento, solakka,
laiha / schmal, schlank, dünn’, hoiketa, hoikentaa,
hoikistua ~ ink hoikka ’ohut, hoikka’ | ka hoikka
’id., hento, solakka, hieno, kaunis; köyhä, niukka’
| ly hoik, hoikk(e ’hoikka, ohut; heikko’ | ve hoik
id. | va oikka ’hoikka’ | vi murt. oik, oikka ’ohut,
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hieno, hento, hoikka’ (ilm. < sm t. va) | li (v)oik
’ohut’, v%oiti id.
Ahlqvist 1856 WotGr 140 (sm ~ va), Avel 1912 EKirj 7 138
(+ vi murt.), Kettunen 1922 LVeHA 1 39 (+ ve), Kettunen
1938 LivW 503 (+ li), SKES 1955 79 (+ ka ly; va < ink, vi
< sm).

hoilata (LPetri 1658; joks. yl., et. länsimurt.)
’huutaa, parkua / grölen’, hoilottaa ~ ka hoilata,
hoiloa, hoiluo ’hoilata, huutaa, loruta’ | vi hYoilata,
heilata ’hoilata, huutaa’ (sm > nr murt. hoil(a)
’huutaa’).
Onomat. sanoja, vrt. hoi.
Saxén 1895–98 Lånord 124 (sm > nr murt.), Mägiste 1929
EKeel 8 9 (sm ~ vi), Turunen 1949 KalSk 38 (♦ hoi), SKES
1955 79 (onomat.), Mägiste Vir 1958 143 (vi hYoilata kirj.
laina < sm).

hoippua (murt. yl.) ’horjua / schwanken,
taumeln’, hoipertaa, hoiperrella (Agr) ~ (t. sm >)
ka hoipertoa, hoipperoija, hoiperrella id. | vi
murt. oiberdada ’kompastua’ (ainakin lpIn
hoajppu∞d, hoibardalla∞d ’hoippua, hoiperrella’ <
sm).
Deskr. sanoja.
SKES 1955 79 (sm > vi oiberdada), LpIn 1 1986 177, 178
(lpIn < sm).

hoitaa (Salamnius 1690; yl.) ’hoivata, pitää
huolta; ohjata / pflegen, hüten; führen’, rinn.
(harv.) hoittaa, hoihtaa, hointaa, johd. hoito,
hoitua, hoitaja(tar) ~ ink hoitua ’säästyä, säilyä’ |
ka hoitoa ’hoitaa, hoivata, huolehtia; säilyttää’ |
va oit5a (prs. od'jan) ’hoitaa, säästää’ | vi hoida
’hoitaa, pitää, säilyttää’, hoid, hoius ’hoito,
säilytys, talletus’ | li voidq, (v)uidq ’hoitaa, pitää;
varoa’
? = lpPi suoito: påtsoi-s. ’poronhoito’ — sen
sijaan ainakin lpN hoi |tat, Lu håi´t%et, In hojdiad
’hoitaa’ < sm. Vrt. hoiva.
Ganander 1786 NFL 1 174 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
140 (+ va), Thomsen 1890 BFB 54 (+ li), Lagercrantz 1939
LpWsch 175 (sm > lpN), SKES 1955 79, T. I. Itkonen 1968
SUST 145 71 (sm ~ lpPi), Häkkinen 1987 ES 53.

hoiva (Gan 1786; yl. paitsi LounSm) ’huolenpito,
hoito; suoja (esim. myrskyltä); lievennys, lepo,
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virkistys, apu / Pflege, Schutz; Linderung, Ruhe,
Hilfe’, hoive ’huoma, hoito, suoja’, hoivata
’hoitaa, suojata’, hoivettaa ’id., auttaa’ ~ ka hoiva
’hoito, huoli; tuulensuoja; lepo, rauha, helpotus;
helppo, lievä; huono(kuntoinen)’.
Lienevät alk. taiv.-muotoja verbivartalosta
hoi-, jonka johd:ia ovat lisäksi hoittaa (LönnrLis
1886) ’suojata tuulelta’, hoitto ’tuulensuoja’,
hoimi (Hemm 1605), hoime, hoima ’hoiva, suoja’,
hoimia ’hoivata, suojata’, hoitaa (ks. tätä) ja ve
hoivit(ein ’huono, heikko, laiha’.
SKES 1955 79 (sm ~ ka; ♦ hoi-), Mägiste Vir 1958 143 (vi
hYoivata kirj. laina < sm).

hokea (Agr; yl., ei LUus EKarj Ink) ’puhua,
lörpötellä, toistella samaa asiaa; julistaa / reden,
schwatzen, immer noch einmal wiederholen;
herumerzählen’, hoku, hokema ~ ka hokuo ’hokea’,
? hokki l. hoka ’lörpöttelijä’ | va (Kukk) hokkia
(prs. hoen) ’hokea’ | vi murt. ogeda ’opettaa,
neuvoa’. — Sm > lpN hoakkât (Lu In Ko) ’aikoa,
käetä’, N hoakkâ, hoakko ’usein hoettu aie,
»hoku»’.
Alk. deskr. sanoja.
Qvigstad 1881 Beiträge 195 (sm ~ lpN), Wichmann 1901
WotjChr 109 (sm ~ votj «su{in{i, syrj «sun{i ’sanoa, puhua’),
SKES 1955 79 (+ vi murt., lp < sm), UEW 1988 786–87 (sm ?
~ perm).

hokki (Eurén 1860; yl.), hokka ’piikki, sakara
(esim. hevosenkengässä, jääkengässä) / Zacken,
Stollen (am Hufeisen, Schuh)’ ~ ka hokki ’piikki
(esim. hevosenkengässä)’. — Sm > nr murt. Sm
hokka, fokki ’hevosenkengän hokki’ ja lpN murt.
hokà id.
Saxén 1895–98 Lånord 124 (sm > nr murt.), Lagercrantz
1939 LpWsch 172 (lp < sm).

hokkuspokkus ’taikasana / Hokuspokus’
esiintyy useissa Euroopan kielissä, esim. nr
hokuspokus (hockspocks 1694), engl hocuspocus
(jo 1624), ns Hokuspokus, ital ocus bocus, unk
hókuszpókusz jne. Alkuperä epäselvä; sanan on
usein arveltu lähteneen katolisen kirkon
ehtoollisseremonian sanoista (lat) hoc est corpus
(meum) ’tässä on (minun) ruumiini’.
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Hellquist 1939 SEO 360, TESz 2 1970 132.

hoksata (Gan 1784; yl., ei Verml), hoksia
’huomata, äkätä, keksiä, ymmärtää / bemerken,
begreifen, kapieren’, (sm >) ink hoksata
’huomata’ | ka hoksata, hoksie ’huomata, älytä,
ymmärtää’ (niin ikään lpN hok |sat (In Ko)
’hoksata, älytä’ < sm)
< ruots, vrt. nr murt. Sm håkks(a) ’aikoa,
tarkoittaa, miettiä, muistaa, huomata’, mr hoxa,
hughsa ’ajatella, miettiä, keksiä, huomata’ = nn
hugsa ’huomata, haluta, muistaa’, mn hugsa
’ajatella’.
Ganander 1786 NFL 1 176 (sm ~ ruots), Lindström 1859
KeltGerm 54 (sm < germ), Lönnrot 1874 SRS 1 184 (<
hugsa), Setälä 1912–13 FUF 13 367 (< nr murt. håksa),
Lagercrantz 1939 LpWsch 172 (lpN < sm < sk), SKES
1955 79.

holhota (Agr; yl., harvinaisempi PSavo Kain
Peräp) ’huolehtia, hoivata, vaalia / Vormund sein,
pflegen, hüten’, johd. holhittaa ’ohjailla’, holho
(Agr) ’suojelu, varjelu’, holhous, holhokki; sm >
lpIn holho∞d ’holhota’.
Alkuperä epäselvä, mahd. deskr. lähtöä, kuten
ainakin (paik. murt.) holhota, holkkia ’ahnehtia’ (>
lpN hoal |kot id.), holk(k)o ’ahne’ ja ka holhota
’huhuta’, holhottoa ’puhua t. tehdä jtk
äänekkäästi’, holhu ’huhu’.
LpIn 1 1986 179 (lpIn < sm).

holi (lounmurt. KaakkHäme Savo Verml) ’kolo,
reikä / Loch’
< nr hål, mr hol, hul id. jne. Vrt. holo.
holista (Gan 1786; yl.) ’loiskua, hölskyä, läiskyä /
platschen, schwappen’, holata (: holajaa, JuslP)
id., johd. holahtaa, holina ~ ka holissa ’solista;
hölistä’, hoƒlata ’loiskua’, holajoa ’hälistä,
solista’, holineh.
Onomat. sanoja.
holkeri (Peräp Ruija) ’jäämeren hai, Somniosus
microcephalus / Eishai’
todennäk. < nn haakjäring (= nr håkäring) id.
(nn haa, hå, nr hå ’piikkihai’, vrt. hai). —
Samasta lähteestä on myös lpN hoak%erig, josta sm
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sana äänneasun perusteella voisi myös olla
peräisin.
Paulaharju 1928 RuijanSuom 549 (sm < nn), Vuorela 1979
KpS 78.

holkki1 (Lönnr 1874; joks. yl.) ’imuke;
(lounmurt. LUus Satak Häme) puuastia, iso amme
t. tiinu; (myös ISm EKPohjanm) hela, hylsy /
Zigarettenspitze; Holzgefäß, große Wanne;
Muffe, Hülse’
< nr holk ’hela, hylsy; pönttö, kaukalo’, mr
holker ’kiulu, tuoppi’ = mn holkr ’hylsy, putki’, nn
holk ’puuastia’.
Karsten 1934 FmS 2 125 (sm < nr), Wessman 1936 FmS 4
105– 06, SKES 1955 80.

holkki2 (Schr 1637; ei murt.) ’rahtialus, proomu /
Frachtschiff, Prahm’
< vur nr holk ’suurehko (varasto)alus’, mmr
holker < kas holk, hul(li)k ’suurehko rahtialus’ <
klat hulca ? < kr (h)olkás ’rahtilaiva’; ellei
kyseessä ole alk. sama sk sana kuin s. v. holkki1.
Lindström Suomi 1852 21 (sm ~ kr), Lindström 1959
KeltGerm 15 (sm < germ), Streng 1915 NRL 33 (< vur < kas
< kr), SKES 1955 80.

hollata (Gan 1786; yl.) ’säilyttää, pitää; hallita,
ohjata / (fest)halten, beherrschen, lenken’ (> lpIn
holliia∞d ’pitää’)
< nr hålla (= mr holla, halda, isl halda, nt
holde, ns halten jne.) ’pitää, säilyttää’; tämän johd.
nr hållare ’pidäke, tuki’ > sm hollari id. Vrt.
myös holli ja holtti.
Renvall 1823 SSK 1 82 (sm < nr), LpIn 1 1986 179 (lpIn <
sm).

holli (Gan 1786, hollikyyti 1738; yl.) ’etäisyys,
välimatka, (postin tms.) kyytiväli; kyyditys;
suunta; paikka / Abstand, (Post)strecke;
Beförderung; Richtung; Stelle’ (sm > ka holli
’kyyti; väylä, käytävä, suunta’)
< nr håll ’ote; välimatka, etäisyys; suunta,
taho’, mr hald, hoold, holl id. jne. Samaa sanuetta
kuin nr hålla (ks. hollata), vrt. myös holtti.
Renvall 1823 SSK 1 82 (sm < nr), SKES 1955 80.
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holma (Forseen 1738; LounSm Kymenl
EPohjanm rannikko) ’luoto, saari / Klippe, Insel’,
murt. myös ’laidunhaka (Häme); tuulensuoja
(Savo Kain)’, johd. holmata ’suojata tuulelta’ ~
ka holma ’koste, suoja’, holmie ’tyyni,
rauhallinen’
< nr holme, murt. holm, hållm(a) ’saari, luoto;
metsäinen mäki’, mr holme, holmi, hulmber = nt
nn holm, mn holmi, holmr ’saari’ (ruots myös > vi
murt. holm, olm ’saari, saareke’).
Ariste 1933 ERL 48 (sm < nr; vi < nr t. sm), Karsten 1934
FmS 2 125 (sm < nr), SKES 1955 80.

holo (Flor 1678; lounmurt. Satak Häme) ’kolo,
onkalo, ontelo; ontto / Loch, Höhlung; hohl’,
johd. holoinen ’ontto’, holo(t)a ’kovertaa’
< sk, vrt. ksk *hol%o: nr håla ’luola, onkalo,
kolo’, mr hola id. jne. (lpN hoallo ’kolo, ontelo’ <
joko sk t. sm). Vrt. holi.
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ ruots), Lindström 1859
KeltGerm 54 (sm < germ), Thomsen 1869 GSI 44 (< sk),
SKES 1955 80 (+ lpN < joko sk t. sm).

holoppa (Eurén 1860) ’kelvoton, kunnoton, kurja
/ untauglich, elend, arm’ ~ ka holoppa ’palvelija’ |
vi murt. holop(p) ’tomppeli’
< ven holóp ’(maa)orja’.
Lönnrot 1874 SRS 1 187 (sm < ven), Nissilä Vir 1956 60
(samoin), EEW 1982–83 372.

holottaa (Jusl 1745; yl.) ’puhua, lörpöttää
kovaäänisesti, huutaa; hoilottaa; valuttaa, juoda
ahneesti / schwadronieren; grölen; vergießen,
gierig trinken’, holakka (hämmurt.) ’suupaltti’,
holu (JuslP, Gan 1786) ’(juopuneiden aiheuttama)
meteli’ ~ ka hoƒlottoa ’huutaa, hoilottaa’ | vi murt.
holotada ’hoilata’.
Onomat. sanoja kuten hölöttää, hoilottaa jne.
Vrt. myös holista.
EEW 1982–83 370–71, 372.

holtti (Gan 1786; yl.) ’pito, kestävyys, voima /
gute, feste Haltung, Beherrschung, Kraft’, et.
kielt. yhteyksissä: (esim. kädessä) ei ole holttia;
johd. holtiton, holtata ’pitää, tukea’ ~ (t. >) ka
holtti ’ryhti, tarmo, voima, pontevuus’
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< sk, vrt. nr håll, mr hald, hoold, nn kas holt
’pito, ote, kunto, tarmo, kestävyys’. — Sk taholta
myös lpN hoal |dâ ’voima, kyky’. Samaa germ
pesyettä ovat myös s. v. holli ja hollata mainitut
sanat.
Karsten 1934 FmS 2 125.

holvata1 (Agr; etup. länsimurt.) ’muurata, tehdä
holvi / mit einem Gewölbe versehen’
< sk, vrt. nr välva, mr hvælva, mn hvelfa
’holvata’, holfinn ’holvattu’, nn holva = ns
wölben ’holvata’, kas welwen (> vi vYolvida id.; li
veƒl ƒlq < latv velv%et id.). — Voi olla myös omap.
johd. sanasta holvi, ks. tätä.
Renvall 1823 SSK 1 83 (< ruots hvälfva), Streng 1915 NRL
34 (< mmr hvälva), Karsten 1934 FmS 2 125 (♦ holvi),
Kettunen 1938 LivW 477 (vi < kas, li < latv), SKES 1955
80 (< nr mr mn).

holvata2 (Gan 1786; itämurt. PSm) ’valaa, kaataa
(vettä), sataa kovasti / ver-, ergießen; regnen’,
holvaista ’loiskauttaa, huljauttaa’ ~ ka (Kiestinki)
holvata ’valaa, syytää (vettä)’.
Ehkä deskr. alkuperää, vrt. holista ja holottaa.
Toisaalta voi olla lainaa samasta germ sanueesta
kuin holvata1, esim. nr v:n välva merk. myös
’kumota’.
Karsten 1936 FmS 4 439 (vrt. nr murt. (Vi) holva ’kumota,
kaataa (vettä)’).

holvi (Schr 1637; etup. länsimurt.), holma
(Mäntsälä) ’kaareva kattorakenne; holvikattoinen
huone, uunin kupu / Gewölbe’, holmi ’(hämmurt.)
id.; (kaakkmurt. PKarj Savo) uunin vetoaukko’
< sk, vrt. nr valv, mmr mn hvalf, nr murt.
(mm. Vi) holv, holw, mon. holwer ’holvi’. — LpN
hol |vi ’kirkon holvi’ < sm, kun taas vi vYolv ja li
veƒlm, velv ’holvi’ < kas welwe; sen sijaan vi olv
(g. -i), olm (g. -i), ulv (g. -i) ’savuaukko
rakennuksen päädyssä’ mahd. < ruots t. sm. Vrt.
holvata, hormi, valvi.
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ ruots), Becker 1824 FGr 3
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 59, 63 (samoin), Qvigstad
1881 Beiträge 195 (sm > lp), Streng 1915 NRL 34 (sm <
mmr), Saareste 1924 LVEM 1 186 (vi < sk), Kettunen 1938
LivW 477 (vi li < kas), SKES 1955 80, EEW 1982–83
1831.
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home (Schr 1637 hometh; yl.) ’Schimmel(pilz)’,
homehtua ~ ink home | ka ly ve homeh ’home, –
sieni’ | va (em(e, om(e, (Kukk) home id. — LpKo
h%om3a ’home’ sekä In homehtu∞d ’homehtua’, N
homâtuvvât ’menettää voimansa ja makunsa
(leipä), kellastua (ruoho), tulla vanhuuden
höperöksi’ < sm.
Ahlqvist 1856 WotGr 141 (sm ~ va), Setälä 1890–91 ÄH
309 (+ ka), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 50 (lpKo < sm),
Kettunen 1922 LVeHA 1 17 (+ ve), SKES 1955 80 (lpN <
sm), LpIn 1 1986 179 (lpIn < sm).

homma (Eurén 1860; yl. paitsi Verml Ruija) ’työ,
puuha, asia / Arbeit, Sache’, hommata, hommailla
~ ink ka homma (? < sm) ’homma, puuha, työ’,
hommata | va omma ’homma’. — Sm > nr murt.
Sm homma ’homma, työ, puuha’ ja lpN hom |ma,
In hommia id.
Lagercrantz 1939 LpWsch 172–73 (lpN < sm), Hakulinen
1946 SKRK 2 12, Wessman 1954 FmS 15–16 42–48 (nr
murt. < sm), LpIn 1 1986 179 (lpIn < sm).

hom(p)sata
(Gan
1786;
murt.
hajat.),
homs(s)ottaa, homsuttaa ’olla huolimaton,
hutiloida; löntystää / etw. nachlässig tun; zotteln’
~ ka homs(s)oa ’hampsia’ (mahd. < sm, kuten
myös lpN hoamsestit ’sättiä, puhua pötyä’).
Voivat ositt. olla omaperäistä deskr. lähtöä,
ositt. kuitenkin selvästi < nr murt. håmss(a),
homms, humsa ’olla huolimaton, hutiloida’, vrt.
myös homsa.
Rietz 1862–67 SDL 240–41 (sm ? < nr murt.), Saxén 1895–
98 Lånord 125 (nr murt. ? < sm), Wiklund 1896 SUST 10
214 (lp < sm), Wessman 1936 FmS 4 148 (sm < nr), SKES
1955 80.

homsa, hompsa, homso, homs(s)u (Gan 1786;
murt. hajat.) ’huolimaton, hutilus / nachlässig;
Schlampe’ ~ (t. >) ka homs(s)u ’hompsa’
< nr murt. homsa, håmsså, håmssu
’huolimaton nainen, homssu’. Vrt. hom(p)sata.
Rietz 1862–67 SDL 240–41 (sm < nr murt.), Saxén 1895–
98 Lånord 125 (nr murt. ? < sm), Wessman 1936 FmS 4
148 (sm < nr), SKES 1955 80.

SSA

honka (Agr; yl.) ’kookas, vanha mänty / hohe,
alte Kiefer’, hongisto ’honkametsä’, honkio
’hongasta koverrettu ruuhi’ ~ ink honka | ka honka
’honka; vanha ja suuri mänty’, honko(i) ’yhdestä
(honka)puusta koverrettu ruuhi’ | ly hong((e)
’honka’, hongik ’hirsimetsä’, hongoi ’haapio,
yhdestä puusta koverrettu vene’ | ve hong ’mänty’,
hongi«sƒt ’männikkö’ | va honka ’suuri, paksu puu
(esim. kuusin h.), (Kukk) honka, petäjä’ | vi hong,
honga(s)puu, murt. ongas (g. onga) ’suuri vanha
petäjä’. — Ims > ven murt. hónga, kónga, kónda
’luja, tervainen petäjä; terve, luja puu; vahva’ (>
syrj konda ’kuivunut puu’).
Sjögren 1828 GS 1 240 (ven < sm), MUSz 1873–81 264
(sm ~ vi hongapuu), Pogodin 1904 Severnorussk 65 (+ ka;
> ven), Kalima 1910 SUST 29 64 (ims > ven > syrj),
Kettunen 1913 SUST 34 9 (+ vi ongas), Kalima 1915 OLR
238, Kettunen 1922 LVeHA 1 6 (+ ve), Mägiste 1928
Demin 148, Vasmer 1953 REW 1 612, SKES 1955 80,
EEW 1982–83 374.

hontelo ks. honto.
honto (Jusl 1745; länsimurt.), hontto ’ontto,
tyhjä; lahonnut; (VarsSm) vesilinnun pönttö,
uuttu / hohl, leer, morsch; Nistkasten für
Wasservögel’, hontoinen ’ontto’, hontalo, hontelo
(yl.) ’ontto; pitkänhoikka ja veltto, heikko;
huolimaton, kelvoton, taitamaton’ ~ ka honto
’ontto, laho; ohutvartinen, heikko, hento’ | ? ly ve
hond ’huono’, ve honn(eda ’huonota’ (tämä voi
kuulua huono sanan yhteyteen).
Todennäk. kontam. hoto (ks. tätä) + onto,
ontto, ontelo (♦ onsi).
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1859 MélR 3 716 (+ li), E. Itkonen Vir 1944 356 (+ lpKld
T), SKES 1955 81 (+ lpLu).

hoppu (Hemm 1616; yl.) ’kiire / Eile’, hoputtaa,
hoppuilla, hopakka (länsimurt.) ’hätäinen
ihminen, hutilus; kiire, hoppu, tohina’, hopakko
(KaakkSm) id. ~ ka hoppu ’kiire; tuska, vaiva;
riita’, hoputa ’hätäillä; riidellä’, hoppuvuo
’riitaantua’ | ly hop (mon. hoppud) ’riita’, hoppuilda
’riidellä’. — Sm > lpN hoap |po (Lu In Ko) ’kiire,
hoppu, hätä’.
Castrén Suomi 1844 37 (sm ~ lpN In), Lönnrot 1854 Enare
222, Setälä 1890–91 ÄH 287, Lagercrantz 1939 LpWsch
175 (lp < sm), SKES 1955 81 (+ ka ly).

horho (JuslP, Gan 1786; Satak PHäme), horha
’syvä rotko, vesiperäinen syvänne, notkelma /
Schlucht, feuchtes Tal’
? < germ (*forh%o), vrt. mn for ’vako, oja,
syvänne’, nn isl for ’id., (joen) uoma’, nr fåra
’vako, uoma, ura, uurros, juonne, kouru’, ns
Furche ’vako, lovi’. Vrt. kuitenkin horkama jne.
s. v. horo.
Nikkilä 1988 Suomi 143 123–27 (< germ).

horisontti (WK 1701 Horizondin (g.); murt. harv.)
’taivaanranta / Horizont’, paik. myös ’kello;
ymmärrys (»yli horisontin»)’
< nr vur horisont, horizonte = ns Horizont jne.
<< kr horíz%on ’rajoittava’.
Lönnrot 1874 SRS 1 193 (sm < kr), Hellquist 1939 SEO
363, Koukkunen 1990 Atomi 167–68.

hopea (Agr; yl.) ’Silber’ ~ ink hopp‰ıa | ka hopie |
ly hobed, hobje, hobd'u ’hopea’ | ve hobed ’id.;
(E) pehmeä’ | va (ep(ea | vi hYobe (g. -da), E hYope | li
(eC bdq, iC bdi ’hopea’
= lpLu suohp%e, suop%es (E), Kld s%ubbed (T)
’pehmeä, taipuisa’ (vksm *«sopeda ’pehmeä’).

horista (Jusl 1745; yl., ei Peräp) ’höpöttää, puhua
sekavia, houria; (hajat.) korista, murista / albern,
wirres Zeug reden; knurren’, horata (: horaa t.
horajaa) ’höpöttää, houria; (länsimurt.) hörppiä,
ryystää’, horia ’ryystää, hörppiä’ ~ ka horissa
’hyristä, hurista, surista; kuorsata, korista; puhua
joutavia, jaaritella’, horajoa ’hyristä, surista’ | ly
hori«zend ’kuorsaaminen’ | ve horaht(eitta
’hurauttaa’, E horaz%otta ’kuorsata’ | vi hYoriseda
’murista, häristä’. — Sm > nr murt. Sm hora, hor,
håra ’puhua epäselvästi, horista’.
Onomat. sanoja.

Ganander 1786 NFL 1 179 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1
564 (+ va), Sjögren 1839 GS 1 634 (+ ka ve), Wiedemann

JuslP 109a (horata ~ horkka), Vendell 1890 Finnby 74 (nr
murt. < sm), Wessman 1956–57 FmS 17–18 16 (samoin).

Kettunen 1922 LVeHA 1 8, 27 (sm ~ ve), Mägiste 1928
Demin 112 (sm ve ~ huono), Collinder 1932 Urgerm 137
(vrt. hoto ja onsi), Turunen 1946 SUST 89 82 (+ ly),
Mägiste 1955 ETRA 2 82, SKES 1955 80.

SSA

horjua (Agr; yl.) ’huojua / schwanken’,
horjuttaa, horjahtaa ’huojahtaa; eksyä, hairahtua’,
horjakka ’hutera’, horilo (paik. itämurt. Pohjanm)
’pitkä ja huojuva esine t. ihminen, hujoppi’ ~ ink
horjua, horjutt5a | ka horjuo ’horjua’,
horjahtoa(kseh) ’horjahtaa’, horjakko ’horjakka’.
Ehkä deskr.-lähtöinen sana, vrt. myös ka
herjahtoa ’horjahtaa’, herjahella ’horjahdella,
hoippua’ sekä toisaalta sm horia (laajalti murt.)
’etsiä, hapuilla, haparoida’ (voi kuulua horata,
horista ’houria’ sanan yhteyteen).
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katto / Kanal od. Öffnung für die Zu- bzw. Abluft
des (Schmiede-) ofens; Gewölbe über dem
Darrenofen’, (ilm. sm >) ink hormi ’uunin
savukanava’
< nr forma ’hormi’, form ’rautakehikko
hormissa uuninpeltiä varten, ahjossa oleva
puhallusaukko; sitä muistuttava kuonahormi;
vesijohto(putki)’ (< lat forma ’vesijohtoputki’). —
Merkitykseen (’holvattu katto’) ja myös
äänneasuun (KaakkSm holmi ’savukanava t. sen
aukko’) on ositt. vaikuttanut sana holvi (ks. tätä),
ja myös ven gorn (h-) ’torvi’ sanan vaikutus on
mahdollinen.

Genetz 1877 KL 16 (sm ~ ka herjahtoa).

horkka (JuslP, Gan 1786; etup. itämurt.)
’vilutauti, kuume; puistatus / Wechselfieber,
Schüttelfrost; Frösteln’, horkkaheinä (Haartman
1759),
horkkakipeä
(LounSm)
’huono-,
puolikuntoinen’, unen horkka t. horke (LounSm
Häme) ’kevyt uni’ ~ vi (Hupel, Wied; paik. murt.)
ork (g. orga), hork ’kuume-, vilutauti’.
Voi olla yhteydessä horata ’houria’ sanaan.
JuslP 109a (~ horata), Loorits 1928 LRU 3 249 (sm ~ vi),
SKES 1955 81, EEW 1982–83 1845.

horma (JuslP, Gan 1786; Satak EPohjanm Peräp
Länsip), horsma (yl., ei LounSm) ’kukkivia
ruohokasveja: Epilobium, (harv. myös) angervo,
Filipendula
/
Weidenröschen; Mädesüß’,
hormaheinä, hormu ’horsma (Satak Häme Peräp),
angervo (LUus, paik. Häme)’, muita asuja (hajat.)
formu, forsma, horsku, horsuin, horsumi, orsmu,
vormu ~ ka horma, horsma ’horsma’ | ly
horm(hei7n) id. | ve horm(hein), horme-, hörmh‰ın
’horsma’ | vi vorm(ikene) ’mesiangervo’,
vYorm(ikene) ’id.; humalanvieras’. — Sm t. ka >
lpN hor |bma, Kld x%o¢rm3a ’horsma’; ims > ven
murt. górma, formá ’angervo, horsma’.
Kalima 1915 OLR 93 (sm ~ ka lpN; ka > ven), Lagercrantz
1939 LpWsch 173 (lpN < sm), T. I. Itkonen 1943 KV 22 49
(lpKld < ka), SKES 1955 81 (+ ly ve vi), EEW 1982–83
429.

hormi (Eurén 1860; etup. itämurt.), rinn. horma,
hormu (Gan 1786, jolla myös mon. formut), horni
(Häme PKarj PSavo) ’savukanava t. –aukko, ahjon
ilmatorvi; tuuletuskanava; riihen uunin holvattu

Butkov 1842 OFSlovah 57 (sm ~ ven), Ahlqvist 1871 KO
56 (? < ven), Ahlqvist 1875 KW 62 (? < nr forma), Sirelius
1911– 12 FUF 11 41 (? < nr horn ’sarvi; sarven muotoinen
esine’), Valonen 1963 SUST 133 473–74 (hormi, holmi ja
horni ovat kaikki holvi sanan variantteja), Ruoppila 1967
KalKansank 128 (< nr forma).

horna1 (Gan 1786; yl.) ’turmion paikka, perikato;
helvetti (vasta Lönnr 1874) / Hölle’ ~ ka horna
’horna, hiisi, helvetti’ | va (Kukk) horna ’horna’
(nämä ? < sm).
Mahd. sama sana on alkuaan horna, horno
(JuslP, Gan; paik. murt.) ’horros(tila), uinahdus,
tainnos, kuorsaus’ (? deskr. alkuperää; vrt. hornata
’kuorsata’, mutta toisaalta myös horista ’houria’).
Voitaisiin ehkä lähteä merkityksestä ’horros,
noidan hurmostila’ > ’myyttisten henkien
olinpaikka’ > ’manala’ > ’turmion paikka,
helvetti’.
Toisaalta tähän on yhdistetty a. horna, hornea
(ks. tätä). Rinnastus on kuitenkin epävarma, kuten
myös sl alkulähteen oletus (vrt. ven gorn, murt.
góron ’ahjo, liesi, (sulatus)uuni; torvi’) tai
rinnastus germ kielten ’sarvea’ merkitsevään
sanaan (mn ags horn, ns Horn < *horna-).
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven), Saxén 1905 Bidrag
281– 82 (< sk horn ’vuori’), *Setälä 1931 SST 1 27–29 (~
horna ’uni’ ~ horros, hornea), Karsten 1934 FmS 2 126
(kuten Saxén), SKES 1955 81 (kuten Setälä), Koivulehto
1982 Esit (? < germ ’sarvi’).

horna2, horni (paik. lounmurt. Satak PPohjanm)
et. yhd:ssa (Flor 1678) bläkhorni, plekhorn(a),
pläkhoorna ’mustepullo / Tintenfaß’
< nr horn: bläckhorn id.

SSA

hornea (JuslP, Gan 1786; yl. paitsi LounSm
Länsip), ’haalea, viileähkö, kolea, kalsea; kolkko,
pelottava / lau; kühl; unheimlich’, hornakka
(kaakkmurt.)
’pelottava,
kolkko’,
horna
(hämmurt. EKarj ESavo) ’viileä’ ~ ka hornie
’haalea, lämpimähkö’ | vi (h)Yorn (g. -a) ’hento,
herkkä’ | li v%orna ’heikko, hauras, hento’.
Mustonen 1893 Suomi 3:7:3 21 (sm ~ vi), Hakulinen Vir
1930 275 (~ horna), Setälä 1931 SST 1 28–29 (+ li), SKES
1955 81, EEW 1982–83 4028.

horo (Gan 1786; länsimurt.) ’(s.) kolo, halkeama,
rako; (a.) väljä, avara / Öffnung, Spalte; weit’:
horolla(an) ’auki’, horottaa ’olla auki, raollaan,
ammottaa’, huom. myös horkama (PSatak
EPohjanm) ’repeämä, rako, kolo, ammottava
aukko’, horkko ’ontto; ontelo, kolo’ ja horkoinen
’hauras, huokoinen’ ~ vi murt. hork ’kuohkea,
löysä, harva’: horguh, horgun ’löysässä,
harallaan’, horkvala id.
Ehkä deskr. sana. Tähän mahd. myös
hornottaa (paik. murt.) ’ammottaa, olla auki’ ja
»(kankaan reuna on) hormalla» (JuslP, Gan) ’?
huonosti päärmätty, s. o. auki’, jota on
erheellisesti luultu olemattoman *horma ’ryppy’
sanan edustajaksi.
SKES 1955 81 (sm horkko ~ vi hork), Kulonen Vir 1990
328– 30 (hormallaan, *horma sanoista).

horros (Agr; yl.), horrus ’kevyt uni; hurmos(tila)
/ Halbschlaf; Ekstase’, hort(t)o id.: mennä hortoon,
olla horrossa; hortoilla (PSatak PHäme
EKPohjanm) ’olla puolinukuksissa, kuljeksia
ajatuksissaan’,
hortua
’nukahtaa,
vaipua
horrokseen; torkkua’, horre: (unen) horteissa (yl.),
vrt. myös hore: horeissa (PSavo) ’puoliunessa’ ~
ka horroksissa, horruksissa: (unen) horroksissa (?
< sm) ’puoliunessa’.
Alk. ehkä deskr.-onomat. sanue, vrt. horista ja
houria.
horsma ks. horma.
hortoilla ks. horros.
hosia (JuslP, Gan 1786; etup. Peräp Länsip, hajat.
muualta
länsimurt.),
rinn.
hosiainen,
hosiaiskorte, hosio, hossi, hose, hoisruoho;
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(melko laajalti itämurt.) huosia(korte), huosiain,
huosio(korte) ’kangas-, joskus myös järvikorte,
Equisetum hyemale tai fluviatile / (Winter-,
Schlamm-)Schachtelhalm’
~
ka
huosja
’(kangas)korte’ | ly huod' ∆«z((e) | ve ho/zj | va (e/z/za,
(Kukk) h%osia (< sm) | vi osi (g. osja), murt. oosi |
li vo∆«z5a id. (sm > lpN hoa«s |«sâ, Lu U åssj%e, Pi
%o«s«sie ’korte’).
Ilm. samaa alkuperää kuin huosia ’pesin
(usein kangaskortteestakin tehty)’, vrt. nr murt.
skäfte(gräs), skurskäfte t. fräken, skavfräken, -gräs
’kangaskorte’, joissa skäfte samaa alkuperää kuin
skaft ’varsi’, skura ’hangata, pestä esim.
huosialla’, skava ’hangata, hieroa’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (sm ~ ve), Wichmann 1911–12
FUF 11 243–44 (+ ka), Toivonen 1928 FUF 19 87–88 (+ ly
va vi), SKES 1955 81–82 (lp < sm, vrt. huosia).

hoski (Satak hämmurt. KPPohjanm), hoske
(JuslP, Gan 1786), hospi, hosti (hämmurt.), höski
(yl. tunnettu), lisäksi hajat. huoske, huoski, vuoksi
’lestin (nahkainen) korokekiila / (lederner)
Auflagekeil für den Leisten’
< nr murt. hyssko, hössk, huosko jne. id. < kas
h%us(e)ken ’pieni talo, kotelo’.
Rietz 1862–67 SDL 276, Toivonen 1952 NPhM 53 322,
SKES 1955 82.

hospitaali (1638; murt. hajat.) ’sairaala,
mielisairaala / Krankenhaus, Irrenanstalt’
< nr vur hospital ’id.; hoitolaitos’ < saks
hospital ’sairaala, turvakoti’ << klat hospitalis, -le
’vieraanvarainen’ (saks myös > vi hospidal, -tal
’sairaala’). Vrt. hotelli.
Lönnrot 1874 SRS 1 196 (sm < lat), Streng 1915 NRL 34
(< vur < lat), SKES 1955 82, EEW 1982–83 338.

hosua (Agr; yl.) ’huitoa, sohia; lyödä, ruoskia;
hätiköidä / fuchteln; schlagen, peitschen; etw.
übereilt tun’, hosata, hosia, hosaista; hosa, hoska
’nuoren koivun lehvistä t. kuusenoksista tehty
huiska; sammutusväline; luuta’ ~ ka hosuo ’hosua,
huitoa’ | vi murt. (h)Yosuda ’leikata viljaa sirpillä’.
— Sm > lpN hoassât ’lyödä, hakata, touhuta’.
Vrt. huosia.

SSA

Mustonen 1893 Suomi 3:7:3 18 (sm ~ vi), Wiklund 1896
SUST 10 214 (+ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 176 (lp <
sm), SKES 1955 82.

hotaista (Gan 1786; yl., ei Verml) ’huitaista,
hosaista, sipaista, pyyhkäistä; hotkaista, haukata;
tokaista / etw. notdürftig oder überhastet tun’ ~
ka
hotaissa ’hotaista, huitaista, lyödä,
läimäyttää; haukata, hotkaista’.
Deskr. sanoja kuten myös lähimerkityksiset
hotia, hotista, hotkia, ks. tätä. — Nr murt. Sm
hot(a), h%ot: hotar ’hätäillä, hosua’ < sm hotia,
hotaista; vrt. myös hosaista s. v. hosua.
Saxén 1895–98 Lånord 125 (nr murt. < sm), Toivonen 1928
FUF 19 92 (deskr.).

hoteet (Gan 1786; et. itämurt. KPPohjanm):
hoteissa ’hallussa, huostassa / in jmds. Obhut, in
Verwahrung’, (elää) omissa hoteissa ’itsenäisenä,
riippumattomana’ ~ ka hoteissa id.
On epävarmaa, kuuluuko tähän myös ka
hoteissa ’meneillään’: (panna leikkoami7ni) hodeih
’(panna viljanleikkuu) käyntiin’. Ainakin tämä
liittyy ven-peräiseen sanueeseen hotie ’kulkea’
(ven hodíƒt id.), ks. myös hotu.

H 156

hotka (kaakkmurt. Ink) ’nopea, ripeä’ ~ ka hotkoi
’keveä, nopea, notkea’, hotko ’nopeasti’ | ve hotk
’nopea’, hotkas, hotka«sƒt i ’nopeasti’.
Ruoppila 1986 Suomi 136 13 (kaakkmurt. hotka ’joutuisa’
< ven).

hoto (Jusl 1745; länsimurt.), hotto (Lönnr 1874;
VarsSm Satak Häme EPohjanm) ’ontto, tyhjä;
laho, sisältä pehmennyt; pehmeä, kuohkea,
hauras; avara; (kuv.) hölmö / hohl; faul; weich;
offen; ungeschickt’; tähän kuuluvat ilm. myös
hoto ’lörpöttelijä’ (> nr murt. Sm hoto(ger) id.),
hotottaa ’puhua kovaa t. epäselvästi’, joihin vrt.
ka hotakko ’lörpöttelijä, kylänkävijä’.
Deskr. sana. Vrt. myös hotaista, hotkia ja
honto.
hotsia (KaakkSm PKarj) ’viitsiä, välittää / Lust
haben, sich etw. daraus machen’, hotsittaa
’huvittaa’
< ven hotéƒt (prs. yks. 1. p. hoVcú) ’tahtoa,
haluta’, hotéƒtsja (prs. yks. 3. p. hóVcetsja) ’huvittaa,
haluttaa’.
Plöger 1973 RL 55, Vahros 1974 Sananj 16 167.

Ojansuu 1916 SKTT
’lampaannahka’).
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hotelli (1865; yl.) ’Hotel’
< nr hotell = ns Hotel (> vi hotell id.) < ransk
hôtel < mransk hostel < lat hospitalis
’vieraanvarainen’; siis alk. samaa juurta kuin
hospitaali, ks. tätä.
Lönnrot 1874 SRS 1 196 (sm < ransk), W. Streng 1911
Sivistyssanoja 18, Koukkunen 1990 Atomi 169.

hotkia (Mennander 1699; yl., ei Ink) ’ahmia /
hinunter-, verschlingen’, hotkaista ’ahmia,
nielaista, haukata’, hotka, hotko (LounSm EHäme
kaakkmurt.), hotki (PSatak PHäme) ’ahmatti’,
hotosuu (LounSm) id., hotostaa (hajat.) ’ahmia’.
Deskr. sanoja kuten mm. hotmia ’syödä
hotkia’. Vrt. myös hotaista ja (suu) hoteellaan
’auki’ (vrt. hoto) ja hoteissaan (LounSm
EPohjanm) ’malttamattomana’. — Osittain tähän
sanueeseen on voinut vaikuttaa myös ven hódkij
’nopea’ (v:stä hodíƒt ’kulkea’), josta ainakin sm

hotti (Eurén 1860; itämurt.), hotta ’pieni kala,
esim. muikku, kuore / kleiner Fisch: Kleine
Maräne, Stint’, hottinen (JuslP, Gan 1786; Kain
PPohjanm Peräp Länsip) ’varpunen’ ~ ka hötti
’muikku, pieni kala‚ pieni kaalinkerä’, höttine
(demin.) id. | ly höƒt ƒt iaine ’muikku ensimmäisenä
kesänä’.
Deskr. sanoja.
hotu (Lönnr 1874; kaakkmurt. PKarj Savo) ’tie,
väylä, suunta / Weg; Richtung’ ~ ink hotu
’(kulku)reitti, vauhti’ | ka hotu ’tie, reitti, suunta,
väylä; matka; temppu’ | ly hod(u) ’vauhti; väylä,
kyyti’ | ve hod ’väylä, kulkutie’
< ven hod ’kulku, käynti, meno, matka,
vauhti, suunta; temppu’.
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven), Lönnrot 1874 SRS 1
197 (sm < ven), Rytkönen Vir 1935 258 (+ ka), Kettunen
Vir 1955 178 (+ ly ve), SKES 1955 82, Plöger 1973 RL
55–56.

SSA

houkka (1699; kaakkmurt. KSm PSm), houkkia,
houkkio (Agr; hajat., etup. ISm), houkko
(Ikaalinen) ’hullu, hupakko, tyhmä, tomppeli,
hassu, narri / töricht, verrückt; Narr, Idiot’,
houkata ’narrata, pettää’, houketa ’tulla houkaksi,
hupakoksi’ ~ ink houkka ’iloinen, leikkisä’,
houkast5a ’olla leikkisä, hupsutella’ | ka houkka
’houkka, hölmö, tomppeli, hullu, hupsu’, houketa
’tulla houkaksi, hassahtaa’, houkata ’narrata,
pettää’ | ly houk ’hullu, mieletön, houkka’,
houketa ’tulla hulluksi, houkaksi’ (sm > lpN
hoaw |ke (Lu) ’hupsu, hullu, höperö’).
Deskr.-sävyisiä sanoja kuten houhka (vrt.
houhtoa, houhtua ’pehmetä, tulla huokoiseksi
(nauris), tyhmäksi (ihminen)’), houna, höynä (ks.
tätä) id. Vrt. myös houkutella.
Ahrens 1843 GrEhstn 114 (sm houkka ~ houkuttaa, viE
haug ’hölmö’, haugutada ’houkuttaa’), Qvigstad 1881
Beiträge 83 (sm ~ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 173 (lp <
sm), SKES 1955 82 (+ ka ly), Kettunen Vir 1962 35–36 (~
houkuttaa).

houkutella (Alm 1776; yl. tunnettu), rinn. laajalti
(ei Savo) haukutella (Agr), huokotella (Gan 1786),
hukutella ’yllyttää, vietellä / (ver)locken,
verführen’, houkuttaa (murt. harv.) id., haukuttaa
’narrata’, houkata id. (Sorol 1621 »owat cutzunet
houcatuxi» ’hulluksi’), houkutus (1597) ~ ka
houkuttoa, houkottoa ’houkuttaa, petkuttaa,
viekoitella’, houkutella, houkotella ’houkutella, ?
yllyttää’ | vi augutada, augutleda ’houkuttaa,
vietellä, houkutella’, hukutada id. | li uktq
’kehottaa, yllyttää, kiihottaa, houkutella’. — Sm >
lpN hokkâtit ’houkutella, narrata, yllyttää’.
Ilm. samaa deskr.-peräistä sanuetta kuin
houkka, ositt. mahd. myös hukka sanan
vaikutusta.
Ganander 1786 NFL 1 119 (haukutella ~ vi augutada),
Ahrens 1843 GrEhstn 114 (sm vi ~ houkka), Kettunen 1938
LivW 450 (+ li; onomat., vrt. ve ukutada ’huutaa’), SKES
1955 82 (+ lpN < sm), Virtaranta 1957 LYSMÄH 2 440
(deskr.), Kettunen Vir 1962 34–36 (deskr.), EEW 1982–83
119–20.

houna ks. höynä.
houria (Jusl 1745; yl. paitsi Ink Länsip Verml)
’puhua sekavia / irrereden, delirieren’, hourata
(Martti n. 1580; ei LounSm Häme EPohjanm),
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hourailla id., houraus (Agr »heidhen sanans
näwuyit heille ninquin Houraus»), houre, hourio;
houru ’hullu’, hourula ’mielisairaala’ ~ ka hourie,
hourata ’houria; puhua joutavia’, houre
’houre(tila)’ | vi murt. (Kolga Kuusalu) hourida (?
< sm) ’puhua ajattelematta’. — Sm > lpN
hoaw |re, In hoavri ’mielettömyys, loru; oikku’, N
hoaw |redit, h%owriidit, In hovra∞d, hoavridi∞d
’hourailla’, N how |ru ’rauhaton (lapsi)’, sekä nr
murt. Sm höur(a) ’houria’, hörog, höuru
’houraileva, hourupäinen’.
Vrt. horata, horista (ks. tätä) ’houria’.
Vendell 1890 ÖsvM 69 (nr murt. < sm), Wiklund 1894
LpChr 86 (sm ~ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 176 (lp <
sm), SKES 1955 82 (+ vi murt. < sm; ? syrj «sobr(edn{is
’houria’).

housut (asiak. 1564; yl., ei Ink) ’Hose’ ~ ka
housut, höysyt ’housut’ (uud., ositt. ilm. < sm) | vi
huusad,
uusad,
ausud
’vanhanaikaiset
polvihousut’, murt. ousud, housud (ilm. < sm) | li
%uzed ’housut’
< ruots, vrt. mmr hosa, mr nr murt. h%osa
’housut’ = mn hosa ’id., sääriverho, pitkä sukka’,
kas ags hose id., ns Hose ’housut’. — Sk taholta,
ehkä ositt. sm välityksellä > lpN murt. hoss%o (E
Lu) ’sukka’.
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ ns nr murt.), Rietz 1862–67
SDL 263, Thomsen 1870 Einfl 136 (sm ~ vi li; < mn),
Qvigstad 1893 NL 195 (lp < sk sm), Streng 1915 NRL 34
(sm < mmr vur), Saareste 1924 LVEM 173–74 (sm vi li < nr
murt.), Wiget SbGEG 1927 259 (vi ausud < sm; vi uusad, li
< nr murt. Vi), Ariste 1933 ERL 49, SKES 1955 82 (vi
(h)ousud < sm).

hovi (yl.) ’hallitsijan asunto ja sen henkilöstö;
(1666; KaakSm Savo PKarj Ink) herraskartano,
suuri talo / Hof, Gut’, hovimestari (Raam 1642
hoffmestari) ~ ink hovi ’kartano, maatila’ | ka hovi
’talo, maatila; hovioikeus’
< mmr ho(o)f, ho(o)ff, nr hov ’hovi, ruhtinaan
t. ylimyksen asunto’ = nt hof, mn hóf
’vieraskutsut’ < kas hof ’hovi’, mas mys hof, ns
Hof ’piha, kartano, puutarha, palatsi’ (saks > vi You
’piha, kartano, hovi’, va (evvi ’piha’; myöhempi
laina on vi hoov ’piha, hovi’). — Yhd. hovioikeus
(1615 g. hofoikeuden) on käännös nr (vur) sanasta
hof-, hovrätt id.
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Renvall 1823 SSK 1 86 (sm < ruots hof), Becker 1824 FGr
3 (samoin), Ahrens 1853 GrEhstn 1 160 (+ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 142 (va (evvi ~ vi You), Streng 1915 NRL 34 (sm
< mmr vur mn < as), SKES 1955 82 (kas > vi You, myöh. > vi
hoov), EEW 1982–83 384 (vi hoov < kas; vi You ~ sm ovi).

huh interj. ’puh!’, huh(h)uh! ~ ink huhhuh! |
ka huh!
Samantapaisia onomat. interjektioita tavataan
muissakin kielissä, esim. lpPi huh%u! Vrt. myös
huhista ja huhkia.
huhista (murt. hajat.) ’kohista, suhista; huhuta /
sausen; wispern’, huhahtaa, huhina (Jusl 1745)
’kohina; huhu’ ~ ka huhissa ’kohista, suhista,
huhuta’.
Onomat. sanoja, vrt. huh, huhu, kuhista,
suhista.
huhkia (yl., ei Verml Ink) ’ahertaa, rehkiä; hosua;
liikkua kiireesti / schwer bzw. schnell arbeiten;
eilen’, huhkaista ’juosta t. muuten liikkua nopeasti’
~ ka huhkie ’liikkua nopeasti’.
Onomat. sanoja, vrt. huhista, huh.
huhmar (Schr 1637; länsimurt.), huhmari, -e, -o
(länsimurt.), huuhmar (itämurt.), hummar (EKarj
Ink), huumar (LaatKarj PKarj) ’survinastia /
Mörser’ ~ ink hummar | ka hu(u)hmar, huumar |
ly humbar, humba/r, umba/ri | ve humbar | va uhmar
| vi uhmer ’puuhuhmar’
= mdE t«sovar, M «sovar | tvserL «suer, I «suar id.
— Ims sanuetta on arveltu myös näistä erilliseksi,
onomat.-lähtöiseksi, vrt. huhmata, huhmia ’lyödä,
jyskyttää, hakata’.
Ahlqvist 1856 WotGr 157 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1861
MMdGr 175 (+ mdM), VW 1 1874 179 (+ ve mdE tvser),
Setälä 1890– 91 ÄH 269 (+ ka), Paasonen 1896 KielLis 11–
12 (sm ? ~ md, vrt. huhmata, huhmia), Paasonen 1909
MdChr 137 (sm ~ md), Hakulinen 1933 StF 1:2 75–76 (+
ink), Tunkelo 1946 VeKÄH 414 (+ ly), SKES 1955 82–83,
UEW 1988 789.
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huhta (Agr; länsimurt.), huuhta (itämurt.)
’kaski(maa) / Schwende’ ~ ka huuhta ’huhta,
poltettu kaski’ | ly h%uht((e) ’huhta (ruista kasvava)’
| vi murt. uht (g. uha) ’risu-, heinäkasa; perkiö,
kaski’: uhta pYoletada ’polttaa kaskea’, uha, uhe (g.
uhte) ’kaskeksi kaadettu metsä’
= mdE t«suvto, M «sufta ’puu’. Sanaa on arveltu
baltt lainaksi (baltt *«sukta < ieur *ƒkuk-to’sytytetty’). Ks. myös huhtikuu.
VW 1 1874 173 (sm ~ mdE), Setälä 1890–91 ÄH 199 (+ ka
mdM), Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 7 (+ vi), Posti 1953–
54 FUF 31 38 (+ ly), SKES 1955 83, Koivulehto 1985 Esit
(< baltt), T. Itkonen Vir 1987 169, 179, UEW 1988 788.

huhtikuu (Agr; yl.), itämurt. vanhastaan
huuhtikuu ’April’ (ositt. lainana, ositt.
käännöksenä sm > lpIn huhtimiaianu id.).
Nimi johtuu siitä, että keväthankien aikana
kaadettiin kaski- eli huhtapuut kuivumaan,
kunnes kaski kesällä poltettiin. Ks. huhta.
Ganander 1786 NFL 1 190 (~ huhta), Ahlqvist 1871 KO
228, Vilkuna 1950 Ajantieto 116 (Rikkosen selityksen
mukaan ~ (LounSm) huhti(nen) ’kylmä, kostea’ < nr fuktig
id.), SKES 1955 83, LpIn 1 1986 182 (lpIn < sm).

huhu (Agr; yl., ei Verml), huuhu (EPohjanm)
’kuulopuhe, sanoma, uutinen; huhuilu, huuto,
meteli / Gerücht; Geschrei’, huhuta, huuhuta
’huutaa, huikata, huudella’, huhuilla ~ ka huhu
’kohu, kohina, hälinä, huuto’, huhuta ’huutaa,
huhuta’ (sm > lpIn huhu ’huhu’).
Onomat. sanoja, vrt. huhista.
Hakulinen 1946 SKRK 2 19 (onomat.), Nissilä 1955 KV 35
253 (ka huhuta), LpIn 1 1986 182 (lpIn < sm).

hui1 (Agr; yl.), huih interj. ’pfui!’, huihai ~ ka
hui, huih ’hui!’, huihai.
Samantapaisia onomat. huudahduksia on eri
kielissä, esim. nr nt huj, ns hui (lpR hui < joko sk
t. sm, vrt. myös lpIn huj ’hui’; nr murt. huihai <
sm). Vrt. huijata, huikata.
Qvigstad 1881 Beiträge 83 (lpN hui ’sangen, erittäin’ ~ sm),
Streng 1915 NRL 35 (sm ~ vur), SKES 1955 83 (lpR lpN ?
< sm).

hui2 (Eurén 1860; paik. Satak Häme) ’puola,
käämi / Spule’, huittaa ’puolata’, huitti ’puola;
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(Gan 1786) huippu, kärki’, huittu (Flor 1678)
’huippu’ ~ vi hui, huig, hoi(e), oi ’kutomiskäpy,
terävä varpu, jonka ympärille kudelanka kääritään’,
huitada ’kääriä lankaa kävylle’ | li voi
’kutomakäpy, käämi, puola’
= lpPi suojja (E U) ’verkonkutomiskäpy’ | votj
syrj «s{i, «si ’piikki, keihäs, pistin’.
Toivonen Vir 1920 88 (sm ~ vi li lp votj syrj), Saareste
1924 LVEM 226–27, E. Itkonen 1949–51 FUF 30 43,
SKES 1955 83, EEW 1982–83 392, UEW 1988 787–88.

hui3 (itämurt. lounmurt. Häme)’siitin; pitkä
piiska / Penis; lange Peitsche’, huja id. ~ ink huja
| ka hui, huja | ve hui ’penis’
< ven huj (g. hujá) ’penis’ (nr murt. huja id.
< sm).
Nirvi 1971 InkS 72 (ink < ven).

huijata1 (Raam 1642; etup. hämmurt.) ’hihkaista,
huutaa »hui!» / juchzen’
johd. interj:sta hui (ks. hui1), kuten esim. sk
verbit nr vur huja ’huutaa äänekkäästi, hihkaista’
ja nt huje, huie id. ovat lähtöisin interj:sta huj,
hui; vrt. myös saks v. huien ja interj. hui. Ks.
myös huijata2 ja huikata.
Streng 1915 NRL 35, SKES 1955 83 (s. v. hui).

huijata2 (VR 1644; yl.) ’vaihtaa, käydä
vaihtokauppaa; (Gan 1786; lounmurt. Satak Häme,
muualla hajat.) haaskata, tuhlata; (Eurén 1860;
nyk. yl.) petkuttaa / (aus)tauschen, verschwenden;
erschwindeln, betrügen’, huijari ’vaihtaja, et.
hevosten (hevosh.); (nyk. tav.) petkuttaja, trokari’
(sm (hevos)huijari > nr murt. Sm (häst)hoijare
id.).
Vaikka mainituissa käyttötavoissa tuntuu
paikoin voimakastakin ekspressiivisyyttä, niitä
tuskin voidaan ilman muuta liittää selvästi
onomat. lähtöä olevaan v:iin huijata1. — Vrt.
kuitenkin
myös
huikata
(itämurt.
Uus
KaakkHäme PPohjanm), huikkia (yl.), huihkia
(Savo) ’vaihtaa (näkemättä t. ilman välirahaa)’ ~
ka huikata ’huutaa; vaihtaa’ sekä sm huiputtaa
(ks. tätä).
Rietz 1862–67 SDL 274 (nr hy ’vaihtaa (pikkutavaroita
ilman välirahaa)’ ? < sm huijata), Wessman 1954 FmS 15–
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16 49 (nr murt. hoijare < sm), *Pulkkinen Vir 1966 290–93,
Hofstra 1991 LingU 27 16–17 (< germ *sw‰ıkan- ’pettää’,
vrt. huikea).

huikata (Jusl 1745; yl. et. lounmurt. PSatak
hämmurt. KSm EKPohjanm Verml) ’huutaa,
luikata / schreien, rufen’ ~ ka huikata ’huikata,
huutaa, hihkaista’ | ve huikaita, huikalta ’huutaa,
luikata’ | vi huigata, huikuda ’huutaa, huikata,
huhuta’, huik ’huuto’ | li uikq ’ajaa, karkottaa;
huutaa, hoilottaa’ (> latv uik5at ’huudella’). — Sm
> lpN hui |ket (E U Pi Lu In Ko) ’huutaa, huikata’
ja nr murt. Sm hojkk(a) id.
Ilm. onomat. lähtöä, vrt. hui1 ja luikata.
Juslenius 1745 SSC 111 (huikata ~ hui), Ganander 1786
NFL 1 191 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 83 (sm ~ lp),
Thomsen 1890 BFB 282 (sm ~ vi li; li > latv), SKES 1955
83 (+ ve; lp < sm), EEW 1982–83 392.

huikea (Hemm 1605; Finno n. 1580 adv.
huickiast;
yl.)
’voimakkaita
aistimuksia
aiheuttava: suunnaton, kova, huima, tuima, kylmä,
häikäisevä, vinha; hiukaiseva (nälkä), huimaava
(olo); hävettävä, nolo; (harv. s:na) häpeä / starke
Sinnenreize verursachend: groß, heftig, stark,
kalt,
blendend,
schwindelnd;
peinlich;
Schamgefühl’, huika ’kylmä tuuli; nälkä’, huiku
’tuuli, veto; harmi, kiusa’, huikka ’kova,
vaivalloinen (elanto)’, huiki (adv.) ’voimakkaasti,
kovin, tuiki’, huikailla, huijistella ’siekailla,
kainostella, ujostella’, huikaista ’häikäistä,
sokaista; hytisyttää; huimata; valkaista (helle
viljan); nälättää’, huieta (: huikenee) ’sokaistua;
valjeta (vilja)’, huikennella (Raam 1642) ’olla
epävakaa, horjua’ ~ ka huikie ’häpeä; häpeällinen,
hävytön, sopimaton, ilkeä, paha; ujo’, huikailla,
huijata (prs. huikau) ’häväistä, solvata; sokaista,
häikäistä’, huijota ’hävetä, häpeillä’, huijissella
’häpeillä, ujostella’ | ly ve huiged ’häpeä; hävytön,
häpeällinen’, huigaita ’häpäistä’ | vi murt.
huigama
’häpäistä,
nuhdella’,
(h)ujutada
’häpäistä’ | li uid ’häpeä’, uidi ’häpeällinen, ujo’,
uigq ’hävetä’, %uigastq ’häpäistä’.
Sanalle oletettu sk alkuperä (mn hvika ’horjua,
väistyä; epäröidä’) ei vaikuta todennäköiseltä.
Ilm. sana on deskr. lähtöä ja saanut semanttista
vaikutusta esim. huimata ja hiukoa sanoista.
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Kettunen 1922 LVeHA 1 62 (sm ~ ve), *Pukki Vir 1933
189– 201 (+ ka ly), Kettunen 1938 LivW 448 (+ li > latv),
SKES 1955 83, *Taiminen 1979 SYKLJ 9 285–326 (? <
sk), Hirvonen 1979 Sananj 21 51–55 (tuskin < sk), Hofstra
1991 LingU 27 15–16 (< germ *swika- ’vääryys, petos’).

huilata1 (Gan 1786; yl. et. länsimurt., ei Ink)
’levätä, levähtää / ausruhen’ ~ ka huilata (< sm)
’lepäillä, maleksia’
< mr hv‰ıla, nr vila, mn hvíla ’levätä’ (sen
sijaan nr murt. Sm hojla ’levätä’ < sm).
Renvall 1823 SSK 1 87 (sm < ruots), Saxén 1895–98
Lånord 126 (sm > nr murt.), SKES 1955 83.

huilata2 (JuslP, Gan 1784; KPPohjanm Kain
Peräp) ’luistaa, liukua, kiitää (virran mukana);
luistella; virrata; (paik. kaakkmurt. Savo) heilua /
gleiten, schnellen; Schlittschuh laufen; strömen;
schaukeln’ ~ ka huilata ’mennä nopeasti’, huiloa,
huiluo ’häilyä, heilua (esim. vene aalloilla)’ (sm >
nr murt. Sm hoil(a) ’kiitää, juosta’ ja lpN hui |lat
’kiitää (vene alavirtaan)’).
Sanaa on pidetty germ lainana ja yhdistetty
huilu sanueeseen (ks. tätä); toisaalta se on myös
yhdistetty ’keveyden’ ja ’helppouden’ merkitysten
kautta huilata1 verbiin. Myös erillinen deskr.
alkuperä lienee mahdollinen, ainakin merk:n
’heilua’ osalta.
Vendell 1890 ÖsvM 16 (nr murt. < sm), Koivulehto 1984
Juuret 195 (~ huilu; < germ), Vilppula Vir 1987 36 (=
huilata1).

huilu (Agr; LounSm KaakkHäme kaakkmurt.
Savo KSm EKPohjanm Verml) ’puhallin / Flöte’,
huiluttaa (JuslP, Gan 1786) ’ulvoa, vinkua, viuhua
(tuuli)’, huilottaa (murt. hajat.) ’laulaa’, laulaa
huilauttaa
’luikauttaa’
(EPKarj),
huiluta
’viheltää’ ~ vi huilata (prs. huilan t. huilgan),
huilutada ’huutaa kimeästi’.
Ilm. onomat. sanoja, vaikka myös germ
alkuperää on esitetty: vksm *«sujlu ? < vkgerm
*swigl%on, vrt. mys swegala, ns Schwegel
’paimenpilli, huilu’.
Kalima 1938 ÕEST 30 209–15 (~ uilo, huilo ’saapas’),
EEW 1982–83 393 (sm ~ vi; onomat.), Koivulehto 1984
Juuret 195 (< germ).
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huima (1785; yl., ei lounmurt. Verml) ’vinha;
hillitön, hurja; suunnaton, valtava; hullu, järjetön /
schnell; wild, unbändig; riesig; verrückt’, huimata
(Gan 1784) ’pyörryttää, heikottaa’, huimaus ~ ink
huima ’nopea; vilkas, ripeä; tietoviisas, taitava’,
huimata, huimatt5a ’huimata’ | ka huima ’hullu,
hupsu, mielipuoli’, huimaine id., huimeta ’tulla
hulluksi, hullaantua’, huimata ’pyörryttää;
sekoittaa (järki)’, huimie ’hullutella’ | ly huim
’mieletön, järjetön, tolkuton’, huimaiduz:
huimaiduk«sis ’pyörällä päästään’ | va huima
’huima, hurja, raisu’ (< sm), (h)uimata ’huimata’ |
vi uim (g. -u) ’huimaus, pyörrytys, huuma(us),
päihtymys; hurmio’, uimata ’pyörtyä, taintua’,
uimastada ’huimata, huumata’.
Vaikuttavat ositt. deskr. sanoilta, vrt. uimertua,
uimistua ’uupua, humaltua’ (~ ka uimehtuo
’pyörtyä; nukahtaa; kuolla’, ve uimi«studa
’pyörtyä, nukahtaa’), huikea, huipata (päätä
huippaa, ks. tätä) ja huuma, ositt. kaiketi < sk, vrt.
nn kvima ’saattaa pois tasapainosta, hermostuttaa,
sekoittaa, hämmentää’, kvim, kvima ’hupsuttelija,
hulluttelija; hulluttelu, ilveily’, kvims ’hämminki;
epävakaa henkilö’, mn hvima ’vitkastella,
kuhnailla’, nr hvimsa ’olla sekaisin, pyörällä
päästään’, vimmelkantig ’hämmentynyt, sekaisin
oleva’, vim(b)la ’hourailla; olla huumauksissa’, nt
det hvimler (i hovedet) ’(päätä) huimaa’.
Ahlqvist 1856 WotGr 157 (sm ~ va), Kettunen 1913 SUST
34 85 (+ vi), Tunkelo Vir 1937 92 (+ ka; va < sm; ims <
sk), Karsten 1943 FmS 9:2 127–28, SKES 1955 83 (+ ly; ?
< sk), SKES 1975 1519 (myös uimertua ~ ka ve ehkä
tähän), Hofstra 1985 OsfiGerm 234 (< kgerm *sw‰ıman’keinua, huojua’).

huimia ks. huitoa.
huipata (: päätä huippaa; laajalti murt.)
’pyörryttää, huimata / Schwindel erregen’,
huipertaa, huipottaa id., huippelissa ’humalassa’
voi olla samaa deskr. alkuperää kuin huipata
’lyödä (kovasti); heittää’ (vrt. päästä heittää
’pyörryttää’) tai
? < mr hvippa, vrt. nr vippa ’keinua, heilua;
keinuttaa, huojuttaa’, nr muodosta lienee ilmaus
»päästä vippaa» ’pyörryttää; olla sekaisin’.

H 161

huippu (Jusl 1745; yl., ei Verml Ink) ’kärki, pää,
latva / Spitze, Gipfel’, huipentua ~ ka huippu
’pitkä ja hoikka ihminen t. esine’, huipukka id.
Ehkä deskr. sanoja, kuten esim. suippo, ellei
johd. sanasta hui2, vrt. myös huikka, huitti, huittu
(kaikki länsimurt.) ’huippu, kärki’.
SKES 1955 84 (sm ? ~ lp cui |pe ’suippo, pysty’), Koivulehto
Vir 1976 271 (< mr hvippa ’keinua’).

huiputtaa (ei vielä Lönnr; murt. yl., mutta
itämurteisiin ilm. myöhään levinnyt; ei Länsip
Verml Ink) ’petkuttaa / betrügen, hereinlegen’
kuulunee yhteen v:n huipata (EPohjanm)
’tehdä vaihtokauppa (näkemättä tai ilman
välirahaa)’ kanssa, merk:n suhteen vrt. huijata.
Verbien huipata, huijata ja huikata ’tehdä
vaihtokauppa’ keskinäinen suhde on epäselvä.
Pulkkinen Vir 1966 294 (huiputtaa ? kontam. huijata +
peiputtaa ’petkuttaa’).

huipätkä (Gan 1786; paik. itämurt.), huispätkä
’patti hevosen jalassa / Spat (beim Pferd)’
mahd. < ven v/ypadok, -dka ’vuohisajos
(hevosella)’, vrt. myös ven v/ypjatka ’säännötön
ulkonema, pullistuma’.
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven vypadok), Ahlqvist
Suomi 1857 91 (sm < ven), Ojansuu 1916 SKTT 138 (sm ?
< vi vYoipatakas id. < ven), SKES 1955 84 (vrt. vi < ven),
Ruoppila 1977 NV 25 149 (sm < ven vypjatka).

huiska (Gan 1786; Satak E- ja KaakkHäme, paik.
itämurt. KPPohjanm), huisku (Jusl 1745; LounSm
Kymenl) ’(varpu)suti, (lehti)luuta / Schrubber,
Wedel’
joko samaa deskr. alkuperää kuin huiskua (ks.
tätä) tai (ehkä ositt.) < sk, vrt. nr vur viska, nr
murt. hviska, kvisko ’huisku, viuhka, harja,
huosiain’, mr isl nt visk, kas wisch, ns Wisch jne.
Vendell 1892 NylE 16 (sm ~ nr), Setälä 1912–13 FUF 13
367 (sm ? < sk), SKES 1955 84 (sm ? < sk, vrt. huiskaa).

huiskua (Agr; Satak Häme ESavo Pohjanm Peräp
Länsip), huiskaa (etup. kaakkmurt.) ’heilahdella,
huojua, liikkua; hosua / schwingen, schwanken,
sich bewegen; wedeln’, huiskia, huiskuttaa,
huiskin haiskin, (pitkän)huiskea ~ ink huiskia
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’pitkä-, hyväkasvuinen’ | ka huiskoa, hu«skoa
’huiskaa, heilua, hosua’, huiskata ’huiskata,
heiluttaa, heittää’, huiskie ’huiskia’, huiskuo
’huiskua’, huiskuttoa ’huiskuttaa’ | ly hu«skaita
’huiskauttaa, viskata’ | ve hu/sk5aƒta id., hu«skutada
’huiskuttaa, kiikuttaa (lasta)’ | vi huisata (prs.
huiskab) ’viitata (kädellä), huiskuttaa, huiskia’,
huiskuda ’liikkua nopeasti, heilua’, huisutada
’liikuttaa nopeasti’. — Sm > lpN hu«s |kot (Pi In)
’lyödä, iskeä’ ja nr murt. Sm hoijsk(a) ’id.,
huiskia’.
Deskr. sanue, johon kuulunevat pääosiltaan
myös s. v. huiska mainitut sanat.
Anderson 1893 Wandl 78 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
306 (+ ka), Äimä 1919 SUST 45 137 (lpN In < sm), SKES
1955 84 (+ ly ve), EEW 1982–83 395.

huitliima (Lönnr 1874; loun- ja hämmurt.)
’kalkki- tai liituväri (seinien maalaukseen) /
Weißkalk (Wandverputz)’, huitliimata (Gan
1786) ’valkaista (seiniä) kalkkimaalilla’
< ruots, vrt. nr vitlimma ’valkaista’, mr hvitlim
’valkorappaus’. — Sama ruots-peräinen alkuosa
(vit, hvit ’valkoinen’) on myös länsimurt. sanoissa
huitlieru ’laimea, vetinen liemi’ ja huitivalkoinen
’vitivalkoinen’. Vrt. huitu.
Renvall 1823 SSK 1 88, SKES 1955 84.

huitoa (Forseen 1738; yl., ei LUus Ink) ’hosua /
fuchteln, schlagen’, huitaista, huidella ’huiskia;
kuljeskella’, tähän ehkä myös huitukka ’ohut,
hentovartinen (kasvi), pitkä ja laiha (ihminen)’
(merk:n suhteen vrt. huiskea ~ huiskia) ? ~ ka
huitakehtoa ’vetelehtiä, maleksia’ (lpN murt.
huj |dot ’huitoa’, Lu håi´t%et (Pi) ’lyödä, paiskia’ <
sm).
Deskr. sana, johon vrt. myös huimia ’lyödä,
piiskata’ (tämä ehkä kontam. huitoa + suimia) sekä
huiskua (ks. tätä).
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huiduta (Peräp Länsip) ’kirnuta’ (> lpN hui |dot,
fui |dot (Pi In) id.)
< ruots, vrt. mr hvit(mater), hviter mater, nr
murt. hvitmat ’maitoruoka’ = mn hvítr matr t.
hvítu matr ’id., maito’ (nr vit ’valkoinen’). Sanan
affektistumiseen ja merkitykseen ’vetelä,
vedensekainen ruoka yleensä’ on vaikuttanut
myös huitukka ’ohut, laiha’ (ks. huitoa).
Vilkuna Vir 1938 58 (sm < sk), Qvigstad 1946 FUF 29 46
(lp < sm), SKES 1955 84, Länsimäki Vir 1975 267.

huivi (Flor 1733; yl.), huivaus (Jusl 1745) ’päätai kaulaliina / Kopf- od. Halstuch’ (> lpN murt.
hujve id.)
< nr murt. hviv, hviva ’naisten päähine, liina;
morsiushuntu’, mr hviver, hwifw ’naisten päähine,
huivi’.
Rietz 1862–67 SDL 272, Thomsen 1869 GSI 59, Ahlqvist
1871 KO 141, Setälä 1912–13 FUF 13 367, SKES 1955 84.

huja1 (JuslP, Gan 1786; ei murt.) ’äly,
ymmärrys / Vernunft, Verstand’, huju (lounmurt.
Satak PäijHäme KPohjanm) ’id., aavistus, vihi’,
hujaton (KPohjanm) ’älytön, ymmärtämätön’,
huata (: hukaan, EPohjanm), hujuta (Jämsä),
hujata (vain sanak.) ’käsittää, älytä’
? < germ (*hukgj%on- s.), vrt. mn, nr murt.
hyggja ’ajatus, ymmärrys’, (*hukgjan- v.) goot
hugjan ’ajatella, arvella’, mfriisi hugia, mn
hyggja id. Sm:ssa alkuperäisintä äännekantaa
edustanee huata: hukaan, josta ehkä kontam.
(huata + tajuta, taju =) hujuta, huju.
Sanakirjatietojen huja ja hujata voivat olla
oppitekoisia muotoja. Vrt. hoata.
Toivonen Vir 1919 103 (sm huja, hujata ? < goot hugjan),
SKES 1955 84 (sm ? < germ), Rapola Vir 1959 278,
Hofstra 1985 OsfiGerm 93–94 (suhde germ -kg- ~ sm -j(huja) ongelmallinen).

huja2 ’penis’ ks. hui3.
Lagercrantz 1939 LpWsch 177 (lpN murt. < sm).

huitu
(JuslP,
Gan
1786)
’kirnupiimä
(KPPohjanm Kain PSavo); vedensekainen maito t.
piimä (paik. itämurt. Satak EPohjanm); hera /
Buttermilch, verdünnte (Sauer)milch; Molke’,

hukata (Agr; yl.) ’kadottaa, menettää; tappaa
(Agr »ninquin Röueri hucatin»), teurastaa (murt.)
/ verlieren, verschwenden; töten, schlachten’ ~ ka
hukata ’hukata, hävittää, menettää’ | va (h)ukata
’hukata, haaskata, hävittää, turmella’ | vi hukata
’id., tappaa’ | li ukt5ab, uktqb (prs. yks. 3.
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p.)’turmella, tuhota’ (sm > nr murt. Sm hokk(a)
’hukata’).
Johd. sanasta hukka, ks. tätä.
Nirvi 1944 Sanankieltoja 215–17 (merk:stä ’tappaa’).

hukka (Raam 1642; yl.) ’menetys, häviö;
perikato; (itämurt.) susi / Verlust, Verderben;
Wolf’: olla hukassa, joutua hukkaan (Agr); johd.
hukata, hukkua (ks. näitä) ~ ink hukka: (sai t.
mäni) hukk5a ’joutui hukkaan, pilalle t. rappiolle’ |
ka hukka ’susi; hukka, häviö, menetys’: (mänöy t.
tulou) hukkah ’joutuu hukkaan’ | ly huk(k(e) ’susi’
| va ukka ’hukka, tuho’ | vi hukk (g. huka, huku)
’hukka, turmio, häviö’: hukka (saada t. minna)
’joutua hukkaan’, hukka teha ’turmella’ | li ukkq
’hukkaan’, uk5as ’hukassa’. — Sm > lpN murt.
hohkk5ai (Lu) ’hukkaan’, josta johd. hohkk5anit (Pi
Lu) ’hukkua’; li > latv uk5a id.
Eräistä etäsukukielistä ja germ taholta esitetyt
rinnastukset ovat epävarmoja.
Ganander 1786 NFL 1 195a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 157 (+ va), Thomsen 1890 BFB 283 (+ li; > latv),
Setälä 1906– 08 FUF 6 67 (+ ka, syrj t«s{ik- ’pilaantua’; sm >
lp), Nirvi 1944 Sanankieltoja 109–12, SKES 1955 84–85,
Koivulehto Vir 1976 248 (< germ *sukka–: mn sukka
’metelöidä; tuhlata’), UEW 1988 622 (sm ? ~ votj syrj (>
ostj vog)).

hukkua (Agr; yl.) ’ertrinken; untergehen;
umkommen; verloren gehen’, hukuttaa ~ ink
hukkua | ka hukkuo ’hukkua, hävitä’ | va hukkauta
| vi hukkuda id. — Sm > lpN murt. hok |kot
’hukkua’.
Johd. sanasta hukka, ks. tätä.
hulahtaa (Gan 1786; laajalti murt.) ’pulahtaa,
loiskahtaa, solahtaa, läikähtää / schwappen,
plumpsen’, hulata, hulista ’solista, hölskyä;
helistä; huhuta’, hulittaa ’solista’, hulistaa
’virrata loristen; liikkua vikkelästi’, hulina ’solina,
hälinä, melu’, hule (Kemijärvi) ’pore, kupla’ ~ ka
huƒlata ’solista; meluta, telmiä’, hulissa ’kuljeksia
joutilaana’.
Deskr. sanoja, vrt. huljua, hulkkua.
hulas (Vhael 1714; KPPohjanm, paik. PSavo
Peräp)
’rakennuksen
ulkonurkka, salvos;
rakennuksen edessä oleva katos; onton kohdan yli
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kaartuva reuna / äußere Gebäudeecke,
Kreuzband-Holzverbindung;
Vordach;
überhängender Rand’, rinn. hulaa, hulain,
hulainen, hulaus
< baltt, vrt. liett «sùlas ’tukipuu, paalu,
tynnyrinkimpi, kaivon puureunuksen hirsi; oven- t.
portinpieli’, latv «suls (< liett) ’rakennuksen
päätyyn lisärakennusta tehtäessä pantu lovellinen
tukipuu’. — Myös germ alkuperää on esitetty
(germ *hula ’ontto’, *hula-z ’ontto tila, kolo’, mn
holr ’onsi, kolo, vatsaontelo’).
*Toivonen Vir 1944 348–52 (alkumerk. ’aukko’ ? < germ),
SKES 1955 85, *Nuutinen Vir 1984 176–83 (alkumerk.
’pystysalvos’; < baltt).

hulasvesi (Lönnr 1874; PSavo KSm Laat- ja
PKarj), hulevesi (Kain PPohjanm) ’tulvavesi;
lumesta sulanut t. jään päälle noussut vesi /
flutendes Wasser; Tauwasser, auf das Eis
quellendes Wasser’, hulas (Verml) ’iso lätäkkö’,
hulaallaan, hulai(si)llaan, huleillaan, uleisillaan
’kokonaan veden peitossa (esim. liha suolavedessä,
pelto sateen jälkeen), tulvillaan (oja)’ ~ kaP
ulehuisillah ’roskia täynnä (lattia)’, E ulandeh
’vesipaikka suossa’.
Alkuperästä on useita selityksiä. Voi olla
samaa deskr. lähtöä kuin hulahtaa, hulista
(ainakin muoto hulevesi voi viitata tähän), vrt.
myös hulve, hulve-, hulppavesi ’tulvavesi’,
hulveellaan, hulpeillaan, huljeillaan ’tulvillaan’,
hulvehtia ’tulvia’ (ks. hulvata).
Voi myös olla samaa baltt alkuperää kuin
hulas, vrt. liett «sùlIe ’tynnyri’, «sulin˜ys ’kaivo’‚ alk.
ilm. ’paaluilla tuettu lähde’, jotka ovat liett «sùlas
’tukipuu, paalu’ sanan johdoksia. — Myös samaa
germ alkuperää kuin sanalle hulas on esitetty.
*Toivonen Vir 1944 348–52 (hulasvesi alkumerk.
’aukkovesi’ ? < germ), SKES 1955 85, 1975 1526–27 (? ~
ulappa), *Nuutinen Vir 1984 183–88 (< baltt).

hule (Lönnr 1874 hulejyvä; itämurt., paik. Satak)
’huono, sisukseton jyvä / schlechtes, taubes
Korn’, hul(l)eet, hulleiset ’kevyet jyvät, jotka
viskattaessa jäävät lähemmäs viskaajaa’ ~ ka
hulakka ’huonoteräinen (viljasta)’ | vi hule(me)d
(Kuusalu; < sm) ’kevyt vilja, joka tuulessa
puhdistettaessa jää tuulen alle läjän viereen’.
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Mahd. deskr. alkuperää, samaa kuin hulahtaa
(ks. tätä), ellei < germ, vrt. kgerm *hul%o (> ags
hulu, engl hull ’kotelo, siemenkotelo, kuori’) tai
kgerm *hula- (mn holr ’ontto’, nr hål ’reikä,
aukko, kolo, kuoppa, pesä’).

myös sm murt. (et. LounSm Peräp) hulikka ’(laiha)
maito, kirnupiimä’ ~ ka hulikka ’viilipiimä’, ositt.
näissä lienee myös hulahtaa pesyeen vaikutusta.
— Sm > nr murt. -holikka: filh. ’viilipytty’; lpN
hul |ki ’korkea vesiastia’ todennäk. < sk.

SKES 1955 85 (sm ~ vi), Nikkilä 1983 FUF 45 114–17 (+
ka; joko ~ hulahtaa t. < germ).

Renvall 1823 SSK 1 89 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 35
(< mmr), Karsten 1934 FmS 2 127, SKES 1955 85.

hulhava (Gan 1786; itämurt. Pohjanm):
hulhavalla,
hulhavan
jäljillä
’hukassa,
kadoksissa, hunningolla, joron jäljillä / verloren,
verirrt, haltlos’.
Alkuperä epäselvä. Sanalle on ehdotettu
kahtakin germ alkulähdettä: toisaalta germ
*wulhwa- (ns Wolf, nr ulv ’susi’), toisaalta germ
*hulhwa- (ags holh ’ontelo, onkalo, kolo’, mys
hulwa ’lampi, suolampi’); näistä edelliseen liittyy
äänt. vaikeuksia, jälkimmäinen taas on sanan
käyttöyhteyden
(h:n
jäljet)
perusteella
epätodennäköinen.

hulivili (LPetri 1656; yl.) ’Spaßvogel, Leichtfuß’
~ ka hulivili ’hulivili, hummaaja’ (? < sm) | vi
ulivili (Kuusalu, ilm. < sm) ’kelmi, vekkuli,
koirankurinen, paatunut’, ulikali id. (voi olla
väännös vi huligaan ’huligaani’ sanasta).
Ilm. deskr. sana, vrt. ka hulissa ’kuljeksia
joutilaana’ (ks. hulahtaa).

Toivonen Vir 1944 351 (sm < germ *hulhwa-), SKES 1955
85, *Mäkeläinen Vir 1975 66–74 (< germ *wulhwa-,
laajasti mytologista taustaa), Nikkilä 1983 FUF 45 114–15
(suhteeseen germ *wulh(a)wa- ~ sm hulhava liittyy äänt. ja
semanttisia vaikeuksia).

huligaani (1911) ’ilkivallantekijä, hulinoitsija /
Halbstarker, Schläger’
<< engl hooligan (1898); nimitys on saanut
alkunsa
Lontoossa
1890-luv.
ilkitöitä
harjoittaneista nuorista miehistä, joiden johtajiin
kuului irlantilaisen Hooligan- t. Hoolihan-perheen
jäseniä (engl > ven huligán > ka huligua7ni
’huligaani’; sm sana joko nr (huligan 1909,
hooligan 1905) tai ven välityksellä saatu).
TS 3 1911 619 (sm < ven < engl), Hellquist 1939 SEO 367,
Karsten 1943 FmS 9:2 128 (sm < nr), OxfEt 1985 447.

hulikka (et. länsimurt.) ’(Schr 1637) pieni
puuastia, (taikina)pytty; tuppimainen suojus;
(Martti n. 1580) mehiläispesä / kleines Holzgefäß
(für Teig); Scheide, Muffe; Bienennest’
< sk, vrt. mr holker ’koverrettu,
sylinterimäinen puuastia, kiulu’, nr holk, hålk
’metallihela, holkki; (murt.) sylinterimäinen
puuastia’. Vrt. holkki1, joka on nuorempi laina
samasta lähteestä. — Ositt. samaa sanuetta on

Wessman 1954 FmS 15–16 45 (sm > nr murt.), SKES 1955
85 (sm ~ vi (mahd. < sm); deskr. sanoja).

huljua (Raam 1642; us. murt.) ’heilua, huojua,
häälyä / wackeln, schwanken’, huljuttaa, huljutella
’huuhtoa, heiluttaa (vedessä); hölskyttää’, hulju
(et. länsimurt.) ’huono, laimea liemi’, huljahtaa
’hulahtaa, solahtaa’, huljehtia ’lainehtia, tulvia’,
hulja (LounSm, hajat. muualta) ’pitkä, notkea
vitsa’, huljakas (et. länsimurt.), huljakka (itämurt.)
’pitkä, solakka, uljas, komea (puu, ihminen);
rivakka, reipas’ ~ ka huljahtoakseh ’huljahtaa,
heilahtaa’, huljahella ’hoipparoida, huojahdella’,
huljahuttoa ’huljuttaa’ | vi huljuda ’häälyä,
kulkea edestakaisin, hiipiä, liikkua hiljaa’,
huljutada ’panna hiljaiseen, hitaaseen liikkeeseen;
huljuttaa’.
Deskr. sanoja, vrt. hutjua, hulahtaa.
EEW 1982–83 398–99 (vi ~ sm huljua, hutjua).

hulkka
(Becker
1844, Kilpinen
1832
hevosväkihulkka, etup. KaakkHäme, Savo) ’joukko
/ Menschenmenge’ ~ vi hulk (g. hulga) ’joukko’
< germ *fulka, vrt. nr mn folk, ns Volk ’(väki–)
joukko, kansa’.
Thomsen 1870 Einfl 136 (vi < mn), Setälä 1912–13 FUF 13
367 (sm vi < germ), Nissilä Vir 1954 260, SKES 1955 85,
Rapola 1956 Suomi 107:3 75 (sm < vi).

hulkkua1 (Gan 1786; et. VarsSm Satak, hajat.
muualta) ’hölskyä; helkkyä / schwappen;
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klingeln’, hulkkaa, hulkata, hulkuta id. ~ ka
huƒl kkoa ’hölskyä’.
Deskr. sanoja; kantasana voi olla eräiden
savmurt. ja Ink hulkka ’hölske; kulkunen’ (rinn.
hulkku, hulkkonen), jollei se ole myöhäinen
takaperoisjohdos.
hulkkua2 (Lönnr 1874; Ink), hulkutella, hulkkia,
hulkehtia (laajalti itämurt.) ’kuljeksia joutilaana /
umherschlendern’, olla hulkkeella ’kuljeksimassa’
~ ink hulkkua ’kuljeskella, kierrellä’ | va ulkkua |
vi hulkuda | li ulk (prs. ulkqb) id.
Ilm. samaa deskr. alkuperää kuin hulkkua1, ks.
tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 157 (va ~ vi), J. Krohn 1901 KantT 2
238 (ink < vi), Ojansuu 1916 SKTT 138–39 (alkup. merk.
’hölskyä’, merk:ssä ’kuljeksia’ kirj. lainana sm < vi),
Kettunen 1938 LivW 451 (li ~ vi), SKES 1955 85.

hullata (et. KaakkSm) ’turmella (kuiva sää, tuuli)
viljaa niin ettei siihen tule kunnon jyvää / die
Ausreifung guter Körner verhindern (Trockenheit,
Wind)’, hullastua (Lönnr 1874), hullautua
’kuivua ennen aikojaan (vilja); kauhtua’,
hullaantua ’id., pahentua (piimä)’, hullakka
(Lemi) ’viljaa kuivaava, ruostetta aiheuttava
tuuli’ ? ~ ka hullata, hullavuttoa ’halvata’,
hullavuo ’halvaantua’, hullavus ’halvaus’ (ehkä
kontam. hullu + hulvata ’halvata’, ks. hulmakka).
— Ilm. jtak toista alkuperää on sm hullata verbiin
liitetty alk. pitkävokaalinen veP h%ul(av), K E
hul(av) ’kuuma’, h%ulduda, hulduda ’kuumeta’.
SKES 1955 85 (sm ? ~ ve).

hullu (Agr; yl.) ’verrückt, blöde’, hullutella,
hullaantua, hulluus, hullutus, vanh. (Jusl 1745)
hullita ’harhauttaa’ ~ ink hullu ’hullu’,
hullussella ’hullutella’, hullust5a ’telmiä’ | ka
hullu, hulluine ’hullu, mieletön’, hulluttoa (uud.)
’tehdä hulluksi’ | va ullu ’hullu’ (hullu ’tyhmä’ <
sm), ullusan (prs. yks. 1.) ’hulluttelen’ | vi hull
’hullu, riehaantunut’, hullata ’hullutella’,
hullutada ’tehdä hulluksi’ | li ul (mon. %ulqd, %ulud)
’hullu, järjetön, raivokas’, %ulatq, %ulastq
’hullutella, raivota, mellastaa’. — Sm > lpT oll
’tuhma’, Lu hullit, hull%otit ’houkutella’.
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Ganander 1786 NFL 1 197 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
157 (+ va), Thomsen 1890 BFB 47 (+ li), SKES 1955 85–
86 (+ ka; sm > lp).

hulmakka (itämurt.) ’voimaton, kivulloinen;
lakastunut / kraftlos, kränklich; welk’, hulmata
’turmella, heikentää elinvoimaa, lamaannuttaa’,
hulmauksissa
’tainnoksissa,
pyörryksissä’,
hulmeuttaa ’pökerryttää’, hulmiutua ’pökertyä’ ?
~ ka hulvaine ’halvaantunut’, hulvata, hullata
’halvata’, hulvattu, hullattu (voimasanana)
’pahus, vietävä’ (vrt. »voi halvattu») — ehkä ka
vaikutusta on sm itämurt. hullata ’huimata,
pyörryttää’ ja voimasana hulvattu, hullattu.
hulmuta (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’liehua,
velloa; tulvia / flattern, lodern, wogen; fluten’, paik.
myös ’touhuta, syödä ahnaasti’, (ajaa) hulmuuttaa
(Gan 1786), hulmahtaa, hulmuilla, hulme
’hulmunta, viuhina’, hulmu ’id.; (murt.) levoton
ihminen’, hulmi ’ahnas’, hulmia (Gan) ’ahmia’ ~
ka hulmuta ’liehua’, hulmahtoa ’leimahtaa’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. myös hulvahtaa,
hulvehtia
sekä
hulmeessa,
hulveessa,
hulveisillaan ’tulvillaan’ s. v. hulasvesi.
hulpakko (Gan 1786; etup. itämurt.) ’puhelias,
lörpöttelevä; kylänluuta / geschwätzig; einer, der
ständig irgendwo auf Besuch ist’, hulpakka,
hulpakas, hulpokas ’väljä (vaate); reipas, rivakka
(ihminen)’, hulp(p)ea (laajalti murt.) ’id., reilu,
komea, mahtaileva’, hulpattaa ’lörpötellä;
lepattaa, liehua’ ~ ka hulpettoa: paista h. ’puhua
pölöttää’ | ? vi ulbakas ’vallaton’, (Wied) ulp (g.
ulbi), ülp ’hölmö, lapsellinen; veltto’, (h)ulpida
’puhua typeryyksiä, hölmöillä, hulinoida’.
Deskr. sanoja.
hulpio (Schr 1637; etup. länsimurt.), hulpilo
(Eurén 1860; itämurt.), rinn. paik. hulpa, hulpi (:
hulven), hulpikko, hulven (: hulpemen), hulpelo
’kankaan kudottu reuna / Webkante, Salband’ ~
ink hulpelo | ka hulpio, hulpilo, hurpilo, hulpa id.
| ly hurbilo ’id., kankaan reuna yleensä; neulotun
sauman reuna; jalkineessa se osa päällistä, joka
kääntyy sisäänpäin’ | ve huƒl bol, K huƒl be (g.
huƒlpken) ’hulpio; neulottu sauma’ | va hulpelo (<
sm) ’ommel’ | vi murt. ulbus-, ul(p)tus(äär),
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untus(serv), ulpveer ’hulpio’, E hulbeC ’kirjava
reunus kansanpuvuissa’
? = lpLu sål´p%e ’lappalaisten vaatetukseen
kuuluvan rintalapun sisäpuolella oleva pieni
säilytystasku’, T
(Gen)
solp{im:
n‰ıvl-s.
|
’neulatyyny’. — Sen sijaan lpN hol be (E Lu In)
’päärme, palle, hulpio’ < sm.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 138 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 79 (sm ? ~ lpT, lp hol |be < sm), SKES 1955 86
(+ ka ly ve va).

hulttio (JuslP, Gan 1786; melko laajalti murt.)
’laiskuri, hylkiö, kelvoton / Faulenzer, Tagedieb;
nachlässig’, paik. myös hultio, hulttein (:
hultteimen), hulttioin sekä hunt(t)io, hurttio, -in
id.
Ehkä
kansanetymologisia
muodosteita,
pohjana voivat olla sanat huntti ’koira; laiskuri’ ja
hurtta ’susi; pitkä miehenroikale’ (ks. näitä).
SKES 1955 86.

hulvata (paik. Satak PHäme) ’rynnätä; ahmia /
sich ergießen; fressen’, hulvahtaa (hajat. murt.)
’tulvahtaa, syöksähtää’, hulvastaa, hulvastella
’juosta päämäärättömästi; viettää sopimatonta
elämää’, hulvehtia (KPPohjanm) ’tulvia’,
hulveellaan, hulveillaan, hulvillaan, hulvanaan
’tulvillaan vettä’, (ottaa tms.) omin hulvin
(LönnrLis 1886) ’omin luvin, omin avuin’,
hyvältä hulvaltansa (JuslP, Gan 1786) id., hulvalta,
hulvakasti (Kain) ’runsaasti, yllin kyllin’, hulvaton
(LönnrLis; et. Satak) ’kunnoton, kelvoton,
huolimaton, vetelys, hulttio; (nyk. yl., ark.)
mahtava, uskomaton, posketon’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. hulahtaa, hulasvesi,
hulmuta ja hulpakko.
Renvall 1823 SSK 1 90 (hulva ~ hulas), Lönnrot 1886 Lis
31 (omin hulvinsa = hulpi: hulven ’tahto, halu’, josta ei ole
muita tietoja), SKES 1975 1526–27 (hulveellaan,
hulvanaan jne. kontam. hulas + tulva).

humaani
(1897)
’inhimillinen,
suopea,
suvaitsevainen
/
human’,
humaaninen,
humanillinen (1870)
< nr human id., joka samoin kuin saks engl
jne. human, ransk humain < lat humanus id. (samaa
kantaa kuin lat homo ’ihminen’).
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Hellquist 1939 SEO 368, Koukkunen 1990 Atomi 169–70.

humala (Agr; yl.) ’kasvi Humulus lupulus;
päihtymys / Hopfen; Trunkenheit’, humalisto,
humalainen,
humaltua ~ ink humm5ala
’humala(kasvi, -tila)’, humaltua ’päihtyä’ | ka
humala ’humala’, humaltuo ’päihtyä’ | ly ve humal
’humala’, humalduda, -zuda ’päihtyä’ | va umala
’humala’, umaltua ’päihtyä’ | vi humal | li um5al
’humala, päihtymys’
todennäk. < germ, vrt. nr mr nt nn humle,
mn humli, humla, isl humall, ags hymele, kas
homele ’humala’ (lat humulus mahd. myös <
germ); germ ? < sl hmel¥ı < *h#umel¥ı ? < turk (1066)
qumlak ’muratinkaltainen kasvi, josta hunajalla
makeuttaen tehdään juomaa’, tVsuv xumla
’humala’; turk taholta lainautunut useisiin sgr
kieliin. On myös arveltu, että ksm:een samoin
kuin germ taholle sana olisi lainautunut
kaupankäynnin
yhteydessä
suoraan
volganbolgaarista.
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ ruots), Sjögren 1821 GS 1 27
(~ ruots ven), 29 (~ tVser tVsuv), Renvall 1823 SSK 1 90 (sm
< ruots), Grimm 1848 GeschD 432 (sm ~ lat), Ahlqvist 1856
WotGr 157 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve),
Hunfalvy 1864 NyK 3 22 (sm ? ~ md vog ostj unk),
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 105 (sm ~ ve va vi li lp md tVser
vog unk; ~ ruots tat jne.), Thomsen 1869 GSI 117 (ims <
mn), Mikkola 1894 SUST 8 174 (+ ka; ? < ven), *Räsänen
1946 KV 25–26 199–201 (ims sk sl < turk), SKES 1955 86
(ims todennäk. < germ), Vasmer 1958 REW 3 250 (sl unk <
turk; sm < sk).

humertaa (Lönnr 1874; etup. itämurt.),
humentaa: syödä h. ’mutustaa, pureskella; jauhaa
hienoksi; ahmia / knabbern, kauen; zermahlen;
verschlingen’
? = mdE t«seme/rd'ams, -d'ems, M «sumÄqrdams
’pusertaa (yhteen), puristaa, vanuttaa; pestä
vaatteita’ | votj «s{im{irt{in{i ’puristaa kokoon,
rypistää’ | syrj «s{im{irtn{i ’kietoa (vaate) tiukasti
ympärilleen; pusertaa käsin yhteen’. — Sm ja
etäsukukielten sanat voivat olla erikseenkin
kehittynyttä deskr. ainesta: huom. myös sm murt.
mennä humeltaa, humentaa, humertaa; tehdä t.
haastaa humeltaa ’mennä, tehdä tuhertaa; puhua
epäselvästi’; ainakin sm murt. palaa humertaa
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’palaa kovasti’ tuntuu
sanueeseen, ks. tätä.

liittyvän

humista

Paasonen 1909 MdChr 134 (sm ~ md), SKES 1955 86 (+ ?
votj ? syrj).
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< nr hummer, vur humer = nt hummer, nn
murt. hummar, mn humarr, holl hommer, kas
homer, ransk homard id. < lat cammarus < kr
kámmaros ’eräs rapulaji’.
Hellquist 1939 SEO 369, SKES 1955 86.

humista (Jusl 1745; yl.) ’rauschen, sausen’,
humata (: humajaa), humahtaa, humah(d)uttaa,
humina (Agr), humu ~ ink humissa, humaj5a
’humista’, humm‰ıne ’humina’ | ka humissa,
humata ’humista, jymistä’, humahtoa ’humahtaa’
| ly huvi«sta ’humista’,
huvaita
’soida’,
huvahtazeta
’äännähtää’ | vi (h)umiseda
’humista; jylistä, huutaa kumeasti’, umada
’kohista’, (h)umin ’humina’.
Onomat. sanoja, vrt. myös huumata ja
hymistä.
Rytkönen 1940 tm 45 (sm ~ vi), SKES 1955 86.

humma (Jusl 1745) ’(etup. lastenk.) hevonen;
kehotushuuto hevoselle: takaisin! / Hottehü;
(Befehl an das Pferd, rückwärts zu gehen:) huf!’,
(länsimurt. myös) huma(a) ’takaisin!’, hummata,
hommata (hevosterminä; länsimurt.) ’perääntyä;
peräännyttää; väistyä sivulle pilttuussa’
< nr murt. humma, håmma ’hevonen
(lastenk.), väistymiskehotus hevoselle’, hum(m)a
sej ’perääntyä; peräännyttää hevosta’, nn homa,
huma
seg
’siirtyä
taaksepäin; kääntää
takaruumistaan sivulle (hevonen)’. — Vi murt.
homma ’hevonen’ < sm t. nr murt. Vi.
Lindström 1859 KeltGerm 115 (sm < ruots), Lõe 1911
EKirj 6 57 (sm ~ vi), Wessman 1936 FmS 4 148, SKES
1955 86 (sm vi < nr murt.).

hummata
(Lönnr 1874;
laajalti murt.)
’hurjastella; (lapsista) kisailla, vehdata
/
prassen, zechen; toben (Kinder)’, rinn. murt.
hummeltaa, hummertaa, humertaa.
Luult. omapohjaisia deskr. sanoja, ehkä s. v.
humista main. sanojen laajentuneen käytön
pohjalta syntyneitä affektimuotoja, vrt. humuta
’hummata’, humu ’hummaaja’, elää humussa ja
sumussa ’hummata, juopotella’. Ks. myös
hummeri2.
hummeri1 (Schr 1637 humeri) ’iso rapumainen
äyriäinen, Homarus / Hummer’

hummeri2 (laajalti et. länsimurt.), hummeli
(Pohjanm) ’reilu, iloinen sälli; huijari,
hurjastelija, hummaaja / Leichtfuß; Betrüger,
Bummelant’, vrt. myös murt. hummelo ’hupsu,
höpäkkö’
joko < nr murt. hummel, homel, homil,
håmmel ’tomppeli, lurjus, heittiö’ tai johdos luult.
omap. deskr. verbistä hummata (ks. tätä).
humpuuki ’huijaus, petkutus / Humbug’
< nr humbug ’huijaus (1855); huijari (1871)’ <
engl humbug (1751) ’huijaus; huijari’. Sanan
alkuperää ei ole selvitetty.
Hellquist 1939 SEO 368, OxfEt 1985 452.

humppa1 (Jusl 1745; laajalti murt.), humppana,
humpakko ’höperö, hupakko / verdreht, senil;
Schussel’, humpelo (Gan 1786), humpio
’tylsimys; tyhjänpuhuja’, humpata, humpattaa,
humpottaa, humppailla ’lörpötellä; maleksia;
touhuta turhia’ ~ ink humppa ’hupsu’, humppailla
’hupsutella, puhua liikoja’ | ka humputtoa
’löntystellä tjs.’.
Deskr., luult. omapohjaisia sanoja, vaikka
ruotsissa onkin äänteellisesti ja merkitykseltään
samantapaista ainesta (ks. hummeri2).
humppa2 ’fokstrotin tyyppinen tanssi(musiikki) /
eine Art Foxtrott’, humpata ’tanssia humppaa’
»Kankkulan kaivolla» -nimisestä suositusta
radio-ohjelmasta (1958–) yleiseen kielenkäyttöön
levinneitä deskr.-onomat. sanoja. Lähtökohtana
on ollut orkesterin tahdittajana kuuluvan
sousafonin ääni (Antero Alpolan ilmaus
»sousafonin humppaava ääni» v:lta 1955):
Kankkulan kaivolla soitteli alkuun »humppahumppa orkesteri Pumppuveikot», joka sittemmin
lyheni muotoon »humppaveikot».
huna (etup. itämurt.), rinn. hunakka, hunikka,
hunisko ’nenäänsä puhuva, honottaja / einer, der
durch die Nase spricht’, hunata, hunhattaa,
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hunista, hunittaa ’puhua nenäänsä’ ~ ka
hunhettoa | ly fu7naita | ve hu7naita, hu7nhutada id.
Onomat. sanoja, kuten yleiskielen honottaa.
hunaja (Agr; yl.), paik. hunaa, vanh. huna,
hunai, hunja ’Honig’
< sk, vrt. mr honagher, mmr hunagh, honagh,
vur honigh, mn hunang, mys hona(n)g (< germ
*huna(n)ga) ’mesi, hunaja’; ruots myös -ng-:llisiä
muotoja, mm. honung, hon(n)ing (1540), josta
hunaja sanaa nuorempi laina on sm murt.
honunki, honinki ’hunaja’.
Ihre 1769 Gloss 1 896 (sm ~ germ), Renvall 1823 SSK 1 90
(sm < ruots), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 105 (sm < germ),
Thomsen 1869 GSI 117, Streng 1915 NRL 36 (< mmr),
SKES 1955 86 (< sk).

hunni (tav. mon. hunnit, ei vielä Lönnr, vrt. kuit.
jo JWegelius 1747 »Hunniterein Cuningalda
Attilalda») ’Sisä-Aasian paimentolaisheimo(n
jäsen) / Hunne’
< nr hunn, hunner, mmr hun(n)ar, mn húnar,
mys h%un, kys hiune id.; nimitys luult. alkuaan
turk-tat alkuperää ja levinnyt laajalti Aasiankin
puolella (kiinan hiung-nu, m-int H%una, av
Hunav%o), mutta sen arvellaan germ taholla
sekaantuneen erääseen omap. sanapesyeeseen (as
heune, kys hiune ’jättiläinen’, mn húnn mm.
’karhunpenikka’, nn murt. h%un ’nuori poika’).
Hellquist 1939 SEO 371.

hunninko: tav. adv. hunningolla, hunningolle
(Agr), rinn. hunnikolla, -lle, hunnakolla, –lle
’rappiolla, -lle, rempalleen, hujan hajan /
verkommen, vernachlässigt, durcheinander’, vrt.
vi hunnik ’koko, kasa, läjä’, murt. hunn(ikas), hunik
id.
Mahd. < ruots hundingen, hunningen,
hundsingen ’(lievä voimasana) pahus, piru
(vieköön)’; oik. hundra ’100’ sanan johd., mutta
ruotsissa hundingen on tässä sekaantunut sanaan
hund ’koira’. Lainalähteeksi on esitetty myös
germ tarinoiden suuren häviäjäsuvun nimeä
*Hundinga.
Ganander 1786 NFL 1 199a (sm ~ vi), Erämetsä 1954 NPhM
55 196 (sm ? < ruots), SKES 1955 86 (vrt. vi hunnik),
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Mäkeläinen Vir 1975 75–78 (< germ), Hakulinen 1979
SKRK4 172 (< germ).

hunskeli (VarsSm Satak EPohjanm) ’hulttio,
hunsvotti / Schurke’
? < nr murt. Sm hundskär (= yleisk. hundsk)
’vaivalloinen, ikävä, vaikea, paha’.
Karsten 1934 FmS 2 128 (< mr hundsker).

hunsvotti (Gan 1786; yl.), murt. hunsvantti, –
vontti, –voltti, –potti ’heittiö, lurjus / Schurke’,
merk. myös ’tupakkakukkarosta riippuva piipun
rassi’ ~ ka (Suojärvi; < sm) hunsfatti ’lurjus’
< nr hundsfott ’roisto, lurjus, hulttio’, 1600luv. erittäin säädytön sana (< as hundsfott, ns
Hundsfott id., oik. ’koiran häpy’). — Vi murt.
huntsva(a)t ’roisto’ < nr murt. t. saks.
Varelius Suomi 1854 110 (sm ~ nr), Karsten 1934 FmS 2
128 (sm < ruots), Hakulinen 1946 SKRK 2 54 (< nr < saks),
SKES 1955 87 (+ vi murt. < nr t. saks).

huntsa (Vahviala Kirvu) ’veltto ihminen, hulttio,
huora / träge Person, Flegel, Schlampe’, rinn.
huntsu, huntsukka ~ ka hunt«sakka, hunt«soaka
’alakuloinen; verkkainen, saamaton’ | ? vi murt.
hunts (g. -u) ’pikku petos, virhe’, hunts (g. -i),
huntsakas, hunsak ’puolisaksalainen, saksalaisena
itseään pitävä virolainen; hienosteleva köyhä
tms.’ | li %untsakqz ’nulikka’.
Deskr. sanoja.
Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 79–80 (sm ~ vi li), SKES 1955
87.

huntti (Lönnr 1874; kaakkmurt., hajat.
muualtakin), paik. hunti ’susi; suuri koira t. muu
epämääräinen peto, jolla lapsia pelotellaan; (et.
länsimurt. myös) laiskuri, hulttio / Wolf, großer
Hund, Untier; Faulenzer, Lump’, hunttio (Gan
1786; us. murt.) todennäk. kontam. huntti + hulttio
(ks. tätä) ~ ink huntti ’susi’ | ka huntti ’koira t.
kissa’ | vi hunt (g. hundi) ’susi, hukka’ | li u7nt id.
(lapsia peloteltaessa)
< germ; on arveltu, että merk:ssä ’susi’ sana
on aluksi lainautunut viroon (< ns Hund ’koira’)
ja että sm itämurt. ja ink sana tässä merk:ssä < vi.
Merk:ssä ’koira; laiskuri; hulttio’ sm länsimurt.
sana voi olla < nr hund ’koira’, lathund ’laiskuri’.
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Lönnrot 1874 SRS 1 216 (sm ? < nr), Äimä 1903 Suomi 4:1
56 (Tytärsaaren murt. huntti ’susi’ < vi), Karsten 1934 FmS
2 129 (< nr), Nirvi 1944 Sanankieltoja 101–02 (sm
kaakkmurt. < vi (? > li); vi < saks), Virtaranta Vir 1955 60
(samoin).

Lindahl & Öhrling 1780 LL 439 (sm ~ lp suokket), Ahlqvist
1856 WotGr 140 (+ va vi), Setälä 1890–91 ÄH 289 (+ ka),
Uotila 1938 SyrjChr 155 (+ votj syrj), E. Itkonen 1949–51
FUF 30 9, SKES 1955 87 (+ ly, ? li; ? perm ? obinugr),
DEWOS 1968 262 (ostj ? < vog; ?? ~ sm), Koivulehto 1981
PBB(T) 103:2 183–84 (ims ? < kgerm *sw%okga-, *swokgja’kohista, suhista; huoata’), UEW 1988 501.

huntu (Agr; yl.) ’harsomainen liina (erit.
morsiush.); (itämurt. myös) lapsen kapalovaate /
Schleier; Windel’, tyttö-, ukko-, äijähuntu ’-parka,
-raukka’ ~ ink huntu ’vaimojen päänpeite
hääseremonioissa, luterilaisen vaimon päähine;
lapsen kapalovaate’.
Alkuperä epäselvä. Aivan epävarma on sanalle
esitetty vastine ostjI t«so:nt«sqg, E t«su:nt«sq ’nuora,
köysi’.

huojua (GGCalamnius 1753; laajalti murt.)
’heilua, horjua / schwanken, schaukeln’,
huojuttaa, huojutella, huojahtaa, huojahdella ~ ka
huojuo ’huojua, heilua, horjua; levähtää’,
huojuttoa ’huojuttaa; lepuuttaa’, huojahtoakseh
’huojua, horjua’, huojahellakseh ’huojahdella’.
Deskr.-sävyisiä sanoja.

Toivonen 1928 FUF 19 114 (sm ~ ostj), UEW 1988 61 (ostj
~ lpLu suohtts%e ’nuotan osa’; sm sana ei semantt. syistä sovi
tähän yhteyteen).

huoata (: huokaan, Agr; yl. länsimurt., harv.
itämurt.) ’hengähtää (syvään), henkäistä; levähtää
/ seufzen, stöhnen; verschnaufen’, huokailla,
huokaus, huoahtaa, huokua, huoku ’uho, lämpimän
henkäys’, huoko (et. hämmurt., paik. VarsSm
Satak PPohjanm Kain) ’tiehyt, ontelo, aukko;
ojanne, pieni laakso, notko, alanko’, huokonen
’tiehyt; syvennys’ ~ ink h%oata (prs. h%ok5an)
’levätä’, h%okaella ’huokailla’, h%okua, h%okussa
’hengittää’, h%oku, h%oko ’henkäys, henki’,
nenäh%oku ’sierain’ | ka huokavuo, huoahtoakseh
’levähtää’, huokavo, huokavus ’lepo’, huokain
’sierain’ | ly huogain id., huogazuda ’levätä’ | va
%ogata ’levätä’, %ogaht5a ’huokaista’, %okua ’huokua’ |
vi hooguda ’sataa rankasti; ähkiä, läähättää’, hoog
(g. hoo, Wied myös hoou) ’sadekuuro,
tuulenpuuska; vauhti; lepo, väliaika’ | ? li %ug
’kohista, humista (korvat), vinkua (tuuli)’
= lpE soågedh ’humista, kohista (tuuli, puro)’,
R (LÖ) suokket ’huoata, huoahtaa’, ? N «suok |ket
(E Pi Lu In) ’huoata’. — Deskr.-onomat. sanoja.
Tähän yhteyteen liitetyt perm ja ugr kielten sanat
(votj «soka(l)n{i ’hengittää, huokua, huoata,
puhaltaa’ | syrj «sojƒt ƒt/s{in{i ’hengähtää, levähtää’ |
vogI «s5ax-, s%(ek- ’hengittää raskaasti’ | ostjE «sexqj’läähättää’) ovat erill. deskr. sanoja, tuskin
keskenäänkään yhteistä alkuperää.

huokea (Agr; yl.), rinn. huois, huovis, vanh. huojas
(Flor 1702; ei murretiet.) ’helppo, kevyt, lievä;
halpa / einfach, leicht; billig’, huokeus, huojeta (:
huokenee), huojentua, huojentaa; huoistaa,
huo(v)ittaa ’alentaa hintaa’ ~ ink h%okia ’huokea,
halpa’ | ka huovis (g. huogehen) ’huokea, halpa,
helppohintainen’, huovistoa ’halventaa, helpottaa
hintaa’ | ly huogi«s (g. huogehen) ’huokea’ | va
%ok(ea id. (sm > lpN fuögetet ’lieventyä, huojentua
(esim. kipu)’)
< ksk *h%ogiz (*h%ogja-), vrt. mn hœgr ’helppo;
mukautuva, sovinnollinen; mukava, miellyttävä’.
Karsten 1902 PrimNom 3 35–36 (ims < germ, tieto
Tunkelolta), E. Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 6 (+ ka),
Mägiste 1934 EKirj 28 79 (+ va), T. I. Itkonen 1943 KV 22
52 (lp < sm), Karsten 1943 FmS 9:2 130–31, SKES 1955
87 (+ ly), Rapola 1966 SKÄHL 26 (sm huojas < *h%okjas),
T. Itkonen Vir 1982 125–26.

huokonen ks. huoata.
huokua ks. huoata.
huoli (Agr; yl.) ’Sorge’, huolekas, huolellinen,
huoleton, huolehtia, huolia, huoltaa, vanh. huolla
(: huolen, Agr) ’surra, murehtia; mennä naimisiin
(et. naisesta)’ ~ ink h%oli ’huoli’, h%olehtia
’huolehtia’ | ka huoli ’huoli, huolenpito, vaiva,
murhe; halu’, huolie ’huolia, kelpuuttaa; ottaa
varteen, piitata’ | ly huoƒl ’huoli’, huoƒl ittada
’kiirehtiä’ | ve hoƒl ’huoli, murhe’, hoƒlet{iin
’huoleton’ | va %ol(eva ’huolellinen’ | vi hool
’huoli,
murhe’,
hoolakas
’huolellinen’,
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hoolitseda ’huolehtia’ | li %uoƒl, vuoƒl ’suru, huoli,
huolenpito’, %uoƒl ik«sq ’huolehtia’ (sm > lpN fuollâ
(In Ko Kld T) ’huoli’)
? = lpN soallot ’puhdistaa hampaitaan
(hammastikulla)’.
Baltt
lainaetymologiaa
on
pidetty
mahdollisena (ksm *«s%ole- ~ *«sola- < baltt *«zal5a),
vrt. liett «zalà ’vahinko, vioittuma, vamma’, latv
zalba ’vahinko, haava, arpi’ = ven nazóla, nazól
’murhe, huoli’ (< ieur *7ghal- ’vahinko, vamma;
vika’). Ks. myös huoltua.
Ganander 1786 NFL 1 201 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
141 (+ va), Lönnrot 1858 Hiisi 572 (+ lp fuola), Thomsen
1890 BFB 41 (+ li), Kettunen 1922 LVeHA 1 9 (+ ve),
Mägiste 1928 Demin 176 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch
145 (lp < sm), Nirvi 1955 Suomi 107:1 20–47 (+ ly; lp <
sm), SKES 1955 87, Koivulehto 1987 LStA 161 196–200 (+
lp soallot (tieto Sammallahdelta); < baltt), Häkkinen 1987
ES 53–54.

huoltua (Raam 1642; KSm) ’heltyä (hampaista) /
empfindlich werden (Zähne)’, huolettua (LounSm
KaakkHäme) id., rinn. v-alkuisia synonyymeja
vuoltua ja vuolettua, mikä viittaa siihen, että sanat
voivat olla ositt. vuolla verbin yhteyteen kuuluvia
rinnakkaisasuja. Sama koskee huoltua v:iin
rinnastettua s:a huolain (itämurt.), huolema
(LounSm), huolo (laajalti itämurt. KSm) ’puun
kyljessä oleva haava’, jonka rinnalla niin ikään
tavataan asut vuolain ja vuolema (vrt. va %olama ja
vi vool id.). Myös huoltua verbiin rinnastettu viE
voolduma ’(pellavasta:) pudottaa lehtensä’
kuulunee vuolla v:n vastineisiin. — Sanat huolain
ja huoltua on myös selitetty samasta baltt
lainaoriginaalista kuin huoli (ks. tätä), jolloin
nimenomaan
nämä
viittaisivat
sanan
alkuperäiseen merkitykseen ’haava, vamma’.
Ahlqvist 1856 WotGr 141 (sm huolain ~ va), J. Krohn 1872
Suomi 2:10 138 (+ vi), SKES 1955 87–88 (huolain ~ va vi,
huoltua ? ~ vi; sanat kuuluvat ehkä yhteen), EEW 1982–83
3911 (vi vool, sm vuolema ’huolain’ ? ~ sm vuolas), 3913 (vi
voolduma ~ sm vuolla), Koivulehto 1987 LStA 161 196–
200 (< baltt).

huoma (Agr), nyk. vain adv. huomaan, huomassa
’Schutz, Obhut, Fürsorge’, murt. hengen
huomassa ’muistissa’, huomata (ks. tätä) ~ ka
huoma: huomam pidäy ’huolen pitää’, huomaz en
olluh ’en huomannut’.
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Sanalle on esitetty germ alkuperää, ks.
huomata.
SKES 1955 88 (huoma ~ huomata), Koivulehto Vir 1976
248 (+ ka; < germ).

huomata (Agr; yl.), rinn. huomaita (:
huomaitsen,
Agr;
LounSm),
huohmata
’(be)merken, verstehen’, murt. myös ’muistaa;
herätä’, johd. huomauttaa; huomen, huomio (ks.
näitä) ~ ink h%omata ’huomata, ymmärtää’ (? < sm)
| ka huomaija, huomata id., huomaittoa
’huomauttaa, muistuttaa’ | ve homaita ’huomata,
havaita’ | (sm >) vi hoomata (kirjak., uud.),
ohmata (Kuusalu) ’huomata, ymmärtää’. — Sm >
lpN fuobma«sit (Pi Lu In) ’huomata’.
Johd. sanasta huoma (ks. tätä); sanalle on
ehdotettu germ alkuperää (vrt. mn sœma ’ottaa
huomioon, kunnioittaa’ < kgerm *s%omia- <
*s%omeja-, mn sómi ’kunnioitus, kunnioittaminen’
< kgerm *s%oman-).
MUSz 1873–81 480 (sm > lp), VW 1 1874 141 (huomata ~
huomen), Kettunen 1922 LVeHA 1 36 (sm ~ ve), Toivonen
1928 FUF 19 113, Hakulinen 1933 StF 1:2 209 (♦ huoma,
jonka alkumerk. ’varjo, hämy’), SKES 1955 88 (+ ka vi (? <
sm)), Koivulehto Vir 1976 248 (< germ), EEW 1982–83
380 (vi hoomata < sm), Häkkinen 1987 ES 54.

huomen (Agr; yl.) ’Morgen; morgiger Tag’,
huomenna;
huomenelta(in),
huomelta(in)
’aikaisin
aamulla’
(jälk.
muodon
sekä
murremuodon huomena ja yhd:jen huomenaamu,
huomenlahja perusteella on vanh. sanak.
konstruoitu myös nom. huomi, jolla ei ole
murrepohjaa);
huomenissa
’aamulla’,
huomeninen, huominen, huomispäivä ~ ink
h%omenikko, h%omenus, h%omus ’aamu’, h%omnikkoa
’huomenna’, h%omen‰ın ’huominen’ | ka huomen
’huomispäivä’, huomenna, huomei ’huomenna’,
huomenes, huomus ’aamu’ | ly huomen
’huomenna’, huondez, -uz ’aamu’ | ve homen,
homez, homendez ’aamu’, homen ’huomenna’ | va
%om((e)nikko ’aamu’, %om(enna ’huomenna’ | vi
hommik ’aamu; (murt.) itä’, homme ’huomispäivä;
huomenna’, homne ’huominen’ | li %uomqg ’aamu;
itä’, %uo7nd«zql ’aamulla’, %uomdq ’huomenna’.
Kuulunee sanojen huoma, huomata yhteyteen.
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Ganander 1786 NFL 1 202 (sm ~ vi), Sjögren 1851 MélR 1
230 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 141 (va ~ vi), Ahlqvist
1859 Anteckn 85 (+ ve), Ojansuu Vir 1917 118 (+ ka),
SKES 1955 88 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 54.

huomio
(Jusl
1745;
laajalti
murt.)
’Aufmerksamkeit, Beobachtung; Verstehen’,
epähuomio (Flor 1688), huomioida, huomioitsija ~
ka huomivo ’huomio, tarkkaavaisuus’.
Johd. s. v. huoma, huomata main. sanoista,
lähinnä v:stä huomia.
SKES 1955 88 (~ huoma), Häkkinen 1987 ES 54.

huone (Agr; yl.) ’Zimmer; Haus’, vanh. kirjak.
myös ’huonekunta, talous, taloudenpito’, (murt.)
huoneus ’lato, vaja’, huoneusto (Geitlin 1858),
huoneisto (Veänänen 1859) ~ ink h%one ’rakennus,
talo; huone’ | ka huoneh ’huone; (tav. mon.)
rakennus, talo’, huonehus ’rakennus’ | ly huoneh
’huone’, huonuz ’rakennus (yleensä)’ | veK honuz
’iso talo’ | va %on(e ’huone’ | vi hoone ’rakennus;
(murt.) huone, kamari’. — LpN fuona«s, h-, Lu
huonai ’huone, talo’ < sm; lpN fuonos (In) ’suden
t. ahman pyyntitarha’ < sm (Lönnr 1874) huonus
’pieni talo, rakennus’ (? < ka huonus id.).
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 189 (+
votj Vsun{it, syrj Vson{id ’lämmin’), VW 1 1874 195 (+ lpR
huona), Qvigstad 1881 Beiträge 65 (lpN fuonaVs < sm),
Setälä 1890–91 ÄH 270 (+ ka), Kettunen 1930 VaÄH2 149
(+ va), E. Itkonen Vir 1937 299 (lpN fuonos < sm), Uotila
1938 SyrjChr 156 (sm ? ~ votj syrj), SKES 1955 88 (+ ly;
? votj syrj), Joki 1973 SUST 151 321 (votj syrj ei tähän),
Häkkinen 1987 ES 56, UEW 1988 787, Koivulehto 1991
Esit (< baltt *Vs5anas ’kylki’).

huono (Agr; yl.) ’schlecht’, huonous, huonosti,
huonota, huonontaa ~ ink h%ono | ka ly huono | va
%ono ’huono, heikko’ | vi murt. (h)oon (g. -u; ? < sm)
’kurja, kehno, paha, laiha; ontto’ (sm > lpN
fuodno ’paha, parka; kirosana’, fuodne (In)
’huono, kurja, kehno’, Lu fuon%os id., E fuonuo
’paholainen’). — Tähän toisinaan liitetty ve ho7n/z
(g. honden), hond (g. -on) ’huono, kehno’ kuuluu
pikemminkin sanan honto yhteyteen.
Sjögren 1832 GS 1 565 (sm ~ va), Boller 1853 SbAW 10
64 (sm ~ lp fuono), MUSz 1873–81 381 (+ vi), Genetz 1896
ETV 21 (lp < sm), Kettunen 1922 LVeHA 1 27 (+ ka ve),
SKES 1955 88 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 56.
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huopa (Jusl 1745; laajalti murt.), paik. huoppa (:
huopan) ’Filz, Filzdecke’, yhd. huopahattu, tossut, kattohuopa, johd. huopanen, huoponen,
huopikas, huovikas ’huopakenkä, –saapas’,
huovistaa,
huovuttaa
’vanuttaa
huopaa’,
huopaantua, huopua, huovistua ’vanua (huovan
kaltaiseksi)’ ~ ink h%opa ’huopa; huopasaapas’ | ka
huopa ’nöyhtä’, huopavus, hopavus ’vaate, säkki
t. muu pehmike puusatulan alla’ | ve hob ’huopa,
voilokki, villainen rekipeitto’, hobida, hopƒta
’hakata pehmeäksi; survoa huhmaressa ohria t.
talkkunoita’, hobitada ’pehmittää, pöyhiä (esim.
patjaa)’; tähän luult. myös ka huopa, huopavus, ly
huobavus ’oras, laiho’, ka huopavuo ’nousta
oraalle’
< sk, vrt. mn Sófi ’huopa; satulan alle pantava
huopapeite’, Sófahattr ’huopahattu’, mr thove
’villavanuke; huovan pala’, nr tov(a) ’vanuke,
huopa’ (< kgerm *S%o‰ban-).
Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (sm ~ ve), Thomsen 1869 GSI
117 (sm ve < mn), Mikkola 1894 SUST 8 29 (< germ),
Setälä 1906 SUSA 23:1 37 (+ ka; < sk), Wiklund 1913 MO
6 162 (< mn), Karsten 1934 FmS 2 129, SKES 1955 88–89
(< sk), Hofstra 1985 OsfiGerm 70 (< kgerm *S%o‰ban- ~ ?
*S%ofan-).

huoppi1 (Eurén 1860; et. KaakkHäme Uus
Länsip) ’maapalsta, pienehkö niitty- t. metsälohko,
aidattu alue, haka; kylän osana oleva taloryhmä,
kulmakunta / Stück Land, Wiese od. Wald,
Koppel; Häusergruppe, abgelegene Gegend’,
huoppiojako (maanjakotermi; As 1775)
< mr hoper ’pelto- t. niittyalue (lakiterminä)’,
mmr hop, hopstycke ’kylän takamailla oleva pelto
t. niittyraivio, ulkopalsta’, nr håp mm. ’ulkotila’ =
mas h%o‰ba ’talonpoikaistalo’, kys huobe, mys
huoba ’määräsuuruinen maa-alue’, ns Hufe
’auranala maata; manttaali; sarka, maatila’.
*Erämetsä Vir 1940 327–29 (sm < nr murt.), SKES 1955
89.

huoppi2 (paik. Satak PHäme Pohjanm Savo)
’joukko, parvi, kasa, läjä / Menge, Haufen’, yhd.
häähuoppi ’hääväki, -vieraat’, hautajaishuoppi

SSA

< mr h%oper, nr hop, nt hob, mn hópr (< mas h%op
= mys houf ~ h%ufo, ns Haufen, ags h%eap < germ
*haufa-) ’joukko, kasa’.
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Wichmann 1911–12 FUF 11 243–44 (sm ~ ka votj syrj),
Toivonen 1928 FUF 19 87–88 (+ ly ve va vi ’kangaskorte’),
SKES 1955 89 (sm huosia ’hangata’, huosiain ’pesin’, ly
huo/sta, ve ho/sta joko ~ votj ostj slk tai ~ huosia ’korte’),
UEW 1988 60.

Erämetsä Vir 1940 329.

huora (Agr; yl.) ’portto / Hure’, huoruus, tehdä
huorin, huorata ~ ink h%ora ’huora’, h%or‰ıssa
’huorata’ | ka huora, huorin, huorata | va
h%or(r)a ’huora’, (Kukk) h%or‰ıssa ’huorata’ | vi
hoor ’huora’, hoorata | li (Sal) uor ’huora’
< sk, vrt. nr mr hora, mn hóra, nt hore, kas
h%ore, mys huora, ns Hure, ags h%or ’portto’, nr mr
hor, mn hór, nt hor, mas h%or, mys huor, ags h%or
’huorinteko; huoruus’ (= lat carus ’rakas, kallis,
haluttu’, latv k5ars ’halukas, himokas’, m-iiri
carae, kymri car ’ystävä’). — LpN fuorra (Pi),
huorra (E Pi Lu In) ’huora’ (E kirosanana) < sm t.
sk.
Fogel 1669 Käsik 5 (sm ~ germ), Renvall 1823 SSK 1 93
(sm < nr), Diefenbach 1851 VWGoth 2 594 (sm ~ vi lp; <
germ), Thomsen 1869 GSI 117 (+ li; < mn), Ahlqvist 1871
KO 190 (sm vi lp < nr), Wiklund 1894 LpChr 74 (lp < sm <
mr), Streng 1915 NRL 36 (+ ka; < mr), Karsten 1934 FmS
2 130 (< mr), SKES 1955 89 (< sk), Koivulehto 1972
NphM 73 625 (varsin nuori germ laina).

huosia (laajalti itämurt.), rinn. huosio (JuslP, Gan
1786), huosioin, huosiain, huosain, huosakka,
huoska, hosio, hosioin, hosilo, hosin, hoska
’tuohikäprystä,
(kuusen)oksista,
niinestä,
kangaskortteesta tms. tehty pesin t. luutamainen
puhdistushuisku / Schrubber od. Bürste aus
Birkenrinde, Reisig o. ä.’, huosata, huosioida,
(Lönnr 1874) huosia ’pestä, hangata, puhdistaa
huosialla’ ~ ka huosja ’kangaskortteesta tehty
pesin’ | ly huod' ∆«z id., huo/sta ’hangata, hieroa (esim.
ruoste pois)’ | ve ho/zj(ei7ne) ’kangaskortteesta t.
niinestä tehty pesin’, ho/sta, hu/sta ’hieroa, hangata
(mm. niinipesimellä lattiaa)’.
Ilm. samaa sanuetta kuin huosia ’kangaskorte’
(ks. hosia). Epätodennäköistä on, että tähän
yhteyteen kuuluisivat votj t«su«z{in{i | ostjI t«sat«s’lakaista’ || slk t«s%ut«s- ’hangata, kaapia’, jotka kyllä
saattavat olla keskenään samaa alkuperää. — Sm
sanaan on ositt. vaikuttanut myös v. hosua, ks.
tätä.

huosta (Gan 1784; yl.) ’Schutz, Obhut,
Fürsorge’: huostassa, -sta, huostaan, johd. (murt.
harv.) huostaa, huostata, huostia ’huolehtia,
hoivata, hoitaa’ ~ ka huostassa, huostossa,
huostah, -toh ’hallussa, haltuun’ (? < sm).
Alkuperä epäselvä, vrt. huoma.
Kettunen 1949 KV 29 55 (sm ~ ka; ~ huoata, huokua).

huotava (Eurén 1860; kaakkmurt. Ink) ’halpa,
huokea, helppo, kevyt / billig, leicht’ ~ ink h%otava
’halpa’ | ve odav, odv | va %otava | vi odav, murt.
hoodav id.
Ahlqvist 1856 WotGr 141 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 97 (+ ve), Ojansuu 1916 SKTT 139 (sm < vi t. sm
< ink < vi), SKES 1955 89, EEW 1982–83 1813.

huotra (Eurén 1860, Kal) ’tuppi; (paik. PKarj
Savo, ilm. myöhäisiä esiintymiä) jk tavallista
suurempi teräase: veitsi, viikate, sirppi /
Schwertscheide; größeres Schneidewerkzeug:
Messer, Sense, Sichel’ ~ ink h%odra ’tuppi’ | ka
huotra ’puukon t. viikatteen tuppi; pyssyn suojus’
| ly huodr((e) ’tuppi’ | ve hodr id.
< germ, vrt. goot f%odr, mys fuotar, kas v%oder,
ags f%odor, f%o∂er ’tuppi’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (sm ~ ve), Thomsen 1869 GSI
117 (+ ka; < germ), Ahlqvist 1871 KO 211 (< mn goot),
Setälä 1906 SUSA 23:1 37–38, Janko 1907 IF 20 236 (<
kgerm), Karsten 1936 FmS 4 440 (< kgerm), SKES 1955 89
(+ ly), Ruoppila 1967 KalKansank 28 (sm < ka).

huovata (: huopaan, Jusl 1745; laajalti murt.),
rinn. huopata (: huoppaan, paik. länsimurt.),
huopia (et. lounmurt.) ’soutaa perä edellä, airoja
työnnellen / rückwärts rudern, die Riemen
streichen’, huopari (JuslP, Gan 1786), huoparin
’perämela’ ~ ink h%ovvata | ka huovata | va (Kukk)
h%ovata (? < sm t. ink) ’huovata’ | vi murt. hoovata
(prs. hooban) ’huovata; vivuta’
? < sk, vrt. nr murt. Sm h%opa, hJåpa, håupa
’huovata’, nn hopa ’mennä takaperin, taaksepäin
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(et. hevonen)’, mn hopa ’liikuttaa, työntää
taaksepäin’; norj muodot palautunevat ensi
tavultaan lyhytvokaaliseen asuun *hupi-, joten
ensi tavultaan pitkävokaaliset nr murt. sanat eivät
voine olla näiden etym. vastineita. Mahd.
lainalähteeksi onkin esitetty germ *h%o‰bian, vrt. mn
hœfa ’antaa suunta kohti jtak’, nn høva, nr hövas
id., jolloin nr murt. sanat olisivat lainoja < sm.
(LpN vuop |pat (In), Lu huop5at ’huovata’ < sk t.
sm.)
Lindström 1859 KeltGerm 164 (sm ~ germ), Ahlqvist 1871
KO 151 (sm < nr murt.), Qvigstad 1881 Beiträge 127 (sm lp
< nn), Setälä 1912–13 FUF 13 368 (sm < sk), Ojansuu 1913
NphM 15 188–89 (omap. sana), SKES 1955 89 (lp < sk t.
sm), Wessman 1956–57 FmS 17–18 182 (sm > nr murt.
Sm), Kettunen Vir 1961 311–12 (sm ka omap., vi ? < sm),
Ahlbäck 1983 SvLm 106 3–6 (sm < ksk *h%o‰bian; sm > nr
murt.).

huove (: huopeen, Alm 1786) ’lauha kevätsää;
auringonlämpö; (paik. Pohjanm PSm) leutoudesta
pehmennyt t. huokoistunut lumi / mildes
Frühlingswetter, Sonnenwärme; durch Tauwetter
weich od. locker gewordene Schneedecke’,
huovea (Puolanka) ’lauha (sää)’, huoventaa,
huovettaa, huovittaa, huopettaa ’pehmentää lunta
(suojasää)’ ~ ka huovettoa, huovoittoa ’pehmittää
hankea, jäätä’ | ve hobitada ’lauhentaa (säätä)’.
Mahd.
s. v.
huopa
main.
sanojen
ekspressiivistymiseen perustuvia sanoja. Näihin
liittynevät myös sm murt. huopea ’kevyt, helppo’,
huopeta ’kevetä, aleta; helpottaa; huveta, laihtua’,
huopuinen ’suotuisa, edullinen’, vrt. myös ka
hopelo ’kuiva, kevyt, löyhä (esim. lumi)’.
huovi (Agr; hajat. murt.) ’kuninkaan aseellinen
palvelija, henkivartija, hoviherra, ratsumies,
sotamies; (vanh. kiel. myös) hovi / Leibwächter,
Höfling, (berittener) Soldat; Hof’, vanh. kirjak.
rinn. huomies (Agr hoomies, Martti n. 1580
hoimies), hoismies (Lönnr 1874) ’ratsumies’,
huovikunta (paik. itämurt.) ’iso joukko, perhe’,
huovintie (LounSm) ’talvitie (tie, jota ei kesällä
ole)’; tähän ehkä myös huovi (lounmurt.) ’vaiva,
vaikeus, vastus’ (huovit aiheuttivat aikoinaan
paljon vaivaa ja kärsimystä)
< vur nr hof ’ruhtinaan t. ylhäisen asunto,
hovi’, hofman, homan, homman ’hovimies; rälssi-
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, aatelis-mies; haarniskallinen ratsumies’ (ks.
hovi).
Renvall 1823 SSK 1 93 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO
210, Lönnrot 1874 SRS 1 182 (hoismies ? < hevoismies),
Petander 1893 Suomi 3:6 31 (huovi ~ hovi), Ojansuu Vir
1909 168– 71, Streng 1915 NRL 37–39 (sm < mmr), SKES
1955 89.

hupa (Agr; yl.) ’mieluisa, hauska; nopeasti
kuluva, riittämätön; (murt. myös) tuhlaavainen /
angenehm,
lustig;
schnell
vergänglich;
verschwenderisch’, hupainen, hupaisa (1750),
hupi, huvi (Alm 1774) ’ilo, ajankulu’, huvittaa
’hauskuttaa, ilahduttaa (1732); (paik. KarjKann
Verml) tuhlata’, huvitella, huvitus; huveta (:
hupenee), huvila (uud., Europ 1853) ~ ink hupa
’huono, heikko; helposti kuluva’, hupp%ela ’pieni,
heikko (lapsesta)’ | ka hupa ’pieni, huono, hoikka;
nopeasti kuluva’, hupi ’huvi’, hupaine ’pieni’,
hupaisa ’hupeneva’, huveta (prs. hupenou),
hupavuo ’vähetä, pienetä’ | ly huba ’pieni’, hubeta
’pienetä, vähetä’ | ve huba ’huono, heikko’,
hubeta, hubenuda ’huveta, vähetä’ | vi huba, -ne, s, murt. hube ’murea, rapea, hauras, löyhä;
mieluisa, hauska, hupaisa’, huvi (uud. 1800-luv.,
ilm. < sm) ’mielenkiinto, kiinnostus; etu, hyöty’,
huvitada ’kiinnostaa’ | ? li ob5az, ob5aƒl i, oC bbi
’myöhäinen’, oC bbq ’myöhään’ (sm > lpLu håhp%e
’ravitsematon ruoka’, N hoppe, hop |pel, In
hoppeel ’hupeneva, pian loppuva’, nr murt. Sm
hopo(gär) id.)
= mdE t«sova, t«sovi7ne, M «sÄqva, «s(Äq)va7nä ’ohut,
hieno’ | unk sovány ’laiha; niukka, hedelmätön’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (sm ~ ve), MUSz 1873–81 348
(unk ~ md), Setälä 1890–91 ÄH 270 (sm ~ vi md unk), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 47 (lp < sm), Kettunen 1938
LivW 262 (+ ? li), SKES 1955 89 (+ ly), FUV 1955 82, E.
Itkonen 1968 SKK 491 (ei li, ? unk), TESz 3 1976 577–78,
MSzFE 1978 554–55, UEW 1988 63.

hupakko (Eurén 1860; laajalti et. itämurt.),
hupakka, hupelo, hupero ’ymmärtämätön ihminen
(vars. tyttö); hassahtava, hupsu / Dummerchen;
albern, töricht’, rinn. huppelo, huppero, hupio
(Gan 1786) id., johd. hupakoida, hupakehtaa,
huppanoida, hup(p)eloida, –roida ’käyttäytyä
hupsusti’ ~ ka hupakko, -a, hupakeh, huppana,
hup(p)elo, -ro, hupetti ’hassahtava’, hupakehtoa,
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hup(p)eloija, -roija ’olla hassahtanut’ (sm > lpLu
håp5ak ’vanhuudenhöperö’).
Deskr. sanoja, ositt. ehkä hupa sanaan
pohjautuvia. Vrt. hupsu, höperö.
Ruoppila Vir 1955 224, Rintala 1972 läntä 153–54.

hupattaa (Lönnr 1874; et. itämurt.), hupeltaa,
hupertaa, hupittaa ’höpöttää, puhua joutavia /
albern, faseln’, hupista ’mumista, höpistä, juoruta’
~ ka hupaittoa, hupajoa, huvissa (prs. hubizou)
’puhua hiljaa t. joutavia’ | viE hubiseda ’palaa
humisten, rätisten tms.’.
Deskr.-onomat. sanoja, ositt. ehkä samaa
alkuperää kuin hupakko, ks. tätä, vrt. höpöttää.
EEW 1982–83 390 (sm ~ vi).

huppelehtaa (Eurén 1860, Kal; paik. itämurt.
PPohjanm),
huppelehtia,
huppeloida
’syöksähdellä, pulputa (veri); hypähdellä,
kirmailla; toikkaroida / hervorsprudeln (Blut);
hüpfen, umhertollen, torkeln’ ~ ka (run.)
hupperoittoa ’pulputa’.
Deskr. sanoja.
huppora (et. Pohjanm), huppori, huppuri (Eurén
1860) ’puras, taltta / Stemmeisen’, huportaa,
huppuroida ’kovertaa taltalla’
< nr huggborr ’taltta’ (hugg ’isku’ + borr
’pora’).
Lönnrot 1874 SRS 1 231 (sm < nr), SKES 1955 90.

huppu (Jusl 1745; laajalti murt.), paik. huppa,
huppo ’pussimainen päähine; umpipeitto /
Kapuze’, (umpi–) huppuun ’peittoon, piiloon’,
(umpi)hupussa,
huppusissa
’peitossa’,
huppeluksissa ’(esim. veteen) uponneena;
näkymättömissä’ ~ ka huppu (? < sm) ’huppuliina;
umpipeitto’.
Mahd. kontaminaatioteitse (? hukkua + uppo,
upota) syntynyt deskr.-sävyinen sanue.
hups (eri tahoilla murt.), hupsis, hops(is)
’hoppla!’ (interj.), hupsahtaa, (murt. myös)
hopsahtaa ’pudota äkkiä jhk pehmeään’, hupsaa
(esim. palje lietsottaessa, suo kävellessä, taikina
käydessään), hupsake ’pehmeä tyyny t. istuin’,
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hupsakka, –o ’id., pehmeä leipä; vaahto, höyry’ ~
ka hupsahtoakseh ’porahtaa, tussahtaa (puuro
kypsyessään)’ | viE (Wied) hupsahtuda ’pudota
tupsahtaa; syttyä hiljaa tussahtaen tuleen’,
hupsma ’syttyä tussahtaen’.
Onomat. sanoja, joihin ainakin ositt. liittyvät
s. v. hupsu main. sanat.
hupsu (Eurén 1860; yl.), hupsukka, hopsu(kka)
’hassu, höperö, typerys / albern; Dummkopf’,
hupsia, hupsutella (JuslLis) ’hullutella, puhua
joutavia, höpöttää’ ~ ink hupsutella ’hullutella’ |
ka hupsu, hupsakka, –o ’hassu, höperö’, hupsie,
hupsutella ’hassutella, puhua joutavia’.
Deskr.
sanoja,
joiden
rinnalla
on
samantapaisia ja likipitäen samanmerkityksisiä
sanoja kuten hapsu, hopsa (Gan 1786), hopso
(JuslP) ’hätikkö, hupakko, hepsankeikka’; näitä
muistuttavat nr hupsa, håpså ’hutilus, hupakko,
höppänä’, hofsog, hofso(gär), håpso (–gär)
’hutiloiva, höpsähtänyt’, hafsa ’hutiloida’, hafs
’hutilointi’,
hafsig
’hutiloiva,
hätikkö’:
lainasuhdetta sm < nr on pidetty mahdollisena,
vaikka hupsu tuntuukin liittyvän läheisesti
hupakko sanueeseen (vrt. myös höperö ja höpsö).
Wessman 1936 FmS 4 57, 218 (sm hupsu < nr), SKES 1955
57 (sm ~ nr; ei mainintaa lainasuunnasta).

hura ’vasen; heikko ymmärrys ja ajatuksen
juoksu (Laat- ja PKarj); sekasorto (Gan 1786) /
linke(r/s); schwache Fassungsgabe; Verfall,
Wirrwarr’, (joutua, tulla) huraan, huralle
’rappiolle’, (olla) huralla, huran teillä (Laat- ja
PKarj, paik. Savo EKPohjanm Satak) ’eksyksissä,
hukassa, väärässä, pilalla’ ~ ka hura ’vasen; outo,
paha mieli’, huratt«su ’vasenkätinen’ | ly ve hura
’vasen’, hurat«s ’vasenkätinen’.
VW 1 1874 47 (~ kura ’vasen’), SKES 1955 90 (sm ~ ka ly
ve), SKES 1958 244 (vrt. kura ’vasen’).

hurista (Gan 1786; yl.), hurata (: hurajaa)
’surista / schnurren, surren’, huristaa, hurahtaa,
hurina, huru ~ ka hurissa, hurajoa, hurata
’hurista, surista’, hurahtoa ’hurahtaa’, hurina,
hurineh, huru ’hurina’ | ly huraita ’solista’,
hurahtada ’suljahtaa’ | ve hur(eita ’solista,
hurahtaa ohi’, hurahtada ’mennä kohahtaa’,
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hu/rda ’mennä huristaa’ | va urisa ’hurista’ | vi
(Wied) huriseda, hurada, huruda ’surista (esim.
hyönteiset); suhista (esim. hyvävetoinen uuni)’ | li
ur‰ık«sq mm. ’kujertaa (teeri)’.
Onomat. sanoja, vrt. urista, hurkaa;
samantapaisia ovat myös lpN hurrât ’surista,
kehrätä (kissa)’, huretit ’surahtaa’, Lu hur5atit
’hyräillä, joikua’, In hure ’tarpeeton kiire’,
huredi∞d ’kiirehtiä liikaa’, Ko hu´rr¥ıted ’lähteä
menemään kovaa vauhtia’, h%or%(etted ’huristaa’,
joissa saattaa kuvastua osin sm, osin sk (nr murt.,
mn hurra ’äkkiä käännähtää, pyöriskellä’)
vaikutus.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 138 (sm ~ vi), Kettunen 1922
LVeHA 1 17 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 458 (+ li), SKES
1955 90 (+ va; sm > lp), SKES 1975 1547.

hurja (1780; yl.) ’raju, hillitön, raivokas;
mieletön; höperö / wild, rasend; wahnsinnig; irre’,
hurjastella, hurjuus, hurjimus, hurjapää ~ ka
hurja ’hurja, nopea’, hurjamieline ’löyhäpäinen’
(molemmat uud., < sm); tähän kuulunevat myös
ka huri ’hullu, mieletön, hassahtanut, tyhmä’,
huripäivälline
’järjetön,
hullu’,
hureksie
’hassutella, hourailla, valehdella’, hureutuo ’tulla
hulluksi, villiytyä, innostua liiaksi’ | ly huripäiväi7ne
’hullu, mieletön’ | vi hurjoh ’(mene) tiehesi’
(huudetaan esim. sudelle), hurjutada ’pelotella,
soimata, sättiä’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. hurista, horista.
SKES 1955 90 (sm ~ ka ly huri-, vi), Kettunen 1958 KV 38
85–86 (huri, hurja ~ hurista).

hurkaa (paik. PKarj PSm), hurkaista ’mennä
huristaa, kiidättää / eilen, sausen’ ~ ka hurkoa,
hurkkaija ’hurista, surista, porista’ | ly hurguda
’huristaa mäkeä alas’, hurguttada ’hurautella’ | ve
hurkta (prs. hurgab) ’tehdä jtak nopeasti’ | vi
murt. hurgutada ’lihdata pellavia lihdalla, jossa
on vinhasti pyörivä ratas’.
Onomat. sanoja, joihin vrt. hurista sekä
toisaalta lpN hur |get ’mennä nopeasti, sujahtaa
(esim. suksilla, kelkalla); tikittää kovalla äänellä
(kello)’, In hurge∞d ’etääntyä tavoittamattomiin’.
hurma (SAchrenius 1766; nyk. etup. vain kirjak.)
’tenho, huuma, ihastus, kiihko; (vanh.)
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ajatuskyky, taju / Zauber, Reiz, Überschwang;
Geisteskraft’, hurmeet (JuslP) ’aistimet’, yhd.
hurmahenki, –pää, johd. hurmio (Jusl 1745; paik.
KPPohjanm Satak) ’kiihko, mielenhäiriö,
sekavuus, yltiöpäisyys, mielettömyys, tainnostila’,
hurmos (et. EPohjanm): olla hurmoksissa
’huumeessa, tainnoksissa, pyörryksissä’, hurmata
(laajalti murt.), hurmaantua ~ ink hurmahenki
’alituiseen kiukutteleva, riitelevä ihminen’ | ka
hurmata ’tainnuttaa’,
hurmehtuo
’mennä
horroksiin, pyörtyä, torkahtaa’ | li %urmatq
’huumata, tainnuttaa’.
Kettunen 1938 LivW 461 (sm ~ vi urm ’veri(haava)’ ~ li
%urmatq, %urma ’pyörre, virta’), Toivonen 1943 KV 22 149–
61 (+ ka; hurma ∅ hurme, ~ hurvio), Nirvi 1944
Sanankieltoja 251, SKES 1955 90.

hurme (Gan 1786; itämurt. loitsuissa) ’veri / Blut’,
olla hurmeissaan (paik. LaatKarj EPohjanm)
’pahalla mielin; hurmaantuneena’ ~ kaP hurmeh
(run.) ’veri’ | vi urm (g. -a) ’veri, verihaava’,
urmane ’verinen, märkäinen (haava)’ | li %urma
’naarmu; pyörre, virta’, vieC r %urma ’verinaarmu,
verivirta’, vieC d %urma ’vesivirta’.
Ilm. johd. sanasta hurma (ks. tätä). Veri on
ollut vanhan kansanomaisen käsityksen mukaan
sielun ja hengen voimien tyyssija.
Ganander 1786 NFL 1 208 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW
461 (+ li, alkumerk. ’virta, pyörre’ > ’veri’), *Toivonen 1943
KV 22 149–61 (♦ hurma; alkumerk. ’veri’ > li
’verenvuoto’ > ’virta’), Nirvi 1944 Sanankieltoja 251,
SKES 1955 90, UEW 1988 805 (vi ~ ? lp orbmes ’eläimiä
kesäisin häiritsevät hyönteiset’, mdE (ve/r-)orma
’veripahka’).

hurnakka (etup. itämurt.), hurnakko (Lönnr
1874), hurnukka ’kevytmielinen, hepsakka;
reipas, rivakka / leichtsinnig, leichtfertig; flink’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat
murt. hurnata ’ilakoida; sohia kepillä’, hurnia
’tehdä jtak reippaasti, nopeasti’ ~ ka hurnie
’liikkua nopeasti ja rajusti; hurista’ | ly hur7nida
’ajaa hurjaa vauhtia; laskea hurauttaa (mäkeä
alas)’ | ve fur7nida ’mennä nopeasti, luiskahtaa’ (ly
ve ? < ven f/yrknuƒt ’tuhahtaa, tuiskahtaa’).
hurraa (1805) interj. ’hurra!’, hurrata
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< nr húrra, hurrá interj. ennen kaikkea
merimiesten ilonilmauksena (1732), hurra (1769)
’hurrata’ luult. < ns hurra iloa ilmaiseva interj.
(1773): kulkusana, engl hurrah, hurray, ransk
hourra, houra, unk (1807) hurrá, ven urá jne.;
tuli sotilaalliseksi tervehdykseksi Napoleonin
aikana 1800-luvun alussa. Alkuperä on
kiistanalainen: alkulähteeksi on esitetty mm.
imperatiivia mys v:stä hurren ’liikkua nopeasti’,
unk vanhaa sotahuutoa huj-reá, huj-rá, haj-rá t.
turk v:ä ura ’iske’ t. pers kehotushuutoa
hyökkäykseen hurr5a.
Karsten 1934 FmS 2 130, Hellquist 1939 SEO 371–72,
SKES 1955 91.

hurri1 (paik. Häme Savo KarjKann, yl. PKarj),
rinn. hurrikas, hurrikka, hurilas ’jk karvainen
(koira, kissa, lammas, susi; parta, turkki, vaate) /
etw. Haariges, Wolliges (Hund, Katze, Schaf,
Wolf; Bart, Pelz, Stoff, Kleidungsstück)’,
partahurri (mies), karvahurri (esim. karvalakki),
(kuusen) hurrikas ’tiheäoksainen kuusi’ yms.;
tähän yhteyteen voi kuulua myös hurri (Jusl
1745) ’vuohia ajettaessa käytetty kehotussana;
vuohi’ ~ kaE (Suistamo Suojärvi) hurri
’karvainen
ihminen
t.
eläin,
suuri
pellavakuontalo, huono t. karvainen vaate’,
hurrikas ’jouhista tehty kinnas’.
Deskr.-sävyinen sanue. Sen on otaksuttu
olevan laajan levikin saanut slanginomainen sana
ja pohjautuvan sanaan hurtta ’isokokoinen koira’;
rakenteeltaan vrt. mörkö ~ mörri, pörrö ~ pörri
(Gan 1786) ’susi’, körri ’kummitus’, (karva)turri
jne., mutta hurri voi olla myös viimeksi
mainittujen -rri loppuisten sanojen mallin mukaan
syntynyt deskr. muodoste, ei välttämättä hurtta
sanan johdos. Ks. myös hurrikas.
Juslenius 1745 SSC 115 (’vuohen kutsumahuuto’ =
’vuohi’), Ojansuu Vir 1909 171 (hurri alk. ? ’vuohen
kutsumahuuto’), A. Vilkuna Vir 1952 25, K. Vilkuna 1964
KV 44 140, Nirvi 1982 Suomi 123:3 90–94 (hurri ♦
hurtta).

hurri2 (nyk. melko yl., alk. Pohjanm)
’suomenruotsalainen / Finnlandschwede’, (et.
Pohjanm;
rinn.
hurrikas)
’kalakauppaa
harjoittava, kiertelevä rannikon ruotsinkielinen’
(Gan 1786 »kaikkia ruotsalaisten pitäjien,
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Lapväärtin ja Närpiön ruotsalaisia, jotka tuovat
kalaa, kutsutaan nimellä Hurrit l. hurri»)
joko hurrikas sanan ekspressiivistynyttä
käyttöä,
lähtökohtana
lähinnä
merkitys
’ensikertalainen’ tai (ehkä ainakin ositt., kenties
ns. kansanetym.) nr:ssa tavallisten ilmausten hur,
huru ’kuinka, miten’ (mm. kysyttäessä
selvennystä, kun ei ole kuullut t. ymmärtänyt
sanottua) ja hör du, murt. hörru ’kuules,
kuuletko’ pohjalta syntynyt slangisana.
Koskimies Valvoja 1891 4 (~ nr hurra ’hurrata’;
kansanetym.),
Ojansuu
Vir
1909
171
(hurri
’rantaruotsalainen’ ~ ’vuohi’), Juvas 1931 SST 188
(’ensikertalainen, outo’ ~ ’ruotsalainen’), Karsten 1934
FmS 2 130 (~ nr hurra), Kiparsky Vir 1947 358 (~ nr huru,
hörru, hördu), A. Vilkuna Vir 1952 22–30 (~ ’vuohi’ ~
’kalakauppias, joka vaihtoi kalaa viljaan’ ~ ’ruotsalainen’),
Andersson 1953 Budkavlen 32 64–78 (yhtyy A. Vilkunaan),
Nissilä Vir 1954 268 (~ nr hur), Nirvi 1982 Suomi 123:3
94– 96 (’suomenruotsalainen’ ~ hurrikas ’morsiusavun
kerääjä’).

hurrikas
(Eurén
1860; Peräp
Länsip)
’ensikertalainen, outo vieras; karsikkopuu t.
merkki,
joka
on
tehty
ensikertalaisen
(mieli)vieraan kunniaksi / fremd, neu; erstmaliger
Gast; zu Ehren eines solchen Gastes entästeter
Baum’, hurrikka, hurri (KSm PSavo KPPohjanm;
Lönnr 1874 myös hurrikas) ’kestittävä anelija,
joka pyyteli nuottamiehiltä kaloja ja tarjosi
vastalahjaksi kahvia t. viinaksia; almunanoja,
kiertelevä vaihtokaupan tekijä, kaupustelija;
(harv. KSm) morsiusavun kerääjä’, käydä, kulkea
hurrikkaana, hurrikkaassa, hurrikassa ’kierrellä
pyytelemässä ruoka- t. tarveaineita tarjoten
palkkioksi kestitystä t. jotain halpaa tavaraa’,
hurrittaa, hurrikoida ’id.; juosta kyliä’ (sm > lpLu
hurr%ek ’puuhun hakattu merkki, joka osoittaa
missä tie kulkee’).
Sanueen alkuperä hämärähkö. Sen pohjana on
katsottu olevan hurri1 ’vuohi’ t. ’karvainen olio’
ja on oletettu merkityksen kehitystä > ’(halv.)
vasta-alkaja, ensikertalainen’ > ’vieras, outo’ (~
’vieraalle tehty karsikkopuu’) ~ ’vaihtokaupan
harjoittaja’ jne. Toisaalta sanue on liitetty
avioliittotermistöön: hurri (johd. sanasta hurtta)
alk. ’susi’ ~ ’kulkukoira’ >> ’sulhaseksi pyrkivä’
> ’morsiusavun keruussa kulkeva sulhanen’;
hurri ’kosija, sulhanen’ sanan feminiiniseksi
vastakohdaksi olisi syntynyt hurrikas ’avioon
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lupautunut tyttö, avioksi tavoiteltava nainen,
morsiusavun kerääjänainen’;
samantapainen
merkityksen kehitys on ollut susi sanalla ja sen
johdoksilla Karjalankannaksella ja Inkerissä.
Juvas 1931 SST 188 (hurrikas ’ensikertalainen’ ~
’karsikko’ ~ ’vieras, outo’), Fossenius 1951 Majgren 140
(’karvainen’), A. Vilkuna Vir 1952 22–30 (’vuohi’),
Andersson 1953 Budkavlen 32 (’vuohi’), Talve 1960 KV
40 271–73 (’karvainen’ ~ ’karsikko’), K. Vilkuna 1964 KV
44 140 (’vuohi’), Nirvi 1982 Suomi 123:3 11–23 (susi
hääsanastossa), 90–94 (~ hurri, hurrikas).

hurskaa (KaakkHäme KarjKann), hurskua
’aiheuttaa purskuvaa ääntä / ein klatschendes,
quatschendes Geräusch machen’, hurskahtaa
’purskahtaa
(nauruun;
veri
haavasta)’,
hurskahdella (myös koiran haukusta) ~ ka
hurskahuo, hurskuttoa ’haukkua harvakseen’ | ve
hurskutada
’vajottaa,
pettää
(lumihanki
kävellessä)’, furskta ’hirnua’, furskutada ’hirnua,
korskua’.
Deskr.-onomat. sanoja.
hurskas (Agr; laajalti murt.) ’uskovainen,
oikeamielinen; (murt. myös) reima, raju, hillitön,
tuhlaileva
/
fromm;
hurtig, unbändig,
verschwenderisch’, hurskata (murt.) ’tuhlata’,
hurskastella ~ ka hurskas ’reipas, joutuisa;
tuhlaava’ (sm > lpN hurskes (In) ’hurskas’)
<
germ,
vrt.
mn
horskr
’viisas,
ymmärtäväinen’, ags mys horsc ’nopea; viisas’ (?
kgerm *xurskaz).
Lindström 1859 KeltGerm 181 (sm ~ germ), Thomsen 1869
GSI 118 (< germ; sm > lp), Karsten 1900 PrimNom 2 118,
*Hakulinen 1930 Suomi 5:10 137–45, Karsten 1936 FmS 4
440, SKES 1955 90, Hofstra 1985 OsfiGerm 83.

hursti (Agr; laajalti murt.) ’kotona kudottu karkea
rohdin-, pellava- t. hamppukangas, säkkikangas;
tuultamisvaate;
lakana,
peite,
loimi
/
(selbstgewebtes) Sackleinen; Laken, Bettuch,
Decke’, johd. murt. hurstu(t), hurstuin, hurstuu
’sivulta avoin vaippahame; sadevaippa’ ~ ink
hursti ’lakana, pöytäliina; purje(kangas)’ | ka
hursti, hur«sti (g. us. murt. hur«s«sin), (Tver myös)
hur«si ’säkkikankainen tuultamisvaate, säkki- t.
riepumatto, lakana, purje(kangas), rekipeite’ | ly
hur/sƒt, hur«st«s ’säkeistä ommeltu matto’ | ve hursƒt
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’lattiamatto’ | va ursi (g. urr%(e) ’liina; sänkyverho’,
hursƒt/si (< sm) ’hursti, lakana’ | vi (Vaivara; ? < sm)
ursti ’lakana’, ? E hYolst, -ik, hYolts ’kaapu,
pellavainen sadehuivi’ (sm > lpN hor |stâ (Lu In
Ko Kld T) ’säkkikangas’ ja nr murt. Sm hurst,
horst,
hosst
’karkea
hamppukangas;
rohdinlanka’).
Vanhastaan oletettu ims sanan lainautuminen
ven s:sta holst ’karkea pellavakangas’ on varsin
epävarma, koska ven sanalla ei ole vastineita ieur
taholla, ja se esiintyy vain itäisten ims kielten
naapuruudessa puhuttavissa ven murteissa:
todennäk. ven < ims; viE hYolst voi puolestaan olla
< ven, ellei se ole as laina, vrt. holl holst ’peite;
suojapaikka’ (= ruots hölster id., goot hulister jne.:
tätä sanaa on pidetty — tuskin kuitenkaan oikeaan
osuen — myös ven holst sanan alkulähteenä). Va
ursi lienee kielen sisäiseen kehitykseen perustuva
analogiamuoto.
Ahlqvist 1856 WotGr 158 (sm ~ va), Ahlqvist 1871 KO 81
(sm < ven), Qvigstad 1881 Beiträge 83 (sm > lp), Mikkola
1894 SUST 8 182 (+ ka; ? < ven), Sirelius 1916 SUSA 31
16 (+ vi hYolst), Kalima 1929 FUF 20 130 (ims ~ votj «sort,
syrj «s(ert ’lanka’; ven < ims), Kalima 1952 SlS 86 (ven <
ims), SKES 1955 90–91 (+ ly, vi ursti), Vasmer 1958 REW
3 258 (ims < ven), EEW 1982–83 425 (vi ursti < sm, vi
hYolst < ven).

hurtta (Raam 1642; laajalti murt. muualla paitsi
VarsSm), rinn. harv. hurtti ’ajokoira, iso koira; susi
/ Jagdhund, großer Hund; Wolf’ ~ ka hurtta ’iso t.
tuuheakarvainen koira’ | vi hurt ’vinttikoira,
ajokoira’ | li %urta piC 7n ’vinttikoira’ (sm > lpN
hor |te (Pi Lu In Ko) ’suuri koira’)
< ven hort ’vinttikoira, vainukoira’, mven
h#urt#u.
Ganander 1786 NFL 1 209 (sm ~ vi), Lindström Suomi
1852 22 (sm ~ sl), Ahlqvist 1871 KO 2 (sm vi < ven),
Qvigstad 1881 Beiträge 83 (sm > lp), Mikkola 1894 SUST
8 175 (+ ka li; < ven), Nirvi 1944 Sanankieltoja 102,
Kalima 1952 SlS 86, SKES 1955 91, Plöger 1973 RL 56.

hurtti (Gan 1786; hajat. Satak PPohjanm
KarjKann, ehkä ositt. < kirjak.) ’reipas, toimelias
/ fleißig, flott’
< nr hurtig ’reipas; (vanh.) kiltti, kunnollinen’
< saks hurtig, mys hurtec ’reipas, sukkela,
vikkelä’.
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Hellquist 1939 SEO 372.

hurvio (Jusl 1745) ’mieletön, hullu; tuhlari; (paik.
KSavo) häviö, tuho / von Sinnen; Verschwender;
Verlust’, hurvittaa ’tuhlata, haaskata; (paik.
myös) hurjastella, huijata’, hurvitella (Forseen
1738; itämurt. KSm Pohjanm), hurvaton
’ymmärtämätön, älytön’, hurvelo, hurvilo ’tuhlari;
huolimaton henkilö’, hurve ’ymmärryksen
turtuminen, unitila’, vrt. myös itämurt.
hurmentaa, hurmitella ’tuhlata’ ~ ka hurvitella
’tuhlailla’, hurmitella id., hurvehtuo ’väsyä; käydä
hervottomaksi’, hurve(h) ’(et. jäsenistä kadonnut)
voima’.
Deskr.-sävyistä ainesta, joka ainakin ositt.
liittyy sanaan hurma (ks. tätä), ositt. voi olla lainaa
< nr hurva ’olla huolimaton, menettää jtak
hutiloimalla’, hurvel, hurvig ’hulttio, moukka’,
ellei vaikutus ole ollut päinvastaista.
Ganander 1786 NFL 1 209 (hurvio, hurvitella ~ hurmio),
Setälä 1912–14 FUFA 12 4 (hurvio ~ hurmos), Toivonen
1943 KV 22 151, 153 (hurma, hurmio ~ hurvio; + ka),
Toivonen 1944 Sanat 62, 64, 66, SKES 1955 90 (~ hurma).
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jäsen’ < serbokroat husar, gusar, kursar
’maantierosvo’ (vi husaar ’ratsusotilas’ < saks).
Karsten 1934 FmS 2 131, Hellquist 1939 SEO 373.

husata (itämurt.) ’kuiskata; puuhata, touhuta /
flüstern; sich abmühen’, husahtaa ’suhahtaa’,
husaista ’tehdä hotaista’ ~ ka hu«s kovaa vauhtia
ilmaiseva interj., hu«sahtoa ’suhahtaa’, husissa
(Tver) ’humista’ | ve huzaita ’luistella; kyyditä’,
huzahtada ’suhahtaa, solahtaa’ | viE (Wied)
husada ’kuiskata, suhista’, husahtada ’suhahtaa’.
Onomat. sanoja.
huseerata (laajalti et. länsimurt.) ’hommailla,
hääriä; isännöidä omavaltaisesti t. huonosti / sich
(ungefragt) zu schaffen machen; (schlecht)
wirtschaften’
< nr husera id. < as hus%eren ’oleskella, pitää
majaa’ tai ns hausieren ’id., kulkea talosta taloon’
(sanasta Haus ’talo’).
Hellquist 1939 SEO 373 (nr < as t. ns), Virtaranta 1946
LYSMÄH 426 (sm < nr).

hus (Lönnr 1874), murt. myös husi(i), huskii
interj. eläimiä (koiraa) kehotettaessa ja (esim.
sikaa) hätistettäessä / Interj. zum Antreiben von
Haustieren: husch! faß!, husuttaa (JuslP, Gan
1784; laajalti murt.), husittaa ’usuttaa’ ~ ka hu«s
interj. sikoja t. kanoja ajettaessa | ve hu/sutada
’usuttaa (koiraa)’. Vrt. us, usuttaa.
Germ kielissä on samantapaisia eläinten
kehotus- ja hätistyssanoja, esim. nr murt., saks
murt. huss (sioille t. kanoille), nr murt. hussa
’usuttaa koiraa’, engl murt. huss, saks murt.
hussen, huschen ’ajaa huutaen eläimiä liikkeelle’.
— LpN hus, fu(o)s, vuos ’tiehesi (eläimelle, vars.
koiralle)’ ositt. < sk, ositt. < sm.

hutera (JuslP, Gan 1786; itämurt. Pohjanm
PHäme PSatak, VarsSm pohjoisosat), rinn.
hutero, hutela, hutelo ’hutjuva, vaappuva,
heikkotekoinen, huono / schwankend, wackelig,
schwach, schlecht’ ~ ka hutero, hutelo ’vanhas,
raihnas ihminen’.
Luult. samaa pesyettä kuin hutista, ks. tätä.
Vrt. myös hutra.

Qvigstad 1881 Beiträge 65 (sm ~ lp).

hutiloida, hutiloita (Jusl 1745; yl.) ’tehdä
huolimattomasti,
hätiköiden;
huitoa;
olla
joutilaana / pfuschen; fuchteln; müßiggehen’,
hutaista ’tehdä huolimattomasti’, hutilus, murt.
myös huti, -kko, hutisko ’huolimaton työssään,
hätikkö, tuhlari; tyhjäntoimittaja’.
Liittynevät s. v. hutista main. sanoihin; niiden
merkitykseen on saattanut vaikuttaa äänteellisesti
samantapainen nr huttla ’tuhlata’ (nn huttla

husaari (As 1766) ’kevyen ratsuväen sotilas
eräiden maiden armeijoissa ennen toista
maailmansotaa; (murt. yl.) vallaton nulikka;
hutilus; huijari / Husar; Draufgänger’
< vur (1640), nr husar ’kevyen ratsuväen
sotilas’ < ns Husar < unk huszár id., vielä 1400luvulla ’rosvo, ratsain liikkuvan rosvojoukon

hutikka (Lönnr 1874; yl.) ’hiprakka, lievä
humala / Schwips’, olla hutikassa, vrt. ka huƒtakka,
huƒtukka id.
Deskr. sanoja, jotka voivat liittyä hutista,
hutjua sanoihin.
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’turmella huolimattomalla käytöllä; pettää,
huijata’, nt hutle ’pettää’ = holl hoetelen ’puuhata
joutavia; huijata’).
Saxén 1895–98 Lånord 126 (sm > nr), Wessman 1954 FmS
15– 16 47 (nr ei < sm).

hutista (itämurt. EPohjanm LUus P- ja
KaakkHäme), (hudata :) hutajaa ’heilua, tutista,
väristä / schwanken, schlottern’, hutistaa,
hutisuttaa ’värisyttää’, hutia (Gan 1786;
KaakkHäme Kymenl) ’huitoa, hutkia’ ~ ka
hutissa ’hyllyä, heilua, notkua, tutista’, huƒtevuo
id. | vi (Wied) hudida ’huitoa, hutkia; juoksennella
sinne tänne’.
SKES 1955 91 (hutia todennäk. ♦ hutja).

hutja (Flor 1678 hudia; yl.) ’(kuritusvälineenä
käytetty) keppi; lehti- t. havupuun oksista tehty
luuta t. huiska; varsta; salko, vapa / Gerte,
Peitsche; Besen od. Feuerpatsche aus Zweigen;
Schlegel; Stange’, hutjake ’piiska, vapa’, hutjata,
hutjia ’ripsua, huiskia, luutia; lyödä, huitaista’ ~
ink hudja ’nuori, parin metrin korkuinen koivun
vesa’ | ka hutja ’ohut ja taipuisa salko’ | vi hudi (g.
hudja), hudjas ’riuku, vapa, raippa; sauvoin;
(nuotan) uittosalko’ | li ud' 5a ’(veneen) sauvoin;
keihäs’ (mahd. < vi).
Todennäk. hutjua v:iin liittyvä deskr.lähtöinen sana. Rinnastukset etäsukukieliin ovat
aiheettomia.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 138 (sm ~ vi), Wichmann 1930
Suomi 5:10 393 (+ syrj «saƒt, «sajt ’vitsa, ohut oksa, riuku,
vapa’), Kettunen 1938 LivW 448 (+ li), SKES 1955 91 (sm
vi li ? ~ syrj), Joki 1973 SUST 151 58 (syrj ei tähän).

hutjua (Gan 1786; yl., et. VarsSm KSm
KPohjanm), hutja(t)a, hutjia ’heilua, notkua,
vavahdella / schaukeln, schwanken’, hutjahtaa,
hutjuttaa; hutjakka ’pitkä, solakka; notkea,
taipuisa; hutera, vaappuva; (s.) vitsa(s), salko’ ~
ka hutjuo ’hyllyä, notkua, keinua, huojua’,
hutjahtoa ’huojahtaa, keinahtaa, kellahtaa’, hutju
’pehmeä isku’ | vi hudjata ’piestä, lyödä kepillä’.
Deskr. sana, vrt. hutista, tutjua sekä hutkia.
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hutkia (Gan 1786; yl., ei Verml Ink) ’lyödä
huiskia, piestä; tehdä jtak touhukkaasti, huhkia /
schlagen, peitschen; etw. hastig tun’ ~ ka hutkata
’lyödä, iskeä’, hutkoa ’huojua, heilua’ | veE
hutk5aƒta ’heittää menemään’, hutkutada ’viskoa,
mättää’.
Deskr. sana, vrt. hutista, hutjua.
SKES 1955 91 (sm ~ ve).

hutra (Eurén 1860; ei murretiet.) ’huono, heikko,
hauras / schlecht, schwach, spröde’, hutrakka, -o,
hutrana (paik. itämurt.) ’epärehellinen; hätikkö;
huora’, hutrata, hutria ’tehdä jtak huonosti,
huolimattomasti’ ~ ka hutra, -kko ’kehno, hapera’
| ly ve hudr ’huono, hapera’ | vi murt. hYodras
’hapera, rapea; heiveröinen’.
Mahd. alkuaan johd. samasta hut(e)vartalosta, joka esiintyy sanoissa hutera,
hutiloida, hutista, ks. näitä.
huttu (Jusl 1745; itämurt.) ’(jauho)puuro /
(Mehl)brei’ ~ ka huttu | ly hut(tu) id. (sm ka >
lpIn hutta (Ko Kld) ’puuro’).
Sanalle esitetty vastine perm kielistä (votj syrj
«s{id ’keitto’) on äänt. syistä käymätön.
Ahlqvist 1871 KO 44 (onomat. sana), Wichmann 1901
WotjChr 107 (sm ~ votj syrj), Uotila 1938 SyrjChr 154 (+
ka; ?? ~ votj syrj), Kettunen Vir 1938 379 (sm ~ ve
huttutada ’huiskuttaa, heiluttaa’), Rytkönen 1940 tm 104 (♦
hutia ’lyödä’), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lp < ims),
SKES 1955 91 (+ ly; ? ~ votj syrj), UEW 1988 789.

huttuuttaa (LaatKarj), huttuutella ’heiluttaa,
tärisyttää / schwenken, schütteln’
deskr. sana, vrt. veE huttuda ’keinua’,
huttutada ’keinuttaa’, joiden pohjana lienee interj.
(lasta keinutettaessa) huttu-huttu, vrt. kuitenkin
myös hutista.
Tunkelo 1946 VeKÄH 160 (ve sanasta).

huu (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’(kuoleman edellä
näyttäytyvä t. lähisukulaisen kuoltua ihmiseen
merkkinsä, esim. mustelman jättävä) henkiolento,
aave, kummitus / (todkündender) Dämon,
Gespenst’, huunpurema (Haartman 1759)
’pisama; (laajalti murt.) sairaus, jossa potilaan

SSA

ihoon ilmestyy mustelmia (niitä pidetään aaveen
tai kummituksen aiheuttamina)’, huunhaukko id.
joko = md t«sov: E t«sovzo paƒt/sazo ’hänen
sielunsa’, t«sopat«sa, M «sopat«sa ’sielu, haamu’ |
vogI tow, t%(ew, L t%(ewq/s ’ihmisen haamu- t.
varjosielu’ | ostjI lunk, junk, E tonx, P l#onk, lponk
’haltija, haltijankuva’
tai < germ *hukgu, vrt. goot hugs, mn hugr
’sielu, henki, ajatus’‚ nn hug-bit, nr hog-bett
’vatsavaiva, ilkeä tunne vatsassa, nenänsyyhyntä
ym., joka ennustaa vieraan tuloa’ (nn bit, nr bett
’purema’; mahd. kyseessä onkin suht. myöhäinen
lainasuhde, jossa alkuosa on lainattu, jälkiosa
käännetty).
Mikkola 1897 BB 22 241 (sm < germ), Paasonen 1909
SUSA 26:4 11 (sm ~ md vog ostj sekä syrj «s(en ’kuolleen
haamu’), Setälä 1912–13 FUF 13 369 (sm < germ), E.
Itkonen 1949–51 FUF 30 50 (sm ~ md syrj vog ostj), SKES
1955 91 (< germ tai = md vog ostj, ? syrj), FUV 1955 82,
UEW 1988 503.
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jänesehuuk ’valkea pöllö, Nyctea nivea’, vuuk
’pöllö’ (ka > ven murt. gugaj ’huuhkaja’).
Onomat. sana, vrt. huuhkata, huhkata sekä
tuukkaja ’pöllö’.
VW 1 1874 172 (huuhkata ~ huhkata), Suolahti Vir 1906
139 (onomat.), T. I. Itkonen 1942 SUSA 51:4 74 (sm >
lpKo), Toivonen 1952 UAJ 24:2 48 (+ ka vi), SKES 1955
91–92, Kiparsky 1975 RHGr 3 87 (sm > ven).

huuhkata (murt. hajat.), huhkata (Gan 1786),
huuhkua ’huhuilla (kuin huuhkaja) / wie der Uhu
rufen’, huuhkuttaa ’id., humista (korvissa)’ ~ ka
huukkoa ’huhuta, huikata, huutaa’, huukoa
’kaikua’ | ly h%ukkada ’huhuilla’ | ve ƒh%ukkaida
’hoihkaista’, ƒh%ukutada ’huikuttaa, huutaa »huu»’ |
vi huuata (prs. huugan) ’vinkua, vonkua; humista,
soida (korvat)’ | li %ugq ’humista’.
Onomat. sanoja, vrt. huhista, huhu.
VW 1 1874 172 (huhkata ~ vi li), Toivonen 1952 UAJ 24:2
48 (+ ly ve), SKES 1955 91–92.

huude (JuslP, Gan 1786; itämurt. KaakkHäme
Pohjanm Peräp Länsip) ’huurre, härmä, lumi
puissa / Reif’, huutaa ’jäähdyttää, huokua kylmää
t. lämmintä; huurtaa’, huudehtia ’vetää
huurteeseen’, huudehtaa ’huurtua’ ~ ka huuveh
’huurre, härmä’, huutehine ’huurteinen’ | ly
h%udeh, %udeh | veK hude, hud(eg(i) id. | vi murt.
uude, -tis id., uudetada ’mennä huurteeseen,
riitteeseen’. — Sm > lpN u∞dâs, Lu huht%e, ka >
lpKo %ud(as, Kld udas ’huurre, kuura’, Kld ud, T
udda ’lumi puissa’, ve > ven murt. gúdega,
júdega ’härmä’.
Etuvok. vastineita ks. s. v. hyyde.

huuhtoa (Gan 1786; etup. itämurt., paik.
KPohjanm Länsip), huhtoa (LPetri 1644; IUus
Häme) ’spülen, auswaschen’, murt. myös
ekspressiivistyneenä
merkityksissä
’henkiä,
puhaltaa kylmästi (tuuli); huitoa, huhkia, hosua,
telmiä; tuhlata’, huuhdella, huuhtelu ~ ink h%uhtoa
’huljuttaa vedessä, viruttaa’ | ka huuhtuo ’id.;
tehdä jtak nopeasti, hosuen’ | ly h%uhtoda | ve
huhtoida | va uhtoa ’huljuttaa, viruttaa, pestä
valellen’ | vi uhtuda ’id; tehdä työtä kaikin
voimin’ | li %uC dq ’siivilöidä, pestä lipeällä’
= mdE (k)«stams, M «stams ’pestä’.

J. Krohn 1872 Suomi 2:10 138 (sm ~ vi), Anderson 1893
Wandl 17 (+ ka), Kalima 1915 OLR 93 (ka > ven), SKES
1955 91 (+ ly ve; sm > lpLu, ve > ven).

Ahlqvist 1856 WotGr 157 (sm ~ va), Genetz 1877 KL 15 (+
ka), Setälä 1890–91 ÄH 199 (+ ve vi li), 269 (+ md), Äimä
Vir 1917 41 (md), SKES 1955 92 (+ ly), T. Itkonen Vir
1987 169 (+ ink), UEW 1988 788.

huuhaa (ark.) ’perätön, tyhjänpäiväinen
Spintisiererei’
< engl (slang.) hoo-ha ’metakka, meteli’.

/

Pulkkinen 1984 LokSp 71.

huuhkaja (Agr hwhkaija; yl.), rinn. murt.
(h)uuhkaaja, huhka (Jusl 1745), huuhka,
(h)uhkaja, huhkuri ’pöllö, Bubo bubo / Uhu’ ~ ka
huuhkaja, huuhkai id. | vi huuk (g. huugi):

huuli (Agr; yl.) ’Lippe’ ~ ink h%uli | ka huuli | ly
h%uƒl i | ve h%uƒl, huƒl | va %uli ’huuli’ | vi huul ’id.;
(Wied) reuna’ | li %uƒl ’huuli’ (vksm *«s%ule)
= lpN sullâ (Lu In) ’suunta, jtak suunnilleen
vastaava määrä, jtak muistuttava ulkonäkö t.
muoto’, N sul |det (R In) ’mitata, verrata onko jk
yhtä pitkä t. samankorkuinen kuin jk toinen’, Ko
su´lded ’venyttää (esim. jääverkko suoraksi
jäälle)’, T (refl.-johd.) suldaded ’kurkottaa’

SSA

(lp:ssa on voinut tapahtua kehitys ’huuli’ > ’reuna’
> ’vieri, vierus’ > ’ääri, kaukainen seutu’ > ’suunta’,
vrt. vi huul (Wied) ja mdM tÄqrva ’huuli; reuna’) | ?
ostjI lul, jul, lul, E tut ’suu’.
Ganander 1786 NFL 1 210 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
157 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve), Kettunen
1938 LivW 460 (+ li), SKES 1955 92 (+ ka ly), E. Itkonen
Vir 1975 175– 77 (+ lp), Rédei Vir 1988 178–79 (+ ostj),
UEW 1988 903.

huumata1 (Renv 1823; paik. KSm Pohjanm
PKarj) ’tehdä puolittain tajuttomaksi; hurmata,
lumota; huimata / betäuben, berauschen;
schwindeln machen’, huumakehtaa ’kulkea
höperönä, huimauksen vallassa (Gan 1786), tehdä
jtak nurinkurisesti (paik. PKarj)’, huumaantua,
huumaus, huume ’(paikallissij., Gan) tainnos,
huimaustila; (murt.) kova hinku; (uud.)
huumausaine’, huumelo ’sekapäinen’, huumehtia
’touhuta (saamatta paljon aikaan), tuhlata’,
huumeltaa ’tuhlata’; kantasanaksi sopiva huuma
’hurmostila’ lienee uud. takaperoisjohdos (ei
murretietoja).
Todennäk. onomat.-deskr. alkuperää olevia
sanoja, samaa sanuetta kuin huumata2.
Hakulinen 1933 StF 1:2 79–81, Nikkilä 1991 LingU 27 19–
21 (sm ~ vi huumama ’kuultaa; hehkua’, li %um ’hämärä’; <
ksk, vrt mn húm ’hämärä’, húma ’hämärtää’).
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huusata (Renv 1823; yl.) ’parantaa, lääkitä (et.
hevosta) / kurieren (Pferd)’, huusari ’parantaja,
lääkitsijä’
< nr murt. Sm h%osa ’puhdistaa hevosen
hampaita, suuta, kaulaa; parannella hevosta’,
h%osare ’hevoslääkäri’.
Karsten 1934 FmS 2 131 (sm < nr murt. Sm), SKES 1955
92.

huushollata (Lönnr 1874; ark.) ’hoitaa taloutta,
talousaskareita, puuhailla / wirtschaften, treiben’
< nr hushålla id. — Saman sanan johd:ista
myös sm huushollari (As 1752) ’taloudenhoitaja;
(vanh.) huonekunnan päämies’ < nr hushållare,
huushollerska (As 1733) ’taloudenhoitajatar’ < nr
hushållerska id. ja huusholli ’taloudenhoito,
kotiaskareet; kodin irtaimisto, astiat’< nr hushåll
id.
Lönnrot 1874 SRS 1 242 (sm < ruots), SKES 1955 92.

huusi (Lönnr 1874; ark.) ’ulkohuone, käymälä /
Klosetthäuschen, Toilette’
< nr hus ’talo; ulkohuone, käymälä’, uthus
’ulkohuone’.
Lönnrot 1874 SRS 1 242 (sm < ruots).

huumata2 (Eurén 1860; EPohjanm) ’humista /
sausen, rauschen’, huumahtaa (Gan 1786) ~ vi
huum ’kuumuus; heikko hohde’, huumata
’huokua, uhota (lämmintä t. kylmää); hehkua’ | li
%um ’(aamu)hämärä’.
Deskr. sanoja, vrt. huumata1, humista.

huuslaakari (Lönnr 1874; useimm. murt.)
’puoskari, itseoppinut (eläinten, et. hevosten,
joskus ihmisten) parantaja; hieroja (hajat.);
kengitysseppä (Lönnr) / Quacksalber; Masseur;
Hufschmied’, huuslaari (Renv 1823; useimm.
murt.) id.
< nr hovslagare ’kengitysseppä; (murt.)
eläinlääkäri’.

Saareste 1953 Suomi 106:3 12 (sm ~ vi), EEW 1982–83
414 (+ li).

Renvall 1823 SSK 1 96 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS 2
131, SKES 1955 92.

huuru (Gan 1786; yl.) ’usva; kuura, härmä;
(esim. kylmään ikkunaan) tiivistynyt kosteus /
Nebel, Dampf, Reif, sich (am Fenster)
niederschlagende Feuchtigkeit’, huura, huurre,
huurtua ~ ink h%urre ’huurre’ | ka huuru ’sumu,
höyry’, huura ’sumu, usva’, huurre ’kuura’.
Deskr.-sävyinen sanue, jonka pohjana voi olla
kontam. huude + höyry, ositt. + kuura.

huutaa (Agr; yl.) ’schreien’, huudella, huuto,
huutolainen ~ ink h%ut5a ’huutaa’ | ka huutoa
’huutaa’, huuvattoa ’saada huutamaan’, vrt. myös
vi hüüda ’huutaa’.
Todennäk. onomat. sana. Myös sk alkuperää
on esitetty (mgotl huti, nn murt. huta ’huutaa,
kirkua, meluta’). Mahd. sm > lpE hütt´edh ’ulvoa,
haukkua; soimata’, R huttet ’haukkua (koira)’,
ellei tämä ole erill. onomat. sana.

SSA

Ganander 1786 NFL 1 211 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 512 (+ lp), Pipping 1901 GotlSt 87 (< sk),
Setälä 1912–13 FUF 13 369 (? < sk), SKES 1955 92 (? <
sk, lp ? < sm), EEW 1982–83 478 (todennäk. onomat.),
Häkkinen 1987 ES 57.
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huuti (Mennander 1699, Jusl 1745 huut; yl.)
’häpeä! tiehesi! / schäm dich!’, tietää huutia
’hävetä’
< nr hut ’huuti! häpeä!’, veta hut ’hävetä’
(liittyy mahd. verbiin huta (åt, opp) ’komentaa,
usuttaa (koiraa)’, vrt. myös s. v. huutaa main. sk
sanoja). — Vi murt. (ist-)huut ’huuti (ärjäisy
koiralle)’, lpN huw |dâ ’kunnioitus, pelko’ < sm t.
< sk.
Renvall 1823 SSK 1 96 (sm < ruots), Tamm 1890–1905
ESO 331 (sm < sk tai sk < sm), SKES 1955 92 (sm < nr, vi
lp < sm).

huveta ks. hupa.
huvi ks. hupa.
hyasintti (paik. Uus kansanetym. hajusintti)
’tuoksukukkainen sipulikasvi; (vanh., jo Agr
Hyacinctus) eräs punainen jalokivi (zirkoni) /
Hyazinthe; Hyazinth’
< vur hiacint, hyacint, nr hyacint ’hyasintti
(kasvinnimenä 1651); eräs jalokivi (1541)’, saks
hyazinthe, engl hyacinth, ransk hyacinthe id. < lat
hyacinthus < kr hyákinthos id., joka on luult.
lainaa jostakin ei-ieur kielestä.
Streng 1915 NRL 39 (sm < vur; kirj. laina), SAOB 11 1932
H 1589–90, Koukkunen 1990 Atomi 171.

hydätä (: hytää t. hytäjää, Gan 1786; paik.
EPohjanm) ’hytistä, väristä / zittern’, hyde,
hydelmä (paik. LUus) ’jääriite’, hye (: hyeen, Gan)
’hiljainen aaltojen vellonta’, hyteessä (paik. Savo
PKarj) ’(juoksun) hytinässä, melkein juosten’,
hytelmä (Savo PKarj), hytelä, hytelö (et. savmurt.)
’hyytelömäinen massa (esim. sammakonkutu);
(Lönnr 1874 myös) heikko, raihnas’, hytelöityä
’hyytyä’, hyteä ’viluinen’, hyti ’vilu’ (LUus: vain
sp. »tulee hyti hyvissäkin vaatteis») ~ ka hytelö
’heikko, hidas, saamaton, kuhnus’, hytelöijä
’liikkua hitaasti’ | vi murt. hüdi, hüdi(ke)ne
’heikko, raihnas, huono’.
Deskr. sanoja, ositt. samaa sanuetta kuin
hytistä, ositt. kuvastuu v:n hyytää vaikutus (ks.
hyy).
hyeena (Raam 1642 hyena, Europ 1853 hyeina)
’koiraa muistuttava petoeläin / Hyäne’
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kirj. laina joko < vur hyena (Raam 1541) tai <
saks hyäne (1400-luv. hientier, hienna) < lat
hyaena < kr (h)/yaina, johd. sanasta (h)˜ys ’sika’.
Streng 1915 NRL 39 (sm < vur t. < saks), Hellquist 1939
SEO 376, SKES 1955 92, Koukkunen 1990 Atomi 172.

hyh (Gan 1786; yl.), rinn. hyh(h)yh, (h)yhhyy
interj.: ilmaisee inhoa, vastenmielisyyttä, joskus
myös vilua / Ekel od. Frieren ausdrückende
Interj., johd. hyhyttää (Lönnr 1874; murt. paik.
hyhhyttää) ’osoittaa inhoa t. vastenmielisyyttä
sanomalla »hyh»’, hyhmähtää, hyhmähdellä ’sanoa
»hyh»’ ~ ink hüh inhoa osoittava interj. | ka hyh id.,
hyhytteö, hyhetteä ’väristä, hytistä’ | ve hüh
väheksymistä, pilkallisuutta osoittava interj.,
hühütädä ’pilkata’.
Onomat. alkuperää, vrt. hyhertää.
hyhertää (paik. KarjKann Ink) ’kukertaa
(teerestä) / kollern (Birkhuhn)’, hyhistä (Lönnr
1874), hyhyttää (paik. IHäme Savo EKarj) ’pitää
hiljaista ääntä; liekuttaa lasta’, hyhkyä (Gan 1786)
’kujertaa (kyyhkynen)’ ~ ink hühüttÜJa ’kukertaa
(teeri)’ | ka hyhetteä, hyhissä, hyhyrteä ’hymistä,
hyristä’ | vi murt. hühkida (Wied), (h)ühiseda
’hirnua, kiljua’.
Onomat. sanoja.
SKES 1955 92 (sm ~ vi, onomat.), EEW 1982–83 467.

hyhmä (Jusl 1745; länsimurt., paik. KarjKann
ESavo) ’lumisohjo, riite / Schneematsch, dünne
Eisschicht’, rinn. paik. hyhme, hyy(h)mä id.
(h:ttomuus voi ainakin osittain olla hyy sanan
vaikutusta), hyhmätä ’muodostaa lumi- tai
jääsohjoa; kohmettaa’ ~ ink hÜJumä ’vetinen lumi’ |
ka hyhmä, hyyhmä ’lumi- t. jääsohjo’ | va ühmä
’härmä’ | vi (h)ühm ’hyhmä, jääriite’, hühmata
’alkaa jäätyä’ | li ‰ıC m ’hyhmä’ (ims kielissä on
myös takavokaalisia rinnakkaisasuja: sm murt.
(paik. Kain) uhmoa ~ ka uhmuo ’kangistua’ | vi
murt. uhm ’kylmä’)
? = mdE «su«smin, M «su«sma ’jääriite’.
Ganander 1786 NFL 1 211a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Äimä 1919 SUST 45 120 (+ li), Toivonen 1928
FUF 19 177 (+ md), SKES 1955 92 (+ ka; md epäilyksittä),
SKES 1975 1562 (uhmoa ~ uhma ’viima’), Keresztes 1986
MdKons 2 163 (sm ? ~ md), T. Itkonen Vir 1987 169 (md

SSA

sanat < *«so«sma, ims ~ md, jos ims sana on kontam. *hohma
+ hyy).

hyi (yl.), hyih (Lönnr 1874), hyis (Gan 1783 »hyis
hyis Hywölään»), fyi (1611) paheksumista t. inhoa
osoittava interj. / ’pfui!’ (sm > lpIn hyj)
< nr fy, fyi, vur fi (= mn f/y, nn fy, nt fy, føj).
Samantapaisia interjektioita on muissakin
kielissä, kuten ns pfui, engl fie, lat fi, fu, kr ph˜y.
Karsten 1934 FmS 2 131 (sm < nr), SKES 1955 92, LpIn 1
1986 188 (lp < sm).

hyinen ks. hyy.
hykertää (Gan 1786; melko laajalti murt.)
’nauraa kihertää; hieroskella käsiään mielihyvästä
/ kichern; sich die Hände reiben’, murt. myös
(rinn. JuslP, Gan hykärtää) ’jauhaa käsikivillä,
pitää sellaista ääntä, jonka käsikivillä jauhaminen
aiheuttaa’, hykerrellä ~ ka hykerteä ’nauraa
kihertää; kuhertaa (lintu, vars. teeri t.
kyyhkynen)’, hykyrteä ’kuhertaa’.
Deskr. sanoja, vrt. hyhertää, ks. myös
hykähtää.
hykähtää (Gan 1786; hajat. murt.) ’vavahtaa,
säpsähtää;
naurahtaa,
hymähtää
/
zusammenzucken;
auflachen,
schmunzeln’,
hykättää ’räpytellä silmiään; mumista’, hykästellä
’nauraa mielihyvästä’, hykyttää (Jusl 1745; VR
1644 hykyttäjä) ’vapisuttaa; hölkyttää (hevonen)’,
hykkiä (paik. Laat- ja PKarj) ’nytkähdellä, sykkiä’
~ ka hykähteä ’hymähtää’, hykähteäkseh ’id.,
pelätä’, hyketteä ’itkeä niiskuttaa’, hykkeä, hyhkeä
’hymähtää väheksyvästi’ | ly hükettada
’nyyhkyttää’ | vi (saarimurt.) hükkida ’id.,
nikotella’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. hykertää.
hylje1 (: hylkeen, Ljungo 1609; yl. et.
rannikkoseuduilla) ’Seehund’, rinn. hylki (:
hyljen)
et.
yhd:issa
hylkipaatti
’hylkeenpyyntivene’, hylkipyytö, -rasva, -rauta, vene, -verkko jne. ~ ink hüle | ka hyleh | va ülle
(mon. ült«s%ed) | vi hüljes (g. hülge), murt. myös
(h)ülge, ülles, ülges, E ülgäjä | li ‰ılgaz, ÜJulgaz
’hylje’ (li > latv julga id.).
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Todennäk. johd. v:stä hylätä ja sellaisena euf.,
sama sana kuin hylje (Lönnr 1874; harv. PSavo)
’jäte, roska, hylkytavara’. Aiemmin hylje sanaan
(tosin alkuaankin epäillen) liitetyistä sanoista
vogP /sakqƒl-%uj ’eräs hyljelaji’ (%uj ’eläin’) < ostjP
«sakqƒt, /säkqƒl id. ja ostj sanakin lienee lainaa, ehkä
tung taholta. Ims sanalle on esitetty myös germ
lainaetymologiaa (vksm *«sülke«s < germ *selxa-s,
vrt. ags seolk, engl seal, mys selah, uys seel,
Seelhund, mn selr, nr säl ’hylje’).
Ganander 1786 NFL 1 213 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Anderson 1879 Studien 84 (+ li), Thomsen
1890 BFB 255 (li > latv), Paasonen 1923 Urheimat 11–12
(? + vog ostj), Nirvi 1944 Sanankieltoja 174–80 (+ ink; ♦
hylätä), SKES 1955 93 (ims ~ ostj ? vog), FUV 1955 82,
Schindler 1966 Sprache 65–66 (ims > germ), DEWOS 1968
263 (vog < ostj; ims ♦ hylätä), Futaky 1975 TungLw 74
(vog < ostj < tung), Koivulehto Vir 1982 271 (ims <
vkgerm).

hylje2 (etup. EKarj Ink) ’pahanlaatuinen ajos,
paise / bösartiges Geschwür’ ~ ink hüle
’sormitauti, -ajos’ | va ülle (mon. ült«s%ed) ’paise,
rakko ihossa’.
Ilm. johd. verbistä hylätä.
Nirvi 1944 Sanankieltoja 393–97 (♦ hylätä), SKES 1955
93 (s. v. hylje1).

hylkiö (Eurén 1860; hajat. murt.) ’hyljeksitty,
heitteille jätetty (olio t. esine); heittiö /
ausgestoßener, verachteter Mensch, dem Verfall
überlassener Gegenstand’ ~ ka hylkivö (? < sm)
’hylätty esine, rähjä’.
Johd. verbistä hylätä, ks. tätä.
hylky (Finno n. 1580; yl.) ’haaksirikkoutunut,
käyttökelvoton alus; hylätty, kelvoton (ihminen t.
esine); (voimasanana) mokoma, pahus / Wrack;
Ausschuß, Abschaum; verdammt’, rinn. hylje (:
hylkeen, Lönnr 1874; harv. PSavo) ’hylkytavara’
~ ink hülkü ’kelvoton, mokoma’ | ka hylky
’hylkytavara, hylätty; ilkiö, heittiö’ | va ülkü,
(Kukk) hülkü ’lurjus, heittiö’ | ? vi murt. hülk (g.
hülgi t. hülgu) ’sairas, kivulloinen, huono’.
Johd. verbistä hylätä, ks. myös hylje1–2, hylkiö.
Juslenius 1745 SSC 119 (♦ hyl(j)ätä), SKES 1955 93 (sm ~
ka), EEW 1982–83 469 (? + vi).
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hylli ks. fylli.
hylly (Flor 1702; laajalti murt.) ’seinäteline /
Bord, Regal’, (paik. LUus) hilli id., hyllykkö (sm
> lpN murt. hillu, In hylly ’hylly’)
< nr hylla, murt. Sm hyllo (nn hylla, nt hylde),
vur, nr murt. hill(a) ’hylly, hyllykkö’.
Renvall 1823 SSK 1 97 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS 2
131 (< nr murt. Sm), Lagercrantz 1939 LpWsch 147 (lpN <
sm), SKES 1955 93, LpIn 1 1986 189 (lpIn < sm).

hyllyä (Jusl 1745; laajalti murt.), paik. hylliä,
hyllytä ’hetkua, notkua, kuohua / wanken,
schwanken, schäumen’, hylly (Jusl; et. VarsSm,
hajat. muualta), hylli, hylleikkö ’hetkuva suo- t.
lähdepaikka’, hyllerö ’lihava ihminen’ ~ ink
hüllütä ’hyllyä, pursuta’ | ka hyllyö ’hyllyä,
keinua’, hyllerö ’lihava ihminen’ | vi murt. üllida,
hüllüdä ’hyllyä, notkua’.
Deskr. sanoja, vrt. lyllyä. — Sm hylly (ESavo
KarjKann) ’marjapöperö, survotuista marjoista
valmistettu ruoka, joka saostetaan leivän
murenilla t. ruisjauhoilla; perunasose jne.’ ehkä
kontam. hillo ’marjasose’ (ks. hilla) + hylly(ä).
EEW 1982–83 470 (sm ~ vi).

hylsteri (hajat. murt.), rinn. paik. hölsteri (As
1680), holsteri ’pyssyn (t. muun aseen) suojus /
Waffenhalfter’
< vur nr hölster, nr murt. Sm hylster, holster
id.
Qvigstad 1893 NL 152 (sm, lp filstar, hilstar id. < sk),
Rytkönen Vir 1935 256 (sm < nr murt. Sm), SKES 1955 93.

hylsy (ei vielä Lönnr; kansanom. käytöstä murt.
hajat.), hylssy, hylssi, hylsä ’putkimainen suojus,
holkki, et. ammuksen ruutisäiliönä oleva metallit. pahvilieriö / Hülse’
< nr hylsa, vanh. myös hyls id. < saks (as) hüls,
hülse id.
Hellquist 1939 SEO 377.

hylätä (vanh. myös hyljätä: hylkää t. hyljää, Agr;
yl.) ’verlassen, verstoßen, ablehnen’, johd.
hyljeksiä, hylkiä, ks. erikseen hylje, hylkiö, hylky
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~ ink hülätä ’hylätä; lakata työstä’ | ka hylätä
’jättää, hylätä, lakata, lopettaa’, hyleksie, hylkie |
ly hülgäitä ’hylätä, jättää’ | ve hüƒlgäita id. | va
hülgätä ’lakata, tauota, heittää sikseen’ | vi
(kirjak.) hüljata (prs. hülgan) ’hylätä, jättää,
heittää sikseen’, koillmurt. (h)ül(j)ata ’id.;
kyllästyä, lopettaa’ (molemmat ? < sm). — Sm >
lpN hil |got (Lu In) ’hylätä; halveksia’, R (LÖ)
hilkahet ’halveksia, olla välittämättä, hylätä’.
Lönnrot 1854 Enare 222 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (sm ~ va), MUSz 1873–81 169 (+ vi), Budenz 1879
BB 4 235, 245 (lp < sm), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 111
(sm ~ lpIn se∞dni∞d, Ko sie´d7ned ’hylätä rakastettu’: äänt.
käymätön rinnastus), Kettunen 1922 LVeHA 1 52 (+ ve),
SKES 1955 93 (+ ka ly; lpIn Ko ? ~ sm), EEW 1982–83
468–69 (vi kirjak. merk. < sm), Häkkinen 1987 ES 57.

hymistä (Agr; yl.) ’pitää hiljaista, epäselvää
ääntä; (vanh. kirjak. etup.) hälistä, pauhata,
jymistä / murmeln, summen; lärmen, dröhnen’,
hymistää (JuslP, Gan 1786; itämurt.) ’värisyttää;
jyris(yt)tää, humista’, hymistellä ’laulaa t. soittaa
hiljaa; ylistellä, kehuskella; (paik. KarjKann)
väristä’, hymätä, hyminä, hymy (ks. erikseen) ~ ink
hümissä ’hymistä, kumista’, hümissellä ’vavista’ |
ka hymissä ’humista, jymistä’, hymineh ’humina,
jymy, kumu’ | va hümmisellä ’väristä, vapista’,
hümmisüttÜJa ’väristyttää (pelosta, inhosta)’ | vi
ümiseda ’mumista, hymistä, puhua epäselvästi’,
ümin ’hyminä, mumina, juoru’ (sm ? > lpN
hubmât ’puhua (hiljaa), mumista’, hubmâ
’hiljainen puhe’).
Onomat. sanoja.
SKES 1955 93 (sm ~ ka vi; sm ? > lp).

hymy (Gan 1786; yl.) ’Lächeln’, vanh. kiel. (jo
Agr) ja murt. (hajat.) ’ääni, melu, humina,
sorina’: (Agr) »ios Pasuna andapi pyteren hymyn
itzestens», so. ’epäselvän äänen’, hymytä,
hymyillä (murt. myös) ’pitää hiljaista ääntä’,
hymähtää ~ ka hymy ’humina, jymy, kumu’,
hymie ’nauraa hiljaisella äänellä’, hymytä ’laulaa’,
hymyillä ’laulella; hymistä’.
Alkuaan onomat. sana, samaa kantaa kuin
hymistä, ks. tätä.
Hakulinen 1946 SKRK 2 16, 19 (hymy alk. ’hyminä’).
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hymätä (KPohjanm Satak) ’kuroa kenkää
tehdessä nahkaa siten, ettei synny poimuja;
korjata joten kuten (esim. vanhaa aitaa) / Leder
für einen Schuh faltenlos zurichten; notdürftig
ausbessern’
< nr murt. (myös Sm) hymja, himja, hyma
’supistaa, kuroa nahkaa kenkää tehdessä tai
kangasta vaatteita tehdessä; korjata huonosti esim.
vaatteita’.
hynistä (Lönnr 1874; hajat. murt.) ’puhua
epäselvästi, honottaa; hyräillä / undeutlich
sprechen, näseln; summen’, hynäillä id. ~ ink
hünissä ’hyräillä’ | ka hynissä, hynevyö ’honottaa;
nuhista’ | vi hüniseda, murt. hünädä ’hiljaa
mumista’.
Onomat. sanoja, vrt. ynistä, honottaa.
EEW 1982–83 471 (sm ~ vi).

hynkiä (Pohjanm), hynkätä (: hynkkää), hynkyttää
’nyyhkiä / schluchzen’, hynkyä, hyngätä (Lönnr
1874) ’mumista, nauraa hiljaa, hymyillä’,
hyngähtää (Gan 1786; Pohjanm) ’hymähtää;
äännähtää’; tähän ilm. myös hyngätä (paik. murt.)
’hengittää raskaasti, vinkuen; röhkiä; olla
kiimassa (sika)’ ja hynkä: hyngässä(nsä),
hyngällään, hyngillään, hyngyllä(nsä) (Jusl 1745;
Satak EPohjanm P- ja IHäme) ’(siasta) kiimassa’.
Onomat. sanoja, joihin vrt. ve hün7g (g. -an),
hüng(ei ’huuhkaja’ (> ven murt. Au gungáVc,
jungáVc id.), hünkta (prs. hüngab, -ub) ’huutaa
(huuhkaja)’. Samantapainen huuhkajan nimitys on
myös tVser ünge, üngö.
Kalima 1915 OLR 95 (ve > ven), Toivonen 1952 UAJ
24:3–4 48 (sm ve ~ tVser; onomat.), Sivula 1989 Lintu 28–52
(hynkä, hönkä ~ henki).

hynte (tav. mon. hyntteet, LönnrLis 1886; yl.),
rinn. hynttyyt ’vaatteet, tavarat, kamppeet /
Kleidung, Lumpen, Habe’, vrt. myös (etup.
itämurt.) hynttyyttää, hyntytä, hyntystää, hyntätä
’(mennä) laahustaa; (tehdä) toheltaa’, hyntys
’hidas, saamaton ihminen’, hyntti, hyntty ’tönö;
kama’ ~ ka hynttie ’loikkia’, hyntteröitteä ’liikkua
kömpelösti’, hyntterö ’köntys’.
Deskr. sanoja. Läheistä ainesta on myös sm
hyntsätä (paik. Savo) ’hommata’, hyns(s)yttää,
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hynsytä (paik. VarsSm) ’ketkuttaa, ketkutella’ ~
ka hynt«seä, hynt«syö ’notkua’, hynt«sytteä
’laahustaa’, hynt«sötteä ’olla toimettomana’ | vi
murt. üntsida ’hyllyä, lonksua; koikkelehtia’.
hypertää (Eurén 1860; etup. Savo), hyperrellä
(JuslP, Gan 1786; etup. Savo, hajat. Häme),
hypeltää, hypelöidä ’hypistellä, sormeilla,
näperrellä; toheloida; kulkea hitaasti / befingern,
(be)fummeln, basteln; langsam gehen’, hyperö
’hiljainen, aikaansaamaton ihminen’ ~ ka
hyperöijä, hyperöitteä ’kulkea hitaasti’, hyperö
’hiljainen, hidas; köntys’.
Deskr. sanoja, jotka toisaalta ilm. liittyvät
sanaan hyppynen (ks. tätä), toisaalta vaikuttavat
hykertää ja höperö sanojan rinnakkaisasuilta. Ks.
myös hypristää, hipaista ja hivellä.
hyppynen (tav. mon. hyppyset, Mennander 1699;
yl.)
’sormenpäät,
näpit;
näpillinen
/
Fingerspitze(n); Prise’, rinn. hyppy (Jusl 1745;
Savo), hyppinen (LUus KSm), hyppönen (etup.
hämmurt.), hype (: hyppeet, Pohjanm PSm), hyve (:
hypeet), johd. hyppysellinen, murt. hypeellinen;
hypistää, hypistellä, murt. hypeillä (ks. erikseen
hypertää) ~ ka hyppyine, hyppöine (? < sm)
’hyppynen’.
Mahd. deskr. alkuperää. Äänt. varsin
epävarmoja ovat sanalle esitetyt etäsukukielten
vastineet (lpKld T ciehp ’sormi, varvas’ | tVserL
tsqwe«stem, I ƒt/sÄqwe«stem ’nipistää’, L tsqwqstq«s, I
’hyppysellinen’ | votj ƒt/sep{iƒlt{in{i
ƒt/sÄqwÄqs« tÄqs«
’nipistää’ | syrj ƒt/sep(eƒltn{i id., ƒt/sep{iƒl ’hyppynen’ |
unk csíp ’nipistää’).
Gyarmathi 1799 Aff 87 (lp ~ unk), Fábián 1856 MNyszet 1
85 (+ sm), MUSz 1873–81 369–70 (+ tVser syrj), Wichmann
1907– 09 FUF 7 39–40 (+ votj), SKES 1955 93 (sm ? ~ lp
tVser perm unk), MSzFE 1967 118–19 (tVser perm unk sanat
eivät kuulu sm ja lp sanojen yhteyteen), TESz 1 1967 535–
36, UEW 1988 49.

hyppyri (etup. itämurt.) ’mäessä oleva porras,
töyssy (mäenlaskuterminä uud., laajalti murt.);
aituri (hevonen, lehmä, lammas), (vanh.,
HAchrenius 1790) karkuri; heinäsirkka /
Bergabsatz, Sprungschanze; Tier, das leicht die
Umzäunung
überspringt;
Entflohener;
Grashüpfer’, hyppylä (paik. VarsSm EPohjanm),
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hypäre (Agr), hyppyrä (Agr; paik. ESm)
’mäennyppylä, kumpare; kohoama, epätasaisuus
tiessä’ ~ ka hyppyri ’töyssy mäessä; aituri (eläin)’.
Johd:ia v:stä hypätä, ks. tätä.
hypristää (Gan 1786; paik. Savo) ’käpertää
kokoon sormenpäillään; käpertää, käpertyä
kokoon (esim. viluissaan) / zusammenknüllen,
schrumpeln’, hypräkkä ’vilun tunne’, hyprikkä
’nahjus’ ~ ka hypristeäkseh, hypristyö ’käpristyä
kokoon, värjötellä viluissaan’, hypri«skö ’viluinen;
nahjus’
|
ve
hübr7nena
’kippuranenä’,
hibristeldaze ’kipristellä’.
Deskr. sanoja, ehkä ositt. kontam. hypertää,
hypistää + kipristää.
hypätä (Agr; yl.) ’hüpfen, springen’, murt. myös
’juosta (et. Häme IUus Pohjanm Ink); tanssia
(VarsSm Satak PHäme)’, hyppiä, hypellä,
hypittää, hypähtää, hyppy, murt. hyppy-,
hyppäjalassa, –jalkaan ’kiireesti (ja mielellään)
juosten’, hyppyri (ks. tätä) ~ ink hüppiä ’hyppiä’,
hüppü; hüppä: hüpäl, hüppÜJa ’laukaten
(hevosesta)’ | ka hypätä ’hypätä, juosta’, hyppie
’hyppiä, juosta, telmiä’, hyppy ’hyppy, juoksu,
laukka, nelistys’ | ly hüpäitä, hüppidä ’hypätä,
laukata’ | ve hüpaita, hüpƒta, hüppida ’hyppiä’ | va
(h)üpätä, (h)üppiä ’hypätä, hyppiä’, üppä
’laukka’ | vi hüpata ’hypätä’, hüpelda ’hypellä’,
hüpe (g. hüppe) ’hyppy’
? < germ *hupp%o(ja)n-, vrt. mn nr hoppa, nn
nt hoppe, holl hoppen, kys hopfen ’hypätä’, tuskin
muodosta *huppian-, jota edustavat holl kas
huppen, kys ns hüpfen id. Germ sanan on arveltu
olevan deskr. alkuperää, jollaisena ims sanakin
saattaisi olla omapohjainen.
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ ruots), Ganander 1786 NFL 1
217 (+ vi), Renvall 1823 SSK 1 98 (sm ? < ruots), Sjögren
1849 MélR 1 201 (sm vi < germ), Ahlqvist 1856 WotGr 158
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve), Äimä 1919 SUST
45 56 (+ ka; ims deskr.), Kalima 1923–24 FUF 16 168 (+ ly),
SKES 1955 93 (? < germ *huppian), Koivulehto 1971
NphM 72 577, 584 (< germ *hupp%o(ja)n-), Fromm Vir 1977
140 (< saks hüpfen), EEW 1982–83 471–73 (omap., vrt.
mdM jupad'ems ’hypätä’).

hyristä (Jusl 1745; yl.), hyrätä (: hyräjää)
’surista, hymistä, kehrätä (kissa); laulaa
hiljalleen; hytistä (vilusta) / summen, schnurren;
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vor sich hin brummen; (vor Kälte) zittern’,
hyrinä, hyrähtää, hyräillä, hyryillä (VR 1644),
murt. hyrehtiä, hyreksiä; hyry ’hyminä, melu’,
hyreä (Gan 1786 hyre) ’äkeä’ ~ ka hyrissä,
hyrätä ’hyristä, jyristä’, hyrähteä ’hyrähtää,
pyrähtää’, hyrehtie ’hyräillä; ynistä, pitää
vähäistä ääntä’, hyräillä ’hyräillä’, hyry ’melu,
remu; hiljainen ääni tai puhe’ | vi murt. hüriseda,
(Wied) hürädä ’hiljaa murista’, hürähtä’murahtaa’, (h)ürin ’hiljainen murahdus’.
Onomat. sanoja, s. v. hurista main. sanojen
etuvok.
rinnakkaisasuja;
äänt.
ja
merkitykseltäänkin läheisiä ovat myös hyrrä(tä) ja
horista, höristä (ks. näitä).
Qvigstad 1881 Beiträge 83 (sm ~ lpN hurrât ’surista’),
SKES 1955 93–94 (sm ~ vi; lpN < sm).

hyrky (Eurén 1860; PKarj) ’hurina; pölkyn päästä
sahattu kiekko, jota pelissä heitellään / Schnurren;
Holzscheibe für ein Wurfspiel’, yhtä hyrkyä,
yhteen hyrkyyn ’yhtä (kovaa) menoa, yhtä päätä’,
hyrätä (: hyrkää, Savo) ’kurista; vuotaa viljalti’,
hyrkentää ’pyörittää kovasti’ ~ ka hyrky:
kybe7nien hyrgy ’kipunasuihku’, hyrkyö ’mennä
kovaa vauhtia’. Tähän mahd. myös ve hürged
(mon. hürktad) ’kiimainen (siasta)’, hürgehtida
’olla kiimassa’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. takavok. hurkaa sekä
hyristä ja hyrrä.
hyrmiä (Renv 1823; ei nykymurt.) ’murista,
puhua äreästi / brummen, murren’, hyrminä
(1749) ’hyminä; nurina’, vrt. myös hyrmäkkä
(paik. KarjKann) ’vilunväre’, hyrmäyttää
’väristyttää’ ~ ka hyrmitteä ’hoitaa hyvin,
hemmotella’ | viE hürmätä, hürmi(s)tädä,
hürmitsedä ’pelästyttää; torua, nuhdella’.
Onomat.-deskr. sanoja, joille läheisiä ovat sm
yrmeä ’äreä’, yrmiä ’kohdella tylysti’ sekä s. v.
hirmu ja hyristä main. sanat.
hyrrä (Gan 1786; yl.) ’pyörivä lelu; pölkyn päästä
sahattu kiekko, jota pelissä heitellään / Kreisel;
Holzscheibe für ein Wurfspiel’, rinn. hyrry
’pelikiekko; hiljainen juoksu; surina’, hyrrätä,
hyrrytä, hyrriä ’hurista, surista (rukki t. hyrrä
pyöriessään, kissa kehrätessään)’, hyrrytellä (Jusl
1745) ’juosta hiljakseen’ ~ ink hürrä
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’napakelkka’ | ka hyrrätä ’hyristä; mennä kovaa
vauhtia’.
Onomat. sanoja, vrt. hyristä.
Mägiste Vir 1949 216 (~ hyristä).

hyrsky (Eurén 1860; hajat. murt.), hyrske
’aaltojen pärske, tyrsky / Brandung, Gischt,
Schwall’, hyrskytä, hyrskätä, hyrskiä, hyrskähtää
~ ka hyrskeh ’(aaltojen) tyrske’, hyrsky
’kiekkopyörän avulla rihmalla pyöritettävä
rautapora’, hyrskeä, hyrskyö ’tyrskää; haukkua
(koira)’, hyrskie ’rykiä’, hyrskähteä ’hyrskähtää’ |
ly hürskähtazeta ’purskahtaa nauruun’.
Onomat. sanoja, vrt. hurskaa.
hyssyttää (Jusl 1745; yl.) ’viihdyttää, tuudittaa
lasta / summend in den Schlaf wiegen’
ositt. < nr hyssa id., mutta voi ainakin ositt.
kuulua seuraavien deskr.-onomat. sanojen
yhteyteen: hyssyttää ’kävellä, juosta hiljalleen’,
hyssy, hyssytys ’hiljainen juoksu, hölkkä’,
hyssykkä ’lyhytkasvuinen nainen’, hysähtää (paik.
Savo PKarj) ’(palaa) humahtaa; säpsähtää’, hysy
(Mennander 1699) ’tohina, suhina’ ~ ka hysytä,
hysissä, hyseröijä, hyselöijä ’liikkua hitaasti,
tehdä tuhertaa; äännellä hiljaa’, hysy, hyserö,
hyselä, -ö, hysäkkö ’hiljainen, hidas ihminen;
nahjus’, hysähteä(kseh) ’humahtaa’, vrt. myös ly
hüt«süttada ’juosta hölkyttää’, joiden pohjana on
interj. hys ’hiljaa’.
hytistä (Lönnr 1874; yl.) ’vapista, tutista, täristä
(vilusta, pelosta) / zittern (vor Kälte, Furcht)’,
hytistää (Helenius 1838), hytistyä ’kyyristyä’,
hytisyttää, hytinä ~ ink hüƒt issä ’hyllyä, hetkua’ | ka
hytissä ’hytistä, tutista, hyllyä, vapista’, hytisytteä
’vapisuttaa’, hytineh ’hytinä’ | vi (h)üdiseda
’hyllyä, liikkua tutisten’.
Deskr. sanoja, joihin läheisesti liittyvät ka
hyt«sistyö, hyt«sisteäkseh ’kyyristyä, käpertyä
kokoon’, hyt«siskö ’kumarainen ihminen’ | ly
hüt«si«studa ’lyyhistyä kokoon’. Vrt. hydätä,
hytjätä, hytkyä.
Ojansuu 1918 KAÄH 50 (sm hytistyä ~ ka hyt«sistyö), SKES
1955 94 (+ vi), EEW 1982–83 4076–77.
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hytjätä (paik. Savo PKarj), hytjyä ’hyllyä /
schwanken’ ~ ka hytjätä, hytjyö id., hytjy
’notkahdus’.
S. v. hutjua main. sanojen etuvok. vastineita,
vrt. hytistä.
hytkyä (Jusl 1745; hajat. murt.), hytkää, hytkiä
’notkua, hyllyä, vavahdella / auf u. nieder
geschüttelt werden, schwanken, beben’, hytkyttää,
hytkähtää, hytke ~ ka hytkyö, hytkeä ’notkua,
hyllyä’, hytkytteä ’huojuttaa’, hytkätä ’iskeä,
läimäyttää’, hytkähteä ’notkahtaa’, hytkeh
’hytke’.
Deskr. sanoja, vrt. hytistä, hytjätä.
hytristää (Lönnr 1874; paik. Savo KarjKann Ink
Pohjanm) ’käpertää kokoon, kurtistaa / krümmen,
knüllen’,
hytriä,
hytristellä
’käpristellä,
värjötellä’, hytryttää ’kulkea vaivalloisesti’,
hyträkkä ’lihava, pehmeä, löysä’ ~ ka
hytrihteä(kseh), hytrissellä(kseh) ’olla kyyryssä,
kokoon vetäytyneenä; värjötellä’, hytrytteä
’hytistä, värjöttää’, hyträkkä ’raihnas, kulunut’.
Deskr. sanoja, vrt. hutra, hutera sekä
hypristää.
hytti1 (Lizelius 1766; paik. murt.), hytty (Flor
1678), hyttä ’koju, maja, mökki; kajuutta / Hütte;
Kabine, Kajüte’
< nr hytt ’hytti, koju’ (< as hütt, hütte id., alk.
’maja, mökki’), ositt. samaa lähtöä kuin hytti2 (ks.
tätä), mahd. myös < nr hydda ’maja, mökki,
vankikoppi’ (< germ *huzdi%on-).
Renvall 1823 SSK 1 99 (sm hytty ? < ruots hydda), Lönnrot
1874 SRS 1 254 (sm < nr), SKES 1955 94.

hytti2 (vanh., As 1747 takkiraudanhytti), paik.
murt. hytty (As 1734) ’raudan sulattamo,
rautaruukki; malmista jäävä kuona; (harv. myös)
tervanpolttolaitos, lasinpuhaltamo / Eisenhütte;
Hochofenschlacke; Teerbrennerei; Glasbläserei’
<
nr
mmr
hytta
’raudansulattamo,
raudansulatusuuni
(1524);
(1860-luv.)
tervanpolttolaitos, lasinpuhaltamo; koju, tönö,
maja’ < mas t. mys hütte, ns Hütte
’raudansulattamo; koju, tönö, maja’ (< germ
*hu∞dj%on-, vrt. hytti1).
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Renvall 1823 SSK 1 99 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
255 (sm < nr), SKES 1955 94.

hyttynen (Agr; laajalti murt.) ’sääski / Mücke’,
paik. myös hyttinen, hyttönen, hytikkä,
hytikkäinen, hyttiäinen, hytykkä, -inen, (JuslP, Gan
1784; Pohjanm Peräp Länsip) hyde id. (sm > lpN
hi∞dâ«s ’pieni hyttyslaji, polttiainen’).
Aiemmin esitetty rinnastus sm hyde = lp
siccâ, ciccâ ’eräs pieni hyttyslaji, polttiainen’ ei
äänt. syistä ole mahdollinen; lp sana lienee deskr.
muodoste. Myös sm hyde, hyttynen voi olla deskr.
alkuperää, mahd. samaa lähtöä kuin hytistä, ks.
tätä.
Qvigstad 1881 Beiträge 194 (sm hyde ~ lp hi∞dâVs), Wiklund
1896 SUST 10 246 (+ lp siccâ), Wichmann 1911–12 FUF
11 244 (sm hyde = lp ciccâ; lp hi∞dâVs < sm), SKES 1955 94.

hyvä (Agr; yl.) ’gut’, hyvin, hyvittää, hyväksyä,
hyväillä; hyvyys, (uud.) hyve; hyväkäs ’mokoma’,
hyvästi, (jää)hyväiset ~ ink hüvä ’hyvä’, hüvvöittÜJa
’hyvittää’, hüvvÜJus ’hyvyys; omaisuus, tavarat’,
hüväst ’hyvästi!’ | ka hyvä ’hyvä; onnellinen,
tyytyväinen,
miellyttävä;
kaunis;
runsas,
sievoinen’, hyväillä ’hyvitellä, lohdutella; pitää
hyvänä’, hyvitteä ’hyvittää, palkita, auttaa,
lohduttaa’, hyvys ’hyvyys; hyöty; omaisuus’,
hyvästi ’hyvin; (uud.) hyvästi!’ | ly hüvä ’hyvä’,
hüvüz ’hyvyys, hyvä, hyöty’, hüvä«st«s ’hyvin’ | ve
hüvä ’hyvä’, hüvüz, ƒhüvü/z ’hyvyys; varat,
omaisuus’ | va üvä ’hyvä’, üvÜJuz ’hyvyys’ | vi hea,
murt. hää ’hyvä’, hästi ’hyvin’ | li j(ev5a ’hyvä;
oikea’, j(ev‰ıst ’hyvin’ (ksm *«süvä > lpKld «suvv3a
(T) ’hyvä’, Pi «suvies, Lu sjuv%es ’halukas’)
= ? lp sâvvet ’parantua (esim. haava)’ | mdE
t«siv
’hyvä,
kelvollinen’,
M
t«siva(7n)
’vieraanvarainen’ | ? tVser «su ’terve’, «su li
’tervetuloa’ | ? votj «so7ner ’suora, oikea, tosi,
rehellinen, tarkka, sopiva’ | ? syrj «sa7n ’hyvä’ | ?
unk ig-: igen ’kyllä; sangen’ (perm ja unk sanat
edellyttävät lähtömuotoa *«s•n•, joka sm (ositt.
myös md) kannalta olisi mahdollinen; lp sana
viittaa sanansisäiseen *v-äänteeseen).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi heh), Ganander
1786 NFL 1 220 (sm ~ vi hüwä, hä, hea), Sjögren 1830 GS
1 564 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve), Wiedemann
1871 MP 7:17:2 100 (+ li), Wichmann 1901 WotjChr 108
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(+ votj syrj), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 49 (+ lpKld T;
lpN hivve ’hyvä’ < sm), Ravila Vir 1932 374 (+ md),
Toivonen 1936 NyK 50 454 (+ unk; lpKld T < ksm), E.
Itkonen 1949–51 FUF 30 39 (sm ~ md; ? ~ votj syrj), SKES
1955 94 (sm ~ tVser), FUV 1955 82, MSzFE 1971 316,
Häkkinen 1987 ES 58, UEW 1988 499 (sm ~ md; ? ~ lp
votj syrj unk).

hyy (ChrLencqv 1782; kansanr., nykymurt. hajat.)
’hyhmä, jää- t. lumisohjo, kuura / Eis-,
Schneematsch, Reif’, hyytää (Flor 1702; laajalti
murt.) ’jähmettää, jäätää’, hyytyä (Agr; yl.)
’jähmettyä, kovettua; maksoittua (veri)’, hyinen ~
ink hÜJutüä, hÜJutöjä ’hyytyä’ | ka hyy ’hyhmä, kuura,
jääsohjo, jää’, hyyteä ’hyytää, jäätää’, hyine (etup.
kansanr.) ’kylmä, hyytävä’ | ly hüudunu ’hyytynyt
(esim. veri)’ | ve hüdädä ’hyytää, huurtaa’,
hüududa, hüutta (prs. hüudab) ’hyytyä, jäähtyä’ |
va ÜJu, (Kukk) hÜJu ’jääriite, hyyde’, ÜJutüä, (Kukk)
hÜJuƒt/süä ’hyytyä’ | vi hüübida, murt. hüübüdä,
hüübuda, hüüdüdä ’hyytyä, jähmettyä, maksoittua’
| ? li ÜJulm ’lumisohjo, hyhmä’ (ka t. ve > ven júdaƒt
’peittyä jäähän’).
Vanhat ims sanan yhdistelyt eräisiin
etäsukukielten sanoihin samoin kuin mm. sm
sanoihin sii ja hiiva eivät äänteellisesti eivätkä
ositt. merk:nkään puolesta ole oikeaan osuneita.
Epävarmaa vertailuainesta on esitetty myös alt
kielistä.
Ahlqvist 1856 WotGr 158 (sm ~ va), VW 1 1874 119–20
(+ vi hüübin, hüübuda), Wiklund 1896 SUST 10 316 (sm ~ lp
suovve ’vetinen lumi’), Paasonen 1909 MdChr 136 (sm ~ md
tVsov, tVsong ’vaahto’), Kalima 1915 OLR 249 (+ ka ve; >
ven), Saareste 1924 LVEM 279 (+ vi üüdida), Kettunen
1938 LivW 511 (+ ? li), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 82 (sm
~ lp äänt. mahdoton), SKES 1955 94 (+ ly), Räsänen 1955
StO 18:3 32 (~ turk mong tung), EEW 1982–83 476–77,
UEW 1988 621 (md sana ei semantt. syistä sovi ims sanan
vastineeksi).

hyyde (JuslP, Gan 1786; laajalti murt.) ’huude,
hyhmä / Reif, Eis-, Schneematsch’, hyytelö (Eurén
1860; Savo PKarj, hajat. Kaakk- ja PHäme PKarj
KPohjanm Kain), rinn. hytelö, hytelä, hytälö
’puolijähmeä
massa;
riite;
hyydyttämällä
valmistettu ruoka’ ~ ink hÜJue, hÜJuve (iness. hÜJut%essä)
’riite, ohut rantajää’ | ka hyyveh ’jääriite’ | ve
hüude, hüde, hüdeg(i), hudo7g ’huurre, kuura’ | vi
(kirjak.) hüüve (g. hüübe) ’hyytelö, jähmettynyt

SSA

aine, maksoittunut veri’, murt. hüüe, hüüde,
üüdes ’jääriite’.
Johd. sanasta hyytää, ks. hyy. Takavok.
vastineita s. v. huude.
hyykyä (Eurén 1860; ei nykymurt.) ’kyyristyä,
vetäytyä kokoon / sich zusammenziehen’, hyykyillä
(paik. KarjKann ESavo) ’kyyristellä, väistellä
peloissaan’, hyykyssä, hyyky(möi)sissään (Savo)
’kyyryssä, kokoon käpertyneenä (pelosta, vilusta)’
? < nr huk: på huk ’kyykyllään, -lleen’, huka
’olla kyykyssä’‚ huka sig ’kyykistyä’, murt. hyka
’vetäytyä syrjään, piiloon (säikähdyksestä)’. — Sm
sanat voivat myös olla s. v. kyykky main. sanojen
rinnakkaisasuja, ks. tätä, vrt. myös hyyvä.
Rapola 1928 SUST 58 211–13 (~ hyyvä; < sk), Kettunen
Vir 1928 352–54 (? kontam. hyyvä + kyykistyä, mahd.
omap.), SKES 1955 94 (? < nr).

hyymistyä (paik. P- ja LaatKarj) ’kyyristyä,
käpertyä kokoon (pelosta, piiloon mennäkseen) /
sich kauern, ducken’ ~ ka hyymistyö ’kyyristyä’,
hyymissellä ’kyyristellä, vaania’ — tähän mahd.
myös ka hyymishaukka ’eräs haukkalaji’.
Deskr. sanoja. Rinnakkaisasuja mm. sm
hyypiytyä
’piiloutua’,
olla
hyyppeillään,
hyyppösissään ’varuillaan’ (vrt. hyyvä) ja ka
hyymötteä, hyynötteä, hyynisteä ’kyyröttää, olla
alakuloinen’; vrt. myös hyyristyä.
hyypiä (Agr; Loun- ja KaakkSm, paik. hämmurt.)
’huuhkaja, Bubo bubo / Uhu’, kuv. ’yksinäinen,
muita vierova, hiukan omituinen ihminen’ (tämä
merk. Raam psalmista 107:7, jo Agr »Mine olen
ninquin
iocu
Hypie
nijsse
häuitetyis
Caupungeissa»), hyypiö (Raam 1642) ~ ink
hÜJuppiäs ’huuhkaja, ? jk pöllö’, hüpiä(in) ’?
metsäkana, ? kyyhkynen’, hÜJupiäine ’huuhkaja’ | ka
hyypie, hyypie(is)haukka ’huuhkaja’ | ly hüubi, -‰ı,
| ve hübd', hübu, hübö | va ÜJupiäine id., (Kukk)
hÜJupäinä ’pöllö’ | vi hüüp (g. hüübi), murt. hüüpel
’huuhkaja; kaulushaikara; hiirihaukka’, hüübata
’huutaa (kaulushaikara)’
? = lpR (LÖ) jipp, E jïppe, U jiehpaga, In
oppuv ’huuhkaja’ (ehkä < sm, kuten ainakin lpKo
h(eppi, Kld hïppïi id.) | vogE jäpqw, I jipqj, L P
jipig | ostjI j#ewqg, E j#epq, P jipi ’huuhkaja’. — Ims
sana kuuluu näiden yhteyteen vain sillä
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edellytyksellä, että voidaan lähteä alkumuodosta
*üppege, jolloin ims sanojen h- olisi myöhäinen,
ehkä huuhkaja sanan vaikutusta. Koko ims sanue
voi kuitenkin olla suht. myöhäistä onomat.
alkuperää. Samaan yhteyteen voi kuulua myös
hyyppä (murt. mm.) ’rantasipi, taivaanvuohi’,
töyhtöhyyppä ’Vanellus vanellus’.
Lindström Suomi 1852 23 (sm ~ lp vog ostj), Ahlqvist 1859
Anteckn 85 (+ ve), Ahlqvist 1880 NOstj 77 (ostj), Ahlqvist
1891 SUST 2 6 (vog), Ojansuu 1918 KAÄH 63 (+ ka vi),
Äimä 1918 SUSA 30:30a 62 (sm ka > lp), Mägiste 1928
Demin 85 (+ ink va), Toivonen 1952 UAJ 24:2 47 (+ ly,
ostj > samJr), SKES 1955 94, UEW 1988 98.

hyyppä1, töyhtöhyyppä ks. hyypiä.
hyyppä2 (JuslP, Gan 1786; etup. EPohjanm),
rinn. hyppäle, hyypäle, hyypiö (Lemi) ’kumpu,
kumpare, (korkeahko) mäennyppylä; suosaareke;
rantatörmä / Hügel, (kleine, steile) Anhöhe;
Moorinsel; Uferhang’ ? ~ viE (Wied) hüüpes
’pieni niemeke’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, ainakin ositt. samaa
alkuperää kuin s. v. hyppyri main. sanat.
hyyristyä (hajat. murt.) ’kyyristyä; piiloutua /
sich hocken, verstecken’, hyyristää ’kyyristää’,
hyyriä ’pyrkiä hiljaa otuksen luo’, hyyry
’piilopaikka; jäniksen makuupaikka näreen alla’ ~
ka hyyristeä(kseh), hyyrisselläkseh ’kyyristellä,
pysytellä piilossa; olla alakuloinen, ujo’.
Deskr. sanoja, vrt. hyymistyä.
hyyry (As 1721 huonenhyry; länsimurt. Kain),
rinn. hyyri, fyyry, vyyry ’vuokra; merimiehen pesti
/ Miete, Heuer’, hyyryläinen ’vuokralainen’,
hyyrätä (As 1748, uloshyyrätä As 1727)
’vuokrata: antaa t. ottaa vuokralle’ (sm > ka hyyri,
hyyry
’vuokra;
jauhatuspalkkio’,
hyyrätä
’vuokrata’ ja lpN murt. hÜJurülâ«s ’vuokralainen’)
< vur nr hyra ’vuokra, pesti; vuokrata, pestata’
< kas h%ure, hüre ’vuokra, pesti’, h%uren ’vuokrata,
pestata’ (vi (h)üür ’vuokra’, (h)üürida ’vuokrata’
< nr murt. Vi; li ‰ır ’pestiraha, pestipaikka’, ‰ır (prs.
‰ırqb) ’vuokrata’ joko < latv ‰ır(e) ’vuokra’ (< kas)
tai < vi).
Renvall 1823 SSK 1 100 (sm < ruots), Ojansuu 1916 SKTT
139 (sm < vi < nr), Karsten 1934 FmS 2 131, Lagercrantz
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1939 LpWsch 181 (lp < sm), SKES 1955 95, Karlsson 1964
AAA 28:2 76.

sekä hyypiytyä, olla hyyppeillään ? ~ vi (Wied)
hüüvida ’hiipiä, olla lymyssä’ (johon vrt. hiipiä).

hyysi
(Gan
1786;
laajalti
länsimurt.)
’(ulko)käymälä / Toilettenhäuschen’, hyysy (Lönnr
1874) ’pieni mökki, koju’, hyysä (Jusl 1745)
’koju, mökki, hökkeli; (murt. myös) käymälä’
< nr hus ’talo; käymälä’. Ks. myös huusi.

Lönnrot 1874 SRS 1 262 (hyyvös ♦ hyykyä), Rapola 1928
SUST 58 211 (~ hyykyä; < sk), Kettunen Vir 1928 352 (sm
~ vi), SKES 1955 95.

Lönnrot 1874 SRS 1 262 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS
2 131, SKES 1955 95.

hyysikkä (Jusl 1745; Pohjanm Peräp Länsip)
’hökkeli, mökki; käymälä / elende Hütte; Kate;
Toilettenhäuschen’, hyyskä (Renv 1823; hajat.
murt.) id. (sm > lpLu hiuhsik, N hiwsëg, In hyysig
id.)
< nr murt. Sm hyskja, hystju, vur hysken, mr
hysikke ’käymälä’, nt murt. hysken ’hökkeli’ < kas
h%us(e)ken, as hüsche(n), h%uske(n) ’pikku talo;
käymälä’. — Sm sanat voivat olla myös omap.
demin.-johd:ia sanasta hyysi.
Wiklund 1890 SUST 1 20 (lp < sm), Saxén 1895–98 Lånord
85 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13 369 (sm < mr, nr
murt.), SKES 1955 95.

hyysätä (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’pitää
luonaan, hoivata, suosia / beherbergen, hegen’
< nr hysa id. (< sk *h%usian), johd. sanasta hus
’talo’.
Lönnrot 1874 SRS 1 262 (sm < nr), Karsten 1934 FmS 2
132, Hellquist 1939 SEO 378, SKES 1955 95.

hyytää ks. hyy.
hyyvä (Rajalenius 1654; etup. Savo), rinn.
hyyvys, hyyväs, hyyvös (Lönnr 1874) ’piilo;
lintujen kaivama yöpymispaikka; viluisen t.
pelokkaan
kyyryasento
/
Versteck;
Kauerstellung’, hyyväsissään, hyyvösissään,
hyyvöksissä
’piilossa,
lyyhyssä
(pelosta);
varuillaan; kadoksissa’, hyyvistää, hyyvistyä
’lyyhistyä peloissaan kokoon, kulkea hiljaa’,
hyyvähtää ’onnahtaa’; tähän ehkä myös hyylä
(paik. PPohjanm Peräp), hyylö (Savo) ’piilo-,
suojapaikka
(esim.
jäniksen
t.
ketun
makuupaikka)’, vrt. myös hyyristyä ja hyymistyä

hyöky (1704; et. Pohjanm Kain Peräp), hyökä (yl.
Suomenl. rannikolla, muualla hajat.) ’maininki,
aallokko, myrskyaalto / Dünung, Brandung,
Sturzsee’, hyökyä (1706; hajat. murt.), rinn. hyöätä,
hyöytä (: hyökyää) ’aaltoilla (maininkeina);
tyrskytä, tuulla kovasti’ ~ ink hÜJokö ’rantaan lyövä
maininki’ | ka (? < sm) hyöky (Salmi) ’maininki’,
hyökä (Suistamo) ’myrsky’ | vi (saarimurt.) (h)ööge
(g. (h)ööke), (h)öök (g. (h)öögi) ’maininki’,
öögamad ’myrskyn jälkeiset suuret aallot’,
(Kuusalu) öök (g. öögi) ’rannalta takaisin vierivä
laine’.
Ilm. samaa alkuperää kuin hyökätä, ks. tätä,
ositt. sanan huokua etuvok. rinnakkaismuotoja.
Saareste 1953 Suomi 106:3 13 (sm ~ vi), SKES 1955 95 (?
~ hyökätä).

hyökätä (Raam 1642; yl.) ’rynnätä kimppuun;
(murt.) tulvia, kuohua / angreifen, stürmen;
fluten’, (vanh.) hyökötä ’käydä kimppuun’,
hyökytä ’id., tarttua (tauti)’, hyökyä, (Sorol 1621)
hyökkyä
’rynnätä
(kimppuun),
syöksyä’,
hyökyillä, hyökiä (itämurt. EPohjanm) ’ryntäillä,
liikehtiä levottomasti’, hyökkäys ~ vi (Saarenmaa)
höökleda ’liikkua rauhattomasti, heittelehtiä,
kääntyillä (lapsesta)’. Vrt. myös sm kaakkmurt.
hyöklähtää ’tehdä jtak pikaisesti’, hyöklästellä,
hyökelehtiä ’liikehtiä levottomasti’, li ‰ıekq
’hypätä’.
Samaan
deskr.-sävyiseen
sanueeseen
kuulunevat (ainakin osittain) myös s. v. hyöky
main. sanat.
Kettunen 1938 LivW 66 (sm ~ li), SKES 1955 95 (vrt.
hyökyä).

hyönteinen (Eurén 1860; et. länsimurt., kirjak:n
vaikutuksesta hajat. myös ISm) ’Insekt’, vanh.
hyönten (: hyöntemen, Gan 1786), hyöntein (:
hyönte(i)men, Lönnr 1874 myös lumen hyöntemet
’lumihiutaleet’), murt. (hajat.) hyönne (:
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hyönteen), hyöntiä, hyönt(i)äinen merk. myös
’kahujyvä’, hyöninkäinen, höntiäinen, hönniäinen
’hyönteinen’.
Ilm. deskr. sana, jolle läheisiä ovat sm (Lönnr)
hyönti ’pieni ja kevyt hiukkanen’, murt. hyönätä
(paik.
VarsSm),
hyönteleidä
’liikehtiä
levottomasti; lähennellä, pyrkiä suosioon (esim.
koira, kissa)’, hyöneessä, hyönäyksessä ’touhussa’,
hyönteisillään ’liikkeellä, liesussa’.

hä, häh (Petraeus 1649) ’mitä? (töykeä kysymys
t. ilkeä naurahdus) / was? (schroffe Frage od.
häßliches Lachen)’, hähättää, hähöttää ’nauraa
ilkkuvasti, ilkeästi; läähättää’, hähistä ’kähistä,
meluta, kinailla’ ~ ka häh ’mitä?’, hähä(i)tteä,
hähistä, hähäjeä ’(nauraa) hähättää’ | vi murt.
häh, hääh ’mitä?’.

Kettunen Vir 1957 95 (deskr. sana).

hähnä (Lönnr 1874; paik. Uus), häähnä (Lönnr),
hähni (paik. Uus) ’tikka, Picus (Lönnr:n mukaan
kirjava tikka, Dendrocopos) / Specht’ ~ viE
(h)ähn ’kirjava tikka’ | li %eC 7n(qz) id.
= lp Vcai |hne ’tikka’ | tVser «si«stq | votj syrj /si/z id.
(Tähän sanueeseen aiemmin liitetty mdE «sek«sej,
M «säk«si ’(kirjava) tikka’ ei äänt. sovi tähän
yhteyteen: sen vastineita voivat olla vi ähk ’närhi’
ja tVserI ƒt/sekƒt/sem, t«sekt«sem ’tikli’). —

hyöriä (Alm 1727; laajalti murt.), hyörätä
’touhuta, hääriä / geschäftig sein, sich regen’,
hyörinä (1680), hyörimätön (Koll 1648)
’työkyvytön’, murt. hyöriäinen ’toimelias’,
hyöryläinen ’eräs leivonnainen’; kansanr. myös
käärmeen ja hämähäkin epiteettinä ~ ink
’heilutella
(esim.
nainen
hÜJorähütellä
takapuoltaan)’ | ka hyörätä ’touhuta; ahkeroida;
liikkua lakkaamatta’ | vi murt. höör (g. -i, -u)
’liike: heilunta tms.’, höörida ’liikkua, olla
rauhaton, pyöriskellä tms.’, höörata ’lähteä,
muuttaa (toiseen asuinpaikkaan); pyöriä’.
Deskr. lähtöä, ehkä kontam. hääriä + pyöriä
tjs.
MUSz 1873–81 352 (sm ~ vi unk sürög(-forog) ’häärätä,
touhuta’), SKES 1955 95 (tuskin ~ unk).

hyöty (Hemm 1616; laajalti murt., ei Peräp
Länsip) ’etu, voitto; (murt. myös) verso, odelma
/ Nutzen, Vorteil; Schößling; nach der Blüte
erneut sprießendes Getreide od. Gras’,
hyödyllinen, hyödytön, hyötyä (Agr) ’saada
hyötyä; vaurastua; menestyä, kasvaa rehevästi’,
hyödyttää, hyödyntää, hyötää ’hyödyttää’ ~ ka
hyötyö ’kasvaa, rehevöityä, vaurastua’, hyötyjä
’rehevä, vauras’,
hyövytteä
’rehevöittää’‚
hyövykki ’hyöty’, hyöty (? < sm) id. — Sama
aines on alkuosana ilm. myös ilmauksessa
hyötähyviään ’aiheettomasti,
syyttä’
(rinn.
hyötähyvyyttään, -hyökkösiään, –päiviään, aikojaan,
hyötenhyviään, –aikojaan) ~ ka
hyötähyvyttä(h), -e(h), hyötäpäivie, hyöshyvyttä,
hyötenhyväistäh | ve hödhüvid id.
SKES 1955 95 (sm hyöty ~ ka, hyötähyviään ~ ka ve),
Häkkinen 1987 ES 58–59.

SKES 1955 45, EEW 1982–83 439.

Dissimilaatioon viitaten on hähnä sanaan liitetty
myös sm rähni (Flor 1702; Gan 1786 rinn. röhni,
Lönnr lisäksi rähmi; ei murt.) ’vihreä tikka’, joka
kuitenkin on mahd. metateesin tulosta sanasta
närhi.
Wiklund 1894 LpChr 116 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST
10 148–49 (+ md), Paasonen 1902–03 FUF 2 188 (+ vi tVser
votj syrj), Paasonen 1903 s-laute 111 (? md), Äimä 1919
SUST 45 59 (+ vi rähn), Toivonen 1928 FUF 19 199 (+ li;
ei md), Toivonen 1953 UAJ 25 174 (sm rähni jne.
perustuvat ehkä dissimilaatioon; ims-perm *Vsä/snä, */säVsnä t.
*Vsä/cnä), SKES 1955 95, E. Itkonen Vir 1966 275 (sm -hnilm. sananalkuisen h:n vaikutusta), Mäger 1967 ELinnunim
115–16 (Kettuseen viitaten vi rähn < närhi), M. Korhonen
1981 Johd 179 (sm ~ lp), UEW 1988 772.

häijy (Agr; yl.), häjy (EKPohjanm, hajat.
muualtakin) ’ilkeä, pahantahtoinen; surkea,
hankala; ilkimys / boshaft, gemein; schlimm; böser
Mensch’, hä(i)jyillä ’tehdä ilkitekoja’ ~ kaP häjy,
häjyine ’häijy, pahankurinen’ (todennäk. < sm);
tähän liitetty vi äi, äio ’piru’ voi olla sm äijä
sanan vastine. — Sm > lpN hæggjo ’heikko,
surkea; piru’, E hiejjies ’heikko, pehmeä’, Lu
hÜJadj%o (U Pi In) ’köyhä, raukka’, Ko heäjj#e
’heikko, löyhä’.
VW 2 1876 125 (sm ~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 287 (lp
todennäk. < sm), 347 (sm häijy < häjy), Genetz 1896 ETV
31 (lp < sm), EEW 1982–83 4046–47 (vi äi, äio ~ sm häijy
t. äijä).
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häiketä (Gan 1786; kaakkmurt., hajat. Satak
Häme Pohjanm), häikiintyä ’heiketä, vaimentua,
hälvetä, vähentyä, himmetä / schwächer, weniger
werden, sich legen’, häikitä, häikittää, häikyttää
(Raam 1758) ’hillitä, vaimentaa’; tähän ehkä myös
häikkeä (Lemi) ’helpottunut olo (sairaalla)’ ~ ka
häiketä, häikkevyö ’hälvetä, vähetä, hävitä,
poistua’, häikkeä, häikätä ’hälventää, karkottaa’ |
ve häiktuda ’heiketä, väljähtyä (olut)’ | vi
(koillmurt.) äigida, häikida ’vähentyä, raueta,
laantua (tuuli, kipu)’.
Ehkä heikko (ks. tätä), heiketä sanojen
rinnakkaisasuja, joihin on ositt. voinut vaikuttaa
s. v. häikäistä main. sanat.
häikäillä (Lönnr 1874; us. murt.) ’(kielt.
yhteyksissä) siekailla, empiä, ujostella / (in
negiertem Kontext) zaudern, sich scheuen’,
häikäilemättä, häikäilemätön; häik(k)äle, häikiö
(JuslP, Gan 1786; itämurt.) ’ilkiö, heittiö, ruoja
(us.
voimasanana)’,
häikeä
(itämurt.)
’häpeämätön, hävytön’, häiki(s)tellä (Satak Häme
EPohjanm), häikitä ’kiusoitella, härnätä’, häikis,
äikis (Jusl 1745), häikkis (paik. Satak EPohjanm)
interj. (kiusoitellessa, rehenneltäessä:) ’ähä piti’,
häikkä ’hämärä, kehno, ikävä (paik. KPKarj);
(uud.) häiriö, hämminki; (Gan) meteli’, häikkäaika
’levoton, epävakainen, huono aika’.
Deskr. sanoja, joiden pohjana voivat olla häijy
ja häikäistä (ks. näitä); merkityksen kannalta vrt.
huikea.
Lönnrot 1874 SRS 1 267 (häikäillä ~ häikäistä, häikä),
SKES 1955 96.

häikäistä (Raam 1642; yl.) ’sokaista /
(ver)blenden’, murt. myös ’hillitä, estää, vähentää
tehoa t. voimaa’, häietä ’sokaistua, huikaistua’ ~
ink hä(i)jätä (prs. häikäjÜJa t. häikejÜJa ) ’häikäistä’,
häikävä ’häikäisevä, kiiltävä’ | ka häikäissä,
häikeällä, häijätä (prs. häiköäy) ’häikäistä,
sokaista’, häiketä (prs. häikkenöy) ’häikäistyä’ |
va häigätä (prs. häikÜJab) ’häikäistä, sokaista’ (<
sm).
Deskr.-sävyisiä sanoja, joiden yhteyteen
kuulunevat s. v. häikäillä ja ainakin ositt. s. v.
häiketä main. sanat. Ks. myös häitää.
Pukki Vir 1933 191 (sm ~ ka), SKES 1955 96 (+ va < sm).
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häilyä (Agr; us. murt.), häilää, häiliä, häilätä
’heilua, huojua / schwingen, schwanken’,
häilähtää, häilyttää; häilä ’huikentelevainen,
vilkas (tyttö)’, häiläkkä ’id., kiikkerä’ (vrt.
heilakka) ~ ink häilüä ’heilua’, häilähtÜJa ’heilahtaa’
| ka häilyö ’häilyä, heilua, huojua, keinua;
kuljeskella, liikkua edestakaisin’, häilähteä
’heilahtaa, häilähtää, horjahtaa’, häiläkkä ’heiluva,
horjuva, kiikkerä; hontelo’ | ly häilüdä ’heilua’ | ve
häilda (prs. häilub) id. | va häülüä, häilÜJa, äülÜJa
’kulkea, liikkua (ympäriinsä); häilyä, huojua;
huokua’, häilätä, häülätä ’kuljeskella, juosta
ympäriinsä’ (ositt. < sm) | vi murt. (h)äilida
’leijua, läikkyä, välkkyä, kimallella’, häilatada
’panna leijumaan, välkkymään’, E äil (g. -u) ’kehto,
keinu’ (vrt. myös vi hällida ’keinua, notkua,
aaltoilla’, häll, hell (g. -i), E häll (g. -ü) ’kehto,
keinu’, li äl id., ällq ’keinua’).
Deskr. sanoja, ehkä heilua sanueen
rinnakkaisasuja. Vrt. myös häälyä ja hällä.
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (sm ~ va), Anderson 1893 Wandl
81 (+ vi häll), Saareste 1924 LVEM 197 (+ li), Kettunen
1930 VaÄH2 134 (va häülüä < sm), SKES 1955 96.

häimertyä (paik. Kain Peräp) ’häkeltyä, pökertyä
/ aus der Fassung geraten, die Besinnung
verlieren’,
häimerryksissä
’pökerryksissä’,
häimäillä ’olla epätietoinen, neuvoton, hapuilla’ ~
ka häimertyö ’pökertyä’, häimätä, häimeä ’tehdä
jtak kelvottomasti’.
Deskr. sanoja, ehkä häipertyä (ks. häipyä) ja
hämärä (ks. tätä) mainittujen sanojen kontam.
häippä (paik. EHäme Savo), häippy (LönnrLis
1886) ’kitukasvuinen, harva vilja, ruoho,
yksinäinen korsi / kümmerliches, spärliches
Getreide od. Gras, einzelner Halm’, häippänä
(Lönnr 1874) ’ohut, kevyesti heiluva; (lievänä
kirosanana) pahus, mokoma’, häippäre: jäljenh.
’huonosti näkyvä jälki’, häipä, -le ’lumihiutale’,
häippeissä ’tienoilla, seutuvilla’, häipätä ’hipaista,
hotaista’ ~ ka häippy ’huonokasvuinen, harva
vilja; hontelo, heikko’, häipäkkä ’hoikka, laiha’,
häipätä ’sataa harvakseen lunta; lyödä, sipaista’,
häipötteä ’hoippua; kasvaa harvaksi t. (liian)
pitkäksi’ | vi murt. häibak (g. -u)
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’huonokasvuinen heinä t. vilja; yksinäinen
(heinän t. viljan) korsi’.
Deskr. sanoja, joiden takavok. vastineita ks.
s. v. haippu. Äänt. ja merkitykseltään läheisiä ovat
myös s. v. häipyä ja häivä main. sanat.
häipyä (Lönnr 1874; yl.) ’kadota, hävitä; mennä
tiehensä; eksyä; hiipua, riutua / verschwinden,
sich verirren; erlöschen’, rinn. haipua, häippyä,
häipetä, häipeentyä id., häivähtää, häippäistä;
häipertyä ’loppua’ ~ ink häipertüä ’hävitä,
häipyä’, häipärtÜJa ’hämmentää, haitata’, häipärtüä
’eksyä, sekaantua’ | ka häipyö ’kadota, hävitä;
joutua mielenhäiriöön’ | ve häipak, häimak ’samea,
uninen (silmistä)’ | va (Kukk) häipärƒt/süä
’hämmentyä, mennä päästään pyörälle, eksyä’,
vrt. myös vi hääbuda ’vähitellen kadota, hävitä’.
— Sm > lpN hæi |bât ’olla kauan poissa, jäädä
pois’, Pi aj#epanet ’kadota’.
Hakulinen 1941 SKRK 1 141 (häipyä ~ haipua), SKES
1955 96 (+ ka; sm > lp), EEW 1982–83 460 (vi joko ~ sm
häipyä tai ~ vi hääduda, sm hävitä).

häiritä (Agr; yl.) ’stören’, vanh. lakik. myös
(Martti n. 1580) ’moittia, nostaa moitekanne’,
häiriintyä, häiriytyä, vanh. (Agr) häiristyä
’pelästyä’, häiriö (As 1677) ’sekaannus,
hämminki;
hairahdus;
haittaava,
estävä,
sekaannuttava teko’, mielenhäiriö (Europ 1853) ~
ka häiritä (? < sm) ’kulkea edestakaisin’. — Sm
> vi häirida ’häiritä, vaivata; hälyttää’, häire
’sekaannus, häiriö, hälytys’, häiring (g. -u) ’häiriö’
ja lpN hæiretit ’mennä epäkuntoon’, Lu häi´rat,
hei´rat ’id., mennä sijoiltaan, nyrjähtää, tulla
sekapäiseksi’, häi´ra ’pikku vika, puutos
(koneessa, pyssyssä tms.)’.
Luult. s. v. haira main. sanojen etuvokaalisiin
rinnakkaisasuihin
liittyviä
johd:ia,
mihin
viittaavat esim. murt. häirätä ’häiritä’, häirähtää,
häirähtyä (jo Agr), häirääntyä, häirtyä ’erehtyä,
hämmentyä, hermostua, säikähtää, eksyä;
luiskahtaa, mennä sijoiltaan’, häirähdys ’erhe,
keskeytys, häiriö’.
VW 2 1876 129 (haira ~ häiritä), Wiklund 1896 SUST 10
173 (sm ~ lp), Mägiste Vir 1958 139 (vi < sm), EEW 1982–
83 442.
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häitää (etup. PKarj) ’häikäistä, haitata näkökykyä,
vaikeuttaa kuuloa; häämöttää; varjostaa / blenden,
das Sehen od. Hören beeinträchtigen; schwach zu
sehen sein; beschatten’ ~ ink häittÜJa ’häikäistä
(silmiä); haitata, häiritä’ | ka häiteä (prs. häitäy)
’häikäistä; häämöttää’.
Voivat kuulua häikäistä sanueeseen, ehkä
kontam. häikäistä + haitata, ks. näitä.
häivä ’vähäinen jälki jstak, vivahdus (kielt.
yhteyksissä: ei pilven-, huolenh:ä; kirjak.); harso,
huntu (Eurén 1860; us. murt., ei VarsSm); kaihi
(Gan 1786; et. EPohjanm) / Spur, Anflug; Schleier;
Star (med.)’, häive; huom. myös murt. häivelö
’kykenemätön, hidas ihminen t. eläin’, häiveä
’ujo, saamaton’, häiverö(inen) (vrt. heiveröinen),
häivärä ’hento, ohut, pieni’, häiveltää ’salaa
siepata; halata’, häiviä ’luulla, arvella’, häiväistä
’sipaista, hivauttaa’ ~ ka häivätä ’huitaista,
hipaista,
lyödä;
loihtia,
noitua;
olla
sukupuoliyhteydessä’, häivähteäkseh ’heilahtaa,
hipaista’.
Luult. samaa lähtöä kuin s. v. häipyä main.
sanat: häivä voi olla takaperoisjohd. häipyä v:n
johdoskorrelaatista
häivähtää.
—
Germ
alkuperääkin on esitetty (germ *heuja- (> *hiuja),
vrt. mn h/y ’untuva, haiven, kasvojen väri’, nn nr hy
’haiven, hipiä’).
Kettunen 1959 NphM 60 89–93 (häivä ~ häipyä, haipua),
Koivulehto Vir 1970 181 (? < germ).

häkeltää (Eurén 1860; hajat. murt.), häkertää
’puhua epäselvästi ja nopeasti, tehdä jtak
hätäisesti; kähveltää / undeutlich und schnell
sprechen; etw. hastig tun; stehlen’, häkeltyä
’sekaantua, hämmentyä; (murt.) läkähtyä’,
häkellellä ’kakistella, köhiä; olla hämmentynyt’,
häkellyksissä, –iin
~
ka
häk(k)elehteä,
häkkälöitteä ’haparoida, hoippua; sotkeutua
työssään, hämmentyä’, häkerteä ’tehdä hätäisesti’,
häkelö, -rö ’rauhaton lapsi; voimaton vanhus’ | ve
häkerta ’tehdä hätäisesti’, häkerit«s ’karjan ape’ | ?
vi häkukesed, häkulased ’Põlvan asukkaista
käytetty haukkumanimi’.
Deskr.-onomat. sanoja, ositt. ehkä samaa
lähtöä kuin häkiä, ks. tätä; voi olla johd. sanasta
häkä.
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Hakulinen 1933 StF 1:2 149 (häkeltää ♦ häkä).

häkilä (Eurén 1860; laajalti murt.), paik. häkilö,
häkylä, häklä (Schr 1637) ’piikikäs pellavien ja
hampun puhdistuslaite / Hechel’, häkilöidä
(pellavia) ~ ink häglä ’häkilä’, häglätä
’häkilöidä’ | va häglä, häglätä | vi (Kuusalu)
häkkel, häkl, häge ’häkilä’, häglama ’häkilöidä’
(nämä ilm. < sm)
< nr häckla ’häkilä’, samoin kuin nt hegle <
kas hekele id. = kys hachel (< germ *hakil%o-,
*hakul%o-).
Welin 1736 NKäsik 283 (sm häkylä ~ sk), Ihre 1769 Gloss
803 (samoin), Renvall 1823 SSK 1 102 (sm < ruots),
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (+ va), Streng 1915 NRL 40 (+
ka; < vur < kas), SKES 1955 96 (va vi < sm), EEW 1982–
83 438.

häkiä (Eurén 1860; et. itämurt.) ’häädellä pois,
torjua; hoputtaa; kiellellä, estellä, hillitä; hokea /
ver-, antreiben, (ver)hindern, munkeln’, häkkiä
(Gan 1786), häkittää, häkyttää ’hoputtaa,
hätyyttää’; tähän kai myös häkkä, –lä, –rä ’hoppu,
hämminki, hätä’, häkylleen, häkyltään ’kiireesti’
~ ka häkytä, häkätä, häky(y)tteä ’hätyyttää,
häiritä, estää; kivistää (lapsen navan seutua),
turvota, kasvaa kyttyrää’, häkä, häkky ’este,
vastus, vaiva’, häkkälä, –rä ’kiire, vauhti’ | ly
häküttäda ’häiritä’ | ve häkitada ’hengästyä,
läähättää’.
Deskr.-onomat. ainesta, ilm. samaa lähtöä
kuin häkeltää, ks. tätä.
SKES 1955 96 (sm ~ ka ly ve).

häkki (Agr; yl.): lintu-, heinäh. jne. ’Käfig,
Leiterkasten, Gitter’, merk. murt. myös ’soimi;
pienoista tehty lusikka- t. kirvesteline seinässä;
portti, veräjä’, vanh. (Forseen 1738) ’(pensas)aita’
~ ink häkki ’kanan t. hiiren häkki; soimi’ | ka
häkki ’soimi; heinähäkki (reessä)’ | va (Kukk)
häkki ’(kana)häkki’ (< sm) | vi murt. äke äkk,
häkk id. (< sm)
< nr vur häck ’soimi (ensies. 1645);
ajoneuvojen häkki (1676); säleikköaitaus (esim.
lampaita varten); lintuhäkki (1712)’, mr hek
(yhd:issa) ’aitauksena käytetty säleikkö’, nt hæk
mm. ’soimi; lintuhäkki’ (< as hek ’veräjä;
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heinähäkki’, as ys hecke ’aita(us); lintuhäkki’). —
LpN hek |ki (In) ’heinäreen häkki’ < sm t. ruots.
Renvall 1823 SSK 1 102 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 39
(sm ka < mmr < ys), Karsten 1934 FmS 2 132, Lagercrantz
1939 LpWsch 163 (lp < sm t. sk), SKES 1955 96 (vi murt.
< sm), EEW 1982–83 442 (au < sm).

häkkyrä (Gan 1786; laajalti murt.), häkkyri,
häkkärä, häkkärö ’monihaarainen esine, esim.
juuriltaan oleva kanto, oksikas puu, nuotan
kuivausteline, haarainen heinäseiväs / vielarmiger
Gegenstand
(ausgerissener
Baumstumpf,
verästelter
Baum,
Trockengestell
für
Schleppnetze od. Heu)’, häkkyröidä ’nostaa
heiniä seipäälle’, häkkäröidä ’olla tiellä,
vastuksena; sekaantua toisten asioihin’ ~ ka
häkkyrä, häkkyri, häkkäreh ’lyhyt oksikas puu;
vyyhdinpuu’, häkky ’este, vaiva, vastus’, häkkyö
’estyä, lakata; juuttua’.
Deskr. sanoja.
häkä (Flor 1733; yl.) ’Kohlenoxyd’, merk. paik.
myös ’ohut sumu, ohut pilvi’, häätä (: häkää,
Eurén 1860; paik. PPohjanm Peräp) ’aiheuttaa
häkää; kirvellä silmiä’, häkännellä (Gan 1786),
häkääntyä (Lönnr 1874; kummastakaan ei
murretiet.) ’voida pahoin häkää saatuaan’,
häkäistä (paik. Satak EPohjanm) ’kirveltää
silmiä, huikaista, häikäistä’, tähän kai myös
häkäistä (paik. Satak KPohjanm PHäme ESavo
Kain) ’tukahduttaa, ehkäistä, lannistaa’, ja vanh.
häkäyttää (WK 1701) id.; ks. erikseen häkärä,
häältyä ~ ink häkä ’höyry, sumu; käry, häkä’ | va
häkä ’sumu, utu’ (< sm) | vi murt. häga, E hägu
’häkä; sumu, utupilvi’
? = lpN ciekke ’paksu, sakea ilma’, vrt. myös
ciekkâ ’meren läheisyydessä tunturin yläpuolella
oleva sumupilvi; merisumu’, In cieha ~ sieha
’ohut alhaalla liikkuva sumupilvi’, Ko ciekk(3a, Kld
T c‰ıgg3a ’sumu’ | ostjI t«süx, E t«siw, P «s¥ıw ’sumu’.
— LpN hæk |ke, hække ’häkä’ < sm.
Setälä 1902–03 FUF 2 237 (sm ~ ? lp ynnä tähän
kuulumattomia vertailuja etäsukukieliin), Paasonen 1903 slaute 131 (+ ostj), Saareste 1924 LVEM 21 (+ vi),
Hakulinen 1933 StF 1:2 153 (+ va), SKES 1955 96 (ims ? ~
lp ostj), UEW 1988 59 (ostj ei tähän).
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häkärä (Eurén 1860; et. PSatak Häme Savo
KarjKann Kain Peräp Länsip) ’savun haju, häkä
(saunassa); kevyt sumu, utu(pilvi), pakkasen
huuru / Rauchgeruch, Kohlenoxyd; Dunst, Reif’,
häkkärä ’häkä, katku; pilvenhattara’, häkkärässä
’silmät sirrillään; humalassa’, häkärtää ’hyöriä,
pyöriä, kieppua’ ~ ka häkärä ’huurre, sumu, usva;
häkä, haiku, löyhkä; hämy’, häkärteä ’pyöriä
nopeasti’ | ly hagar ’härmä’. — Sama sana on
ehkä myös sm häkärä (Eurén; et. itämurt.) ’kova
halu, into, hoppu, kiima’ ~ ka häkärä ’kiima’ | vi
ägar, (h)agar ’ahkera, innokas, toimelias’ | li
ag5ar ’reipas, hilpeä, iloinen’.
Hakulinen 1933 StF 1:2 144 (’häkä’ (sm ka) ~ ’himo’ (+
vi)), SKES 1955 96 (+ ly li).

hälistä (Gan 1786; laajalti murt.) ’meluta /
lärmen’, hälinä (1679), häly, hälytä ~ ka hälissä
’hälistä; liikkua levottomasti; olla tiellä’, hälineh,
häly ’hälinä, melu’ | vi murt. (Kuusalu) äliseda
’olla äänessä, puhella’ (todennäk. < sm).
Deskr.-onomat. sana.
SKES 1955 96.

hällä, hälläke, hälläkkö, hälli (paik. Savo Kain)
’levoton, vallaton (nuori) ihminen, tytönheilakka /
unruhiger, flatterhafter Mensch, Backfisch’, yhd.
hälläpyörä ’(hajat. murt.) id.; ratas, kerinpuut;
(kansanr.) koskennimi’, johd. hällätä, hälläköidä,
hällittää ’liehua siellä ja täällä, häärätä, touhuta
liikoja’.
Deskr. sanoja, joille äänt. ja merkityksensäkin
puolesta läheinen on hälistä (ks. tätä). Vrt. myös
vi häll (g. -i) ’keinu, kätkyt’, pöörhäll (Wied)
’karuselli’ | li äl (mon. ÜJalqd) ’kehto’, ällq (prs.
ÜJalqb) ’keinua’.
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(Wied) hälbada id. — Sm ? > lpN hæl |bât (Pi Lu)
’jäädä jäljelle, jäädä pois, unohtua jnnek; (Pi)
viivästyä, kestää kauan’, In ælba∞d ’menettää
vasansa (porolehmä)’.
Collinder 1932 Urgerm 161 (sm ~ vi; lp ? < sm), SKES
1955 97.

Häme (Flor 1683 hämenmaa) ’maakunta (yl.;
asiak. 1466 pn. Hämeensilta); hämeen murre
(1667 »[saarnat] Ruotzist sywäx suomex käänsi,
Ja wiel hywäx hämex wäänsi»; nyk. harv.) /
westfinnische Landschaft; der entspr. Dialekt’,
hämäläinen (Agr; yl.) tav. merk:n ohella (et.
Loun-, I- ja PSm, usein pilkall. kaskuissa ja
sp:issa) ’hölmöläinen, hidas, saamaton nahjus’
(sm > lpIn (kirosanana) hiamialaVz, hemelaVz ja ? >
mven jam¥ı ’suomalainen heimo, jota vastaan
ruhtinas Vladimir taisteli’)
= lp sabme ’lappalainen, lapin kieli’, sabm#elâ«s
’lappalainen’. Lappalaiset ja hämäläiset ovat
voineet muinoin olla lähinaapureita, minkä kautta
yhteinen kansallisuusnimitys selittyisi (lp sabme,
sm hämä- < vksm *«sämä, sm häme < *«säme«s).
Paljon epävarmempi on oletus, että hämäläisten
nimi olisi baltt alkuperää (vrt. liett «zYemIe, latv
zeme, mpr same, semm%e ’maa’, liett «zYemas, latv
zems ’alava, alhainen’, liett «zemahıtis ’alamaalainen,
Liettuan länsiosissa asuva alaliettualainen’).
Muitakin epätodennäköisiä otaksumia on esitetty.
Sjögren 1832 GS 1 485–86 (sm ~ lp; sm > ven), Anderson
1869 Käsik (EKeel 19 (1940) 116–17; sm < baltt), Genetz
1896 ETV 30 (sm ? ~ lp), Tunkelo Vir 1899 97–107 (<
baltt), E. Itkonen Vir 1941 79 (sm ~ lp), Nissilä Vir 1954
252 (? < baltt), SKES 1955 97 (? ~ lp), Nissilä 1965 KLM
10 257 (kokoava katsaus annettuihin selityksiin), Vilkuna
1970 ArxT 2 3–10 (hämä, häme alk. ’nuija, nuijamainen
päällikön valtikka’).

SKES 1955 96 (s. v. häilyä), EEW 1982–83 444–45 (vi li ei
~ sm häilyä vaan ~ vi hYolluda, sm hellua).

hämillään ks. hämätä.

hälvetä (: hälvenee, paik. hälpenee, hälveää, Gan
1786; hajat. murt.) ’haihtua, häipyä, laantua;
(harv.) varjostaa, hämärtää / verschwinden,
verdunsten, aufhören; beschatten’ ~ ka hälvetä
(prs. hälvenöy) ’hälvetä, poistua, loppua’,
hälvistyö ’väljähtyä, hapantua, pilaantua’,
hälväkkä ’mieto, laiha, laimea’ | vi hälbida
’harhautua, eksyä, kadota, hävitä, livahtaa pois’,

hämmentää (Agr; yl.) ’sekoittaa, sotkea; saattaa
ymmälle; (paik.) himmentää, hämärryttää /
umrühren, stören; verwirren; verdunkeln’,
hämmentyä, tulla hämmille, olla hämmillä;
hämminki (Eurén 1860), vanh. hämmennikki (Gan
1786) ’sekaannus’; hämmästyä (Agr), hämmästys
~ ink hämmentÜJa ’sekoittaa (kauhalla tms.)’,
hämmentüä | ka häm(m)enteä ’sekoittaa
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(kauhalla)’, hämmästyö ’säikkyä, pelästyä,
hämmästyä’ | ly hämästüdä, hämÜJastuda
’säikähtää,
pelästyä’,
hämmästelize
’oli
ihmeissään’ | ve hämeta (prs. hämendan)
’hämmentää, sekoittaa’, hämendi«s ’karjan
ruokaseos’, hämastoitta ’pelästyttää’ | va
hämmentÜJa, hämmetä (prs. hämmenen) ’sekoittaa,
hämmentää’, hämmeltÜJa ’sekoittaa; kirnuta (voita)’
| vi (Wied) ämmeldada ’olla hämmennyksissä’,
(murt.) hämiseda (Kuusalu; mahd. < sm) ’puhella,
tarinoida sotkuisesti, hätäillä’, hämin ’sekava
puhe’. — Sm > lpN hæmmastuvvât, In
heämiastu∞d, heämiaski∞d ’hämmästyä’.
Samaa lähtöä kuin hämätä, ks. tätä. Tähän
aikaisemmin liitetyt etäsukukielten sanat (votj
«s(em{in{i ’pelätä, olla levoton, tuskainen’, syrj «sem(es
’ällistynyt, hämmästynyt’, «s(en/z{in{i, «s(end'/z{in{i
’ihmetellä, hämmästyä’ ja tVser t«samanem id.)
eivät äänt. syistä sovi ims sanojen etym.
vastineiksi.
Qvigstad 1881 Beiträge 84 (lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH
267 (sm ~ ka ly ve vi tVser), Toivonen 1952 UAJ 24:2 46 (?
+ votj syrj), SKES 1955 97 (vi murt. < sm), EEW 1982–83
448, 4054 (omap. deskr. sana).

hämy (Flor 1702) ’Dämmerung, Zwielicht’,
hämyinen, (murt.) hämytä, hämyttää ’hämärtää’ ~
ink hämü | ka hämy ’hämärä’, hämytä, hämytteä
’hämärtää’ | ly hämü | vi hämu, (murt.) ähm (g. a) ’hämärä’, (h)ämune, ähmune ’utuinen,
likainen, sekainen’.
Samaa kantaa kuin hämärä, ks. tätä.
hämähäkki (Jusl 1745; yl.), vanh. ja murt. myös
hämhäkki (Agr mon. Hemhekit), hämmähäkki
(Schr 1637), hämmäshäkki (Gan 1788) ’Spinne’ ~
ink hämähÜJakki, hämöi, hämöläin | ka hämähäkki,
hämähikkö, hämehikkö, -hikki | ly hämähäkki, –
häuk, hämärik, hämäräkkö | veK hämähouk, E
hämä«saug, hämat«s, häm5a7ne, P hämäd'äd', ham{i,
häpei | va hämö, hämöläin (? < ink), mämmälikko
id. (sanasta kuvastuu vaikutus ositt. < vi, ositt.
homonyymistä mämmälikko ’nahjus’, joka ? < ven
mjámlja id.) | vi ämblik ’hämähäkki’, murt.
(h)ämbrik, (h)ämmelgas, (h)ämäläne | li emriki,
(Sal) emeƒl ki, I %ebrik«s id.
Deskr.-sävyinen sana.
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Ganander 1786 NFL 1 128 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
137 (+ va), Kettunen 1922 LVeHA 2 82 (+ ve), Kettunen
1938 LivW 46 (+ li), Toivonen 1952 UAJ 24:2 45 (+ ka ly),
SKES 1955 97.

hämärä (Agr; laajalti murt.) ’dunkel, undeutlich;
Dunkel, Dämmerung’, hämärtää, hämärtyä;
hämärikkö (et. itämurt.) ’hämärän aika’ ~ ink
hämärtüä ’hämärtyä’ | ka hämärä (a.), hämäri (s.
ja a.) ’hämärä, hämärän aika’, hämärteä
’hämärtää’, hämärtyö ’hämärtyä’ | ly hämär
’hämärän aika’, hämärdüdä ’hämärtyä’ | ve
hämär ’hämärä, hämärän aika’, hämarzuda
’hämärtyä’ | va ämärikko, (Kukk) hämärä
’hämärä, hämärän aika’ | vi hämar ’hämärä’,
hämardada ’hämärtää’, hämarduda ’hämärtyä’,
hämarik ’hämärän aika’ | li äm5ar ’hämärä’,
äm5ardq ’hämärtää’ (ka t. ve > ven gémerja,
jámerja ’hämärän aika’).
Samaa deskr.-sävyistä pesyettä ovat myös
s. v. hämy, hämätä ja hämmentää main. sanat.
Tässä yhteydessä esitetyt etäsukukielten sanat
(mdE t«seme7n, M «sämen ’ruoste’ | tVser «seme
’musta’ | votj d«zom{it ’hämärä’ | syrj ƒt/sim
’siniharmaa; hämärä’) ovat äänt. edustuksensa
perusteella kokonaan eri alkuperää; samoin äänt.
syistä on hylättävä sanalle esitetty germ
lainaetymologia (germ *Semaz, vrt. mys demar
’hämärä’).
Ganander 1786 NFL 1 127 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
123 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve), VW 2 1876
139 (+ li syrj), Setälä 1890–91 ÄH 267 (+ ka md tVser),
Pogodin 1904 Severnorussk 22 (ve > ven), Kalima Vir 1905
43 (ims > ven), Neuhaus 1908 Sprachlehre 137 (< germ),
Wiklund 1913 MO 6 163 (< germ), SKES 1955 97 (+ ly, ?
votj).

hämätä (JuslP, Gan 1786; laajalti murt., ei
LounSm
Länsip
Verml)
’harhauttaa,
sekaannuttaa, ällistyttää / täuschen, verwirren’,
hämäys, hämääntyä, hämäännys.
Johdoksia sanasta hämä (murt.) ’sotku,
sykkyrä, sekaannus’, jonka taiv.-muotoja ovat
hämällä(än), hämälle(en), tav. hämillään,
hämilleen ’ymmällä(än), -lle(en), sekaisin’.
Saman sanan johd:ia ovat myös hämärä ja hämy
(ks. näitä) sekä paik. murt. hämäinen, hämäkkä,
hämeä, hämerä ’hämärä, himmeä; sekainen,
sotkuinen’, (mennä) hämeeseen ’hapantua’,
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hämeillä ’olla hämmentynyt, ujostella’, hämeltyä,
hämertyä ’joutua hämmennyksiin, sekaantua’.
Rinnalla on myös –mm-:llisiä muotoja, ks.
hämmentää.
hän (Agr; yl.) persoonapronomini ’er, sie’ ~ ink
hÜJa(n) | ka heän, häin | ly hän, hÜJan, häi | ve ƒhän
’hän’ | va en-: enelläz ’itsellään’, entän ’itseäni’,
entäz ’itseäsi’, (Kukk) hän, hÜJan ’hän’ | vi en-: end,
ennast ’itseä(ni, -si jne.)’, enda, enese ’itse(ni, -si
jne.)’ | li en-: e7nt«s ’oma’, e7nt«sqn ’itselleen’, %e7nt«sta
’itseään’
= lpN son (Pi Lu In Ko Kld T), U såd |na, E
sådne ’hän’ | md son | votj so ’tuo; hän, se’ | syrj s{i,
sij(e, sija id. | vogE tüw, I L täw, P taw | ostjI l3Üog,
j3Üog, E t#ew, P luw, l#uw | unk 2o ’hän’, ön ’Te
(teitittelypronomini)’, 2ok ’he’. — Sanoissa esiintyy
paljon epäsäännöllisyyttä: ims lp ja md sekä
unkarin ön viittaavat johdokseen *s•n, kun taas
ostj ja vog sekä unk 2o (ja sen monikkomuoto 2ok)
edellyttävät lähtömuodoksi pron.- johdosta *s•n.
Lisäksi ims sananalkuinen h- on epäsäännöllisen
äännekehityksen tulosta (vrt. -hän), ja lp ja md
sanojen vokaalit sopivat muiden kanssa huonosti
yhteen. Perm kielten sanat voivat olla myöhäisiä
kehittymiä
demonstratiivipronomineista.
Vertailuainesta on esitetty myös ieur ja alt kielistä
sekä jukag:sta.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sajnovics 1770
DemH 62 (lp ~ unk), Révai 1806 ElGr 1 358 (sm ~ lp md),
Sjögren 1821 GS 1 28 (sm ~ md votj syrj vog), Ahlqvist
1856 WotGr 49 (+ va), Hunfalvy 1856 MNyszet 2 299 (+
ostj), Setälä 1890–91 ÄH 258 (+ ka ve li), Paasonen 1903
s-laute 12, Collinder 1934 IUS 55 (~ ieur), SKES 1955 97–
98 (+ ly), FUV 1955 80–81, Joki 1956 FUFA 32 48,
DEWOS 1974 735, TESz 3 1976 2, MSzFE 1978 510–11,
Häkkinen 1987 ES 59, UEW 1988 453–54.

-hän, -han (1765; yl.) liitepartikkeli ’ja, doch;
wohl’: tulethan, menkäähän; sehän (on selvä) ~
ink -hä(n), -ha(n): eihä, eiham meil ’eihän meillä’ |
ka -hän, –han: eigöhän, eigohan, au -häi, -hai:
onhäi, onhai, johai | ly -hän, -häi, -han: eihän,
voihan, sehäi | veE -hän: enhän, ebäthän
= lpN -son: mi-son ’mitenkähän’, jogo-son
’jokohan’, Lu -så: lÜJa-så te ’onhan niin’ (sm > lpE
–ham, -hau, Pi Lu -ham, N -hân, In -han, hian).
Liitepartikkeli on alk. persoonapronomini hän,
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jonka takavokaalinen variantti on kehittynyt
liittymisen jälkeen vokaalisoinnun vaikutuksesta
(huom. vielä esim. postilla 1780 »Sinunhän se on
työs
että
särkiä
perkeleen
töitä»).
Sananloppuisella painottomalla asemalla on
selitetty myös pronominin epäsäännöllinen
äänteenmuutos *s- > h-.
Setälä 1883 Suomi 2:16:1 92 (sama sana kuin pron. hän),
Genetz 1890 Partikk 186 (sm ~ ink ka), Toivonen 1944
FUFA 28 209 (+ lp), SKES 1955 98 (+ ve; lp -hân jne. <
sm).

häntä (Agr; yl.) ’Schwanz’, johd. hännikäs
(murt.)
’iso-,
pitkähäntäinen’,
hännys:
hännystakki (? Europ 1853) ’frakki’, ehkä myös
kansanom. ’miehen kansanpuvun frakkimainen
lievetakki’, hännystellä ’mielistellä’, häntimys,
häntyri ’mielistelijä; häntäänsä viuhautteleva
hevonen; susi’, häntti (JuslP; murt. harv.) ’susi’ ~
ink häntä ’häntä; (linnun, kalan) pyrstö’ | ka
häntä id., hännikäs ’suuri- t. pitkähäntäinen;
tuuheahäntäinen kettu’, hänny«stin ’satulan
häntävyö’ | ly händ((e) ’häntä’ | ve händ id.,
hä7nd' ikaz, E händÜJo ’susi’ | va äntä | vi händ
’häntä’, händur ’ahne; omanvoitonpyytäjä’ | li
ÜJanda ’käärmeen kieli; hyönteisen piikki’.
Äänt. syistä ims sanan yhteyteen eivät kuulune
sille etäsukukielistä esitetyt vastineet (lpE
ts´ätskaa ’hännän juuressa oleva liha’ | vogE I «si«s,
L «s{is, P sis | ostjI t«s3Üo:nt«s, E t«se:nt«s, P «s3a«s ’selkä’ ||
samJr sa7naC ’häntä’ | Jn soddaki | T santu ’linnun
pyrstö’).
Ganander 1786 NFL 1 129 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845
182 (+ samJr), Ahlqvist 1856 WotGr 123 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 84 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 454 (+ ka li),
Anderson 1893 Wandl 26 (+ vog ostj), Setälä 1912–14
FUFA 12 91 (+ samJn T), Paasonen 1913–14 KSz 14 270
(? sam), Toivonen 1928 FUF 19 114 (+ ? lpE), SKES 1955
98 (+ ly; ? lpE sam, epäilyksittä vog ostj), FUV 1955 81,
UEW 1988 56 (sm ~ vog ostj; ? lpE, ei sam).

häpeä (Agr; yl.) ’Schande, Scham’, häpeällinen,
häpy, hävytön, häveliäs, hävetä, hävettää,
häpäistä ~ ink häpp‰ıä ’häpeä’, häpü ’häpy’,
hävetä ’olla siivo, häveliäs’, hävätä ’häpäistä’ | ka
häpie ’häpeä; hävettävä; vulva’, häp(p)y ’tytön
vulva’, hävetä (prs. häpenöy t. häpiey), häpevyö
’hävetä’, hävätä (prs. häpeäy) ’häväistä’ | va
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äpeä, äpiä, (Kukk) häppiä ’häpeä(n tunne)’,
häpp‰ıssä ’hävetä’ | vi häbi ’häpy, häpeä’, häbitu
’hävytön’, häbeneda ’hävetä’ | li äb‰ı ’häpeä;
häpy’. — Sm > lpN h5∞æppâd (R In) ’häpeä, häpy’,
N h%∞æppânit (Lu) ’hävetä’.
Ganander 1786 NFL 1 130 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
123 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 288 (+ li), Nielsen 1902
SUST 20 127 (lp < sm), Pukki Vir 1933 193 (+ ka), SKES
1955 98, Koivulehto 1971 NphM 72 578 (< germ *hawiSa-,
vrt. mn há∞d ’herja, pilkka’).

häplä (itämurt. Pohjanm), rinn. häpläkkä, -kkö
’puhelias, ajattelematon; suupaltti; hätikkö /
geschwätzig, unbedacht; Plappermaul; Pfuscher’,
häpläköidä, häplytä ’hätiköidä; pelehtiä’,
häplättää ’höpöttää’ ~ ka häplätä, häplätteä
’lörpötellä’ | veE häblä ’lörpöttelijä, suupaltti’,
häbƒlatada ’lörpötellä’.
Onomat. sana, vrt. höplä.
häppä (Jusl 1745; laajalti länsimurt., et. lasten- ja
hoivakiel.), häppy ’juotava (maito, piimä, vesi) /
(Kinder)getränk (Milch, Dickmilch, Wasser)’,
häpätä, häpitä, häppyä, häppiä ’juoda’, vrt. myös
(ESavo) äppä ’väkevä kalja t. rohto’ ~ vi (murt.,
lasten- ja hoivakiel.) apa, app (g. apa t. apu)
’juoma’, appada ’juoda’.
Toivonen Vir 1938 342 (sm ~ vi), SKES 1955 98.

häpsiä (Eurén 1860; etup. itämurt.) ’kevyesti
sipaista; hätiköidä; puhua joutavia / leicht
berühren; pfuschen; Unsinn reden’, häpsähtää
’säikähtää, säpsähtää’ ~ ink häpsiä ’mennä kovaa
vauhtia’ | ka häpsistyö ’hämmästyä, joutua
ymmälle’ | ve häpsta ’kulkea hissuttaa (virsut
jalassa)’, häpsähtädä ’livahtaa; säpsähtää’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. höpsiä.
häpäkkä (Lönnr 1874; paik. murt.), häväkkä
’kiire; hätä, hätäinen, hätikkö / Hast, hastig;
Pfuscher’, häpäkkö ’malttamaton, hepsankeikka’,
häpäkältä, häpäkseltään ’häthätää, ohimennen’,
häpäköidä ’hätiköidä, hutiloida’ ~ ka häpäkkä, -ö
’vanhuuttaan tutiseva, heikko, hauras, kulunut’,
häväkkä ’hatara, huono’, häpälteä ’liikkua,
työskennellä, puhua kiireisesti, huolimattomasti,
epäselvästi’, hävelö ’suupaltti’, hävelteä ’puhua
liukkaasti’ | ly häpak ’nahistunut, mehuton
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(nauris keväällä)’ | ve häpak, häipak ’samea
(silmien näkökyvystä)’.
Deskr. ainesta, vrt. hapero.
SKES 1955 98 (sm ~ au ly ve).

häristä (Mennander 1699; LounSm Savo PKarj)
’äristä, murista / knurren’, häristää (Koll 1648),
häristellä ’uhata, uhkailla; heristää; hätistää pois’
~ vi murt. häriseda ’murista (koira)’, häristada
’ärsyttää (koiraa)’.
Onomat. sanoja, vrt. äristä, heristää.
Mägiste 1953 UAJ 25 297 (sm ~ vi), SKES 1955 98.

härkin (: härkkimen t. härkimen; JuslP, Gan
1786; KaakkSm KPPohjanm Peräp Länsip, paik.
PKarj PSavo), härk(k)äin (Mennander 1699 mon.
härkäimet; LounSm) ’hierin, männyn latvasta
tehty hämmennin t. voin pieksämisväline / Quirl,
Rührholz’, härkki (paik. hämmurt.) ’eri
tarkoituksiin käytetty oksikas puukapula’ ~ ink
härkin ’härkin’ | ka härkin id., härkitä ’sekoittaa,
muokata härkkimellä’ | ly hä/rkin, härkim ’härkin’ |
ve härkin, härkim id., härkita (prs. härkit«sen)
’hämmentää, sekoittaa härkkimellä’ | vi murt.
(Vaivara) ärkim (? < sm), (Hiidenmaa) härk (g.
härgu)
’härkin’,
härgutada
’sekoittaa
härkkimellä’. — Sm > lpN h%erkim, -n (E Lu In)
’härkin’.
Sana vaikuttaa muodollisesti johdokselta v:stä
*härkkiä ’sekoittaa’, josta ei kuitenkaan ole
tietoja murteista (Lönnr:n härkitä: härkitsen ehkä
ka vaikutusta, jossa se lienee, kuten vepsässäkin,
myöhäinen uudennos). Kyseessä lienee alkuaan
harkki pesyeen (ks. tätä) etuvok. variantti.
Qvigstad 1881 Beiträge 82 (sm ~ lp), Nielsen 1902 SUST
20 152 (lp < sm), Kettunen 1922 LVeHA 1 93 (sm ~ ve),
Saareste 1924 LVEM 213 (+ ka vi), SKES 1955 98–99 (+
ly), *Ruoppila Vir 1960 98–99, *T. Itkonen 1973 SUSA 72
160 (harkki pesyettä).

härkki (Eurén 1860), härkinheinä ’kohokkikasvi
Cerastium, murt. myös hatikka (Spergula) /
Hornkraut; Spergel’, härkylä ’saniaiskasvi
Polystichum (Tillandz 1683 härkyläinen); (murt.
myös) alvejuuri, imarre’ ~ ink härkinnatta ’kova,
musta naatta (vesikasvi), joka ajautuu verkkoihin’
| ka härkinheinä ’peltohatikka, Spergula
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arvensis’, härkinkorteh ’kesäversoinen korte’ | ly
härkin-, härkkimhei7n ’hatikka, peltokorte’.
Todennäk. sama sana kuin härkin, ks. tätä.
härkä (Agr; yl.) ’(et. kuohittu, vetojuhtana
käytetty) sonni / Ochse, Stier’ ~ ink härkä ’härkä;
suuripäinen pyöreä kala, jolla on sarvien tapaiset
päässä’, härkäin ’urospuolinen vasikka’ | ka härkä
’härkä, sonni; kuohittu poro; urosporo’ | ly ve
härg ’härkä’ | va ärt«sä, (kreev) erke | vi härg | li
ÜJarga id.
? < baltt, vrt. liett. «zìrgas, latv zirgs
’hevonen’, mpr sirgis ’ori’. — Sm (ositt. ka) > lp
hær |ge ’(kuohittu) porohärkä’. Epäsäännöllisiä
deminutiiviluonteisia johdoksia ovat härän tai
härkävasikan hyväilynimitykset sm häry, hälly, –
ö, ink hällö, ka häkki, –ö, häkätt«sy, ly
häkät«sü(i7ne), hä«s«si ja ve hä«sei, häƒt «soi.
Ganander 1786 NFL 1 131 (sm ~ vi), Sjögren 1830 GS 1 562
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 84 (+ ve), Ahlqvist 1866
Suomi 2:1 75 (+ li), Genetz 1880 TVK 81 (+ ka), Thomsen
1890 BFB 249 (? < baltt; lp < sm), Kalima 1936 BL 103,
Ruoppila 1943 Kotiel 1 114–20 (+ ink), SKES 1955 99 (+
ly).

härkäjyvä (Eurén 1860; laajalti länsimurt.),
häränjyvä ’torajyvä / Mutterkorn’ ~ ka häränjyvä,
häkinjyvä | ly härgänd'üvä, häkind'üvä | veK
härganjüvä | vi härja-iva id.
Samantapaisia, jyvän ulkomuotoon perustuvia
torajyvän nimityksiä ovat mm. sm karjanhammas,
vi härjahambad, soehambad, latv zirgu zobi
(»hevosen hampaat»), sekä vilka zobi, ns murt.
Wolfzahn, holl wolventand »sudenhammas».
Ruoppila 1943 Kotiel 1 119 (sm ~ ka, vrt. latv), SKES 1955
99 (+ ly vi).

härkäviikko (tav. mon., Eurén 1860; laajalti
murt.), härkiviikot, härkäpäivät ’viikko, jossa on
kuusi arkipäivää, ilman juhlapäiviä (et. joulun
jälkeen) / Woche ohne Feiertag (bes. nach
Weihnachten)’
vrt. nr murt. Sm oksvikuna ’joulun jälkeiset
viikot nuutinpäivästä alkaen, jolloin on taas
tehtävä raskasta työtä’. Nimitys lienee saanut
alkunsa alueella, jossa härkiä on käytetty
vetojuhtana. Vähemmän uskottava on alkuperän
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selitys muodosta ärkiviikko < arkiviikko, vrt. vi
murt. äripäev < ar(g)ipäev.
Ojansuu Vir 1906 49 (< arki-, vrt. vi), Tunkelo 1912–13
FUF 13 84 (samoin), SKES 1955 99 (~ härkä).

härmä (Agr härmen akk.; laajalti murt.) ’kuura,
huurre, ohut lumikerros; oluen pinnalle käydessä
kohoava vaahto / Reif, dünne Schneeschicht;
Bierschaum’ ~ ink härme, härmi ’huurre’ | ka
härmä, (Tver) härme ’id., vähäinen lumi’ | ly
härm ’huurre’ | va ärmÜJa-: vesi ärmÜJab ’vesi on
limaista, kellertää’ | vi härm (g. -a) ’huurre,
hämähäkinverkko’, härm(e) ’ohut kuori, kerros
(esim. kerma, rasva keitossa)’ | li ÜJarma ’härmä,
kierä jää’
< baltt, vrt. latv serma ’härmä, huurre’ sekä
toista vokaaliastetta edustavat liett «sarmà, latv
sarma id. — Sm > lpPi ær |bmot ’mennä
huurteeseen’, Lu här´m%o ’rakeiden sekainen
lumisade, huurre’, N ær |bme ’pienihiutaleinen
lumi’.
Ganander 1786 NFL 1 132 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
221 (sm ~ vi li; ? < baltt), Setälä 1890–91 ÄH 298 (+ va
härma < sm), Kalima 1936 BL 103 (+ va), Qvigstad 1946
FUF 29 46 (lp < sm), SKES 1955 99 (+ ka ly).

härnätä (Jusl 1745; yl.) ’ärsyttää, kiusoitella /
ärgern’, härnäillä ~ ink ärnÜJa ’äristä (koira)’ | ka
härnätä ’härnätä, kiusata; telmiä’ | va (Ahlqv)
ärnähtelen (prs. yks. 1.) ’ärähdellä’, (Kukk) härnÜJa
’murista; telmiä’, härnätellä ? ’murahdella’ | vi
murt. ärnastuda ’tiuskia, äyskiä’, ärnida
’härnätä’.
Onomat.-lähtöisiä sanoja, vrt. interj. (koiraa
hätistettäessä) (h)är (h)är sekä häristä.
härski (As 1756; yl.), (paik. murt.) härskä,
härsky ’eltaantunut / ranzig’, härskiintyä,
härsketä; härskeys (As 1735)
< nr murt. härsk, härsken ’eltaantunut’ (nn
hersk ’id., katkera’, fääri härskin ’pahalle
maistuva’). — Vi murt. ärskema ’eltaantua’ < nr
murt. Vi; ink härski, kaE härsky ’eltaantunut’ <
sm.
Renvall 1823 SSK 1 105 (sm < ruots), Karsten 1934 FmS 2
132 (< nr murt.), SKES 1955 99.

SSA

härskää (Eurén 1860; etup. itämurt. KSm),
härskätä ’meluta, riidellä, tapella / lärmen,
streiten’, härskyä (Agr »Quin Rauni Ukon Naini
härsky»)
’puhua
loukkaavasti;
pärskiä
(nuhainen)’, härske ’riita, kova melu’ ~ ka
härskeä ’riidellä, telmiä; ärähdellä (koira);
pärskyä’, härskyö ’murista, haukkua (koira)’,
härskeh ’pärske, ärinä, riita’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. häristä, pärskää.
E. Itkonen 1974 KV 54 139–44 (Agr:n sitaatista).

härsyttää (Agr; etup. LounSm Häme, hajat.
muualta), härsätä ’hämätä, kiusata, ärsyttää;
usuttaa (koiraa) / ärgern, (auf)hetzen’, härs(s)y
’härnäys, yllyke; kiimassa olo; touhu’ (> nr murt.
härss(a) ’ärsyttää’) ~ va (Kukk) härzüttÜJa ’härnätä,
ärsyttää’.
Deskr. sanoja: ehkä kontaminaation tulosta,
vrt. häristä(ä), härnätä ja ärsyttää. Ks. myös
härtsä.
Saxén 1895–98 Lånord 305 (sm > nr murt.).

härtsä (Lönnr 1874; Laat- ja PKarj, paik. Savo
Ink) ’kiusa, haitta; (InkVi) vilkas, oikukas,
miehiin menevä / Hindernis; flatterhaft,
leichtlebig’, härtsikkä, härtsikäs (Eurén 1860),
härtsykkä, härrikäs ’oksikas puu, heinäkärväs’,
härtsätä ’tehdä kiusaa, häiritä’ ~ ink härtsä ’aina
rauhattomasti menossa oleva, kevytkenkäinen
(tyttö, nainen)’, härtsätä ’häiritä toisia alinomaa
paikasta toiseen liikkuen’ | ka härtt«sä ’puun
haara; kiusa, este; hyörinä, riita’, härt«sikäs,
härt«sykkä
’oksikas,
piikikäs,
härt«sykäs,
haarainen; riidanalainen’, härt«sätä ’meluta,
hyöriä; kiusata, ärsyttää’.
Deskr.-onomat. sanoja; samaa alkuperää
voivat olla myös s. v. härsyttää main. sanat, mikäli
niiden -rs- < -rts-. — Sm t. ka > lpN hær |ce
’säädyttömästi keimaileva nainen’, hær |cot
’keimailla’.
Wiklund 1896 SUST 10 180 (lp ~ sm härsyttää), Ojansuu
1918 KAÄH 48 (+ ka), SKES 1955 99 (ka > lp).

härveli (Lönnr 1874; laajalti et. länsimurt.),
härvilä, -ö ’vyyhdin-, kerinpuut; jk haarainen,
oksikas (esim. heinäkärväs) t. pyörivä laite /
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Haspel; verästeltes (z. B. Heuständer) od. sich
drehendes Gerät’, härvelöidä, härvilöidä, härvätä
’keriä lankaa; pyöriä, touhuta jnk jaloissa, tiellä’
< nr härvel ’vyyhdinpuut’, härva, härvla
’vyyhdetä’. — Sm:ssa sana on osittain
ekspressiivistynyt.
Lönnrot 1874 SRS 1 279 (sm < nr).

häsettyä (paik. Laat- ja PKarj), häsistyä,
hätsettyä ’käydä mauttomaksi, nahistua (nauris,
lanttu) / den Geschmack verlieren, schrumpfen’,
tähän ehkä myös häseä ’nopeasti kasvanut,
pihkainen, rapea (puu)’ ~ ka hät«sistyö ’haurastua,
heikentyä, raihnastua; nahistua, pehmetä (nauris,
peruna)’ | ly hät«si«studa ’nahistua (nauris)’ | ve
hät«säk ’nahistunut, sitkeä, mehuton (nauris)’, P
hä(d)«zak ’nahistunut (nauris); rapeasti katkeava
(puu)’.
hässiä (Gan 1786; laajalti murt.) ’paritella /
koitieren’, *hässä: (kissa, lehmä, sika on)
hässässä, hässissään t. hässillään ’kiimassa’,
hässäkkä ’vulva’ ~ ink hässiä | ka hä«s«sie
’paritella’ | vi murt. häss (g. -i) ’vulva’.
häsy (1667; etup. PSatak Pohjanm), häs(s)äkkä
’melu, meteli, touhu, kiire; hosuja, hätikkö;
aikaansaapa / Lärm, Hektik; Pfuscher; geschickt’,
häsä, hässä ’sotku; pörrö’, häsätä ’touhuta’,
häsättää ’tehdä jtak kiireesti; puhua nopeasti;
nauraa räkättää (harakka)’ ~ ka häsy ’puheen
porina’, häsissä, häsäjeä ’pitää hiljaista ääntä,
kahista (esim. vaate)’.
Deskr.-onomat. sanoja, ks. myös hätsittää.
hätistää (Lönnr 1874; hajat.), murt. myös
takavok. hatistaa ’hätyyttää, häätää, karkottaa /
verscheuchen’, hätistellä, hatistella, vrt. myös
murt. hätystää (JuslP, Gan 1786), hätystellä
’hätyyttää, ahdistella; hillitä, pitää kurissa tulta’.
Deskr. sanoja, joiden pohjana on ositt. hätä
(huom. myös hätyyttää ja adv. häthätää), ositt.
ehkä häätää. Alkuperäiseen onomat. lähtöön
viittaa murt. hätistä ’hälistä’ ja sen johd. hätinä
’melu’. Lönnr esittää myös interj:n hät, häti(n),
joka kuvaisi jtak lyhyttä ääntä, esim. akkojen
riitaa, tai nopeata liikettä.

SSA
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hätkähtää (Lönnr 1874; laajalti länsimurt.)
’säpsähtää / aufschrecken’, hätkähdyttää.
Deskr. sana, jolle läheisiä ovat hetkahtaa ja
hytkähtää (ks. hetkua, hytkyä); huom. myös murt.
hätkeltää ’liikkua t. tehdä jtak hätäisesti’, hätkä
’kovin vilkas t. kevytmielinen ihminen’, hätki
’nopeasti syövä, ahmatti’, hätkiä ’hotkia’.

schwach (Auge); triefäugig; Dunst; dunstig’,
hätäröidä ’tulla huonosilmäiseksi’ ~ kaE hätärä
’heikko, huono (silmistä); ränsistynyt’, hätärsyö
’ränsistyä’, häterälleh (Tver) ’huonossa kunnossa
(sänky)’.
Deskr. sanoja, ehkä kontam. sanoista hatara ja
häkärä, ks. näitä.

hätsittää (paik. KarjKann Savo), hätsättää
’touhuta, sotkea toisten asioita; nauraa (ihminen t.
harakka); hätistää / wuseln, stören; lachen;
verscheuchen’, hätsällään ’sekaisin; huonossa
kunnossa’ ~ ka hät«sätteä ’puhua nopeasti ja
äänekkäästi; räkättää (harakka)’, hät«serteä
’touhuta, hosua’, hät«sissä ’riidellä’, hät«sy ’riita’,
hät«säkkä ’riitaisa’ | veK hät«sak ’touhukas,
voimakas, terve’.
Deskr.-onomat. sanoja, joiden rinnakkaisasuja
ks. s. v. häsy. Vrt. myös interj. häs(i), häts, jota
käytetään peloteltaessa ja hätistettäessä.

Hakulinen 1933 StF 1:2 156.

hävele (PKarj), hävelä (Länsip), häväle (Gan
1784 hävälet; Pohjanm) ’ahnas, perso (et.
ruoalle); röyhkeä / gierig; unverschämt’, häveltää
(etup. Länsip) ’syödä ahneesti; käyttäytyä
tahdittomasti’
? < nr häva ’nostaa, kohottaa; (murt.) syödä,
juoda ahnaasti’, hävare ’ahmatti’. Sm sanan
merk:een on voinut ositt. vaikuttaa myös häpeä
sanue (ks. tätä).

hätä (Agr; yl.) ’Not’, hätäinen, hätäillä,
hätääntyä, hätyyttää, hätikkö, hätiköidä ~ ink
hätä ’hätä’, hätäh‰ın ’hätäinen’, hätäellä ’hätäillä’,
hättöittÜJa ’hoputtaa, hätyyttää’ | ka hätä ’hätä,
puute, tarve; vaara; tauti; kiire’, hätähine
’puutteenalainen; tärkeä, tarpeellinen; hätäinen’,
hätäillä ’hätäillä, hätiköidä’, hätävyö, hätäytyö
’joutua hätään t. puutteeseen’ | ly hädä ’hätä; tauti,
sairaus; hätä, puute’ | ve häda ’tauti, kova kuume,
lavantauti’, hädegoitta ’hätyyttää; ajaa pois’ | va
hätä ’hätä, vaara; kiire’, hätäine, hätöin
’hätäinen, malttamaton’, hätällä ’hätäillä, olla
kärsimätön’ | vi häda ’hätä, vaara, tuska’, hädalik,
hädaline, hädane ’hätäinen, kiireinen, tuskainen’,
hädaldada, hädatseda ’hätäillä’ | li äd5a ’hätä,
tuska’, äd5agq ’olla tuskassa; pelästyä’, äd5aƒl i
’hätäinen, kiireinen’. — Sm > lpN hætte (Lu In
Ko) ’hätä, pula’.

häveltää (murt. hajat.), hävältää ’puhua nopeasti
/ schnell sprechen’ ~ ka hävelteä ’puhua nopeasti ja
liukkaasti’, hävelö ’suupaltti’ | ? vi murt. ävatada,
ävatleda ’toistella kiusoitellen toisen sanoja’.
Deskr. sanoja.

Ganander 1786 NFL 1 133 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 84 (sm ~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 287 (+ li), 325
(+ ve), Äimä 1919 SUST 45 135 (lp < sm), Tunkelo Vir
1930 380–81 (+ ka), SKES 1955 99 (+ ly), Koivulehto Vir
1976 248 (< vkgerm *s5∞æt5a-, vrt. ags s5∞æt, mn sát ’väijytys’).

hätärä (Flor 1678 hätäräsilmä; Satak Häme
Pohjanm Länsip), hätälä, hätelä, häterä
’(silmistä) huono; tihrusilmäinen; utu, utuinen /

häveltyä (Eurén 1860; Laat- ja PKarj) ’väljähtyä,
tulla vanhan makuiseksi; (Pielisjärvi) kadota /
schal werden; verschwinden’ ~ ka häveltyä
’laimeta, väljähtyä; paheta, pilaantua; haihtua;
joutua kadoksiin, hävitä; eksyä’.
Mahd. samaa alkuperää kuin hävitä, vrt. myös
häältyä.

hävetä ks. häpeä.
hävitä (Agr; yl.), murt. rinn. hävetä (: häveän)
’verschwinden; verlieren’, hävittää, häviö ~ ink ka
ly hävitä | va ävitä | vi hävida ’hävitä’. — Sm >
lpLu hÜJavvat ’kuolla (sairauden, onnettomuuden
vuoksi)’, N h5∞ævvânit (U Pi Lu In Ko Kld) ’hävitä,
hukkua’, N h5∞ævâtit (Pi Lu In) ’hävittää, tuhota’,
hævvo ’häviö, tuho; (Lu) karjarutto’.
VW 2 1876 84 (sm ~ vi lp), Mustonen Vir 1883 169 (+ va),
Setälä 1890–91 ÄH 287 (lp < sm), SKES 1955 100 (+ ka
ly), Häkkinen 1987 ES 59.

häväs (: häpään, JuslP, Gan 1786; laajalti
länsimurt., itämurt. hajat.), rinn. häpäs (Jusl 1745
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mon. häppät), häpä, häpäys, häpää, häve
’eläimen, et. hevosen selän korkein kohta, säkä /
Widerrist’
= lpN sæppe ’(poron, lehmän, hevosen)
etuselkä’, s%eppidâk ’häväs, säkä’, R (LÖ) sepes
’(hevosen) harja’, Lu siehp%e ’säkä’.
Paasonen 1903 s-laute 38 (sm ~ lp), SKES 1955 100,
Ruoppila 1967 KalKansank 91.

häyry (Schr 1637; LounSm Häme) ’häkä, katku;
auer, usva, höyry (ESavo Verml); sekainen,
kuumeinen tila, humala / Kohlenoxyd; Dunst;
Fieber, Rausch’, häyrytä ’aiheuttaa häkää;
touhuta’ ~ ka häyry ’pöly; touhu; riita’, häyrytä
’pölistä, hulmuta, sekoittaa, riidellä’, häyryö
’temmeltää; toikkaroida humalassa’, häyräkkä
’sumuinen, autereinen, kylmä (sää); samea (vesi);
temmellys; vauhti, kiire’ | vi murt. (< sm) (h)äur
’höyry’.
Vrt. auer, houria, höyry.
Hakulinen 1933 StF 1:2 62–63 (sm häyräkkä, häyrytä ~
ka), Kettunen 1938 LivW 265 (sm häyry, höyry ~ li our),
SKES 1955 100 (sm häyry ~ ka, vi murt. (< sm)).

hää- ks. häät.
häältyä (JuslP, Gan 1786; laajalti murt., harv.
VarsSm PSatak Pohjanm Länsip Ink), rinn.
hääntyä, häätyä, harv. häärtyä ’väljähtyä,
ummehtua, pilaantua maultaan; (paik.) hiipua
(hiillos); jäähtyä, kuihtua, heiketä, haalistua /
schal werden, verderben; ausgehen; abkühlen,
schwächer
werden’,
häältää
’lämmittää
mallassauna huonosti, niin että maltaat pääsevät
häältymään; väsyttää, heikottaa’ ~ ka heältyö
’väljähtyä (kalja, olut)’, heälteä ’kirvellä, polttaa’
(ellei tämä kuulu hellä sanueen yhteyteen).
Kantana on pidetty sanaa häkä (tästä ilm.
ainakin hääntyä); mahd. kuitenkin häältyä <
häveltyä, ks. tätä.
Lönnrot 1874 SRS 1 286 (♦ häkä).

häälyä (Agr; etup. VarsSm ESatak), hääliä
’häilyä, huojua, olla epävakainen / schwanken,
unstet sein’
s. v. häilyä main. sanojen rinnakkaisasuja;
huom. myös (vanh., Gan 1786) häälinä
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’huolestunut etsintä, sinne tänne kuljeskelu,
tavoittelu; touhu, hälinä, melu’, hääly ’jymy,
telme’, (paik. murt.) häälätä ’touhuta, riehua,
liikehtiä rauhattomasti’, joista kuvastuu v:ien
hääriä (häärätä) ja hälistä vaikutus.
häämöttää (Lönnr 1874; joks. yl.), paik. myös
(KSm) häm(m)öttää ’näkyä hämärästi, siintää /
sich schwach abzeichnen, schimmern’, häämy
’epäselvä hahmo’, häämä ’ohut, harva kangas’ ?
~ ka (Tver) hiämistyö ’väsyä’.
Hakulinen Vir 1942 49 (kontam. haamottaa (haamu jne.) +
hämärä, hämy), SKES 1955 100 (haamottaa v:n etuvok.
sivumuoto).

hääppöinen ks. häävi1.
hääriä (1787; yl.), häärätä, hääriskellä
(GPCalamnius 1744), (murt. harv.) häärtää
’puuhata, touhuta, hosua / geschäftig sein, hin und
her laufen, hasten’, murt. myös ’häiritä; hämärtää
(silmissä)’ ~ ink hÜJariä, hÜJarätä | ka heärätä | va
ÜJarätä, (Kukk) hÜJarätä id. | vi murt. äärida
’vetelehtiä,
puuhata,
askarrella
sopivan
joutuisasti’. — Sm > lpN h5∞æredit ’häärätä; elää
komeasti’.
Luult. deskr. lähtöä. Epävarma on oletus, että
pohjana olisi sana häkärä (huom. kuitenkin muoto
häärtää sekä häärätä v:n merk. ’hämärtää
silmissä’); äänt. syistä epätodennäköinen on myös
yhteys lpN sierrât (In Ko Kld T) ’lumota, leikkiä’
sanaan.
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (sm ~ va), Qvigstad 1881
Beiträge 84 (lp < sm), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 44
(sm ~ lp sierrât), Hakulinen 1933 StF 1:2 146–54 (~
häkärä), SKES 1955 100 (+ vi murt. (? < sm); ? ~ lp
sierrât).

häät (Agr; yl.) ’Hochzeit’, yks. hää(-) vain
yhd:jen alkuosana: häävieras, häähuone (Agr)
jne. ~ ink hÜJat | ka heät, (Tver yks.) heä | viE
hähad, hähäC , ähjäC , (Wied) hähk (g. hähi), vähk
(g. vähi) ’häät’, tähän ehkä myös murt.
(Saarenmaa) eias, mon. eiad ’hautajais- t.
hääjuhla’. — Sm > lpN h5∞æggjâ-, mon. h5∞æjâk (E U
Pi Lu In) ’häät’.

SSA

Qvigstad 1893 NL 48 (lp < sm), Kettunen 1920 EKirj 14
342 (sm ~ ka ehkä onomat. alkuperää; viE hähäC erill.
onomat. sana), Saareste 1924 LVEM 134, SKES 1955 100
(+ mahd. vi murt. eias).

häätää (Agr; yl.) ’karkottaa (h. asunnosta uud.
Ahlman 1865); ahdistaa / vertreiben, (eine
Wohnung) räumen lassen; bedrängen’, vanh. ja
murt. myös ’hillitä (tulta)’, häätyä ’(WK 1709)
joutua, ajautua; (PSm) täytyä, olla pakko’ ~ ka
heäteä ’karkottaa, hävittää; säikyttää, estää,
hillitä; olla pakko, täytyä’, heätyö ’poistua, paeta,
hävitä’ | ly hiättä, hiettä ’ajaa pois, hävittää;
tappaa’, hiädüdä ’kadota, hävitä’ | ve häta ’ajaa
pois; poistaa; riisua’ | va ÜJavüttÜJa ’vieroittaa (lapsi
rinnasta)’
? = lpN sættet ’pitää, täytyä’. — Sm häätää >
lpN hættet, het |tit ’estää, häiritä työtä’, sm häätyä
> lpLu hähttut ’täytyä, olla pakko’.
Lindström Suomi 1852 23 (sm ~ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn
94 (+ ve), Wiklund 1896 SUST 10 168, Kettunen 1930
VaÄH2 169 (+ va), SKES 1955 100 (+ ka ly; lp hættet,
het |tit < sm), E. Itkonen 1960 LpChr 172 (lp sættet joko ~
sm häätää t. < sm säätää).

häävi1 (Lönnr 1874; yl.) ’(kielt. yhteyksissä)
hyvä, kehuttava / (in negiertem Kontext) gut,
viel wert’, murt. häävis, häävinen, häävöinen,
häivä, häivi ~ kaP heävine (< sm) ’häävi,
kehuttava’ (tähän liittynee epäsäännöllisenä
rinnakkaismuotona myös sm hääppöinen ’häävi’)
< nr murt. häv ’kelpo, oiva’, mr hæfwer
’kelpo’, nn hæv ’hyödyllinen, kelpo, ripeä’, mn
h|æfr ’käyttökelpoinen, hyödyllinen’.
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Koivulehto Vir 1976 270–71 (sm < ruots).

höhistä (Lönnr 1874; et. itämurt.) ’humista,
suhista; puhua turhia / rauschen, sausen; Unsinn
reden’, höhinä, höhkiä ’puhaltaa; mennä
porhaltaa; yskiä’, höhöttää ’nauraa höröttää;
hirnua; huohottaa, puhaltaa’ ~ ink höhöttÜJa
’hirnua (hevonen tutun nähdessään)’ | ka höhevyö
’purskahtaa nauruun; tuprahtaa tuleen’, höhissä
’humista, suhista; pölistä, tupruta’, höhkeä ’sanoa
höh, köhistä, tupruta’, höhötteä ’nauraa höröttää;
hirnahdella; mennä porhaltaa’ | ly höhöttädä
’hörhöttää (hevonen)’ | ve höhötada ’koristen
oksentaa’.
Onomat. sanoja, joiden pohjana on ositt.
interj. hö(h), hö(h)öh.
Rytkönen Vir 1935 91 (höhö, höhöttää onomat.).

höhlä (LönnrLis 1886; laajalti murt.), myös
höhlö, höhly, höhelö ’hassahtava, hupsu; pehmeä,
kuohkea / albern, verdreht; weich’, höhliä,
höhlätä, höhlytä ’puhua typeriä, turhia,
lörpötellä’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. ka höhlä ’sotkuinen
tukka; pörröpää’, höhlälleh ’hajallaan, sekaisin’,
höhlätä ’tuhlata’; huom. myös sm höhelö, -rö,
höhö ’pehmeä, kuohkea (vars. lumesta);
nahistunut (nauris)’, höhkä, höhmä ’pehmeä
aine’, höhkeissään, höhmässä ’innoissaan’,
höhkiä ’porhaltaa; tupruta’ ~ ka höhkeä ’tupruta’.
Vrt. myös höhistä.
Rytkönen 1940 tm 15 (deskr.; vrt. huhkia).

Setälä 1912–13 FUF 13 319–20, 369, Karsten 1934 FmS 2
132, SKES 1955 100, Kettunen 1959 NphM 60 89–93 (=
häävi2; ~ häipyä).

häävi2 (Gan 1786; et. länsimurt.), hääväs ’väkä
(ongenkoukussa,
ahraimessa,
keksissä)
/
Widerhaken’, häivi, häivä (etup. itämurt.) ’iso
hauki- t. madekoukku; onkilaite (vinosti pohjaan
lyöty vapa), jossa on tällainen koukku’ ~ kaP
häivä (< sm) ’haukionki, joka jätetään pyytämään
päiväksi tai yöksi’
< ruots, vrt. nr häv-: hävstång ’vipu’, nn
havestång id., murt. hev, hæv ’kädensija, astian
sivussa t. kannessa’, hevel ’kädensija, ripustin,
koukku, johon jtak voi ripustaa’.

hökertää (LönnrLis 1886), hökeltää, hökliä,
höklätä, hökistä, hökiä (et. itämurt., muualta
hajat.) ’tehdä jtak huonosti; ahmia, hotkia; puhua
nopeasti, epäselvästi; köhiä, yskiä / schludern;
schlingen, fressen; nuscheln; husten, räuspern’,
höklöttää ’puhua nopeasti’, höke (tav. mon.
hökkeet; Eurén 1860) ’hanke, puuha’, hök(k)ä
’kova halu, kiire’, hökä ’yskä’, hökäistä (Gan
1786) ’sanoa höläyttää’ ~ ink höglätä ’vahingossa
hutaista’ | ka hökelteä, hökölteä ’tehdä jtak
kiireesti ja huolimattomasti, puhua epäselvästi’,
höklie ’syödä ahneesti, hotkia’, höklötteä ’id.,
puhua hölpöttää’, hökissä, hövissä ’höpistä,

SSA

humista’ | ve hökeƒlda ’sopertaa’, höglötädä
’puhua epäselvästi’.
Deskr.-onomat. sanoja.
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’hölkätä,
mennä puolijuoksua’,
hölkytteä
’hölkyttää’ | vi (Kuusalu) ölkida ’mennä
puolijuoksua, mennä hypellen’.
Deskr.-onomat. sanoja. Vrt. hölskyä.

Sivula 1989 Lintu 236 (hökä ~ hökkä).

hökkeli (Eurén 1860; yl.), myös hökkelö, hökki
’huono, pieni mökki, lautakoju; (murt. myös
mm.) huonosti tehty esine, tekele; hupsu, hutilus /
Baracke, Hütte; Machwerk; Stümper’, hökkelöidä
’tehdä jtak huonosti; esiintyä holtittomasti’, rinn.
yksinäis-k:llisia asuja hökeli, hökelö, hökäle
’hätähousu, hutilus’ ~ ka hökkeli, hökkelö (? <
sm) ’mökki, hökkeli’; hökki, hökerö, hökäleh
’nahjus, höperö, hölmö’.
Deskr. sanoja, vrt. hökertää.
höksää, höksiä (etup. itämurt.) ’nyyhkiä; saada
naurunpuuskia; juoruta / schluchzen; auflachen;
Klatsch
verbreiten’,
höksähtää
’pudota
mätkähtää; saada päähänpisto; muuttaa mielensä’,
höksättää ’nauraa hörähdellä; hirnahdella;
(LönnrLis 1886) tulla nopeasti (höyryvene tulee
h.)’ ~ ka hök«seä ’liikkua hitaasti; huhuilla,
juoruta’, hök«sähteä ’katketa mäjähtää’ | ve
höksähtädä, heksähtädä ’purskahtaa nauruun’.
Deskr.-onomat. verbejä.
hökötys (us. murt.), hökö (harv.), hököte, hökötin,
hökötti ’monimutkainen, suuri (us. myös kehno)
laite, vehje, rakennus; kiire, into / komplizierte
(oft schlechte) Vorrichtung od. Baulichkeit:
Machwerk, Baracke; Eile, Eifer’, hököttää (Lönnr
1874) mm. ’kököttää paikoillaan, odotella;
touhuta, tuhlata; puhua turhia, yllyttää; nauraa,
soperrella’ ~ ka hökötys ’rakennelma, hökkeli;
turha puhe, nauru’, hökötteä ’puhua turhia; nauraa
hekottaa’; vrt. ve hökkähtada ’tehdä jtak
ajattelematta, äkisti’.
Deskr.-onomat. sanoja, joille äänteellisesti ja
merkitykseltään läheisiä ovat s. v. hökertää ja
hökkeli mainitut sanat.
hölkkä (Eurén 1860; laajalti murt.) ’hiljainen,
hidas juoksu; maininki, aallokko / Dauerlauf,
Trott; Dünung’, hölkätä ’juosta hiljakseen,
lönkyttää; huljua, loiskua’, hölkkyä (Jusl 1745)
’huljua, loiskua’, hölkyttää ’lönkyttää; ravistella,
huljuttaa’, hölkytellä, hölkötellä ~ ka hölkätä

höllä (yl.; Gan 1786 adv. höllään), höllö (:
höllöllänsä; JuslP, Gan) ’löyhä, löysä; väljä
(esim. vaate) / locker, lose; weit’, höllätä
’hellittää, päästää löysälle; helpottaa, keventää;
löyhtyä’, höllehtiä (itämurt.) ’olla väljissä
vaatteissa’, hölletä, höllentää, höllentyä, höllittää
’päästää löyhemmälle; antaa myöden’, höllytä
’hyllyä, notkua’ ~ ka höllä: hölläröijy, höllö(röijy)
’väljä pukine, pusero tms.’, höllö(i) ’vetelä vatsa;
vahinko’, höllötteä ’(vaatteista) olla väljä,
roikkua; olla väljissä pukimissa’.
Deskr. sanoja, ainakin ositt. sanan hellä
ekspressiivistyneitä labiaalistuneita sivumuotoja,
mahd. kontam:sta höltyä + hellä (ks. näitä).
Tähän liittynee myös sm höllä (et. itämurt.)
’höyry, sumu, huuru, ilmavirta’, höllätä
’muodostaa sumua, uhota lämmintä t. kylmää’,
höllöttää ’tuulla lauhasti t. kylmästi; virrata
(ilmasta, nesteestä)’.
hölmä (Gan 1786; harv. EHäme) ’järvi-,
suomalmi; (Gan 1789) raudan keksijä (myt.
olentona) / Raseneisenerz; Erschaffer des Eisens
(myth.)’ on alkuperältään hämärä. Se voi olla
samaa lähtöä kuin hölmö, jolla murt. (paik.
KarjKann) on myös merk. ’pehmeä, sohjuinen
(esim. lumi)’; sanaa on ehkä satunnaisesti
käytetty suomalmista, joka on valmista rautaa
pehmeämpää ja hyytelömäistä. Varsin epävarmana
on pidettävä otaksumaa, että kyseessä olisi 1.
tavultaan labiaalistunut sana helmi (ks. tätä),
jonka ly asu on hölmü.
SKES 1955 100 (? ~ ly hölmü), Ruoppila Vir 1955 225–26
(? ~ hölmö).

hölmö (Eurén 1860; yl.) ’typerä, tyhmyri / dumm;
Tölpel’, hölmy, hölmä, hölmäkkä merk. myös
’suupaltti’, hölmöillä, hölmytä, hölmätä ’tehdä,
sanoa tyhmyyksiä’, hölmistyä; Hölmölä ’tyhmien
ihmisten asuinpaikka’ (Pietari Hannikainen otti
nimen
v.
1845
»Silmänkääntäjäänsä»
Ruokolahden Hölmölän kylän mukaan) ja tämän
johdos hölmöläinen on sovitettu esim.
Topeliuksen Maamme-kirjassa hämäläisten tilalle
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~ ka hölmö(i) ’tyhmä, nahjus, vetelys’, hölmäkkä
’id.; alakuloinen, surullinen’, hölmötä, hölmistyö
’hölmistyä, tulla alakuloiseksi’. Ks. myös hölvetä.
Genetz 1880 TVK 82 (sm ~ ka), Aarne Vir 1911 127–28
(hölmöläiset ~ hämäläiset), Setälä Vir 1912 139–44
(hölmöläiset), SKES 1955 100.

hölpöttää (Gan 1786, JuslLis; laajalti murt.) ’olla
löysä, riippua; puhua pälpättää; juosta hölköttää /
herunterhängen; plappern; traben’, hölppä ’höllä,
löyhä riippuva esine t. vaate; (Gan)
kielekemäinen ulkonema, kallion kieleke (etup.
itämurt.);
maaston
kohoama,
kumpare
(lounmurt.); suulas, laverteleva ihminen, lörppä,
tyhmyri (Satak Pohjanm Savo)’; samantap.
merkityksiä sanoilla hölppi, hölppänä, hölppö,
hölpäkkä, hölpäkkö ~ kaE hölpötteä ’puhua
pälpättää’ | ? vi Yolp ’lörpöttely’, Yolpima
’lörpötellä’.
Deskr.-onomat. sanoja.
Vaigla 1926 EKeel 5 30 (sm ~ vi).

hölskyä (Lönnr 1874; yl.), hölskätä, hölskää
(Eurén 1860) ’loiskua, huljua, lonksua /
schwappen, platschen’, hölske ’loiske; kolke;
lumisohjo, rapa’, hölskyttää ’ravistaa, huljuttaa’,
hölsköttää ’id.; puhua pälpättää’ ~ ink hölskÜJa
’heilua’ | ka hölskeä ’hölskää’ | veE hölskutada
’huljuttaa’.
Onomat. sanoja.
Kettunen 1922 LVeHA 2 2, SKES 1955 100.

höltyä (Alm 1795) ’hellitä, löyhtyä, irrota; heltyä
(hampaista) / sich lockern; empfindlich werden (
Zähne)’, hölteä (KaakkHäme ESavo) ’löysä,
höllä, väljä; vaivaton, helppo; holtiton’.
Ilm. johd. sanasta hellä; 1. tavun ö sanassa
höltyä on varmaan sporadisesti labiaalistunut 2.
tavun y:n edellä (< *heltü-). Ks. myös höllä.
hölvetä, hölventää, hölvätä (itämurt.) ’puhua
ajattelemattomasti, turhia / daherreden’, hölväillä
’toljottaa tyhmänä’ ~ ka hölväkkä ’heikko, huono;
alakuloinen’, hölvötteä ’olla hölmönä; olla
alakuloinen’ | ly hölväk, höƒlväk ’hölmö’, ? höƒlvötä
’tyyntyä (tuuli); vavahtaa’.
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Deskr. sanoja, ehkä ositt. sanan hölmö
sivumuotoja. Läheistä deskr. ainesta on myös
hölvätä (Eurén 1860; et. itämurt.) ’voidella
huolimattomasti, paksulti, tahria, tuhria; sataa,
tulvia, lappaa’ ~ ink hölvätä ’leikata
(vahingossa)’ | ka hölvätä ’voidella jllak; hangata
puhtaaksi’. Vrt. holvata.
hölöttää (Gan 1786; us. murt.), hölistä, hölytä
’hälistä, puhua pölpöttää, juoruta / schwatzen, laut
daherreden’, hölähtää ’pudota äkisti, solahtaa’,
höly, hölynpöly, hölä, hölö (1754 hölöstä culcuin
’täyttä kurkkua’), hölösuu ~ ink hölöttÜJa ’hölistä;
kasvaa nopeasti’ | ka hölissä ’hälistä, rähistä;
juoruta; liikkua sinne tänne, kasvaa nopeasti’, höly
’huhu, kulkupuhe’, hölä ’id.; väljä’, hölähteäkseh
’alkaa äkkiä esim. puhua’ | ve hölähtada ’pulahtaa
veteen; pudota äkkiä’, hölötada: hölöƒt okseta
’oksensi pöläytti’.
Onomat.-deskr. sanoja.
hömelö (etup. itämurt.), hömeli, hömerö,
hömmelö (Lönnr 1874), hömmerö ’höperö,
huonomuistinen; pehmeä / dumm, vergeßlich;
weich’,
höm(m)eltää,
hömelöidä
’tehdä
typeryyksiä, tuhertaa’ ~ ka hömerö ’hassahtanut,
huonomuistinen’, hömerehteä ’puhua joutavia’ |
va (Kukk) hömmelÜJa, hömmeläz ’(mennä, olla)
sekaisin’.
Deskr. sanoja, vrt. hömpsy.
hömpsy (Lönnr 1874), hömpsä, hömpsö,
höm(s)sy, hömpsykkä, hömpsäkkä (hajat. murt.)
’höperö, hassu / einfältig, töricht’, hömpsiä,
hömpsytellä, hömpsöttää ’tehdä jtak huonosti,
puhua joutavia, liikkua kömpelösti’ ~ ka höms(s)y
’kömpelö,
raskasliikkeinen,
huolimaton’,
höms(s)eä, höm(p)sytteä, höms(s)ytä, höms(s)ätä
’kömpelösti, huolimattomasti tehdä jtak, touhuta
turhaa’.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat mm.
hömppä, hömppänä, hömppelö, hömpperö jne.
’hassu, höperö’, hömpöttää ’puhua, touhuta
turhia’ ja s. v. hömelö ja höperö mainitut sanat.
Vrt. homsu.
hönkä (Jusl 1745; laajalti murt.), harv. hönky,
hönkö ’(kevyt) tuulenhenki; (lämmin, kylmä,
kostea) huoku, viima, veto, löyhkä; maininki;
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yskä; into, kiire; kiima / Wind(hauch), (warmer,
kalter) Luftzug, Geruch; Dünung; Husten; Eifer,
Eile; Brunst’, (olla) höngässä(än), höngyssä(än),
höng(ö)issä(än), -llä(än) ’kiimoissaan (et. siasta
tai hevosesta)’, höngätä, höngytä ’huokua, uhota,
tuulla; kulkea levottomana edestakaisin, tunkea
lähelle; olla kiimoissaan’, hönkiä, hönkyä ’id.;
tiuskia vihaisesti; köhiä’ ~ ink hönkä ’maininki’,
hönkö ’lievä tuulenhenkäys’ | ka hönkä, hönkeh,
hönkävö ’tuulenhenkäys, kylmän huoku’,
hönkylläh, hönkylleh ’kiimassa (hevonen, sika)’,
hönkeä, hönkätä ’uhota, huokua, tuulla’, hönkyö
’tiuskia, ärjyä’.
Deskr.-onomat. sanoja, joiden pohjana voi
olla 1. tavultaan labiaalistunut henki, ks. tätä.
*Hakulinen Vir 1942 262–67 (~ henki), *Sivula 1989 Lintu
45–52.

hönni (Eurén 1860), hönnä, hönnykkä (et.
itämurt., paik. PPohjanm) ’pieni mökki, hökkeli /
Hütte’ ~ ka hönni ’hökkeli’, mökki-,
huonehhönni; kylyhönni ’pieni saunapahanen’.
Deskr. sanoja; huom. myös vi onn ’pieni,
yksihuoneinen kehno mökki, koju’, murt. unn id.,
joka on voinut olla h-alkuinen. Epävarmaa on,
kuuluuko tähän myös hönni ’hiljainen, saamaton
(ihminen; paik. EHäme IUus); tytönheilakka
(Lönnr 1874); lapsentyttö (paik. LaatKarj)’, ly
hö7n7ni ’rumasti löntystelevä ihminen’; vrt. myös
hönniäinen (s. v. hyönteinen).
Kettunen 1913 SUST 33 169 (sm ~ vi), Mägiste 1952 KV
32 116–19 (+ ka; ~ vi; hönni ’saamaton’ eri deskr.
alkuperää), EEW 1982–83 1835.

höntti (LönnrLis 1886), murt. hönttä, -nä, hönttö,
hönttyrä, hönty (PSatak PHäme EPohjanm,
muualta hajat.) ’hassahtava, hupsu; nahjus /
albern, dumm; Taugenichts’, höntiä, höntätä,
hönttäillä, höntytä, hönnätä (: höntään) ’tehdä jtak
huolimattomasti, ryntäillä sinne tänne, hölmöillä’;
huom. myös höntelö, hönterö ’horjuva, kiikkerä’ ~
ka höntti, hönttö, hönttyri ’hölmö, kömpelö,
nahjus’, hönttie, höntysteä ’kuljeksia, liikehtiä
kömpelösti, laiskasti’, höntelö ’hidasliikkeinen,
veltto’.
Deskr. sanoja, ainakin ositt. s. v. honto
mainittujen
sanojen
etuvok.
vastineita.
Äänteellisesti ja merkitykseltään läheistä ainesta
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ovat esim. sm itämurt. höntsy, höntsäke ’höperö’,
höntsäkkä
’horjuva,
heikko’,
höntsöttää
’hutiloida’ ~ ka hönt«sötteä ’astua epävarmasti’.
Vrt. myös hönni.
höperö (Gan 1786; us. murt.), höperys, höpiö,
höpelö, höppelö, höpperö, höppä, höppänä,
höppärä ’hassahtava, tyhmä, ajattelematon;
turhan puhuja / senil, verrückt, töricht;
geschwätzig’, höpertyä, höpertää, höperöidä ~ ka
höpelö, höp(p)erö, höppivö ’saamaton, hupsu,
hassu’, höpertyö ’tulla sekapäiseksi’, höperteä,
höperöijä ’tehdä t. puhua järjettömiä, hupsia’ (sm ?
> nr murt. höpäl, höppäl ’höperö, hupsu; raukka,
vintiö’).
Deskr. ainesta, jolle läheisiä ovat s. v. höpistä,
höplä, höppä ja höpsä mainitut sanat.
Saxén 1895–98 Lånord 129 (sm > nr), Ruoppila Vir 1955
222– 23, 226 (höpelö, -rö ’hassahtava’ ~ ’pehmeä, löyhä’),
Wessman 1956–57 FmS 17–18 21–22 (sm ? > nr).

höpistä (Gan 1786; yl.), murt. myös hövätä (:
höpäjää) ’mumista, puhua sekavia, joutavia; lukea
loitsuja, noitua / murmeln, Unsinn reden; einen
Zauber sprechen’, höpinä, höpöttää, höpötys
(Forseen 1738 höpötöxiä ’loitsuja’) ~ ink höpissä
’puhua joutavia’ | ka höpissä, hövissä ’humista
(korvat); mumista, puhua joutavia’, höpäjeä,
höpötteä ’puhua pehmeitä, hupsia, houria’ | ly
höpöttädä ’porista (puuro kattilassa)’.
Onomat. sanoja, joille läheisiä ovat s. v.
höperö, höppä, höplä ja höpsö mainitut sanat.
Huom. myös sm höpö ’epäuskottava puhe;
hassahtanut, lörpöttelevä ihminen’, interj. höpö(n)
höpö(n) (lörpöttelevälle ihmiselle) ~ ink höpöi
’suupaltti’ | ka höpö, höpötössi ’hölmö, tollo’.
höplä (Gan 1786), höplö, höply ’höllä, löyhä;
veltto, laiska; hajamielinen, hupsu ihminen;
suupaltti; (lörppä)huuli / lose, schlaff, faul;
Tolpatsch; Maulheld; Lippe’, höpleä ’löyhä,
höllä’, höpletä ’löystyä, hölletä’, höplentää
’löysentää’, höpliä ’hutiloida’, höplätä, höplöttää
’olla löysällä, höllällä, lerpattaa; puhua joutavia,
lörpöttää; hamuilla huulillaan jtak’ ~ ink höblä,
höbliä ’höllä, löysä’, höblentÜJa, höblittÜJa ’hellittää,
löysätä’ | ka höplä ’höllä, löyhä, väljä’, höpletä
’hölletä, löystyä’, höplätä ’tehdä löysäksi, panna
lerpalleen; puhua epäselvästi’, höplötteä ’olla

SSA

löysällä, lerpattaa; puhua epäselvästi t. turhia’ | ly
höbƒlö ’kömpelö’ | ve höblei ’höplöttäjä, lörppö’,
höblötädä ’lörpötellä’.
Deskr.-onomat. sanoja, joille läheisiä ovat s. v.
höperö, höpistä mainitut sanat.
SKES 1955 100.

höppä (Lönnr 1874), höppö, höppänä, höppy,
hö(p)pelö, höpperö (etup. itämurt. Pohjanm)
’pehmeä, hauras, kuohkea, kevyt aine; eräiden
ruokien nimitys / etw. Leichtes, Lockeres,
Weiches’, höppä(nä)-, höppövoi ’huono voi’,
höp(p)elöityä ’pehmetä, näivettyä (nauris)’ ~ ka
höppelö, höppälö ’kevyt, vähäpainoinen’,
höppö(voi) ’huono voi’.
Deskr. sanoja; samaa lähtöä ovat ilm. s. v.
höperö mainitut sanat.
Ruoppila Vir 1955 222–23 (höppä, höppänä ’pehmeä,
löyhä’ ~ ’vähä-älyinen’).

höpsä (Gan 1786; laajalti murt.), myös höpsäkkä,
höpsö, höpsy ’hassu, hupsu, (vanhuuden)höperö /
albern, dumm, senil’, höpsää, höpsiä, höpsytä,
höpsyttää, höpsöttää ’puhua turhia, houria,
käyttäytyä
typerästi’,
höpsähtää
’tehdä
ajattelematta, äkkiarvaamatta jtak, haksahtaa;
tulla hassahtavaksi; pudota pehmeästi’, höps,
höpsis, höpsistä interj. ’mitä joutavia, johan nyt’
tms.; huom. myös murt. höpsy ’rimpsu’,
höpsyttää, -öttää ’heiluttaa, pudistella’ ~ ink
höpsähtÜJa ’mennä päästään sekaisin’ | ka höpsö,
höpsy ’hassu, hupsu; (eläimestä) suuri, kömpelö’,
höpsäkkö ’alakuloinen, masentunut’, höpseä,
höpsie ’hupsia, puhua joutavia, houria; liikkua
kepeästi, hypähdellä’ | ly höp«sähtädä ’(kiehua)
kuohahtaa’ | ve höpstuda ’seota päästään’, höpsta,
höpsütädä ’mennä hyssyttää’, höpsahtada ’tulla
äkkiä, hujahtaa’ | va höpsiä ’unohtaa’, (Kukk)
höpsü ’höpsö’.
Deskr.-onomat. sanoja, joihin vrt. hupsu ja
interj. hups.
SKES 1955 57 (höpsö, hopso, hupsu s. v. hapsu).

hörhöttää, höröttää (JuslP, Gan 1786; us.
murt.) ’hirnua hiljaa (hevonen); nauraa; hyristä;
(kasvista) rehottaa / schnauben; lachen; summen;
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wuchern’, hörköttää
’id.
(Renv 1823);
hamuilla turvallaan
(Jusl 1745)’, hörhytä
’hyreksiä hyvillään’ ~ ka hörhötteä, hörötteä
’hirnua hiljaa; nauraa’ | ly hörhöttada: hörhöttau
nagrau ’nauraa höröttää’ | ve hörhötada id.
Onomat.-deskr. verbejä, joilla on myös
takavok. asuja: sm murt. hor(h)ottaa ’hirnua
korskuen; nauraa hohottaa; tuulla kohisten’ ~ ka
horhottoa ’nauraa äänekkäästi; juosta kepeästi
(hevonen)’ | ly horhottada ’nauraa hohottaa;
korskua (hevonen)’, ks. myös höristä, höristää;
vrt. horista, hurista.
Kettunen 1922 LVeHA 2 3, 24 (sm ~ ve), Turunen 1950
SUST 99 126 (+ ly), SKES 1955 100 (+ ka).

höristä (Jusl 1745; laajalti murt.) ’äännellä
matalalla äänellä, hirnahdella, hyristä, marista,
nauraa hyrähdellä, puhua turhia, huhuta /
brummen; schnauben; lachen; schwatzen’,
hörähtää, hörrätä (Raam 1642 »hörräwäiset
wapsaiset»), hörinä, höry (paik. EPohjanm Savo
PKarj) ’huhu, joutava puhe; pelko, aavistus’ ~ ink
hörissä ’höristä’, hörinä, hörine | ka hörissä
’höristä, pöristä; purista; puhua lakkaamatta’, höry
’surina, pörinä’.
Onomat. lähtöä; ks. myös höristää; vrt.
horista, hurista.
SKES 1955 101 (höristä ~ hörhöttää).

höristää (korviaan) ’aufhorchen’, höristellä,
murt. hörkistää, hörkistellä; (korvat) höröllä,
murt. hörröllä, hörkässä, hörkössä, hörköllään
’eteenpäin
työntyneenä,
kuunteluasennossa;
vastaanottavaisena, innokkaana; (harv. karvoista,
höyhenistä) pörhöllään’, hörö-, hörkkökorva;
huom. myös itämurt. höryllään ’varuillaan’, höryä
(Renv 1823) ’epäillä, uumoilla, pelätä’, hörymättä
(As 1762) ’vaaratta; varmasti’ ~ ink hörkkä,
hörkköi ’pysty (korvista)’, hörkk‰ıllÜJa ’(korvat)
hörössä’, hörkissellä (korvia) | ka hörkisteä,
hörkissellä,
hörkkie
’höristellä
korviaan
(hevonen)’, hörkkehilläh, -eh ’korvat höröllään’,
hörkkäkorva | ly hörki«steltä ’kuunnella korvat
hörössä’, hö/rki«studa ’seisahtua pälyillen, alkaa
luimistella’ | ve hörkotada, hört«sotada ’katsoa
turhan tarkkailevasti, toljottaa’ | va (Kukk)
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hörkk‰ıllÜJa ’(korvat) höröllään’, hörkkikorva
’hörökorva’.
Samaan onomat.-deskriptiiviseen ainekseen
perustuvia sanoja kuin ne, joita mainitaan s. v.
hörhöttää; vrt. myös heristää.
SKES 1955 100–01 (hörköttää ~ hörhöttää ~ höristä).

hörppä (Eurén 1860; etup. yhd:n alkuosana t.
paikallissijoissa adv:nä; et. itämurt.) ’lerpattava,
eteenpäin työntynyt t. pysty, törröttävä asento /
von
etw.
schlaff
Herunterhängendem,
Vorgeschobenem
od.
Aufrechtstehendem’:
hörppäkorva ’korviaan höröllä pitävä (hevonen);
luppakorva (koira)’, (huulet) hörpällään ~ ka
hörppä
’haara,
liuska’,
hörppäkorva
’pitkäkorvainen; luppakorva’, hörpälläh, –eh
’(korvat) hörössä, (huulet) lerpallaan; pahoillaan,
alakuloisena’, hörpötteä ’lerpattaa’.
Näihin onomat.-deskr. sanoihin liittyvät s. v.
hörpätä mainitut sanat.
hörpätä
’ryypätä,
siemaista / schlürfen’,
hörppiä (LönnrLis 1886; laajalti murt.) ’juoda
kulauksittain’, hörppy ’ryyppy’, samoin kuin sm
itämurt. hörpytä, hörpättää, hörpöttää (Lönnr
1874) ’puhua pälpättää’, hörppö, hörpäkkö
’turhan puhuja’ ~ ve hörpötada ’lörpötellä;
porista (käyvä olut)’.
Onomat. sanoja, joiden sukulaisia ovat s. v.
hörppä mainitut sanat. Näihin liittyvät myös sm
itämurt. hörppä ’laihanlainen lihakeitto; huono
piimä’, hörppänä ’huono esine, kangas tms.’,
hörpeet ’roskat, höytyvät’ ~ ka hörppö ’löysä
ruispuuro’.
hörskä (Eurén 1860), hörske (paik. EPohjanm)
’kahiseva, rahiseva ääni; into, touhu, halu /
Rascheln; Eifer’, hörsky ’rohkea, vilkas, kerskuva
ihminen (paik. itämurt., PHäme KPohjanm); irstas
nainen, huora (Gan 1786)’, hörskyä, hörskätä,
hörskää (itämurt.) ’puhua vihoissaan, riidellä;
kehua, kerskua; pierrä’, hörskyttää ’hölskyttää’ ~
ka hörskeä, hörskätä, hörskyö, hörskytteä ’pitää
kuuluvaa ääntä’, hörskeh ’(puheen) porina;
koiran haukunta; pieru’ | ly hörsküttädä ’juosta
hölkyttää’ | ve hörskutada ’juoda hörppiä’.
Onomat. sanoja.
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Haavio Vir 1958 256 (hörskyä).

hössö, hösö, hös(s)y, hös(s)ä, hössi, hössikkä jne.
(laajalti murt.) mm. ’hauras, kevyt, pehmeä;
(hössy, hössöjuoksu JuslP, Gan 1786) hevosen
hölkkä; hassahtava, hajamielinen, huolimaton,
malttamaton (Gan »hösy mjehiä») / spröde,
locker, weich; Trott; einfältig, schludrig’,
hössyttää, hössöttää, hösytä, hösätä ’juosta
hölköttää; hosua, toheltaa, puhua joutavia’,
hösähtää ’hujahtaa, pudota äkkiä’ ~ ink
hösüheinä ’nopeasti kuivunut, kotona kuivatettu
heinä’ | ka hösy, hösälö ’huono, paleltunut
(jyvistä)’, hösä(lö), höselö ’huonomuistinen,
tyhmä, hätäinen, raihnas’, hösätä, hö«sötteä
’kävellä löntystää; puhua turhia’, hösähteä
’ulostaa; pudota jhk pehmeään’ | ly hözähtädä
’kahahtaa
(huono
kangas
revetessään)’,
hö«zähtelzetä ’vajottaa (jää)’ | ve hözahtada
’pudota pehmeästi; läsähtää’, hözötada ’tupruta
(lunta), savuttaa (öljylamppu); istua retkottaa’,
hö«sak ’apea; surullinen’ | ? vi murt. Yosu, ösö
’hassahtanut, höperö’.
Deskr.-onomat. sanoja.
Vaigla 1926 EKeel 5 30 (sm hösy ~ vi ösö).

hötky (Lönnr 1874; et. itämurt.), hötkä, hötkylä,
hötkäle, hötkelö ’huolimaton, saamaton, veltto,
kömpelö ihminen / nachlässiger, unfähiger,
tölpelhafter Mensch’, hötkiä, hötkyä, hötkytä,
hötkyttää, hötköttää, hötkeltää ’hytkyä, liikkua
veltosti, juosta hölköttää; kulkea joutilaana’,
hötke (Eurén 1860) ’hidas, veltto liike’ ~ ka hötky,
hötkäle ’iso, kömpelö, laiskanlainen ihminen’,
hötkyö ’hytkyä’, hötkytä, hötkytteä, hötkötteä
’liikkua kömpelösti, vetelehtiä, laiskotella, maata
rötköttää’.
Deskr. sanoja, vrt. hetkua, hytkyä.
höty (Gan 1786; et. Savo Pohjanm, muualta
hajat.), myös hötelä, höt(t)elö, höt(t)erö, höttä,
höt(t)ö, höttöinen ’kuohkea, pehmoinen, hatara,
löyhä; saamaton, veltto; hitu, höytyvä; (paik.)
kelvoton työ; hölynpöly, valhe / locker, weich;
unfähig, schlaff; Flocke; Unsinn, Lüge’, hötylumi
(JuslP, Gan 1786) ’kevyt lumi’, hötistä ’tutista,
hytistä; puhua turhia, höpistä’, hötinä ’turha
puhe’, höt(t)elöityä ’möyhentyä, pehmetä’,
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höteröidä ’vetelehtiä’, hötäkkä (LönnrLis 1886;
et. itämurt.) ’kiire, touhu, tappelu, väenpaljous’,
hötyillä, hötäillä ’kiirehtiä, touhuta’, höt(t)eissään
’innoissaan, touhuissaan, aikeessa’ ~ ka höttelö
’huonosti kasvanut viljakasvi’, hötelteä ’puhua
epäselvästi’‚ hötissä ’puhua turhia, epäselvästi,
hätäisesti’, hötinä ’puheen porina’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. hoto.
höyhen (Schr 1637; et. VarsSm Satak
KPPohjanm g. höyhenen, muualla yl. höyhemen)
’Feder’, murt. myös höyhön, höyhöin (Sorol 1625
»Cotcan höyhömet»), hööhen, hööhön, höyhäme,
höyhemä, höyhemäin, höyhenä, höyneh(e-), johd.
höyhentää ~ ink höühen (mon. höühenet, höünet) |
ka heyhen (g. heyhenen t. heyhtenen), höyhen,
höyhtelö ’untuva, hahtuva; kevyt, pehmeä,
löyhä’, heyhenteä ’nyppiä höyhenet’ | ly höuhen,
heuhe7n, höuhte7n (mon. –ned, -7ned), höuhetä (prs.
höuhendan) ’nyppiä höyhenet’ | ve ƒhöu7neh,
hüuneh, heunez (g. -nhen) ’untuva’, ƒhöunehƒtƒta,
ƒhüunehƒtƒta ’höyhentää’ | va eve, ev%e ’höyhen’ | ?
vi ehme, ehmes, Yohme ’höyhen, untuva’, ehemed,
ehtmed ’untuvat’
= lpIn soousa (mon. soksameh; Ko Kld T)
’(eläimen) karva’.
Ahlqvist 1856 WotGr 124 (sm ~ va), Genetz 1877 KL 12 (+
ka), Setälä 1890–91 ÄH 331, Kettunen 1922 LVeHA 1 83
(+ ve), Mägiste 1926 EKeel 5 52 (+ ly vi), Tunkelo 1946
VeKÄH 383, SKES 1955 101, E. Itkonen Vir 1959 306 (+
lp), EEW 1982–83 167.

höykkä (Gan 1786, JuslLis; laajalti murt.) ’into,
kiihko,
kiire,
vauhti;
joukko,
seura;
hyväkuntoinen, pirteä; hassahtava, hupsu / Eifer,
Eile; Gruppe, rüstig; albern’, höykkö ’hupsu,
typerä’, höykässä ’seurassa, mukana’, höykällä
(LönnrLis 1886: palkan höykällä), höyköllä
’vuoksi, turvin, toivossa’, höyke (harv.; yl. mon.)
’hanke, touhu’, höyketä ’yltyä, innostua,
haksahtaa; voimistua, tervehtyä’, höykyttää (Jusl
1745), höykkyyttää ’heilutella, juoksuttaa, pitää
kiirettä, yllyttää’, höykkäytyä, höykkääntyä
’innostua, haksahtaa (tekemään jtak)’ ~ ka höykky
’kiire’, höykkäpäine ’hölmö’, höykähteäkseh
’leimahtaa palamaan’, höykeh ’melu’, höykkeä
’huutaa’.
Deskr. sanoja.
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A.-M. Mikkola Vir 1958 157–58 (sm ~ ka).

höyli, höveli (Lönnr 1874; laajalti murt.), rinn.
hööveli, heveli ’kohtelias, aulis, hyväntahtoinen /
höflich’ ~ ka (< sm) höyli id.
< nr hövlig ’kohtelias’, mr höveliker ’siivo,
säädyllinen, kohtelias’ (< as höflik, alk.
’hovikuntoinen, -käytöksinen’).
Renvall 1810–11 Orth 21 (< nr), SKES 1955 101.

höylä (Schr 1637; murt. yl.), höveli (Lönnr 1874;
itämurt.), heveli ’Hobel’, höylätä ~ ink hövelin
’höylä’ | ka (< sm) höylä, höylätä
< nr hyvel, (vanh.) höfvel (nn høvel, nt høvl) <
as hövel, kas hobel ’höylä’ (as > vi höövel, höövli,
li %eviƒl id.; lpN h5∞ævvâl (Pi Lu In Ko) todennäk. <
sk).
Ihre 1769 Gloss 906 (sm höylä ~ ruots), Renvall 1823 SSK
1 108 (< ruots), Lindström 1859 KeltGerm 142, Thomsen
1869 GSI 118 (+ vi li lp < sk), Ahlqvist 1871 KO 67 (vi li
lp < ruots), Qvigstad 1893 NL 199 (lp < nn), Setälä 1912–
13 FUF 13 369, Streng 1915 NRL 40 (< vur höfvel), Karsten
1934 FmS 2 123, 132, SKES 1955 101.

höynä (Renv 1823; etup. itämurt.; muualta hajat.)
’hassahtanut, typerä / verrückt, albern’, höynähtää
(Gan 1786), höynäytyä, höynääntyä ’hassahtaa,
innostua t. erehtyä (tekemään jtak); rynnätä,
hyökätä’, höynätä ’houkutella, mielistellä,
yllyttää, narrata’ ~ ka höynäkkä, höynäkkö,
höyni«skö ’alakuloinen, apea, hiljainen, saamaton’,
höynähteä ’hassahtaa, haksahtaa’, höynätä ’puhua
hiljaa, epäselvästi’, höynistyö ’tulla alakuloiseksi,
tyhmäksi’ | vi (koillmurt. ? < sm) höunak ’kevyt,
kevytmielinen, narrimainen’, höunästädä ’olla
turhamainen, narrimainen, ajattelematon’.
Deskr.-onomat. sanoja, joilla on takavok.
rinnakkaisasuja: houna (Jusl 1745; laajalti murt.),
myös houni ’tyhmä, höperö; ahmatti’, hounata
’liikkua hätäisesti, hölmön lailla’, hounauttaa
’narrata; yllyttää’.
höyry (Jusl 1745; yl., paitsi lounmurt. ja LUus)
’Dampf, Dunst’, olla höyryssä, höyry päällä
(kuv.;
sekapäisestä,
kuumehoureisesta,
humalaisesta), yhd. uud. höyryalus ja -laiva
(Becker 1820), -kone (Roos 1845) ~ ink höürü
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’sumu’ | ka höyry ’höyry, huuru, sumu; riita, tora’
| ly höur(ü) ’vesihöyry; huuru (hengitys kylmässä
ilmassa tms.)’ | ve höur id. — Sm > va höürü
’höyry, huuru’, vi koillmurt. öür (g. -u), öüri,
öürü ’höyry’, lpLu höuri, N hew |ru id. ja nr murt.
Sm höuro id.
Vrt. hauru (s. v. auer), houria.
Genetz 1877 KL 12 (sm ~ ka), Saxén 1895–98 Lånord 129
(sm > nr murt. Sm), Collinder 1938 SUST 74 14 (sm > lp).

höystää (HWegelius 1778; us. murt.), höistää
(Agr; et. itämurt.) ’maustaa, väkevöittää,
suurustaa; (et. Pohjanm Kain) lannoittaa / würzen;
düngen’, höystyä ’rehevöityä, kasvaa, lihota;
vaurastua, rikastua’, höyste, höysty (Jusl 1745),
höystö, höiste, höistö ’mauste, suuruste (suola,
jauhot, rasva); hienoksi hakattu liha-, rasva- ja
sisälmysseos; (Agr; et. KPPohjanm Peräp Länsip)
lanta, lannoite’ ~ ka höisteä ’höystää; lannoittaa;
ulostaa’, höistyö ’höystyä; kehittyä, vaurastua,
tuuheta’, höiste, höistö ’höyste; lanta’ | ly hö«ste,
hö«stö ’lanta’.
Rapola 1952 Kotis 108 (sm ~ ka ly), SKES 1955 101,
Annila 1962 SM 69 92–100.

höyty (Renv 1823; et. PSatak Häme KarjKann;
hajat. muualta), myös höytyvä, höytä, höytäle
(Gan 1786), höytö, höyde (: höyteen; Lönnr 1874)
’hahtuva, nöyhtä, nukka, (lumi)hiutale, hiukkanen /
(Schnee)flocke, Flaum’, höyteä ’kevyt, kuohkea
(lumi)’, höytäväinen (Alm 1771) ’takkuinen’,
höydehtiä, höyvehtiä, höyteillä, höytyillä,
höytöillä ’sataa hiljalleen lunta’, höytiä, höytyä
’id.; heilimöidä (heinäkasvista, et. ruis)’ ~ ka
höyty, höytäleh ’kevyt lumi’, höytelö ’hahtuva,
hiutale, untuva’, höyvähteäkseh ’tehdä jtak
nopeasti, kevyesti ja pehmeästi’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, pohjana todennäk.
ekspressiivisesti ensi tavultaan labiaalistunut
sivumuoto vartalosta *heüte-, *heite- < baltt, ks.
heisi, vrt. myös höty.
Mägiste 1970 JuhlakStang 357–58 (sm ka deskr., vrt.
*heüte-, *heite- < baltt).
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ien (Hemm 1616; yl.), tav. mon. ikenet, murt. ikene,
ikenä, merk. murt. myös ’kalan kidukset /
Zahnfleisch, Kiemen’, ikumet, ikuset, ikusimet
(murt.) ’kidukset’ ~ ink ien, mon. ikk%enet | ka ijen,
igen, mon. ikenet, igenet, igimet | ly ige7n, igen,
mon. –ed | ve ige7n, mon. -ed, igin (g. -on) | va
it«semed, (Kukk) ikemed | vi ige, mon. –med | li
iCgmqd ’ikenet’
= ? syrj an, pi7n-an ’ien’ (pi7n ’hammas’) | unk
íny, (murt. myös) én, ény, in, ín ’ien; suulaki; maku;
(vanh. kiel.) leuka’.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Sajnovics 1770 DemH 75
(sm ~ unk), Ganander 1786 NFL 1 230a (+ vi), Gyarmathi
1799 Aff 377 (+ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve),
Budenz 1869 NyK 7 28 (+ li syrj), Kettunen 1915 Suomi
4:15 21 (+ va), Munkácsi MAÉrt 1916 74 (+ votj an ’ien,
kitalaki’), SKES 1955 101 (+ ka ly ? syrj), TESz 2 1970
225 (? votj ? syrj), MSzFE 1971 320, UEW 1988 80–8l.

ies (: ikeen, Agr; paik. länsimurt.) ’valjastuslaite /
Joch’, iestä muistuttavien työvälineiden nimenä ja
kuv. laajemmaltikin, myös itämurt., iestää
(härkiä) ~ vi ike (g. ikke), (murt.) ige, igi, ees (g.
ike) ’ies; (kellon, rattaan) akseli’, ikendada,
eestada ’iestää’ | li iC g«z, iC ggqz ’ies; akseli’.
Sanan oletettu sl alkuperä (vrt. mksl igo, ven
bulg ígo jne.) on kiistanalainen. Jos sl
taivutusvartalo (*j¥ıgo :) j¥ı«zes- (? > *iges) ei ole
myöhäistä etelä-sl analogiaa — kuten myös on
esitetty —, tuntuu mahdolliselta, että frikatiivi «z
olisi
mksm:ssa
korvattu
akustiselta
vaikutukseltaan läheisellä frikatiivilla g, kun «z:tä
ei kielessä ollut. Erillinen laina sl taholta on unk
iga ’ies’.
Ganander 1786 NFL 1 224 (sm ~ vi), Porthan 1801 OS 4
322 (< sl), Ahrens 1843 GrEhstn 40 (sm ~ vi), Thomsen
1869 GSI 118 (< sl), Mikkola 1894 SUST 8 77 (ei < sl),
Setälä 1926 SmSuku 1 160 (< sl), Kettunen 1938 LivW 69
(+ li), Kiparsky Vir 1939 276 (ei < sl), Nieminen 1949
LPosn 1 103 (ei < sl), Toivonen Vir 1951 312 (< sl), Posti
1954 FUFA 31 8 (< sl), SKES 1955 101 (< sl), Plöger 1973
RL 315–19.

iha ’iloinen, hyvä (mieli, esim. Flor 1702 »Iha
köyhän laihakin»; ei nykymurt.) / froh, guter
Laune’, murt. (Ink) iha ’halu’ luult. < vi, ihana
(Agr; melko laajalti murt.) ’kaunis, viehkeä;
hyvin hoidettu, hyväkuntoinen; miellyttävä, hyvä,
hauska; (vanh. kiel. myös) rakas, mieluinen,
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kaivattu, ikävöity (esim. Agr »minun rackat ia
ihanat Weliet»)’, ihala (JuslP; murt. harv.)
’kaunis, ihana’; ihanne ’ihana (Gan 1786;
nykymurt. harv.); ihanuus, kauneus; ideaali (Europ
1853)’, ihailla ~ ink ihh5ala ’hyvin kaunis’, ihana
’kaunis’
|
ka
ihala
’hyvänluontoinen,
hyvännäköinen, kaunis, ihana, rakas; myöhäinen’,
ihana ’ihana, kaunis, hyvä’, ihailla ’lohduttaa’,
ihavuo ’ilostua, ihastua, rakastua’ | va (Kukk)
ihala ’kaunis’ | vi iha ’(mieli)halu, mieliteko,
(into)himo’, ihata ’(voimakkaasti) haluta,
himoita’, ihaleda ’ihailla, palvoa; voimakkaasti
haluta, himoita’ (vrt. myös li 1355–62 Yalemb hn.,
vi 14.–15. vs. Yalembe, sm Ihalempi)
? = mdM o«zÄqlgÄqdÄqms, evzqlgÄqdÄqms ’iloita’
? < ir *ivsa-, vrt. av a5evs5e (prs. ivsa-, ivsasa)
’etsiä, hakea esille; koettaa saavuttaa, haluta,
toivoa, ikävöidä; pyytää’ jne., sanskr ivs- ’toivoa,
kaivata; pyytää; tahtoa’.
On myös esitetty, että iha johdoksineen
kuuluisi sanan iho (ks. tätä) yhteyteen, mikä on
semanttisestikin täysin perusteltavissa. Jos tämä
hyväksytään, niin ir alkuperää koskeva selitys
raukeaa.
Ganander 1786 NFL 1 224a (sm ~ vi), Ahrens 1843
GrEhstn 115 (sm ~ vi), Tunkelo 1912–13 FUF 13 98 (< ir),
Wichmann 1923–24 FUF 16 211 (+ ka syrj {i«s-: {i«sm{i- ’olla
kiihtynyt, innostunut’), Kiparsky 1939 AASF B 42 394 (+
li), SKES 1955 101 (+ ly ? md; ? syrj; ? < ir), *Kangas Vir
1956 129–33 (~ iho), UEW 1988 636–37 (samoin).

ihailla ks. iha.
ihan ’aivan, vallan / ganz’, murt. ihdan (ihran,
ihlan) ~ ink ka ihan id.
Taiv.-muoto s:sta ihta (vanh. kiel. Agr)
’tilaisuus, mahdollisuus, vapaus; (Virolahti) into,
halu, kiire; (paik. länsi- ja itämurt. adv.) aivan,
vallan’, muita taiv.-muotoja (Agr) idhoijlansa
’valloillaan, vapaana’, (nykymurt.) ihdallansa
(VarsSm Satak) id., ihdaltaan, ihdoillaan,
ihdoiltaan (paik. länsimurt.) ’itsestään (esim. tulla
kipeäksi)’. Epäselviä ovat muodot, joissa esiintyy
sanansisäinen hk, hv, h: ihka, ihki, ihko, ihkaten,
ihkosen, ihvan, ihvoin, ihvaten, ihon, ihoin ’aivan,
vallan’, joihin myös ihan voi kuulua. Sanalle ihta
on esitetty lp vastineita, jotka eivät kuulu tähän,
samoin germ originaali, joka ei ole
hyväksyttävissä. — Sm > lpR iham ’tietysti’.
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Setälä 1933 SUST 67 484– (sm < germ), SKES 1955 103
(sm ~ lp).

ihana ks. iha.
ihastua (Agr; yl.) ’entzückt sein, sich freuen’,
ihastus, ihastella ~ ka ihastuo ’tulla hyvälle
mielelle, ilostua; mieltyä, ihastua; virkistyä’ | ly ve
ihastuda ’ihastua, tulla iloiseksi’ | va (Kukk)
ihassua ’ihastua’ | vi ihastuda ’ihastua, mieltyä’.
— Sm > LpIn ihiastu∞d ’ihastua’.
Johd. sanasta iha, ks. tätä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (sm ~ ve), Turunen 1949
KalSk 47 (+ ka), SKES 1955 101–02 (+ ly), LpIn 1986
189 (lpIn < sm).

ihistää (Eurén 1860; PSm) ’uhkua (vesi jään
päälle) / hervorsickern (vom Wasser, das auf das
Eis steigt)’, ihkata (Kittilä) id.
? = lpN âccet, In accee∞d ’nousta (merivesi
vuoksen aikana)’, Ko (a´cced ’id.; paantaa,
ihistää’ | mdM e«si ’kaivo’.
Toinen mahdollisuus on se, että sm ihistää <
lpN â«skâstit (In) ’paantaa, ihistää’.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 54 (sm ~ lp âccet), Toivonen
1928 FUF 19 133 (sm ~ votj oVsmes ’lähde’, syrj (eVsm(es
’kaivo’; lp âVskâs ’uhkujää’ < ksm), SKES 1955 102 (sm ~ ?
lp âccet tai ~ ? lp âVskâs, âVskâstit; ? ~ votj syrj), Lytkin
1964 IstVokPJa 126 (+ mdM).

ihkata (Renv 1823), ihkua (Gan 1786; paik.
nykymurt.)
’nyyhkyttää,
itkien
huokailla,
vaikertaa, valittaa; itkien pyytää; ikävöidä /
schluchzen, seufzen, jammern; weinend bitten;
sehnen’ ~ kaE ihkoa ’itkeä t. nauraa vähän’ | vi
ihata (prs. ihkan) ’(voimakkaasti) haluta,
himoita’, ihkuda ’huutaa ilosta; äänekkäästi
huutaa, parkua’, ihk (g. iha t. ihi) ’halu, himo’.
Osaksi onomat., osaksi nähtävästi iha sanueen
(ks. tätä) yhteyteen kuuluvia anal. muotoja.
SKES 1955 102 (sm ~ vi; vrt. myös iha), EEW 1982–83
490 (korkeintaan semantt. vaikutusta iha sanueesta).

ihmata (Lönnr 1874; etup. Kymenl) ’taikoa,
noitua, turmella pahalla silmällä / verhexen (mit
dem bösen Blick)’ ~ ink va ihmata ’hangata,
hieroa’ | vi (koillmurt.) ihmata ’id.; lietsoa vihaa,
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kiihottaa; panetella (takana päin)’. — Sm ? >
lpLu ii´mat ’saattaa ymmälle, järjiltään,
säikyttää’,
ii´mut
’pelästyä, joutua jnk
yliluonnollisen olennon lumoamaksi’.
Ariste Vir 1943 310–11 (sm ~ va vi), SKES 1955 102 (sm ?
> lp), EEW 1982–83 490 (~ ihme).

ihme (Agr; yl.), murt. imeh, -es, -et, -e ’Wunder’,
johd. ihmeellinen, ihmetellä ym. ~ ink ihme,
ihmetellä
| ka imeh ’ihme, kumma;
hymyileminen, nauraminen’, imehtie ’ihmetellä;
hymyillä, nauraa’ | ly imehtuda ’ilahtua’ | va ime
’ihme’, imehtellä, (Kukk) imehellä ’ihmetellä’ | vi
ime, E imeh ’ihme’, imestada, imetleda
’ihmetellä’ | li iC m ’ihme’
= lpN âmâs (E U Pi Lu In Ko Kld) ’outo;
ihme, kumma; vieras’. — Sm > lpN imâ«s (Lu
In) ’ihme’, imâ«stâllât ’ihmetellä’.
Ganander 1786 NFL 1 238a (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 85 (+ lp imâVs), Thomsen 1890 BFB 49 (+ li),
Setälä 1890–91 ÄH 309 (+ ka), Wiklund 1894 LpChr 56 (+
lp âmâs), Lagercrantz 1939 LpWsch 187 (lp imâVs < sm),
SKES 1955 102 (+ ly), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 80–
81 (ksm < esibaltt).

ihminen (yl.) ’Mensch’, murt. imeinen, iniminen,
aik. myös ihmeno, imehno, imeno, inehmo,
inehminen, inehmino, imehinen, (vanh. kiel. jo
Agr) inhiminen, inheminen, inihminen, johd.
inhimillinen (Agr) ~ ink inhimin, inmih‰ın, inm‰ın,
inimäine, inimeine ’ihminen’ | ka imehnine,
inehmine ’id.; nainen’ | ly inahmoi, i7nehmi7ne
’naisihminen, nainen’ | ve i7nehmoi, -m%o, –m(ei
’kömpelö, laiska t. kivulloinen ihminen; naisesta
käytetty haukkumasana’ | va inehm‰ın, (Kukk)
inimäinä, -mäine ’ihminen’ | vi inimene, (murt.)
inemine id. | li (Sal) imi id. (sm > lpR innemi,
innim: paha innemi ’paholainen’)
? = mdE in«ze, M ind«zi ’vieras, vierailija’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sjögren 1849
MélR 1 183 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va), Setälä
1890–91 ÄH 271 (+ ka), Toivonen 1923 Suomi 5:2 368 (+
md), SKES 1955 102 (+ ly md; ? smJr 7nenetsC , Jn enneƒte, T
nanasan ’ihminen, samojedi’), FUV2 1977 37 (? sam, ei
md), Häkkinen 1987 ES 60–61, Koivulehto 1991 SbÖAW
566 79–82 (< ieur).

SSA

ihnus (Gan 1786; ei nykymurt.), ihmus (Renv
1823), ihnuri (InkVi < vi) ’ahne; itara, saita /
gierig, geizig’, ihmustaa (Lönnr 1874) ’olla itara,
saita’ ~ vi ihnus, ihne ’saita, itara, kitsas’, ihnur
’saituri, kitsastelija, kitupiikki’.
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ihtiriekko (ihki-, ilki-; PHäme EKPohjanm)
’metsässä kummitteleva ja huutava paha aave,
surmatun lapsen sielu
/ böser Waldspuk,
spukende Seele eines ermordeten Kindes’
? < *itse-riekko ’linnun hahmoinen (surmatun
lapsen) varjosielu, sielulintu’. Vrt. itse.

Ganander 1786 NFL 1 226a (sm ~ vi), SKES 1955 102.

iho (Agr; useimm. murt.) ’hipiä / Haut’, mon. ihot
(murt.) ’pellavan ja hampun parhaat kuidut’,
ihokas (1670; paik. etup. länsimurt.) ’alusvaate,
paita, villapaita’ ~ ink iho ’iho’ | ka iho ’kasvot,
kasvonpiirteet; muoto, näkö; poski, poskipäät;
elävän ihmisen ruumis t. liha; hipiä, iho’, ihopeä
’poskipää’ | ly iho, mon. (ro«zan) ihot ’kasvot;
verinahka’, ihopiäd ’poskipäät’ | va iho ’iho;
ruumis’ | vi ihu, E iho ’ruumis’
= lp âsse ’taljan, turkisten sisäpuoli; nahka,
iho’, âl |bm#e-âsse ’taivaanlaen, -kannen alapuoli’ |
? mdE jo«zo, M jo«z, -a ’iho; pinta’, E me7neƒl-jo«zo
’taivaankansi, -laki’ | ? tvserL ju«z: ju«zwqt ’(ihossa
olevaan) rakkoon kerääntyvä vesi’ | syrj e«z ’taljan
nahkaosa (ei karvat); liha; päällys, päällinen
(esim. turkin); nahan sisäpuoli’, jen-e«z
’taivaanlaki’.
Ganander 1786 NFL 1 226a (sm ~ vi), Sjögren 1833 GS 1
56l (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 124 (+ va), Wichmann
1903–04 FUF 3 10 (+ ka syrj), Paasonen 1909 MdChr 69 (+
md), Paasonen 1911–12 FUF 12 303–04 (+ tVser ostjI el, E
et, P el, el ’(ihmisen) ruumis, runko; ruumiin pinta, iho’),
SKES 1955 102 (+ ly, varauksitta md tVser ostj), Liimola
1959 JuhlakHakulinen 160–61 (ostj ~ sm ylä-), FUV2 1977
99 (epäillen md tVser ostj), UEW 1988 636–37 (~ iha; ~ md
tVser; ei ostj).

ihra (Schr 1637; yl.) ’rasva / Fett, Schmalz’, murt.
itra ~ ka isra | ly izr(e | ve izr id.
< germ t. (k)sk, vrt. kgerm *instra-, ksk
*‰ıstra-, mn ístr ntr. ’rasva’, ístra f. ’sisuksia
ympäröivä rasva’, nn nt ister id., nr ister ’ihra’.
Genetz 1877 KL 20 (sm ~ nr), Thomsen 1890 BFB 174 (sm
< mn t. mpr instra-n ’ihra’; mpr ? < germ), Setälä 1890–91
ÄH 158–60 (+ ve), Karsten 1915 GFL 148 (< kgerm
*instra-), Karsten 1936 FmS 4 442 (< ksk *‰ıstra-), SKES
1955 103 (+ ly; < mn), Koivulehto 1989 Kielip 2 36 (<
germ t. ksk).

ihta ks. ihan.

Haavio Vir 1939 42–44, Harva 1948 SmMuin 461, Haavio
Vir 1950 79–88, SKES 1955 103.

iili1 (Schr 1637; hajat. länsi- ja itämurt.), -mato,
iiliäinen ’Egel’ ~ vi (Hupel) iil (g. -i), vere-iil id.
< nr igel = vur ighel, mr igil, nn nt igle id.
Fogel 1669 Käsik 5 (sm < germ), Renvall 1823 SSK 1 111
(sm < nr), Streng 1915 NRL 40, SKES 1955 103.

iili2 (1670; laajalti murt.) ’puuska, vihuri,
sadekuuro; halu, himo, into, kiihko, mieliteko,
oikku, päähänpisto / Bö, Schauer; Lust, Eifer,
Laune, Einfall’, iilinki (hajat. länsi- ja itämurt.)
’kova tuulenpuuska, vihuri, äkillinen voimakas
sadekuuro; himo, innostus’, iilispää (Gan 1786)
’äkillinen tuulenpuuska’, iilistyä ’innostua,
vimmastua, suuttua’ ~ kaP iilistyö ’suuttua’ (<
sm) | vi iil (g. -i) ’(tuulen)puuska’, hiil ’äkillinen
myrsky, tuulenpuuska’
< nr il, mr ‰ıl ’puuska, tuulispää’ = mn él ’vesi, lumi- t. raesade ynnä tuuli’. — Vi hiiling, li ‰ıƒl ing
’voimakas myrsky, tuulenpuuska, -pyörre’
todennäk. < kas ‰ılinge ’tuulenpyörre, myrsky’.
Renvall 1823 SSK 1 111 (sm < ruots), Ahrens 1843
GrEhstn 115 (+ vi), Karsten 1936 FmS 4 443 (sm < mr),
Kettunen 1938 LivW 80 (li < kas), SKES 1955 103.

iilikotti (Agr mon. g. Ijlkottein, Raam 1642
Ijlicotti) ’siili / Igel’, iikelkotti (Perniö) id., iiliskotti
(VarsSm Satak) ’id.; pahankurinen, ilkeä,
juonitteleva t. ilkikurinen, kujeileva ihminen, et.
pikkupoika; pahantapainen hevonen’
< nr igelkott, murt. Sm ‰ılkott, mmr ighilkotter,
ighulkutter jne. ’siili’.
Ihre 1769 Gloss 1 983 (sm ~ germ), Streng 1915 NRL 40–
41 (sm < nr vur), Karsten 1936 FmS 4 443, SKES 1955
103.

iisoppi, isoppi ’koristekasvi Hyssopus officinalis
/ Ysop’ (Agr Isopin, Isopilla, Hijssopil, Hyssopil)
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< nr isop, (vanh. myös) hysop, mr ysop, esop
(< kas isop, ysop < klat ysopus < kr (h)/yss%opos).
Streng 1915 NRL 42 (sm < vur), SKES 1955 109.

iki (Jusl 1745; laajalti murt.) ’peräti, iäksi / sehr,
ganz und gar’, ikipäiviksi ’iäksi’, ikivanha (Raam
1642), ikinen: jok’-i. ~ ka ikine ’vanha, ikivanha;
ikuinen’ | ly igi7ne ’ikuinen, iankaikkinen’ | ve
igihine, igih‰ı7ne id. | va it«sine, (Kukk) ik‰ıne id. | vi
igi ’ikuisesti, iki’, igivana ’ikivanha’, (Wied) ikki
’aina, alinomaa’.
Johd:ia sanasta ikä, ks. tätä.
Renvall 1823 SSK 1 112 (sm iki ♦ ikä), SKES 1955 103–04.

ikittää (Gan 1786; ei murt.) ’nikottaa;
nyyhkyttää, puhua änkyttäen; äännellä kiimaisen
sonnin tavoin / schlucken; schluchzen, stottern;
wie ein brünstiger Stier wimmern’, ikistä (murt.
hajat.) ’itkeä, valittaa, vikistä’ ~ ink ikost5a
’nikottaa’ | ve ikutada id. | va (Kukk) ikoss5a id. |
vi ikistada, ikitada, ikutada ’änkyttää, hihittää;
nyyhkyttää, nikotella’.
Onomat. sanoja (vrt. nr murt. ikta ’nikottaa’).
Ganander 1786 NFL 1 230a (sm ~ vi), SKES 1955 103 (sm
~ vi; vrt. nr).

ikkuna ks. akkuna.
ikoni, (Lönnr 1874) ikona ’pyhäinkuva / Ikone’
< ven ikóna id. (< kr eikón ’kuva’).
Lönnrot 1874 SRS 1 312, Plöger 1973 RL 57.

ikuinen (Forseen 1738; yl.) ’ewig’, ikuistaa
(Gottlund 1826), ikuisuus (1851) ~ ka iku(h)ine
’ikuinen’ | ve iguh‰ı7ne, ig%u7ne ’ikuinen,
iankaikkinen’.
Johd:ia sanasta ikä, ks. tätä.
SKES 1955 103–04 (sm ~ ve).

ikä (Agr; yl.) ’Alter’, iäti ’aina’, ei ikänä (ikinä,
ikiin, ikään) ’ei koskaan’, (kuka, mikä) ikänä(än)
t. ikinä ’tahansa’, iäksi ’ainiaaksi’, ikään(sä)
’aivan, juuri, samoin’: ikään kuin, niin ikään,
vastikään; ikämies, ikäpäivä ’elinpäivä, -aika’,
iankaiken (< iän-), iankaikkinen (Agr), iäkäs,
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iäinen (Hemm 1605), iäisyys (WK 1701), ikäinen,
ikääntyä ’vanheta’; iki, ikuinen, ikävä (ks. näitä) ~
ink ikä ’ikä’, ikäh‰ın ’ikäinen’, ikkäin ’id.;
ikuinen’, ikkÜJa ’aina’, ikinÜJa ’milloinkaan’ | ka ikä
’ikä’, ikähine ’ikäinen; vanha, vanhahko’, ikäine
’ikä (demin.); iän kestävä, ikuinen, elinkautinen’,
ijäkäs ’iäkäs’ | ly igä, iga ’ikä’, igäi7ne, igälline
’ikuinen, iankaikkinen’ | ve iga ’ikä’, igah‰ı7ne,
igih‰ı7ne ’ikivanha’ | va it«sä, (Kukk) ikä id. | vi iga
(g. ea) id., igane, igaline, eane, ealine ’ikäinen’,
eakas
’iäkäs,
vanha’,
iialgi
’koskaan,
milloinkaan, ikänä, ikinä’ | li ig5a ’ikä, elinaika’,
ig5ali ’ikäinen’ (sm > lpLu ihk%enis: kuhti i. ’kuka
tahansa’, N ikkenâssii: g‰ı i. id.; ksm > lp âkke
’ikä, elinaika, pitkä aika’)
= lp jâkke ’vuosi’ | mdE ije id. | tvser i, ij id., iä«s,
ija«s ’vuotias’ | unk év ’vuosi’, éves ’–vuotinen, vuotias’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 11 (sm ~ lp âkke), Ganander
1786 NFL 1 228 (+ vi), Castrén Suomi 1844 31 (+ lp
jâkke), Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va), Ahlqvist Suomi
1857 99 (+ tVser), Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve), Budenz
1869 NyK 7 26 (+ li mdE unk), SKES 1955 103 (+ ka; ksm
> lp âkke), FUV 1955 83, MSzFE 1967 166, TESz 1 1967
812, Koivulehto 1985 CIFU 6 II 82 (< ieur *˝i%egwu5a, vrt. liett
jIegà ’voima’, kr h%Feb%e ’nuoruuden voima, nuoruusikä,
täysikasvuisuus’), Häkkinen 1987 ES 62, UEW 1988 98.

ikävä
(Agr;
yl.)
’pitkäveteinen;
apea;
surkuteltava;
kaipaus;
(murt.)
kestävä,
pitkäaikainen / langweilig, traurig; schlimm;
Sehnsucht; langwierig’, ikävöidä, ikävystyä ~ ink
ikkÜJavä ’ikävä; mielihalu’ | ka ikävä ’suru, murhe,
ikävä, kaipaus; surullinen, apea, epämiellyttävä’,
ikävöijä ’ikävöidä, surra’ | ly igäu, -äv ’ikävä,
suru’, igävöitä, igavoita ’ikävöidä, surra’ | va
it«sävä ’ikävä’, it«sävÜJutä ’ikävystyä’, (Kukk)
ikävöissä ’ikävöidä’ | vi igav ’ikävä,
mielenkiinnoton’ | li ig5ab ’ikävä’. Vrt. myös lpN
âkked ’ikävä’. — Sm > lpIn ahheev ’ikävä’.
Johd:ia sanasta ikä, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 123 (♦ ikä), Ahrens 1843 GrEhstn 115
(sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va), Qvigstad 1881
Beiträge 48 (+ lpN âkked), Budenz 1886–87 NyK 20 441
(+ li), Setälä 1890–91 ÄH 85 (+ ka), SKES 1955 104 (+ ly).

iljanko (Eurén 1860; paik. länsi- ja itämurt.),
myös iljanne (JuslP, Gan 1784), iljan, iljen, (Flor
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1678) iljänä ’Glätte, Glatteis’ ~ ink iljenä ’liukas,
kierä jää’ | ka iljanko, iljen ’iljanko, iljanne,
liukas (jää t. maa)’ | ly iƒlƒle7n id. — Sm > lpKo iƒlƒl#ejienn(a3 ’iljen, raudasjää, sileä musta uusi syysjää’.

nach oben verbreiternd (Gefäß, Gegenstand od.
Gebäude)’ ~ kaP illo ’kirveestä, kuokasta tms.,
jossa terän ja varren välinen kulma on tavallista
suurempi’.

T. I. Itkonen 1928 SUST 58 52 (sm ~ lpKo), T. I. Itkonen
1943 KV 22 49 (lpKo < sm).

ilma (Agr; yl.) ’ilma-aine; sää, rajuilma, myrsky;
maailma, maanpiiri; ilmansuunta / Luft;
(Un)wetter, Sturm; Welt; Himmelsrichtung’,
ilman kansi, ranta ’taivaan k., r.’, iäkseni,
ilmakseni (kansanr.) ’elinajakseni, ainaiseksi’,
tuoda ilmaan, ilmalle l. ilmoille ’tuoda esiin,
ilmi’, ilman edestä ’ilmaiseksi’, ilman tähden
’aiheettomasti, tyhjänpäiten’ jne. (ks. myös
ilmaantua, ilman, ilmainen, ilme) ~ ink ilma | ka
ilma ’ilma aineena; sää; näkyvä maanpiiri,
avaruus,
taivas;
ulko,
-ilma;
maailma;
(ilman)suunta’, ilmoih, ilmoilla ’ilmoille, päivän
valoon’, ilmaine ikä ’koko ikä, koko elämä’ | ly
ilm, ilm(e ’ilma; sää; maailma’, ilmai7ne, ilmoin(e
’maailman; ilmoinen’ | va ilma ’ilma, sää’ | vi ilm
(g. -a) ’sää, ilma; (vanh.) maailma’, ilmale tulla
’tulla maailmaan, syntyä’, ei ilmas ’ei koskaan’,
ilm(a)lik ’maallinen’, ilmatu ’suunnattoman,
tavattoman’ | li ‰ılma ’maailma; (aik. myös) ilma’,
‰ılmas
’ei
koskaan’,
‰ılmali
’maallinen,
maailmallinen’, ‰ılma, ilmqz ’suunnaton’ (sm >
lpLu il´m%e ’ilma, maailma, maa’, N il |bme
’maailma; ilma’)
= lp âl |bme ’taivas; rajuilma; (murt. myös)
maailma’ | votj in (inm-), i7n (i7nm-), im ’taivas’ |
syrj jen (jenm-) ’jumala’, jen-e«z ’taivas’ (e«z ’iho;
päällyste’) | vogL jelqm, ilqm, P %elqm ’sää’ | ostjE
itqm ’sää, ilma; maailma’, P jelqm, ilqm ’pilvinen
(päivä); sää’.

ilka (hämmurt. kaakkmurt. Savo) ’kepponen,
pila; kiusa, pahanteko / Scherz; Streich’: pitää
ilkaa ’pilailla, ilkamoida, hullutella’, johd.
ilkonen: ilkosen alasti, ilkosillaan jne., ilkamoida,
ilkastella (Gan 1786; myös Pohjanm) ’kujeilla,
ilveillä, naureskella; ilkkua; kerskua’, ilata (:
ilkaan) ’tehdä kiusaa, ilkkua, ivata’, ilkoa ’inhota,
pitää iljettävänä’, ehkä myös ilkkua ~ ink ilka
’kiusa, kiusanteko’ | ka ilka: ilgua pidää
’tuhmuutta, ilkeyttä harjoittaa’ | va ilka alassi
’ilkosen alasti’ | vi ilg (g. ila, ilu): ilga ja imet
teha ’tehdä hullutuksia, mellastaa’.
Samaa sanuetta kuin ilkeä, ks. tätä.
ilkeä (Agr; yl.), elkeä (IGrape 1779; ei
nykymurt.) ’widerlich, böse, schlimm’, ilkeys,
ilkiö, ilkimys, ilki (-työ, -valta jne., vrt. myös ilki:
i. alasti), ilkinen (häijyn-, pahan-i.), iljetä (:
ilkenen t. ilkeän) ’rohjeta’, iljettää, iljetys ~ ink
ilkiä ’ilkeä; häpeä’, iletä ’kehdata; hävetä’, ilettÜJa
’hävettää, iljettää’ | ka ilkie ’vastenmielinen,
inhottava; häpeämätön, häijy; häpeä; paha olo’,
iletä ’iljetä, rohjeta’ | veP elgeitelob, elgens(eitab
’iljettää, inhottaa’ | va ilk(ea, (>) ilka ’ilkeä,
iljettävä,
vastenmielinen’,
(Kukk)
ilkiä
’häpeällinen, ruma’, (sm >) hilkiä ’ilkeä’ | vi ilge
’inhottava,
kuvottava,
iljettävä;
ilkeä,
pahanilkinen’, ilgeda (prs. ilgen) ’iljetä, juljeta (et.
kielto- ja kysymyslauseissa)’. — Sm > lpN il |gâd
(In) ’ilkeä, iljettävä’.
Samaa kantaa kuin ilka, ks. tätä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 82 (sm ~ ve), Mustonen Vir 1883
169 (+ va), Anderson 1893 Wandl 220 (+ vi), SKES 1955
104 (+ ka; sm > lp).

illo (JuslLis; laajalti murt.) ’sellainen (kirves,
kuokka, viikate tms.), jonka terä on liian suuressa
kulmassa varteen nähden; ylöspäin levenevä
(astia, esine t. rakennus) / von einem Werkzeug
(Axt, Hacke, Sense o. ä.), bei dem Blatt und Stiel
in zu großem Winkel zueinander stehen; sich

Porthan 1789 OS 4 142 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr
125 (+ va vi), Hunfalvy 1864 Reg 22 (+ li vog), Europaeus
1870 Suomi 2:8 77–78 (+ votj syrj), MUSz 1873–81 785 (+
ostj), *Wichmann 1914–22 FUF 15 40 (+ ka), E. Itkonen
Vir 1934 149 (sm > lpLu il´m%e), SKES 1955 104 (+ ly),
Häkkinen 1987 ES 62, UEW 1988 81–82.

ilmaantua (Agr; yl.) ’sich zeigen, erscheinen’,
ilmaista (JuslLis); ilmoittaa, ilmoitus, ilmestyä
(nämä Agr), ilmetä (Hemm 1605), ilmeinen
(Agr), ilmi (vanh. kiel. jo Agr tav. ilmei, vanh.
kiel. ja murt. ilme), ilmo, ilmoinen ~ ink ilmahtua
’ilmestyä, saapua’, ilmetä ’ilmestyä’, (? sm >)
ilmestüä, ilmi, ilmoin: i. ikkäin ’elämän loppuun
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asti kestävä, pysyvä; hyvin vanha’, (? sm >)
ilmoitt5a | ka ilmautuo ’vaaleta, haalistua;
ilmaantua, tulla ilmi’, ilmestyö, ilmetä, ilmi,
ilmoine ’ilmeinen, selvä; ilmi-; suuri’, ilmoittoa,
ilmoitus | ly ilmoitada ’ilmoittaa’ | ve iƒlmestadaze
’ilmestyä, tulla näkyviin’, iƒlmestuda ’id.;
havahtua, tointua, tulla tajuihinsa’ | va ilmaussa
’ilmestyä’, (Tsv) ilmussua, ilmussa id., ilmott5a
’ilmoittaa’, ilm‰ı ’julkisesti, ilmeisesti’ | vi ilmuda
’ilmestyä, ilmaantua’, ilmutada ’osoittaa, näyttää’,
ilmne ’ilmeinen, silminnähtävä, selvä’, ilmneda
’ilmetä, ilmaantua, käydä ilmi’, ilmsi ’valveilla,
hereillä; todellisuudessa’ | li ilmsq ’valveilla’ (sm
> lpLu ilm%otit, N murt. ilm%ohit ’ilmoittaa,
ilmaista’, Lu il´musit, N ilm#estuvvât ’ilmestyä’)
= lpE älmiedidh ’tulla huomatuksi’, N âlmos
’ilmeinen, julkinen’, âlbmusii, Kld (elmse, (elmed
’ilmeisesti’, Lu
al´musit,
N
âl |bmodit,
âlmostuvvât ’ilmestyä’, Pi almuohtit ’levittää
(uutista)’, N âlmotit (In) ’ilmoittaa’, N âl |bmâ (Pi
Lu In) ’ilmi, todellinen, oikea’, adv. Pi albma
’hereillä, valveilla’, Lu al´ma ’oikein, todella,
ilmoille’, N âl |bmâ ’ilmi’ (â. boattet ’tulla ilmi’),
âlmâ, âmmâ, âmâ ’kai; tietenkin; -han, -hän’;
näistäkin lp sanoista varmaan useat ovat suomesta
saatuja tai suomen vaikutuksen alaisina
kehittyneitä.
Johd:ia tai vanhoja sijamuotoja sanasta ilma,
ks. tätä.
SKES 1955 105, Häkkinen 1987 ES 63–64.

ilman (Agr; yl.) adv., prep. ’ohne’, oik. sanan
ilma (ks. tätä) instr. t. g. (jäädä i., i. apua t.
avutta, antoi i. ’ilmaiseksi’), ilmankin
’muutenkin’, ilmanko(s) ’ihmekö tuo (että)’,
ilmainen ~ ink ilman ’ilman; ilmaiseksi’,
ilmais%eks ’ilmaiseksi’, ilmanki ’muutenkin,
ilmankin’ | ka ilmain, ilman ’ilman; muutenkin;
suotta; muutoin; ilmaiseksi, maksutta’, ilmaine
’ilmainen, maksuton’, ilmainko ’ilmankos’ | ly
ilmai ’ilman, ilmankin, muutenkin’ | ve ilma
’ilman’ (i. minuta ’minutta’) | va ilm5a id. (i.
leivättä) | vi ilma ’id.; ilmaiseksi, maksutta’ | li
‰ılma, ilm, ilmq, ilmql ’ilman’
= lpN âlma ’ilman’ (â. vækketâkgâ ’ilman
apua’, â. lokgâkæt |ta(i) ’lukematta’ jne.; sm
vaikutusta).
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Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Wiklund 1894
LpChr 55 (+ lp), Kettunen 1938 LivW 71 (+ li), SKES 1955
105 (+ ka ly va), Häkkinen 1987 ES 63.

Ilmari, Ilmarinen (kansanr. myös Ilmalainen,
Ilmanen, Ilmollinen jne.) ’alk. ilman jumala /
urspr. der Gott der Luft und des Wetters’, vrt. Agr
»Ilmarinen Rauhan ia ilman tei (so. tyynen ja
myrskyn teki) ia Matkamiehet edheswei».
Kansanrunoissa I. esiintyy myös taivaan
tähdittäjänä, Sammon takojana, jopa koko
taivaankannen tekijänä sekä yleensä seppänä,
mikä varmaan on myöhempi piirre. Muinaisten
lappalaisten Ilmaratshe l. Ilmaris < sm.
Johd. sanasta ilma, ks. tätä. Samanlainen johd.
on votj i7nmar, inmar, immar, (n. v. 1770) ilmer
’jumala’.
Wiedemann 185l GrWotj 9 (sm Ilmari ~ votj Inmar),
Castrén 1853 FMyt 316 (sm ~ votj lp), K. Krohn 1907 OM
1 623 (sm > lp), SKES 1955 105.

ilme ’Miene, Erscheinung’ (merk:ssä ’ilmaus’
Kilpinen 1837, nykymerk. 1899; sm > vi ilme
’ilme’), ilmiö (Europ 1853), ilmaus (Ahlman
1865) ovat sanan ilma (ks. tätä) pohjalta
sepitettyjä uudissanoja.
ilmi ks. ilmaantua.
ilminen (kaakkmurt.) ’ihminen / Mensch’ ~ ink
ilmih‰ın id. Todennäk. sama sana kuin ilminen
(murt.) ’selvä, todellinen, ilmeinen’ ja sukua
konneksiolle ilmo ihminen (melko laajalti murt.)
’oikea, kunnon, kelpo; tavallinen; aikuinen
ihminen’.
Sanan ilma, ilmi johd:ia, jotka ovat
tarkoittaneet ’ilmielävää, todellista ihmistä’,
nähtävästi
vastakohtana
haamu-,
varjo-,
taruolennoille sekä manalaisille, siis samaa kuin
lpN âl |bmâ-olmu«s, In olma-olmooVz, Ko (elm-ålma«z,
Kld olm-olme7nzV , T (alm-olm{i j »ilmi-ihminen», so.
’todellinen ihminen (venäjänlapin saduissa vain
staalot, paholaiset ja jättiläiset nimittävät näin
ihmistä); erinomainen, kunnon ihminen’.
Sm sanaan ilminen rinnastuvia, sanan ilma
vastineita t. niiden johd:ia näyttävät olevan lpE
almedje, Pi almma«s, Lu almatj ’ihminen’, N
âlmâ«s
’henkilö,
johon
suhtaudutaan
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myötätuntoisesti’, N âlmai (E In Ko) ’mies’ (<
*ilmaj; us. murt. 1. tavussa o: Pi N olmai jne.,
mikä on toista alkuperää olevan sanan olmu«s
’ihminen’ vaikutusta) | vogI elqm-xolqs, L j%elmkals, P %elqm-x%olas ’ihminen’ (I xolqs, L kals id.,
vrt. E kal5as ’vieras’).
Setälä JuhlakThomsen 1894 238 (sm ~ lp olmuj, olmyj,
olmu7nVc), Setälä 1896 SUSA 14:3 37 (sm ~ lp olmai),
Genetz 1896 ETV 41 (+ vog), SKES 1955 105–06 (+ lp
âl |bmâ-olmuVs, âlmai; lp olmuVs ~ tVser ulmo, uƒlmo ’mies,
aviomies’).

ilmoittaa ks. ilmaantua.
ilo (Agr; yl.) ’riemu; (murt.) ääni, meteli / Freude;
Lärm’, iloinen, iloita, ilahtua, ilakoida, iloton ~
ink ilo, iloita; illoisa ’iloinen’, ilokas id., ? ilata
’siistiä, hieman siivota’ | ka ilo ’hupi, huvi,
hauskuus, ilo; ilonpito, vallattomuus, kemut;
ilonpitäjä, vekkuli; kumma, ihme’, iloine; iloisa
’iloluontoinen, iloinen; hauska, miellyttävä;
kaunis, korea; tyytyväinen’, ilota ’laulaa, soittaa,
pitää hauskaa’, ilotoin; ilo(i)kas ’hauska,
remuava, leikkisä; korea’ | ly ilo ’ilo, riemu’ | ve
ilo ’nauru, ilo’, iloi7ne ’iloinen’, ilokaz ’naurettava,
hullunkurinen’ | va (Kukk) ilo ’ilo’, iloza ’kaunis’,
? ilata ’korjata, siistiä’ | vi ilu, E ilo ’kauneus;
(murt.) koriste; ilo, riemu’, ilus ’kaunis’, ilutu
’ruma’, ilutseda ’nauttia (kauneudesta); komeilla,
koreilla’ | ? li il5a ’luonto, luonne’
? = lpPi âllo ’halu, taipumus’, âlotit, Lu al%otit
’koettaa, houkutella, suostutella’. — Sm > lpLu
ill%o, N illo, In ilo ’ilo’.
Ganander 1786 NFL 1 236 (sm ilotoin ~ vi illoto), Ahlqvist
1856 WotGr 125 (sm iloisa ~ va iloza, vi ilus), Ahlqvist 1859
Anteckn 86 (sm ilo ~ ve ilo), Anderson 1893 Wandl 129
(sm > lp illo), Kettunen Vir 1934 224 (sm ilo ~ vi ilu, li il5a),
SKES 1955 106 (+ ka ly; sm ~ ? lpPi âllo), Häkkinen 1987
ES 65.

ilska ’kiukku, pahuus tms. (Hemm 1616);
eläimen halventava nimitys (Satak) / Zorn,
Bosheit; Viech’, ilsko (Satak) ’erilaisista tuhoa
aiheuttavista eläimistä käytetty nimitys’, ilskata
(harv. länsimurt.) ’ilakoida, telmiä; metelöidä,
mellastaa, pitää peliä; haavasta: ärtyä, vihoitella’
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< nr mr ilska ’kiukku, pahuus, äkä, viha,
raivo’ (= mn íllska ’paha tahto; pahuus; vahinko,
onnettomuus’).
Streng 1915 NRL 4l, SKES 1955 106.

ilta (Agr; yl., et. itämurt.) ’Abend’, iltainen,
iltama ’alkuilta (murt.); illanvietto (uud.)’,
illallinen, illastaa ~ ink ilta; iltain ’ilta-ateria;
illansuu’ | ka ilta; illalline ’ilta-ateria;
iltajumalanpalvelus; eilisiltainen; iltaan kuuluva,
ilta-’, iltaine ’ilta (demin.); illallinen’, illatt«su ’ilta,
iltamyöhä; illatsu, illanistujaiset, tanssit’, illaistoa
’syödä illallista, illastaa; suorittaa iltaruokinta’ | ly
ild (mon. -ad) ’ilta’, ildai7ne ’illallinen, ilta-ateria’,
ilda«stada ’syödä illallista’ | va (Kukk) ilta; iltaina
’iltanen’ | viE ilda ’myöhään’, ildane ’myöhäinen’
(Vaivara ildane ’illallinen’ < sm).
Vaigla 1926 EKeel 5 19 (vi murt. (Vaivara) ~ sm iltainen),
SKES 1955 106 (sm ~ ka ly vi), Häkkinen 1987 ES 65–66.

iltti (JuslP; laajalti etup. länsimurt.), myös jiltti,
kiltti, tiltti ’kengän kieli t. päällinen, kauto; sukan
kantapää; läppä kalanpyydyksessä; tuohikontin
kansi / Zunge od. Blatt des Schuhs; Fersenteil des
Strumpfes; Klappe am Fischfanggerät; Deckel
eines Ranzens aus Birkenrinde’
? < lp âldâs ’kengän päällysnahka, kauto’.
Qvigstad 1881 Beiträge 49 (sm ~ lp, ellei lp sana ole johd.
vartalosta âl- ’ylä’), Äimä 1908 SUSA 25:1 9–10 (sm < lp),
SKES 1955 106 (sm ja lp sanat ovat joko alkusukulaisia tai
sm sana on lainaa).

ilve (Gan 1784; yl.) ’kuje, kepponen, ilkityö,
temppu; tapa, paha tapa; ihme, kumma; melu,
meteli, äänekäs ilakointi; kiire, touhu; ilme /
Streich, Unfug; Wunder; Lärm; Eile; Geste’, ilvi (:
ilven, Lönnr 1874; mahd. ei kansanom.) ’ilve’,
ilvehtiä, ilveillä ~ ink ilve ’kepponen’, ilvehtiä | ka
ilve ’ulkonäkö, kasvot; (halv.) naamataulu, naama;
väri; hahmo, muoto’, ilvehtie | ly ilve (g. ilvegen)
’kasvojen etupuoli’
? = lpN âl |vâ ’ulkonäkö, muoto (kasvojen),
ulkomuoto
sikäli
kuin
siinä
kuvastuu
tahdonvoima
(tai
sen
puute);
energia,
tahdonvoima’, Lu al´va ’pelko, kauhu; arvovalta’.
Hakulinen 1933 StF 1:2 213 (sm ~ ka), SKES 1955 106 (+ ly
lp).
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ilves (Schr 1637; yl.) ’Luchs’ ~ ink ka ilves | ly
ilvez, ilves | ve iƒl bez | va ilvez | vi ilves | li ‰ılbqks,
‰ılbuks
= lpLu alcpas, N âlbâs ’ilves’. — Sm > lpIn
iilvas.
Ganander 1786 NFL 1 237a (sm ~ vi), Fellman Käsik
(SUSA 33:3 23; + lp âlbâs), Mustonen Vir 1883 169 (+ va),
Setälä 1890–91 ÄH 38 (+ li), Kettunen 1936 NyK 50 171,
175 (+ ve), SKES 1955 106 (+ ka ly).

imelä (Vhael 1733; 1690 »Itke Turku imelästi»
’katkerasti’; yl.) ’makea, makeanhapan, äitelä,
happamaton; (mon.) ruismaltaat; imellys;
makeileva, liehittelevä; kova, kirpeä / (zu) süß,
süßlich, ungesäuert; (Pl.) Malz; schmeichlerisch;
hart’, imeliäs, imeliäinen, imeltää, imeltyä,
imellyttää;
imakka
’makeahko,
imelä’,
(kallio)imarre (Haartman 1759 himarttet,
(h)immarttijuuri, VR 1644 imara) ’Polypodium
vulgare’, imarrella ’kiitellä, makeilla, mielistellä’,
imiintyä ’imeltyä’ ~ ink imm%elä ’imelä’, imeltüä |
ka imelä ’mämmi t. mämmin tapaan valmistettu
ruokalaji; makea, imelä’, imeltyö; imitteä
’imellyttää’ | ly imel ’mämmi’, imittada ’imeltää’ |
ve imel ’makea, imelä’, imeƒl its ’vierre’,
imit(t)uda ’imeltyä (esim. taikina)’ | va (Tsv)
imel, imiä ’imelä’, (Kukk) imetƒt7süä ’imeltyä
(maltaat)’ | vi imal, (murt.) imar, (Wied myös)
ima, imane, imalik, imav ’imelä, äitelä’, mon.
imalad ’maltaat’,
kivi-imalas,
–imar
’kallioimarre’, imaldada ’imeltyä (kuten mallas)’
| li im5ab, im5abi ’makea, suolaton (esim. voi, liha,
kala, vesi)’
? = lpN âmiidit, hâmiidit ’olla kovin makea tai
erittäin hyvän makuinen’.
Toisaalta on esitetty epävarma oletus, että
imelä olisi samaa kantaa kuin imeä. Rinnastus
sanoihin votj jumal ’makea, happamaton’ | syrj
jumol, -v ’makea, hyvänmakuinen’ on
äänteellisten vaikeuksien vuoksi hylättävä.
Ganander 1786 NFL 1 239a (sm ~ vi), Wichmann 1901
WotjChr 63 (+ votj syrj), Setälä 1912–14 FUFA 12 24 (+ ?
samJr nam7naly ’makea’), Kettunen 1938 LivW 72 (+ li),
Hakulinen 1938 Hyvä Tuomas 154 (~ imeä), Tunkelo 1946
VeKÄH 424 (+ ve), SKES 1955 107 (+ va lp; votj syrj ?
sam).
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imeä (Agr; yl.) ’saugen’, imettää, imeytyä, imu
~ ink imm‰ıä, imettÜJa | ka imie, imetteä | ly imedä, –
da, imettädä | ve imda, imetada | va imiä, imettÜJa |
vi imeda, imetada | li iC mmq ’imeä’, iC mtq
’imettää’
= lp njâmmât ’imeä’, njâmâtit ’imettää’ | syrjP
7nimavn{i, -a/sn{i ’imeä’, 7nim(etn{i ’imettää’ | ostjI E
em- ’imeä’ | unk eml2o ’rinta, nisä, utare’, (vanh.
kiel.) emik ’imeä’ || samJr 7nim7ne- | T 7nimiri- | slk
7nem-, 7nim- | Km 7nimer- id. — Lp, syrj ja sam 7ntodennäk. sanansisäisen nasaalin vaikutusta.
Ganander 1786 NFL 1 238a (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845
178 (+ ostj sam), Castrén 1849 Ostj 80 (+ unk), Lindström
Suomi 1852 24 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), MUSz 1873–81 781 (+
syrj), Kettunen 1938 LivW 73 (+ li), SKES 1955 107, UEW
1988 82–83 (lp ja syrj sanat erotetaan 7n-:nsä takia eri
sanueeksi).

impi (: immen t. (JuslP, Gan 1786) immin), impu
(: immun, Flor 1702), immi (Gan) ’Jungfrau’; sana
ei ilm. ole esiintynyt kansankielessä, vaan on
kirjakieleen tullut kansanrunoista; nykymurt. vain
impeiskalvo (Kitee) ja immytkalvo (Ilomantsi)
’immenkalvo’ ~ ka impi (run.) ’impi’, impikyly
’morsiamelle hääpäivän iltana lämmitetty sauna’ |
viE impeC (g. impe; run.) ’neitsyt’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 139 (sm ~ vi), SKES 1955 107
(+ ka).

ina (Jusl 1745; Pohjanl. rannikko Peräp Länsip)
’pieni, tav. perätön nuotta / kleineres Zugnetz’,
inata ’pyydystää kaloja inan avulla’
vrt. nr ina, ena ’pieni poveton nuotta’. Lainaa
jompaankumpaan suuntaan.
Saxén 1904–05 FUF 4 96 (sm < nr), Setälä 1912–13 FUF
13 370, Karsten 1936 FmS 4 443, SKES 1955 107 (samoin),
Fjellström Norrbotten 1964–65 238 (nr < sm), Widmark
1973 Umemål 2 97–98 (samoin).

inha (Eurén 1860; Nilsiä Utajärvi) ’paha, häijy,
ilkeä, ikävä, inhottava / böse, öde, ekelhaft’, inho
(Ahlqv 1856; paik. murt.), inhota, inhottaa (JuslP,
Gan 1786; tietoja länsi- ja vars. itämurt.), inheä
(Iitti
savmurt.)
’epäsiisti,
inhottava,
vastenmielinen’, inhu (PPohjanm) ’inhottava’ ~
ink inho, inhota, inhott5a | ka inha (run.) ’onneton,
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surkuteltava’, inhota, inhottoa; inhu (run.) ’kurja,
osaton’ | va in(ea ’ilkeä’, inota ’inhota’, inott5a
’inhottaa’ | vi inetu, inutu ’ruma’, inetada, inutada
’liata, tahria, tehdä rumaksi’.

inna) ’kiima’ | li ‰ında ’pahuus; voima; into,
energia’, ind ’into, energia’
? < germ *inS%o(n), vrt. mr inna ’ulosteko,
työsuoritus’.

Ahlqvist 1856 WotGr 125 (sm ~ va), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 139 (+ vi), SKES 1955 107 (+ ka).

Grünthal 1910 EKeel 5 285 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW
73 (+ li), SKES 1955 108 (eräiden aikaisempien tutkijoiden
tavoin tähän yhteyteen asetetaan myös — epäillen — lp,
perm ja sam sanoja, jotka on pidettävä erillään), Koivulehto
Vir 1982 267 (ims < germ).

inistä (Eurén 1860; tietoja länsi- ja itämurt.)
’wimmern, winseln’, ininä, inajaa, inahtaa, inua
(et. lehmistä; Jusl 1745) ~ ka inissä ’inistä’, inuo
’ynistä, inua (lehmä)’ | vi iniseda ’ynistä’, inin
’yninä’. — Sm inua > lpN idnot, In (vanh.)
innoo∞d ’inua (lehmä)’.
Onomat. sanoja.
Ganander 1786 NFL 1 241 (sm ~ vi), SKES 1955 107 (+
ka; sm > lp).

inkivääri (Agr »sömen pite – – Ingfäria»), murt.
ink(i)fäär(i), inkvääri, inkevä(ä)ri ’Ingwer’
< nr vur ingefära, vur ingefähr, mr ingefär(a),
ingifera < kas ingever = kys ingewer < mransk
gingibre, gingivere < lat gingiber < kr zingíberis
< int.
Streng 1915 NRL 41, SKES 1955 107.

intiaani (kirjak.) ’Amerikan alkuasukas /
Indianer’
< engl Indian < esp indiano oik. ’intialainen’.
— Nimitys johtuu siitä, että Amerikan mantereen
löytäjät ja ensimmäiset valloittajat luulivat sen
olevan osa Intiaa.
SAOB 12 1933 I 338, OxfEt 1985 470.

into (JuslP, HAchrenius 1777; kansanom. vain
etup. itämurt.) ’kova halu / Eifer, Begierde’, murt.
myös ’viha, kiukku, suuttumus, meteli; kiima;
hurmostila, yliluonnollinen kyky’, innokas,
innostua; inta (STS 1776; murt. harv.) ’kiima,
into, halu’, intainen (Raam 1642; ei nykymurt.)
’kiimainen’, intaantua (us. murt.) ’innostua, yltyä,
riehaantua, kiihtyä, hurjistua’ ~ ka into ’väri,
ulkonäkö; kasvuvoima; elinvoima, terveys;
tarmo; toisten osoittama arvonanto, arvo,
kunnioitus;
lemmen
t.
arvonannon
herättämiskyky, viehätysvoima’ | vi (murt.) ind (g.

iristä (Lönnr 1874; hajat.) ’pitää pientä
tyytymätöntä ääntä, itkeä hiljaa, kitistä /
wimmern, winseln’, irahtaa, irinä ~ ink irissä
’ruikuttaa, vikistä’, irr‰ıne ’vikinä’ | va irisä
’vinkua, iristä’ | vi iriseda ’marista, napista’, irin
’marina, napina’ | li ir‰ık«sq ’hirnua’.
Onomat. sanoja.
SKES 1955 108 (sm ~ va vi), Vääri 1976 Fenno-ugr 2 71 (+
li).

irstas (Raam 1642; paik. vain kirjakielestä
opittuna) ’epäsiveellinen / lasterhaft’, (paik. länsija itämurt. myös) ’reipas, ripeä, toimelias, virkku;
vallaton, hurja; pahankurinen, äksy, korskea;
iloinen, vapaa, liikkuva, vilkas; riitaisa,
pahansopuinen, tuhlaileva; (Agr) turvallinen,
huoleton, vapaa’, irstainen (murt.) ’reipas, nopea,
eläväinen, virkku; vallaton, raju, vauhko,
pahantapainen, vikuroiva; paha, hankala; (vanh.
kiel. ja > murt.) kevytmielinen, irstas; suruton’.
Kuuluu ilm. äänneasun erilaisuudesta
huolimatta sanan *irta yhteyteen, vrt. irras l. irtas
(vanh. kiel. jo Agr) ’kevytmielinen, suruton;
tyhjänpäiväinen, turha; pettävä, petollinen;
irrallinen, irtain; vapaa’. Vastaavantapainen,
äänteellisesti epäselvä suhde vallitsee vartta ja
varsta sanojen välillä.
Thomsen 1890 BFB 174 (irstas ~ irta < baltt), SKES 1955
108.

*irta (Agr; melko laajalti länsi- ja itämurt.) ’los’:
irralla(an), -lle(en), -llinen, irtain (Martti n.
1580), irtaimisto (Lönnr 1863), irtainen (murt.)
’irrotettava; vallaton’, irtautua, irtaantua,
irtonainen, irrota, irrottaa, irti, (murt.) irtti, irki,
irkinäinen ’irtonainen’, irjetä (: irkenee) ’irrota’ ~
ink irtonain ’irtonainen, irrallaan oleva’, irti | ka
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irtanaine ’irtonainen’, irtavuo ’irtautua, päästä
irti’, irti; irallah, iralleh ’irrallaan, irti, irralleen,
erillään, erilleen’, iralline ’irrallaan t. erillään
oleva, irtonainen’, iravuo ’irtautua’ | ly iral
’ulkopuolella, ulkona’, irale, irdaƒle ’ulos’, irain(e
’ulkopuolinen’ | ve ird (g. -an) ’ulkopuoli’ (ksm
perussanan edustaja), erdal, irdal, erdas, irdas
’ulkona’, erdaƒle, irdal(e, irdha ’ulos, pois’ | va
(Ahlqv) irtä ’irti’ | (ainakin ositt. sm >) vi irduda
’irrottua, irtautua; irrottautua’, irrutada ’irrottaa,
irtauttaa’ (sm > lpN ir |dâ«suvvât, -huvvât ’avautua
uudestaan (haava)’; ve erd ? > syrj erd ’vainio,
avoin paikka’)
? < baltt, vrt. liett ìrti ’avautua, ratketa’, latv
irt (prs. irstu) ’erota, purkautua’, %erst (: %erd-)
’erottaa, ratkoa (ommel)’, %erds ’höllä, irtonainen’,
irdens ’murea, möyheä, kuohkea’, liett ard/yti, latv
5ard‰ıt, ird‰ıt ’erottaa, ratkoa; kouhia’. Ks. myös
irstas.
Thomsen 1890 BFB 174 (sm, myös irstas ~ va ve < baltt),
Kalima 1936 BL 104 (+ ka; ?? < baltt), Uotila Vir 1947 143
(ve > syrj), Saareste 1953 Suomi 106:3 13 (+ vi), SKES
1955 108 (+ ly; sm > lpN; ims ? < baltt), *Savela 1961 KV
41 140– 65 (omap.), EEW 1982–83 514–15.

irvi (Jusl 1745; paik. länsi- ja itämurt.) ’rako;
nälvijä, virnistelijä; ivailu, irvistely / Ritze, Spalte;
Grimassenschneider; Spöttelei’, irviin, irvissä,
irvessä, irvillä(nsä), irvellänsä, irvihammas
(Finno n. 1580), irvistää; irvo ’pärepihti’, irvottaa
’nauraa leveästi t. ivallisesti, näytellä hampaitaan;
ivata, ilkkua, kiusoitella; olla raollaan t. rumasti
auki; näkyä, pilkottaa’ ~ ink irvillÜJa, irvistÜJa | ka
irvallah, –lleh, irvah ’raollaan, irvellään’, irvisteä,
irvottoa ’olla rumasti auki t. raollaan; irvistää,
nauraa pilkallisesti’, irvi«skö ’nauraja, irvihammas;
irvisuinen’ | ly i/rvi«stada, irvottada | ve 7nirvi«stada
’irvistää’, 7nirvi«sk ’irvihammas; heiveröinen
olento’ | va irvillÜJa: amp5ad i. ’hampaat irvillään’,
irvissÜJa ’irvistää’ | vi irvakil ’irvessä, irvellä(än),
raollaan, puoliavoinna’, irve ’irvistys, irve,
virnistys’, irvhammas ’irvihammas’, irvida,
irvitada ’irvistää, virnistää’ | li irtq ’irvistää’.
Samantapainen sana on lapissakin: E nirvet
’nyrpistää nenäänsä’, Lu (s)nirv%ot, N nir |vot
’irvistää, irvistellä’, nir |vit (Lu In) ’irvistää’, Kld
n{i¢rva«sed ’irvistellä’.

I 221

Ganander 1786 NFL 1 242a (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
115 (sm ~ vi), Kettunen 1915 Suomi 4:15 112 (+ va), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 25 (+ lp), Kettunen 1938 LivW
75 (+ li), SKES 1955 108 (+ ka ly).

isintimä (JuslP, Gan 1786; itämurt.), isintämä
’isäpuoli / Stiefvater’ ~ ink isintimä | ka isintimä,
isintämä | ly i«zi7nd' im, i«zindam, i«zindäm | ve
i«zindam | va izintimä.
Johd. sanasta isä, ks. tätä; vrt. emintimä.
Ganander 1786 NFL 1 243 (sm ~ ka), Ahlqvist 1856 WotGr
125 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), SKES 1955
109 (+ ly).

iskeä (Agr; laajalti länsi- ja itämurt.) ’schlagen’,
murt. myös ’punoa (köyttä), kerrata (lankaa);
kutoa nauhaa jne.’ (Agr mm. »Ja mine isken
teiden cansan ydhen ijancaikisen Lijtton»), isku,
iskeytyä; iskos ’isku; kitti, tahdas, liisterimäinen
taikina’, iskostaa ’peittää, tukkia tahtaalla,
liisterillä (esim. tynnyrin reikä)’, iskostua (Gan
1786) ~ ink iskiä ’lyödä, iskeä’, isku | ka iskie
’iskeä, lyödä; teurastaa; tehdä nauhaa t. vyötä
pujottelemalla, palmikoimalla; seurata jälkiä,
vainuta’, isku ’isku, teurastus’ | ly i«skedä, -ie
’lyödä, iskeä; teurastaa’, i«sku ’isku, lyönti’ | ve
i«skta, i«sktä ’lyödä, iskeä; teurastaa’ | va iht«seä,
(Kukk)
iskiä
’iskeä, lyödä’, izzettü l(enka
’kerrattu lanka’ | vi iskida ’kerrata (lankaa),
punoa yhteen, yhdistää; vaania, väijyä (esim.
hylkeitä)’. — Sm > lpLu iskat ’etsiä’, N
is |kât ’silmäillä, tutkia, tarkastaa; vakoilla’, In
iska∞d ’tarkkailla, seurailla (poroja)’.
Ganander 1786 NFL 1 243a (sm ~ vi), Sjögren 1833 GS 1
565 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), Nirvi 1944
Sanankieltoja 212–13 (+ ka), Posti 1950 SUST 98 386 (+
ly), SKES 1955 109 (+ vi; sm > lp).

iskias ’lonkkahermon särky / Ischias’, paik. länsija itämurt. asuissa hiski, hiskias, hissi, hissiainen,
hissiäinen, iski, iskiainen, iskiäinen, issiainen,
issias, issiä, issiäinen
< nr lat ischias id. (< kr, vrt. iskhíon
’lonkkanivel’).
OxfEt 1985 486.

SSA

ismen (itämurt. etup. Karj) ’paha tapa, oikku,
kuje, kolttonen; vaiva, kipu; hiukka / schlechte
Angewohnheit, Laune, Streich; Plage, Schmerz;
kleine Menge’, ismenä ’kuje, vika, syy (Lönnr
1874), petos (Korpiselkä)’ ~ ka ismenä ’petos,
kavallus; pettymys’, ismenie ’pettää, kavaltaa;
vastustaa (määräystä), olla tottelematon’ | ly
izmenäine (itk.) ’petos, pettymys’
< ven izména ’petos, kavallus, petturuus’,
izmeníƒt ’pettää, kavaltaa’.
Lönnrot 1874 SRS 1 334 (sm < ven), Ojansuu 1907 KKO
73 (ka < ven), Kujola 1944 LyS 93 (ly < ven).

iso (Agr isoi; etup. länsimurt.) ’groß’, isoinen,
mon. isoiset ’suuret, suurelliset, mahtavat,
ylhäiset’, isotella ’suurennella, ylvästellä’ ~ ink
isost ’paljon’ | va (Kukk) iso ’suuri’.
Johd. sanasta isä, ks. tätä. Varmaan hylättävä
on rinnastus sanaan mdM oƒt/su ’iso, suuri’.
Ahlqvist 1861 MMdGr 165 (sm ~ mdM), Blomstedt 1869
HB 74–75 (iso ♦ isä), SKES 1955 109 (~ mdM, viittaus isä
sanaan).

isota (Agr; vain heng. kielessä) ’olla nälissään,
haluta, tavoitella / Hunger haben, nach etw.
hungern’ (Agr »Autuat ouat ne, iotca isouat, ia
ianouat wanhurskautta») ~ ink iso ’halu, himo’,
isota ’haluta, himoita’ | ve (jos tähän:) izo, iz%o7ne
’rakas, armas’ | va iso ’halu, himo, ruokahalu’ | vi
isu, E iso id., isuda, isuneda ’tuntea nälkää’.
Ganander 1786 NFL 1 245 (sm ~ vi issonema), Aminoff
1869 WirSS 13 (sm ~ vi isu), Lönnrot 1874 SRS 1 337 (sm
~ vi iso), Tunkelo 1912–13 FUF 13 97, Tunkelo 1946
VeKÄH 247 (ve izo ~ ? vi iso, isu), SKES 1955 109.

ispinä (JuslP; KPPohjanm) ’suolattu, hienoksi
hakattu tali, höystö, pylsy / gesalzener, fein
gehackter Talg’
< nr murt. ispen: i.-korv ’silavamakkara’, isl
íspen ’rasvalla täytetty eläimen peräsuoli’.
Pakarinen (Erämetsä) Vir 1938 108–09, SKES 1955 109.

istua (Agr; yl.) ’sitzen, sich setzen’, istahtaa,
istuskella, istuttaa (Agr), istutus, istuutua, istuin,
istukas (Aspegreen 1745), istunto (’asuminen’
RWL 1759, nykymerk. asiak. 1812), istualla, -lle,
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-lta ~ ink istua; issutt5a ’istuttaa’, istuell5a,
istuisill5a ’istuallaan’ | ka istuo, issuttuo, istuutuo |
ly i«studa ’istua’, i«stu(t)tada ’asettaa istumaan,
sijoittaa, panna, istuttaa (kasveja)’ | ve i«stta ’istua’,
i«stutada ’panna istumaan, istuttaa (kasveja)’ | va
issua ’istua’, isutt5a ’istuttaa (esim. kaalia)’ | vi
istuda ’istua, istuutua’, istutada ’istuttaa’, iste (g.
istme) ’istuin’ | li istq ’istua’, i«st‰ım, ist‰ım ’istuin,
tuoli’ (sm > lpIn i«sta∞d (Ko Kld T) ’istuutua’; lpLu
hijhtam, (mon.) N hii |tâmâk, In i«stameh ’housujen
takamukset’)
= md ozams ’istuutua’, E ozado, M ozada
’istualla; rauhallisesti’, E ozavtoms, M ozaftÄqms
’istuttaa, panna istumaan; rauhoittaa’. — Md sana
osoittaa, että sm jne. -tu- on johdin ja
alkuperäinen vart. vain is-.
On myös arveltu, että kyseessä olisi ieur
lainasana, vrt. ieur *%es- ’istua’: m-int 5Fas-t%e, av
5aste ’istuu’, kr hy%es-tai id.
Ganander 1786 NFL 1 245a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 125 (+ va), Boller 1856 SbAW 22 126 (+ md),
Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), Ojansuu 1907 KKO 73 (+
ka), Äimä 1919 SUST 45 134 (sm > lp), Kettunen 1938
LivW 77 (+ li), SKES 1955 109 (+ ly), Häkkinen 1987 ES
66, UEW 1988 629, Koivulehto 1988 UAJ Neue Folge 8 3–
4 (< ieur).

isvosikka (Lönnr 1874; itämurt.), isvossikka,
issikka, vosikka, vossika ’ajuri / Fuhrmann’ ~ ink
izvassikka | ka isvo«s«siekka | va (Kukk) izvo«s«sikka |
vi iisvosik, visvassikas id.
< ven izvózVcik id.
Lönnrot 1874 SRS 1 339 (sm < ven), Lönnrot 1886 Lis 203,
SKES 1955 110, Plöger 1973 RL 57.

isä (Agr; yl., murt. myös ’uros’) ’Vater;
Männchen’, iso (demin., run.) ’isä, isäkulta’,
isällinen, isätön, isintimä (ks. tätä), isäntä (ks.
tätä), isänen (murt.) ’ukkonen’ (vrt. Agr Isoin
Ilma id.), yhd. isoisä, isäpuoli, (jo Agr) isänmaa,
(murt.) isäkissa ’uroskissa’ jne. ~ ink isä, (run.)
isoi ’isä’ | ka isä ’isä, (au i«zä myös) koiras’,
isähirvi ’uroshirvi’, iso(i) ’isä’ | ly i«za, i«zä ’isä,
koiras’ | ve i«za id. | va isä | vi isa, E esä, edsä, jedsä
’isä’, murt. isu ’ukkonen’ | li iz5a ’isä’

SSA
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= lpKld (a´VzzV ’isä’ (sm isä sanan äännevastine) ~
N (murt.) æVc, æVcVce, In eeVci, Ko %e´VcVc#e, T jie´VzzV #e id.
(viE esä sanan äännevastineita) | t«serL qzä, I iza,
i/za ’vanhempi veli; isän nuorempi veli’ | vogI L
ÜJa/s ’äidin isä’ | unk 2os ’ikivanha; esi-isä’, (HB,
akk.) isemucut ’isämme’ || samJr n‰ı/se | Jn ädÜaJ , ede
| T jase | slk %es, as, %ex%e, %ex ’isä’. — MdM oƒt/sä

itikka ’hyönteinen, toukka, mato’, (Kukk) iƒt/sikka
’eräiden hyönteisten ja pienehköjen eläinten
kuten kovakuoriaisten, hiiren ja hillerin nimitys’ |
vi murt. itikad ’pienet, puolikasvuiset hailit,
joita saadaan nuotalla kalastettaessa’.
On esitetty otaksuma, että itikka olisi samaa
kantaa kuin itää, itu.

’isän vanhempi veli’ on äänt. syistä tästä
erotettava.

Ojansuu 1920 Pn 143 (sm ~ ka), Ruoppila 1943 Kotiel 135
(~ itää, itu), Rapola Vir 1944 64 (+ va vi), SKES 1955 110.

Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Gyarmathi 1799
Aff 70 (+ unk), Klaproth 1823 AP 145 (+ sam), Castrén
Suomi 1845 181 (+ samJr), Sjögren 1849 MélR 1 206 (+
li), Lönnrot 1854 Enare 264 (+ lpIn eeVci), Ahlqvist 1856
WotGr 125 (+ va), MUSz 1873–81 857 (+ mdM tvser),
Setälä 1890–91 ÄH 233–34 (+ ka ve), Liimola 1950 SUST
98 137 (+ vog), Posti 1950 SUST 98 386 (+ ly), SKES
1955 110, FUV 1955 16 (+ lpKld âVcVc#e = (a´VzzV ), Joki 1956
FUFA 32 47 (mdM ei tähän), TESz 3 1976 39–40, MSzFE
1978 516–17, Häkkinen 1987 ES 66–67, UEW 1988 78 (?
mdM).

itkeä (Agr; eniten itämurt.) ’weinen’, merk. murt.
myös ’tihkua, norua, vuotaa, valua’, itkettää, itku,
vesi-itko ’vettä tihkuva (maa)’ ~ ink itkiä, itku | ka
itkie ’itkeä, laulaa itkuvirttä; laskea läpi vettä,
vettyä, kostua, tihkua’, itketteä, itku | ly itkedä, da ’itkeä’, iƒt kettädä; itk, itku ’itku, itkuvirsi’ | ve
itkta, itkƒtä ’itkeä’, itk (g. –un) | va itk(ea, (Kukk)

isäntä (Agr; yl.) ’Hausherr’, isännyys, isännöidä
~ ink isäntä | ka isäntä ’isäntä; aviomies; (myt.)
haltija’, isännys ’isännyys’, isännöijä | ly i«zänd(e),
i«zand((e) ’isäntä, omistaja; aviomies; haltija’,
i«zandoita ’isännöidä’ | ve i«zand, i«zanduz, i«zand%oƒta

Ganander 1786 NFL 1 248 (sm ~ vi), Porthan 1786 OS 4
139 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1 196 (+ li), Ahlqvist
1856 WotGr 86 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve),
SKES 1955 (+ ly).

| va (Kukk) isäntä, (kreev) isand | vi isand, E esänd
’herra; isäntä’, isandus, E esändüs ’herruus’,
(kirkkok.) Issand ’Herra’ | li iz5and ’herra’. — Sm
> lpN ised (Lu Ko), In i«z«zeed ’isäntä’.
Johd:ia sanasta isä, ks. tätä; vrt. emäntä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (sm ~ ve), Hunfalvy 1866 NyK 5
421 (sm > lp), Aminoff 1869 WirSS 12 (+ vi), Ahlqvist
1871 KO 15 (+ li), Kettunen 1915 Suomi 4:15 90 (+ kreev),
SKES 1955 110, Häkkinen 1987 ES 67.

itara (Jusl 1745; us. murt.) ’saita / geizig’, merk.
murt. myös) ’hidas, saamaton’, itaruus (Agr),
idartaa ’kitsailla, käyttää jtak säästäen’, itaroida
id. ~ ka itara ’itara, saita’, itaroija ’olla saita,
säästää kovin’, ijartoa ’säästää, elää visusti’.
itikka ’sääski, hyönteinen (Jusl 1745; eniten
itämurt.); (mon.) lampaat ja vuohet, nautakarja
(Gan 1786; Satak EKPohjanm) / Mücke, Insekt;
(Pl.) Vieh, Rind’ ~ ink itikka ’kovakuoriainen t.
muu hyönteinen; eläin’ | ka itikkä ’hyttynen,
sääski’, itikkäine id., itikkö ’pieni mato’ | va

itkiä, itku | vi itkeda, itk (g. -u) ’itku, itkuvirsi’ | li
itkq ’itkeä’, itktq ’itkettää’.

itse (Agr; yl.) ’selbst’, itsekäs (Varelius 1847),
itsellinen; itsenäinen (Lönnr 1836; aik. murt.
itsanainen,
JuslP
ihtanainen), itsenäisyys
(Kilpinen 1847), murt. itsetön ’tajuton’ ~ ink itse |
ka it«se ’itse; vaikka; ja’, it«selline ’muista
riippumaton, itsenäinen’, it«setöin ’isännätön
(esim. hevonen); ymmärtämätön, voimaton (esim.
lapsi), vaivainen, pyörtynyt, tiedoton, tolkuton;
orpo; rikkinäinen’, itt«senäine ’yksityinen; muista
riippumaton, itsenäinen’ | ly it«se, itt«se- | ve it«se
’itse; oma’, it«sh‰ı7ne ’sukulainen; jolla sukulaispiiri
on pieni (P); kaatumatauti (E)’ | va ize, izze,
(Kukk) ittse, ittsä ’itse’ | vi ise, E esiC ’itse; oma;
eri, erittäin; sitä paitsi’, isegi ’jopa, vieläpä, –kin, kaan, -kään’ | li ‰ıC «z ’itse’, i«ze7nt«s ’oma’ (sm > lpN
iccâlâssii, iccâlis ’itsestään’)
= lp jie«s, In jieVc ’itse’ | mdE e/s, ä/s, M e/s ’itse;
oma’, E e/s orma ’kaatumatauti, kouristus’ | t«ser
q«s-, «s-, i«s-: L q«ske, «ske, I «ske, i«ske ’itse; oma’ | votj
aƒt/sim, -id, -iz, aƒt/s{im, -{id, -{iz ’minä, sinä, hän itse’
jne. | syrj aƒt/s{im, -{id, -{iz id. | vog is: P is ’ihmisen

SSA

varjo; elävän t. kuolleen ihmisen läpinäkyvä,
harhaileva »henki»’, E ‰ısqj-k%orqw, I is-koar, L is-kor,
P is-xor ’haamu; elävän ihmisen varjosielu, joka
tavallisesti on hänen ruumiissaan; henki’ (kor jne.
’kuva, hahmo’), L jiw-is ’puun varjo’ | ostjE is, ¥ıs,
P ¥ıs ’sielu, henki, elämä’, E P is-x#or, ¥ıs-x#or
’haamu; kuvahainen; varjo, varjokuva’ | ? unk iz,
íz, ísz, isz ’kuolio, syöpä; paha ientauti,
sammastauti pikkulapsilla; sielullinen pakottava
syy, todennäköisesti vahingollinen’.
Sanan alkuperäinen merkitys todennäköisesti
’varjo’, josta ’varjosielu, sielu’; pron.-merkitys
myöhäisempi, samaten kuin esim. sanoilla m-int
5atm5a ja hepr nefe«s ’sielu; itse’. Sm itsetön
’tajuton’, ve it«sh‰ı7ne ja md e/s orma ’kaatumatauti’
sisältävät muiston vanhasta merkityksestä:
alkukantaisen käsityksen mukaan ihminen tämän
taudin kohdatessa menettää sielunsa. Unk taholla
on oletettu kehitystä ’varjosielu’ > ’(kuoleman
jälkeen) pelottava haamu’ > ’sairautta aiheuttava
henki’ > ’sairaus’.
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ vi lp), Sjögren 1821 GS l 30
(+ t«ser votj syrj), Sjögren 1832 MP 6 161 (+ ka), Hunfalvy
1856 MNyszet 2 326 (+ md), Donner 1879 Verwandtschaft
105 (+ ve va li), Paasonen 1909 SUSA 26:4 6–10 (+ vog
ostj ? unk), SKES 1955 110–11 (ei unk), FUV 1955 16,
TESz 2 1970 251, MSzFE 1971 328–29, Häkkinen 1987
ES 67, UEW 1988 79.

itä (Agr; yl.) ’Ost(en)’, i.-kaakko, -pohja (Agr
’koillistuuli’), itäinen ~ ink itä, -kakkoi
’itäkaakko’, –pohja ’koillinen’ | ka (? < sm) itä | va
itä | vi ida ’itä; (murt.) koillinen’, idakagu
’itäkaakko’, idapYohi ’koillinen’ | li id5a ’koillinen’,
id5a-puC oi ’pohjoiskoillinen’. — Li > latv idis,
idus ’koillinen, koillistuuli’.
Todennäk. kuuluu yhteen sanan itää kanssa
(ks. tätä), alkumerkitys ’suunta, josta aurinko
nousee eli »itää»’.
Ganander 1786 NFL 1 247 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
253 (sm ~ vi li; li > latv), Anderson 1893 Wandl 42 (~ itää),
SKES 1955 111 (+ va).

itää (Agr; yl.) ’keimen’, idäntyä ’itää’, idättää,
ide ’itu’, itu, (murt.) ito ’itu‚ itämiskyky’ ~ ink
ittÜJa, iättÜJa | ka iteä, ijätteä; itoine ’itu’ | ly id'ädä, ada ’itää’, id(e (mon. -g(ed) ’ide’,
idoi7ne
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’itämistilassa oleva, itu’, id'ud'auh (mon. -od)
’mallasjauhot’ | ve id'äda, id'ada ’itää’, id'ätada
’idättää’, id'eged ’idut’, id'u ’itu; vierre’ | va itÜJa,
(Kukk) ittÜJa | vi idaneda, idutseda, E idone- ’itää,
nousta idulle’, ida (g. ida, ea; Wied), ide (g. ide,
-me), idu (g. eo, idu), E ido (g. eo) ’itu’, (Wied)
idustada, idutada, eatada ’idättää’ | li iC ddq
’itää’, iC dgqz, id%uC g ’ide’, id5anttq ’idättää’ (sm > lp
ittet ’ilmestyä, tulla näkyviin; (murt. myös) itää’,
i∞ded ’aamu’ (< *idäntä), it |ten, itten ’huomenna’
(< *itäjänä), (murt.) itto ’itu’ sekä > nr murt. Sm
idor ’idut’)
? = ostjI et- ’uida (virtaa) ylös, nousta (kala);
syntyä (kuu)’, 3Üat- ’nousta (ruoho), tulla näkyviin
(lehti); syntyä (kuu); sattua, tapahtua’, E P et’nousta, tulla näkyviin; onnistua, menestyä
(pyynti, työ); (E) kasvaa, (P) lähteä matkalle’. —
Toinen mahdollisuus on se, että ims verbin
vastine on lp âccet ’nousta (vuorovesi); (murt.)
lisääntyä; vuotaa; uhkua (jänkä talvella)’, jolloin
sanan alkumuoto olisi *i:t:«sä- ja ostj sana olisi tästä
yhteydestä erotettava.
On myös ajateltu ims sanueelle ieur
originaalia: < ieur *7g%ei-, *7g‰ı- ’itää, jakaantua,
puhjeta (kukoistukseen)’, jota edustaisi ims taholla
i-; loppu -tä- joko kuvastaisi ieur d-laajennusta
*7g‰ı-d- t. *7g%ei-d- (> liett «zydˆ|eti ’kukkia’) tai olisi
omap. johdin. Ks. myös itä.
Ganander 1786 NFL l 247a (sm itu ~ vi), Schott 1849
AltSpr 96 (sm itä ~ lp i∞ded), Qvigstad 1881 Beiträge 85 (sm
itää ~ lp ittet; sm itu ~ lp itto), Anderson 1893 Wandl 42 (+
li; lp mahd. < sm), Setälä 1896 NyK 26 401–02 (+ ka ve),
Genetz 1896 ETV 5 (sm itää ~ lp âccet, ostj), Saxén 1895–
98 Lånord 130 (sm itu > nr murt.), Paasonen & Donner
1926 OstjW 20 (sm itää sanaan erheellisesti yhdistetty votj
ud- ’kasvaa esiin (kasvit maasta)’), E. Itkonen 1946 FUF 29
264 (lp ittet < sm), SKES 1955 111 (lp ittet ? < sm; sm ~ ? lp
âccet, ? votj ? ostj), UEW 1988 85–86 (sm ~ ? ostj tai
mahd. lp âccet), Koivulehto 1988 UAJ Neue Folge 8 4-5 (<
ieur).

iukku, iuku (paik. länsi- ja itämurt.) ’vinkuva,
potkiva, niskuroiva (huonotapainen hevonen);
äkäinen (ihminen) / winselnd, ausschlagend,
störrisch (Pferd); zänkisch’, iukua (Lönnr 1874),
iukkia, iukaista ’vingahtaa, äännähtää kimakasti;
potkaista kiukuissaan (tav. hevosesta)’ ~ ka
iukkoa, iukuo ’äännellä (vihainen hevonen)’ | viE
iukama, iukelema ’potkia (takajaloilla) ja samalla

SSA

huutaa (hevonen)’ | li iC ukq, iC uk«sq, iC uk«slq
’iukua, huutaa vihaisesti (hevonen)’.
Onomat. sanoja, vrt. sm ka iu vihaisen
hevosen ääntä kuvaava interj.
Kettunen 1938 LivW 79 (sm ~ li), SKES 1955 111 (+ viE).

iva (Jusl 1745; eri tahoilla murt.) ’pilkka / Hohn,
Spott’, ivata, ivaus; ivoa (Lönnr 1874; ei murt.)
’naureskella’, ivoillaan (LaatKarj) ’pilanpäiten’.
Alkuperä epäselvä.
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ja (Agr; yl.), murt. jah ’sekä; (murt.) myös / und;
auch’, (Agr) sekä — ja ’sekä — että’ ~ ink ja ’ja;
myös’ | ly ja | va ja, jah | vi ja | li ja ’ja’ (sm > lpE
jih, Pi ja, jah, Lu ja, N jâ, In jia, Ko ja ’ja’; Ko
’myös’)
< germ, vrt. goot jah ’ja; myös’, jah — jah
’sekä — että’, mas mys ja, mys joh, mn ja(h) ’ja’.
Hallenius 1732 BorFenn 41 (sm ~ germ), Ganander 1786
NFL 1 250 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 428 (sm
~ vi lp), Thomsen 1869 GSI 118 (+ va li; ims < germ),
Genetz 1890 Partikk 175–76 (ims omap., vrt. jahka, jakka),
Qvigstad 1893 NL 11 (lp < sm), Bergsland 1946 RøroslpGr 107 (lpE omap.), SKES 1955 111 (+ ka ly; ims <
germ), Sköld 1961 Kriterien 90 (lpN todennäk. omap.).

jaa (yl.) arveleva, myöntävä jne. interj. / Interj.
zum Ausdruck des Zögerns, Bejahens usw., jaa
minäkö ’minäkö’, jaa jaa, siinä lienet oikeassa;
jaajaa (lievä varoitus), jaa-ah (kummastusta ym.
ilmaiseva), jaaja, jaajah (ilm. myöntymystä,
lievää varoitusta tjs.), jah, jajah (mm.
myöntymys), jaaha, jaha, jahah ’vai niin, no
niin’, vanh. kiel. jaa (ia, ja) ’kyllä (myöntävä
vastaus)’ (Agr »wskocos – – ? Ja racas Herra») ~
ink j5aha ’vai niin’ | vi jah ’kyllä, niin, jaa, joo’,
jajah ’kyllä (vain)’
< mr jaa, ia, nr ja ’niin, kyllä’, mn já
vahvistava, myöntävä interj., nt ja, goot ja jne. —
LpE j5ah ’niin, kyllä’, N j5a ’niin, niinkö, vai niin
(usein lievästi epäillen)’, j5a-a emf. ’kyllä’, j5a-ja
’jaa, jaa (us. pettymyksen ilmaus)’, In jiaia ’niin’,
jiaia-iaia ’vai niin, niin’, Ko jiJa ’jaa, vai niin’ ainakin
useimmiten kai suoraan < sk.
Ganander 1786 NFL 1 250 (sm < germ), Genetz 1890
Partikk 92, 136, Halász 1891 SvLp 4 80 (lp < sk), Streng
1915 NRL 42–43 (sm < vur mmr), SKES 1955 111.

jaakkari, jaakkeri, jakkari, jakkeri (Lönnr 1874;
itämurt.) ’ankkuri / Anker’ ~ ka joakkeri,
joakkori, juakku/ri, d'aakkeri ’ankkuri, riippa’ | ly
d'aker ’ankkuri’ | ve d'ak/r, d'ako/r ’(onkimiehen)
uppikivi’, j5akor ’ankkuri’ | va j5akkari | viE
jaakre, jaakri id.
< ven jáko/r ’ankkuri’. — Ven taholta myös
lpKo j5akk(ar (Kld T) id.
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm < ven), Ahlqvist 1856
WotGr 125 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (ve < ven),

K 226

Lönnrot 1874 SRS 1 346, 349, Mikkola 1894 SUST 8 179
(+ ka viE), Kujola 1944 LyS 26 (ly < ven), SKES 1955 112,
KKSK 1958 48 (+ lp).

jaala (Lönnr 1874; etup. Suomenl. rannikko ja
saaret) ’suuri avoin purjevene / großes
ungedecktes Segelboot’ ~ ink j5ala ’yksimastoinen
purjealus’ | au jualu ’eräänl. purjelaiva’, jaalu
’teräväkeulainen, kapearunkoinen alus, jossa on
kajuutta kannella’ | vi murt. jaala, jahla ’yksi- t.
kaksimastoinen purjealus’.
Sm jaala joko < ven jal ’jolla, soutuvene’ tai
< nr jala ’katettu purjevene, jota käytetään
Suomen ja Viron saaristorannikolla’; vi jaala,
jahla todennäk. < sm tai ruots; nr murt. Sm j5alo
’suuri yksimastoinen purjevene, käytetty et.
Viipurin läänissä’ mahd. < sm. Sekä ven että
ruots sana < engl yawl ’jolla, vene’.
Ahlqvist 1871 KO 152 (sm < ven < engl), Lönnrot 1874
SRS 1 346, Ariste 1933 ERL 51 (vi < sm tai nr), SKES
1955 112 (sm < ven tai nr), Wessman 1956–57 FmS 17–18
23 (nr murt. < sm), Plöger 1973 RL 57–58 (sm < ven tai <
nr, vi < sm).

jaama1 (Eurén 1860; hajat.) ’tie / Weg’ ~ ka
joama ’(maan)tie’ | ly d'uam(e ’valtamaantie’ | vi
jaam (g. –a) ’(rautatie)asema’
< ven jam ’postiasema, kyytiasema’ (< turk
jam ’postiasema, postihevoset’).
Lönnrot 1874 SRS 1 346 (sm < ven), Genetz 1880 TVKK
85 (+ ka), Mikkola 1894 SUST 8 179 (+ vi), Kalima 1952
SlS 89 (+ ly).

jaama2
(paik. Häme kaakkmurt.) ’kuoppa,
monttu / Grube’ ~ ink j5ama ’meren syvänne’ | ka
joama ’syvänne, notko, kuru’
< ven jáma ’kuoppa, hauta; notko, syvänne’.
Nirvi 1971 InkS 104 (ink < ven).

jaarikka (JuslP, Gan 1786; häm- kaakk- ja
savmurt.) ’lyhyt, oksikas t. tyveliäs puu;
epäsäännöllinen
puukappale;
kankea,
hidasliikkeinen ihminen / Klotz’, ? jaarun (:
jaarumen, Lönnr 1874; ei murt.) ’visapuu’, jaaran
(Rautalampi) ’itsepäinen ihminen’ ~ ka joaroi
’itsepäinen, myöntymätön’.
Deskr. sana, jolle tuskin on aiheellista esittää
vastineita etäsukukielistä. Sanassa näkyy sekä
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juurakko että jäärä sanojen vaikutusta, vrt. myös
ink jÜJarävä | ka jeärävä ’visa; visainen (puu)’ | ly
d'iäräu (mon. d'iäräväd) ’kova (puu)’.
Lehtisalo Vir 1934 152 (sm ~ lp samJr), FUV 1955 17 (sm
~ sam), E. Itkonen 1956 UAJ 28 59–60 (rinnastus
epävarma), UEW 1988 90 (sm ~ sam epäilyksettä), Kulonen
Vir 1988 289 (deskr. sana).

jaaritella (Agr »ne minusta iaritteleuat»; yl.),
jaarotella ’puhua hitaasti ja monisanaisesti,
asiattomasti / schwatzen, quatschen’, jaaritus
’juttu, tarina’ ~ ink j5aroja ’jaarittaa, jaaritella;
kinata, haastaa riitaa’.
Deskr. sana, jonka yhteyteen kuulunevat myös
jaarittaa, jaartaa, jaaria ’jaaritella; kulkea t.
työskennellä hitaasti tai kankeasti’, jaarottaa ’olla
liikkumatta paikallaan’ ~ ka joarottoa ’seistä,
jurottaa paikallaan’ sekä sm jaarikka ’kankea,
hidasliikkeinen’ (ks. ed.).
jaarli (Agr »Birger Jerlin cansa») ’Jarl’
< vanh. nr jerl, mr iarl, iärl ’päällikkö, ylimys,
kuninkaan ylin virkamies’, mn jarl ’vapaa mies;
se päällikköylimys, joka oli arvossa lähinnä
kuningasta’.
Streng 1915 NRL 43, SKES 1955 112.

jahka (Jusl 1745) konj. ’kunhan, sitten kun /
sobald, wenn (nur)’, johd. jahkailla ’viivytellä’.
Mahd. johd. konjunktiosta ja, vrt. ehkä, lahka.
jahti1 (asiak. 1593; melko yl. murt.) ’pyynti,
metsästys / Jagd’, jahdata ’ajaa, metsästää’
< nr jakt, mr iakt ’metsästys, metsänkäynti,
ajo’, nr murt. jakta ’jahdata’ < kas jacht ’ajo,
pyynti’ > vi jaht ’metsästys, jahti’. — Sm t. vi >
ink jahti ’metsästys’, sm > ka jahti (uud.) ’jahti,
ajo’, sm t. vi > va jahti, (Kukk) jahƒt/si ’jahti,
metsästys’, kas > (latv jakts >) li jakƒt ’ajo, pyynti;
meteli’.
Lönnrot 1874 SRS 1 348 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
43, Kettunen 1938 LivW 84 (vi < kas; li (< latv) < kas),
SKES 1955 112.

jahti2 (Renv 1823; ESm rantamurt.), jähti (Gan
1786) ’yksi- t. kaksimastoinen purjealus / Jacht’
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< nr jakt, mr iakt ’pursi, jahti’ (< holl jacht t.
kas *jacht = as saks jacht, lyhennys as sanasta
jachtschip,
alk.
’takaa-ajava
pursi,
pikapurjehtija’). — Vi jaht ’yksimastoinen
purjealus’ < saks; ink jahti id., va (Kukk) jahƒt/si
id. < sm t. vi; lpN jak |tâ ’jahti’ < sk. Vrt. jahti1.
Lönnrot 1874 SRS 1 348 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
201 (lp < sk), SKES 1955 112, Nirvi 1971 InkS 99 (ink, vrt.
vi sm), EEW 1982–83 533 (vi < saks).

jakaa (Agr; yl.), murt. jaata ’teilen’, jakaantua,
jae (Agr mon. jakeet ’syksyllä vietetty
pakanallinen juhla, jakoaika’), jakajaiset (laajalti
murt.), jakaiset (Jusl 1745) ’(vars. viinan)
maistiaiset, lämpimäiset’, jakaus, jako; jaota
(Hemm 1605) ’hajota, hävitä’, jaottaa (Agr; paik.
etup. länsimurt.) ’jakaa’ ~ ink jakk5a, jako ’osa;
jako’ | ka jakoa ’jakaa, jaella’, joata ’jakaa’,
jakautuo, jaka(v)us ’jako; jakaus’, jako; jakarrus,
jakarto ’jakaus’ | ly d'agada ’jakaa’, d'agardus,
d'agardo ’jakaus’, d'ago ’jako’ | ve jagada ’jakaa’,
jagarta ’tehdä jakaus’, jagardus ’jakaus’, jago
’jako’ | va jak5a, jakauta ’jakautua, erota (talosta)’,
(Kukk) jako ’osa niittyä, joka on jaettu’ | vi
jagada, (murt.) jägada ’jakaa’, jagu, (murt.) jägu,
E jago ’osa, osuus; (murt. myös) osasto, luokka,
laji; kerta; tarkoitus, suunnitelma; riita,
sanaharkka’, jagelda ’kinata, kiistellä, olla
sanaharkassa’, jaguneda ’jakaantua; osittua’,
jaotada ’osittaa, jakaa, jaottaa’ | li jaC ggq ’jakaa’,
jaC g (mon. jag%ud) ’osa, osuus; osasto; murto-osa;
annos’
= lp juokket ’jakaa’, juokko ’jako’ | mdE
javoms, murt. javams, M javÄqms ’erottaa, jakaa,
erota, irtautua; ratkaista (arvoitus)’ | votj ƒluk{in{i,
jukn{i, d'uk{in{i ’jakaa’, ƒluk, juk, ƒluket, juket ’osa,
pala’ | syrj jukn{i, jukn{is ’jakaa’, juk, juk(ed, juk(en
’osa’ (syrj > ostjI j3Üokan, E j#okan, P jukan ’osa,
osuus’) | ? vogI jaxtit, jaktqt ’takaraivon ja niskan
raja’ | ? ostjI j{ig·l{i, E jaxql ’haarukka,
haarukkamaisella kärjellä varustettu tanko t.
tukipuu’, E joxql ’levitettyjen jalkojen väli’, E
j3axqp, j3agqp, P j¥ıgqp ’jakaus’, I jagqrt: ·lökqn j., E
jaxqrt: lokqn j. ’tienhaara’, P jaxart ’haarukka;
(jalkojen,
sormien,
varpaiden)
väli;
haarautumiskohta (joen, tien), risteys’, I j3agt{i
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’hius’ || ? samJr j5ax5a- ’nylkeä’ | ? Jn johi-, johe’paloitella, esim. poro’ | ? T jakaƒl iC e- ’leikata
(taljaa, lihaa), leikellä’, jagiC e- ’paloitella (nyljetty
poro)’ | ? slk Vcaka-, ƒt aga- ’paloitella’ | ? Km
ƒtegÜJar- ’murentaa’.
Ganander 1786 NFL 1 250a (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS
142 (+ lp syrj), Lindström Suomi 1852 26 (+ md votj; ostj
jukan), Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 86 (+ ve), MUSz 1873–81 163–64 (ostj jukan <
syrj), VW 1 1874 97–98 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 32 (+
ka), Halász 1894 NyK 24 467 (+ sam), Setälä 1912–14
FUFA 12 47 (? sam), Paasonen 1917 Beiträge 54–55 (?
sam), 265 (+ sam), Paasonen & Donner 1926 OstjW 28 (+
ostj j3axqp), SKES 1955 112 (+ ly, myös ostj sam), FUV
1955 17 (ei ostj ? sam), DEWOS 1968 335 (? ostj), Honti
1974 NyK 76 370–71 (+ vog, ostj j3agt{{i), Häkkinen 1987 ES
68–69 (? ostj ? sam), UEW 1988 87 (myös vog ostj (uusia
lisiä) sam).

jakkara ks. jakku2.
jakku1 (us. länsi- ja itämurt.) ’takki / Jacke’ (Schr
1637 kastijakku ’naistentakki’)
< nr jacka, murt. (esim. Uus) jacko ’nuttu,
takki’ = nt jakke < kas jacke < ransk jaque, ennen
myös ’panssarinuttu, sotilaan takki’, ital giaco, esp
jaco. — Vi jakk (g. jaki, murt. jaku), murt. jake (g.
jakke), jäkk g. jäki ’(lyhyt) takki, jakku’ joko <
kas tai < saks Jacke, samoin li jak id.; vi murt.
jäkku ’pitkä miehen t. naisen takki’ ehkä < nr
murt.
Moller 1756 Beskr 150 (sm < ruots), Kettunen 1938 LivW
83 (vi li < saks), SKES 1955 112.

K 228

’jaksaminen, vointi, terveydentila, voimat’, ks.
erikseen jakso ~ ink jaks5a ’voida, jaksaa’ | ka
jaksoa ’riisua; riistää, anastaa, varastaa; voida,
kyetä, jaksaa’ | ly d'aksada ’riisua (jalkineet)’ | ?
ve jakstas ’telmiä’ | va jahs5a ’riisua kengät’,
(Kukk) jaks5a ’jaksaa’ | vi jaksata, (murt.) jäksata
’jaksaa, kyetä, pystyä’ (todennäk. ka > lpKo
jia´hsed, Kld j5a´xsed, T jiJa´ksed ’riisua’; sm > nr
murt. Sm jaks(a) ’jaksaa, voida’)
? = lpN juok |sot ’riittää; (murt.) noitakeinoin
parantaa taikoen aiheutettu tauti’, juovsâtit
’noitakeinoin pakottaa varas palauttamaan
varastamansa esine tai palauttaa noidalle hänen
aiheuttamansa paha’ | mdE uk/sems, juk/sems, M
juksÄqms ’päästää auki, irrottaa’ | votj jutsk{in{i,
jusk{in{i, d'usk{in{i ’riisua valjaista’ | syrj jusk{in{i id.
Ganander 1786 NFL 1 258 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
162 (+ ka va), Setälä 1896 SUSA 14:3 27 (+ md; sm > lpV),
Wichmann 1911–12 FUF 12 129–30 (+ votj syrj),
Wessman 1954 FmS 15–16 53 (sm > nr murt.), SKES 1955
112 (+ ly, ? lpN), UEW 1988 630–31 (sm ~ md perm
varauksitta, ei lp).

jakso (Alm 1771; paik. länsi- ja itämurt.) ’jnk
kokonaisuuden osa; vaihe; rivi, jono; (vanh. kiel.,
Hemm 1616) vaativa työ; (paik. länsi- ja itämurt.)
vointi, terveydentila / Abschnitt; Phase; Reihe;
anspruchsvolle Arbeit; Gesundheitszustand’ ~ ink
jakso ’vointi’ | ka jakso ’riisuminen; jaksettava
työ’ | vi jaks (g. -u), (murt.) jäks (g. -u) ’voima,
kyky’.
Johd. sanasta jaksaa (ks. tätä).
SKES 1955 112–13.

jakku2 (Renv 1823; us. länsi- ja itämurt.) ’pieni
tuoli; (paik.) pitkä penkki / Schemel; lange Bank’,
jakkara (JuslP, Gan 1786; etup. itämurt.) ’palli’ ~
(luult. sm >) ka jakku ’rahi, jakkara; pukki,
sahausteline’.
jaksaa (Agr; yl.) ’voida, kyetä / zu etw. Kraft
haben, vermögen, imstande sein’, (murt. ja vanh.
kiel. myös) ’jutella, kertoa, sanoa; raskaasti ja
hitaasti suorittaa jtak (esim. jaksaa ’vetää’
kuormaa); hillitä; voittaa; saavuttaa, hankkia (Agr
»iollas Jumalalda Armon iaxat ia saadh»);
ryöstää’, juurta jaksain ’perinpohjin’ (oik. ’juurta
t. juuria vetäen, irrottaen’), jaksu (etup. itämurt.)

jalas ks. jalka1.
jalava (1759; paik. etup. länsimurt., mainittu us.
harvinaiseksi t. kirjoista saaduksi), murt. jalaja,
jalaa, jalain ’Ulme’ ~ ink jall5aja | ly d'alai,
jalaine | ve jal5a|m | va jalaga, jalaj(e, (Kukk)
jalakka(p%u) | vi jalak(as), E jalajas, jallaj id.
Ganander 1786 NFL 1 252a (sm ~ vi), SKES 1955 113 (+
ly ve va).

jalka1 (Agr; yl.) ’Bein, Fuß; Sockel, Stütze’,
(olla) jalkeilla, (mennä) jalkaisin; jalas, jalkine;
jalustin ’satulasta riippuva jalkatuki; suksen
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mäystin; jalkine; purjeen jalkanuora; (hevosen)
kammitsa; teline’, jaloitella ~ ink jalka, merk.
myös ’jalusnuora purjeveneessä, mittajalka;
kuhilaan jalkalyhde’, jalas, jalkaisin, jaloitella;
jalussin, jalustin ’satulan jalustin’ | ka jalka, jalas,
jalkaisin, jalkineh ’jalkine’, jaloitella, jalu(i)ssin
’satulan jalustin’ | ly d'alg((e) ’jalka; nuotan reiden
käsiverkko l. siulahavas’, d'algas ’jalas’, d'algaƒt/sed
’jalkineet’, d'algu«sƒt im, d'alguƒt/sin ’jalustin’ | ve
d'åug, jaug ’jalka’, d'åugaz, jaugaz ’jalas’ | va
jalka, jalgaz ’jalas’, jalg%o (g. jalkom%(e) ’jalustin’,
(Kukk) jalkaz‰ı ’jalkaisin’ | vi jalg (g. jala) ’jalka;
(murt. myös) itu; alaosa, perustus; teline’, jala,
jalgsi ’jalan, jalkaisin’, jalas ’jalas’, jalutada
’kävellä, jaloitella’ | li j5alga ’jalka’, j5algi7n ’jalan’,
j%olqks, j5aluks ’jalas’
= lp juol |ge ’jalka’ | mdE jalgo, M jalga
’jalkaisin’ | tvserL jal, I jol ’jalka’, L jalqn
’jalkaisin’, L jala«s, jalak«s, I jola«s ’housut,
alushousut’ | unk gyalog (vanh. jalog) ’jalkaisin’.
Ganander 1786 NFL 1 252a, Porthan 1786 OS 4 138 (sm ~
vi lp), Hager 1793 Neue Beweise 103 (+ tvser unk), Schott
1849 AltSpr 63 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), VW 1 1874 106 (+ li),
SKES 1955 113 (+ ka ly), FUV 1955 83, TESz 1 1967
1116–17, MSzFE 1967 230, Häkkinen 1987 ES 69, UEW
1988 88–89.

jalka2: jalkavaimo (Schr 1637; us. murt.), -nainen
(vanh. kiel., Martti n. 1580), -akka (murt.)
’rakastajatar / Konkubine’, jalkapiika ’palvelijatar,
jota isäntä pitää rakastajattarenaan’, jalkamies, ukko ’rakastaja, avionrikkoja’, jalkalapsi ’äpärä’,
jalkapoika, -tytär (ilm. sm > vi murt. (mm.
Kuusalu) jalganaene ’jalkavaimo, naimaton
nainen, jolla on lapsi’; lpN juol |g#e-manna (Lu)
’avioton lapsi’, j.-bar |dne ’äpäräpoika’, In
jyelgipärni ’avioton lapsi’, N juol |g#e-niei |dâ
’äpärätyttö’ ovat todennäk. käännöksiä suomesta;
sm jalka > lpN murt. jál |k5a ’äpärä’)
? = md jalga ’ystävä, ystävätär, kumppani’. —
Mahd. kuitenkin sama sana kuin jalka1, vrt.
(LönnrLis 1886) tehdä lapsi jalalta ’avioliiton
ulkopuolella’, vi (Wied) ta on maailma jalus ’hän
on oikea päähuora’.
Ahlqvist 1875 KW 215 (= jalka1, vrt. muin.-slov sanan
obno«znja ’jalkavaimo’ ♦ noga ’jalka’; Schiefnerin huom.),
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Qvigstad 1881 Beiträge 87 (sm jalkalapsi ~ lp juol |g#emanna), Schrader 1901 Reallexikon 67 (kuten Ahlqvist),
Mikkola Vir 1902 40–41 (sm ~ md), Ojansuu Vir 1908 51–
52 (sm md + vi jalganaene), SKES 1955 113 (joko ~ md tai
= jalka1, jälkimmäistä tukevia sanontoja sm ja vi),
Hansegård 1967 Jukk 158 (lpN murt. jál |k5a < sm).

jalo (Agr; us. murt.) ’suuri, runsas; vahva,
vankka; mahtava, uljas, rohkea; hyvä, mainio,
kunnollinen, erinomainen, etevä; komea, ihana;
ylväs, oikeamielinen, ylhäinen; raju, kerskaileva,
uhkarohkea / edel; groß; stark; mächtig, tapfer,
mutig; gut, ausgezeichnet, rein; stattlich, herrlich;
stolz, gerecht, erhaben; gewaltsam, prahlerisch,
verwegen’, jalous; ks. erikseen jalopeura ~ ka
jalo ’voimakas, suuri, kookas; äkäinen,
pahansisuinen, äänekäs; rohkea, peloton; halu,
himo’, jalo«sti ’äänekkäästi; oikein, juuri,
varmasti, hyvin’ | ly d'alo, jalo ’hyvin, kovin,
liian’, d'aloli, d'alos, d'alo/s ’kovin, kovasti’ | ve
jalo ’nopea, reipas’, jalos ’kovin’ | vi (vanh.,
murt.) jalu ’innokas, kiihkeä, raju’
? = lpN juoll#ed ’tilava (astia)’, In juollad (Ko)
’id.; harva (verkko)’. — LpN jallo (U Pi Lu)
’rohkea, uhkarohkea’ < sm.
VW 1 1874 105 (sm ~ ve vi, lp jallo), Rapola 1938 jalo 23
(+ lp juolled, juollad), Lagercrantz 1939 LpWsch 200 (lp
jallo < sm), SKES 1955 113.

jalopeura (Agr) ’leijona / Löwe’, kansanr. usein
hirven kertosanana (esim. »Hirvi suuri hirtettiin,
Jalo peura jaksettiin», »Hiisi hirviä rakensi,
Jalopeuroa sukesi» jne.). Agr lienee käsittänyt
jalopeuran yleensä jtak suurta villieläintä
merkitseväksi ja käyttänyt kirjoituksissaan sitä
merkityksessä ’leijona’. — Sm > lpN jal#obæw |re
’leijona’.
Rapola 1947 Kieli elää 208–12, SKES 1955 114 (sm >
lpN).

jama (JuslP, Gan 1786; laajalti murt.; vanh.
myös jaama) ’verkon t. nuotan liitoskohta;
sauma; raja; yhtymäkohta; väli, aukko; raja-alue;
väliaika, sopiva aika; vaihe, asema, kunto, tila /
Fuge, Naht zwischen den Teilnetzen des
(Zug)netzes;
Grenze;
Vereinigungspunkt;
(passender) Zeitpunkt; (schlechter) Zustand’,
jamata, jamoa (Jusl 1745; laajalti murt.) ’liittää
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yhteen (nuotan verkot, kaksi köyttä päistään
pujottamalla niiden säät toistensa ympäri)’, jame
’liitos, jama’ ~ ink jamata, jamm%oja ’liittää
verkkoja yhteen’, jame ’verkon liitos’ | ka jama
’liittymäkohta, raja’, jame, jamo ’kahden verkon
liitoskohta’, jamuo ’liittää kaksi verkkoa toistensa
jatkoksi, jamoa’ | ly d'amoda, d'amuo id. | va jamo
’liitos,
yhdistyskohta’,
jamata
’yhdistää
punomalla t. solmimalla, liittää yhteen, jamoa’ | vi
murt. jama, jäma ’liitoskohta, kahden aidan t.
kahden verkon yhtymäkohta; lovi naudan
sarvessa’, jamada, jämada ’liittää yhteen, kuroa
yhteen’
joko = lpE juömmie, resipr. juömm´edje, U
jüemèhka ’kaksonen’, Lu juomitj id., N juomek,
j%umik, j%umi«s ’kaksonen’, In jyemehiazV id., Ko
ju´mmek ’kaksoset’, ju´mm#eka«z ’kaksonen’ | ?
mdE jam/sa ’kaksinkertainen, kaksois-; piitämä l.
kahden loimilangan virheellinen rinnakkaisuus
kankaassa’, j. pe«ste ’kaksoispähkinä’, j. pej
’kaksoishammas’ ? < ieur, vrt. m-int yamás
’kaksonen’, latv jumis ’kaksoishedelmä’
tai = mdE jav: kijaks-jav ’lattianliitos,
keskilattia’. Koska alkumerk:stä ’kaksonen,
kaksois-’ on vaikea johtaa ims taholla esiintyvää
alkeellisempaa merkitystä ’liitos’, sopii sm jama
ims vastineineen paremmin tähän yhteyteen; md
jav voi kuitenkin olla samaa alkuperää kuin
javoms ’erottaa, jakaa’, ks. jakaa. — Sm > nr
murt. jama ’sitoa yhteen’, *jämma ’ommella kiinni
nuotan osat; lähentää, liittää’; lpR jamatet, Ko
jia´mm%ed, Kld ja´mmded ’liittää verkkoja yhteen’,
Ko j5am ’verkkoliitos’; ka > ven jámega ’aukko
t. liitos rysän hapaassa; sauma (puoliturkissa),
verkon liitos; nuora, jolla kaksi verkkoa jamotaan
yhteen’, jame«ziƒt, jamovaƒt ’jamoa verkkoja’, syrjU
jamn{i ’liittää yhteen nuotan verkot’.
Weske 1890 SFKO 23 (sm ~ vi; ims > ven jámega), Saxén
1895–98 Lånord 130 (sm jamata > nr murt. jama), Kalima
1915 OLR 250–51 (+ ka ly; ka > ven jame«ziƒ t, jamovaƒt ), T.
I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 6 (sm ~ lp juomek; sm jama,
jamoa > lpKo Kld), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 25 (sm
lp ~ m-int yamás), Ravila Vir 1931 308 (sm lp ~ md jav),
Ruoppila Vir 1939 132 (+ va), Wessman 1954 FmS 15–16
55 (sm > nr murt. *jämma), SKES 1955 114 (ims ~ ? lp
juomek, md jav), Mägiste 1962 CB 8–10 270–73 (lp juomek
~ md jam/sa, ? sm; md jav ehkä ~ jakaa), Lytkin Vir 1967
25 (ims > syrj), UEW 1988 631 (sm ~ ?? lp, md jav).
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jamakka (Jusl 1745; etup. kaakkmurt.) ’juossut,
piiminyt maito, piimä; paksu, sakea, vahva /
geronnene, saure Milch; dick, sämig, stark’,
jamoa ’piimiä, hapata’ ~ ink jamakka ’kokkeli’,
jamm%oja ’piimiä, hapata (maito); muodostua
jääsohjoa veteen; mennä pilveen’, jamoitt5a ’panna
piimimään’, jamoittua ’piimiä’ | va (Kukk)
jamakka ’paksuksi hapannut maito’, jamottua
’hapata’ | vi murt. (Vaivara) jamakka ’hapan
maito’ (< ink) | li jaC mdq ’paksu, raskas, tiine’.
Sanue on moniselitteinen. Jos alkumerkitys on
ollut ’sakea, paksu’, niin ims sanojen vastineita
voinevat olla md jam ’keitto (E); puuro (M)’ ja
samJr jewäei ’kalakeitto’, T jam5a ’verestä,
lihasta, jauhoista ja vedestä valmistettu puuro’.
Jos taas ims sanueen alkumerkitys olisi ’hapan’
(ja siitä: ’piiminyt’ > ’sakea, paksu’), voisi sitä
ehkä vastata lpE juomuo, juama ’eräs
leveälehtinen syötävä kasvi’, N juobmo (Lu)
’suolaheinä (Rumex acetosa); hienoksi hakatusta
suolaheinästä keitetty ruoka (N)’. Mutta
mahdollista on sekin, että jamakka sanue johtuu
sanasta jama ’liitos’; merkityksenkehitys ’liittyä
yhteen, liitos’ > ’saota, sakea’.
Schott 1849 AltSpr 106 (sm jamakka ♦ jama ’liitos’),
Mägiste 1936 NyK 50 263–64 (sm ~ ink ka li md),
*Ruoppila Vir 1939 129–35, SKES 1955 114 (sm ~ ka ? li ?
md ? sam; ~ ? lp; mahd. kuitenkin jamakka ♦ jama),
Ariste 1962 ESA 8 16 (vi murt. < ink).

jampsia (Lönnr 1874; KaakkSm Kain Ink)
’kinastella, ärsyttää, jankuttaa / streiten,
(wiederholt) widerreden’ ~ vi jampsida
’hourailla; puhua typeryyksiä; puhua joutavia’
? < nr murt. jamsa ’puhua epäselvästi t.
lavertelevasti kuten juopuneet, lörpötellä;
kärttää’.
Saxén 1895–98 Lånord 130–31 (sm ~ vi mahd. < nr murt.),
Setälä 1912–13 FUF 13 370 (sm ~ vi ? < nr murt.), Karsten
1936 FmS 4 448 (sm < nr).

jana (Eurén 1860; hajat.) ’(rajattu) viiva; (murt.)
pitkä jälki, rivi, jono / Strecke (math.); Reihe’.
Sanalle esitetty germ alkuperä (kys j5an ’viiva,
rivi’) on epätodennäköinen. Kyseessä on ilm.
omap. deskr. sana, johon vrt. jono, juoni ja juna.

SSA

Paasonen 1909 MdChr 67 (sm ~ md jan, ks. juoni), Kluge
1911–12 FUF 11 141 (sm < germ), Toivonen 1933 FUF 21
67 (sm md ~ lpR juone ’porojen lumeen tallaama polku’),
SKES 1955 126 (? md).

janhus (JuslP, Gan 1786; savmurt., paik.
KPPohjanm) ’kova puuaines, lyly / hartes Holz,
Druckholz’ ~ ka janhus id. (luult. < sm).
*T. Itkonen 1957 Suksisan 33–37.

jankata (Gan 1786; yl.), jankuttaa ’toistaa yhtä ja
samaa,
nalkuttaa,
kinastella,
riidellä
/
unaufhörlich wiederholen, widersprechen, auf
etw. bestehen’, jankka ’kinastelu, tora’, myös
jantata ’kinastella, jankkailla’ ~ ka jankuttoa
’jankuttaa (lukiessa, puhuessa)’ (luult. < sm), vrt.
vi jängleda, jängelda, jändleda, jandleda jne.
’jankata, riidellä, nalkuttaa’ (murt. Kuusalu
jankama ’väitellä, pitää puoliaan’ ehkä < sm). —
Sm jankuttaa > nr murt. Sm jangot ’jankuttaa,
mankua’.
Deskr. sanoja.
Äimä 1919 SUST 45 48–49 (sm ~ vi), SKES 1955 114–15,
Wessman 1956–57 FmS 17–18 23 (sm > nr murt.).

jano (Agr; yl.) ’Durst’, janota, janottaa ~ ka jano
(uud., harv.), janottoa | va jano, janott5a | vi janu,
jänu, E jano ’jano; halu, himo’, janutada, jänutada
’janottaa’ (li jan%u, jän%u ’jano’ < vi).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 126 (+ va), Kettunen 1938 LivW 99 (li < vi), SKES
1955 115.

jantukka (Gan 1786; Simo) ’iso kauha / große
Kelle’ ~ ka jantuka ’nokallinen vaskinen
kaljakannu’
< ven jandová, jendová ’suuri nokallinen
vaskinen olutkannu, korkea puuastia’ (erikseen
lainattuja
vi
murt.
jandav
’vaskinen
viinankeittoastia’ ja lpT jiJa´ﬁndev ’iso soikea
puuvati t. -kaukalo’).
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< lpPi Vcarfo, Lu tjar´f5o, Kld Vc5a¢rv3a, T Vc5a¢rva
id. (LpLu jar´h%o, N murt. jarhuo id. < sm.)
Wiklund 1906 SUSA 23:16 7–9 (sm < lp), Lagercrantz
1939 LpWsch 198 (lp jarhuo < sm), SKES 1955 115.

jarmakka (Sjögren 1821; itämurt.), ärmäkkä
’(miesten)
harmaa
sarkatakki
/
grauer
Lodenmantel (der Männer)’
< ven jarmják, armják ’pitkä, leveä
talonpoikaistakki’.
Sjögren 1821 GS 1 25, Mikkola 1894 SUST 8 179, SKES
1955 115.

jarmankka (Ahlqv 1857; paik. itämurt.)
’markkinat / Markt’ ~ ka jarmankka id. | ly
d'armank id.
< ven jármarka, murt. jármonka, jarmanka id.
(<< kys j5armarket, saks Jahrmarkt id.).
Ahlqvist Suomi 1857 91 (sm < ven; vrt. saks), Mikkola
1894 SUST 8 179 (+ ka), SKES 1955 115 (+ ly).

jarru (Jusl 1745; yl.) ’Bremse’, murt. myös
jaru (PKarj, paik. KaakkSm KPohjanm) ’reen
jarru: vitsalenkki jalaksen ympärillä’, jarruttaa,
jarruuttaa, (PKarj) jaruttaa ’hidastaa vauhtia;
harata t. väittää vastaan’; jarru voi olla tästä
teknisen
uudennoksen
nimeksi
syntynyt
takaperoisjohdos, huom. myös jarrauta (Kain
PPohjanm) ’tarttua kiinni’, jarrata (paik. murt.)
kiinni,
tarttua’,
jarrottaa
’istua
’pitää
liikkumattomana’.
Varmaankin deskr. sanoja, vrt. myös karru
’jarru’, tarrata ’tarttua’.
jaskia (Lönnr 1874; murt. harv.) ’tehdä hitaasti
jtak, vars. puhua / etw. langsam tun, bes.
sprechen’, jaskuttaa (murt. harv.) l. jaskutella (Jusl
1745; Satak) id.
? < nr murt. jaska ’kävellä, kulkea hitaasti,
hiljaa’.

Mechelin 1842 Käsik 173 (sm < ven), *Toivonen 1953 StO
19:3 3–7, SKES 1955 115.

Saxén 1896 Lisiä 10 (sm < nr), Karsten 1936 FmS 4 448,
SKES 1955 115 (sm ? < nr).

jarho, jarhu (Eurén 1860; Peräp Länsip)
’tuura / Eispickel’

jaspis (Agr) ’eräs jalokivi / Jaspis’
< nr jaspis, mr iaspis (kys saks jaspis < lat kr
iaspis).

SSA

Streng 1915 NRL 43, SKES 1955 115.

jassikka (Ahlqv 1859; melko laajalti murt.)
’rasia, arkku, laatikko / Schachtel, Kiste, Kasten’,
jassakka
(Eurén
1860;
paik.
itämurt.)
’tulitikkupuntti, rasia’, jässikkä (paik. murt.)
’laatikko’ ~ ink ja«s«sikka ’puulaatikko’, jässikkä
’laatikko’ | ka joa«s«siekka ’laatikko’ | ly d'a«st«sik,
d'a«s«sik ’laatikko; arkku; (myllyn) kaha (johon
jyvät kaadetaan); (kärryjen, reen) kehä, kori,
laidat’ | ve ja«s«sik ’laatikko’ | va (Kukk) ja«s«sikka
’puulaatikko, työntökärryjen kori’ (sm > nr murt.
Sm jasikka, jasik ’vedenpitävä kannellinen
laatikko’)
< ven já«sVcik ’laatikko’.
Ahlqvist 1859 Muistelmia 27 (sm < ven), Lönnrot 1874
SRS 1 357, 424, Mikkola 1894 SUST 8 180 (+ ka),
Wessman 1925– 26 SO 1 324 (sm > ruots), SKES 1955 115
(+ ly ve).

jata (Jusl 1745; laajalti murt.) ’jono toisiinsa
liitettyjä verkkopyydyksiä; silakkaverkko; rivi;
jono; tervaspuista tervahaudan ympärille tehty
pino; polku / Reihe (miteinander verknüpfter
Netze); rings um die Teergrube gestapeltes
Kienholz; Pfad’, jadata ’panna riviin’ ~ ka jata
’verkkojono’ (? < sm) | vi jada (murt. jäda) ’rivi,
jono, sarja ; (E) kantamus olkia’ | li jad5a
’verkkorivi, -jata’
= lpN jatte ’(4–20 verkkoa käsittävä)
siikaverkkorivi, -jata’ (ilm. < sm), jattot ’kalastaa
(siikaa) verkkojadalla’, Ko jiadv3a: sia´jm#e-j. ’kaksi
verkkoa toisiinsa yhdistettyinä’ (lpKo ja sm
sanojen keskinäiset äännesuhteet epäselvät). — Li
> latv jada ’tietty määrä mereen laskettuja
verkkoja’.
Ganander 1786 NFL 1 255a (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
254 (+ li; > latv), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 52 (+ lpKo),
Kettunen 1938 LivW 83, SKES 1955 115 (+ lpN ? < sm).

jatkaa (Agr; yl.) ’verlängern, hinzufügen,
strecken, fortsetzen, mit etw. weitermachen’,
jatke, jatko, jatkos, jatkua ~ ink jatk5a, jatkoa
’jatkaa’, jatko, jatkua | ka jatkoa, jatko, jatkuo | ly
d'atkada, d'atkoa ’jatkaa, pidentää’ | ve jatkata,
d'atkata, 7gätkata id., 7gätk (g. -on) ’jatko, jatkos’,
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jatkus id. | va jatk5a, (Kukk) jatkoa | vi jätkata,
jatkata ’jatkaa, lisätä, pidentää’, jätk (g. -u), jatk
(g. -u) ’jatko’, jätkuda ’jatkua’ | li jatkq ’jatkaa,
pidentää; juottaa, liittää kokoon’, jatk ’jatko,
pidennys’
= lpN joat‰ |ket (E Lu In Ko) ’jatkaa, pidentää’,
|
joatkâ
‰ (g. joat‰ kâgâ) ’jatke, jatkoksi liitetty pala’.
Ganander 1786 NFL 1 256 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1
231 (+ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), Kettunen
1915 Suomi 4:15 39, 110 (+ va), Kettunen 1938 LivW 85
(+ li), SKES 1955 115 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 69.

jatulit (Lindström 1859 jatulin kansa) ’tarinain
mukaan
Peräpohjolassa
muinoin
asunut
jättiläiskansa / sagenhaftes Riesenvolk im Hohen
Norden’, jatulilainen (Kemi) ’jättiläinen’,
jatulintarha (LönnrLis 1886; paik. murt.) ’kivistä
rakennettu kehä maassa, kiviraunio’, jatuni
(TornLaakso)
’jättiläinen,
paholainen’,
jatuninhauta (Länsip) ’jatulintarha’, Jatuninniva
(Länsip) pn. (> lpN murt. Játuna kuoi |hka pn.)
< mr *iatul, iatun, iætun, nr murt. jättul, jättur
’jättiläinen’ (jättul-, jätturkast ’vesien rannoilla ja
metsissä esiintyvä kiviröykkiö; yksityinen iso
kivi’) = mn jpotunn, nn jøtul, jutul, isl jötunn id.
Lindström Suomi 1859 37 (sm < mn), Karsten 1915 GFL
163, Hellquist 1939 SEO 428, SKES 1955 115, Collinder
1964 SvLpO 65.

jauhaa (Agr; yl.) ’mahlen’, jauhattaa, jauhin,
jauhe, jauho ~ ink jauh5a; jauho, jauha ’jauho’ |
ka jauhuo ’jauhaa’, jauhottoa ’jauhattaa, jauhaa’,
jauho | ly d'auhoda, d'auhuo ’jauhaa’, d'auh, -o
’jauho’ | ve 7gauhta (prs. 7gauhob), jauhta ’jauhaa’,
7gauhotada, jouhotada ’jauhattaa’, 7gauh (g. -on),
jouh ’jauho’ | va jav5a (prs. javan), (Kukk) prs.
jauhob ’jauhaa’, javo, (Kukk) mon. jauhod
’jauho’ | vi jahvatada ’jauhaa, jauhattaa’, murt.
jahvada ’jauhaa’, jahu, E jauh (g. jaho) ’jauho’ |
li joC uvq ’jauhaa’, joC u (mon. joC ud) ’jauho’ (sm >
lp jaf |fo, j5afo ’jauho’)
= md ja«zams, E myös jä«zams, e«zams ’jauhaa;
musertaa hienoksi’ | tvserL jangÄqz« em, I jonÄq«zem
’pureksia, märehtiä, jauhaa’, jonÄqs« tem ’jauhaa,
jauhattaa’.

SSA

Ganander 1786 NFL 1 257 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch
62 (+ tvser), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 86 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 153 (+ md), VW
1 1874 108 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 110 (+ ly), 271 (+
ka), Anderson 1893 Wandl 226 (sm > lp), SKES 1955 115–
16, UEW 1988 631–32.

jaukka (JuslP, Gan 1786; paik. Kain PPohjanm)
’tora, riita, jupakka / Zank, Streit’, jaukata
’kiistellä, riidellä, sanoa loukkaavasti’, jaukuttaa
’kinastella, kiusoitella’ ~ vi murt. jaukama
’väitellä joutavasta asiasta’ (Kuusalu; ? < sm)
? < germ *jauka, vrt. goot jiuka f. ’kiista, riita,
tora’.Vrt. jukka.
Lindström 1859 KeltGerm 55 (sm ~ goot), Lidén 1911–12
FUF 11 128 (sm ? < germ), Setälä 1912–13 FUF 13 370
(samoin), Karsten 1936 FmS 4 449–50 (sm < sk), SKES
1955 116 (sm ~ vi ? < germ).

jenka (Lönnr 1874; laajalti murt.), murt. myös
jenku, jenko, jenkku ’ruuvissa tms. oleva kierre /
Gewinde’, jengata (jenkata) ’tehdä ruuveihin t.
puuhun kierteet’
< nr gänga ’kierre’, gänga ’leikata kierteet’.
Cannelin Vir 1926 77.

jenkka (uud., yl. tunnettu) ’saksanpolkka / Polka’
< nr jänk (1868), jänka (1893) eräs
kansantanssi, jonka nimi selitetään verbistä jämka
’tasata’ (♦ jämn ’tasainen’), koska tanssijat
yhdessä tanssin vuoroista pareittain vastatusten
ottavat pieniä (»tasaavia»?) sivuaskelia.
Vendell 1904–07 OÖ 413 (< engl yankee), SAOB 13 1935 J
397 (nr jänk, jänka ♦ jämka, jämn).

jesta (Lönnr 1874; yl.), jestas, jestanpoo
’päivittely- ja voimasana / ojemine!’.
Muunnelmia erisnimestä Jeesus sekä sen
vanhemmasta lyhytvokaalisesta Jesus asusta,
kuten myös päivittelyyn käytetyt ilmaukset jes, jee
(herra(n)jee, voi jee) ja sus (sus siunatkoon!).
Ositt. sm:ssa ehkä nr murt. vastaavien ilmausten
( jäs, jästa(s), jästa båd) vaikutusta. Sm murteissa
Je(e)sus asua vanhempi on Kiesus, johon
perustuvat päivittelysanat kiessavita, kiesaata,
kiesauta (jo Gan 1786 kessawita) jne.
SKES 1969 1129, *Ruoppila 1973 SUST 150 320–31.

K 233

jesuiitta (Sorol 1625 Jesuwiterit) ’Jesuit’
on nähtävästi kirjallinen laina, orig. joko nr
jesuit (1593 jesuviter, 1594 jesuiter mon.) tai saks
Jesuit tai klat jesuita ’Societas Jesu -seuran jäsen’
(aluksi haukkumanimi, jota järjestö itse ei
milloinkaan ole käyttänyt).
SKES 1955 116, Koukkunen 1990 Atomi 205.

jiekiö (Peräp), jiekiä, iekiö, iekko ’puisen varren
keskikohtaan kiinnitetty S:n muotoinen rauta, jolla
nahkoja kaapimalla pehmitetään (»näskätään») /
an der Mitte eines Stieles befestigtes Schabeisen
zur Lederbearbeitung’
< lpN jiek |ko, In jiehhee, Ko jie´kki id.
Äimä 1908 SUST 25:1 9, SKES 1955 116.

jo (Agr; yl.) ’schon’, johan, joko, jopa ~ ink jo |
ka jo ’jo; enää; -pa, -pä; jopa, vieläpä; -han, -hän,
toki; kyllä(pä)’, joko ’joko; -ko, -kö, tokko’ | ly
d'o ’jo; kyllä, -kin; no’ | ve jo, d'o, 7gö ’jo’, jogo,
7gögo ’joko’ | va jo ’jo, jopa; enää’, joko | vi ju, E
jo ’-han, -hän; jo’, juba, E joba ’jo; -pa’ | li jo, ju,
j(e, jub5a, j(eb5a, j(ev5a ’jo; -han, -hän’
= (luult. sm >) lp juo, jo ’jo’, Lu juoku(s),
juku, N juogo, jogo, In juo-uv, Ko jo-go ’joko’.
Todennäk. < germ, vrt. goot ju ’jo; nyt’, mas
iu, giu, gio, mys ju, giu ’jo’; sanalle esitetty baltt
alkuperä, vrt. liett latv jau ’jo’, on vähemmän
todennäköinen. Liivissä lienee joka tapauksessa
myöhempää latv vaikutusta, ehkä myös
päinvastoin.
Ihre 1769 Gloss XL (sm ~ goot), Ganander 1786 NFL 1
269a (+ vi), JuslP 133 (~ latv), Lönnrot 1854 Enare 225 (+
lp), Thomsen 1869 GSI 118 (+ ve va li < goot), Thomsen
1890 BFB 174 (ims < baltt), SKES 1955 116 (+ ka ly;
todennäk. joko < germ t. < baltt).

jo- pron.-vart. / Pronominalstamm: joka,
jokainen, jokin, joku, jompi, jos, jotta (ks. näistä
erikseen), jollainen; jollen, jollet jne., (murt.)
jolten, joltet jne. (erilaisia kaasus- t.
partikkelimuodostumia + kieltoverbi), jolloin,
joltinen ’melkoinen, laatuunkäypä’, jommoinen,
jonne, (murt.) jonsa ’jos’, tav. kieltoverbin kera:
jonsen, jonset jne. (jo Agr), joten ym. ~ ink jo(ks. joka, joku, jos) | ka jo- (ks. joka, jokainen,

SSA

jos) | ly d'o- (ks. joka) | ve jo-, d'o-, 7go-, j(e- (ks.
joka, jos) | va j(e-, je-, jo- (ks. joka, jos) | vi murt.
jo- (ks. jokin, jos) | ? li ja-, jo- (ks. jos)
= lp juo- (Pi Lu In Ko Kld T; ks. joka,
jokainen, jokin) | mdE ju-: juza toza ’sinne tänne’
| tvser ju-: L ju«s, ju«z ’muutamat’, ju«sÄqz« Äq — ju«sÄqz« Äq
’toiset — toiset’, ju«z ’joku, jokin’, I ju«zÄq id.
? = ieur *jo-, m-int yas, y5a, yad rel.-pron., av
y%o jne. Näitä muistuttavia pron.-aineksia on
muissakin kielissä, esim. mong *ja-.
Sjögren 1828 GS 1 229 (sm ~ lp), Anderson 1879 Studien
46– 47 (ims ~ lp tvser; ~ ieur), Munkácsi 1898 NyK 28 365,
Schmidt 1906 NyK 36 457, Wiklund 1906 MO 1 53,
Paasonen 1906 FUF 6 114–17 (+ md), SKES 1955 116 (? ~
ieur), Collinder 1965 HUV 143 (~ mong), Joki 1973 SUST
151 116, 264, UEW 1988 637.

johde (Jusl 1745; yl.), j.-aita ’veteen ulottuva aita
/ ins Wasser hineinreichender Zaun’ ~ ka juohe,
juohte (g. juohƒt ien) id. | ly d'uohte id. (ka au
juohe > ven murt. Au júhtega ’veteen ulottuva
aita’).
Johd. sanasta johtaa, ks. tätä.
Kalima 1915 OLR 250, SKES 1955 117–18.

johtaa (Hemm 1605; yl.) ’viedä; ohjata / führen,
leiten, lenken’, juohtaa (itämurt.) ’id., saattaa
(häissä) morsian sulhasen kotiin; huolehtia
esimiehyydestä’, johdata (Gan 1786; murt. harv.)
’johtaa’, johdattaa (Agr), johdatus, johto
(juohto), johdosta ’vuoksi, takia’, johde, johtua
(ks. näitä) ~ ka juohattoa ’johdattaa, näyttää,
osoittaa, viitata; saattaa; ohjata, neuvoa, opettaa,
selittää, opastaa; johdattaa mieleen, muistuttaa,
huomauttaa, antaa huomata; palauttaa mieleen,
muistaa’ | ly d'uohtattada ’johtaa, muistuttaa jkn
mieleen’, d'uohto ’johde, järveen ulottuva aidan
jatko’ | vi juhatada, E johatada ’johtaa, johdattaa,
ohjata, opastaa’, juhatus ’johto, johtokunta;
ohjaus, opastus’, juht (g. juhi) ’johtaja, päällikkö,
ohjaaja’, juhe (g. juhtme) ’johto, johdin’, juhtida
’johtaa, ohjata’ | li juC odq ’johtaa, ohjata, taluttaa’,
juC ondq ’id., taluttaa päitsistä, riimusta’.
Ganander 1786 NFL 1 272a (sm ~ vi), Genetz 1877 KL 15
(+ ka), Thomsen 1890 BFB 43 (+ li), SKES 1955 118 (+ ly),
Häkkinen 1987 ES 71.
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johtua (Agr; yl.), murt. juohtua ’tulla, olla
seurauksena, seurata, juontua; joutua; (Agr)
tapahtua / auf od. von etw. kommen, in den Sinn
kommen, herrühren, irgendwohin geraten;
geschehen’ ~ ink jouhtua ’johtua mieleen’ | ka
juohtuo ’juolahtaa, muistua, tulla, johtua
(mieleen)’, juohuttoa ’muistuttaa (toiselle
mieleen), muistutella, koetella muistaa (itse)’ | ly
d'uohtuda,
d'uohtuo
’johtua
(mieleen)’,
d'uohtuttada ’johtaa, muistuttaa jkn mieleen’ | ve
johtuda ’johtua (mieleen)’, johtutada ’muistuttaa’
| va johtua ’johtua (esim. mieleen)’ | vi juhtuda, E
johtuda ’johtua, sattua, tapahtua’, juht (g. juhu)
’tapaus, sattuma’, juhtumisi ’sattumalta’ | li jut
’sattua, tapahtua’ (< vi).
Johd:ia sanasta johtaa, ks. tätä.
Ahrens 1853 GrEhstn 132, Wiedemann 1875 GrEhstn 106
(sm ~ vi), Genetz 1877 KL 15 (+ ka), Kettunen 1915 Suomi
4:15 58 (+ va), Kettunen 1922 LVeHA 2 45 (+ ve), Kettunen
1938 LivW 97 (li < vi), SKES 1955 118 (+ ly), Häkkinen
1987 ES 72–73.

joikua (Eurén 1860; hajat.) ’ääntää, soida, laulaa
yksitoikkoisesti (vanh.), laulaa lappalaiseen tapaan
/ einen Laut von sich geben, klingen, monoton
singen, nach lappischer Art singen’: veneen nenä
joikuu joutsenena; Juonikki joikuu ’ammuu’, joiku
’lappalainen laulu, (murt. harv.) joutava puhe,
juoru’, joikata, joiata (Peräp Länsip) ’joikua’ ~ ka
joikuo ’laulaa kovaäänisesti, pitkäveteisellä
nuotilla; ammua; soida, moikua, kaikua; kehua,
kiittää, haukkua, parjata, panetella, juoruilla’ | ? li
juoik ’valittaa, vaikeroida’
= lp juoi |gât ’joikua, laulaa lappalaiseen
tapaan’ (sm sanueen peräpohjalaiset esiintymät
ilm. < lp).
VW 1 1874 102 (sm ~ li lp), Äimä 1919 SUST 45 49 (+
ka), SKES 1955 118 (? + li), T. I. Itkonen Vir 1962 112 (sm
joikata < lp).

joka1 (Agr; yl.) rel.-pron.’der, die, das’ (ka-aines
on liittynyt niihin paradigman muotoihin, jotka
muuten olisivat yksitavuisia: yks. nom. joka, g.
jonka, mon. nom. jotka, mutta ei muihin: yks. ess.
jona, transl. joksi, partit. jota, mon. joina, joiksi,
joita jne.)
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= lpR (LÖ) juok, jukko, mon. juoh rel.-pron.
’joka, se joka’, Pi juhko, juhku, juk, juok id. (yks.
akk. juw, j%up, g. jun, j%un, komit. j%uina, ess. jhon%en,
elat. jhoste, iness. jhon, all. j%usa, mon. nom. juhku,
juk, akk. jhoit, juit, g. jhoi, jui, liitepart. siis täälläkin
vain eräissä paradigman muodoissa).
Pron.-vart. jo- (ks. tätä) + liitepart. -ka.
Anderson 1879 Studien 46, SKES 1955 116, Häkkinen
1987 ES 73.

joka2 (Agr; yl.) indef.-pron. ’jeder’ (esim. j.
kerta, j. mies, j. paikassa), jokainen (ks. tätä),
murt. jokaja: jokajalla, -lle, -lta ’kaikkialla, -lle, lta’, yhd. joka-ainoa, -ikinen, -päiväinen jne. ~ ink
joka (esim. j. pühä), j.-ainavo ’jokainen’ | ka joka
(esim. j. mies, j. sijas ’kaikkialla’), j.-aikaine
’alituinen, pysyväinen’, j.-ainavo ’joka-ainoa,
jokaikinen’, joko indef.-pron. ’joka; joku’ (d'ogo
sija«s«sa
’joka
paikassa’),
j.-vuotehine
’jokavuotinen, vuotuinen’ | ly d'oga ’joka’(d'.
kohtah ’joka paikkaan’) | ve joga, d'oga id. ( j.
sijal ’joka paikassa’) | va j(eka, jeka id. (ink ikä, vi
iga, ega, egä ja li jeg5a, j(eg5a id. < *ekä kuulunevat
pronominivartaloon e-2, ellei näissä kielissä
sananalkuinen j- jo varhain ole aiheuttanut o:n
palataalistumista samaan tapaan kuin vatjassa)
= lp juokke, juokk#e ’joka, jokainen
(taipumaton)’.
Pron.-vart. jo- (ks. tätä) + liitepart. -ka.
Anderson 1879 Studien 46–47 (sm ~ va lp), Ojansuu 1922
Pron 5 (+ ink ka), SKES 1955 116–17.

jokainen (Agr; yl.) ’(ein) jeder’, murt. jokahinen
~ ink jokah‰ın, jokoh‰ın, jokaine | ka jokahine,
jokohine | ly d'ogahi7ne | ve jogahi7ne, d'ogahi7ne |
va j(ekain(e) ’jokainen’
= lpKo (Nuortijärvi) j#u3akk(a)s(a∆«s, Akkala
jokkshonVc id. (vastaavat johdinaineksiltaan tarkoin
sm jokahinen sanaa), vrt. myös Lu juohkkehatj, N
juokk3ehâ«s, In juiahiazV , Ko (Paatsjoki) j3u3o´kk3eka«z,
Akkala jukika7nVc, Kld ju´gg| je7nzV ’jokainen’; nämä
kuuluvat myöhempiin muodostumiin, joissa on
osittain havaittavissa sm -hinen tyypin suoranaista
vaikutusta (Lu N), osittain mukautumista toisiin
johdostyyppeihin (In Paatsjoki Akkala Kld).
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Anderson 1879 Studien 46–47 (sm ~ lp), Tunkelo Vir 1930
388– 89 (+ ka ly), SKES 1955 117, Häkkinen 1987 ES 73.

jokeltaa (Lönnr 1874) ’lepertää, sopertaa (pieni
lapsi) / lallen’, jokellella ~ ka jokottoa ’(puhua)
kailottaa, kalkattaa’ | vi jokatada, jokutada
’jokeltaa, sopertaa, sählätä’.
Deskr. sanoja.
Palmeos 1975 Fenno-ugr 1 240 (sm ~ ka vi), EEW 1982–83
548.

jokeri ’narri, ilveilijä; kortti- tai rahapelin termi /
Joker’
< nr joker id. < engl joker ’leikinlaskija,
pilkkakirves; valtti (korttipelissä)’, johd. s:sta joke
’pila; pilailla, laskea leikkiä’ < lat jocus ’pila,
leikki’.
OxfEt 1985 497.

joki (Agr; yl.) ’Fluß’ ~ ink ka joki | ly d'ogi | ve
jogi, d'ö7gi | va j(et«si (g. j(eg%(e), jet«si | vi jYogi ’joki,
virta, puro’ | li joC g, joC ig, joC ug ’joki’
= lp jokkâ ’joki’ | mdM jov ’Mokvsa-joki’ |
votj ju-«sur ’joki’ («sur myös ’joki, puro’) | syrj ju
’joki’ | unk (vanh. kiel. ja pn:issä) jó ’joki’. —
Etäsukukielistä on esitetty vastineiksi eräitä
muitakin sanoja, joiden kuuluminen tähän
yhteyteen ei kuitenkaan ole aivan varmaa: tvser
jogÄq-: L jogÄq-wqt, B jogÄqn-wüt ’virtaava vesi’
(wqt, wüt ’vesi’), jogem ’virrata, valua; pudota’
(mahd. < tvsuv joh-, juh- ’virrata’) | vogE L j%e, I
j%(e, P j5a ’joki’ | ostjI j{ig{i, E jexq, P j¥ıx¥ı ’pieni joki’,
I jogq:n, P j#oxan id., E j#oxqn: wiaƒt-j. ’Vasjuganjoki’, yhd:oissa I -jag, E jax-, P -j#ox ’joki’ ||
samJr jaxa | Jn jáha, jóha | slk t«saq{i | Km ƒtaga |
M Taigi t«saga ’joki’ (nämä mahd. < ksam *jÄqkå
? < ural *juka). Vrt. myös juka.
Scheffer 1673 Lapponia 178 (sm ~ lp), Moller 1756 Beskr
125 (+ vi), Schlözer 1771 AllgGesch 298 (+ sam), JuslP
134 (+ vog), Klaproth 1823 AP 141 (+ ka ostj; syrj ~ vog),
Castrén 1845 EGTsch 62 (+ tvser), Lindström Suomi 1852
26 (sm ~ lp tvser syrj vog ostj sam), Ahlqvist 1856 WotGr
126 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), Hunfalvy 1867
NyK 6 342–43 (+ unk), Budenz 1867 NyK 6 408 (+ li),
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Paasonen 1896 KielLis 12 (+ md), Wichmann 1901 WotjChr
62 (+ votj), Paasonen 1917 Beiträge 55 (tvser < tvsuv),
Toivonen 1934 FUF 22 160–61 (sm ~ joko ostj jogq:n tai ostj
j{ig{i, vog unk sam), FUV 1955 18–19 (samoin), SKES 1955
118 (+ ly), TESz 2 1970 276, MSzFE 1971 339–40,
Janhunen 1977 SUSA 77:9 5 (joki ja juka samasta ural
sanasta), Honti 1982 GOuV 141 (kaikki main. ostj sanat
samaa alkuperää), UEW 1988 99–100.

jokin (Agr; yl.) indef.-pron. ’(irgend)etwas, einer,
jemand’, mon. jotkin; sijamuotoja: jonkin (: j.
verran jne.), jotakin ( jotain), jossakin ( jossain),
jostakin ( jostain), johonkin, joksikin, jokseenkin
( joksensakin; transl. + omistusliite) jne. ~ vi murt.
(Kuusalu; ? < sm) jodagi ’jotakin’, johugi
’jotakin, johonkin’ (sm jokseenkin > lpN jok |sëge
’jokseenkin, jotenkuten’)
= lpR (LÖ) yks. akk. juobke(n) ’jotain’, elat.
juostek ’jostakin’, Pi jûka, juok5a, yks. akk. juok5a,
mon. akk. jhoit5a, juoj#et5a (liitepart. puuttuu) ’jokin,
joku’, Lu juoka id., yks. akk. juoi´t5a, ess. juon%en,
iness. juonn5a, elat. juost5a, prol. juoggu ’minne
tahansa’ (näistä puuttuu liitepart.), yks. ill. j%usik,
juosik ’johonkin’, komit. juoinak, N juokgâ ’jokin,
joku’, yks. akk. juokga t. juoi |da, ess. juonen, iness.elat. juos |ta ’jossakin, jostakin’ (näistä liitepart.
puuttuu), ill. juosâg ’johonkin, jonnekin’, mon.
akk. juoi |da (liitepart. puuttuu), juokgâge (liitepart.
kahdesti) ’jokin (painokkaampi kuin juokgâ), mikä
tahansa’. Eri murteiden liitepartikkelittomat
muodot vastaavat paremmin sm joka- kuin jokinparadigman muotoja, joista ne eroavat vain
indefiniittisen merkityksensä kautta.
Pron.-vart. jo- (ks. tätä) + liitepart. -kin.
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Äimä 1908 SUSA 25:1 10–11 (sm < lp), SKES 1955 118,
Hämäläinen Vir 1965 407–08 (+ jolos mahd. < lpLu).

joku (Agr; yl.) indef.-pron. ’(irgend)ein, jemand’,
mon. jotkut, sijamuotoja: jonkun, jotakuta,
joksikuksi, jossakussa, jostakusta, johonkuhun
jne. ~ ink joku (? < sm).
Kahden pron.-vartalon yhtymä: jo- + ku- (ks.
näitä). — Sm joskus (Agr ioskus, ioskuis) on
mahd. vanha latiivi jo-s + ku-s tai loppuheittoinen
inessiivi, vrt. Agr iossakussa ’joskus’, joskussa
(iness.), KoillSatak jossakussa, joskussa ’joskus’.
Genetz 1890 Partikk 31 (joskus < jossakussa), Ojansuu
1922 Pron 97–98, SKES 1955 116, Häkkinen 1987 ES 75,
76–77.

jolkata, jolkuttaa (Lönnr 1874), jolkottaa,
jolkutella, jolkkia, jolkkua (Eurén 1860) ’juosta t.
kävellä verkkaisesti, hölkätä / langsam laufen od.
gehen, traben’ ~ ka jolkuttoa ’jolkuttaa, hölkyttää’
| vi murt. jYolkuda, jYolkida ’juoksennella, ravata
hiljaa’.
Deskr. sanoja.
Turunen 1949 KalSk 57 (deskr.), EEW 1982–83 583 (sm ~
vi).

jolkka (KarjKann), jolkki ’joulukuusi /
Weihnachtsbaum’ ~ ink jolkka | va (Kukk) jolka
id.
< ven jólka ’(joulu)kuusi’ (demin.-johd. s:sta
jeƒl ’kuusi’).
Nirvi 1971 InkS 106 (ink < ven), Posti & Suhonen 1980
Kukk 102 (va < ven).

SKES 1955 117, Häkkinen 1987 ES 74.

jokos (JuslP, Gan 1786; Peräp Kain), rinn. joko,
jokko(o) ’porojen, ihmisten, reen t. ahkion lumeen
jättämä ura; porojoukko / Spur von Rentieren,
Menschen od. (Rentier)schlitten im Schnee;
Rentierschar’ ~ (t. sm >) ka jokos, jokoh, d'okko
’tie, ura, eläinten polku’
< lp, vrt. lpKo Vcueggas, Kld Vcuegas ’talvitie’.
— Tätä sanuetta muistuttavat myös (Peräp) jolos
’porojen lumeen tallaama polku’ (ehkä < lp, vrt.
Lu jålJås ’lumeen tallattu polku’, jållåt ’kiertää,
kulkea ympäri’) ja jotos, ks. tätä.

jolkki (Lönnr 1874; eri tahoilla murt.) ’veltto,
vetelä (et. poika t. nuorukainen); vetelys / schlaff;
Faulenzer’, yhd. pojanjolkki, poikajolkki
< nr murt. jolk, -er ’poika (halv.)’ = nn julk
’vetelys, tomppeli’. — Murt. esiintyviä deskr.
rinnakkaismuotoja
ovat
mm.
jolkkari,
(pojan)jolkkero, (pojan–) jolppi (jo Jusl 1745
jolppi) ’keskenkasvuinen poika, nulikka’, vrt.
myös ka julppi ’juro ihminen’.
Saxén 1895–98 Lånord 131 (nr murt. < sm), Wessman 1936
FmS 4 111 (sm < nr murt.), SKES 1955 118 (samoin).
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jolla (As 1790; etup. rannikkomurt., et.
KaakkSm), rinn. jolli, julla (Gan 1786), julle, julli
’pieni avovene / Jolle’ ~ ink jolla (< sm) id. | vi
julla, jolla, joll(i), murt. lulla id.
< nr vur joll(e), julla, julle ’jolla, pieni vene’ =
nt nn jolle < kas jolle (ns Jolle) t. holl jol id.
Stjerncreutz 1863 MeriS 143–44 (sm ~ nr ns holl), T. I.
Itkonen 1924 SM 31 57, 59 (sm < nr), Ariste 1933 ERL 52
(vi < nr t. kas), SKES 1955 118, Nirvi 1971 InkS 106 (ink <
sm).

jolma (Eurén 1860; Peräp) ’salmi / Meerenge’
< lp Vcoal |bme ’salmi’, joka on sm salmi sanan
vanha etym. vastine.
Qvigstad 1881 Beiträge 111 (sm ~ lp), Wiklund 1906
SUSA 23:16 9 (sm < lp), SKES 1955 118.

jolahtaa, jolua ks. juolahtaa.
jolos ks. jokos.
jomottaa (Eurén 1860; yl.), jumottaa ’pakottaa,
kivistää, kolottaa, särkeä / schmerzen’ ~ ka
jomottoa, jumottoa ’kivistää, jomottaa’ | ly
d'umottada ’kolottaa, särkeä’ (lpN murt. juomohit
’särkeä’ < sm).
Deskr. sanoja.
Lagercrantz 1939 LpWsch 212 (lp murt. < sm).

jompi 1) rel.-pron. ’der, die, das’ (vanh. kiel.,
Martti n. 1580 »ottakan sembi löytiäisen palkan,
iombi ensin löysi; ottakan se – –, iomman hallusa
se on»); 2) nyk. alkuosa indef. yhdyspronominissa
jompikumpi (g. jommankumman; Agr) ’einer von
beiden’ ~ ink jompakumpa ’jompikumpi’
= lpR Pi juobba, Lu juobb5a, N juob |ba ’toinen
kahdesta, jompikumpi’ (N juobba don fer |tik
dâkkât ’toinen sinun on tehtävä’), Lu juoppus
’toista tietä pitkin, toiselle puolelle’, juobb%ela
’toista puolta pitkin’, juobb%elin ’toisella puolella’,
R (LÖ) juobba kåbba, N juob |ba-goab |ba
’jompikumpi, kumpi tahansa’.
Pron.-vart. jo- (ks. tätä) + komp. -mpi, -mpa.
Qvigstad 1881 Beiträge 87 (sm ~ lp), SKES 1955 117.
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jono (Gan 1786: »kaikki yhdesä jonosa»; yl.)
’rivi, jakso, sarja, linja, suunta / Reihe, Schlange,
Linie, Richtung’, harv. myös joni (Lönnr 1874,
mm. Satak) ’jono, rivi; veden varaan tehty
lautasilta’, johd. jonottaa, jonka nykymerk.
’seisoa jonossa, (tr.) jonossa seisomalla hankkia
jtak’ yleistyi 1920-luvulla (ensies. Kannisto
1907); varhemmin (vanh. sanak.) ja paik.
nykymurt. ’vetää viivoja, tehdä jtak (laulaa, lukea)
keskeytyksettä, yksitoikkoisesti’ ~ au jono ’jono’
(ilm. < sm) | ve jono: jonol mändäs ’jonossa
menevät’. — Sm > nr murt. Sm jono ’jono’, jona,
jonott(a) ’jonottaa’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, vrt. juna ja juoni.
Hakulinen Vir 1931 241–42 (jonottaa sanan vaiheista),
SKES 1955 118 (sm ~ ve), Wessman 1956–57 FmS 17–18
24 (sm > nr murt.), Hakulinen 1979 SKRK4 424.

joo (1780 »Jo, me tunnemme Hänen»; yl.) ’kyllä /
ja(wohl)’, (EPohjanm) jookin, joukin ’kylläkin,
ainakin’, jookaan, joukaan ’ainakaan’
< nr jo, vur jå ’kyllä’; samasta ruots lähteestä
myös sm juu ’kyllä’. — LpN j%o (Ko In) < joko sm
t. nr.
Karsten 1934 FmS 2 124 (sm < nr), Virtaranta Vir 1952
287– 91 (jookin jne. ♦ joo), KKSK 1958 66 (lpKo < sm).

joriini, georgiini (TS 1910; Lönnr 1874
georgina, jeorkiina, jorkiina) ’koristekasvi, daalia
/ Dahlie’
< nr georgin < ns Georgine id.; nimen antoi
saksalainen kasvitieteilijä Willdenow v. 1801
saksalais-venäläisen J. G. Georgin mukaan. Vrt.
daalia.
Koukkunen 1990 Atomi 153.

jorista (Jusl 1745; yl., ei Peräp Länsip Verml)
’äännellä epäselvästi, turista, mutista; loruta,
tarinoida / undeutlich sprechen, brummen;
schwatzen, plaudern’, jorata (: jorajaa), (itkeä,
laulaa) jorottaa, jorina; joro, joru ’loru’ ~ ink
jora ’lörpöttelijä’ | ka jorissa ’jorista, kurista;
kilistä; jaaritella, lörpötellä’, jorajoa, joru,
jorineh | ly d'orotada ’laulaa yksitoikkoisesti’,
d'orhottada ’laulaa kirkkolauluja’ | ve jorotada
’(puhua, juosta, valua) jorottaa’ | vi joriseda,
jorada, jorida, jYori(se)da ’jorista, pitää jorinaa,
urista’, jori(n), jYorin, joru, joro, juro ’jorina; loru;
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tyhmyri’ | li joC r ’omituisuus, oikku, vanha laulu’,
jur%u (< vi) ’puhe’. — Nr murt. Sm jor(a)
’lörpötellä, jorista, meluta’, jårå ’puheen sorina’
todennäk. < sm.
Onomat. sanoja, vrt. juoru.
VW 1 1874 105 (sm ~ vi), Saxén 1895–98 Lånord 131 (sm
> nr murt.), Kettunen 1938 LivW 91 (+ li), SKES 1955
118–19 (+ ka ly ve), *Sivula Vir 1967 216–19 (~ joro,
jorongainen), EEW 1982–83 558.

joro
’pitkänomainen
muodostuma,
esim.
heinäkarhe (hämmurt.); (HAchrenius 1777) heittiö,
kunnoton, saamaton (etup. kaakkmurt.), juro
(LUus KaakkSm ESavo KSm) / etw. Längliches,
z. B. Heuhaufen; Halunke, faul, schweigsam’ ~ ka
joro ’puro, pieni oja’ | ly d'oro ’olas (suksen
pohjassa)’ | vi (Wied) joru ’viiva, juova’.
Alk. deskr. sanue, johon voi kuulua myös
pitkäveteistä
puhetta
tarkoittava
jorista
vastineineen sekä mahd. jorpakko ’pieni joki,
puro; lammikko’. Sanalle erit. sanonnan joron
jäljillä perusteella esitetyt ieur vastineet ovat
epätodennäköisiä. Vrt. myös ka juro, ly d'uro
’viiva, juova, raita’.
SKES 1955 118–19 (s. v. jorista), *Sivula Vir 1967 213–
19, Mäkeläinen Vir 1975 78–80 (< germ).

jorssi (Lönnr 1874 »Au»; paik. KarjKann) ’kiiski,
Acerina cernua / Kaulbarsch’ ~ ink jorssi | ka va
jor«s«si | ly d'or«s(«si) id. | ve jor«si(m)buƒt k
’»kiiskenputki», eräs kookas, syötävä putkikasvi’
< ven jor«s ’kiiski’; päinvastaistakin
lainasuuntaa on oletettu, mutta tuskin oikein.
Lönnrot 1874 SRS 1 369 (sm ~ ven), Mikkola 1894 SUST
8 113 (ven < ka), Rytkönen Vir 1935 95 (sm < ven).

jorva (Gan 1786; KPPohjanm Peräp Länsip),
harv. jorvake, jorvas, jorma ’(poron) reisi, -pala;
pakara / (Rentier)keule; Gesäß’
< lp, vrt. N Vcoar(ve)-bælle (Lu In Ko Kld T)
’jorva, jorvapuoli’, pohjana on sm sarvi sanan lp
vastine Vcoar |ve.
Qvigstad 1881 Beiträge 111 (sm ~ lp), Wiklund 1906
SUSA 23:16 9–10 (sm < lp, vrt. sm sarvi), SKES 1955 119.
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jos (Agr; yl.) ’wenn’, liitepart. kera: joshan,
joskin, josko (Agr), jospa ~ ink jos ’jos; jotta’ |
ka jos ’jos; vaikka(pa)’ | ve (Bas) jõs | va jos (? <
sm) | viE jos | ? li jaz, ja«z, joz, as, a«z ’jos’
= lpN jos, jus, juos (E Pi Lu In Ko) ’jos; (N
myös) -ko, -kö, entä’ (luult. < sm); s-latiivi pron.vartalosta jo-, ks. tätä.
Lönnrot 1854 Enare 225 (sm ~ lp), Genetz 1890 Partikk 164
(+ ink ka li), Ojansuu 1922 Pron 92 (+ viE), Lagercrantz
1939 LpWsch 215 (lp < sm), SKES 1955 117, Häkkinen
1987 ES 76.

jotka (LönnrLis 1886; paik. länsimurt.), jotko,
jokko ’rakennustelineiden osa, et. kannatin- t.
poikkipuu / Teil des Baugerüstes, Balken’, jutko
(Renv 1823) ’reen poikkipuu, jukko’ (mahd.
kontam. jotka + jukko)
? = mdE jutko, M jotka, jutka ’väli; loma,
joutoaika’ | vogE jät, I jat, L jät ’keskus(ta)’ ||
samJn jode-: jodene ’keskellä’ | T jute-: jutene id. |
slk kotä ’väli; katu; väliaika’ | Km d'z/ Äqde ’väli,
keskus’.
Paasonen 1917 Beiträge 66–67 (sm ~ md vog sam),
Toivonen Vir 1951 312 ( jutko kontam.), SKES 1955 119
(sm ? ~ md vog sam), UEW 1988 102–03 (rinnastus
epäilyksettä).

jotkale (Gan 1786; paik. länsimurt.) ’pitkä esine,
ihminen / langer Gegenstand od. Mensch’ ~ ka
jotkaleh ’lihava ihminen; votkale’, jotkalehtoa
’vetelehtiä, maleksia’.
Deskr. sanoja, vrt. votkale, vötkäle.
jotos (Kain Peräp, muualla hajat., uud.) ’huono
polku t. ura esim. lumessa t. suolla / Pfad im
Schnee od. Morast’
lienee myöhäinen deskr. muunnos sanasta
jokos (ks. tätä), joka on levinnyt et. 1940-luvulta
lähtien sotilasslangin välityksellä.
*Hämäläinen Vir 1965 403–09.

jotta (Agr; itämurt., paik. länsimurt., vars.
EKPohjanm) ’damit’, sekä — jotta ’sekä — että’
~ ka jotta ’että, jotta, niin että’, jotta — jotta, sekä
— jotta ’sekä — että’ | va jott, -a ’että, jotta’
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= lpE juktie ’koska, kun; että, jotta’ (Pi Lu
’sillä; että’); päätteellä *-kta muodostettu pron.vartalosta jo-, ks. tätä.

= lpN (Friis) juovketet ’juolahtaa (mieleen)’
(voi myös olla lainaa jompaan kumpaan
suuntaan).

Genetz 1890 Partikk 148–49 (sm ~ ka va), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 66 (+ lp), Tunkelo 1937 FUF 24 4 (jo- +
*–kta), Toivonen 1944 FUFA 28 209 (arvelee jotta sanaa
abessiiviksi), SKES 1955 117, *Ikola Vir 1966 9–15,
Häkkinen 1987 ES 77.

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 7 (sm ~ lp), SKES 1955 119
(lp todennäk. < sm).

jouhi (Agr »pugin itzeni iouhipaijtan»; yl.)
’Roßhaar’, johd. jouhikka, jouhikas ’jouhinen
(kalastajan) vantus t. sukka’, jouhikko
’virsikannel’ ~ ka jouhi ’jouhi; partakarva;
jouhimato’ | ly d'ouh(i) ’jouhi’, d'ouhikaz
’jouhikinnas’ | ve jovez (mon. jouhed) ’jouhi’,
jouhik ’jouhiansa’ | va j(evi, jevi ’jouhi’, j(evikaz
’karpalo’ | vi jYohv (g. -i, -e), E jYouh (g. jYohe), ihv (g.
ehvi) ’jouhi’, jYohvik(as), jYovik(as) ’karpalo’ | li
j(eC ugi ’jouhinen’, joC uga/r/ri ’karkeavillainen
(»jouhikarvainen»)’. — Sm > lpN murt. jowh
’jouhi’.
Ganander 1786 NFL 1 278 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
126 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 334 (+ li), Kettunen 1922
LVeHA 1 83 (+ ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 229 (lp <
sm), SKES 1955 119 (+ ka ly).

Joukahainen (Kal; < Vienan run.), rinn.
Jouk(k)avainen (Porthan 1782; Pohjanm run.),
Jouk(k)amoinen (paik. Viena, Suomen Karj Ink),
Jouko(nen), Joukko, Joutamoinen jne. ’Kalevalan
henkilö / Name einer männlichen Gestalt im
Kalevala’.
Alkuperältään epäselvä, mahd. samaa sanuetta
kuin Peräp murt. joukhanen ’joutsen’.
Ahlqvist 1879 EtymLex 29–30 (♦ joukea ’solakka’ t.
♦ joikua), Comparetti 1892 Kal 223–24 (~ jousi, lp juok |sâ),
Setälä 1914 SUST 35:13 43–44 (~ lp joaw |gât ’kinostaa’),
81– 82 (~ joukhanen ’joutsen’), K. Krohn 1914 SSU 1 317–
19 (♦ joukea ’solakka’ t. ~ vi jYoud), Karsten 1915 GFL 246
(< germ), Haavio 1950 Väinämöinen 98–99 (~ joukhanen),
SKES 1955 119, Turunen 1979 KalSanat 79.

joukahtaa (Jusl 1745; Satak Häme, muualla
hajat.), juokahtaa ’juolahtaa (mieleen) / in den
Sinn kommen’, joukahtua (Hemm 1605: »Jos
jocu harha puhe joucahtu», so. ’tulee vahingossa
lausutuksi’)

joukko (Agr; yl.) ’ryhmä, parvi / Menge, Haufen,
Schar, Masse’, johd. joukkio, joukkue ~ ink ka
joukko ’joukko; perhe, väki’ | ly d'ouk ’joukko,
parvi’ | ve juuk ’parvi’ | vi jYouk (g. jYougu)
’joukko, parvi, lauma, joukkio, sakki’ (sm > lpN
joaw |ko (Lu In) ’joukko’)
= votj ƒluk, juk ’(lyhde)koko; joukko, parvi,
lauma’ | syrj juk ’läjä’ | ? unk gyakor ’usea’. —
Sanaa on esitetty germ lainaksi (kgerm *jaukja- <
esigerm *joug- ’yhdistää, iestää’ >> nr ök ’juhta’
jne.), jolloin se olisi kulkeutunut lainasanana
vksm:sta permiläisiin kieliin ja unk sana olisi
kokonaan muuta alkuperää. Tähän germ
sanueeseen vrt. juko.
Budenz 1867 NyK 6 410 (sm ~ vi lp votj), E. Itkonen
1953–54 FUF 31 161 (lp < sm), SKES 1955 119 (+ ka ly
ve), *Rédei 1965 NyK 67 122 (+ unk), TESz 1 1967
1115–16, MSzFE 1967 229, Lytkin & Guljajev 1970
KESK 334, *Koivulehto Vir 1981 199–208 (< germ),
Häkkinen 1987 ES 77–78, UEW 1988 103, Sköld 1988
Kratylos 33 213 (ei < germ).

joulu (Agr; yl.) ’Weihnachten’ ~ ink ka joulu | va
j(eulu, joulu | vi jYoul, tav. mon. jYoulud ’joulu’
< sk, vrt. nr nt jul, nn jol, jul, mr j%ul, mn jól, ags
ge(o)hhol, g%eol ’joulu’, alk. ’pakanallinen
keskitalven juhla’. Vanhempi laina samasta
lähteestä on sm juhla, ks. tätä. — Sk kielistä,
mahd. sm välityksellä, myös lpN juow |lâ (E U Pi
Lu In Ko) ’joulu’.
Idman 1778 Rech 69 (sm ~ ruots), Ahrens 1843 GrEhstn
115 (sm vi < sk), Grimm 1848 GeschD 1 106 (sm lp < sk),
Thomsen 1869 GSI 118, Qvigstad 1893 NL 203–04 (lp < sk),
SKES 1955 119–20 (+ va).

joulukuu (1584) ’Dezember’ yleistynyt 1600luvulta lähtien, aiemmin talvikuu ~ va jouluk%u | vi
jYoulukuu id. (ehkä ositt. sm vaikutusta)
käännöslainoja sk taholta, vrt. nr vur
julmånad, vanh. tansk (1530) juellmane, mn
jólmána∂r id., kuten myös lpN juow |la-manno
’joulukuu’.

SSA

Grimm 1848 GeschD 1 93 (sm lp käännöslainoja < sk),
Vilkuna 1950 Ajantieto 315, SKES 1955 120.

joulukuusi t. joulupuu ’Weihnachtsbaum’ ~ vi
jYoulukuusk, jYoulupuu
käännöslainoja
nr
sanoista
julgran
’joulukuusi’, julträd ’joulupuu’. Tapa on lähtöisin
Saksasta, ja Suomeen se tuli Ruotsin kautta 1800luvulla.
SKES 1955 120, Vuorela 1979 KpS 108.

joulupukki (Lönnr 1874; yl.)’Weihnachtsmann’
< nr julbock, nt julebuk, vanh. tansk jullebuch
’pukiksi jouluna pukeutunut t. naamioitunut
henkilö’.
SKES 1955 120, Vuorela 1979 KpS 109.

jousi (itämurt. KaakkHäme KPPohjanm), joutsi
(Agr ioutzi), joussi, joutti (länsimurt.) ’kaari,
kaaripyssy; vieteri / Bogen, Armbrust;
(Sprung)feder’, joustaa, joustava, joustin ~ ka
jousi ’jousi; jousiäes’
= lpLu juoksa (E U Pi Ko Kld T) ’jousi’, paik.
’kaari; sateenkaari; Otavan t. Orionin tähdistö’ |
md jonks, jons ’kaari, jousi’ | tvserL jange«z, I jone«z
’jousi, karttajousi’ | vogE jäwt, I jowt, L jagt, P
j%owt ’(ampuma)jousi, kaari’ | ostjI jogql, E joxqt,
P joxql ’id.; luokka; sateenkaari’ | unk íj, ív
’kaari(pyssy)’ || samJr n{in, in ’jousi’ | Jn iddo | T
d'inta | slk {int{i, indÄq | Km (j)‰ınq | Kb ine, yne | M
m{indi | Taigi minde id.
Strahlenberg 1730 NOstT (sm ~ unk), Porthan 1784 OS 1
25 (sm ~ unk vog), Ganander 1786 NFL 1 279 (+ lp),
Castrén 1844 EGS 164 (lp), Castrén 1849 Ostj 84 (+ ostj),
Lindström Suomi 1852 27 (+ md tvser sam), Ahlqvist 1861
MMdGr 154 (md), MUSz 1873–81 812, Halász 1894
NyK 24 454 (sam), Setälä 1915 SUSA 30:5 72, Mark
1924 SUST 52 185–86 (md jon(k)s ♦ jonga; md ei ~ sm
jousi jne.), SKES 1955 120, FUV 1955 19, TESz 2 1970
195–96, MSzFE 1971 317, Janhunen 1981 SUSA 77:9 35,
UEW 1988 101–02.

joutaa (Agr; yl., et. itämurt.) ’olla vapaana t.
toimettomana; ehtiä; riittää; saada, voida, sopia /
frei sein; Zeit haben; können’, jouten, joutava;
joutain (Savo PKarj KSm) ’hieho’; joutilas; jouti,
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jouto ’vapaa-aika; (Agr myös) tilaisuus,
mahdollisuus’; joutua (ks. tätä) ~ ink jout5a
’joutaa’, joutava ’joutilas’ | ka joutoa ’ehtiä,
ennättää; olla vapaana; olla omiaan jhk; voida,
kyetä’, joutava ’joutilas, toimeton; turha,
kelvoton, arvoton’, jouto ’(jouto)aika’, joutilas
’joutilas, työtön; hieho, vasikka’ | ly d'outta
’joutaa’, d'oud ’jouto, vapaa-aika’, d'oudau ’vapaa,
joutilas’, d'outi ’jouten’ | ve jouta ’ehtiä, joutaa’,
joudai, joud'ja ’tyhjä, ontto, joutava’, joute
’jouten’ | vi jYouda ’jaksaa, voida; ennättää,
joutua’, jYoude ’jouten’, jYoudik ’joutain, mullikka’,
jYoud (g. jYou) ’voima, kyky, mahti; vara,
hengenlahja; kiire’ | li joudq ’voida; joutaa, ehtiä’,
joud ’voima, mahti’. — Sm > lpLu jåu´t%et, R
(LÖ) jåutet ’tulla vihdoin; ehtiä, joutaa’, Lu
jåu´t%o, N joaw |do ’(jouto)aika’, nr murt. Sm
jöutas ’sopia, soveltua’; li > latv jauda ’voima,
kyky’, jaud5at ’voida, kyetä’. Rinnastuksia eräisiin
ugr kielten verbeihin (unk jut ’tulla, päästä;
joutua, riittää’ jne.) on pidettävä epävarmoina.
Ahrens 1843 GrEhstn 115 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
86 (+ ve), VW 1 1874 99 (+ lp joutet), Budenz 1879 BB 4
238 (lp joavddo < sm), Thomsen 1890 BFB 254 (+ li; >
latv), Saxén 1895–98 Lånord 132 (sm > nr murt.), Ojansuu
1907 KKO 74 (+ ka jouto), SKES 1955 120–21 (+ ly va).

joutsen (Schr 1637; yl.), murt. myös mm.
joeksin, joukkonen, joukkainen, joukhainen
’Cygnus / Schwan’ ~ ink joutsen | ka jout«sen | ly
d'outt«sen, d'out«sim | ve d'out«sin, jousn(e | vi (run.)
jYoudsin, (murt.) joos, jues ’joutsen’
= lp njuk |Vcâ ’joutsen’ | mdE lok/sij, lok/sƒt im,
M lok/sƒt i | tvserL d'ük«sq, I jükƒt/sö, U d'üksÄq | votj
ju/s | syrj ju/s (vart. ju/sk-) | ? vog (Pallas) joschwoi id. (woj ’eläin, lintu’; Pallaksen vog:sta
esittämä sana voi olla vogP j%us-woj ’kotka’, joka
on eri alkuperää).
Castrén 1844 EGS 143 (sm ~ syrj), Castrén 1845 EGTsch
62 (+ tvser), Lindström Suomi 1852 27 (+ lp votj), VW 1
1874 101 (+ vi), Paasonen 1909 MdChr 90 (+ ? md), Setälä
1912– 14 FUFA 12 102 (+ ?? vog), Ojansuu 1918 KAÄH
51 (+ ka), Toivonen 1928 FUF 19 170, Steinitz 1944
FgrVok 46 (vog ? < syrj), SKES 1955 121 (+ ly ve), FUV
1955 84, FUV2 1977 101, Honti 1985 NyK 87 444 (vog ei
tähän), UEW 1988 101.

SSA

joutua (Agr; yl.) ’päätyä, ehtiä, valmistua,
kypsyä; kulua, edistyä; kiirehtiä, rientää; onnistua
/ (rechtzeitig) kommen, Zeit haben; fertig, reif,
gar werden; nahen, schnell sein; geraten; müssen’,
jouduttaa, joutuisa, joutuin; joutu ’kiire’ ~ ink
joutua ’joutua; valmistua (vilja), sattua, osua’,
jouvutt5a ’jouduttaa’, joutuisa ’joutuisa’ | ka joutuo
’ehtiä; valmistua, kehittyä; jäädä’, joutuisa
’joutuisa, nopsa’ | ve joudutada ’tyhjentää’ | va
j(eutua, jeutua ’joutua’ | vi jYoududa ’joutua, ehtiä’,
jYoutada ’vahvistaa, lujittaa, jouduttaa; joutua,
edistyä’, jYoudus ’joutuisa, kiireellinen, voimakas’
| li joudzq ’vahva, väkevä, mahtava’. — Sm > lpN
joaw |dât (In Ko Kld T) ’joutua, saapua, ehtiä,
kypsyä; joutaa’.
Johd. verbistä joutaa, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 277 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
115 (samoin), Blomstedt 1869 HB 183 (sm ~ lp),
Lagercrantz 1939 LpWsch 220 (lp < sm), SKES 1955 120–
21 (+ ve va li), Häkkinen 1987 ES 78–79.

judata, jutata, jut(t)aa (JuslP, Gan 1786; Peräp)
’vaeltaa, muuttaa porojen mukana paikasta toiseen
/ mit den Rentieren wandern, nomadisieren’,
judattaa ’kuljettaa poroeloa’, judake, judanne
’porojen
polku
lumessa’, juto
’kulku,
muuttokulkue’, juta (Renv 1823) ’hidas kulku’
< lp jottet ’vaeltaa, olla muuttomatkalla’, N
jotto ’kulku, liike, vauhti’ (? = mdE jutams, M
jotams ’sivuuttaa, vaeltaa ohi’ || ksam *jåtÄq- t.
*jåtå- ’mennä; tavata’, vrt. Jr j5ad5a, j5atta- | T jotu- |
slk t«set{i- jne.).
VW 1 1874 99 (lp ~ md), Qvigstad 1881 Beiträge 86 (+ lp),
Setälä 1912–14 FUFA 12 44 (+ sam), Paasonen 1917
Beiträge 70 (sm jutata < lp; sm judata onomat.?),
*Toivonen SbFAW 1949 179 (sm < lp), SKES 1955 121 (?
md), *Janhunen 1977 SamWsch 38–39, UEW 1988 106.

juhannus (SAchrenius 1758; yl.), juhannes t.
johannes (lounmurt. Satak Häme Peräp Länsip
Ruija), juhanni, juhani (LUus) ’Johanni(stag)’.
Alk. muunnoksia hn:stä Johannes, josta on
käytössä lukuisia variaatioita.
Ahlqvist 1871 KO 230, Vilkuna 1950 Ajantieto 181, Lahti
Vir 1950 316, SKES 1955 121.
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juhla (Agr; yl.; EPohjanm myös ’joulu’) ’Fest,
Feier(tag); Weihnachten’, juhlallinen, juhlia jne.
(sm > ink juhla, juhlia) ~ vi murt. (Kolga)
juhla(d) ’juhla’
< germ *jehwla, *jekgwla, vrt. ags geo(h)ol,
ge(h)hol, g%eol(a) ’joulu’, giuli ’joulu- ja
tammikuu’, engl murt. (Orkney) yule, goot iuleis,
mn /ylir ’joulukuu’. — Samasta germ sanueesta on
myöhemmin saatu joulu (ks. tätä). Sm > lpN juhle: j.-bæi |ve ’juhlapäivä’.
Rask 1818 Undersögelse 110 (lp ~ sk, käsin lisätty myös sm
joulu ja juhla), Lindström 1859 KeltGerm 195 (sm ~ ags),
*Setälä 1906 SUSA 23:1 15 (~ ags goot), Karsten 1908 IF
22 298 (< sk ksk), Karsten 1911–12 FUF 12 315–16, Setälä
1912–13 FUF 13 371, Karsten 1936 FmS 4 451,
Lagercrantz 1939 LpWsch 220 (lp < sm), SKES 1955 121,
OxfEt 1985 1021, Häkkinen 1987 ES 79.

juhmata (Eurén 1860; hajat.) ’jyskää, jyskyttää,
iskeä / dumpf (auf)schlagen’, juhmia (Gan 1786;
PSatak Häme), juhmaa (paik. itämurt.), juhmoa,
juhmottaa, juhmuta id., rinn. jyhmätä, jyhmiä
(Gan) jne. ~ ka juhmata ’iskeä, lyödä,
kumauttaa’, juhmie, juhmoa ’jyskää, jysähtää,
telmiä’, jyhmätä ’jysäyttää, jymäyttää’, jyhmie,
jyhmeä ’kolista, jyristä, jymistä’.
Deskr.-onomat. sanoja.
juhta (Agr; LounSm EHäme, muualla uud.)
’vetoeläin (hevonen t. härkä) / Arbeitstier’
? < baltt t. arj, vrt. liett jùngti ’iestää,
yhdistää’, jáugtas ’ikeen sidehihna’, latv j%ugt
’valjastaa’, j%ugs ’ies’ (> li j%ug id.) = m-int yuktá-,
yukti- ’valjastaminen, yhdistäminen’, yugmá
’pari, -llinen’, yoktár- ’valjastaja’, av y%3u8hta-,
yu8hta.aspa- ’valjastettuja hevosia omistava’, hn.
Yu8ht5aspa- jne. — Merk:n suhteen vrt. md kiƒld'ima
’hevonen; karja’, joka on partis. v:stä kiƒld'ems
’valjastaa’. — Sm > lpLu –j%uht%e: piebm%o-j.
’ruokapalkkalainen (»ruokajuhta»)’. Vrt. myös
jutta.
Thomsen 1890 BFB 175 (? < baltt, ~ liett; ~ m-int),
Ojansuu 1921 Lisiä 8, SKES 1955 121, Koivulehto Vir
1981 201.

juhti (Jusl 1745; joks. yl.), -nahka ’vahva,
vedenpitävä parkittu (pohja)nahka / Juchtenleder’

SSA

~ ink juhti | ka juhta, juhtinahka | va juhtanahka |
vi juht(nahk) id.
ilm. < ven jufƒt, juhƒt ’juhtinahka’ (mahd. <<
pers); ven myös > ns Juchten, kas juften, juchten,
joka > nr juft id. (tätäkin voisi pitää sm sanan
alkulähteenä).
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven), Cannelin 1889 Suomi
3:2 44 (sm < nr), Mikkola 1894 SUST 8 179 (sm vi < ven;
sm < nr myös mahd.), Setälä 1912–13 FUF 13 371 (sm <
nr), Karsten 1936 FmS 4 452 (sm < nr murt. Sm < kas <
ven), SKES 1955 121 (sm joko < nr < as < ven tai suoraan
< ven), EEW 1982–83 562.

juka (: juan t. juvan; Eurén 1860) ’vesiputous (ei
tietoja murt.); vanavesi (Lavansaari)’, juva ’joen
uoma (Lönnr 1874); pieni joki (Räisälä;
nimistössä) / Wasserfall; Kielwasser; Flußbett;
kleiner Fluß’ ~ ka (mm. vanh. run.) juka ’hauta,
syvennys, uoma (joessa t. järvessä); putous
(koskessa)’ | vi juga (g. joa), murt. joa ’vesisuihku,
säde; vesiputous, köngäs, koski; juova, jono’ | ?
li (ev5a ’virta, –us’ (vrt. kuitenkin uve(avanto))
? = vogE L j%e, I j%(e, P j5a ’joki’ | ostjI j{ig{i, E jexq,
P j¥ıx¥ı ’pieni joki’, I jogq:n, P j#oxan id., E j#oxqn:
wäƒt-j. ’Vasjugan-joki’, yhdyssanoissa I -jag, E
jax-, P -j#ox ’joki’ || samJr jaxa | Jn jáha, jóha | slk
t«saq{i | Km ƒtaga | M Taigi t«saga ’joki’.
Sgr
puolella
ilmenneen
vanhan
äännevariaation aiheuttama voi olla mm. sm joki
(ks. tätä) sukulaisineen.
VW 1 1874 99–100 (sm ~ vi; ~ joki), *Toivonen 1934 FUF
22 160–61 (+ vog ostj), Kettunen Vir 1934 226–27 (+ li),
SKES 1955 121, FUV2 1977 101 (? vog ? ostj),
Sammallahti 1979 FUF 43 28 (sgr ~ sam), Janhunen 1981
SUSA 77:9 5 (samoin), EEW 1982–83 560, *UEW 1988
103–04 (? vog ? ostj).

jukainen ks. jukopuu.
jukertaa (Gan 1786; yl., ei lounmurt. LUus
Verml Ink) ’tehdä (esim. veistää, vuolla) jtak
hitaasti, karkeasti, kömpelösti / langsam,
ungeschickt bearbeiten’ ~ vi murt. jukerdada
’tuhertaa, jukertaa, kuhnia’ (? < sm).
Deskr. sanoja.
SKES 1955 121, EEW 1982–83 565.
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jukka (Jusl 1745; savmurt. KPohjanm Utajärvi)
’vastustelu, tenä / Widerstand’, jukkia (Jusl;
laajalti murt.) ’hangotella vastaan, penätä’ ~ ka
jukkie ’inttää, väittää vastaan; jankata, jankuttaa’ |
? vi murt. jukata ’lujasti sysätä, lykätä’, jukkida
(Wied) ’ajaa, työntää’
todennäk. < germ, vrt. goot jiuka f. ’kiista,
riita, tora’, waurdajiuka ’sanasota’, jiukan
’taistella, otella’, ? kys jouchen ’ajaa, ahdistaa,
pakottaa’. Vrt. jaukka.
Lindström 1859 KeltGerm 55 (sm ~ goot), VW 1 1874 101
(sm ~ vi jukkida), Lidén 1911–12 FUF 11 127 (sm < germ),
Kluge 1911–12 FUF 11 141 (samoin), Karsten 1936 FmS 4
449–50 (sm < sk), SKES 1955 116 (sm jaukka sanan
yhteydessä viitataan jukka sanaan; molemmat ? < germ),
Kulonen Vir 1990 330–31 ( jukka ~ jukainen).

juko
(Schr 1637; etup. länsimurt.), myös
jukko, jukka (JuslP; etup. itämurt. Peräp PHäme)
’jalaksien etupäitä yhdistävä poikkipuu
l.
jukolauta;
silmukka (esim. reen etuosassa);
kelkan
t.
ahkion
vetoköysi; parirekien
yhdysköysi; (harv.) veneen kokka / vorderstes
Querholz bzw. Zugöse od. -strick des Schlittens;
Verbindungsleine zweier Schlitten; Bug’ ~ ka
jukko ’kelkan t. ahkion vetonuora’ (? < sm; sm
jukko myös > lp juk |ko ’nappula vuottoraipan
päässä; vetolenkki ahkion keulassa’)
< germ (ksk) *juka-: mn oki, nn oke
’poikkipuu’, nr murt. oke ’id., reen kaplaita
yhdistävä poikkipiena’ (johd. s:sta mn nn nr ok,
goot juk ’ies’ jne.).
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ nr), Ihre 1769 Gloss 2 281,
Thomsen 1869 GSI 118 (sm < germ), Qvigstad 1881
Beiträge 86 (+ lp), Setälä 1906 SUSA 23:1 18 (+ ka), 21–
22, Karsten 1915 GFL 121, 173–74, Collinder 1932
Urgerm 199–202, Karsten 1936 FmS 4 452–53, Toivonen
Vir 1951 305–12, SKES 1955 121, Vries 1961 AnEW 417.

jukopuu (VR 1644; ei murt.) ’orapihlaja /
Weißdorn’ ? ~ vi jugapuu | li joC ug%uz, joC vgqz
’marjakuusi’.
Näihin on yhdistetty myös jukainen, jukeva,
ju(k)kova (Gan 1786) ’luja, kova (et. puu,
juurakko); tukeva’. Sm sanan ’orapihlaja’
lähtökohdaksi sopisi parhaiten näihin liittyvä
jukeutua ’tarttua kiinni’.

SSA

K. Krohn Vir 1930 353–57 (sm jukainen ~ vi jugapuu),
Toivonen Vir 1932 50 (+ VR jukopuu, li), SKES 1955 122,
EEW 1982–83 560, Kulonen Vir 1990 330–31.

juksata (yl. ark.) ’petkuttaa, puijata / täuschen,
prellen’
< nr joxa, juxa ’narrata, petkuttaa’ = nn nt
jukse id. < ns juxen ’pilailla’, Jux
(ylioppilaskielessä jo 1781) ’pila, pilkanteko’ <<
lat iocus ’pila, leikinlasku’.
Sama sana on juksata (Ruija Petsamo)
’pyydystää
kalaa
(turskaa)
syötittömällä
metallikoukulla l. juksalla’ (> kaP juk«sata ’pyytää
juksalla’, juk«sa ’turskaonki’), lähinnä < nn jukse
’kalastaa juksaongella’ (= nn juks(e) ’narrata’). —
Sm ehkä > vi murt. juksida ’tehdä kehnosti’; sm >
lpIn juksia∞d ’petkuttaa’.
*Hakulinen Vir 1935 296 (sm < nr << lat), SKES 1955 122,
LpIn 1986 231 (sm > lpIn).

julistaa (Agr; yl. paitsi Länsip Verml Ink) ’tuoda
julki, saattaa tietoon, julkaista, ilmoittaa, kertoa,
tehdä tunnetuksi, kuuluttaa; (murt. myös) näkyä,
loistaa; komistaa, koristaa / verkünd(ig)en,
ausrufen, erklären; veröffentlichen; schmücken’,
julistus (Agr iulgistos) ’tieto, tiedonanto,
sanoma’, julkistaa, juliste (uud.).
Samaa sanuetta kuin julki, julkea, juljeta, ks.
näitä.
SKES 1955 122 (s. v. julkea), *Hakulinen 1969 SSK 44–47.

juljeta (: julkean, julkenen; Agr; yl.) ’rohjeta,
uskaltaa; kehdata, iljetä / sich erdreisten, wagen’ ~
ka ju(l)leta, jul(l)ota ’rohjeta, rohkaistua’ (? < sm)
| vi julgeda ’rohjeta, uskaltaa; saada’ | ? li juƒlgq
’sokaistua, häikäistyä’. — Sm > lpN jolgâdit,
julgâdit ’rohjeta, uskaltaa’.
Johd. sanasta julkea, ks. tätä.
SKES 1955 122 (s. v. julkea).

julkaista (joks. yl.) ’ilmaista, paljastaa (Gan
1786); antaa t. saattaa julkisuuteen, painattaa
(Lönnr
1874)
/
kundtun,
eröffnen;
veröffentlichen’, julkaisu (Ahlman 1865) ovat
samaa sanuetta kuin mm. julki, ks. tätä.
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SKES 1955 122 (s. v. julkea), *Hakulinen 1969 SSK 48,
Häkkinen 1987 ES 79.

julkea (Hemm 1605; yl., ei LounSm Verml)
’häikäilemätön, rohkea, julma; (vanh.) julkinen
(Ljungo 1601 iulkesta ’julkisesti’); komea, upea,
arvokas / unverschämt, mutig, grausam;
öffentlich; prächtig’, julkeus, juljeta (ks. tätä) ~
ink julkia ’julkea, rohkea’ | ka julkie ’rohkea,
pelkäämätön’, julkevus ’rohkeus’ | va julk(ea,
(Tsv) julka, (Kukk) julkia ’rohkea, pöyhkeä’ |
vi julge ’rohkea, turvallinen; julkea, röyhkeä;
varma’ | li julgi ’varma; rohkea’. — Sm > nr
murt. Sm jolkko(gär) ’villi, julma, ruma’ ja
lpN jol |gâd, jul |gâd (E) ’julkea, rohkea’.
Samaa sanuetta ovat myös juljeta, julki,
julistaa, ks. näitä.
Ganander 1786 NFL 1 281a (sm ~ vi), Ahrens 1853
GrEhstn 152, VW 1 1874 105 (+ li), Saxén 1895–98
Lånord 132 (sm > nr murt.), Mägiste EKK 1941 102 (+ ka
va), SKES 1955 122, Hakulinen 1969 SSK 41–44, EEW
1982–83 566.

julki: sanoa, tuoda, tulla j. (Agr iulki; joks. yl.,
harv. LounSm Häme) ’ilmi, esille; julkisesti /
öffentlich’, julkinen (Agr) ’ilmeinen, selvä,
yleinen, avoin, julki-; arvokas, komea, upea;
julkea’, julkistaa, julistaa, juljeta, julkaista (ks.
näitä) ~ ka julki ’esiin, ilmi, julki; julkisesti;
sangen, kovin’, julkine ’julkinen; luvallinen’,
julkisa ’rohkea’.
SKES 1955 122 (s.v. julkea), Hakulinen 1969 SSK 4l–44.

julma1 (Agr; yl.) ’villi, raaka; kauhea, hirveä,
paha, ilkeä; (murt. myös) ruma (LounSm); rohkea
(kaakkmurt. Ink); mainio; iso, vankka / grausam,
schrecklich,
grimmig;
häßlich;
kühn;
ausgezeichnet; groß’, julmistua, julmuri jne. ~ ka
julma ’raaka, häijy; jörö, juro’ | vi julm ’julma,
säälimätön’ (< sm, kuten myös lpN jul |bme (In)
’tuimannäköinen, umpimielinen, vaitelias, (In)
julma’ sekä nr murt. Sm jollmo(gär) ’luja,
vankka; sangen’)
?? = votj jun ’vahva, luja; sangen’ | syrj jon
’vahva, voimakas; voima’ (> ostj jon ’vahva’).
Setälä 1900 SUSA 17:4 6 (sm ~ syrj), Wichmann 1901
WotjChr 63 (+ votj), Wichmann 1914–22 FUF 15 40 (+ ?
lpN julmok; syrj > ostj), Wessman 1925–26 SO 1 330 (sm >
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nr murt. Sm), Uotila 1938 SyrjChr 87 (+ lpN jul |bme), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 166 (?? votj ?? syrj), SKES 1955
122 (? md ? votj ? syrj), EEW 1982–83 567, UEW 1988
638.

julma2 (paik. savmurt., myös Verml), julmu
(LönnrLis 1886; yl. savmurt. Peräp), julmus
(JuslP; paik. PKarj Peräp) ’tuohen pintakalvo l. kelmu / Kutikula der Birke’ ~ ka julmo, julmu
(Suistamo) id. (? < sm).
jumala (Agr; yl.) ’(kirjak. merk:n ohella) tietäjä,
noita / Gott; Wahrsager, Zauberer’, jumalainen
(JWegelius 1749 ’jumalaa pelkäävä, hurskas’),
jumalinen, jumalallinen (Agr), jumaloida ~ ink
jumm5ala ’jumala’ | ka jumala ’jumala,
jumalolento; pyhimys; ikoni’ | ly d'umal(u) | ve
jumal, jum5a id. | va jumala | vi jumal, E jummal |
li jum5al ’jumala’; vanhin kirj. tieto ims sanasta on
mn matkakuvauksessa v:lta 1026: bjarmien (=
karjalaisten) maassa oli pyhässä lehdossa Jómalin
kuvapatsas; ims taholta > nr murt. Sm joma, -la
’jumala’ ja > lp (j)ibmel, Lu jupm%el id.
= ? md (Strahlenberg) Jumi: Jumishipas ’erään
md jumalan nimi’, ? E jondol, M jondÄql ’salama’
(tol ’tuli’) | tvser jumÄq, jÄqmÄq ’taivas; ylijumala,
jumalankuva, ikoni’.
Arveltu vanhaksi arj lainaksi, mutta
erheellisesti.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Scheffer 1673
Lapponia 186 (+ lp), Strahlenberg 1730 NOstT liite (+ md
Jumishipas), Fischer 1768 SibGesch 133 (+ tvser), Ahlqvist
1859 Anteckn 86 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 37 (+ li md
jondol), MUSz 1873–8l 146, VW 1 1874 107 (+ va), SKES
1955 122 (+ ly; ? md; sm-tvser *juma- ? < arj), *Joki 1973
SUST 151 90–91 (ei arj), EEW 1982–83 567, Häkkinen
1987 ES 80, UEW 1988 638 (?? md).

jumi (Jusl 1745), jumo, jummi, jymi ’seinässä
nakertava
kovakuoriainen:
tupajumi,
kuolemankello, seinärautio (LUus Satak Häme);
myt. olento, joka ampuu t. lyödä jymäyttää
(hajat.); hidas, laiska ihminen / Klopfkäfer:
Totenuhr; myth. Wesen, das durch Schlagen od.
Schießen
Schaden
zufügt;
schwerfälliger
Mensch’; olla jumissa, jäädä jumiin (yl. paitsi
Verml Ink) ’juuttuneena paikalleen, liikkumatta’,
jumittaa, jumottaa (JuslP) ’seisoa kauan
paikoillaan’ ~ ink juma, tupaj. ’tupajumi
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(kuoriainen)’ | ka jumi ’eräs (sokea) myt. olento,
»joku metsähine», joka ampuu’, ajo jumih ’ajoi
uuvuksiin
(hevosen)’,
juminkurikka
’uppiniskainen, vastahakoinen ihminen’, jumi«sko
’hidas, kankea’ — vrt. myös vi jumm (g. -i), jYomm
’paksu, iso kappale; auran emäpuu’, jummikas,
jummikara ’jääpuikko’.
Vaikuttavat ainakin osaksi deskr.-lähtöisiltä,
vrt. myös jumista.
Harva 1924 SUST 52 61–66, Setälä 1927 Sanastaja 3 30,
Harva 1948 SmMuin 472–77, SKES 1955 123 (sm ~ ka; ~
vi; ? < baltt), Kuusi Vir 1956 193–98, EEW 1982–83 569.

jumista (JuslP; hajat.) ’kumista, jymistä /
dröhnen’ ~ ka jumissa, jumata id., jumie
’kumiseva (ääni)’ | vi jumiseda ’jymistä’.
Onomat. sanoja, vrt. jymistä, jumi.
SKES 1955 128 (s. v. jymistä), EEW 1982–83 569 (sm ~
vi).

jumottaa ks. jomottaa.
jumpperi ’villapaita, neulepusero / Jumper’
< nr jumper = ns Jumper ’id.; varhemmin
merimiespusero’ < engl jumper ’mm. (pitkä)
pusero’, joka on luult. samaa sanuetta kuin (vanh.)
jump, jup ’lyhyt takki’, vrt. ransk jupe, juppe
’hame’ << arab jubbah ’eräänl. päällysvaate’.
Hellquist 1939 SEO 424, OxfEt 1985 498, 499.

jumpru (Lönnr 1874; yl.), jumffura, jumffuri,
jumfru (1783), jumferi jne. ’pienin astiamitta
ennen metrijärjestelmää, n. 8,2 cl / kleinstes
Hohlmaß (ca. 8,2 cl) vor Einführung des
metrischen Systems’ (sm > ka jumpru ’eräs
vetomitta, jumpru; viinapikari’)
< nr vur jumfru ’jumprunmitta’, mmr iomfru,
iumfru jne.; sama sana kuin nr jungfru ’ylhäinen
neito, neiti’; mitta oli katkaistun kartion muotoinen
ja muistutti hamepukuista naista. — LpLu
jåmcpår, jommfor ’neito; jumprunmitta’ < sk; In
jumpru ’vanha vetomitta, jumpru’ < sm.
Ahlqvist 1871 KO 176 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
202– 03 (lpLu < sk), SKES 1955 123, LpIn 1986 233 (lpIn
< sm).
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juna (nykymerk. 1864; yl.), murt. myös ’jono,
rivi, juova (1845; itämurt.); laiska, hidas
(ihminen, hevonen) / Zug; Reihe; faul, langsam’,
rinn. murt. juno, jona, joni ’jono, rivi’ ~ ka (? <
ositt. sm) juna ’iilimato; nahkiainen; piirto,
juova; jono, rivi; (uud.) juna’, juno ’piirto,
juova, raita; jono, rivi’, junoikas ’juovikas’,
junoine ’pieni polku, ura’; vrt. vi murt. juna
’tupakan sätkä’.
Deskr.-sävyisiä sanoja kuten myös jono,
juoni, ks. näitä.
SKES 1955 123.

junki (Flor 1683; savmurt. KPPohjanm), junko
(länsimurt.) ’pieni veitsi t. puukko (et.
kaksipuukkoiseen
tuppeen
kuuluva);
syömäpuukko; naisten veitsi; vanha, kulunut
veitsi / das kleinere Messer im Futteral für zwei
Messer; Tisch-, Küchen-, Frauenmesser; altes
Messer’
< ruots, vrt. nr murt. junge, jonge, junga
’huono pöytäveitsi, pieni (syönti)veitsi’, mmr
junga (1473 iunga), junge (1488 jwnge) ’veitsi,
tuppipuukko’ = nn nt murt. junge ’pöytäveitsi,
syömäveitsi’, isl jungi ’veitsen terän pyöreä osa’.
— Sk taholta myös > lpN jun |ga (E Lu Ko Kld)
’iso leipäveitsi, pöytäveitsi’.
Ihre 1769 Gloss XLI (sm ~ germ), Lindström Suomi 1852
28 (sm ~ lp; < ruots murt.), Rietz 1862–67 SDL 297,
Qvigstad 1893 NL 203, Karsten 1936 FmS 4 453, SKES
1955 124, Vilkuna 1964 SM 71 84–89.

junkka (Jusl 1745), junka (paik. länsimurt.)
’jyrä / Ackerwalze’, unk(k)a (Gan 1787; Satak
EPohjanm) id., (j)ungata ’jyrätä’ ~ ? va unka
’vati, puukaukalo’ (alk. kai ’tukki, pölkky’).
Deskr. sanapesye, jonka yhteyteen voivat
kuulua myös s.v. junku mainitut sanat.
SKES 1955 123 (vrt. va), Hakulinen Kotis 1972 191, V.
Anttila Kotis 1977 25.

junkkari (Sorol 1614), junkkeri ’(vanh.)
aatelisnuorukainen, nuoriherra; (nyk. yl., ei
Länsip Verml Ink) itsepäinen t. vallaton
nuorukainen, tappelija / Junker; eigensinniger,
wilder junger Mann, Messerstecher’ ~ ka junkura,
junkuri ’junkkari’ (? < sm)
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< ruots, vrt. nr junker ’(aatelis)junkkeri,
nuoriherra; velikulta, junkkari’, vur junckar,
junkare, mr junker, junkare, ionkare, iunkhærra
’nuoriherra, nuori ylimys, junkkari’, mn junkeri,
junkera, jungherra, junkherra ’junkkeri’ = nt
junker, nn junker, junkar < kas junker, junkher,
junchere ’nuori, alaikäinen (lääni)herra’ (> vi
junker, junkur ’junkkari; moisionpehtori, vouti’).
— LpR jonkar, junkar ’aatelismies’ < nr.
Renvall 1823 SSK 1 131 (sm < nr), Karsten 1909 IF 26 253
(ruots junkare, junker < mr junkhærra, kas juncher), 255
(sm < ruots), *Streng 1915 NRL 44, Holmberg Vir 1916
151, Karsten 1936 FmS 4 453, SKES 1955 124, EEW
1982–83 571.

junku (PSm Ruija Länsip), junko ’maahan t.
veteen kaatunut puu, lieko / umgefallener Baum
auf der Erde, im Wasser, im Moor’, junkku
(LönnrLis 1886) id., jungos (JuslP, Gan 1786),
junkos (Renv 1823) ’kaareksi kasvanut t. taipunut
puu’, junkonenä (paik. murt.) ’kyömynenä’ ~ ka
junka: junkah ’painuksissa, köyryssä, kyömyssä’,
junkanenä ’kyömynenä’.
Todennäk. deskr. sanoja, vrt. junkka. — Sm
sanoihin verrattu mdM jonga ’kaari’ kuuluu s.v.
jousi mainittujen md jonks, jons id. sanojen
yhteyteen.
Mark 1924 SUST 52 185–86 (md jon(k)s ♦ jonga; md ei ~
sm jousi jne.), SKES 1955 124 (sm ? ~ mdM).

junnata
(Lönnr 1874; yl.)
’liikkua t.
työskennellä verkkaisesti t. laiskasti, hidastella /
sich langsam od. faul bewegen od. so arbeiten’,
junnari (murt.) ’taloon sijoitettu hoidokki’,
tukkijunnari ’uittotyöläinen’
? < nr murt. Sm stockjunnare ’tukinuittaja’ —
ellei lainaussuunta ole päinvastainen ja sm sanue
deskr.-peräinen.
Karsten 1936 FmS 4 453.

juntta1 (Eurén 1860; yl., ei Verml Ink)
’kahvallinen
jyskytinpölkky,
paalutuslaite;
oksavarsta / Stampfe, Ramme; Dreschflegel’,
juntata (yl.) ’hakata juntalla t. nuijalla, paaluttaa;
iskeä, jyskyttää; kävellä raskaasti’ ~ au juntata
’tallustella; paaluttaa’ (? < ositt. sm; samoin sm >
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nr murt. Sm junta, juntto ’paalutuspölkky, –juntta;
(v:nä) hakata juntalla, paaluttaa’).
Ilm. alkuaan samantapaisia deskr.-onomat.
sanoja kuin mm. juntti, junti (jo JuslP, Gan 1786),
junkki ’lanttu, juuriska; möhkäle; laiska olio’,
juntikka ’oksavarsta; kömpelö esine, hidas
olento’, junttura id., vrt. ka juntti ’raskas olento t.
esine’ (? < sm), junttera ’tanakka’ jne. — Osittain
voi olla kysymys nr sanan jungfru ’nuijaus- t.
paalutuslaite’ (jo 1752) väännynnäisestä. Ks.
lisäksi junkka ’jyrä’.
Wessman 1936 FmS 4 184 (sm > nr murt. Sm), *Hakulinen
Kotis 1972 188–90.

juntta2 ’ryhmä, liitto, yhdistys, kopla, joukko (et.
vallanpitäjiä latinalaisissa maissa) / Junta’, juntata
’muokata mielipidettä’
< nr junta ’liitto, kopla’ = engl junta, ns Junta
id. << esp junta ’liitto, seura, neuvosto,
toimikunta’.
Hakulinen Kotis 1972 188, Koukkunen 1990 Atomi 207.

juntta3, junttapulla (melko yl., etup. länsimurt.)
’kilottain myytävä vehnäleipä t. pulla /
Weizenbrot, –gebäck’, paik. myös funttapulla
(kuten nr murt. Sm funtabulle id.) alkuosaltaan
< ven funt ’naula (painomitta)’. Äänneasuun
on todennäk. vaikuttanut s. juntti (murt. yl.)
’isokokoinen, möhkälemäinen kappale (esim.
nauris, peruna, tukki)’.
Wessman 1936 FmS 4 183 (nr murt. Sm < ven).

juntu (JuslLis; hämmurt. EKPohjanm) ’polku;
rivi, jono / Pfad; Reihe’ ~ ka junta, junto ’jono,
rivi, (verkko)jata’ | ly d'und((e), d'unt ’jata’ | ve
d'und id.
= lpN jod |do (E U Pi Lu) ’lohipadon verkko;
jata’, In joddee ’verkkojata; vedessä oleva
verkko’, elleivät nämä < sm. Sanalle ugr kielistä
esitetyt vastineet ovat äänt. syistä hylättäviä. —
Sm > nr murt. Sm jontto ’polku’; ka > ven murt.
júnda ’(pussi)verkko’.
Kalima 1915 OLR 249 (ka ly ve; ka > ven murt.), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 6, 140 (+ lp), Toivonen 1928 FUF
19 104 (sm ~ vog ostj), Toivonen 1933 FUF 21 114 (sm ~
ka; > lp), SKES 1955 124 (sm ka ly ve ~ lp tai > lp, jos ims
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~ vog ostj), FUV 1955 84, E. Itkonen 1956 UAJ 28 69 (sm ~
lp, ei vog ostj), UEW 1988 104–05 (lp < sm, ims ~ vog ostj
< sgr *juntVsa ~ *jutVsa).

juoda (Agr; yl.) ’trinken’, johd. juottaa, juoma,
juomari, juopotella, juoppo (Raam 1642), juolas
’juoppo’ jne. (ks. erikseen juopua, juovuttaa,
juominki) ~ ink j%ovva (prs. j%on) ’juoda’, j%oma,
j%om‰ın ’juoma’, j%omari ’juoppo, juomari’, j%ott5a
’juottaa’ | ka juuva, juvva (prs. juon) ’juoda,
juopotella’, juoma ’juoma’, juomari, (uud.) juoppo
’juoppo’, juottoa ’juottaa; janottaa’ | ly d'uoda
’juoda’, d'uomin(e ’juoma’, d'uottada ’juottaa’ | ve
joda ’juoda’, jom, jom7ne ’juoma’, joma/r
’juomari’, jotta ’juottaa’ | va juvva (prs. j%on, j%un)
’juoda’, j%omin ’juoma’, j%umari ’juomari’, j%utt5a
’juottaa’ | vi juua (prs. joon) ’juoda’, jook
’juoma’, joom ’juoma, juominen, juominki’, joota
’juottaa’, joot ’juotto’, mon. joodud ’juomingit;
ristiäiset’ | li j%uodq ’juoda’, j%uoimi ’kalja’, j%uoji
’juoja, juomari’, j%uotq ’juottaa’
= lp jukkât ’juoda; polttaa (tupakkaa)’ | tvserL
jüäm, I d'üam ’juoda’ | votj ju{in{i | syrj jun{i | vogE
äj-, I L ÜJaj-, P aj- | ostjI E jä7nƒt-, P je/s-, je7n/s- id. | unk
i–: iszik (inf. inni) ’juoda’, ivó ’juomari; juoma-’.
Ganander 1786 NFL 1 285 (sm juottaa ~ vi joota), Porthan
1789 OS 4 140 (sm ~ vi lp), Gyarmathi 1799 Aff 99 (+
unk), 192–93 (+ tvser votj syrj), 215 (+ ostj), 280 (+ sm ka
vi), Sjögren 1821 GS 1 30 (sm ~ tvser votj), Lindström
Suomi 1852 28 (+ vog), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 38
(+ li), MUSz 1873–81 826, E. Itkonen 1949–51 FUF 30 3,
SKES 1955 124 (+ ly), FUV 1955 84, TESz 2 1970 245–
46, MSzFE 1971 329, UEW 1988 103.

juola (Gan 1786; yl., ei LounSm) ’juolavehnä,
Elymus repens; (harv.) juolukka / Gemeine
Quecke; Rauschbeere’, us. juolaheinä, murt. myös
juolas
(JuslP; länsimurt., ei LounSm),
juole(heinä) (paik. I- ja PSm), juolo(heinä),
juolanen, juoliainen, juoliaisheinä id.; juoleikko
’juolavehnää kasvava paikka’ ~ ka juoliene
’juolavehnä,
kastikka
(Calamagrostis)’,
juolis(heinä), juolies(heinä) id., juoleikko ’paikka,
missä kasvaa kastikkaa t. juolavehnää’.
Todennäk. pitkien, suikertavien juurien
perusteella syntynyt nimitys, samaa lähtöä kuin (Ija PSm, Häme) juolea, juolava, juoleva
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’pitkä(hkö), hoikka, solakka; kaunis, soma;
loiva’, juolake ’suilake’, vrt. myös juolukka.
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9 50, 62–65 (♦ juopua; juolukka kontam. juopukka +
puolukka), Lehtiranta 1986 FUF 47 244 (ims ~ lp jognâ),
*Koponen 1992 SUSA 83 (painossa).

*Ruoppila Vir 1981 118–23.

juoma1 ’Getränk’ ks. juoda.
juolahtaa (Eurén 1860; yl.): j. mieleen ’tulla,
johtua mieleen / in den Sinn kommen’ ~ ka
juolahtoa, jolahtoa ’juolahtaa (mieleen)’, (harv.)
jokahtoa id.
Deskr.-sävyisiä sanoja, vrt. juola, joukahtaa.
juolea ks. juola, juolukka.
juolukka (JuslP, Gan 1786; etup. I- ja PSm)
’Vaccinium uliginosum / Rauschbeere’, murt.
myös juolas, juolukas, juoli, juolikka, juomikka,
juomukka, juomo, juopikka, juopukka, juovikka,
juovukka (jo 1644), huolukka jne. ~ ink j%omukka |
ka juomukka(ine), juominka(ine), juomunkaine,
juomo(i) | ly d'uom(u)oi | ve jo7nikai7ne | va
j%omukas, j%omuk(ez | vi joovikas, E joovi(h)k,
johvik, joobik | li j%uoimki, j%uoipki, j%uoipkqz id. (lp
juokgok, juovuk, juovot id. < sm).
Jos marjannimen alkuperäisin asu on *j%olukka,
se voi olla samaa deskr. sanuetta kuin juolea
’pitkänomainen’, ks. juola (nimi viittaisi joko
kasvin pitkiin varsiin tai marjan soikeaan
muotoon); juopikka, juovukka jne. voisivat tällöin
olla kansanetym. verbeihin juopua, juovuttaa
liittyneitä variantteja. Kun marjan nimitys eräissä
muissakin kielissä perustuu (erheelliseen)
käsitykseen sen juovuttavasta vaikutuksesta (ns
Rauschbeere, ven pjánica, durníka), on
mahdollista, että ims tahollakin olisi lähdettävä
asusta *j%obukka, jolloin sm
juolukka voisi
selittyä kontam:ksi juovukka + puolukka. —
Kaikkien ims varianttien yhteistä osaa *j%o- on
myös verrattu lp sanaan jognâ ’puolukka’. Jos
rinnastus on oikea, toisen tavun konsonantin
varioivuus ( p ~ v, l, m, n) voi ositt. palautua jo
mksm:een.
Ahlqvist 1856 WotGr 126 (sm ~ va), Budenz 1886–87 NyK
20 409 (sm juomukka ~ ka juomoi), Setälä 1894
JuhlakThomsen 232 (+ vi, lp jognâ; murremuodoissa
kansanetym.), Äimä 1908 SUSA 25:1 12–13 (+ ve), Saareste
1924 LVEM 46 (+ li), SKES 1955 125 (+ ly; lp juokgok < sm),
Ruoppila Vir 1981 119 (~ juolea ’pitkä, soikea’), Häkkinen
1983 SYKLJ 17 393 (ims vart. *j%o-), *Ojanen 1983 JKKOJ

juoma2 ’juova, raita; uoma, väylä matalassa
vedessä (KaakkSm rannikko ja saaret); kapea,
ojamainen painanne (Ink) / Streifen, (Fahr)rinne’,
juuma (ESavo PKarj Kain) ’syvänne’, juova (yl.)
’raita, viiru, juonne; (Ljungo 1601) uoma’, juomu
’juova, naarmu, raita, sauma, rako’, ks. erikseen
juominki1 ~ ink j%oma ’väylä’ | ka juuma ’syvänne’,
juomu, juomo ’rako, sauma, uurto, viiva, raita,
juova’, juova ’juova, raita’ | ly d'uomselg ’juova-,
kyyttöselkäinen (lehmä)’ | va j%oma ’salmi’ | vi
joom (g. -a t. -i) ’virta, uoma, vuo; syvä kohta
meressä; juova, juomu, juonne, jono’, joom (g. -a t.
-e) ’id., särkkä, riutta’, juum id. | li j%uom ’syvä
kohta meressä’ (> latv juoma id.).
Mahd. johd. v:stä juoda; vrt. juopa ja juoni
sekä toisaalta uoma.
Thomsen 1890 BFB 255 (sm ~ va vi li; > latv), Paasonen
1917 Beiträge 6 (+ ka), Hakulinen 1946 SKRK 2 9 (juova
♦ juoda), SKES 1955 125 (+ ly; ? ♦ juoda).

juominki1 (Eurén 1860; Länsip) ’jokin lohilaji,
esim. syksyllä nouseva / eine Lachsart’, juomunki
(Kittilä), juuminki (Lönnr 1874) id.
ovat ilm. johdoksia s:sta juomu, juoma2
’juova, raita’, eikä niille ole syytä etsiä sukulaisia
etäsukukielistä tai peräti muista kielikunnista,
kuten joskus on tehty.
Sebestyén-Németh 1935 NyK 49 16–17 (sm ~ syrj samJr),
Joki 1973 SUST 151 197 (♦ juoma, juomu).

juominki2 (Speitz 1642; yl.), tav. mon. juomingit
’juopottelu, juomapidot; kapakka / Trinkgelage;
Kneipe’ ~ ka juominki ’juominki, juomingit’.
Johd. v:stä juoda, ks. tätä.
juomu1 (Peräp Länsip) ’suolaheinä, Rumex
acetosa / Sauerampfer’
< lpN juobmo (E Pi Lu) id. Vrt. jamakka.
Qvigstad 1881 Beiträge 87 (sm ~ lp), SKES 1955 125 (sm <
lp).

SSA

juomu2 ’raita’ ks. juoma2.
juomus (JuslP, Gan 1786 mon. juomuxet; Kuhmo
Peräp) ’jään alle laitetut verkot t. niiden vetoköysi
/ Winternetz unter dem Eis od. dessen Zugleine’,
juomustaa ’pyytää talviverkolla’
< lpN juonâs (In Ko Kld T) ’juomus,
jääverkko’.
T. I. Itkonen 1937 SM 44 114 (sm < lp), Lagercrantz 1939
LpWsch 228, SKES 1955 125 (samoin).

juoni (Agr ioni, iooni; yl.) ’jono, rivi; juova,
raita, viiru; ura, vako; matka, reitti; keino,
temppu, kepponen, oikku; tuuma, puuha, touhu;
(sala)hanke, petos, veruke; (kirjan tms.) intrigi
(1860) / Reihe, Streifen; Furche; Weg; Streich,
List; Plan; Intrige, Ränke, Vorwand; roter Faden’,
murt. (EPKarj) juono ’juova, raita; jono’, johd.
juonia, juonitella, juonikas, juontaa (ks. tätä) ~ ka
juoni ’jono; tie, polku; raita, juova; juoni,
riidanaihe, kepponen’, juono ’juova, raita, juomu’,
juonikas
’juovikas;
oikullinen’,
juonikki
’juovaselkäinen
(lehmä)’,
juonikko
’id.,
juonittelija’, juonie ’rettelöidä, juonitella’ | ve
jo7nikai7ne ’juovikas’, jonöi ’valkojuovainen
(lehmän nimi)’ | va j%onit(ella ’kuljeskella,
juoksennella’ | vi joon (g. -e) ’viiva, juova, rivi;
linja, suunta; taipumus, halu; vauhti, meno’,
joone(s)tada ’viivoittaa, linjata, juovittaa’ | li j%uo7n
’meno, vauhti’ (> latv juonis ’kerta, hetki; matka,
kulku’)
= lpE juone ’tie’, R (LÖ) juone ’porojen polku
t. jäljet lumessa, lumeen poljettu tie’, Ko juonn(3a
(Kld) ’juova, raita; (Kld) porojen perättäiset jäljet’
(lpN juodnâ (Lu In) ’metku, juoni, kavaluus’ <
sm) | md jan ’polku’. Rinnastuksia on esitetty
myös eräisiin ieur ja alt kielten sanoihin, mutta
ilmeisesti aiheetta. — Vrt. myös jana, juna, jono
ja juoma2.
Castrén Suomi 1844 29 (sm ~ lpN juodnâ), Schott 1848
AltSpr 107 (sm ~ lpR juone), Boller 1853 SbAW 10 287 (+
vi), Donner 1879 Verwandtschaft 29 (+ li), Qvigstad 1881
Beiträge 87 (lp juodnâ < sm), Thomsen 1890 BFB 121 (li >
latv), Genetz 1896 ETV 19 (+ md), Toivonen 1933 FUF 21
114 (+ va; lp juone md ~ sm jana; ? < ieur), SKES 1955
125–26 (+ ka ve; ~ lp juone, ? md).
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juonne (Raam 1642; yl.) ’juova, ura, viiva, raita;
viilto, kolo; jono, parvi, rivi(stö), sukuperä /
Streifen, Furche; Loch; Reihe; Schwarm;
Herkunft’, juonto (paik. PSm) ’jono; ansatie’.
Johd:ia v:stä juontaa, ks. tätä.
juontaa (Ahlholm 1830; melko yl. et. PSm)
’ohjata, opastaa, kuljettaa; kulkea jonona; siirtää
tavaroita paikasta toiseen; saada alkunsa; (1950luvulta, Teppo) ohjata, »spiikata» jtak ohjelmaa /
(her)leiten; sich einer hinter dem anderen
fortbewegen; in kleinen Fuhren transportieren;
irgendwo seinen Ursprung haben; (Rundf., Ferns.)
moderieren’, juontua ’kulkeutua, kulkea; johtua,
olla peräisin; tottua’, juonne (ks. tätä) ~ ka juontoa
’kuljettaa, vetää perässään, tuoda t. koota yhteen
paikkaan’, juonnanta ’(ahkiolla) kuljettaminen’.
— Sm > lpN juod |det (E Lu) ’kulkea nopeasti
(sinne tänne), etsiskellä’.
Johd. sanasta juoni, ks. tätä.
SKES 1955 125 (vrt. juoni).

juopa ’joen uoma (Martti n. 1580; lounmurt.
Satak EPohjanm); pieni joki (Satak hämmurt.
EPohjanm Peräp); ura, juova (Häme kaakkmurt.
paik. PPohjanm); kuilu, rotko (Agr kuv. »ombi
meiden ia teiden welille swri iopa kinitetty») /
Flußbett; schmaler Fluß; Furche, Streifen; Kluft’
(sm > nr murt. Sm jope, j%opu ’syvennys, oja’).
Todennäk. partisiippimuoto v:stä juoda (ks.
tätä), merk:n suhteen vrt. esim. nr svalg ’nielu,
kita; kuilu, juopa’ v:stä svälja ’niellä’. Vrt. myös
juoma2.
Ojansuu 1918 KAÄH 60 (juopa ~ juova; ~ ka juova),
Huldén 1952 SNF 40–41:4 14 (sm > nr murt.), SKES 1955
126 ( juoda verbin akt. 1. partis.).

juopua (Agr; yl.) ’humaltua / (be)trunken
werden’, juovus (: juovuksissa), juovuttaa (ks.
tätä) ~ ink j%opua ’humaltua’ | ka juopuo ’pyörtyä,
taintua; juopua’, juovuksissa ’pyörryksissä,
humalassa’ | ly d'uobuda ’pyörtyä’ | va j%opua | vi
joobuda | li j%uobq ’juopua’.
Johd. v:stä juoda, ks. tätä.
SKES 1955 124–25. Lisää kirjallisuutta s. v. juoda.

juoru (JuslP, Gan 1786; joks. yl.) ’perätön,
panetteleva kulkupuhe, jaaritus / Klatsch, üble

SSA

Nachrede’, juoruta (JEFrosterus 1781), juoruilla;
juoratella, juoritella ’jaaritella, jutella; kieliä,
kannella’ ~ ka juoru (Uhtua, mahd. < sm) ’juoru’,
juoruolla, juoruilla ’juoruta’, juoruo ’soimata,
sättiä’ (lpN juorrodit ’juoruta’, In juoru ’juoru’ <
sm).
Mahd. samaa onomat. sanuetta kuin joru, joro
(ks. jorista).
Castrén 1844 EGS 142 (sm ~ syrj ju(v)or ’uutinen, viesti’),
Wichmann 1903 SUST 21 61–62 (+ votj jivor id.; ? < tvsuv).

juosta (Agr; yl.) ’kulkea nopeasti; virrata; sujua,
liukua jne. / laufen’, juoksu myös (LounSm Häme
itämurt.) ’kiima-aika’, juoksennella, juoksuttaa
(maito juustoksi; 1699) ~ ink j%osta ’juosta,
virrata, liukua; tiinehtyä’ | ka juossa ’juosta;
luistaa, liukua; kulua, sujua’, juosto, juostu
’juoksu’, juoksuttoa ’juoksuttaa’ | ly d'uo(k)sta
’juosta’ | ve jo(k)sta | va johsa, j%ossa(g) (prs.
johs%(e) id., johsu ’juoksu’ | vi joosta ’juosta,
kulkea, käydä, virrata; olla kiimassa’, jooks
’juoksu, kulku; kiima-aika’ | li j%uok«sq ’juosta,
virrata, vuotaa’, j%uok«s ’juoksu’.
Sanalle esitetyt vastineet etäsukukielistä (esim.
unk ívik ’kutea’) tuskin pitävät paikkaansa.
Erityisesti merk:n ’virrata, vuotaa’ perusteella
vaikuttaa mahdolliselta, että kyseessä olisi
alkuaan mksm refl.-muoto v:stä juoda: (vesi)
j%oksen »juo itseään (eteenpäin)», so. ’virtaa’, joka
merk:n kehityksen (’virrata’ > ’olla (nopeassa)
liikkeessä’)
myötä
on
siirtynyt
normaalitaivutukseen ja -kse- on abstrahoitunut
johdinainekseksi. Saman kielikuvan kautta
selittyvät juoda verbin johd:iksi myös juoma2 ja
juopa, ks. näitä.
Ganander 1786 NFL 1 288 (sm ~ vi), Sjögren 1830 GS 1
565 (+ va), Sjögren 1849 MélR 1 200, 225 (+ li), Ahlqvist
1859 Anteckn 86 (+ ve), VW 1 1874 98 (sm ~ lp jok |sât
’saavuttaa’), MUSz 1873–81 828 (sm ~ unk), Posti 1953–
54 FUF 31 70 (+ ka), SKES 1955 126 (+ ly; ims ? ~ lp),
FUV 1955 84, Joki 1956 FUFA 32 51 (ei vastineita
etäsukukielissä), TESz 2 1970 249–50, MSzFE 1971 330–
31, Häkkinen 1987 ES 80, UEW 1988 100 (sm ? lp ? ~
unk).

juota (Lönnr 1874 »au»; paik. PKarj) ’lautanen,
vati / Teller, Schüssel’ ~ ka juota ’matalahko vati;
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syvä lautanen’ (> lpV juott, jutte ’lautanen’) | ly
d'uod ’lautanen’
< ven bljúdo ’vati’.
Lönnrot 1874 SRS 1 392 (au < ven), T. I. Itkonen 1943 KV
22 51 (lpV < ka < ven), Kujola 1944 LyS 38 (ly < ven).

juottaa (Raam 1642; yl., ei kaakkmurt.) ’liittää
yhteen (et. metalleja) / löten’ ~ ka juottoa | ly
d'uottada | vi joota | li j%uotq id.
Mahd. sama kuin juoda verbin fakt.-johd.
juottaa ’antaa juoda’.
Ojansuu Vir 1906 50 (< germ, vrt. goot giutan, nr gjuta
’valaa’), SKES 1955 126 (sm ~ ka ly vi li; ? ♦ juoda; ?? <
germ), *Kiparsky 1956 SUSA 58:7 1–11 (♦ juoda).

juova ks. juoma2.
juovoa (Peräp Länsip), juovua (Eurén 1860)
’seurata jäljessä (et. poro) / (nach)folgen (bes. von
Rentieren)’, juovattaa, juovastella id.
< lp, vrt. N Vcuovvot (Lu Pi In Ko) ’seurata’,
Vcuovotit ’panna seuraamaan’ (lp t. sm murt. > kaP
juovuo ’seurata perässä’, juovottoa ’johdattaa’).
Äimä 1908 SUSA 25:1 13–14 (sm < lp), SKES 1955 126.

juovuttaa (Agr; hajat.) ’humalluttaa, päihdyttää;
pyörryttää (kaakkmurt. PKarj) / berauschen;
Schwindeln erregen’ ~ ka juovuttoa ’huimata,
pyörryttää’.
Johd. v:stä juopua, ks. tätä.
jupakka (Gan 1786; yl., ei Verml Ink) ’riita,
kiista; työ, homma / Streit; (Zusammen)arbeit’ ~
kaP (? < sm) jupakka ’riita; väkijoukko’,
jupakoija ’riidellä’.
Mahd. samaa deskr. alkuperää kuin verbi
jupista (Gan) ’mukista, purnata’.
jupittaa (itämurt. PPohjanm), (astua) juputtaa,
juputella (Gan 1786) ’kulkea lyhyin askelin / mit
kleinen Schritten gehen’ ~ ka jupittoa id.: astuo,
juoksoo j.
Deskr. sanoja.
jupka (Lönnr 1874 »au»; kaakkmurt. Ink)
’vyötäröhame, alushame / (Unter)rock’, ? juppa

SSA

(Pohjanm Kain) ’naisten pusero t. lyhyt takki’ ~
ink jupka ’hame’ | ka jupka ’(alus)hame’ | ly ve
d'upk ’hame’ | va jupka id. | vi murt. jupka ’id.,
miesten lyhyt takki’
< ven júbka ’hame’ (li jupkq ’naisten viitta’ <
latv < ven).
Lönnrot 1874 SRS 1 393 (au < ven), Mikkola 1894 SUST 8
178 (+ ka ve vi), Kettunen 1938 LivW 97 (li < latv < ven),
Kujola 1944 LyS 39 (ly < ven), Nirvi 1971 InkS 111 (ink <
ven).

jurmu1 (Eurén 1860; Peräp) ’syvänne joessa t.
järvessä / tiefe Stelle im Fluß od. See’
< lpN jor |bme (Lu In Ko) id. (? = ostjI jor{im
’syväys järvessä’, P jurem ’puron uoma’).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 66 (sm ? < lp), Toivonen
STEP 1949 169 (sm < lp), SKES 1955 126, UEW 1988
105–06.

jurmu2 (hämmurt. KSm Kain Peräp) ’pitkulainen
kohoama t. uurre; ryppy, roso / längliche
Erhebung, Wulst, Furche; Falte, Riß’ ~ ka jurmo
’viiru, juova’
? < lp, vrt. In jorme ’kurttu, poimu, ryppy’;
elleivät sm ja ka sanat ole erillistä deskr. lähtöä.
juro (Eurén 1860; yl., ei LounSm EPohjanm Ink),
jura (Jusl 1745; kaakkmurt. PKarj Pohjanm
Peräp) ’vakava, umpimielinen, omapäinen, jörö /
ernst, verschlossen, stur’, juroa, jurottaa (Gan
1786) ’seistä liikkumatta; murjottaa’ ~ ka juro
’yksivakainen, jäykkä, juro, hidas’, jurakka ’juro,
harvasanainen; jäykkä’, jurottoa ’jurottaa’.
Ilm. deskr. alkuperää kuten myös jurista
’murista’, jurahtaa ~ ka jurissa, jurahtoa jne. Vrt.
jörö.
jurtta ’Itä-Venäjän ja Aasian paimentolaisten
asumus, tav. huopateltta / Jurte’
< ven jurt, júrta ’alue, maa; talo, asumus;
paimentolaisleiri; jurtta’ (kirj. laina, vrt. esim. nr
jurt, –a, ns Jurte, engl yurt id.) < turk kielten
jurt ’asuinpaikka, koti; maa, kansa’.
juska (JuslP, Gan 1786; KaakkSm Ink)
’uuninpelti / Ofenschieber’ ~ ink ka ju«ska
’savutorven kansi, uuninpelti’ | ly d'u«sk((e) id. | vi
juuska ’savutorven kansi’
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< ven (v)jú«ska ’uuninpelti’.
Kujola 1944 LyS 39 (ly < ven), Vahros Vir 1963 148 (ink <
ven), EEW 1982–83 579 (sm ink ka vi < ven).

just (Loun- ja KaakkSm), justiin (Alm 1784; yl.),
justiinsa ’juuri, ihan, aivan / just, gerade,
genau’, justi (EPohjanm) ’määrämittainen’, (sm
>) ka justih ’juuri, tarkalleen’
< nr just ’juuri, aivan, ihan’, mn just < kas just
(josta ilm. myös vi just ’juuri, aivan’ > ink li just
id.) < ransk juste ’oikein, juuri’ < lat (adv.) juste
’oikein, laillisesti’. — LpN jus |tâ, jus |t#e (Ko)
’juuri, aivan’ < sk.
Genetz 1890 Partikk 92 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 425,
SKES 1955 126.

justeeri (yl., ei Länsip Verml Ink), -saha ’kahden
miehen vedettävä tukkisaha, tasaussaha / Zug-,
Bügelsäge’ (sm > ka justieri, lpIn justersiaiaha
’tukkisaha’)
< nr justersåg ’pölkkysaha’ (alkuosa lainattu,
jälkiosa käännetty), alkuosa johd. v:stä justera
’tarkistaa, mitata; sahata hirsiä määräpituisiksi’
(tästä sm justeerata (As 1737) ’mitata, tarkistaa;
asettaa’) = ns justieren id., samaa kantaa kuin just
sanan originaali (ransk juste ’oikein, juuri,
tarkoin’ jne.).
Karsten 1936 FmS 4 454 (sm < nr), LpIn 1986 238 (lpIn <
sm).

jutaa ks. judata.
jutella (Agr; yl.) ’puhua, puhella, keskustella;
kertoa (Agr »He iuttelit heille mite Tielle
tapactanut oli») / sprechen, plaudern; erzählen’
(kantasana juttaa, jutata mm. vanh. run.), jututa,
jutustaa, juttu jne. (sm > nr murt. Sm jott(a)
’puhua, kertoa’, jutt(o) ’kertomus, asia’) ~ ink
jutto ’juttu’ | ka jutella ’jankata, riidellä,
valitella’, jututa, juttuilla, juttoilla ’jutella,
kertoa; kinastella, käräjöidä’, juttu ’pieni riita,
jankutus; oikeusjuttu, käräjäasia’ | va ju(t)(ella,
juolla (prs. jutt%(en) ’puhua, sanoa, jutella’, juttu
’juttu, juttelu; kertomus’ | vi ütelda, öelda (prs.
ütlen) ’sanoa, lausua, tarkoittaa’, jutt (g. jutu)
’juttu, puhe, pakina, kertomus’, jutustada
’jutella, kertoilla, pakista’, jutlus, E jutus

SSA

’saarna’, jutlustada ’saarnata’ | li jut (? < vi)
’juttu, puhe’, juttq aC ijq ’keskustella, kertoa,
jutella’ (vrt. vi juttu ajada id.), jut‰ıst ’kertoa,
jutustaa’
= mdE jovtams, joftams, M joftams ’sanoa,
kertoa, määrätä, selittää’, E jovtalmo ’satu’, jovks,
jofks, M jofks ’id., arvoitus’. — LpN juttus, Lu
juhtt%o ’juttu’, T juhted ’kertoa’ < sm.
Ganander 1786 NFL 1 290 (sm juttu ~ vi), Lindström
Suomi 1852 28 (sm ~ md), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va
vi), VW 1 1874 103 (+ li), MUSz 1873–81 142–43 (+ unk
játszik ’pelata, leikkiä’), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 6 (+
lpT), Toivonen 1938 ÕEST 30 742 (lp < sm), *Siro 1949
SUST 93 86–102 (+ ka), Wessman 1954 FmS 15–16 55 (sm
> nr murt.), SKES 1955 126, TESz 2 1970 266, MSzFE
1971 337, Häkkinen 1987 ES 81, UEW 1988 104 (ims md ?
~ unk).

jutta1 (Raam 1642; LounSm), juta (LounSm
EHäme), jude (Gan 1786) ’hihna, jolla ies
sidottiin härän sarviin / Jochriemen’ ~ vi jutt (g.
juta), murt. jute (g. jutte) id.
? < baltt *jutas, vrt. m-int yutá-: yáuti, yuváti
’sitoo, valjastaa’ sekä latv j%utis ’nivel; tienhaara’
(*’yhteys, side’), j%utavas ’ristiselkä’, liett jáutis
’härkä’ (*’valjastettu’).
Ojansuu 1921 Lisiä 8 (sm vi ~ juhta < baltt jùnkta-), SKES
1955 126, *Posti 1977 Baltistica 13:4 263–64 (< baltt
*jutas).

jutta2 (Eurén 1860; LounSm EHäme) ’juova,
raita / Streifen’, juta ’(LounSm) id., (lounmurt.
Ink) ura, (ESavo KSm KPohjanm) jono, jata’,
juttaselkä ’juovaselkäinen (eläin)’, jutata, juttia
’aisata, veistää puuhun ura’ ~ vi jutt (g. jutu, juti)
’juova, juomu, raita’, jutik ’juovaselkäinen
(lehmä)’ | li jut5a (partit. juttq) ’täplikäs eläin’,
jutlimi id.
Tuskin sama sana kuin jutta1, vaan
pikemminkin deskr. alkuperää, vrt. esim. sm (eri
tahoilla murt.) juotti ’juova; ura’, juoto ’jono’.
Kettunen 1938 LivW 97 (sm ~ vi li), SKES 1955 126 (ehkä
= jutta1).

juu ks. joo.
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juumottaa (JuslP, Gan 1786; Satak EKPohjanm),
juumoa (kaakkmurt.) ’särkeä, jomottaa /
schmerzen’ ~ ka juumoittoa ’jomottaa, pakottaa’.
Deskr. sanoja, vrt. jomottaa.
juuri1 (Agr; yl.) ’kasvin maanalainen osa, tyvi;
alku (-perä), aihe / Wurzel, Fuß; Ursprung’,
juureva, juures, juurikas, juurakko; juurtua,
juurruttaa, juuria ~ ink j%uri ’juuri, tyviosa’ | ka
juuri ’juuri, tyvi, kanta, alapää; vieri, vierusta’,
juureva ’juurekas, vankka, tukeva’, juurevuo
’juurtua, kiintyä’, juurikka ’kaatunut puu,
juurakko’ jne. | ly d'%ur(i) ’juuri’, d'u% rak, d'u% rikko
’juurakko, juurikko; itu’ | ve ju/r ’juuri’ | va j%uri
id., (iness.) j%ur(eza ’luona’ | vi juur ’juuri (kasvin,
taikinan)’, juur(d)e ’luokse; lisäksi’, (iness.)
juures ’luona, lisänä’, (elat.) juurest ’luota’ | li
j%u/r ’juuri’, j%usq, j%u(r)s ’luona’, j%ur(q) ’luokse’
= md jur ’juuri, tyvi, alaosa; pensaikko’ | ?
votj j{ir ’pää’ | ? syrj jur id. — Ims juurikka > ven
júrik ’juurakko’; ims *j%urta- (esim. vi juurelda
’tutkia’) mahd. > lpN jur |det (Lu In Ko Kld T),
jurdâ«sit ’ajatella, arvella’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 126 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve),
Ahlqvist 1861 MMdGr 154 (+ md), Budenz 1867 NyK 6
410 (+ li; unk gyökér, vog j%ekoqr ’juuri’), Kalima 1915 OLR
249 (+ ka ly; ims > ven), Toivonen 1944 FUFA 28 251 (unk
vog ei tähän), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 170 (? + votj
syrj), SKES 1955 126– 27, UEW 1988 639.

juuri2 (Agr iuri, iwri; yl.) ’aivan, ihan, tarkalleen,
kokonaan, peräti, varsin / gerade, eben, ganz’ ~ ka
juuri ’aivan, ihan; erittäin’ | ly d'%uri, d'u% /r ’juuri,
aivan’. — Sm > lpN jur, jurâ, jur#e (Pi Lu)
’juuri, aivan’.
Lienee alkuaan juuri1 sanan latiivimuoto
*j%ure-j ’juureen (asti), juurta myöten, perin
juurin’.
Qvigstad 1881 Beiträge 87 (sm > lp), Genetz 1890 Partikk
42 (= juuri1:n nom.-muoto), Toivonen 1944 FUF 28 16 (=
juuri1:n latiivimuoto), SKES 1955 127, Häkkinen 1987 ES
81.

juuso (Lönnr 1874; Ruija) ’kolja (kalalaji),
Melanogrammus aeglefinus / Schellfisch’

SSA

< lpN juk |so (g. juvso), jufs%o (g. j%us%o) id., joka
puolestaan mahd. < sk, vrt. mn /ysa, nn hysa id. (>
sm murt. hyysä id.).
Qvigstad 1893 NL 203 (sm < lp < sk), Rapola 1953 Rr 239
(samoin), Sköld 1960 GermLwLp 48–54.

juusto (Agr; yl.) ’Käse’ ~ ink j%usto
’juustomaitoruoka, ternijuusto’ | ka juusto
’ternijuusto’, juustu ’id., juusto’ | vi juust (g. -u)
’juusto’
< germ *j%usta- ~ *justa- (< *j%usto- ~ *justo-),
vrt. mn ostr ’juusto’ = mr oster, uster, nr nn nt ost
id. — LpN vuos |ta (E Pi Lu In Ko) ’juusto’ < sk.
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ germ), Ganander 1786 NFL 1
292 (sm ~ vi), Rask 1818 Undersögelse 105 (+ lp), Ahlqvist
1866 Suomi 2:6 78 (sm vi lp < sk), Thomsen 1869 GSI 57,
Setälä 1906 SUSA 23:1 24 (< germ), Karsten 1915 GFL
118, SKES 1955 126.

juutalainen (Agr Juttalainen, Judalainen; yl.
tunnettu) ’Jude, jüdisch’ ~ ink j%utalain (< sm),
j%uti (< vi) | ka juutalaine (uud., harv.; < sm) | vi
juut (g. juudi), juutlane, juudlane, juudaline
’juutalainen’, kantaosa juuta< nr jude ’juutalainen’, mr iudhe, jodhe, mn
jú∂i < kas jude << lat judaeus < kr iovdahıos
’Juudan heimon jäsen’. — Vi sanat ositt. kaiketi
< as; lpN juw |dalâ«s jne. ’juutalainen’ < sm.
Hellquist 1939 SEO 422, SKES 1955 127, EEW 1982–83
580.

juutas (Agr »Jwttahilda sine ylencatzottin»;
erisnimenä ja sananparsissa joks. yl.) ’juutalainen,
mooseksenuskoinen (Ink); vääräuskoinen; lurjus,
paholainen, ilkimys; (voimasanana) peijakas,
pahus / Jude; Schurke; (Kraftausdruck) Teufel’ ~
ka juutas (mm. loits.) ’? paholainen; soimasana:
peijakas’ | vi juudas ’juutas, piru’.
Alk. Juudas Iskariotin nimi: nr Judas << lat
Judas. Baltt alkuperän olettaminen (liett júodas
’mus-ta’, latv jods ’paha henki, metsänhaltija’)
tuskin aiheellista ainakaan sm sanan osalta.
Ganander 1786 NFL 1 292 (sm ~ vi), Castrén 1853 FMyt
111 (< raam.), Lindström 1859 KeltGerm 100 (sm < baltt),
Thomsen 1890 BFB 175 (samoin), Ojansuu 1916 SKTT
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141–42 (ainakin vi < latv), Mägiste 1927 EKeel 6 70, SKES
1955 127.

juutti1 (Sorol 1625; paik. LSm), juuti, juutilainen
’tanskalainen (nyk. etup. tarinoissa); murt. myös
juutalainen kauppias (kaakkmurt.); pahanilkinen
ihminen, et. lapsi (LounSm Peräp Ink) / Däne,
Jüte; jüdischer Kaufmann; böser Mensch’ ~ vi
jüütlane, jütlandlane ’juutti, juutinmaalainen’
< nr jute ’juutinmaalainen, jyllantilainen’, mr
i%ute ’tanskalainen (halv.)’ = nn jute, jyte, nt jyde,
vanh. tansk jude, mn jótar (mon.) ’juutit’, /ytar
’miehet’, ags /yte, ‰ıotas, %eotas (mon.) ’juutit’.
Alkuperä hämärä. Merk:n osalta sekaantunut
ositt. juutas sanaan.
Renvall 1823 SSK 1 136 (< Jutia, Jutland), Karsten 1936
FmS 4 454 (sm < mr), Nissilä Vir 1954 276, SKES 1955
127.

juutti2 ’trooppinen kasvi, Corchorus; sen
kuiduista valmistettu lanka t. kangas / Jute
(Pflanze, Garn, Gewebe)’
< nr jute ’juutti’, joka kuten saks ransk engl
jute << bengali jh%o·to, jh%u·to. Vi d«zuut ’juutti’ <
engl.
Hellquist 1939 SEO 425–26, OxfEt 1985 501.

juuttua (1690; yl. paitsi LounSm EKPohjanm)
’tarttua, jäädä kiinni / steckenbleiben’, juututtaa;
juuttaa (satunn. ISm) ’tartuttaa kiinni;
tukahduttaa’ (muodollinen kantasana, mahd.
kuitenkin takaperoisjohdos) ~ ka juuttuo ’tarttua
kiinni, juuttua (et. kurkkuun)’, juututtoa
’tukahduttaa, läkähdyttää’ | ly d'%uttuda ’juuttua,
läkähtyä’ | ve jutuda ’juuttua, tarttua, läkähtyä’ |
vi (< sm) juutunud ’juuttunut’.
Kettunen 1922 LVeHA 1 276 (sm ~ ve), SKES 1955 127 (+
ka ly), Mägiste Vir 1958 140 (vi < sm).

juveeli, juveli (vanh. kiel., Lönnr 1874; nykymurt.
PPohjanm) ’(hiottu) jalokivi; jalokiven jäljitelmä
/ Juwel(imitation)’
< nr vur nt juvel ’hiottu jalokivi, koru, aarre’ <
as juwel (> vi juveel id.) < mransk joël, juel < vlat
jocale, jocellum ’koru, arvoesine’.
Hellquist 1939 SEO 426.
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jykevä (yl., ei Verml Ink), jykeä (JuslP, Gan
1786; etup. KarjKann PKarj PSavo Kain) ’jämeä,
vahva, paksu, järeä, jäykkä; painava; karkea /
groß, stark, dick, massiv; schwer; grob’ ~ ink
jükk‰ıä, ƒt üƒkjä ’vaikea, raskas’ | ka jykie ’painava,
raskas; ankara, kova, vaikea’ | ly d'üged ’raskas,
painava; vaikea’ | ve jüged, juged id.
Etäsukukielistä (syrj unk) esitetyt vastineet
tuskin mahdollisia.
Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (sm ~ ve), SKES 1955 127 (+ ka
ly), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 111 (~ syrj).

jyleä (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’ryhmyinen,
rosoinen; vaikeakulkuinen (tie) /
uneben;
schwerpassierbar (Weg)’, syysjyleä, jylikki
(Peräp) ’iljanteinen syyskeli’, jylittää (JuslLis)
’vesi nousee jäälle, jäätää (epätasaiseksi ja
(hämmurt.)
’jäätyä
liukkaaksi)’,
jylittyä
epätasaiseksi kerrokseksi’
= lpN jolak (? < sm) ’jääiljanne’. Vrt. jylhä,
jylheä.
Lönnrot 1874 SRS 1 402 (~ jylhä), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 66 (sm ~ lp), Collinder 1932 Urgerm 145, SKES
1955 127.

jylhä (Gan 1786; yl.), jylheä (Lönnr 1874; ei
tietoja murt.), jylhy (Gan; etup. PKarj PSavo
Kain) ’synkkä, kolkko, tumma (esim. metsä);
jykevä, vankka / finster, öde (z. B. Wald); groß,
massiv’, jylhetä, jylhistyä ~ ka jylhö ’jylhä’,
jylheikkö ’sankka metsä, koleikko’, jylhistyö
’synkistyä’ | ? vi murt. jülu ’kademielinen,
kiukkuinen, tuskainen, yksinään oleva’.
Saareste 1953 Suomi 106:3 14 (sm jylheä ~ vi jülu).

jylistä (Agr; hajat. eri tahoilta), jylistää (esim.
ukkonen) ’donnern’, jylähtää, jyly, jylinä ~ ka
jylissä ’kolista, meluta’.
Onomat. sanoja kuten myös jyristä, jymistä,
ks. näitä. Vrt. myös lpN jâllât ’jylistä, jymistä’,
jâllâ ’jyly, jymy’.
SKES 1955 127.

jyllätä (Lönnr 1874; yl.) ’temmeltää, myllätä;
(ark.) merkitä, määrätä, vaikuttaa / toben,
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(auf)wühlen; Einfluß haben’ ~ ink jüllätä
’jymistä, jyristä’ | ka jyllätä (? < sm) ’jylistä,
myllätä’. — Sm > nr murt. Sm jyllä ’vaikuttaa,
määrätä’.
Onomat. sanoja.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 27 (sm > nr murt. Sm).

jymistä (Jusl 1745; yl.) ’dröhnen, donnern’,
jymätä, jymy, jyminä ~ ink jümissä ’jymistä’,
jümm‰ınä ’jyminä’ | ka jymissä ’jymistä’, jymy
’jyminä, jymy’, jymäkkä ’mellakka, meteli’.
Onomat. sanoja kuten myös vastaavat
takavokaaliset jumista, jumata, jumina ~ ka
jumissa ’jymistä, kumista, meluta’, jumata id.,
jumu ’jyrinä, jymy’. — Vrt. myös lpN jâbmât
’jymistä, kohista’, jâbmâ ’jymy, kohu’, kun taas
lpN jubmât (Pi Lu) ’jymistä, humista’, jubmâ
’jymy, humu’ mahd. < sm.
Blomstedt 1869 HB 141 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge
86, SKES 1955 128 (+ ka).

jyreä (JWegelius 1749; savmurt., paik. Satak
hämmurt. KPPohjanm Peräp) ’kova, järeä,
karkea; tukeva / fest, grob, ungeschlacht’ ~ ka
jyrie ’karkea, paksu, järeä (hiekka, ääni); vankka,
tukeva’
? = lpT jorrÆ÷d (? < sm) ’järeä, jyreä (esim.
helmi)’. — Deskr. sana, vrt. järeä ja jyrkeä.
SKES 1955 128.

jyristä (esim. ukkonen; Alm 1732; yl.), jyrätä
’donnern, dröhnen’, jyrytä, jyrähtää, jyrinä
(Raam 1642; Agr »Poiswie minusta sinun wirtes
iyriet [!]»), jyry jne. ~ ink jürissä ’jyristä’,
jürr‰ınä, jürü ’jyry’ | ka jyrissä ’jyristä; torua,
haukkua’, jyry ’jyry, jyrinä; ukonilma’, jyrineh,
jyrinä id. | ly d'ürizou, d'uri«zou ’jyrisee, kolisee’,
d'ürü, d'uru ’jyry, jyrinä’ | ve 7güraita, ju/ri«sta,
jur5aƒta ’jyristä, jyrätä’, 7güru, d'uru, juru ’jyry,
jyrinä’ | va jüris(s)ä ’jyristä’, jürü ’ukkonen’ | vi
murt. jüriseda ’murista (koira)’.
Vrt. lpN jârrât (Lu) ’narskua (lumi); murista
(eläin)’, kun taas lpN jurrât, In juriidi∞d ’jyristä’,
N jurrâ ’jyry, melu’ todennäk. < sm; ven murt.
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júrajdaƒt ’meluta, jyskää, murista’ < ims. Onomat.
sanoja.
Ahlqvist 1856 WotGr 126 (sm ~ vi va), Aminoff
Suomi 2:9 247 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 87
jurrât), Wiklund 1896 SUST 10 277, Kalima 1915
249 (+ ka; ims > ven murt.), SKES 1955 128 (+
jârrât), EEW 1982–83 611, LpIn 1 1986 237–38.

1871
(~ lp
OLR
ly lp

jyrkeä (Jusl 1745; hämmurt. kaakkmurt., paik.
Kain Peräp) ’kupera, pyöreä, eheä; tukeva, iso,
karkea; (Schr 1637) suuri eväsleipä, limppu /
konvex, rund, ganz; groß, grob; großes Brot,
Laib’, jyrkä, (EPohjanm) jyrki, jyrkiö, jyrkiöin
’iso (savolais)limppu’, jyrkky, jyrkkö, jyrkönen
’kokonaisena keitetty peruna t. nauris (Kymenl
KaakkHäme ESavo), iso peruna (paik. PSavo)’,
jyrkyläinen (Jusl) ’pyöreä (hirsi)’ ~ ka jyrkinäine,
jyrkynäine ’pyöreä, halkaisematon (halko,
pölkky)’ | ly d'ürginäi7ne ’pyöreä (esim. riuku)’ | li
ju/rg, jurg ’karkea, paksu’.
Vrt. jyreä ja jyrkkä.
Kettunen 1938 LivW 97 (sm ~ li), SKES 1955 128 (+ au
ly).

jyrkkä (esim. mäki, tie, mutka, raja; luonne,
mielipide jne.; Raam 1642; yl.) ’steil, scharf,
abrupt; radikal, streng’, murt. myös jyrkäs, nyrkkä
(paik. LSm) id., jyrkänne (Poppius n. 1820),
jyrketä, jyrkistyä jne. ~ ink jürkkä ’jyrkkä’ | ka
jyrkkä ’jyrkkä (ranta, mäki jne.); tylsä; tiukka,
ankara, ehdoton’ | ly d'ürk, (harv.) mürk ’jyrkkä’ |
ve mürk id. — Sm > lpN murt. (Utsjoki) jerkku
’jyrkkä’; ka > ven murt. júrkoj id.
Kalima 1915 OLR 250 (sm ~ ka; ka > ven murt.),
Lagercrantz 1939 LpWsch 203 (lp < sm), SKES 1955 128
(+ ly).

jyrsiä (Agr; melko yl., ei ESavo kaakkmurt.)
’nakertaa, kalvaa / nagen’ ~ kaP jyrsie ’jyrsiä’ (?
< sm; sm > lpN jur |sât, jur |set (Pi) ’jyrsiä’)
? = votj j{irj{in{i | syrj jirn{i ’jyrsiä, purra’ | vogE
I L jär-, P jar- ’jyrsiä, nakertaa’ (ellei näiden
vastine olisi pikemminkin vi jürada, (j)ürä’nakertaa’).
Onomat. alkuperää, kuten myös järsiä (1708)
ja järsätä (Raam 1642) ’kalvaa, kallistaa’.

Castrén 1844 EGS 142 (sm ~ syrj), VW 1 1874 105 (+ vi lp
votj), Lagercrantz 1939 LpWsch 223 (lp < sm), Liimola Vir
1953 126 (+ vog), SKES 1955 128, Lytkin & Guljajev 1970
KESK 112 (sm ~ votj syrj; vog < syrj), UEW 1988 635 (?
sm ~ votj syrj).

jyrä1 (1699; lounmurt. Häme Kymenl Savo
KSm), jyräs (Schr 1637; PHäme) ’pellon, tien
tms. pinnan tasoitusväline / (Acker)walze’,
jyrästää (Raam 1642) ’tasoittaa jyrällä; äestää’
ovat mahd. samaa deskr. sanuetta kuin jyrätä ja
jyristä, ks. tätä.
VW 1 1874 103–04, Genetz 1896 ETV 48 (sm ~ lp jorrât
’pyöriä’), Rytkönen 1940 tm 55.

jyrä2
(JuslP,
Gan
1786;
EPohjanm)
’korkearantainen (kuiva) puro; syvä notko; iso
mäki / Bach mit steilem Ufer; tiefer Taleinschnitt;
großer Hügel’, jyrämä, jyrhämä, jyrämö, järämä
’pieni koski; suvantopaikka’ ~ ka jyrähmä,
jyrähmö ’pieni jyrkkä mäki’
= ? lpN jârem ’pieni laajentuma joessa’ | ??
votj jer ’syvä paikka vedessä’ | ?? syrj jir ’id.; joen
uoma’.
Alkuaan mahdollisesti deskr. sanoja, vrt.
jyrkkä.
Wiklund 1896 SUST 10 250 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 66, 140 (+ syrj), Kalima Vir 1945 412 (~
jyrkkä), SKES 1955 128 (+ ka votj), UEW 1988 635–36 (?
sm ~ ? votj ? syrj).

jyskää (yl.), jyskätä, jyskiä, jyskyä (Jusl 1745),
jyskyttää ’krachen, poltern’, jyske, jysky ~ ka
jyskeä ’jyskää’, jyskätä, jyskyö, jyskytteä, jyskeh
Onomat. sanoja kuten jysähtää, jysäyttää jne.
— LpN jus |ket (Lu) ’jyskää, jymistä’ luult. < sm.
SKES 1955 129.

jystää (JuslP, Gan 1786; et. LSm), jyystää (yl. et.
I- ja PSm) ’hakata (jäätä), survoa, jyrsiä, nakertaa
/ hakken, stampfen, nagen’ ~ ka jysteä ’hakata
jäätä, jyystää; jyrsiä, kalvaa, nakertaa’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. lpR (LÖ) jåstet
’survoa’, N jus |tet (In Kld) ’hakata, jystää’, jotka
ainakin ositt. < sm.
Qvigstad 1881 Beiträge 88 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST
10 277, Toivonen 1952 UAJ 24:2 43, SKES 1955 129 (+
ka).

SSA

jytistä (Jusl 1745; yl.) ’dröhnen, beben, poltern’,
jydytä, jydätä, jytää, jytinä (1690), jyty, jytä jne. ~
ink jütissä ’jytistä’ | ka jytissä, jytäjeä id.,
jyt«sisteä ’jytyyttää’, jytinä, jytineh ’jytinä’, jyty id.
| vi murt. jüdiseda, judiseda ’täristä, väristä’,
judistada ’jyristää, jytisyttää’ (nämä ehkä ositt. <
sm).
Deskr. sanoja kuten myös lpN juccât (Lu In)
’jytistä, jylistä, kohista, suhista’ ja N jâccât (Lu)
’narskua, kitistä, jytistä, kohista’, jotka ainakin
osittain ilm. < sm.
Qvigstad 1881 Beiträge 88 (sm ~ lp juccât), Ojansuu 1918
KAÄH 50 (+ ka), SKES 1955 129 (+ vi; vrt. lp jâccât).

jytty (Eurén 1860) ’tapa / Art, Weise’, jyttyinen,
jyttynäinen (kaakkmurt. PKarj) ’tapainen,
laatuinen, kaltainen’, murt. tav. adv. jytyn (Karj
PSavo) ’takia, tähden; tavoin, tavalla’ ~ ka jytyin
(? < sm) ’tavalla, lailla, -laisesti’ (samal jytyi
’samalla tavoin’), jyttyine ’-lainen, -moinen,
laatuinen’, jyttynäine, jyttymä(ine), jyt(t)ys id.
(kaiken jyty«s ’kaikenlainen’) | ly d'ütte ’tavalla,
lailla’ | ? ve itta, itt(e ’tavalla, mukaan’ (hänen i.
’hänen tavallaan’). Vrt. juttu (s. v. jutella).
Kettunen 1943 SUST 86 538–39, SKES 1955 129 (sm ~ ka
ly ? ve = ? juttu).

jyvä (Agr; yl.) ’viljakasvin siemen / Korn,
Getreide’, jyväs ’laari’, jyväsin ’pyssyn tähtäin’,
jyvätä ’pohtaa jyviä’ ~ ink jüvä ’jyvä’ | ka jyvä | ly
d'üvä, d'üv(e | ve jüvä | va jüvä, ivä id. | vi iva, murt.
(j)üvä ’jyvä; ydin’ (lpIn jiyve ’jyvä’ < sm)
= mdM juv ’akanat’, E juvodoms ’pohtaa,
viskata (viljaa)’ | votj ju, jü ’(puitu) vilja’ | syrj j{i-,
ji-, i-: j{iki, jiki, iki ’vihne, akana’ (sm-perm *jüvä
< *jevä, *jeva)
< ieur *jeva-, *jevo-, vrt. m-int yáva ’vilja,
ohra’, dard y5a, y%o, yåw ’ohra’, av yava- ’vilja’,
oss jæw ’hirssi’ = liett jyavas ’viljalaji’, javahı
’vilja’ jne. (samJr Jn T j5a ’jauho, -keitto’ luult. <
ir taholta).
Thunmann 1772 Untersuch 89 (sm ~ liett), Ganander 1786
NFL 1 296 (+ vi), Lindström Suomi 1852 29 (+ votj; ~ mint ym.), Ahlqvist 1856 WotGr 125 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 87 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 175 (+ ka),
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Paasonen 1896 KielLis 12 (+ md), *Jacobsohn 1922 AuU
118, Toivonen 1928 SUST 58 229–30 (~ sam), Uotila 1933
SUST 65 252 (+ syrj), SKES 1955 129 (+ ly), FUV 1955
130, *Joki 1973 SUST 151 265 (passim), LpIn 1 1986
220, UEW 1988 633– 34.

jyystää ks. jystää.
jähmeä (Eurén 1860; hajat.) ’jäykkä, kankea /
hart, fest’, jähmettyä (Jusl 1745; yl.), jähmetä
’jäykistyä, kangistua’ ~ ka (au) jähmie, jähmäkkä
(ositt. ilm. < sm) ’kankea, jähmeä, kohmeinen;
järkkymätön; viileä, kolea (sää)’, jähmettyö
’jähmettyä’, jähmistyö ’kangistua, jähmettyä,
hyytyä; kylmetä, viiletä’, jahmuo ’kovettaa,
jäätää; kovettua, jäätyä’.
Deskr. sanoja kuten myös näitä muistuttavat
vi jahm (g. -u) ’säikähdys; väristys; kohmetus’
(külm j.), jahmatus id., jahmatada ’säikähtää,
kangistua säikähdyksestä’, murt. jähmätä-,
jämehtü- id. — Vrt. myös jämeä ja kohme.
Anderson 1893 Wandl 237, Ojansuu Vir 1909 55, Saareste
1924 LVEM 271–72, Mägiste EKK 1941 334–37, EEW
1982– 83 533.

jäkälä (Jusl 1745; yl. paitsi LounSm Verml)
’(Rentier)flechte’, jäkäle (Satak), harv. jäkärä ~
ka jäkälä ’jäkälä; rahkasammal’ | ly d'ägäl
’jäkälä’
= lpN j5∞ækgel, jækkal- (In Ko Kld T)
’(poron)jäkälä’. — Sm ka t. lp > ven murt. jágala,
jágeƒl, jágiƒl ’poronjäkälä’.
Lindström Suomi 1852 29 (sm ~ ven), Qvigstad 1881
Beiträge 88 (sm ~ lp), Weske 1890 SFKO 85 (sm ~ syrj
jala), Kalima 1915 OLR 250 (+ ka ly; ka > ven), Kalima
Vir 1948 108–11, SKES 1955 129 (? syrj), UEW 1988 632.

jälki (Agr; yl.) ’Spur’, jälkimmäinen, jälkeinen,
jälkeläinen, jäljittää, jäljitellä, (adv.) jälkeen,
jäljessä, –estä, -ellä, -elle, jälleen (ks. tätä) ~ ink
jälki ’jälki; arpi’, jälkimäin ’jälkimmäinen,
viimeinen’, jälkiä ’jälkeen’ | ka jälki ’jälki;
seuraus; maaomaisuus, perintö (–tila); jäte, ripe’,
jälkimäine ’jälkimmäinen, viimeinen’, jälkeh
’jälkeen’, jälessä, –estä ’jäljessä, -estä’, jälellä, eltä, -elle ’jäljellä, –eltä, -elle’, jälit«sys ’jäännös,
loppu’ | ly d'älg(i) ’jälki’, d'älgimäi7ne, –mai7ne
’viimeinen, jälkimmäinen’, (adv.) d'älg%e, d'älgeh

SSA

’jäljessä, mukana’, d'älgel(e) ’jälkeen’ | ve jälg
’jälki’, jälgmäine ’viimeinen’, jälgele ’jäljelle’,
jälges ’jälkeen, jäljessä’ | va jält«si (mon. jälled,
jäld'id) ’jälki’ | vi jälg (g. jälje) id., jälgida
’seurata jälkiä’ (lpN murt. jælgas ’heikko jälki’ <
sm; jel |gii ’mukaan’ < sm jälkeen)
? = ostjI jägq·l, P jawql ’koristekuvio; piirto t.
tähti hevosen t. lehmän otsassa’ | unk jel ’merkki,
tuntomerkki, oire’.
Ganander 1786 NFL 1 261a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff
71 (+ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 86 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 407 (+ lp),
Qvigstad 1893 NL 58 (lp < sm), SKES 1955 129 (+ ka ly; ?
unk), Toivonen Vir 1956 107–08 (+ ostj), DEWOS 1966 41,
TESz 2 1970 269– 70, MSzFE 1971 338, FUV2 1977 100,
Häkkinen 1987 ES 81– 82, UEW 1988 91.

jälleen (Agr iellens; etup. länsimurt.), jällehen
’takaisin; taas, uudestaan / zurück, wieder’ ~ ink
jäll%e ’takaisin, jälleen’ | ka jälelläh ’takaisin’ | ly
d'älgill%e, d'älgell(e ’takaisin, taas’ | vi jälle ’jälleen,
taas’ | ? li jeC l, jal ’kuitenkin, taas’ ovat ilm. samaa
sanuetta kuin jälki, ks. tätä.
Ahrens 1843 GrEhstn 88 (sm ~ vi; ♦ jälki), Kettunen 1938
LivW 87 (li < latv), SKES 1955 130 (vrt. ka ly li), EEW
1982–83 592, Häkkinen 1987 ES 82.

jälli (Lönnr 1874; Peräp Ruija) ’kalan
kuivausteline / Trockengestell für Fische’ ~ kaP
(Kiestinki) jälli (? < sm) ’turskankuivausteline’
< lpN jiel |le (Pi Ko) ’kalankuivausteline’ < nn
hjell, *kjell id.
Qvigstad 1893 NL 204 (lp < nn), SKES 1955 130 (sm < lp).

jälsi (: jällen, Jusl 1745; yl. paitsi hämmurt.
Peräp), jält(t)ä (hämmurt. itämurt. EKPohjanm)
’puun nilakerros, mäihä; (juures)raaste /
Kambium, Baumsaft; Geraspeltes’, jälttää
’kaapia jälttä’ ~ ink jäns ’jälsi’ (? < va) | ka jälttä,
7nälttä ’jälsi; mahla; raaste, mäihä’ | va jänttä
’jälsi’ | vi murt. jält(tä) (< sm), jänttä (< va).
Etäsukukielistä (votj syrj vog ostj sam) tähän
yhdistetyt sanat ovat muuta alkuperää.
VW 1 1874 106–07 (sm ~ mm. syrj votj), Setälä 1912–14
FUFA 12 104–05, Mägiste 1925 Rosona 53 (+ vi), Uotila
1938 SyrjChr 85, SKES 1955 130 (+ ka va ? votj ? syrj), E.
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Itkonen 1956 UAJ 28 62, Ariste 1962 ESA 9 16, UEW
1988 632–33 (? sm ~ ? votj ? syrj).

jämeä (Flor 1678; yl. paitsi Verml) ’kankea,
jäykkä, luja, kestävä, tukeva, vankka / steif, fest,
massiv, streng, stark’, jämäkkä (I- ja PSm),
jämäkäs, jämerä (yl. paitsi LUus Verml) id. ~ ink
jämm‰ıä ’paksu, sakea’, jämistüä ’jäykistyä’ | ka
jämie ’paksu(hko); kankea, jäykkä’, jämäkkä id.,
(kaiketi sm >) jämerä ’jämerä, paksu’ | ly d'ämed
’paksu’ | va jämiä ’jämeä, paksu, sakea’, kreev
jämi, jemme ’jämeä’ | vi jäme (g. -da) ’paksu,
järeä; sakea; karkea, järeä; törkeä’ | li jaC mdq,
jaC mdi ’paksu, karkea; tiine’.
Deskr.-luonteisia sanoja, vrt. jähmeä, jäykkä.
Sjögren 1849 MélR 1 223 (sm ~ vi li), Wiedemann 1871
MP 7:17:2 99 (+ va), Mägiste 1936 NyK 50 263–64 (+ ka),
Kettunen 1938 LivW 84, Posti 1942 SUST 85 5, 130, 203,
SKES 1955 130 (+ ly), EEW 1982–83 595.

jäminä (paik. lounmurt.) ’keltalieko, Diphasium
complanatum / Flacher Bärlapp’
< nr murt. (mm. Uus Länsip) jamn(a), jämn(a)
id. = nn jamne, mn jafni id. (sk > lpN jævne ’id.,
matara’).
Qvigstad 1893 NL 204 (lp < sk), SKES 1955 130 (sm < nr
murt.).

jämtti (yl. paitsi Kain Länsip Verml Ink)
’täsmällinen, tarkka, sopiva; varma, tosi; aivan,
täsmälleen, tasan / zuverlässig, genau, passend;
sicher; ganz’, myös jämt(i), jämpt(i), jäntti, jänt,
jemt(ti), jempti, jentti, jemsti, jömt, adv.
jämt(t)isti, jäntisti jne.
< nr jämt ’tasan, täsmälleen, alati’, mr iæmpt
on neutrimuoto a:sta jämn ’tasainen, yhtäläinen’.
— Sk taholta myös > lpN jæw |dâ (E Pi Lu) ’tasan,
täsmälleen’.
Qvigstad 1893 NL 204 (lp < nn), Wessman Vir 1909 154
(sm < nr), Karsten 1936 FmS 4 454.

jänis (yl.), jänes (Agr Jenexet; LounSm paik.
Häme KPPohjanm Peräp) ’Lepus / Hase’, demin.
jänö, –nen, johd. jänistää ’arkailla’ ~ ink jänis,
jänöi ’jänis’ | ka jänis, jänö, -ine, jänkkä, jänkkö |
ly d'ä7ni«z | ve jä7ni«s | va jänez, (kreev) jännäs | vi
jänes | li (Sal) jänds id.

SSA
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Porthan 1786 OS 4 144 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
126 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), Wiedemann
1871 MP 7:17:2 100 (+ li), Donner 1875 Boningsplatser
134 (+ ka), *Nirvi 1944 Sanankieltoja 130–36, SKES 1955
130 (+ ly), EEW 1982–83 597.

jänkä (JuslP, Gan 1786; PPohjanm Kain Peräp),
jänkkä (Länsip Ruija paik. Peräp) ’suo, räme /
Moor’ ~ kaP (Kiestinki) jänkä (? < sm) ’suuri
suo, jänkä’
< lp jæg |ge ’jänkä, suo, räme’, joka puolestaan
= syrj jeg{ir ’suo(metsä)’ (> ostjP jekqr ’suo’) |
vogI j^ﬁonk ’puuton, pehmeä suo’, L jankqlmq ’suo’,
P j5ank, j5ankqlma id. | ostjI j3Üan k : 7norqm j. ’pieni
o o

suolampi’, E P jenk ’avoin puuton t. vedetön
paikka suolla’. — Ims > ven murt. jánga
’sammalta ja pientä puuta kasvava suo’.
Qvigstad 1881 Beiträge 88 (sm ~ lp), T. I. Itkonen Vir 1912
95 (sm < lp), Kalima 1915 OLR 251 (ims > ven),
*Wichmann 1923–24 FUF 16 191 (+ syrj vog ostj), T. I.
Itkonen Vir 1948 158, SKES 1955 130 (+ ka), FUV 1955
84, E. Itkonen 1956 UAJ 28 69, DEWOS 1966 390–91,
UEW 1988 93.

jänne (: jänteen, Agr; yl.) ’Sehne’, murt. jänsi
(kantasana), jänti, jännä id., johd. jänner, jäntere,
jäntevä, jännittää, jännätä, jännetä ’ponnistaa’
jne. ~ ink jännittÜJa ’tehdä hellittämättä’ | ka
jänne(h), jännä ’jänne; juova, viiru (ihossa)’ | ve
7gänd(e, jände(h) ’jousen jänne, soittimen kieli’ | va
jänsi ’jänne’
= ? lpKo j#e3Üadd3ag(as ’poron takajalan
keskijänne’, j#e3Üadd%ed ’jännittää, virittää’ (mahd.
ositt. < sm) | tvser L jqdän, I jidan ’jousen jänne’ |
vogI jantqn, L jantqg, P j5antew id. | ostjI j3Üontqg, E
j#entq, P jinti ’id.; (I E) verkon paula’ | unk ideg
’jousen jänne; hermo’ || samJr j%en ’jousen jänne;
hamppu’ | Jn jeddi | T jenti | slk Vcend, kend(de),
kindi, ƒt ind id. | Km n%ene ’jänne’. Vrt. jänni.
Castrén Suomi 1845 179 (sm ~ sam), Castrén 1849 Ostj 84
(+ ostj), Fábián 1856 MNyszet 1 85 (+ unk), Ahlqvist 1859
Anteckn 86 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 37 (+ vog),
Mustonen Vir 1883 169 (+ va), Szinnyei 1908 NyK 38
280 (+ tvser), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 52 (+ lp), SKES
1955 130 (+ ka), FUV 1955 18, DEWOS 1966 382–83,

TESz 2 1970 186, MSzFE 1971 314–15, Janhunen 1981
SUSA 77:9 19, UEW 1988 92 (? lp).

jänni (Gan 1783) ’kielijänne (Satak Häme Ink);
voima, jäntevyys (Savo); sahan pingotinnuora
(Satak PHäme Kymenl) / Zungenbändchen;
Spannkraft; Spannschnur der Säge’ ~ vi jänn (g. i) ’kielijänne’
? = ostjI j3Üonä: 7nälqm j., E 7nätqm j#en ’kielen
kanta, kielijänne’, I jün(t), E jün ’laukaisurihma’,
P j#en ’verkon aina; (asetusjousen) laukaisurihma,
kielijänne’. Saattavat olla samaa sanuetta kuin
jänne, ks. tätä.
SKES 1955 131, EEW 1982–83 597, UEW 1988 92 (? sm
vi ~ ostj).

jäntti1 (JuslP jänti, Gan 1786) ’voima, jäntevyys
(EPohjanm); tukeva, jäntevä (Kain Peräp) / Kraft;
stark, stämmig’, jänttevä (Gan), jäntterä (Karj
PSavo) ’vahva, jäntevä, järeä’, jänttärä (KaakkSm
PSavo), jänterä id. ~ ka jäntterä ’jäntevä, vankka,
paksu’ | vi jändrik, jäntrik, jäntlik ’hitaasti
kasvanut, pienikokoinen, vahva; jykevä, oksakas;
kanttura’.
Ilm. alkuaan jänne sanueeseen (ks. tätä)
liittyviä deskr. sanoja.
SKES 1955 131, EEW 1982–83 596.

jäntti2 ks. jämtti.
järeä (As 1729; yl. paitsi LounSm), järkeä (Gan
1786) ’karkea(rakenteinen), suuri; paksu, vanttera;
ankara / grob(körnig), groß, wuchtig, schwer,
kräftig; streng’, ? johd. järkäle ’lohkare’ ~ ink
järr‰ıä ’karkea, paksu’ | ka järie ’paksu, vankka,
kookas, suurirakeinen, karkea, karhea’ | ly d'äred,
d'ärei ’paksu, järeä, vankka’ | ve jär(ed, jar(ed
’paksu, sakea, karkea’ | va järiä ’paksu’ | vi murt.
järe ’karkea (jauho)’, E järelik ’karkeanpuoleinen
(kangas)’. — Samojedista esitetyt vastineet tuskin
kuuluvat tähän.
Paasonen 1917 Beiträge 266 (sm ~ sam), SKES 1955 131
(+ ka ly ve vi ? sam), EEW 1982–83 601.

järistä (Agr; yl.) ’täristä, vavahdella, vapista /
beben’, järätä (: järäjää), järinä, järistys,
järähdys jne. ~ ink järissä ’täristä, järistä’ | ka

SSA
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Setälä 1890–91 ÄH 181 (sm ~ va), SKES 1955 131.

Ganander 1786 NFL 1 266 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
115, Castrén Suomi 1844 29 (+ lp), Setälä 1915 SUSA 30:5
31, T. I. Itkonen 1928 SUST 58 52, Hakulinen 1946 SKRK
1 83, 99, SKES 1955 131 (+ ka ly ve va), *E. Itkonen 1968
SKK 492, Räsänen 1969 EW 198 (sm ~ turk), EEW 1982–
83 600, Häkkinen 1987 ES 82–83.

järittää (Eurén 1860; PKarj PSavo Kain
KPPohjanm) ’jyrsiä, katkaista, silputa / nagen,
(ab)hacken, zerkleinern’ ~ ka järitteä ’hakata
hienoksi, pienentää, silputa’ | ly d' ärittada, –
t(t)ädä | ve järitada id. | viE järräC ’jyrsiä,
pureskella’.
Deskr. sanoja.

järkkyä (Agr »ierkyweisen (’vaikuttavan’)
woijmas cansa»; hajat.) ’heilua, huojua, täristä /
wanken, erbeben’, järkyttää (Agr) murt.
’liikuttaa, huojuttaa’, järkyttyä, järkähtää ~ ink
(run.) järkütellä ’liikutella’.
Alkuaan onomat.-luonteinen sana, vrt.
järähtää, järistä, ks. tätä.

SKES 1955 131 (sm ~ au ly ve vi), EEW 1982–83 598.

järky (Lönnr 1874, Kal; Suomenl. saaret Ink)
’penkki, rahi, jakkara, tuoli; (Lönnr myös)
pölkky, möhkäle, lohkare / Bank, Schemel, Stuhl;
Klotz, Klumpen’, järkky, järkki (Gan 1786)
’möhkäle’, tähän ilm. myös järkyläinen (JuslP
»Sotkamo») ’pyöreä’ ~ ink järkü ’penkki, rahi’ |
va järt«sü ’jakkara, tuoli, penkki’ | vi järg (g. järi)
’jakkara, palli, rahi’. — Sm murt. ehkä < ink t. vi.
Samaa (deskr.) sanuetta on ilmeisesti myös
järkäle (Gan) ’möhkäle, lohkare’, vrt. kuitenkin
järeä.

järissä ’järistä, täristä, jyristä; äristä’ | ve d'äri«sta
id. | va järisä ’järistä’.
Onomat. sanoja.

järjestää ks. järki.
järki (Agr; yl.) ’ymmärrys, äly; (et. PKarj)
kunnon, kelpo; (adv. Satak Häme) kovin, peräti,
varsin, sangen, järin (»j. huono») / Verstand,
Vernunft; anständig; sehr, ganz’, sijam. ja johd.
järin, (vanh. kiel. ja murt.) jären ’peräti, kovin,
aivan, erittäin’, järkenään, –nänsä, järjestänsä, tään, järkinäinen ’tavallinen, säännöllinen’,
järkevä, järjellinen, järjetön (Agr), järjestää
(1829), järjestys (Sorol 1621), järjestelmä
(1867), järjestö jne. ~ ink järestÜJa, järkennÜJa,
järkeÜJan ’heti’ | ka järki ’järjestys, tila, kunto;
järki; (adv.) aivan, ylen, hyvin’, jären ’kovin,
varsin, hyvin’, järkieh ’heti; peräkkäin,
jäljekkäin’ | lyd'ärgill%e, –illeh, järilleh ’takaisin,
taakse’ | ve 7gär7g, d'ärk (adv.) ’aivan; vain,
yksinomaan’ | va järkeäzä ’heti’, (Kukk)
järkiÜJa(stÜJa), (sm >) järestÜJa id. | vi järg (g. järje)
’vuoro, järjestys; jatko; jakso, rivi, sarja; asema,
olotila’, järel ’jäljes-sä’, järgmine ’seuraava,
jälkimmäinen’. — Ims > lpN jær |gâ (Lu In Ko
Kld) ’järki, äly; keli; siivo, järjes-tys’.
Alkuaan järki lienee ollut ’järjestys, kunto;
rivi’. Äänteellinen yhtäläisyys jälki sanan kanssa
(ks. tätä) on ilm. aiheuttanut eräänlaista
merkityksen lainautumista: murt. järilleen
’takaisin, jälleen’ ~ ka järelläh, järilleh id., vi
järele jne. — Sattumaa lienee, että mm. turk
kielissä on samantapaisia sanoja, esim. järgä
’rivi, järjestys’.

Ahrens 1843 GrEhstn 115 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 119
(+ va), SKES 1955 132, EEW 1982–83 600.

järsiä ks. jyrsiä.
järvi (Agr; yl.) ’See’ ~ ink ka järvi ’järvi’ | ly d'ärv,
-i | ve järv | va jarvi | vi järv, murt. järi, jerv | li
j5ara, j%ora id.
= lp jaw |re ’järvi’ | mdE e/rke, M (j)ä/Rkä ’järvi,
lampi’ (-ke on demin.-suff.) | tvserL jär, I jer
’järvi’.
Scheffer 1673 Lapponia 178 (sm ~ lp), Fischer 1768
SibGesch 163 (+ md tvser), Ganander 1786 NFL 1 267 (+
vi), Porthan 1787 OS 1 40a, Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve), *Budenz 1869 NyK
7 36 (+ li), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 171, SKES 1955
132, Häkkinen 1987 ES 83, UEW 1988 633, Nuutinen Vir
1989 497–501 (< baltt, vrt. liett jáura ’suo’, j%Fura ’meri’
jne.).

järämä ks. jyrä2.
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jäsen (Agr; yl.), jäsene, jäsenä ’ruumiinosa: nivel
(–väli), raaja / Glied; Mitglied; Gelenk, (bot.)
Knoten’, jäsentää jne. ~ ink jäsen ’nivel’ | ka
jäsen ’voima, tarmo; varat; jäsen, raaja, nivel’ | va
jäsen ’nivel, –luu’ (? < sm) | vi jäse (g. -me) ’jäsen,
raaja, nivel; (ketjun) rengas’ (sm > lpN murt.
jæsân ’jäsen’)
= mdM jä/z7nä, ä/z7nä, E e/z7ne ’nivel, jäsen’ |
tvserL je«zqn, I jÄqz« Äqn, ji««zÄqn ’jäsen; (korren) solmu’ |
votj joz id. | syrj j(ez ’väki, kansa, ihmiset’, j(ez-, j(ezvi ’jäsen, nivel; (korren) solmu’. Näihin usein
rinnastetut unk ja sam sanat ovat ilm. muuta
alkuperää.
Lindström Suomi 1852 30 (sm ~ votj), Ahlqvist 1861
MMdGr 151 (+ md), Budenz 1869 NyK 7 38 (+ vi tvser),
VW 1 1874 103 (+ syrj), Lönnrot 1886 Lis 47 (? ka), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 171, SKES 1955 132 (+ va),
TESz 2 1970 251, MSzFE 1971 332–33, Häkkinen 1987
ES 84, UEW 1988 95, Kulonen Vir 1988 287–88.

jästi (1783; yl., ei Verml Ink) ’hiiva / Hefe’
< nr jäst, mr iæster = mn jpostr, nn jester, kys
jest, gest, kas gest id. (> vi kest, köst id., kun taas
lpR jäst, N jæs |tâ id. < sk).
Renvall 1823 SSK 1 142 (sm < nr), Karsten 1936 FmS 4
454, SKES 1955 132.

jätkä (Lönnr 1874) ’metsätyömies, tukkilainen,
tilapäistyöläinen (Peräp Pohjanm Kain PKarj
PSavo); kulkuri, hamppari, sälli; (slang.) mies,
nuorukainen, kaveri / Wald- od. Hafenarbeiter,
Flößer, Gelegenheitsarbeiter; Herumtreiber; Kerl’.
Ilm. deskr. alkuperää kuten myös mm. jätkäle
’iso, painava esine t. olio; (LönnrLis 1886 myös)
jätkä’. — Sm > nr murt. Sm jätkä, jetke
’kuljeksiva työmies, tukkilainen; sälli; poika,
kaveri’, samoin sm > lpN jætka,
jæt |kæ
‰
’suomalainen kulkuri, tietyömies; hamppari’.
Wessman 1954 FmS 15–16 56, Wessman 1956 FmS 17–18
27.

jätti (Gan 1786; LSm paikannimissä), jättiläinen
(Gan; yl.), harv. jäppi, -läinen (Renv 1823)
’yliluonnollisen kokoinen olento t. ihminen,
isokokoinen, vahva / Riese’ (sm > ka (Suistamo)
jättilä(i)ne ja vi jättilane ’jättiläinen’)
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< nr jätte, murt. jätt, mr iätte = nt jætte
’jättiläinen’, jotka ovat sivumuotoja riimukirj.
sanalle iatun, mr iätun (jonka suhteen vrt. jatuli).
— LpN jiettânâs (E Pi Lu In Ko) ’jättiläinen’ < sk
t. sm.
Ganander 1786 NFL 1 268a (sm ~ isl jotun, jötun), Renvall
1823 SSK 1 142 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 118,
Qvigstad 1893 NL 202 (lp < sk), Setälä 1912–13 FUF 13
372, Loorits 1932 Volksdichtung 31 (vi < sm < nr), Karsten
1936 FmS 4 454–45, SKES 1955 132.

jättää (Agr; yl.) ’lassen’, jäte l. jätti, jättö, jätös;
jättäyt(y)ä, jätättää ~ ink jättÜJa ’jättää, hylätä;
lakata’, jättö | ka jätteä ’jättää, antaa’, jättäytyö,
jättävyö ’jättäytyä’ | ly d'iättädä, d'iettada, d'ätteä,
d'iätta ’jättää’ | ve jätta, jättä, d'atta | va jättÜJa id. |
vi jätta ’jättää, heittää, hylätä, luopua’, jäte ’jäte,
tähde’, jätis ’roska, jäte, kuona’ | li jettq, jättq
’jättää’.
Kausat.-johd:ia v:stä jäädä, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 126 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 86 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 90 (+ li), SKES
1955 132 (+ ka ly), EEW 1982–83 606, Häkkinen 1987 ES
84.

jäyhä (Gan 1786; itämurt., paik. Häme
KPPohjanm), jäyheä, jäyhkä (Satak), jäyhevä
(Kuopio) ’jäykkä, jämerä, kova, totinen, karu /
steif, mächtig, ernst’ ~ kaP jäyhä (? < sm) ’kova,
ankara, koskematon (metsä)’. Vrt. jäykkä.
jäykkä (JuslP, Gan 1786; yl.) ’kankea,
joustamaton; jähmeä, kova; paksu, tukeva; raaka /
steif, stur; hart’, jäykeä id., jäykistää, jäykistyä,
jäyketä ~ ka jäykkä (? < sm) ’jäykkä, kankea,
taipumaton; itsepäinen, juro’, jäykenteä, jäyketä |
vi jäik ’jäykkä, kankea’, jäigastada ’jäykistää’ (<
sm).
Mägiste Vir 1958 141, 143.

jäytää (Gan 1786; etup. I- ja PSm) ’kalvaa,
kuluttaa; hiukoa / nagen, zehren’ ~ ka jäyteä (? <
sm) ’jäytää; kalvaa’
?? < baltt, vrt. liett ˆ|esti (prs. ˆ|edu), latv %est (prs.
%edu) ’syödä, kuluttaa’. Sana voi olla myös deskr.
lähtöä, vrt. (eri tahoilla murt.) jäynätä, jäyrytä,
jäystää, jyystää jne. ’pureskella, kalvaa’.

SSA

*Kalima 1936 BL 201 (sm ? < baltt), Nieminen Vir 1940
382 (ei < baltt), Kalima Vir 1941 138, Sabaliuskas 1963
LKK 6 117.

jää (Agr; yl.) ’Eis’, jäätää, jäätyä, jäätikkö,
jäätelö (Lönnr 1874) ~ ink jÜJa ’jää’ | ka jeä ’jää;
kaihi’ | ly d'iä, d'ie ’jää’ | ve jä | va jÜJa | vi jää, murt.
jea, ea, jäe (g. jÜJade), jägi (g. jäe) | li jei id.
= lp jiegnâ ’jää’ | mdE ej, ev, e7n, ij, M jäj, äj id.
| tvser i, ij id. | votj jö, j(e id. | syrj ji, j{i id. | vogE ƒl ÜJan,
I j^ﬁonk, P j5ank id. | ostjI jönk ’jää’, I E j#enk, P j¥ınk
’vesi’ | unk jég ’jää; rae’. — Näitä muistuttavia
jään nimityksiä on myös turk ja tung kielissä,
koreassa, ieur taholla ja jukag:ssa.
Scheffer 1673 Lapponia 178 (sm ~ lp), Rudbeck 1717 Spec
78 (+ unk), Strahlenberg 1730 NOstT, Ganander 1786 NFL
1 258 (+ vi), Gyarmathi 1799 Aff 70, Castrén 1844 EGS
141 (+ syrj), Castrén 1849 Ostj 83 (+ tvser ostj), Lindström
Suomi 1852 30 (+ md votj vog), Ahlqvist 1956 WotGr 86
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 126 (+ ve), Budenz 1867
NyK 6 407 (+ li), VW 1 1874 102, Setälä 1890–91 ÄH 493
(+ ka), Räsänen Vir 1947 169, SKES 1955 132 (+ ly), FUV
1955 84, TESz 2 1970 268, MSzFE 1971 338, UEW 1988
93.

jäädä (Agr; yl.) ’bleiben’, jäämä, jäämistö,
jäännös, jättää (ks. tätä) ~ ink jÜJavvä (prs. jÜJan)
’jäädä’ | ka jeähä | ly d'iädä, d'iätä, d'iäda | ve
jädä, jada | va jÜJavvä, jävvä id. | vi jääda ’jäädä,
pysyä, tulla jksik’ | li iedq ’jäädä, tulla jksik’.
Näihin on yhdistetty ugr kielten ’tulemista’
merkitseviä verbejä, mutta ne lienee kuitenkin
pidettävä erillään, omana ryhmänään.
Ganander 1786 NFL 1 259 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
86 (+ ve), VW 1 1874 96 (+ li), Genetz Vir 1900 27 (~
ostj vog unk), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 53–54, SKES
1955 133 (+ ka ly va), TESz 2 1970 282, MSzFE 1971
340, FUV 1977 100, Häkkinen 1987 ES 84, UEW 1988 109
(? sm vi; ~ ostj vog unk).

jäähtyä (itämurt.), jähtyä (Raam 1642;
länsimurt.) ’viiletä, kylmetä / sich abkühlen’,
jä(ä)hdyttää (Agr) ~ ink jÜJahtüä ’jäähtyä’ | ka
jähtyö, (sm >) jeähtyö id., vrt. ve jäuhtuda
’hyytyä’ (< ksm *jäk«s-t•-)
= mdE ek«se ’viileä, kylmä, varjoisa,
varjopaikka’, M (j)ä«sä ’viileä’ | tvser (j)ük«sem
’kylmetä’, (d')ü«stq ’kylmä; kylmyys, pakkanen’ |
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ostj I jögli, E j3Üagtq, P j¥ıl¥ı ’kylmä, viileä;
pakkanen, kylmyys’.
Vanhoiksi takavok. rinnakkaismuodoiksi
selittyvät va jahtua ’jäähtyä’ | vi jahtuda, E
jaahtuda | li j%oC dq id. = mdE jak«samo, M jak«sama
’kylmä, kylmyys’ sekä mahd. lpE joåskudh,
jooskedh ’jäähtyä’, vrt. juöskie ’pakkanen’.
Genetz 1877 KL 15 (sm ~ ka), Munkácsi 1883 Nyr 12 151
(+ tvser), Genetz 1896 ETV 27, 32 (sm ~ md ek«se, jak«sam),
Setälä 1902–03 FUF 2 251, Paasonen 1911–12 FUF 12 304
(+ ostj), Toivonen 1952 UAJ 24:3 43, E. Itkonen 1953–54
FUF 31 171, SKES 1955 133 (+ ve), FUV 1955 84,
DEWOS 1968 340–41, EEW 1982–83 532, UEW 1988
90–91.

jääkäri
(As
1762
»jägeri-palwelia»
’riistanvartija’),
jääkeri
(Lönnr
1874)
’erikoiskoulutuksen saanut sotilas; (lounmurt.)
metsästäjä / Jäger’
< nr jägare, mr iæghare ’metsästäjä; jääkäri
(sot.)’ < kas jeger = ns Jäger id. (> vi jääger, li
j%eger id.).
jäärti (vanh. kirjak., mm. 1584 elat. Gärtist),
murt. myös käärt(t)i ’vero; lahja, tuliaiset /
Steuer; Gabe’
< mmr gärS, gerd, nr gärd ’teko, työ; vero;
lahja’ = nn gjerd, mn ger∂ jne. — Ruots myös > vi
keert, käärt ’vero; (murt.) hevosten rehu’.
Streng 1915 NRL 44, SKES 1955 133.

jäärä (Agr; melko yl., ei Verml Ink), jaara (etup.
Satak Peräp Länsip ) ’pässi / Widder’, jäärällään
’(lampaasta:) kiimassa’ ~ ka jeärä (Uhtua; < sm)
’vanha suuri pässi t. ukko’ | vi jäär (g. -a), jaar (g.
-a), ear (g. -a), jääras ’pässi’ | ? li j%os(q), j5as (? <
*j5ars) id.
Ilm. < baltt, vrt. liett ˆ|eras, jˆ|eras, g-, v’karitsa’, latv j%ers, mpr eristian (demin.) id. —
Myös sl alkuperää on oletettu (vrt. mksl jar¥ıc¥ı
’pukki’, ven járka ’karitsa’), mutta tämä on
vähemmän todennäk.
Ganander 1786 NFL 1 260 (sm ~ vi), Lindström 1859
KeltGerm 123 (sm ~ sl, baltt), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 71
(< baltt), Ahlqvist 1871 KO 10 (+ li), Kalima 1936 BL 104,
Ruoppila 1943 Kotiel 1 179–80, Kiparsky Vir 1944 383–91,
SKES 1955 133, Plöger 1973 RL 58–59.

SSA
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jäävi (Lönnr 1874; murt. hajat.) ’esteellinen /
(jur.) befangen’, jäävätä ’osoittaa t. katsoa
esteelliseksi’
< nr jäv ’este, jääviys’, jävig ’esteellinen,
jäävi’, jäva ’jäävätä’, mr iæf ’epäilys’. —
Rinnakkaismuoto käävi (Gan 1786; mm.
lounmurt.) ’jäävi’, käävätä ’jäävätä’ < ruots giäf
(1663), gäf (1755) ’jäävi’, gäva (mm. murt. Sm)
’jäävätä’ (> lpLu kievi ’jäävi’, kievit ’jäävätä’).

kaakeli (LounSm Häme) ’Kachel’, yhd.
kaakeliuuni (1748 Cakeluuni), murt. kakluuni (yl.,
ei Verml Ink)
< nr kakel, (1622) kackel ’(harv.) saviastia;
poltettu, lasitettu savilaatta’ < kas t. holl kachel,
*kakel < kys kachel(e) id. < klat *cac(c)alus
(demin. sanasta caccus ’savipata, vati’), caccabus
’keittoastia’ < kr kák(k)abos jne. — Vi kahhel,
(Wied) kahvel ’kaakeli’ < saks, kun taas lpN
k5akkâlun, k5akkâluw |dnâ ’rautauuni’ < sm.

Lönnrot 1874 SRS 1 430, Karsten 1915 GFL 150, SKES
1955 133.

Lönnrot 1874 SRS 1 433 (sm < ruots), SAOB 13 1935 K
70, EEW 1982–83 648 (vi < saks).

jörö (Gan 1786; et. länsimurt.) ’vähäpuheinen,
totinen, juro / wortkarg, griesgrämig’, jörökki,
jöröinen, jörri, -kkä id., jöröttää ’jurottaa,
murjottaa’, jöristä ’jorista’.
Samantapaisia deskr.-onomat. sanoja kuin
esim. joro ja juro, ks. näitä.

kaaki, kaakki (Agr), kaakinpuu (yl., ei Verml Ink)
’häpeäpaalu / Pranger’
< kmr kagh, mmr k5aker (> nr kåk) id. = nt kag
< kas k5ak id. (kas myös > vi kaak, g. kaagu, kaagi
’kaakinpuu, hirsipuu’).

jöö: pitää jöötä ’pitää kuria, järjestystä / das
Regiment führen’
? < nr gö ’(koiran) haukku, metakka’, gö (v.),
göa ’haukkua (koira); pitää kovaa ääntä’.
kaakao ’Kakao’
< nr kakao < ns Kakao id. < esp cacao id. <
Keski-Amerikan kiel., vrt. atsteekin kakaua-:
kakaua-atl ’kaakao(juoma)’.
SAOB 13 1935 K 68, OxfEt 1985 171, 187.

kaakattaa (yl.), kakattaa, kaakottaa (Jusl 1745),
kakottaa (Agr) ’kotkottaa, äännellä (linnuista) /
gackern’, kaakatus ~ ink k5akatt5a ’kaakattaa’ | ka
koakattoa, kakattoa ’kaakattaa; torua, motkottaa’ |
ly kakattada, kakettada ’kaakottaa (kana, teeri,
koppelo, kuikka)’ | ve kakatada ’kaakattaa (kana,
hanhi tms.)’ | va k5akatt5a, k5akutt5a ’kaakattaa
(kana, kukko)’ | vi kaagatada, kagutada
’kaakattaa’ | li k%okstq, k%ok«stq id.
Onomat. sanoja, kuten myös mm. lpN gâk |ket,
gak |kot, md kagams, g-, latv k5ak5at id. Ks. myös
kaakkuri.
Ganander 1786 NFL 1 298 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 67 (+ lp), Kettunen 1938 LivW 148 (+ li), SKES
1955 133 (+ ka ly ve va; vrt. md).

Renvall 1823 SSK 1 143 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO
204– 05 (sm < mr), Setälä 1912–13 FUF 13 372, Streng
1915 NRL 44 (vi < kas), Karsten 1936 FmS 4 455, SKES
1955 133.

kaakistaa (Eurén 1860; ei tietoja murt.) ’hillitä,
ehkäistä; kuristaa / (er)drosseln’ ~ ka koakistoa
’kuristaa, hirttää, läkähdyttää; kakistaa (kurkkua)’
| ve kakastuda ’läkähtyä, tukehtua’ | vi
käägistada, kägistada, käkastada ’kuristaa,
tukehduttaa’ | li (Sal) käkast id. (? < vi).
Onomat. sanoja kuten myös kääkistää
’kuristaa’, kakistaa (kurkkuaan), kakoa (ks. tätä).
— Ims > lpIn kähisti∞d (Ko) ’kuristaa, hirttää’ jne.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 7, 140 (sm ~ ka lp), SKES
1955 133 (sm > lp), *Mägiste 1962 CB 8–9 301–04.

kaakki1 (Eurén 1860; yl., ei Verml), hevosk.
’huono hevonen, koni / schlechtes Pferd, Gaul’ ~
ka (Suistamo; ? < sm) koakki ’kaakki’
? < nr murt. Sm hästk5ak, -kåk ’hevoskaakki’
(ellei lainasuunta ole päinvastainen).
Wessman 1925–26 SO 1 307, Karsten 1936 FmS 4 455,
SKES 1955 134.

kaakki2 ’häpeäpaalu’ ks. kaaki.

SSA

kaakko (Flor 1702 cacoi (tuuli); joks. yl., alk. ei
savmurt.) ’Südost(en)’, kako (Jusl 1745), kakko ~ vi
kagu, murt. kakk (g. kaku) id.
Rinnastettu linnunnimeen ka(a)kko ’kuikka,
(Jusl myös) heinätavi’, kaakkonen, ks. kaakkuri;
merkityksen kehityksen kannalta vrt. esim. kr
ornis ’lintu’, johd. ornithías ’pohjoinen
kevättuuli, eteläkaakkoinen tuuli’.
Äimä 1919 SUST 45 256 (sm ~ vi), SKES 1955 134,
*Hakulinen Vir 1975 364–69 (= kaakko ’kuikka’).

kaakku (1728; yl.) ’leipä, leivonnainen (Häme
kaakkmurt. ESavo KSm KPohjanm Ink); makea
kahvileipä (uud., yl.); (savi)paakku, kokkare
(kaakkmurt. ESavo Verml) / Brot, Torte;
Klumpen’, kaakka ’kakku, leipä (LounSm);
kokkare (kaakkmurt.)’ ~ ink k5akka ’savipaakku’ |
ka koakku, koakko ’paakku, kokkare’ | va k5akka
’kokkare, möykky’ (nämä mahd. < sm)
< nr kaka, murt. Sm k5ako, k5aka ’kaakku,
kakku’. Vrt. kakku.
SKES 1955 134.

kaakkuri (useimm. murt.) ’kuikan sukuinen
vesilintu, Gavia stellata / Sterntaucher’, murt.
myös (paik. merk. ’kuikka; kuovi’) kakkuri (VR
1644 cackuri ’pöllö’; lounmurt. Satak EPohjanm);
kaakuri, kaakkeri, kaak(k)ari, kaakko(nen),
kaakkolintu (Flor 1702), kakara, kakari (jo Agr),
ka(a)kertaja ~ ly kakat«s(u) ’kuikka’ | ve kakat«s,
gagat«s id. | vi kakar, kakard, kakerd, kakerdis,
kakardaja, kakerlane ’kuikka; silkkiuikku’ | li
k5akuƒl, k5akouƒl ’jk vesilintu’ (? > latv k5akouƒls
id.). — LpN gak |kur (E In T) ’kaakkuri’ < sm.
Onomat. alkuperää kuten myös mm. ven
gagára ’kuikka’ (> ka kakara, ly gagar, ve
gagara, gagard, mdE gagara, syrj g(eg(era,
g(egara, gogara jne.). Vrt. myös kaakattaa ja
kaakko. — Nr murt. Sm k5akkur, kakkur ’kuikka’
< sm.
Ganander 1786 NFL 1 314a, 315 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 67 (+ lp), Saxén 1895–98 Lånord 133 (nr murt. <
sm), Suolahti Vir 1906 140 (sm ~ vi; onomat.), Ojansuu Vir
1920 132, Kettunen 1938 LivW 111 (+ li), SKES 1955 134,
Hakulinen Vir 1975 364–69.
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kaala (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’nuora, köysi,
suopunkinuora / (Lasso)schnur’
< lpN k5allâ (Lu) ’paksu hamppuköysi’ < nn
kale, kal ’köysi’.
Qvigstad 1893 NL 161 (lp < nn), Tiesmaa Vir 1937 168
(sm < lp), T. I. Itkonen 1946 FUF 29 65, SKES 1955 134.

kaali (Agr; yl.) ’lehtikaali, viljelty Brassica
oleracea; (murt. myös) naatti; kaalikeitto / Kohl,
Kraut’ ~ ink k5ali ’kaali’ (< sm) | kaE koali (uud.;
< sm) id., koalikset ’naatit’ | vi kaalikas ’lanttu’,
murt. kaal, kaalik(as), kaalits ’id.; lehtikaali’
< mmr kaal, kal, nr kål ’kaali’, mn kál ’kaali,
iso vihanneskasvi’, mt kaal ’kaali’ < ags c5al id. < lat
caulis ’varsi, kaalinvarsi, kaali’ < kr kaulós jne.
— LpN g5allâ, k5allâ ’kaalin ym. lehdet, naatit’
joko < sm tai < sk; ven murt. kálik(k)a, kálitsa
’nauris’ kaiketi < vi.
Idman 1774 Försök 79 (sm ~ ruots lat kr), Sjögren 1853
IRJaSMat 1 151 (sm ~ ven isl), *Thomsen 1869 GSI 43 (sm
< sk), Setälä 1912–13 FUF 13 372 (sm < mr), Tunkelo
1913 KHäm 8 50–51 (sm < mr), *Streng 1915 NRL 44 (+
vi), Kalima 1915 OLR 100 (ven murt. < vi), Karsten 1936
FmS 4 455, Lagercrantz 1939 LpWsch 261 (lp < sm t. sk),
SKES 1955 134 (vi kaal < mr; vi kaalikas < ven t. ven < vi
< mr).

kaalo1 (Peräp) ’kylmä, kolkko, kolea (ilma) /
kalt’
< lpN gallo (E) ’kolea sää’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 67 (sm < lp), SKES 1955
134.

kaalo2 (JuslP, Gan 1786, yhd. kaalosarvi
’onttosarvi’ 1736; hämmurt. Satak ESavo KSm)
’kolo, lovi, kuoppa, syvennys, uurre / Loch,
Grube, Vertiefung’, kaaloa (hämmurt. EPohjanm)
’uurtaa, syventää’
? < germ, vrt. ksk *sk5al%o: mn skál ’malja,
kulho, kuppi, kaukalo, juoma-astia; vaaka’, mr
skal, nr skål, mys sc5ala, ns Schale jne. (> vi kaal, g.
-u, -i ’vaakakuppi, vaaka’).
Wiklund 1912 MO 5 221 (sm < germ, vi < saks), Setälä
1912– 13 FUF 13 372 (sm ? < ksk), Karsten 1915 GFL 81,
225 (samoin), Koivulehto 1981 PBB(T) 103:2 363, EEW
1982–83 617 (vi < kas).

SSA

kaamea (1758; yl.) ’kauhea, hirveä, kammottava /
unheimlich, grauenhaft’, kamea ’id.; kylmä,
kolkko’, kaama (itämurt. PPohjanm) ’salaperäinen
kolaus; hupeneminen’, kaamakka ’kalpea, kelmeä’,
kaame (savmurt.) ’yliluonnollinen näky; vahinko’
~ ka koamie ’kalpea, kelmeä; kolea, kylmähkö’,
koamakka id., koama ’pelko’, koamastuo
’säpsähtää’ (? ositt. < sm) | vi (murt. ja uud.)
kaame ’kaamea; kalpea, harmahtava’ (< sm).
Mahd. samaa sanuetta kuin kamala ja kammo,
ks. näitä.
EKET 1982 24 (vi < sm).

kaamos, -aika (Peräp) ’auringoton sydäntalven
aika, vuoden pimein aika / die dunkelste,
sonnenlose Zeit des Jahres’
< lpN skab |mâ, skabmo, sk5abmâ-ai |ge (In Ko)
id. < nn skamtid ’kaamosaika’ (skam ’lyhyt’).
Sjögren 1828 Anteckn 195 (lp < sk), Qvigstad 1893 NL 289
(lp < nn), Paulaharju 1922 LpMuist 268 (sm < lp), T. I.
Itkonen Vir 1945 243, SKES 1955 134.

kaapata (Hemm 1605; yl.) ’siepata, temmata,
tarttua, kopata, anastaa, ryöstää / ergreifen,
schnappen, kapern’, (sm >) ka koapata id., vrt. vi
kaabata (prs. kaapan) ’kaapia, kuoputtaa; siepata,
temmata’.
Saattavat olla osittain deskr.-onomat. alkuperää
kuten myös mm. md kapod'ems ’siepata, tarttua’;
osittain sm ja vi < nr kapa ’ryöstää, anastaa
(laiva)’, joka vuorostaan mahd. < holl t. friisi
kapen = ns kapern (> vi kaaperdada). —
Samantapaisia sanoja tavataan laajalti muissakin
kielissä, esim. unk kap ’siepata, kaapata, tarttua’
(ehkä < turk kap id.), lat capere ’ottaa (kiinni),
tarttua’. Ks. myös kaappari.
Budenz 1867 NyK 6 384 (sm ~ md unk), MUSz 1873–81 4
(+ vi), Lönnrot 1874 SRS 1 435 (sm ~ nr ven lat), *Streng
1915 NRL 45 (? < ruots), *Toivonen 1934 FUF 22 136,
SKES 1955 134, Lakó 1959 UAJ 31 159, E. Itkonen 1968
SKK 492, Räsänen 1969 EW 233 (~ turk mong kor), IllitvsSvitytvs 1971 OSNJa 1 313–15, ‹Cop 1974 ALH 24 114–16.

kaapeli (Stjerncreutz 1863; nyk. yl.)
’sähköjohto; touvi, köysi / Kabel’
< nr mmr kabel ’touvi, köysi’ < kas ns Kabel
(> vi kaabel) = engl cable < ransk cable, murt.
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chable ’ankkuriköysi’ < arab :habl ’purje’; lisäksi
vaikutusta klat sanasta capulum ’veneen
kiinnitysnuora’.
Lönnrot 1874 SRS 1 435 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
430.

kaapia, kaappia (Finno n. 1580; yl.) ’kaaputtaa,
raapia, kuopia, hangata / schaben, scharren,
kratzen’, kaaputtaa, kaavita, kaave, kaape ~ ka
koapie ’kaapia, kuopia’, koaputtoa ’kaapia,
raaputtaa’ | ly kuabita ’kaapia, kuopia’ | ve kabita
(prs. kabit«sob) ’kaapia, kaaputtaa’ | vi kaapida
’kaapia, kovertaa’, kaabitseda id. | li k%op«sq
’kaapia, kuopia’
? < germ (sk?), vrt. germ *ska‰ban-: nr mr
skava ’hangata, hieroa, raapia, kaapia’, nt skave,
goot skaban, kas schaven, mys scaban, ns schaben
’kaapia, kaivertaa’, lat scabere, liett skabù jne.
Ganander 1786 NFL 1 299 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 224–25 (sm vi ~ germ), Ahlqvist 1859 Anteckn
87 (+ ve), VW 1 1874 80, Setälä 1890–91 ÄH 81, 106, 110
(+ ka ly), Toivonen 1934 FUF 22 136–37, Kettunen 1938
LivW 150 (+ li), SKES 1955 134, ‹Cop 1974 ALH 24 92 (~
ieur, vrt. goot), Lehtinen 1979 SUST 169 314 (< germ, tieto
Koivulehdolta).

kaappari (Renv 1823) ’kaapparilaiva t. -laivuri;
kaappaaja, ryöstäjä / Kaper, -schiff’
< nr kapare id. = nt saks kaper (> vi
kaaper), engl caper id. < holl kaper.
Renvall 1823 SSK 1 144, Karsten 1936 FmS 4 456,
Hellquist 1939 SEO 442, SKES 1955 135, Kluge 1989
EW22 354.

kaappi (Schr 1637 capi), murt. skaappi
(Ljungo 1609 skapeille) ’(etup. KarjKann myös)
pöydän tai lipaston laatikko; (Savo) telineille tehty
havu- tai lehdeskasa / Schrank; Schubfach; auf
einem Gerüst erhöht angelegter Reiserhaufen’ (>
ink va k5appi ’kaappi, pöytälaatikko’, ka skoappi
’kaappi’)
< mr skap, skaap, vur skap, nr skåp, mn skáp
(< kas schap, josta kai vi kapp g. kapi ’kaappi,
laatikko’).
Ihre 1769 Gloss 2 581, Renvall 1823 SSK 1 144, Karsten
1915 GFL 159, Streng 1915 NRL 45, SKES 1955 135.

SSA

kaappu (Gan 1786; paik. Satak Häme
EPohjanm), rinn. kaapu (Juteini 1810) ’kaave;
lantun, nauriin, perunan tms. raaste / Schabsel’,
kaappua (Lönnr 1874) ’kaapia, kaaputtaa’.
S. v. kaapia main. sanoihin liittyviä johd:ia.
kaapu (: kaavun, Agr; etup. länsimurt.), paik.
kaappu (: kaapun, Renv 1823) ’hartioilta riippuva
pitkä ja väljä päällysvaate; (Gan 1786; murt.)
takan, lieden kupu / Umhang, Kutte; Rauchfang’
< mr k5apa, nr kåpa ’huppu(päähine);
hupullinen viitta’, murt. Sm myös kåpo ’takan,
lieden kupu’ << klat capa ’kappa, mantteli (tav.
hupullinen)’. — LpLu k5ahp%o (E Pi) ’päällystakki,
kauhtana’ < ruots, josta myös vi kaabu, murt.
kaap (g. kaabu), (Wied) kaapu, kaabe
’huopahattu’.
Renvall 1823 SSK 1 144 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
43, 64, Qvigstad 1893 NL 164 (lp < ruots), Streng 1915
NRL 46, Karsten 1915 GFL 164–65, 168, Ariste 1933 ERL
79 (vi < ruots), SKES 1955 135, H. Leskinen 1978 KV 58
39–40.

kaaputtaa, kaaputella (molemmat Jusl 1745; yl.)
’schaben, kratzen’, kaaputus (Flor 1678; Schr
1637 caaputos) ~ ka koaputtoa, koaputella jne.
Johd. samasta kannasta kuin s. v. kaapia
mainitut sanat.
Juslenius 1745 SSC 19 (♦ kaapia).

kaara (Eurén 1860; PPohjanm Peräp Kain) ’(tav.
yksipuinen) kaukalo, (puinen t. savesta tehty)
ruokakulho t. kalavati; huoneen ikkunan alle
kiinnitetty kouru, johon jään sulamisvesi kerääntyi
/ Holztrog, Servierschale; Rinne zum Auffangen
des Schmelzwassers innen unter dem Fenster’
< lp garre ’puukaukalo (ruoka-astiana)’ < sk,
vrt. mr nr kar ’astia, pikari’ (sm vanh. kaari (As
1740 mon. caret) ’amme, sammio’ kai suoraan <
nr). — Lp > ven murt. kára, kará ’matala, puinen
kalansyöntikaukalo’; lp tai ven > ka koara ’puinen
kalan- t. lihansyöntikaukalo’, ? ly kuaru
’räystäskouru’, ? ve kar (g. -an) ’uurros, lovi,
reikä (puussa); lahti, lätäkkö’ (ve > ven kar id.).
Lönnrot 1874 SRS 1 436 (sm < ruots), Anderson 1879
Studien 364 (~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 123 (lp < norj),
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Wiklund 1896 SUST 10 103 (lp < ksk mn), Ravila Vir 1930
115 (lp > ven), SKES 1955 135.

kaari1 (yl.) ’jousen, veneen, rakennuksen
kattorakenteen tukirakenne (Raam 1642),
taivaankaari (Agr), sateenkaari; (katto)palkki
(Flor 1678) / Bogen, Spant, Himmelsgewölbe,
Regenbogen; (Dach)balken’, kaartaa, kaartua,
kaarre, kaarto, kaarittaa ’varustaa kaarilla; (Agr)
kiertää, vältellä, karttaa’ ~ ink k5arre ’laivan tai
veneenkaari’, vihmak5arre ’sateenkaari’, k5arritt5a
(vene, laiva), k5art5a ’kiertää’ | ka koari, koare,
kaar(d)e (veneessä), ukonkoari, -kaare
’sateenkaari’, koarittoa ’varustaa kaarilla’, koartoa
’kaartaa’, koartuo | ly kuar (mon. -od), kuari, koari
’veneen kaari’ | ve k5a/r, ka/r, ka/reg ’(veneen,
sateen)kaari’; ka/roi, ka/rko ’sateenkaari’ | va k5arre
’puu, jossa on juuren muodostama kaari mukana’,
k5art5a ’kaartaa’, k5arto | vi kaar (g. -e, -u) ’kaari,
ympyrä, luoko; ilmansuunta’, kaard ’kierous,
vinous; kiero, vino’, kaarutada ’käännellä
(heinäkarhoja)’ | li k%or, k5ar ’veneen, laivan
kaari, reen kaareva poikkipuu; sateenkaari’ (>
latv k5ars)
= lpLu kuonar (In Ko) ’veneen kaari’,
Kuolajärvi tjatsa kuonger ’sateenkaari’ | ? ostjE
xunxarq ’(nyrkkiin puristettu) kämmen’, P xonkar
mm. ’joen mutka’ || ? slk k5annar ’rysä’. —
Äänteellisesti ja semanttisestikin mahdottomia
ovat vanhat yhdistelmät eräisiin sgr kielten (md
votj syrj ja unk) sanoihin.
Ahrens 1843 GrEhstn 133 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
231 (+ li), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve), Setälä 1890–91
ÄH 34 (+ va), Paasonen 1909 MdChr 73 (~ md karks
’vyö’), Setälä 1912–14 FUFA 12 28 (+ lpLu; ? slk), Kalima
1923–24 FUF 16 170 (+ ly), Kettunen 1938 LivW 150 (li >
latv), FUV 1955 20 (+ slk; ? ostj), SKES 1955 135, Joki
1956 FUFA 32 47 (ei ostj; slk < tung), FUV2 1977 41 (? slk,
? ostj), UEW 1988 126.

kaari2 (lakik. vanh.; Martti n. 1580) ’lain
pääosasto; (kasvitiet. vanh.) pääjakso; (asiak.
1769) sarake, kirjanpalsta; (Lönnr 1874; murt.
hajat.) joukko, ryhmä; luokka / Teil des
Gesetzbuches; (Pflanzensystem) Abteilung;
Druckspalte; Gruppe, Kreis’.
Lakikielen terminä käännöslaina ruotsista:
(lag-) balk ’lain pääjakso’; balk myös mm.
’palkki; kurkihirsi; matala aitaus, karsina

SSA

(navetassa)’. Sm:ssa sana vanh. kirjak:ssa
merkitykseltään laajeni.
Hakulinen 1938 StF 3:3 51–52.

kaaristaa (JuslP, Gan 1786; Peräp Länsip)
’köyttää tavarat ahkioon / die Last auf dem
Schlitten verschnüren’, kaariste ’nuora, jolla
ahkio köytetään’
< lp, vrt. N g5arâstit (E Pi In Ko Kld T)
’sitaista tavarat kiinni ahkioon’, N g5arâstâk (E Lu
In Ko T) ’ahkion kuormaside’, johd:ia verbistä
lp g5arrât ’köyttää ahkioon’ (? = md karks
’vyö’). — Lp > ven murt. karastíƒt ’köyttää
kuorma ahkioon’, kárastiga, ? árestega
’suopunki’.
Wiklund 1896 SUST 10 147 (kaaristaa < lp; g5arrât = sm
kääriä: äänteellisesti mahdoton yhdistelmä), Äimä 1908
SUSA 25:1 15 (sm < lp), Kalima 1923–24 FUF 16 70–71
(lp > ven), Toivonen Vir 1953 346–47 (lp ~ md), SKES
1955 134–35.

kaarittaa, kaaritella (Lönnr 1874; etup.
kaakkmurt.) ’valittaa, vaikeroida; moittia; kovasti
haluta, kärttää / (be)klagen; schimpfen; betteln’ ~
? li k%orq ’haluta jtak’, joka ehkä kuitenkin < latv
k5arot id.
Sm verbi voi olla sama kuin s. v. kaari
mainittu kaarittaa ’kaartaa, kiertää, vältellä’, joka
on voinut ekspressiivistyessään saada lisämerk:n
’kiertää anoen, kulkea ympäri murehtien yms.’.
Merkitykseen on ositt. ehkä vaikuttanut ven
goreváƒt, goríƒtsja ’surra; kulkea murheissaan’. —
Tuskin kaarittaa tässä merkityksessä ~ ka koarita
’haista pahalle’ ♦ koaru ’(lannan) haju, palaneen
vaatteen käry’ ? < baltt, vrt. latv gars ’kuuma
kylpy’.
Hakulinen 1933 StF 1:2 8 (sm ~ ka), Kettunen 1938 LivW
151 (+ li), SKES 1955 135 (? ~ li, jollei li < latv).

kaarko (Peräp), kaarkko (Lönnr 1874), karkko
’kapea harjanne tai mätäsjono jängällä, suossa;
kivinen hiekkakangas / sich durch ein Moor
ziehende schmale Anhöhe od. Bültenkette’,
kaarkema ’suo’; ilm. tähän kuuluvat levinnältään
laaja-alaisemmat (myös KPPohjanm Kain) samaa
merkitsevät kaar(t)o, kaar(t)a, kaarrake, karvo
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< lpN gargo, gar |go (E U Lu In Ko) mm.
’kivikkoranta; (vedenalainen) kari; suosaari,
kahden suon välinen harjanne’. — Sm tai lp ? >
ven murt. kárga ’soinen kohta metsässä; kostea,
tiheätä pajukkoa t. lepikkoa kasvava kohta’. Vrt.
karje.
Äimä 1908 SUSA 25:1 16 (sm < lp), Kalima 1915 OLR
105, 130 (sm t. lp > ven), SKES 1955 135.

kaarmu (Gan 1786; PPohjanm Peräp)
’kaarna / Kiefernrinde’, karmu (Jusl 1745)
’naava’, kaarmus (Länsip) ’puun nilakerros’,
kaarma (paik. Satak) ’palvattavan lihan päälle
noussut nilakerros’ ~ ka koarmu ’kaarna’,
koarme ’naava (Tihvinä); haiven, höytyvä
(Tver)’.
Todennäk. kaarna sanan rinnakkaisasuja.
Ganander 1786 NFL 1 301, 341a, Renvall 1823 SSK 1 145,
164 (ka(a)rmu vrt. kaarna), SKES 1955 135.

kaarna (Schr 1637; yl. muualla paitsi VarsSm Eja LSatak Länsip), paik. karna ’paksu männyn
kuori; tuohen alla oleva kuorikerros koivussa;
(kaarnainen) verkonkoho; pintaan tarttunut lika,
noki / Borke, Kiefernrinde; innere Schicht der
Birkenrinde; Netzfloß (aus Borke); Schmutz-,
Rußschicht’, rinn. kaarmu (ks. tätä) ~ ink k5arna
’korkki; kuusen ja männyn kuori, kaarna’ | ka
koarna ’kaarna; rohtuma, rupi’ | vi (koillmurt.)
kaarn ’kaarna’ (? < sm)
? < baltt, vrt. liett karnà ’niini; pajunkuori’;
myös germ alkuperää oletettu (< germ *skarna,
vrt. mn skarn ’lanta, loka, lika’, nr skarn, murt.
Sm skJån id.). — Sm > lpN kar |ni ’kaarnainen
verkonkoho’; ims > ven murt. karnaVcí, kárnaVci
(mon.) ’verkon koho’. Vrt. kärnä.
Anderson 1879 Studien 152–53 (sm vi ~ ieur, vrt. mm. liett
karnà), Setälä 1893 NyK 23 203, Setälä 1904–05 FUF 4
152 (+ ka; ? < baltt), Kalima 1915 OLR 252 (? < baltt; ims
> ven), Karsten 1915 GFL 252 (< germ *skarn), Toivonen
Vir 1928 183 (< baltt), Nieminen 1934 FUF 22 10–11, 39 (<
baltt), Nesheim 1947 StSept 3 144 (sm > lp), SKES 1955
135, Koivulehto 1987 LStA 161/II 200–02.

kaarne (Raam 1642 carneh, Flor 1678 caarne;
hajat. murt.) ’korppi, Corvus corax / Rabe’ ~ ink
(kansanr.) k5arne ? id. | ka koarneh, koarnis id. | vi

SSA

kaaren (g. kaarna), kaarnes (g. –nese), kaarnas
(g. kaarna) id. | li k5arnaz ’korppi, varis’
= lp g5arânâs ’korppi; (N myös) varis’ | mdE
k/rent«s, M krandÄqs« ’korppi’ | tvser kurnÄqz« , kurmÄqz« ,
kurnu«z id. | votj k{irn{id«z, k{irn{i«z id. | syrj k{irn{i«s id. ||
samJr harona, harna, harna id. | M chárgoi id. |
Krg karhúl id.
Ilm. alkuaan onomat. sana, joten sen yllä
mainituilla vastineilla ei ehkä ole varsinaista
etym. yhteyttä. Äänteellisesti samantapaisia
korpin (ja variksen) nimityksiä on useissa
muissakin kielissä, esim. lat corvus ’korppi’,
cornix ’varis’, kr korón%e ’varis’.
Ganander 1786 NFL 1 301 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch
65 (+ tVser syrj), Lindström Suomi 1852 30 (+ lp votj),
Hunfalvy 1859 MNyszet 4 210 (+ sam), VW 1 1874 45 (+ li
md), Genetz 1880 TVK 95 (+ ka), Wiklund 1906 MO 1 61,
Saareste 1924 LVEM 87–88, SKES 1955 135–36,
Janhunen 1977 SamWsch 55, EEW 1982–83 625, UEW
1988 228–29.

kaarnikka (LönnrLis 1886; Enontekiö
Länsip), kaarne, kaarnu ’variksenmarja,
Empetrum nigrum / Krähenbeere’ ~ ka
koarnehus, koarnahus id.
Sanaan kaarne ’korppi’ liittyviä johd:ia tai
yhdyssanatyyppisen ilmauksen
*kaarne(h)enmarja lyhentymiä; viimeksi
mainittuun vrt. lp g5arânâs-muor |je ’id.;
riekonmarja; sianpuola’. Näiden yhteyteen voi
kuulua myös äännesuhteiltaan monimuotoinen ja
-tulkintainen ’suomuurainta’ merkitsevä
sanasikermä vi kaarel (g. kaarla), kaarnas (g.
kaarna), kaarmas, kaarmari, jonka toisilla
varianteilla (kabal, käbal, kapar id.) on
kosketuskohtia myös s. v. käpälä main. sanoihin.
Lönnrot 1886 Lis 49 (sm ~ ka), Kettunen 1924 EKeel 3
120–21 (vi kaarel jne. samaa sanuetta kuin kaaren
’korppi’), SKES 1955 135–36, EEW 1982–83 625,
*Koponen 1992 SUSA 83 (painossa).

kaarre1 ks. kaari1.
kaarre2 (LönnrLis 1886; Peräp Länsip), kaare
’poroaitaus; linnunansaan johtava aita /
Rentierpferch; Leitzaun an der Vogelfalle’,
kaartaa ’ajaa porot aitaukseen; tehdä ansoja
linnuille’
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< lp gar |de ’aidattu alue; poroaitaus; (N)
riekon ansa’ (< sk, vrt. mn gar∂r, nn gard, nr gård
’aitaus, tarha’).
Qvigstad 1893 NL 164 (lp < sk), Paulaharju 1922 LpMuist
262 (sm < lp), Hellquist 1939 SEO 317, SKES 1955 136.

kaarti (asiak. 1700 gardi, Lönnr 1874 gardi,
karti, kaarti), murt. kaartti ’eräs sotaväen
(valio)joukko-osaston nimitys, aik.
henkivartiosto; kuv. ryhmä-, kuppikunta, joukko /
Garde’
< nr garde ’henkivartio, (henki)kaarti’ = nt
garde, ns Garde < ransk garde id. < ital esp
guardia (josta vanh. saks guardi, vur guardie,
gardie), alk. ’vahti’ < germ *war∞d-, vrt. mas
warda, kas warde, ns Warte mm. ’vartio(inti);
vartija’, vrt. sm varti(j)a.
Hellquist 1939 SEO 270–71.

kaarto (JuslLis, Eurén 1860; etup. itämurt.),
kaarta, kaarros ’lankavyyhden osa, jossa tav. on
30 t. 60 lankakierrosta, pasma; vyyhden pasmoja
erottava lanka l. pasmalanka / Garngebinde;
Fitzband’ ~ ink k5arto ’pasma’ | kaP Tver koarto
id. | vi (Vaivara ? < sm) kaard (g. kaaru) id.
Ilm. johd. verbistä kaartaa (ks. kaari), siis
sama sana kuin kaarto ’kaartava liike’.
Eurén 1860 SRS 104 (♦ kaartaa), SKES 1955 136.

kaasa1, kaasi (Pohjanl, et. Perämeren
rannikkopit.) ’puuseipäistä muodostettu t. kivistä
kasattu merimerkki; maanmittausmerkki (seiväs,
jonka päässä olkilyhde); (vanh., harv. Kain)
vainovuosien aikainen merkkirovio, jolla
ilmoitettiin vihollisen lähestymisestä /
Seezeichen, Bake (auch als
Landvermessungszeichen); Signalfeuer’,
(verkko)kaasi (harv. VarsSm rannikko) ’röykkiö,
joka osoittaa sopivia verkkopaikkoja’; yhd.
esiintyy pn:issä Vuoksen seuduilla, mm.
Kaasvalkama
< nr kas(e), vur kasa, kaas mm. ’kasa, läjä;
rovio; vainonaikainen merkkituli’; (vård)kas(e)
’puista kasattu merimerkki’ (tansk murt. kas(s)e,
nn kas(e), kos, mn kpos ’kasa, läjä’).Vrt. kasa.

SSA

Manninen 1930 KV 10 133 (sm < ruots), Nissilä 1939
VuoksenPn 243.

kaasa2 ’(ryyni)puuro (PKarj harv.; LönnrLis 1886
»Au»); keitetty ruoka; lusikkaruoka (Lönnr 1874)
/ Brei’ ~ ink k5a«s«sa ’puuro’ | ka koa«s(«s)a ’puuro,
ryynivelli’ | ly koa«s, kua«s«se | ve ka«s | va k5a«s«sa id.
< ven ká«sa ’puuro’; ims kielten sanat
eriaikaisia lainoja.
Ahlqvist 1856 WotGr 128 (va < ven), Mikkola 1894 SUST
8 119 (+ sm ka ve < ven), Kettunen 1940 SmMurt 3 kartta
18, SKES 1955 136.

kaasa3 ’morsiamen apulainen (häissä)’ ks. kaaso.
kaasi1 (Lönnr 1874; länsimurt.) ’palkka(us);
ruotusotamiehen palkka, eläke, ylläpito, ruoka;
luontoissaatavat, viemiset papille; morsiuslahjat,
tavarat joita morsian seuralaisensa kanssa kävi
keräämässä; köyhänapu / (Natural)lohn, Sold,
Unterhalt, Altenteil; Aussteuer, Hochzeitsgaben;
Almosen’
< nr gage, vur myös gagie, gasie, gasij
’palkka; (vanh.) virkamiehen t. sotilaan
palkka(us)’ (< ransk gage ’pantti, vakuus, takaus;
palvelijan palkka’).
Lönnrot 1874 SRS 1 437 (sm < ransk), Saarimaa Vir 1916
70 (< ransk ruots), SKES 1955 136 (sm < nr < ransk).

kaasi2 ’morsiamen apulainen (häissä)’ ks. kaaso.
kaasna (KarjKann Ink), kasna (JuslP, Renv
1823; Laat– ja PKarj) ’säästö (vars. rahaa),
kätkö, aarre, varasto; kama, tavaran- ja
ruoanpaljous; (KarjKann Ink) morsiuskapiot,
myötäjäiset / Ersparnis, Schatz, Vorrat; Haufen;
Aussteuer’ ~ ink k5azna ’valtion kassa,
rahavarat, aarre’ | ka kasna ’säästö, varasto,
rahat, kukkaro, valtionkassa, valtio’ | ly kazn
’valtio, kruunu’ | ve kazn id. | va k5azna ’maahan
kätketty rahavarasto, aarre’
< ven kazná ’valtionvarat, valtio; (laajalti
murt. myös) aarre; rahan-, tavaranpaljous,
rahamassi, varasto, kätköpaikka uunin takana’.
JuslP 37a (sm ? < ven), Knorring 1833 Gamla Finland 53
(sm < ven), Genetz 1880 TVK 90 (+ ka), Ruoppila Vir
1937 327– 28, SKES 1955 136 (+ ly va).
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kaaso (JuslP), kaase (As 1664; Flor 1678
caasei), kaasein, kaasi, kaasu, kaasa (VR 1644
caasai; eri muotoja laajalti murt., ei EPohjanm
PSm) ’morsiamen apulainen, pukija ja seuralainen
vanhoissa häämenoissa / Brautführerin’, kaasoa
’peittää morsiamen pää’, kaasottaa ’id.;
tanssittaa morsianta »päänpeittäjäisissä»’,
kaasettaa ’pukea morsiameksi; vaatettaa toinen
(hyvin)’ ~ ink (kansanr.) k5asikke ’seuralainen’ (?
< va) | va k5azikk(e ’kaaso (häissä); kaunotar’,
(Ahlqv) k5ase, k5asikka ’kaaso’ | vi murt. kaasik,
kaasikko ’morsiusneito’, E kaasik (g. -e, –o)
’häissä laulava nainen’. — Sm > nr murt. Sm
k5asu, k5aso, k5aså ’puhemiehen vaimo’.
Ahlqvist 1856 WotGr 128 (sm ~ va vi), Saxén 1895–98
Lånord 133 (sm > nr murt. Sm), Ojansuu 1916 SKTT 142–
43 (sm < vi), Rapola 1919–20 Suomi 4:17 81–82
(länsimurt. kaasi saanut vaikutusta sanasta kaasi1), Mägiste
1928 Demin 63, 87 (va ? < sm), *Reponen 1931 SST 1
145–67, SKES 1955 136 (ink ehkä < va), EEW 1982–83
628.

kaasu1 (Jusl 1745; laajalti et. länsimurt.) kirjak.
merk. ohella ’huuru, (pakkas)sumu; höyry; auer;
häkä, käry, löyhkä / Gas; Nebel, Dunst; Dampf;
Kohlenoxyd, Gestank’, kaasuinen, kaasuta
’höyrytä’, kaasuttaa
= (luult. ainakin ositt. sm >) lpR (LÖ) gasat,
kasad ’yöllä nouseva pakkashuuru; -sumu’, E
gaasaa, gaase, gaasuo ’puroista ja järvistä
nouseva usva; sumu’. — Sm > nr murt. Sm k5aso
’sumu, usva’.
Omap. sana, jonka Roos teoksessaan
»Mintähden ja Sentähden» 1845 otti käyttöön
(valo)kaasua merkitsevänä, koska se äänteellisesti
ja kansanom. merkitykseltäänkin muistuttaa
1700-luvulla useissa Euroopan kielissä käyttöön
tullutta kaasun nimitystä (esim. holl saks ruots
engl gas, ransk ven gaz jne.), jonka sepitti
hollantilainen alkemisti Johann van Helmont (†
1644) mallina kr kháos ’kaaos’.
Porthan 1786–89 OS 4 142 (sm ~ lp), Lönnrot 1874 SRS 1
438 (sm < ruots ~ ransk), Saxén 1895–98 Lånord 133 (nr
murt. Sm k5aso < sm < nr gas), Koskimies 1924 SUST 52
111, Hakulinen Vir 1935 297, *Hakulinen 1938 ÕEST 30
166–72 (sm sana alk. omap.), Karsten 1943 FmS 9:2 152–
53 (sm sana sekaantumaa), SKES 1955 136.

SSA

kaasu2 ’morsiamen apulainen’ ks. kaaso.
kaataa (Agr; yl.), murt. myös kaata (Finno n.
1580) ’umwerfen, fällen; eingießen’, kaade (Gan
1786) ’viettävä rinne, vieru, luiska’, kaato,
kaataja, kaatua (Agr) ~ ink k5at5a ’kaataa’ | ka
koatoa id., koato ’kaato’, koataja, koatuo | ly
koat(t)a, kuat(t)a ’kaataa, kumota’, kuaduda
’kaatua’ | vi (koillmurt. ? < sm) kaadama ’kaataa’,
kaaduma ’kaatua’. — Sm > lpN murt. kâtu
’kaatunut puu’.
Ganander 1786 NFL 1 297 (sm kaataja ~ »Au»),
Lagercrantz 1939 LpWsch 273 (sm > lp), SKES 1955 136
(+ ly; sm > vi), Hakulinen 1969 SSK 50–51 (kaatua verbin
merk. ’saada surmansa taistelussa’ käännöslaina), EEW
1982–83 614.

kaati, kaatti (VR 1644; VarsSm EPohjanm, paik.
KSm), skaati (Gan 1786; Laihia) ’esiliina,
päähuivi, kaulaliina / Schürze, Kopf-, Halstuch’
< mr skat, skaat ’hikiliina, nenäliina,
pyyheliina’ (< mfriisi sk5at < germ *skauta-). Ks.
myös kaatteri.
Setälä 1912–13 FUF 13 320 (sm ~ mr; kaatteri sanaan sisältyy
ruots mon. pääte -er), Toivonen 1914–22 FUF 15 80 (kaatteri
< ven, eikä liity kaati sanaan), Lidén 1924 JuhlakPipping
323– 24 (lisätiet. mr sanasta), Karsten 1943 FmS 9:2 153,
SKES 1955 136.

kaatiot (Gan 1786; itämurt., paik. KarjKann Ink
kaateet) ’housut, alushousut, housuntakamukset;
teuraslampaan t. vasikan ruhon takaosa, jossa
raajat ovat vielä kiinni; (Gan myös) ristiluut,
lonkanpäät, lantio / (Unter)hose; Hosenboden;
hinterer Teil eines geschlachteten Schafes od.
Kalbes mit den Hinterbeinen; Kreuzbein, Hüfte’ ~
ink k5atjat, k5at%et ’miesten päällyshousut’ | ka
koatiet ’(miehen) alushousut’ | ly kuad'd'ad id.,
kuad' ‰ıvüö ’alushousun kurenauha’ | ve kad'd'ad
’miehen alushousut’, kad' ‰ıvö, kad'vö ’alushousun
kurenauha’ | va k5atsat ’alushousut’ | vi kaatsas
(mon. kaatsad) ’(mon.) (roima)housut; (yks.)
housunlahje’; (murt.) kaats (g. kaatsu) ’häränreisi’;
kaaded (Vaivara < sm) ’housut’ (lpKo ka´tti, T
kiJa´dte ’vaatehousujen persaus; alushousut’ < sm
ka)
< varh. mven *gatja, vrt. ven gáVci, murt. gati
’lantio; lonkka, reisi; housut, alushousut’. Lainan
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iästä ja lainalähteen äänneasusta on esitetty
erilaisia käsityksiä. Ims sanoihin aiemmin
yhdistetyt ostj ka/s ’miehen housut, (pienet)
alushousut’, vog ka/s id. < syrj gaƒt/s id. < ven gáVci.
Ahlqvist 1856 WotGr 128 (va ~ ve), J. Krohn KKu 1871
136 (sm ~ vi), VW 1 1874 12 (+ syrj vog ostj), Mikkola 1894
SUST 8 64, 108 (sm ~ ka ve va vi; < ven), B5uga 1922 KS
253 (< mven), Saareste 1924 LVEM 172–74 (vi murt.
kaaded < sm; va < vi), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (sm >
lp), Kalima 1952 SlS 90–91, Posti 1954 FUFA 31 9 (< ven
murt. gaƒtah), SKES 1955 136 (+ ly), Kiparsky Vir 1956
74–75 (< mven 700-l. alussa), Vahros Vir 1960 8–9 (kuten
Posti), Nirvi 1961 KV 41 113 (+ ink), Plöger 1973 RL 59–
60 (kuten Kiparsky), Vahros 1974 Sananj 16 163, Kiparsky
1975 FUF 41 184.

kaatra (Gan 1786; itämurt., rinn. kaatro, katra)
’kuikka, kaakkuri / Prachttaucher, Sterntaucher’ ~
ink k5atrasorsa ’iso merisorsa (? lapasorsa)’ | va
k5atar ’kaakkuri’ | vi kaader (g. kaadra), kaadra
’harmaa lokki; kuikka’.
Onomat. sanoja.
Nissilä 1939 VuoksenPn 168, 173–74 (sm ~ vi), SKES
1955 136, Mäger 1967 ELinnunim 14, 85.

kaatteri (Lönnr 1874 »VienanKarj»; ei tietoja sm
nykymurt.) ’kirjailuin koristeltu vyöliina /
verziertes Tuch der ingermanländischen
Frauentracht’ ~ ka skoatteri ’pöytäliina’ | ly
skuaƒterƒt, skuaƒtƒte/r(i) id. | ve skaƒte/rƒt id. | va k5atteri
’kirjailuin, rahoin ja tiu’uin koristeltu vyöliina’ | li
k%oƒtqr, k%oƒtql ’pitkä pyyheliinan tapainen vaate,
jonka avulla ruumisarkku lasketaan hautaan’
< ven skáterƒt ’pöytäliina’, murt. skátertnica
’kirjailtu pellavavaate’; ven johd. skatertína
’sananjalka’ viittaa siihen, että myös ink k5attara:
karun k. id. voisi olla lähtöisin tästä ven
pesyeestä.
Lönnrot 1874 SRS 1 438 (ka), Mikkola 1894 SUST 8 162
(ka ? va < ven), Setälä 1912–13 FUF 13 320 (sm (Ink) ~
va), Toivonen 1914–22 FUF 15 80 (sm ka va < ven),
Kettunen 1938 LivW 152 (+ li), SKES 1955 137 (+ ly),
Plöger 1973 RL 61.

kaattu, kaattu(v)a, kaatu, kaatuset (Jusl 1745
caatu, -a; itämurt.) ’rekipeitto,
lammasnahkavällyt / dicke Schaffelldecke’,

SSA

kaattuvainen (LönnrLis 1886) ’vuoteen uudin’, ?
kattuinen (mon. kattuiset, Gan 1786) ’villavantus’
? < ven murt. skátok ~ ? skátog ’jokin
kieritelty, vanutettu, esim. villakäärö’ (josta ims
*kattuga, vrt. paattua, paatukka, patukka < ven
batóg ’keppi, patukka’), johd. verbistä skatáƒt
’vieritellä, kaulata; vanuttaa villoja’. Tähän
yhdistetyistä sanoista sm ka katuhka
’lammasnahkavällyt; länkien pehmike’ on luult.
nuorempaa ven alkuperää ja li kat, kattqz
’villainen naisten saali’ todennäk. johd. v:stä
kattaa, ks. tätä.
VW 1 1874 11 (sm ~ li), Lönnrot 1874 SRS 1 533 (katuhka
~ kaattu), Kettunen 1938 LivW 109, 110 (li *kattqz ♦ kattq
’kattaa’), Kalima 1952 SlS 96–97 (sm ka ly katuhka, sm
kaattua ? < ven ko«zúh ’nahka’), SKES 1955 137 (kaattua, vrt.
katuhka, li kat; ei mainintaa ven lainasta), Mägiste 1959 MLU
3:12 49–55 (kaattua ja katuhka < ven, mutta kumpikin eri
alkuperää).

kaava (Salamnius 1690; laajalti murt.) ’malli,
ulkopiirteet, (luonnos)piirros; (murt. mm.) varjo,
hahmo, ruumis (Liminka 1680 »cawas tuossa
Nytt on, mutta cusa sielus liene») / Muster,
Umriß, Form; Leiche’, kuoleman kaava ’sairas,
kalvakka ihminen’, kaavailla ’suunnitella; (murt.)
aavistella, nähdä näkyjä’, kaavaus ’näky; haamu’,
kaavake, kaavio (ks. tätä) ~ ka koava ’kaava, malli,
esikuva, laji, laatu’, nuotan koava ’nuotanmerkki’,
koavailla ’kuvailla, kertoa; kuvitella, luulotella,
haaveilla’, koavastoa ’kuvastua unessa’ | vi kava
’kaava, hahmo, puitteet, ohjelma, suunnitelma’,
inimese k. ’luuranko’, kavatseda ’aikoa,
suunnitella’, murt. kavama ’havaita, käsittää’
(lpKld k55a´vv ’malli, muoto’ < sm t. ka; ven murt.
kávaƒt ’ymmärtää; pelätä, aavistella pahaa,
muistella’ ehkä < ims)
< germ *skaww5a- (f.) t. *skawwa- (m. ja ntr.),
vrt. mys scou ’hahmo’, kys schou (m.)
’näky(mä)’, schouwe (f.) ’etsivä, tarkkaileva
katse, näky(mä), ulkonäkö, hahmo’, kas schow
’nuotanmerkki’, mys scouw%on, ns schauen
’katsella, nähdä’, engl show ’näyttää, osoittaa;
näkyä’.
Ganander 1786 NFL 1 301a (sm ~ vi), Setälä 1927
Sanastaja 2 11–12 (sm kaava ~ kaave; molemmat voivat
kuulua siihen germ sanueeseen, johon kuuluu ns schauen),
SKES 1955 137 (+ vi), *Koivulehto 1977 FUF 42 137–42
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(kaava ja kaave < germ), EEW 1982–83 741–42 (vi kava ~
kaval, sm kavala).

kaavana, kaavina (Knorring 1833; Suomenl.
rannikko ja saaret KarjKann, paik. ESavo)
’satama(allas); suojainen merenlahti, valkama /
(natürliches) Hafenbecken, Landungsplatz’ ~ ink
k5avani ’satama’
< ven gáva7n ’satama’.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Lönnrot 1874
SRS 1 489.

kaavata (laajalti vars. länsimurt.), kaavia ’poistaa
kaapimalla t. leikkaamalla lihanjätteet t. karva
vuodasta; hangata, hiertää / eine Tierhaut
entfleischen od. enthaaren; scheuern’
< nr skava id. Ks. myös kaapia.
kaave (: kaaveen; Renv 1823; us. murt.), kaavi (g.
kaaven; Renv), murt. harv. kaavis (Jusl 1745)
’ihmisen kuollut ruumis, kuolleen haamu,
kummitus; (kaave VarsSm myös) houkutuslintu
(linnun kuva, jota käytetään kuvilta
ammuttaessa); (mon. etup. itämurt.) käyttäytymis, menettelytavat, elkeet, kujeet; kapineet / Leiche,
Spukgestalt; Lockvogel; (Pl.) Manieren; Geräte’,
kaavehtia ’näkyä hämärästi silmissä; kummitella;
väikkyä mielessä; suunnitella’ ~ ink k5ave ’hanke,
teko’ | ka koavehtie ’kangastella silmissä t.
mielessä; kummitella, suunnitella’ | ly
kuavehƒt ida ’häämöttää silmissä; kummitella’ |
va (kansanr.) k5ave ’hahmo, näkö, kauneus’ | vi
vanh. kiel. (Göseken 1660, Wied) kaave (g.
kaabe) ’kummitus, haamu’, murt. (Jõelähtme)
kaavist ’laiha’, huom. myös murt. kaabe (g.
kaape), kaave (g. kaave, kaabe) ’lumipöly, ohut
kuorikerros’: »paljas inimese kaabe ümber»
’hänestä on vain pelkkä ihmisen kuori jäljellä’
(kuulunee ainakin osaksi myös sanan kaave (:
kaapeet) s. v. kaapia yhteyteen). — LpKo k5av(as
(Kld T) ’pyhimyksen kuva’ < sm t. ka.
Joko omapohjainen ims johd. sanasta kaava
(ks. tätä) tai < germ *skawwi-z, joka voisi
olla johd. kaava sanan originaaliksi oletetusta
germ *skawwa- vartalosta.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 30:30 9 (lp < sm), Eisen 1924
EKeel 3 146 (sm ~ vi), Setälä 1927 Sanastaja 2 11 (~ kaava
< germ, vrt. mm. ns schauen), Harva 1930 Suomi 5:10 147
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(+ va), Ariste 1935 EKirj 29 176–78, SKES 1955 137; lisää
kirjallisuutta ks. s. v. kaava.

kaaveli (länsimurt.) ’rakennuksen pääty(kolmio);
rakennuksen (päädystä) ulkoneva matalampi
sivurakennus / Giebel; Anbau’
< nr gavel ’rakennuksen pääty; sivurakennus’.
kaavi (paik. KarjKann ja LaatKarj) ’pystyyn lyöty
vaaja tai seiväs, johon jtak (esim. hevosen t.
kalanpyydyksen kiinnitysnuora) sidotaan / Pflock’
~ ka koavi ’maahan lyöty seiväs, paalu, vaaja’ | ly
kuavi ’maahan isketty vaaja, johon nuotan
nenänuorat kiinnitetään’ | ve kavi ’seiväs,
(tien)viitta; vaatenaula’ | va (Kukk) k5ava ’rantaan
lyöty seiväs, johon tukkilautta kiinnitetään’. — Ka
ly ve ? > ven murt. (mm. Au) káva, kába, kávinka,
kóba ’kiinnitysvaaja; teräväpäinen aidanseiväs
tms.’.
Leskov 1892 ‹ZStar 2:4 99 (ven < ka), Kalima 1915 OLR 96
(ven ? < ims; ? ~ vi kaba ’törröttävä loppupää’), Kalima
1927 FUF 18 154 (+ ly ve), Kiparsky 1934 AASF B 32 150
(b:lliset ven asut < ruots kabb, -e mm. ’lyhyt tukinpätkä’),
Thörnqvist 1948 StLR 237 (ven sanat ehkä ositt. ims, ositt.
muuta alkup.), SKES 1955 137, Posti & Suhonen 1980
Kukk 114 (va < ven), EEW 1982–83 630–31 (vi kaba sanan
alkup. hämärä).

kaavila, kaaveli (puhek. ja murt.) ’(taikina)kaulin
/ Nudelholz’, kaaviloida ’kaulita’
< nr murt. Sm k5aväl mm. ’käsimankelin
tukki’, k5avälstock ’taikinakaulin’. Vrt. kaulata ja
kaulin.
Karsten 1936 FmS 4 457.

kaavio (Renv 1823, nykymerk. Eurén 1860)
’Schema, Formular’.
Luult. Renv:n luoma uudismuodoste sanan
kaava pohjalta, Renv:lla merkityksessä
’summittainen muodostus’.
kaavita (1780 uloskaavita; etup. itämurt.), kaavia
’raaputtaa (esim. astia puhtaaksi, naurista); kaltata
nahkaa; vitoa pellavia yms. / (ab)schaben,
(aus)kratzen; schabend entfleischen od. enthaaren
(Tierhaut); schwingen (Flachs, Hanf)’ ~ ink k5avita
’kaapia’ | ka koavita (myös Tver) ’kaapia, kuopia’
| ly kuabita id. | ve kabita id. | vi kaabitseda id.
Johd. verbistä kaapia, ks. tätä.
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Lönnrot 1874 SRS 1 439 (♦ kaapia).

kade (Finno 1580, Agr »cadhe silme» ’kateus’;
yl.) ’neidisch’, kateellinen, kateus, kadehtia ~ ink
katehtia | ka kajeh (g. katehen) ’kademielinen’,
katehelline, kajehtie ’kadehtia’ | ve kad(eh | vi
kade (g. kadeda), murt. E kate, kahe
’kateellinen’, kadestada, kadetseda ’kadehtia’ | li
kaC d (mon. kad%ud), kadli ’kateellinen’, kaC ƒt «stq
’kadehtia’ (sm > lpN g5a∞dâ«s (E In Ko) ’kade’;
tähän yhteyteen vanhastaan liitetty lpR (LÖ)
katset ’kadehtia’ on toista alkuperää)
? < germ, vrt. goot hatis, hata, ags hete, engl
hate, mys haz, ns Haß, mn hatr, nr hat ’viha;
vaino’ (kgerm *xatiz- < esigerm *kades-).
Ganander 1786 NFL 1 302 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 544 (sm vi lp ~ goot; mainitaan lp katset),
Qvigstad 1881 Beiträge 181 (sm ~ lp), Setälä 1890–91
ÄH 309 (+ ka li), Karsten 1906 NphM 8 13 (sm < germ
*skaSen- ~ *skaSon- ’vahingoittaa’; hylättävä yhdistelmä),
Toivonen 1928 FUF 19 60 (ims sanoihin liitetään myös lp
katset), Lagercrantz 1939 LpWsch 273 (sm > lp), Posti
1942 SUST 85 278 (+ ve), Oksala Vir 1950 134–37 (ims <
germ), SKES 1955 137 (ims = ? lp katset; ei mainintaa germ
lainasta), Hofstra 1985 OsFiGerm 81.

kadikka (Martti n. 1580; länsimurt.), karikka,
ka∂ikka, kalikka ’kepakko, kalikka / Holzstab’ ~ va
kadikka ’kalikka’ | vi kaigas ’kepakko, patukka,
kalikka’ (> li k5aika ’keppi’).
Mustonen Vir 1883 170–71 (sm ~ va vi), Rapola 1928
Häm-l 14–20 (kadikka ja kalikka eri sanoja), Kettunen 1938
LivW 101 (li ? < vi), SKES 1955 137 (kuten Rapola).

kadota (: katoan, Agr; yl.), murt. myös katoa
(: kadon, Agr) ’verschwinden’, kadottaa (murt.
myös ’kaventaa kudelmaa silmukoita yhteen
kutomalla’), kadotettu, (ikuinen) kadotus (heng.
merk. jo Agr); kato, kateissa, -sta, -siin,
kadoksissa ~ ink kaott5a ’kaventaa kudottavaa’ |
ka kavota, katuo (prs. katuon t. kavon) ’kadota,
hävitä; langeta syntiin; menehtyä’, kavottoa
’kadottaa, menettää; saattaa lankeamaan syntiin;
kaventaa (sukkaa, verkkoa)’, kato (esim.
viljan; myös kuun pilveen menosta), kateissa,
kavoksissa, –sta, -h ’kateissa jne.’ | ly kadoda
’kadota’, kadottada ’kadottaa’, kadok«sis, -‰ı(he)
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’kateissa’ | ve kadoda ’kadota; kuolla (eläin)’,
kadotada ’kadottaa, hukata’, kadoges ’kateissa’ |
va (Tsv) kaottua ’kadota’, kaotuz ’kadotus’,
(kreev) kawant ’kadonnut’ | vi kaduda ’kadota,
hävitä; kuolla’, kaotada ’kadottaa; kärsiä tappio;
(uud.) lakkauttaa, kumota’, kadu (g. kao) ’kato;
häviö, loppu, turmio’, kaotus ’menetys, tappio,
vahinko’ | li kaC ddq ’kadota’, k%oC tq, k5aC tq
’kadottaa; kaventaa (sukkaa kudottaessa)’
= lp guo∞d∞det ’jättää’ (lpE gaadudh, U
gaahtoot, Pi gahtot, Lu k5aht%ot, Ko k5attad (Kld T)
’kadota’, N g5a∞dotet, Lu k5at%otit jne. ’kadottaa’ <
sm) | mdE kadoms, M kadÄqms ’jättää (jäljelle)’ |
tvser kodem id., kodam ’jäädä (jäljelle)’ | votj
k{iƒl ({i)n{i ’jäädä’, keƒlt{in{i ’jättää’ | syrj koƒln{i ’jäädä;
jättää’, koƒltn{i ’jättää’ | vogE k%oƒl-, L k%uƒl-, P x%uƒl’jättää’, E koƒlt-, I xoƒlt-, L kuƒlt-, P xuƒlt- ’jäädä
(jäljelle)’ | ostjI k3aj-, E x¥ıj-, P x3aj- ’jättää’ | unk
hagy ’jättää, antaa; sallia; luopua’ || samJr h5ajo’jäädä’, h5aje- ’jättää’ | T k%ouC a- ’jäädä’ | Jn kaiid. | slk kued'a- ’jättää’ | Km kojo- ’jättää’.
Germ lainaakin on pidetty mahdollisena.
Myös sm katua (ks. tätä) on toisinaan haluttu
yhdistää tähän sanueeseen ja rinnastuksia turk
kieliin on esitetty.
Ganander 1786 NFL 1 352 (sm ~ vi), Lindström Suomi
1852 36–37 (+ md tvser syrj), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+
ve), MUSz 1873–81 67–68 (+ lp guo∞d∞det, votj ostj unk),
VW 1 1874 14 (+ li), Halász 1893 NyK 23 33 (vog ostj unk
~ sam; ims kato ~ sam, mutta toista alkuperää), Setälä 1896
NyK 26 397–98 (sgr ~ sam; lp ka∞dodet < sm), Karsten 1906
NphM 8 12 (ims < vkgerm *skaSon- ’vahingoittaa’),
Paasonen 1917 Beiträge 83 (sgr ~ sam), Posti 1953–54 FUF
31 28 (+ ka), SKES 1955 137–38 (+ va ly; lp gaahtoot jne.
< sm), FUV 1955 22–23, 144 (ims ? ~ sgr sam; ims ? ~ turk),
Hakulinen 1969 SSK 51–52 (heng. merk. käännöslaina
ruots), TESz 2 1970 17, MSzFE 1971 240– 41, Koivulehto
1976 Suomi 120:4 41–45 (ims ositt. sgr, ositt. < germ),
Janhunen 1977 SamWsch 58, UEW 1988 115–16.

kaha1 (laajalti itämurt., paik. Pohjanm Peräp)
’(vitsaksista, päreistä t. tuohesta punottu) kori,
koppa, suurehko säilytysastia (Speitz 1643);
seipäistä tehty linnun-, jäniksen- t. kalanpyydys
(Jusl 1745); seinään kiinnitetty lusikoiden,
työkalujen säilytysteline, pieni seinäkaappi (Gan
1786) / Span-, Rutenkorb, Ranzen aus
Birkenrinde, großer Kasten; Fangtrichter für
Vögel od. Hasen, Reuse; Aufhängebrett für
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Werkzeug od. Löffel, Wandschränkchen’ ~ ka
kaha ’linnun (et. teeren) pyydys; vitsoista,
päreistä tms. tehty häkki, jolla vedetään hiiliä t.
heiniä; lusikkateline’ | ly kaha
’hiilienkuljetushäkki reessä; merran kehä’ | ve
kaha, kahat«s ’haasian päälle heiniä pitelemään
asetettu yhteensidottu vitsaspari’ | vi kaha
’lusikan, lapion, kairan leveämpi osa; piipun pesä;
pieni vanteella ja varrella varustettu haavi’
= ? tvserI ku«za ’tuohikori’ | ? votj ko«z, kenos
ko«z ’vilja-, jauho-, rehulaari’ (kenos ’aitta’) | ?
syrj ku«za ’nielulla ja oksista tehdyllä kehikolla
varustettu merta’ (mahd. < ven ku«za ’eräänl.
vitsamerta’, ellei ven < syrj) | vogP xusap ’säiliö,
astia’ | ostjE xut«sq ’puukotelo (esim. nuolia
varten); aitan ulkoparvi’, 7nalq x#ot«se
’lusikkavakka seinässä’, x#otVsap ’lokero, ontelo;
komero’, P x#osap id. || ? slk kot«sa, kod«sa, k%ota
’säkki’.
Ims sanueeseen liitettyjen etäsukukielten
sanojen alkuperästä ja keskinäisestä suhteesta on
esitetty erilaisia käsityksiä. Germ lainaakin on
ehdotettu.
Ganander 1786 NFL 1 303 (sm ~ vi), Lindström 1859
KeltGerm 16 (< goot), Thomsen 1869 GSI 121 (epäillen <
goot), Toivonen 1924 SUST 52 307–09 (? tvser syrj ostj sam),
Toivonen 1928 FUF 19 60 (vi; + tVser ? < votj; syrj ostj slk),
Kalima Vir 1929 341 (tVser ja perm joko < tai > ven), Liimola
1933 SUST 67 259 (+ vog), Karsten 1936 FmS 4 467 (<
ksk *kaza), Toivonen 1937 UJ 17 188–90 (vog < ostj),
SKES 1955 138 (+ ly), FUV 1955 20–21, E. Itkonen 1956
UAJ 28 20–21, EEW 1982–83 644, UEW 1988 112–13.

kaha2 ’kahina’ ks. kahista.
kahdeksan (Agr; yl.) ’8’, kahdeksikko ~ ink
kaheksan | ka kaheksa(n) | ly kaheksa, kahteksa(n)
| ve kahtsa(n), kaƒhesa | va kah(es5a (g. kah(essam5a) |
vi kaheksa, E katessa | li k%oC dqks id.
= lp gavce, gak |ce- | mdE kavkso, M kafksa |
tvserL kändäk«s(q), I kanda«s(Äq) ’8’.
Kehittynyt sanaliitosta *kakta (> *kakte >
kahte- ’2’) + *e-k-sä-n (jossa kieltoverbin vartalo
e-, modaalisen verbintaivutuksen -k-, yks. 3. p:n
pääte –sä- ja duaalin -n), alkumerk. »kahta ei ole».
Samalla periaatteella on muodostettu myös sana
yhdeksän (ks. tätä). — Aiemmin esitetty selitys,
jonka mukaan sanan jälkiosa olisi < ieur *deƒköm
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(vrt. esim. lat decem ’10’), ei äänt. syistä ole
mahdollinen.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Fischer 1768
SibGesch 133 (+ tVser), Sajnovics 1770 DemH 60 (+ lp),
Ganander 1786 NFL 1 304 (vi), Europaeus 1853
Räkneorden 15, 18 (+ md; –deksan ~ ieur), Ahlqvist 1863
Suomi 2:1 40–41 (samoin), Hunfalvy 1864 Reg 262 (+ va
li), Setälä 1890–91 ÄH 200 (+ ka ve md), Setälä 1911–12
FUF 12 162–66 (-deksan < ieur), Collinder Vir 1953 92–97
(kaksi sanan ks-johdos), SKES 1955 138, *E. Itkonen 1973
FUF 40 336–39 (< *e-k-sä-n), Häkkinen 1987 ES 85, UEW
1988 643–44.

kaheli (etup. itämurt.), rinn. kahelus, kahero,
kaherus ’tyhmä, hupsu / dumm’, kaheloida ’tehdä
typeryyksiä’ ~ kaE kahero ’levoton, paikallaan
pysymätön lapsi’, kaheroittoa ’liikehtiä
levottomasti’.
Deskr.-onomat. sanoja, mahd. samaa
alkuperää kuin kahista (ks. tätä). Samaan
yhteyteen kuulunee myös kahelo, kahero, kahju
’huono, hauras (leipä)’, vrt. kohelo.
kahista (Raam 1642; yl.) ’havista, suhista,
kohista; hälistä, touhuta, telmiä, riidellä /
rascheln; lärmen, streiten’, kahata (: kahajaa,
JuslP, Gan 1786; etup. itämurt. ja EPohjanm) id.,
kahahtaa, kahina ’kahiseminen; nahina, riita,
tappelu’, kaha (Jusl 1745; etup. itämurt.)
’ruohojen, olkien kahina, tuulen suhina; (yskän)
köhä; nahina, riita’, kahakka (laajalti murt.)
’hälinä, touhu, tungos; (? uud. Eurén 1860)
tappelunnujakka, yhteenotto, kärhämä’, kahu id.
(Hemm 1605 ’(kuolin)korina’; melko laajalti
murt.), kahakoida ’tapella, kärhämöidä’, kahea
(etup. länsimurt.) ’kuiva, hauras, helposti murtuva;
käheä’, kahelma ’yskän köhä; kauna, riita’ ~ ink
kahissa ’kahista’, kahh‰ına ’kahina, melu’ | ka
kahissa ’kahista, kohista; riidellä, nalkuttaa’,
kahahtoa ’kahahtaa’, kahakka ’karhea, karkea,
käheä; riita, tora, meteli’, kahakoija ’metelöidä’,
kahero ’akanainen’, kahie ’karhea, karkea’ | ve
kahaita (prs. kahaidab) ’kahista (esim. oljet);
kähistä (ääni)’, kahineh ’kahina, kohina’ | va
(Tsv) kahissa ’kahista’, kahin ’kahina’ | vi kahada,
kahiseda ’kahista’, kahin ’kahina’.
Onomat. sanoja.
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Ganander 1786 NFL 1 303 (~ vi kahiseda), Hakulinen 1941
SKRK 1 170 (kahakka ~ kahajaa), SKES 1955 139, EEW
1982–83 649.

kahja1: kahjassa (VarsSm LUus Häme)
’juovuksissa / betrunken’, Kaisan kahjat,
kahjaiset t. kahjokset ’talon emännän Kaisan
päivänä pitämät kemut, joissa nautittiin mm.
naapurin vaimoilta kerätyistä jauhoista tehtyä
talkkunaa’ (1787 Catarinan cahjat, jonka on
tulkittu merkitsevän olutta) ~ ka kahja ’huono
viina’ (kansanr. usein oluen toisintona; sm kahja
sanan oletetut kansanrunoesiintymät »Osmotar
oluen seppä, Kalevatar kahjan seppä», »ei ottanut
olut hapata, eikä kahja käyäxehen» jne. ovat itse
asiassa karjalaisia) | vi kahi (g. kahja)
’juhlajuomingit; juomauhri; uhripaikka; oluesta,
rieskamaidosta ja medestä tehty juoma; hääjuoma,
joka on tehty rieskamaidosta, munista ja
sokerista’ (tästä ehkä > sm (Lönnr 1874) kahi
’ohrista t. kauroista valmistettu juoma’), vrt. myös
va kahja: tait«sik. ’taikinakaukalo’ (vrt. sm taikina
sanan vastineiden merk. ka ly ve ’taikinatiinu’).
Sana lienee onomat. alkuperää, samaa lähtöä
kuin s. v. kahista ja kahja2 mainitut sanat. Merk.
’olut’ on ehkä sm:sta varhain kadonnut. — Germ
alkuperääkin on oletettu (*k5asja-, vrt. mys k5asi
’juusto’, isl kæsir, nr murt. käse ’juuston
juoksutin’).
J. Krohn Valvoja 1884 204 (sm ~ vi), Ariste 1933 Suomi
5:16 46–55 (+ va), Toivonen 1953–54 SUSA 57:2 4 (+ ka),
SKES 1955 138–39, Koivulehto 1977 Esit (< germ), EEW
1982–83 648.

kahja2 (LönnrLis 1886; LounSm, paik.
EPohjanm), rinn. kahjo, kahju ’ihmisjoukko,
roskaväki; tavaranpaljous, roju; voimaton
ihminen, vetelys, hulttio; tuuhea, pörröinen tukka,
pörröpää / Menschenmenge, Gesindel, Ramsch;
Nichtsnutz; dichtes, struppiges Haar’ ~ ka kahja
’pörröinen, kampaamaton tukka, parta; takku’,
kahjallah, –lleh ’pörröllään’; vrt. myös vi kahja
pidada ’olla kokoontuneena tekemään jtak
pahaa’.
Deskr. sanoja. Samantapaisia ja
merkitykseltään läheisiä ovat sm kaheli (ks. tätä)
ja kahko. On arveltu, että kahja2 ainakin ositt.
olisi samaa pesyettä kuin kahja1, merk:n kehitys

SSA

K 273

olisi tällöin ollut ’juoma, juomingit, pidot’ >
’juhla-, pitoväki’ > ’joukko, ryhmä’.

esitetty epävarmoja vastineita sam ja turk kielistä
sekä jukag:sta.

Ariste 1933 Suomi 5:16 52–53 (~ kahja1), SKES 1955 138–
39.

Ganander 1786 NFL 1 304a (sm ~ lp), Castrén 1844 EGS
143 (+ syrj), MUSz 1873–81 13 (unk ~ lp md ostj vog), VW
1 1874 66 (sm ~ lp md syrj), Setälä 1890–91 ÄH 347 (+ li),
Ojansuu Vir 1904 14 (+ ka), Fokos 1913 MNy 9 416 (sm ~
lp md tvser syrj vog ostj unk), Wichmann 1914–22 FUF 15 9
(syrj ~ votj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 171 (lp md tvser
votj syrj < *kälä-; sm edustus poikkeuksellinen), SKES
1955 139, FUV 1955 20, 144 (myös turk mong jukag),
Angere 1956 UJF 127 (jukag), Mägiste Vir 1958 138 (vi <
sm), Wickman 1968 SUST 145 238–40 (ims ? < lp), TESz 2
1970 428, MSzFE 1971 347, UEW 1988 133–34.

kahja3 (Gan 1786; paik. itämurt.) ’kuiva yskä /
Husten’, kahjauttaa ’yskäistä, rykäistä’, kahjuttaa
’rykiä’.
Onomat. sanoja, samaa lähtöä kuin kahja1–2 ja
kaha (ks. näitä).
Ariste 1933 Suomi 5:16 52–53 (epäilee sanan kuulumista
kahja ’olut’ sanan yhteyteen), SKES 1955 138–39.

kahju (lounmurt. Suomenl. saaret), kahjo
’vahinko, haitta, vääryys, vilppi / Nachteil,
Schummel’
? < vi kahju, E kahjo ’vahinko, haitta; tappio;
sääli’. Toisena mahdollisuutena on esitetty, että
sana olisi ekspressiivistynyt irtauma kahja1
sanueesta.
SKES 1955 139 (? ~ kahja1).

kahlata (Ljungo 1601; Pohjanm PHäme PSavo
Kain Peräp, hajat. ESavo), kaalata (: kaalaan),
kaalaa (: kaalan, kumpikin Lönnr 1874; itämurt.)
’kävellä vedessä t. lumessa; (paik. auringosta t.
kuusta) näkyä pilviverhon läpi / waten; durch
einen Wolkenschleier zu sehen sein (Sonne,
Mond)’, kahlaamo, kaalamo, kahlatin, kaalatos, tus, kahlo, kaalo ’kahluupaikka’ ~ ka koaloa
’kahlata, tarpoa; paistaa pilvien lomitse; tihkua
läpi’, koalama, koalates, -tus ’kahluupaikka’ | ly
kualada ’kahlata, tallata’ | vi kahlata ’kahlata’ (<
sm), vrt. myös li k%oC ƒlq ’koetella, tunnustella,
maistaa’ (sm > nr murt. Sm kol(a) ’kahlata’).
Alkuperä hämärä. Jos sana palautuu asuun
*kälä-, sen vastineiksi sopivat lp gallet ’kahlata;
(N myös) pilkistää (aurinko pilvien lomasta:
rajuilman enne)’, N g5alâ, -llâg-, E gaaluo
’kahlaamo’ | mdE keƒlems, M käƒlqms ’kahlata’ |
tvserL keläm, I kelam | votj kol{in{i, koln{i | syrj keln{i
id. | vogE kÜJal-, I L k^ﬁol-, P ko5al- ’nousta ylös,
mennä maihin’ | ostjI kül-, E kit-, P kil- id. | unk
kel- ’nousta ylös’. Ims sanan takavokaalisuuden
on arveltu perustuvan vanhaan lainautumiseen
lp:sta. Lähinnä volg, perm ja ugr sanoille on

kahle (Agr; länsimurt.) ’Kette, Fessel’, kahlita,
kahlehtia; murt. kahlin (tav. mon. kahlimet),
kahleimet ’kytkyt, kytkimet’, kahlukset
’vedenkantolaite’ ~ ink kahle ’kahle, ketju’ | ka
kahleh, kahlis ’kahle; haitta, vastus, vaiva’,
kahlehtie, -toa ’kahlehtia’ | vi murt. kahle ’nuotan
köyden kiinnityspää’ | ? li k%oƒl (k5aƒl ), k%oƒlqd
(k5aƒlqd) ’(suoneniskennässä käytetty) side; vyö’.
Setälä 1890–91 ÄH 309 (sm ~ ka vi), SKES 1955 139 (+
li).

kahlo (Flor 1678; LounSm), harv. kahla ’kimppu,
olki- t. pellavakupo, -lyhde / Büschel, Garbe’ ~ vi
kahl, kahlak (g. –u) ’kimppu, terttu, parvi’, kahl
kalu ’30 kpl kaloja (kampeloita t. nahkiaisia)’,
heina kahl ’heinämäärä, minkä yhdellä kertaa voi
hangolla nostaa’, kaal (g. –a, Saarenmaa; ? < li)
’»nauha», 30 kpl kampeloita’ | li k%oC l ’»nauha», 30
kpl (kaloja)’ (> latv k5als id.).
Ilm. kahle sanaan liittyvä johd.
Thomsen 1890 BFB 250 (sm ~ vi li; > latv; ims mahd. ~
kahle), Setälä 1890–91 ÄH 347, SKES 1955 140, EEW
1982–83 650–51.

kahma (Gan 1786; paik. KarjKann ESavo PKarj
PPohjanm) ’lievä pakkanen, hiukan jäätynyt
maan- t. vedenpinta, jääriite / leichter Frost; dünne
Eisschicht’, rinn. kahme (melko laajalti murt.) id.,
kahmea ’kylmän jäykistämä, kohmettunut’,
kahmettua, kahmottua (Alm 1783) ’jäätää, jäätyä,
kovettua, jäykistyä’, kahmoa ’jäätää, pakastaa’ ~
ka kahmakka, -o, kahmie ’kohmeinen,
kangistunut; kylmä, koleahko’, kahmoa, kahmuo
’jäätää, kohmettaa’, kahmoittoa ’kylmentää, tehdä
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koleahkoksi’, kahmoittuo ’kohmettua, tulla
kylmähköksi’ | vi murt. kahme ’jääriite’, kahmama
’kylmätä, jäätää’, kahmatada, kahmetada
’kylmätä hienoon routaan’.
Deskr. sanue, johon vrt. äänt. ja merkityksensä
puolesta läheisiä sanoja s. v. kahnettua, kahva2,
kohme ja kohva.
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kahmata ’siepata, kaapata, varastaa’, kahmitseda
’haroa käsiinsä, haalia’, kahmakas ’työteliäs,
uuttera’, kahm ’taitavuus, kätevyys; voima’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joihin liittynee myös
kahmalo, ks. tätä.
Ojansuu Vir 1909 28 (sm ~ vi), SKES 1955 140 (deskr.,
vrt. kahmalo), EEW 1982–83 652.

Ganander 1786 NFL 1 305a (sm ~ vi), SKES 1955 140.

kahmalo (Raam 1642; yl. et. itämurt.), rinn.
kamahlo ’kahden kouran t. koko sylin täysi /
doppelte Handvoll, doppelter Armvoll’ ~ ink
kahmola ’kahmalo’ | ka kahmalo, (myös Tver)
kamahlo | ly kahmalo, kamahl(o) | ve kahmou,
kamahl | va kamahlo, kamallo, kalahmo, kahm(elo
| vi kamal (g. –u) | li k%omal, k5amal id.
Deskr.-luonteinen sana, kuuluu ilm. kahmata
sanan yhteyteen. — Tähän liitetyt etäsukukielten
sanat (lp goabmer ’kahmalo’ | mdE komoro, M
komÄqr ’kourallinen’ | ? syrj kam{ir id. jne.) eivät
äänt. syistä voi kuulua ims sanojen yhteyteen,
mutta ovat keskenään samaa alkuperää (oman
erillisen ryhmänsä muodostavat em.
etäsukukielten sanojen yhteydessä esitetyt mdM
kurmÄqs/ ’koura’ | tvser kormÄqz« ’koura, kourallinen’ |
votj k{ir{im ’kourallinen’ | syrj k{ir{im ’käsi, koura,
kämmen’).
Ganander 1786 NFL 1 305 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
339, 349, 357 (+ ka ve va li), Setälä 1896 SUSA 14:3 27 (? ~
lp md), Setälä 1911–12 FUF 12 14 (+ tvser), Setälä 1915
SUSA 30:5 54 (+ syrj sam), FUV 1955 22, SKES 1955 140
(lp md syrj sam sanat kuuluvat yhteen, äänt. syistä ? sm;
oman erillisen ryhmänsä muodostavat md kurmÄqs/ jne.), E.
Itkonen 1956 UAJ 28 63 (ims sana ei kuulu lp ja md
sanojen yhteyteen), Peltola Vir 1958 227 (kahmalo ~
kahmata), EEW 1982–83 677, 1131 (vi kammal kontam.
kamal + kämmal (~ sm kämmen)), UEW 1988 175–76
(kahmalo ~ kahmata).

kahmata (Lönnr 1874; melko laajalti murt.),
kahmia ’kaapata, siepata; hamuta, haalia /
schnappen, zusammensammeln, -raffen’,
kahmaista, kahmaltaa (Jusl 1745; paik.
kahvaltaa), kahmuta (Gan 1786), paik. myös
kaahmata, kaahmia, kaamata, kaamia ~ ka
kahmata ’liikkua holtittomasti, tehdä jtak
hutiloiden’, kahmie ’ravakka, reipas’, kahmeta,
kahmistuo ’ruveta reippaasti työhön’ | vi murt.

kahna (Jusl 1745; laajalti murt.), rinn. paik.
kahne ’kehyslaatikko; myllynkiven silmä; siihen
johtava puinen suppilo, johon jyvät kaadetaan;
(Renv 1823) linnunpyydyksen aitaus /
Mühlenkasten; Mittelloch des Mühlsteins; in
jenes leitender Einfülltrichter; Zaun einer
Vogelfalle’ ~ ly kahna ’jalkamyllyn alakiveä
ympäröivä laatikko’ | ? li k%oC n ’(mehiläispesän)
kennosto’.
Kettunen 1938 LivW 119 (sm ? ~ li), SKES 1955 140 (+
ly).

kahnata (Eurén 1860; itämurt.), kahnuttaa
’hangata, kyhnyttää; tehdä jtak vastentahtoisesti,
hutaisten; juosta nopeasti; riidellä / (sich)
scheuern; träge etw. tun; trödeln; schnell laufen;
streiten’, kahna, kahnaus ’kihnutus; riita, rettelö’,
kahnia (Gan 1786; et. länsimurt.) ’kuhkia; raapia
(syyhyävää kohtaa); haparoida, hamuilla’,
kahniella (1749) ’paeta nopeasti’, kahnakka,
kahnu(kka) ’hidas, kömpelö, saamaton’ ~ ka
koahnata ’(höylällä) tasoitella, pyöristellä’,
kahnaissa ’liikkua nopeasti’.
Deskr. sanoja, joihin voi lisäksi liittyä sm
ka(a)hna, -kka (itämurt.) mm. ’karsta, kuori;
hilse-, home-, pölykerros, ruumen-, kauna-,
heinäsilppu; takkuinen tukka; syyhy’. Vrt. myös
kehnä, kihnuttaa, kuhnia.
kahnettua (Lönnr 1874; hajat. murt.), kahnottua
(Gan 1786) ’kohmettua, jäätyä (esim. tien pinta,
lampare); kuivua (leipä) / erstarren, (zu)frieren;
vertrocknen’ ~ ink kahne ’(maanpinnan) kohme’,
kahnettua ’kovettua, vanhettua (leipä);
kohmettua, mennä huurteeseen’ | ve kahnduda
’kovettua (esim. leipä)’, kahnak ’kuivettunut’ | va
kahno, (Kukk) kahne ’kylmän kohva, pakkanen’,
kahnugoitt5a ’kylmää, jäätää’, kahn(ettua
’kuivettua (leipä)’ | vi (Vaivara; ? < sm) kahne
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’kohmettunut’, kahnetada ’kylmätä, jäätyä’ | ? li
k%oC nqz ’home, kääpä, rupi’.
Deskr. sanoja.

Deskr.-luonteisia sanoja, ositt. s. v. kahista,
kahma ja kohva mainittujen sanojen
rinnakkaismuotoja ja kontaminaatioita.

Kettunen 1938 LivW 149 (sm ? ~ li), SKES 1955 140 (sm ~
ve va).

kahvaltaa ’siepata’ ks. kahmata.

kahu (tav. mon. kahut, JuslP, Gan 1786; laajalti
murt.) ’jyvän kuori, akana, kevyt pieni jyvä;
huono heinä t. olki, heinän kariste / Spelze,
leichtes, kleines Korn; schlechtes Heu od. Stroh,
Spreu’, kahujyvät ’huonot, sisuksettomat,
viskattaessa muista erottuvat jyvät’, kahuheinä(t),
viljankahu(t) ~ ka kahu ’kahujyvä’.
Samaa alk. onomat. lähtöä kuin s. v. kahista
mainitut sanat.
kahva1 (Schr 1637; laajalti murt.), paik. kahvi
’kädensija / Handgriff’, murt. (etup. itämurt.,
paik. KPPohjanm Peräp) myös ’seinässä oleva
lusikka-, veitsi- t. käsityökaluteline; rukin
haarukka, jonka sisään rulla pantiin’, tähän ehkä
myös kahva (Gan 1786, LönnrLis 1886 kähvi;
rinn. murt. kahvo) ’reessä hirsiä ajettaessa
käytettävä poikkipuu’; avennon kahva (Gan)
’jäähän hakattu pykälä, joka esti avannosta juovaa
lehmää t. hevosta luiskahtamasta veteen’ ~ ka
kahva ’lusikka- t. veitsiteline; poikkipuolinen
aluspuu reessä’ | ly kahv ’reessä hirsiä ajettaessa
käytettävä poikkipuu’ | vi kahv, (Wied) kaha
’kädensija’, ? kahv ’pieni (vavan t. varren päässä
oleva) käsiverkko; haavi, lippo’. — Sm > lpN
murt. sk5affa ’kädensija’.
Ganander 1786 NFL 1 306a (sm ~ vi), Lagercrantz 1939
LpWsch 794 (lp < sm, tieto T. I. Itkoselta), SKES 1955 140
(kahva merk:ssä ’poikkipuu reessä’ ehkä eri alkuperää),
EEW 1982–83 654 (+ vi kahv ’haavi’).

kahva2 (VarsSm Satak Hailuoto Seiskari),
kahvala, –li ’avantoa hakattaessa syntyvä
jääsohjo; avannon reunalle nostettu jääkasa / beim
Aufhacken des Eises entstehender Eismatsch; um
das Eisloch aufgeschichteter Eiswall’, kahvata
’puhdistaa lapiolla nuotta-avantoja jääsohjosta’ ~
ka kahvakka, –o ’kylmä, viileä’, kahvakoittoa
’kylmentää, viilentää (sään)’ | vi murt. kahv
’rannalle kasaantunut jää’, kahvakas ’jääriite’,
kahvalik (Wied; Hiidenmaa) ’täynnä jääsohjoa
oleva’.

kahvari (Pohjanm, hajat. muualta), (s)kaffari
’miespuolinen häämenojen ohjaaja; pitojen
valmistaja, ruoanlaittaja t. kahvinkeittäjä /
Überwacher der Hochzeitszeremonie;
Festausrichter, Bedienung od. Kaffeeköchin (bei
einem (Hochzeits)fest)’
< nr skaffare ’(ruoka)varastonhoitaja,
keittiömestari; (murt.) häämenojen ohjaaja,
tarjoilija pidoissa’, ositt. ehkä < kas schaffer, ns
Schaffer, ositt. omap. johd. v:stä skaffa ’hankkia,
koota, panna säilöön’ (> sm kahvata (LönnrLis
1886; laajalti murt.) id.). Vi (vanh.) kahver
’hankkija, valvoja, huoltaja’ < kas.
Lönnrot 1886 Lis 49 (sm kahvata < ruots), Karsten 1943
FmS 9:2 154 (sm kahvari < nr), Vuorela 1979 KpS 124,
EEW 1982– 83 655 (vi < kas).

kahveli1 (Schr 1637 gaffeli; yl.) ’haarukka
(ruokailuvälineen nimenä CullKiria 1670);
(murt.) heinähanko, tadikko / Gabel; Forke’
< nr vur gaffel ’hanko, ruoanotin,
syömähaarukka’ (< kas gaffel(e), vrt. holl gaffel,
ns Gabel id.). 1400–1500-luvulla, Tanskassa ja
Ruotsissa 1600-luvulla tämä alkuaan
kaksihaaraista oksaa, sitten puista heinähankoa
tarkoittanut sana sai syömävälineen, aluksi
ruoanottimen, sitten (syömä)haarukan
merkityksen. — Vi kahvel ’hanko; haarukka’ <
kas.
Lönnrot 1874 SRS 1 445 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 46
(< vur < kas), SKES 1955 140.

kahveli2 (Stjerncreutz 1863; rannikkomurt.)
’maston yläosasta haarautuva purjeenkiinnityspuu
/ Gaffel’ ~ ink kahveli id.
< nr vur (1691) gaffel t. saks gaffel id. < holl
gaffel id., sama sana kuin s. v. kahveli1 main. holl
sana, joka meriterminä levisi eri kieliin. Vi kahvel
todennäk. < kas.
Lönnrot 1874 SRS 1 445 (sm < ruots), EEW 1982–83 (vi <
kas).
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kahveri (laajalti murt., et. LSm) ’komero,
säilytyshuone / (Vorrats)kammer’
< nr skafferi id.
kahvi (Gan 1786), rinn. murt. kahve(e), kaffe(e)
(As 1733 Caffe-huonen), kaffi ’Kaffee’, kahvila
(uud., Yrjö Koskinen 1861)
< vur nr kaffe (jo 1658 Turkin oloja
kuvattaessa cafe, 1700-luvun alkup. mm. cauffi,
caffe, caffé, coffe, coffé, nykymurt. myös kaffi),
tansk kaffe, ns Kaffee, ransk café, engl coffee jne. <
Arm turk kafe < osm-turk qahvé, kahvä id. < arab
qahwa(h) ’id., alk. viini (uusi juoma sai nimensä
Muhammedin kiellettyä viinin juonnin)’ mahd.
Abessiniasta, vrt. kahvipensaan kotimaakunnan
nimi Kaffa. Kahvi tuli Euroopassa tunnetuksi
1600-luvulla Italiassa, sitten Ranskassa, Saksassa
ja Englannissa, 1700-luvulla muuallakin. — Sm t.
nr nn > lp kaf |fi, -hv- ’kahvi’; sm (itämurt.) ka
kohvi ja vi kohv sanojen -o- on ven kófe (vanh. ja
murt. kófej, kófij; < holl t. engl) sanan vaikutusta;
ka koufei, koufi, koffi, ly kof‰ı, ve kofei, va
(Kukk) koffi ovat nuoria ven lainoja, ink kohvi
luult. < vi, li kaffq kaiketi < latv.
Judén 1818 Försök 149 (sm kahwee < ruots), Lönnrot 1874
SRS 1 445 (sm kahvi < ruots), 696 (sm kohvi < ven),
Wiklund 1890 SUST 1 29 (lp < sk), Kettunen 1938 LivW
100 (li < latv), Hellquist 1939 SEO 431–32, Kujola 1944
LyS 143 (ly < ven), SKES 1955 140, E. Itkonen 1960
LpChr 132 (lp < nr nn t. sm), Nirvi 1971 InkS 183 (ink ? <
vi), Posti & Suhonen 1980 Kukk 167 (va Kukk < ven),
EEW 1982–83 899 (vi < ven t. as).

kai ks. kaikki.
kaide (Flor 1702; länsimurt.) ’suojatanko;
(kangaspuissa:) pirta, (mon.) luhat / Geländer;
Webeblatt, Weblade’ ~ ink kaitepuu ’pirran
sivupuu’ (? < sm) | vi murt. kaided (mon., ? < sm)
’luhat’ | li k%(eidaz, k‰ıdaz, kÜJudaz ’pirta’
< sk (? kgerm), vrt. mn skei∂, mon. skei∂ir
’kaide, pirta, lusikka’, mr sk%eS, nr sked id. — Sm
ja li sanat ovat joko lähtöisin erilaisista sk
vartalomuodoista tai li < baltt, vrt. latv «s;kiets m.,
«s;kiete f., liett skiYetas ’pirta’; lpN gaida«s ’kaide,
pirta’ < sm, lpN skai |dâ id. < sk.
Lindström 1859 KeltGerm 148 (sm < germ ~ baltt),
Thomsen 1869 GSI 118 (sm < germ), 219 (li ? < baltt),
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Qvigstad 1881 Beiträge 66 (lp < sm sk), Setälä 1890–91
ÄH 310 (sm li lp < sk), Wiklund 1912 MO 5 239–41 (<
germ i-vart.), Karsten 1915 GFL 91 (sm < kgerm), VanaK 3
1938 386 (+ vi), Posti 1942 SUST 85 35 (sm ja li < eri sk
muodoista), SKES 1955 140–41 (vi ? < sm).

kaihdin ks. kaihi.
kaihi (Raam 1642; etup. länsimurt.), kaihe
(LounSm IHäme KarjKann Kain Ink), kaiho
(harv. KSavo KPohjanm) ’silmän samentuma;
ohut verho, peite, suoja; siimes, katve; hämärä,
pimeä / Star (med.); dünner Schleier, Schutz;
Schatten; dunkel’, kaiha (Pohjanm Kain), kaihea
(paik. savmurt.) ’syrjäinen, piilossa oleva,
varjoinen’, kaihepaikka, kaiho, kaihu ’syrjä, piilo;
suoja’, kaiheta ’peittää, piilottaa, karttaa, pelätä’,
kaihota (Eurén 1860; paik. Savo) ’piileskellä,
karttaa; salata, ujostella’, kaihtaa ’peittää,
varjostaa; karttaa, ujostella; (Agr k. itsensä)
vetäytyä syrjään’, kaihtua (Agr) ’pimetä
(silmissä); sokaistua; (paik. Häme) haalistua,
kalveta; (PPohjanm) selvetä, kirkastua’,
kaihteessa (paik. Savo) ’salassa, suojassa’,
kaihdin ’ikkunaverho (Lönnr 1874); hevosen
silmälappu (harv. Satak)’ ~ ka (au) kaihte
’silmäkaihi’ | ly kaehte (vart. kaehtege-) id., vrt.
myös vi kae id. (? < *kajeh). — Sm *kaihde > lpN
murt. gaita: Vcalbme-gaittagi ’silmät sivulle
katsoen niin että ei näe, mitä toinen tekee’.
Samaa alkuperää kuin kaiho, ks. tätä. Tähän
yhteyteen tuskin kuuluvat etäsukukielistä esitetyt
vastineet votj k{it«s, k{i«s ’ohut kelmu, kuori’, syrj k{i«s
’(hedelmän, munan) kuori, nahka’. Tuskin sana on
myöskään germ alkuperää (kgerm *xaiha-: goot
haihs ’yksisilmäinen’, lat caecus ’sokea, hämärä,
pimeä’), kuten on esitetty.
Juslenius 1745 SSC 23 (kaihi ∅ kaihtaa), Karsten 1915
GFL 145 (? < kgerm), Äimä 1919 SUST 45 135 (sm ~ lp),
Toivonen 1928 FUF 19 99 (+ votj syrj), Collinder 1932
Urgerm 202 (ei < germ), *Nirvi 1955 Suomi 107:1 66–79
(kaihi ~ kaiho; ? ~ votj syrj), SKES 1955 141 (kaihi ~
kaiho; ei votj syrj), EEW 1982–83 638–39.

kaiho (Eurén 1860; paik. PHäme KarjKann Laatja PKarj) ’ikävä, kaipuu, suru; valitus; halu, tarve,
puute; huoli, pelko, kiukku; kateus / Sehnsucht,
Wehmut; Mangel; Kummer, Angst; Zorn; Neid’,
(Lönnr 1874 myös) ’surullisen, synkän näköinen,
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laiha ihminen; ujo’, kaihi (Gan 1786)
’pahansuopa, kateellinen; laiha, kalpea; (PSm)
pelottava, kammottava’, kaihea ’haikea’,
kaihokas (Gan) ’laiha, hintelä; pitkulainen’,
kaihoisa (kirjak.), kaihota, kaihoa (Eurén)
’ikävöidä, surra; kaivata, haluta, kysellä,
tiedustella, etsiä’ ~ ink kaiho ’valitus, mieliteko,
tarve; vahinko, menetys’, kaihota ’valittaa, kaivata’
| ka kaiho ’suru; raukka, kurja’, kaihota ’surra’,
kaihuo ’kaivata; etsiä’ | vi kahju, murt. kahjo, kahi,
kahu ’vahinko, tappio, sääli’, kahjata, kahitseda
’valittaa, pahoitella tekoaan, katua’ | li kaC i (partit.
kaC jjq) ’vahinko, menetys’, kaC itq ’vahingoittaa,
olla vahingollinen’ (> latv kait%et id.).
Samaa sanuetta kuin kaihi, ks. tätä.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 139 (sm ~ vi), Thomsen 1890
BFB 256 (+ li; ? < latv), Setälä 1890–91 ÄH 331, Karsten
1915 GFL 145 (kaiho, kaihi < kgerm), *Nirvi 1955 Suomi
107:1 50–83 (~ kaihi), SKES 1955 141, EEW 1982–83
649.

kaihtaa ks. kaihi.
kaihu (JuslP, Renv 1823 »karjal. sana» (Ilomantsi
Liperi), ei nykymurt.) ’metsäinen selänne, harju /
(waldiges) Os’
? = lpLu kai´s%e, R (LÖ) kaisse ’korkea vuori,
tunturi’. — Tästä > sm kaisa (Lönnr 1874) ’karu,
korkea tunturi (nykymurt. vain PSm eräiden
tunturien nimissä)’ ja sm ? > lpN gai |sa (In Ko)
id.
Lönnrot 1874 SRS 1 451 (sm kaisa ~ lp kaisse), Qvigstad
1881 Beiträge 66 (sm kaisa ~ lpN gai |sa), Toivonen 1929
FUF 20 140–41 (sm kaisa < lp), SKES 1955 141 (sm kaihu
? ~ lpLu kai´s%e, votj g{iVs ’kukkula’), T. I. Itkonen Vir 1961 3
(PSm -kaisa < lpLu kai´s%e, N gai |sa).

kaija, kalakaija (Flor 1678 caja, calacaija; etup.
länsimurt.), rinn. paik. kaijaa, kaijakka, kaijas
’lokki, et. kalalokki / Möwe’, kaja ’lokki, naakka’,
kaijata ’huutaa kimakasti (vars. kalalokki)’ ~ ink
kaijaine ’lokki’ | va (Kukk) kajjaina, kajjaz id. | li
(Sal) kaija ’naakka’.
Onomat. sanoja, vrt. kajava. Huom. myös nr
kaja ’naakka’, joka voi ositt. olla sm sanan
pohjana.
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Lönnrot 1874 SRS 1 447 (< nr), Suolahti Vir 1906 140
(kaija ’naakka’ onomat. t. < nr), Kettunen 1938 LivW 101 (li
vrt. sm), SKES 1955 145 (~ kajava).

kaikki (Agr; yl.) ’alle’, kaikkialla, -lta, -lle;
kaiken aikaa, iankaiken; kaikin, kaikkineen;
kaiketi ’kaikin tavoin, kokonaan (Agr); kenties,
luultavasti, arvatenkin, todennäköisesti’, tästä
lyhentymänä kait (et. I- ja PSm), kai (Gan 1786;
laajalti murt., rinn. kaiC , kaippa) id. ~ ink kai
’kaikki’, kaikken%e ’kokonaan’ | ka kaikki, kai
’kaikki, koko; kokonaan, oikein’, kaiken, kaikit«si
’yhä, aina, alinomaa’, kaikkiella ’kaikkialla’,
kaikkineh ’kokonaan, läpeensä’ | ly kai (g. kaiken)
’kaikki, koko, kokonainen; aivan; niin että;
vieläpä’, kaikin ’kaikki yhdessä’, kaikkigaƒl i ’kaikin
puolin (hyvä)’ | ve kaik ’kaikki; aivan’, kaiken
’yhä, alinomaa’, kaikƒt äƒle, kaikjalpei, kaikƒt ä(l)pei
’kaikkialla, –lle, –lta’, kaikutne, -ƒt ƒte (g. kaikutt«sen)
’kukin, jokainen’ | va k(eitt«si, k(eikki (g. k(eik%(e)
’kaikki’, k(eikkin5a ’kokonaan’ | vi kYoik (g. kYoige)
’kaikki, koko, kokonaan’, kYoigiti ’kaikin puolin’,
kYoikjal, -le, -lt ’kaikkialla jne.’ (sm > lpN gâih (E
U Pi Lu) ’kaikki’)
? < baltt, vrt. liett kíek ’kuinka paljon’, kíekas
’id., kuinka suuri’, kiekà ’lukumäärä, määrä’, latv
cik, ciek ’paljonko’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm kaickein ~ vi keicke),
Ganander 1786 NFL 1 308 (sm ~ vi lp), Lönnrot 1854
Enare 245 (lp), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va), Thomsen
1890 BFB 186 (+ ka ve; lp < sm; ims ? < baltt), Ojansuu
Vir 1916 20–21 (+ ly), Ojansuu 1922 Pron 106–07, Kalima
1936 BL 109 (ims ? < baltt), Hakulinen 1942 Suomi 101 26
(kaiketi > kait > kai ’luultavasti’), Oinas Vir 1952 108 (ka
kaikki ’yhä’ käännöslaina < ven vsjo ’kaikki; yhä’), SKES
1955 141, EEW 1982– 83 1087–88, Häkkinen 1987 ES 86.

kaikota (: kaikkoan, Jusl 1745; PPohjanm Kain
Peräp, kirjak. yl.), paik. myös kaiota (: kaikoan)
’loitota, kadota, paeta / sich entfernen, fliehen’,
kaikottaa, kaiottaa, kajottaa ’häätää, ajaa pois
(varsinkin huutamalla)’, kaikko (ISavo PHäme
PPohjanm), kaiko (: kaion) ’pako (huudon
vuoksi)’, olla kaikossa, kaiossa ’paossa, hukassa’,
mennä kaik(k)oon ’pakoon’ (sm > lpLu kaikijtit
’olla (kauan) poissa; juosta etäälle, kadota’).
Luult. alkuaan samaa onomat. lähtöä kuin
kaikua, ks. tätä.

SSA

Renvall 1823 SSK 1 149 (kaikota jne. ~ kaikua, kaikkua).

kaikua (AAchrenius 1728; yl.), kaikkua (1706;
paik. VarsSm Satak Ink), kaikkaa, kaijua
’heijastua (ääni) / widerhallen’, kaiku, kaiuttaa ~
ink kaikua | ka kaikuo, kaiku | vi kaikuda ’kaikua,
kajahdella, raikua’, kaik (g. kaigu, uud., ? < sm),
kaige, kaihe ’kaiku, raikuva ääni’
? = mdE kajgems, M kajgqms ’soida,
helkähtää, kaikua’, E myös gaj7nems ’kaikua’, M
kajgi ’kuuluva, heläjävä’. Vrt. kajata ja kajastaa.
— Onomat.-sävyisiä sanoja, joiden etym.
yhteenkuuluvuus on epävarmaa. Samantapaisia on
muuallakin, mm. lpE gajgedh, g´äjged ’sää, jolla
ääni kantaa kauas’, R (LÖ) kaigetet ’kaikua,
soida; ääntää’, N skai |get ’synnyttää kova ääni,
joka kaikuen kuuluu kauas’.
Lindström Suomi 1852 31 (sm kajata ~ md gaj7nems),
Ahlqvist 1861 MMdGr 154 (sm kaiku ~ md kaigi), VW 1
1874 8 (+ lpR), Paasonen 1909 MdChr 71, Wichmann
1923–24 FUFA 16 39 (sm kajata, kaikua ~ md kajgems, tvser
kajam ’näkyä’), Rytkönen 1940 tm 69–70, SKES 1955 141
(+ vi), UEW 1988 643.

kailetti (Stjerncreutz 1863; Loun- ja KaakkSm
rannikko ja saaret) ’kattoikkuna (tav. laivan
kajuutassa, murt. myös talossa) / Skylight,
Oberlicht’
< nr skalejt, skejlejt < engl skylight id.
Lönnrot 1874 SRS 1 449 (< engl).

kaima (Salamnius 1690; yl.) ’Namensbruder’,
kaimas: kaimakset, murt. paik. suu(n)kaima
’puhetoveri’, ks. erikseen kaimata ~ ink ka kaima,
kaimakset | ly kaimo | va kaima ’kaima’ | vi kaim
(g. –u) ’kaima; (murt.) sukulainen, miehen veli’ | li
k5aima ’naapuri’
< baltt, vrt. liett káimas m., káima f., kiYemas
m. ’kylä’, mpr caymis id., latv ciems ’talonväki;
kylä’; liett kaim/ynas ’saman kylän asukas,
naapuri’, mpr kaiminan (akk.), latv kaimi,n«s id. (>
li kaimi7n ’naapuri’; li k5aima sanan merk. ’naapuri’
voi olla latv vaikutusta). — Vksm *kaima > lp
guoi |bme ’kumppani; lähimmäinen, puoliso’, josta
on kehittynyt myös lp mon. komitat:n pääte –
guim; myöhempi laina sm:sta on lpN gai |bme (Lu
In Ko Kld T) ’kaima’; sm > vur (1653) kaieman,
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nr murt. kajman, käjmän, murt. Sm kajma, kajme
’kaima’.
Ganander 1786 NFL 1 310 (sm ~ vi), Lönnrot Suomi
1841:5 33 (+ lp guoi |bme > komit. -guim), Castrén Suomi
1844 28 (+ lp gai |bme), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va),
Ahlqvist 1871 KO 224 (ims < baltt; sm > ruots), Thomsen
1890 BFB 177 (ims < baltt; ksm > lp), Kalima 1936 BL 105
(+ ka), Kettunen 1938 LivW 113 (li ~ sm, latv kaimi,nVs),
SKES 1955 142, Suhonen Vir 1980 198 (li ’naapuri’ latv
vaikutusta).

kaimala (Jusl 1745; murt. vanhahkoja tietoja
paik. Savo): kaimalokuu (Gottlund 1832; Juva),
kaima(n)kuu (hajat. EPohjanm ESavo) ’helmikuu
/ Februar’.
Ehkä johd. sanasta kaima (ks. tätä).
Helmikuun varsin tavallinen kansanom. nimitys
on ollut sekä toinen sydänkuu että pikku- t. vähä
tammi: se on ollut samanniminen kuin edellinen
kuukausi eli sen »kaima».
Vilkuna Vir 1939 137–39, SKES 1955 142.

kaimata (1646; Laat- ja PKarj Kain, paik.
IHäme) ’saattaa, seurata / begleiten’ ~ ka ly ve
kaimata id. | li kaimq (prs. k5aimqb), L (SjW)
k5aimat ’lähettää’.
Johd. sanasta kaima.
Juslenius 1745 SSC 24 (♦ kaima), Lönnrot Suomi 1841:5
33, Thomsen 1890 BFB 177, SKES 1955 142.

kaimo (Peräp Länsip) ’päivän kajo, kajastus
(JuslP); hämärä muisto (Jusl 1745); aavistus, vihi /
(schwache) Dämmerung; dunkle Erinnerung,
Ahnung’: vanhaa kaimoa (myöten; JuslP)
’vanhaan tapaan, vanhasta tottumuksesta’,
kaimota (Länsip) ’sarastaa; loistaa hämärästi
(aurinko)’
< lp, vrt. lpN murt. gai |mo (E Lu) ’aamu- t.
iltahämärä’, joka puolestaan < sk, vrt. nr murt.
skäim (< *skaim) ’häämötys, heikko kajastus,
hämäryys ilmassa’, skäim ’hohtaa, kajastaa
(auringon laskun aikaan)’, kys scheim ’hohde,
loiste’.
Qvigstad 1881 Beiträge 66 (sm ~ lp gabmo ’hämärä’),
Saxén 1911–12 FUF 12 111–12 (sm < sk *skaim), Karsten
1936 FmS 4 458 (samoin), SKES 1955 142 (sm ~ lp
gai |mo; ? < sk).

SSA

kainalo (Agr cainala, -olo; yl.; VarsSm myös
kailo) ’Achsel(höhle)’ ~ ink kainalo, kaila | ka
kainalo | ly kainal | ve kaimol, (Ahlqv) kainal | va
kainalo, –(elo id., (Kukk) kainonnalus
’kainalonalus’ | vi kaenal (g. kaenla, Wied myös
kaenlu, kaendla), murt. kaindel (g. kaindla),
kaendel (g. kaendle) | li k5ainal, k5a7nal ’kainalo’
= lpE gaajnj´ele ’kainalo’, Ko kiJa´ineld(ak,
Kld kajnel, T kiJajnel id. Epävarmempia ims
sanan vastineiksi esitetyistä etäsukukielten
sanoista ovat votj kun-ul ’kainalo’ (ul ’ala,
alus’) | syrj kun-ul, kon-uvt id., kun-l(es, kum-l(es
’kainalotilkku’ t. ki7n(a)-ul(t) ’kainalo’ | vogE
kaln5a, I kanql ’kainalo’ | ostjI kunÄqn p#etä, E
xonÄqn p#et, P xonqm pat ’kainalonalus’ (p#et jne.
’pohja’) | unk hón ’kainalo’.
Rudbeck 1717 Spec 78 (sm ~ unk), Ganander 1786 NFL 1
310 (+ vi), Castrén 1855 WvSam 199 (~ sam), Ahlqvist 1856
WotGr 126 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (~ ve vi),
Budenz 1867 NyK 6 403 (+ li), MUSz 1873–81 112 (+
syrj), Setälä 1915 SUSA 30:5 54 (+ lp votj ostj), SKES
1955 142 (+ ly), TESz 2 1970 140, MSzFE 1971 298–99,
UEW 1988 178.

kaino (Agr) ’ujo, arka, vaatimaton (itämurt.);
heikko, laiha, kalpea; välinpitämätön, tyly; kade;
(vihan) kauna; aavistus, vainu (hämmurt.) /
schüchtern, schamhaft; schwach, bleich;
gleichgültig; neidisch; Groll; (Vor–) ahnung’,
kaini (JuslP, Gan 1786) ’taudin heikentämä,
(murt.) paha mieli, viha, kateus’, kainu ’ujo;
alanko’, kainoa (Agr) ’hävetä’, kainostella, murt.
kainustella ’ujostella’ ~ ink kainoine, kainu ’kaino,
ujo, arka’ | ka kaino, kainu id., kainossella,
kainussella ’ujostella’, kaine ’kauna’ | vi kaine (g.
kaine) ’raitis, tyyni; siivo, puhdas, siistiasuinen;
hiljainen, rauhallinen’. — Sm > lpKo kiajnad
’ujostella’.
Ganander 1786 NFL 1 310 (sm ~ vi), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 172, T. I. Itkonen 1943 KV 22 23 (lp < sm), SKES
1955 142 (+ ka), Nirvi 1955 Suomi 107:1 5.

kainus (Lönnr 1874; paik. VarsSm) ’työreen
keskimmäinen kaplas, joka sitoo jalaksen
kaustaan; (Lönnr) lattiaa kannattava niskahirsi /
mittlere Schlittenstrebe, die das von der vorderen
und hinteren Strebe getragene Seitenholz fest mit
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der Kufe verbindet; Fußbodenbalken’, kainu,
kairus, kairustin ’reen sidontakaplas’, kainuorsi,
kailusorsi, kairustinorsi ’reen keskimmäisiä
kaplaita yhdistävä orsi’
? < sk, vrt. nn murt. gein, geil, geir, nr murt.
(Helsingland) gen, (Sm) gelaks, gilaks, gälaks
’merinuotan kummankin reiden päässä oleva
pystypuu l. koirio, josta lähtee nuotan vetoköysi’,
(Gotlanti) gelax, geraxel ’id; suurrysän
sidekapula’. — LpLu kai´n%o ’männynjuurista
punottu paksu nuotanvetoköysi’ niin ikään ? < sk.
Vilkuna 1957 Kainuu 112–16 (< sk), Vahtola 1980
Tornionj 478 (kainus, kairus jne. ♦ kaira).

Kainuu pn. ’NO-finnische Landschaft’ (Jusl
1745 Cainu ’Pohjanmaa’, Gan 1786 Kainu,
Kainuunmaa ’Kajaani, Pohjanmaa;
rannikkoseutu; »Savo»; mereen päin oleva osa
maata’), myös puheenparresta (Gan) »murtaa,
puhuu kainuuxi» ’puhuu hienompaa suomea (jolla
tarkoittanee yleensä länsimurretta)’, kainulainen
’(Gan) saaristolainen, rannikon asukas, (Jusl)
pohjalainen; (vanh., Elimaeus 1610) jnk kansan t.
heimon nimi (»Me Carlei se yhdexäs
Somalaisten, Karialaisten, Lappalaisten Pohian
maalla, Kainulaisten, ia Wirolaisten etc.
Kuningas»)’, paikannimissä murt. (et. VarsSm
pohjoisosa Satak Pohjanm, mutta myös ISm)
esim. Kainu (kylä Askaisissa, sn:nä 1513 Kaijno,
myöh. 1500-l. Kaijnuffa, Kainva, Kainuus),
Kainuunkylä (ruots Helsingby Ylitorniolla,
Finnby Noormarkussa), Kainuunjoki
(Ähtävänjoen alajuoksu, Kalixälv Ruotsissa),
Kainunoja (Eurajoella), Kainussaari (Lapin
pitäjässä), Kainuunniemi (Liperissä), Kainua,
Kainuansaari (Paltamossa) jne.
Sanan alkuperä on lopullista ratkaisua vailla.
On pidetty mahdollisena, että pohjana olisi vanh.
sanakirjojen tuntema kainu (Lönnr 1874), kaino
(Jusl) merkityksessä ’alanko’ (?? < germ, vrt.
ruots murt. hven ’vesiperäinen maa, viettävä
maa’). Sanasta ei kuitenkaan ole murretietoja.
Toisen selityksen mukaan kainu olisi samaa
kantaa kuin kainus (ks. tätä), jolloin sen
alkumerk. olisi ollut ’nuppipäinen sauva,
kiilamainen esine’, ts. eräänlainen valtikka t.
viestikapula, jommoisesta useampienkin kansojen
nimityksiä on selitetty (vrt. lappi, vatja). — Sm >

SSA

lpE gaajnuo, gaajnuoladdje ’talonpoika (eilappalainen)’, Lu kai´n%olatj ’ruotsalainen
rannikkoseudun talonpoika’, R kainolats,
kainahaljo ’ruotsalainen t. norjalainen
talonpoika’, mahd. myös > mn isl kveinir, kvænir,
kuen(n)er jne. ’jk Pohjois-Skandinavian kansa,
todennäk. suomalainen’, nn kvæn ’»kveeni»,
suomalainen’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 114 (sm ~ lpR kainolats),
Porthan 1780 OS 5 62 (sm ~ sk), Aspelin KKu 1870 42
(~ kainu(u) ’alava’), Skogman 1870 Suomi 2:8 144 (sk kvæn
< sm; ~ kainu ’alanko’), Laurosela 1911 HArk 22:2 20–22,
29–32, 58–59 (sk kvæn < sm; ~ kainu(u) ’alava’), Tunkelo
Vir 1918 119–35 (~ kaino ’ujo; alava’; < germ), Karsten
1922 Fragen 121 (sk kvæn < sm), Vilkuna HAik 1948
136–38 (kainu sanalla ei merkitystä ’alava’), SKES 1955
142–43, *Vilkuna 1957 Kainuu, et. 109– (~ kainus ’reen
kaplas’), E. Itkonen 1968 SUST 145 46 (sm > lp sk),
*Vahtola 1980 Tornionj 476–88 (~ kainu ’alava’ < sk, vrt.
mn hvein ’suoperäinen maa’; sk kvæn erikseen < germ
*hwain- ’alanko’).

kaipaus ’ikävä, ikävöinti (Wallenius 1706);
(vanh.) puute, vahinko, haitta (Speitz 1642);
kantelu, kanne, syyte, valitus (Agr, lakik. Martti
n. 1580; Ljungo 1601 caipamus) / Sehnsucht;
Mangel; Anklage, Beschwerde’, kaipuu (Jusl
1745 caipu: caiwun), murt. kaipo, kaipio id. ~ va
(Kukk) kaipatuz (vrt. vi kaebdus) ’syyte’ | vi
kaebus, murt. kaebdus, (Wied myös) kaeb (g.
kaevu), kaebe, kaeve (g. kaebe) ’valitus; kanne,
syyte’ (lpN gai |badus (In) ’kaipaus, vaatimus’ <
sm).
Johd:ia verbistä kaivata, ks. tätä.
kaippoa, kaipoa (JuslP), kaipota (LönnrLis 1886;
etup. itämurt. Pohjanm) ’välttää, karttaa /
scheuen, ausweichen’, kaipastua ’aavistaa pahaa,
kavahtaa, karkota, paeta’, kaipastus (JuslP, Gan
1786) ’ahdinko, harmi, puute’ ~ ka kaipota
’epäillä’, kaipotella ’piilotella, salata’, kaipastuo
’kaikota, loitota’ | ? li kaipq ’huomata’.
Mahd. ekspressiivistyneitä kaivata v:n (ks.
tätä) johd:ia.
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Bohrer’, kairata ’tehdä reikä kairalla’ ~ ka kairi
(? < sm) ’iso pora’
< ksk *gaiRa-, vrt. mn geirr ’keihäs;
kolmikulmainen kaista’, mas g%er, ags g5ar jne.
’heittokeihäs’, ksk *na‰ba-kkgaiRa-, mys nabag%er,
ags nafug5ar ’pora’.
Lindström 1859 KeltGerm 142 (sm < germ), Thomsen 1869
GSI 119, Setälä 1906 SUSA 23:1 34, Karsten 1936 FmS 4
458–59, SKES 1955 143.

kaira2 (JuslP, Gan 1786; Pohjanm Peräp)
’(kolmiomainen) kangaskaistale
(vaatekappaleessa), kiilamainen kuvio sukassa,
joustinneule; puukiila, kapea lauta / Stoffstreifen
in einem Kleidungsstück, (verzierter) Zwickel,
elastisches Gewebe; Keil’ ~ ka kaira
’vaatekaistale, kankaansuikale’
< ksk *gaiRa-, vrt. mn geirr ’keihäs’, geiri
’kiila, kolmiomainen kaista’, nr murt. Vi gair,
gäir ’kiila, (takin, paidan) kaista’; sama sana kuin
s. v. kaira1 mainittu germ kielten sana.
Lindström 1859 KeltGerm 155 (sm < sk, vrt. mn geiri).
Lisää kirjallisuutta s. v. kaira1.

kaira3 (ei vielä Lönnr; et. Peräp) ’jokien välinen
maa- ala; laaja yhtenäinen metsäalue, asumaton
erämaa, selkonen / weites (bewaldetes) Ödland
(zwischen zwei Flußläufen)’ ~ ka kaira (? < sm)
’maatilkku’, kairaine ’pellonkaistale’.
Sm sanan merkitys syntynyt luultavasti
kangastilkkua merkinneen kaira2 sanan
sekaannuttua Peräp laajalti tunnettuun lapista
lainautuneeseen sanaan kaita2, ks. tätä.
T. Itkonen 1962 Suomi 110 51–54.

kaiska, kaiski, kaisko (Länsip Peräp),
kaiskanlehti (Lönnr 1874) ’eräiden saniaiskasvien
nimitys / Farn’
< lpN gaiskeg, gai |ske, E gaajsege(h) ’jk
saniainen’ (< sk, vrt. nn gjeske id.).
Qvigstad 1893 NL 159 (lp < sk).

Kettunen 1938 LivW 102 (sm kaipastua ? ~ li).

kaira1 (Agr napacaijra; hajat. etup. länsimurt.),
kairi (Gan 1788), kairin, kairo ’vintilä, pora /

kaiskera (Jusl 1745; itämurt.), kaiskero ’hento,
hauras; pitkä, hoikka / schmächtig; schlank’,
kaisku ’kapea niemi’ ~ ka kaiskera, kaiskie
’kaidahko, hoikanlainen, hento, laiha’, kaisku

SSA
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’matala lahdeke, niemeen tai saareen liittyvä
matalikko’, kaisketa ’vähetä, kaveta’.
Mahd. kaita sanaan perustuvia deskr. sanoja.

< germ (kgerm *kgai∞d %o-), vrt. ags g5ad ’keihään
t. nuolen kärki, ajokeppi, tutkain’, lang gaida
’nuolenkärki’.

kaisla (Hemm 1616 caisla cori; yl.), murt. kaisila
(Agr), kaihila, kaihla (Gan 1786), kahila (Schr
1637 cahilas), kahla (Jusl 1745) ’vesikasvi, tav.
Scirpus, (us. myös ruoko) Phragmites / Simse,
Schilf’, kaislikko, kahilisto (Agr) ~ ink klaisa
(metat.-muoto) ’kaisla’ | ka kaisla, kazla, ka«zla,
(Tihvinä) kaizala ’(järvi–) kaisla’ | ly ka«zl, g- id. |
va (Must) glaisa id., (Kukk) glaizikko ’kaislikko’
| vi kaisel (g. kaisla) ’kaisla’
< germ t. ksk *gaisila-, vrt. mn geisl
’(suksi)sauva’, mr g%esl, gisl(a), nr gissel ’ruoska’,
kas geisel, mys geis(a)la, ns Geis(s)el id. — Ka t. ly
> ven murt. kár«zla, gá«zla ’eräs vesikasvi’. Sm
kah(i)la voi olla v:n kahista (ks. tätä) vaikutusta.

Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (sm ~ ve), Lidén 1911–12 FUF
11 130–33 (< germ), SKES 1955 143 (+ ka ly).

Thomsen 1869 GSI 119 (sm ~ vi; < germ), Setälä 1890–91
ÄH 253 (+ ka; < msk), Karsten 1915 GFL 148, Kalima
1915 OLR 107 (ka > ven), Karsten 1943 FmS 9:2 154,
Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 69 (+ ink), SKES 1955 143 (+
ly).

kaista (Jusl 1745; etup. länsimurt.) ’kapea,
pitkähkö kappale t. ala, (kangas)suikale, sarka /
Streifen’, (murt. myös) ’(ongen)vapa (JuslP);
suuri vitsa, heinähäkin säle’, kaistale, murt.
kaistare (Gan 1786)
< ksk *gaist%o(n)- t. *gaist5a-, vrt. mr, nr murt.
Sm gist, gista (tav. mon.) ’ylhäältä lovetut,
haarapäiset verkonkuivausvapeet’ (ksk *gaisetym. samaa ainesta kuin ksk *gaiRa-, ks. kaira ja
keihäs).
Lidén 1911–12 FUF 11 133, Karsten 1936 FmS 4 459,
SKES 1955 143.

kaita1 (Agr; yl.) ’kapea, soukka, ahdas; (Agr
myös) vaatimaton, mitätön, paatunut; (Gan 1786)
kapea, kiilamainen kappale peltoa t. niittyä;
(Lönnr 1874) kapea paikka, sola, salmi / schmal,
eng; schmaler, keilförmiger Acker- od.
Wiesenstreifen; Paß, Sund’, kaitale, kaitare ~ ink
kaita ’kapea’ | ka kaita ’kapea, niukka’ | ly kaid((e)
’kapea’ | ve kaid | va kaita id. | ? vi murt. kaidur
’huono, raihnas, pieni’

kaita2 (Peräp), kaiti ’kahden joen t. järven
välinen maaselänne, metsikkö t. kiveliö, kaira /
(bewaldeter) Landrücken zwischen zwei Flüssen
od. Seen’
< lp skai |de id. (< ksk *skai∞da t. *skaiSa, vrt.
mn skei∂ ’matka, välimatka, kilparata, ajanjakso’,
nr murt. skede, skee ’leveä piennar t. polku
peltojen t. sarkojen välillä’). Vrt. kaira2.
Äimä 1908 SUSA 25:1 15–16 (sm < lp < sk), Lidén 1911–
12 FUF 11 130, SKES 1955 143, T. Itkonen 1962 Suomi
110:1 50.

kaita3 (: kaitsen, inf. myös kaitsea, Agr; murt.
laajalti) ’paimentaa, varjella, pitää huolta, hoitaa /
(be-) hüten’, kaitsija (Agr), kaitselmus (Akiander
1850) ~ ka kaita ’kaita, varjella’, kaitt«sija
’paimen’ | ve kaita ’puolustaa, varjella, hoitaa’ | va
kaitts5a id. | vi kaitsta, murt. kaitseda, -uda id. | li
kaitsq id.
Ganander 1786 NFL 1 312a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve),
Kettunen 1938 LivW 102 (+ li), SKES 1955 144.

kaitua (Lönnr 1874; paik. Peräp Satak) ’etääntyä,
väistyä, häipyä / sich entfernen, verschwinden’
< lpN gai |dât (Pi Lu In Ko Kld) ’kaikota,
mennä tiehensä’.
Qvigstad 1881 Beiträge 66 (sm < lp), Valonen 1948
Satakunta 14 86–87, SKES 1955 144.

kaivaa (Agr; yl.) ’graben’, kaivanto (RWL 1759),
kaivanne, kaivin; kaivannainen ’(Lönnr 1874)
pieni, kaivettu oja; (uud. 1942 Itä-Karjalan
kirjallisuudesta) louhittu mineraali, malmi, kivi- t.
maalaji’, kaivertaa, ks. erikseen kaivo, kaivos ~
ink kaiv5a ’kaivaa; nostaa, (erik.) nostaa perunaa’,
kaivella | ka kaivoa, kaivella, kaivertoa,
kaivanneh, kaivanto, kaivannaine ’kovertamalla
tehty t. kiinnitetty’, kaivantahine ’kaivamalla
tehty; kaivanto’ | ly kaivada ’kaivaa’ | ve kaida

SSA

(prs. kaivan) | va kaiv5a id. | vi kaevata ’kaivaa,
tonkia; puskea (lehmä)’, kaevand ’kaivettu oja,
uoma’ | li kouvq ’kaivaa; puskea’
= lp goai |vot ’ammentaa; kaivaa; lapioida’ (1.
tavussa ollut alk. *-oi-) | md kajams ’heittää pois,
kaataa pois; riisua (vaatteet)’ | tVser koem ’kaivaa’ |
votj kujaln{i ’heittää (pois)’ | syrj kojn{i, YS k?ojn{i
’viskata (vettä kiukaalle); kaataa, ravistella’ (<
kperm *k?o- < *ka-) | ? unk hajít ’heittää, viskata’.
— Eri alkuperää ovat votj kujn{i, syrj kojn{i
’lapioida (lunta)’ (< kperm *ko-).
Lönnrot 1854 Enare 229 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr
127 (+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve), VW 1 1874
8 (+ md votj syrj), Anderson 1879 Studien 138 (+ tvser),
SKES 1955 144 (+ ly), Sal 1965 NyK 67 341 (+ unk;
merk:n kannalta), UEW 1988 116–17, 170–71.

kaivata (: kaipaan, Agr; yl.) ’ikävöidä, havaita
puuttuvaksi, tarvita, vaatia; valittaa, syyttää,
kannella (lakik. Martti n. 1580), kieliä /
(herbei)sehnen, vermissen, bedürfen; sich
beklagen, anklagen, petzen’, kaipaus (ks. tätä),
kaipuu, murt. kaipio, kaippa ’kaipaus, tarve’ ~ ink
kaivata ’kaivata, ikävöidä; valittaa, kannella’ | ka
kaivata ’kaivata; kannella, kieliä’ | va kaivata
’kaivata, valittaa’ | vi kaebada, kaevata (prs.
kaeban) ’valittaa; kaivata’ | li kaibq ’valittaa,
kannella, syyttää’
? < germ *kaujan, vrt. ags c‰ı(e)gan ’kutsua,
huutaa, huutaa avuksi, nimittää’, mys (gi)kewen
’kutsua’; lakik. terminä sm merk. ’valittaa,
kannella’ ilm. ruots ja saks vaikutusta, vrt. nr
klaga, ns klagen ’valittaa, vaikeroida; nostaa
kanne, vedota oikeusistuimeen’. — LpN gai |bedit
(Lu In Ko) ’kaivata, vaatia, olla tarpeen, ikävöidä’
< sm.
Ganander 1786 NFL 1 311a (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
232 (~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va), Kettunen 1938
LivW 101 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 258 (lp < sm),
SKES 1955 144, Koivulehto Vir 1970 180 (ims < germ),
Koivulehto 1973 NphM 74 584–86.

kaivo (Agr; yl., paitsi Satak EPohjanm) merk.
murt. myös ’kaivanto, kaivaminen, kaivu /
Brunnen; Graben, Ausgraben’ ~ ink kaivo
’(vedenotto)kaivo’ | ka kaivo ’id.; kuoppa’ | ly
kaiv ’(vedenotto)kaivo’ | ve kaiv | va kaivo | vi
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kaev (g. kaevu), murt. kau, kaju | li kouv id. — LpN
gai |vo, -u, In kiajvu, Ko kiajv3a (Kld) ’kaivo’ < sm.
Johd. v:stä kaivaa, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 314 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
225 (~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 87 (+ ve), VW 1 1874 10 (+ li), Ojansuu 1907
KKO 74 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 259 (lp < sm),
Vilkuna 1951 KV 31 177 (+ ly), SKES 1955 144.

kaivos ’malmi- ja mineraalilouhos (As 1739
Caiwos työ); (As 1723; vanh.) kivennäinen,
kivettymä, malmi; (JuslLis; murt.) kaivettu
kuoppa, vesiura, oja; kaivaminen / Bergwerk,
Grube; Mineral, Versteinerung, Erz; Grube, der
od. das Graben’ ~ ka kaivos ’kaivanto’. — Vi
(uud.) kaevus ’malmilouhos; kaivoskuilu’ < sm.
Johd. v:stä kaivaa, ks. tätä.
EEW 1982–83 643 (vi uud. ? < sm).

kajastaa (laajalti murt.), kajostaa, kajottaa (Gan
1786), sanak. myös kajata, kajota, kajuta,
(ESatak) kajantaa ’häämöttää, sarastaa, heijastaa,
kuvastaa, loistaa / (durch)schimmern, dämmern,
hell werden, spiegeln, strahlen’, kajastua,
kajostua, kajeta ’kirkastua, seljetä’, kajanne (Flor
1702) ’sarastus; selkeä paikka muuten pilvisellä
taivaalla’, kaja, kaje, kajo, kajos id., kajakka
(etup. itämurt.), kajas (hajat.), kajea (laajalti
murt.) ’kirkas, selkeä, kuulas, tyyni; viileä, kolea’
~ ka kajakka, kajie ’valoisa, kirkas, selkeä (sää,
taivas)’, kajo(s) ’id.; (päivän)koite’, kajostoa,
kajostuo ’kajastaa, seljetä’ | ly kajak, kajoz
’kirkas, kuulakka (sää)’, kajostazeta, kajostuda
’kajastaa, kirkastua (sää)’ | ve kajag, kajansk‰ı (-sk‰ı <
ven), kajoz ’sees, kuulas’, kajed ’kolea’, kajagzuda,
kajostada, -uda ’seljetä, kirkastua (sää)’ | vi
kajastada ’heijastaa’, kajastuda ’heijastua’,
kajastus ’heijastus’.
Luult. alun perin äänen heijastumista,
kaikumista merkitseviin (s. v. kajata) sanoihin
liittyvää ainesta. Siihen saattavat kuulua myös
lpN guojetit ’kirkastua, seljetä (sää)’, Lu kuojijtit
’nousta (kuu)’, kuoj%etit ’juolahtaa mieleen’ | mdE
(Wied) kajems ’tulla näkyviin (oras)’ | tVserL
kajam, I kojam ’näkyä, ilmaantua’ | ? syrj kajn{i
’nousta (mm. aurinko), kohota, kiivetä’ || samJr
x5ajj%er ’aurinko; kirkas (sää)’ | Jn kaija ’aurinko’ |

SSA

T kou id. | slk kueƒte ’kuumuus’, kueƒteƒl ’kuuma,
kirkas’ | Km kuja ’aurinko’ | Kb kuja id. | M
kaje, koje id. | Taigi chaja ’id.; päivä’.
VW 1 1874 7–8 (sm ~ vi tvser), Kettunen 1922 LVeHA 1
108 (+ ve), Wichmann 1923 TscherT 56, Lehtisalo 1933
FUF 21 14 (+ sam), Toivonen 1934 FUF 22 139 (muiden
kuin ims kielten sanat toista alkuperää), *Toivonen 1953–
54 FUF 31 125–26, SKES 1955 144–45, Janhunen 1981
SUST 77:9 3 (ural sanue), EEW 1982–83 659, UEW 1988
642–43.

kajata (: kajaa, paik. kajajaa, Hemm 1605;
melko laajalti murt.), kajota, kajuta ’kaikua, raikua
/ schallen, ertönen’, kajahtaa (Agr; yl.), kajauttaa,
kajaus, kajista ’kajahdella’, kajakka ’kuuluva,
kaikuva’, kaje, kajo, kajos, kaju ’kaiku’, kajea
’kaikuva’ ~ ink kajaht5a | ka kajata ’kaikua’,
kajahtoa, kajissa ’soida, kaikua’, kajahus
’kajaus’, kaju ’kaiku’, kajakka, kajie ’kaikuva,
kuuluva’ | ly kajahtada ’kajahtaa (ääni)’, ka_i«sta
’kajahdella’ | ve kajata (prs. kajadab) ’kaikua’,
kajahtada ’kajahtaa’, kajahtoitta ’kajauttaa’ | va
(Tsv) kajama ’kaikua’, (Kukk; prs. yks. 3. p.)
kajaht5ab ’kajahtaa’ | vi kajada, kajuda ’kaikua’,
murt. kaju ’kaiku; kaikukappale säkkipillissä’
= lpE gaajudh, N g5aggjât, sk5aggjât ’kaikua,
kajahtaa’, E gaaje, N g5aggjâ, sk5aggjâ ’kaiku’;
vrt. R (LÖ) kajet, Lu k5ajatit, kaj5atit ’huutaa’.
Onomat. sanoja, vrt. kaikua ja kajastaa.
VW 1 1874 7–8 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 66 (+
lp), Setälä 1890–91 ÄH 306 (+ ka), SKES 1955 144 (+ ly
va ve), EEW 1982–83 659.

kajava (Jusl 1745; murt. laajalti ESm Peräp),
rinn. kajaa, kajain, kajaja, kajakka (ks. myös s. v.
kaija main. sanoja) ’lokki, Larus / Möwe’ ~ ink
kajj5ava | ka kajava, kaja(i), kajoa | ly kajag, -i
(mon. -ad), kajuoi | ve kajag, E kajagi (g. kajagen,
K -an), kajang | va kajaga | vi kajak, -as | li kaj5ag, qz (mahd. ims > ven murt. kajúha ’harmaa lokki’;
li > latv kajags, kàjaks id.)
= lpN gaggjeg, In kaaijuv, Ko k5ajji, Kld k5ajjeg
(T) ’lokki’ (nämä ? < sm).
Onomat. sanoja; esim. harmaalokki huutaa: ka
ka kai-ija kai-ija kaija kaja kaja t.
kjaukjaukjaukjakjakja tms. Tähän perustuvia
lokin nimityksiä on eräissä muissakin ural
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kielissä, esim. syrj gad'a, kaƒla ’lokki’, vog
(Munk) kåjIex, xJåjIex, samJr kaƒlak id.
Ganander 1786 NFL 1 307a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve), VW 1
1874 9 (+ li), Wiklund 1892 SUSA 10 157 (+ lpN),
Wiklund 1896 SUST 10 192 (+ lpV), Setälä 1907–09 FUF
7 238 (+ ka; ~ vog), Wichmann Vir 1926 35, Uotila Vir
1930 173, SKES 1955 145 (+ ly), EEW 1982–83 658,
UEW 1988 117.

kajota (LPetri 1649; et. VarsSm Satak Häme)
’koskea, koskettaa; ryhtyä, sekaantua jhk; (murt.
myös) vaikuttaa, tehota; ottaa huomioon, piitata /
be-, anrühren; auf etw. eingehen, sich einmischen;
wirken; sich scheren’, murt. ka(j)ettua id.,
kajottua ’ulottua’ ~ vi ka(j)eda ’katsoa, käsin
tutkia, tarkastaa’ (? ksm *kaja-)
= lpN gaggjot (Pi Lu In Ko) ’auttaa, pelastaa,
vapauttaa’ | ? votj kwaj{in{i (kwaj- ? < *k?oj- < *kaj–)
’parantua, voimistua; lihoa’ | vogE k5aj-, I x%oj-, L
k%oj-, P x%oj- ’koskea, osua’ | ostjI kaj-, E xoj-, P
xaj- ’törmätä jhk; sattua, osua (ampuessa,
viskatessa, lyödessä)’.
Lindström Suomi 1852 32 (sm ~ lp), E. Itkonen Vir 1937
299, *Toivonen Vir 1953 347–59 (+ vi votj vog ostj),
SKES 1955 145, EEW 1982–83 640, UEW 1988 118 (ei
votj).

kajuutta (Stjerncreutz 1863; hajat.), myös
kajutta, kaju(u)tti (Jusl 1745 cajutti) ’veneen t.
laivan hytti; (murt. myös) huono asumus, koppi /
Kajüte; elende Hütte’
< nr kajuta, (vanh. ja murt.) kajut ’(laivan)
hytti’ (vanh. tansk kajute, kajy(t)te, holl kajuit) <
kas kajute > ns Kajüte, ven kajúta, kajút id. jne.;
sanan alkuperä epäselvä. — Ink ka kajutti id.
luult. < ven; va (Tsv) kajutti < joko ven t. vi; vi
kajut, (Wied) kaajut todennäk. < kas, vi (Wied)
kajüt < ns.
Lönnrot 1874 SRS 1 454 (sm < ruots), SKES 1955 145,
Nirvi 1971 InkS 125 (ink < ven t. vi), EEW 1982–83 659.

kakara1 (Koll 1648 porton cacara; murretiet. eri
puolilta, harv. Karj Savo, ei Verml) ’halv.
lapsesta; äpärä / Gör, Balg; Bankert’ ~ ka kakara
(halv.) ’lapsi’

SSA

lienee s:n kakara2 (ks. tätä)
ekspressiivistynyttä käyttöä (vrt. mukula halv.
’lapsi’ ~ perunanmukula); huom. myös lpE
gaaggeje, gaaggie ’palvelija; lapsi’, mdE kaka(j),
syrj kaga ’lapsi’ (> ven murt. kága id.), joiden
äänt. yhtäläisyys sm sanan kanssa lienee kuitenkin
sattumaa.
Kalima 1910 SUST 29 59 (syrj > ven), SKES 1955 145.

kakara2 (Agr Hewoisten cacarat; etup. itämurt.),
rinn. kakkare, kakare, kakkara, kaakkara, kakero
’möykky, multa- t. lantakokkare, hevosen
ulostuspallero / (Erd- od. Dung)klumpen,
Pferdeapfel’ ~ ink kakk5ara ’lehmänläjä,
ulostuskokkare’ | ka kakara, kakkara, kakkaro,
kakero ’lantakokkare’ | ly kakark (mon.
kakark(k)ad) ’lampaanpapana’ | vi kägar, kägaras
(g. kägara), kägal ’käppyrä, möykky, hevosen
ulostuspallero’
= (? sm >) lpE k5akere, Pi kahkêr, Lu k5ak%er, N
g5akger ’(jäätynyt) poron sonta, lampaan papana,
ulostuskikkara’. — Ims > ven murt. kakáru«sa
’(jäätynyt) lanta’. Deskr.-sävyisiä sanoja.
Ganander 1786 NFL 1 314 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 66 (+ lp), Kalima 1915 OLR 98 (ims > ven),
Lagercrantz 1939 LpWsch 260 (sm > lp), SKES 1955 145,
EEW 1982–83 1121 (vi sanat deskr.-luonteisia ja
kuulunevat sm kekäle pesyeeseen; oletus epätodennäk.).

kakka (Mennander 1699; etup. lastenk.) ’uloste;
(joskus) lika / Kot, Aa; Dreck’, kakata, kakkia ~
ink kakka ’(vars. ihmisen) ulostus’ | ka kaka
’(lastenk.) ulostus’, kakaija ’ulostaa’ | ve kakta,
kak(eida ’(lastenk.) ulostaa’ | va (Kukk) kaka
’kakka, ulostus’ | vi kaka ’id.; likainen, huono’,
kakkada ’ulostaa’
vrt. mdE kakams (lastenk.) ’kakata’ | tvser
kaka«s id., kaka ’huono, paha, kaikki mitä ei
tahdota lapselle antaa’ | syrj kak ’(lapsen)
ulostus’, kakaln{i ’kakata, ulostaa’.
Lastenk. onomat.-luonteisia sanoja,
jollaisia on muuallakin, esim. nr kacka, nt kakke, ns
Kacke, kakken, engl cack ’kakka, kakata’, ven
káka ’kakka’, lat cacare ’kakata’ jne.
Lainasuhteiden (esim. sm < ruots; md tvser syrj <
ven) oletus lienee tarpeetonta.
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Idman 1774 Försök 49 (sm ~ kr), Lönnrot 1874 SRS 1 455
(< ruots; ~ saks kr), VW 1 1874 7 (+ vi; ~ md; ~ saks kr),
SKES 1955 145.

kakkara (Jusl 1745; et. itämurt.) ’kakku, pulla,
kyrsä / Kuchen, Gebäck, (hartes) Brot’ ~ ink
kakkara ’uunissa riehtilällä paistettu ohukainen’ |
ka kakkara, kakkareh ’ohra- t. vehnäjauhoista
veteen t. maitoon tehty ohukainen t. pannukakku,
ohut kauraleipä tms. leivonnainen’ | va (Kukk)
kakkara: verik. (sian verestä tehty) | vi kaker
’(ruoka)kestitys; kakku’, küla-kaker, E kakel,
kakla ’kestitys’. — Ka > ven murt. kokóra,
kakóra ’parhaista jauhoista leivottu pyöreä leipä;
paksu pannukakku, pieni leipä’.
Vrt. kakara2, kakku.
Kalima 1915 OLR 98 (sm ~ ka vi), 123–24 (ims > ven),
SKES 1955 145.

kakku (Agr; yl.), kakko (VarsSm Satak PHäme
Länsip, paik. Pohjanm KaakkSm) ’leivonnainen;
leipä, limppu (et. länsimurt.), voileipä (Savo) /
Kuchen; Brot, Butterbrot’, kakkara ~ ink kakku
’pieni ohut leipä; uuninsuulla ruistaikinasta
paistettu taikinapala’, kakkara ’uunissa hiilillä
riehtilässä paistettu ohukainen’ | ka kakku ’leipä;
(lastenk.) peruna’, kakkara ’tav. ohra- t.
vehnäjauhoista veteen t. maitoon tehty ohukainen
t. pannukakku; kokkare’ | va kakku ’ohukainen’ |
vi kakk (g. kaku) ’kakku, leipä’ | li kak (mon.
kak%ud) ’(makea) kakku’
< sk, vrt. vur kaku, mmr nr kaka ’kakku,
leipä’. Samalta taholta myös lpN gak |ko (E Lu In
Ko) ’(happamaton) leipä, »lapinkakku»’ (ositt.
ehkä myös < sm). Vrt. kaakku ja kokkare.
Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ sk), Ganander 1786 NFL 1
314a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va), Lindström
1859 KeltGerm 131 (sm < germ), Thomsen 1869 GSI 119
(sm ~ va vi li; < sk; lp < sk), VW 1 1874 2 (+ ka), Qvigstad
1881 Beiträge 123 (lp < sk), Streng 1915 NRL 46 (< mmr
vur), SKES 1955 146 (tässä yhteydessä mainittu myös
deskr.-sävyisiä äänt. läheisiä sanoja au ly vi).

kakkula (tav. mon. kakkulat, VR 1644; etup.
länsimurt.) ’poikkipuulla peräpäästä yhdistetyt
aisat; (leik.) silmälasit / Gabeldeichsel; Brille’,
kakkula-aisat, rinn. paik. kakula(t), kak(k)uli

SSA

< sk, vrt. nr skakel, skackel, mon. skaklar
’kakkula-aisat’, mn skpokull ’aisa’. — Sk taholta
myös lpN murt. skoakkal (E Pi) ’aisa’.
Renvall 1823 SSK 1 151 (sm < ruots), Lindström 1859
KeltGerm 117, Thomsen 1869 GSI 119 (< sk), Qvigstad
1893 NL 298 (lp < sm), Karsten 1915 GFL 158 (sm < germ
*skakula-), SKES 1955 146.

kakluuni (AAchrenius 1756; eri tahoilla murt., ei
Verml Ink) ’kaakeliuuni / Kachelofen’
< nr kakelugn, murt. Sm kakl%un ’kaakeliuuni’.
Lönnrot 1874 SRS 1 455, Karsten 1936 FmS 4 460.

kako (JuslP, Gan 1786; LounSm) ’kissapöllö;
hölmö, tyhmä / Kauz; Dummkopf, dumm’,
kakottaa (Lönnr 1874) ’käyttäytyä hölmösti’ ~ ink
mali-, maljakakku, maƒllak5akkoi ’pyöreä-,
suurisilmäinen pöllö, kissapöllö’ | va (Must)
k5akko ’pöllö’ | vi kakk (g. kaku), murt.
kaku(pea)kull ’pöllö’ (kull ’haukka’), kodukakk,
hiirekakk ’kissapöllö’ jne.
Deskr. sana: ainakin virossa saanut vaikutusta
sanasta kakku (pöllöllä on pyöreä, »kakkumainen»
pää); sm ink ja va sanat voivat olla lainaa < vi. Eri
sana on vesilinnun nimitys ka(a)kko (ks. kaakkuri).
Mägiste 1928 Demin 6, 49, 63, 87 (sm ~ va vi; liitetty
kaakkuri sanaan), Kyrölä Vir 1933 454–55, SKES 1955 146,
Mäger 1967 ELinnunim 96–97 (~ kakku), Hakulinen Vir
1975 369, EEW 1982–83 662–63.

kakoa (1734; eri tahoilla murt.), kaota, kakia,
kakistaa ’yskiä, rykiä, yökätä, oksentaa / sich
räuspern, hüsteln, sich übergeben’, kakaista
’yskäistä, oksentaa; sanoa äkkiä’, kakeltaa ’puhua
epäselvästi’ ~ ve kakastadaze ’rykäistä, selvittää
kurkkuaan’, kakastuda ’läkähtyä, tukehtua’ | vi
murt. kagiseda, kagistada ’röhistä, korista’.
Onomat. sanoja, joiden etuvok. variantteja
ovat sm kääkistää ’tukehduttaa, kuristaa’ ~ vi
kä(ä)gistada ’aiheuttaa korinaa; kuristaa,
pahoinpidellä’, kähästada (Hiidenmaa) ’rykiä,
kakoa’, kägiseda ’kitistä, natista’ | li (Sal) käkast
’tukehduttaa’. — LpN g5akkot (In) ’kakoa, tuntea
kuvotusta, kakistella (kurkkuaan)’ todennäk. <
sm. Ks. myös kaakistaa.
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Kettunen 1938 LivW 176 (li ~ vi), SKES 1955 146 (sm ~ ve
vi li lp), Mägiste 1962 CB 8–9 301–03.

kaksi (Agr; yl.) ’2’, kakkonen, kaksonen:
kaksoset, kaksinen, kaksikko; kahden, kahtia,
kahtalainen jne. ~ ink kaks ’2’, kaksikkoi, mon.
kaksikkoist, kaksikot ’kaksoset’ | ka kaksi ’2’,
kaksiene ’kaksonen’, kaksikko ’yhteen sidottu
(aidan) seiväspari; kaksisilmäinen pelikortti’,
kaksiella ’kahtaalla’, kahtalaine; kahtie ’kahtia’,
kahteh ’kahden, kaksin’ | ly kak«s ’2’, kak«sinai«zed
’kaksoset’, kahtalleh ’ammollaan (suu)’, kahten
’kahden’ | ve kaks ’2’, kak/sjai«zed, kak/steized
’kaksoset’, kaht(en ’kahden’ | va kahsi ’2’,
kak«sikod ’kaksoset’ | vi kaks ’2’, kaksik, mon.
kaksikud ’kaksoset’, kahtleda ’epäillä, olla
epävarma’ | li kak«s ’2’
= lp guok |te | mdE kavto, kafto, M kafta | tvser
kok (a.), koktÄqt (s.) | votj syrj k{ik | vogE kiƒt, I L P
kit (a.), E kiƒtqw, I L kitqg, P kitig (s., lisänä alk.
duaalin tunnus) | ostjI kät, E k#et, P k3at (a.), I
kätkqn, E kätqn, P k3atqn (s., kuten vog) | unk két
(a.), kett2o (s., kuten vog) ’2’ || samJr /sid'e | Jn sire,
side | T siti | slk /sede, sitte | Kb syda | M kydy |
Taigi kidde | Krg gide ’2’.
Stiernhielm n. 1650 (Suomi 3:5 225; sm ~ lp unk),
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (+ vi), Rudbeck 1717 Spec
80 (sm ~ unk), Strahlenberg 1730 NOstT liite (+ md tvser
votj syrj vog ostj), Fischer 1768 SibGesch 133, Sajnovics
1770 DemH 60, Gyarmathi 1799 Aff 288 (+ ka), Ahlqvist
1856 WotGr 127 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 57 (+ ve),
Europaeus 1863 Urstamm 27 (+ sam), Budenz 1867 NyK 6
387 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 126, SKES 1955 146 (+ ly),
FUV 1955 21 (? sam), TESz 2 1970 473, MSzFE 1971 360,
Häkkinen 1987 ES 87, UEW 1988 119 (?? sam).

kaktus (Ahlman 1865) ’piikkikasvi / Kaktus’
< nr kaktus < engl cactus ’ruotiartisokka;
kaktus’ < lat cactus < kr káktos ’ruotiartisokka’.
Alun perin amerikkalaisille kaktuskasveille
annettiin Eurooppaan tuotaessa nimi Välimeren
maissa tunnetun piikikkään ruotiartisokan
mukaan.
Koukkunen 1990 Atomi 212.

kala (Agr; yl.) ’Fisch’, kalastaa (rinn. kalata:
kalaan, Agr; paik. Satak EKPohjanm ESavo

SSA

PKarj Verml), kalastaja, kalaisa ~ ink kala,
kalast5a | ka kala, kalastoa (uud., < sm) ’kalastaa’
| ly kala | ve kala ’kala’, kalata ’kalastaa’ | va vi
kala | li kal5a ’kala’, kal5a-miC ed »kalamiehet»,
itäliiviläisten vanha omakiel. nimitys
= lp guolle | md kal | tvser kol | vogI L kul, P x%ul |
ostjI kul, E xuƒt, P x#ul, xul | unk hal ’kala’ || sam
Jr x5aƒle | Jn ka∂e | T kole | slk k(el | Km Kb kola | M
kele | Taigi kallà | Krg kalè ’kala’. — Epäilyttäviä
ovat ural sanan vertailut eräisiin ieur ja mantVsutung kielten sanoihin.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Scheffer 1673 Lapponia 179
(sm ~ lp), Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk), Fischer 1768
SibGesch 164–65 (sm ~ md tvser vog ostj unk sam),
Ganander 1786 NFL 1 315a (+ vi), Gyarmathi 1799 Aff 270
(unk ~ ka ve vi lp md vog ostj sam), Sjögren 1830 GS 1 473
(+ ve), Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va), Budenz 1869 NyK
6 395 (+ li), MUSz 1873–81 77–78, VW 1 1874 59,
Räsänen Vir 1947 166 (ural ~ mantVsu-tung), SKES 1955
146 (+ ly), FUV 1955 21, TESz 2 1970 31, MSzFE 1971
250, Joki 1973 SUST 151 266, Aalto 1976 KV 56 339–43
(ural ~ av), Häkkinen 1987 ES 87, UEW 1988 119.

kalaasi (tav. mon. kalaasit; laajalti murt.), paik.
kalaassi(t) (EPohjanm Satak, paik. itämurt.),
kalasi(t) (Lönnr 1874; VarsSm), kalassi(t)
(LaatKarj) ’pidot, juhlat, kekkerit / Fest(essen)’
< nr kalas id. < kas collatie << lat collatio
’kokoaminen, (rahan)keräys’.
Lönnrot 1874 SRS 1 459 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
434.

kale (tav. mon. kaleet, Gan 1786 kalehet;
lounmurt. KSm KPPohjanm Peräp, hajat. muualta)
’huonot, akanansekaiset jyvät; pienet, kevyet,
kovat jyvät; puintijätteet / schlechte, spelzige
Körner, Spreu’, rinn. kalo(t), kalho(t), kalhe(et) id.,
kal(h)o (Länsip) ’olkisurve, jota käytettiin jauhon
lisänä leivässä’, kalehtia ’erottaa kaleet jyvistä
pohtimella; erottaa luudalla kaleet viskatuista
jyvistä’ ~ ka kale (tav. mon.) ’huonot jyvät’ (? <
sm).
Alkuperä epäselvä. Sanueeseen on yhdistetty
vi taholta sekä kale ’kaihi (silmässä)’ että kYolu
’kuori, akanamainen, kevyt vilja, pilaantunut
heinä; ohut kalvo lihan pinnalla; herneen palko’
sekä li kalk, kolk ’kuorikerros kaljan pinnalla’,
kalk myös ’kaihi’. Merkityksen ’kova’ osalta vrt.

K 286

kalea. — Myös germ alkuperää on esitetty (vrt.
mys scala, kys schal, ns Schale ’kuori’).
Kalima 1915 OLR 236 (sm ~ vi kYolu; ? > ven), Toivonen
1917– 20 SUSA 34:2b 12 (< germ), SKES 1955 146–47 (+
? vi kale, ? li; ? < germ).

kalea (Renv 1823; murt. hajat.) ’viileä, kolea;
kova (puu, ääni); liukas / kühl; hart; laut; glatt’,
kale (JuslP, Gan 1786; EPohjanm) ’iljanteinen,
liukas’, kaliintua (Satak EPohjanm, paik. Häme
Ink) ’kuivettua, kovettua’ ~ ink kale ’kolea’ | ka
kalie ’syyskylmä (keli, jolle on ominaista paitsi
kylmyys myös kova maa)’ | va (Tsv) kal(e ’kolkko
(ääni)’ | vi kale ’kova; ankara; kolkko, kumea
(ääni)’.
Alkuperä hämärä, ehkä onomat.-lähtöinen
(vrt. kalista). — Tähän on verrattu myös lp
taholta sanaa N gallo (E Lu) ’viileä sää’, ks. kaalo.
Vrt. myös kaljama.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 67 (sm ~ lp), SKES 1955
147 (sm ? ~ lp), Viires 1961 KjK 4 670–71 (sm ~ ink va
vi; ? ~ kolea), Koivulehto 1981 PBB(T) 103:3 342 (<
germ).

kaleeri (As 1790 galeeri) ’soudettava sota-alus /
Galeere’
< nr galér, vur galär id. << ransk galère < ital
galera, johd. s:sta galea < kr galea ’laiva’. —
Samaan alkulähteeseen palautuu (ruots galeja
sanan kautta) myös sm murt. kaleija: »huutaa
kuin kaleija», »semmoista kaleijaa» ’kovaa
vauhtia’, kaleja merk:ssä ’(nopeakulkuinen)
sotalaiva’ jo Gan 1786.
Karsten 1936 FmS 4 460 (kaleija ’vauhti’ < nr murt.),
Hellquist 1939 SEO 267, 269.

kaleesi (tav. mon. kaleesit, JuslLis; LounSm
hämmurt.) ’isot ajelurattaat / Kalesche’
< nr vur kalesch, (1627) kalläss < ransk
calèche < sl, vrt. tvsek kolesa, puol kolaska, ven
koljáska id. — Ven > sm kaakkmurt. kalaskat,
kaleskat ’nelipyöräiset ajurinrattaat’.
Lönnrot 1874 SRS 1 460 (sm kaleska, kaleisi < ruots
kalesch), Hellquist 1939 SEO 434, Ruoppila 1956 EKarj
102 (sm kaleska < ven).

SSA

kalekuori, kalinkora, -kuori, kallinkoori, -korva
(KarjKann Ink) ’eräänlainen palttinakangas,
sertinki / Kaliko’
< ven kalenkór, kalinkór id. (< ransk calencar
’itäintialainen t. persialainen puuvillakangas’);
myös ink kalink%ora, kalinkorvaine ’sertinki’, ka
kalinkoara, kalen-, kalinkoura, -kuura, va (Tsv)
kalenkora, –k%or, vi murt. kalingur, kalikoor id. <
ven. Ks. myös kalikoo.
Nirvi 1971 InkS 127 (ink < ven), EEW 1982–83 669 (vi <
ven).

kalenat (KarjKann Laat- ja PKarj) ’tanssit; juhlat,
kekkerit / (Tanz)fest’
? < ven koljadá, koledá, koljádnja ’jouluaika;
nuorten kulkeminen laulaen läpi kylän joulun
aikaan; talvipäivän seisauksen vuoksi pidetty
juhla; kestitys em. joulunajan juhlissa’. Ositt.
lainalähteenä on voinut olla ven koléno ’mutka,
polveke, polvi; lantse-nimisen yleisen venäläisen
kansanjuhlan tanssin eri vuorojen yhteisnimitys’;
samoista ven lähteistä ly koƒlen ’erään
kansantanssin vuoro; polveke, mutka’.
Ruoppila 1956 EKarj 102 (sm < ven koljadnja), Sarmela
1969 FFC 207 kartta 26 (< ven koljádki ’joululaulut’).

kalenteri (Agr »Teme noutaua Kalendarium,
Ensin osotta – – iocaytzen Kwn peiue lughun – –
Sijtte Calenderit, Nonat ia Iduset»; yl.)
’Kalender’
< nr kalender id. << lat calendarium, johd.
sanasta calendae alk. ’kuukauden ensimmäinen
päivä’.
Lönnrot 1874 SRS 1 460 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 46
(< vur < lat), SKES 1955 147, Koukkunen 1990 Atomi 212.

kaleskat ks. kaleesi.
Kaleva (Jusl 1745; kansanr., Kal) myyttinen
henkilönnimi / Name einer mythischen Gestalt,
eri tahoilla murt. lisäksi kaleva, kalehva, kalevi
voima- ja vahvistussana, lisäksi merk.
’pahantapainen; vahva, reipas, erinomainen
(ihminen, eläin); elosalama (rinn. kalevantuli)’,
kalevanpoika (Agr »Caleuanpoiat, Nijttut ia
mwdh löit») ’jättiläinen’, ym. uskomusten
pohjalta syntyneitä yhdyssanoja ja sanaliittoja
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(kalevan tähti ’Sirius’, kalevan miekka ’Orionin
vyö’ jne.) ~ ka kaƒleva ’reipas, rivakka;
pahankurinen’ | vi kalev ’jättiläinen’, kalevipoeg, –
poiss id.: sanat palautuvat mahd. ksm muotoon
*kalega, joka
= lpN gallagas: gallagas-dolla ’vesisäihky,
noidantuli (meressä planktonin, maneettien ym.
itsevalai-sevien organismien aiheuttama loiste)’,
Lu k5allak: k5allaka jussa ’äkkiä nouseva sakea
sumu; kylmänä yönä et. syksyllä järvestä nouseva
kylmä usva’, myös monet tähtien nimitykset,
jotka nojaavat kansanetymologisesti ilm. lpN
galles ’äijä’ sanaan, voivat olla tämän sanan
edustajia (esim. N gal |la, boares-gal |la ’Sirius’
(»(vanha-)äijä»), galla-rouggo ’Seulaset’ (»äijän
vällyt») jne.). — Suomen kansalliseepoksen nimi
Kalevala on Lönnrotin antama ja perustuu silloin
tällöin kansanrunoissa esiintyvään
alkusointufraasiin »Kalevalan kartanoilla».
Eepoksen tapahtumien sijoittaminen yhtenäiselle
tämännimiselle alueelle on Lönnrotin keksintöä.
Schiefner 1862 MélR 4 263 (< sk kylfing, mahd. ven
kolbjagi sanan välityksellä), J. Krohn 1883 SKirjH 1 289
(sm vi ~ vi kalev ’verka’), *Setälä 1907–09 FUF 7 225–64
(alkumerk. ’seppä’; < baltt), K. Krohn 1914 SSU 1 302–04,
Karsten 1915 GFL 244–45 (< ven < sk), K. Krohn 1918
SUSA 35 209–10 (< sk), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 8 (~
lp gallagas), Pukki Vir 1941 61–75 (~ vi ’(punainen)
verka’), Ariste Looming 1946 922–25 (~ kalea ’kova’),
Toivonen 1955 SanaSan 109–22, SKES 1955 147 (~ lp
gallagas), Turunen 1979 KalSanat 88.

kalhu (kansanr.; Gan 1786 k:t ’turkispohjaiset
sukset’) ’lyhempi epäparisista suksista / der
kürzere Ski beim ungleichen Skipaar’, murt. paik.
’nevasuksi (Laihia); vesikola (YSatak Kauhajoki);
kangaspuiden poljin (KaakkHäme, jossa samassa
merkityksessä myös suksi)’. — Sm ka > ven murt.
kolgí, kálgi ’hylkeennahalla päällystetyt sukset’,
josta > lpT k5a¢lg(3a) ’nahkapohjainen suksi’.
Sanan alkuperä epäselvä: vastineeksi esitetty
lpN golâs: sâbek-golâs ’iso pitkä suksi’, Ko k%ol(as
(Kld) ’nahkapohjainen suksi’ on äänt. syistä
käymätön.
Castrén Suomi 1844 9 (sm > ven), Ahlqvist 1871 KO 114
(sm ~ lp), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 76 (samoin), T. I.
Itkonen 1928 JuhlakQvigstad 80 (lpT < ven < sm), SKES
1955 148 (sm ? ~ lp), T. Itkonen 1957 Suksisan 37–43 (lp
golâs ei äänt. syistä sovi sm sanan vastineeksi).

SSA

kaliintua ks. kalea.
kaliiperi ’ampuma-aseen piipun t. putken
sisähalkaisija, väljyys; laji, laatu / Kaliber’
< ruots t. saks, vrt. nr kaliber, ns Kaliber id. <
ransk esp calibre, ital calibro id. < klat calibrum
’vangin kaularauta; vetojuhdan länget’ (saanut
nykymerkityksensä 1300-luv. Ranskassa) << arab
q5alib ’kengän lesti; valumuotti’, ehkä aramean
välityksellä < kr k5al%odhion ’kengän lesti’, oik.
»puujalka».
Kluge 1989 EW22 349.

kalikka1 (Jusl 1745; eri tahoilla murt., ei Ink)
’puukapula / Holzstab’ ~ ink (Rosona) kalikka |
ka kalikka, kalikko ’kalikka, palikka’ | ve kalu,
kal{iine ’kalikka’ | vi murt. kalikas (mahd. < sm)
id.
Todennäk. deskr. sana, vrt. kalista. Sanaa on
varhemmin pidetty kadikka ’kalikka’ sanan
varianttina, mutta tämä ajatus on sanan levikin
perusteella hylättävä.
Mägiste 1925 Rosona 30 (sm ~ ink ve), Rapola 1928 Häm-l
20 (+ ka), Tooms 1933 EKeel 12 9 (+ vi murt., ? < sm),
SKES 1955 137 (s. v. kadikka, eri sana).

kalikka2 (Eurén 1860; Kitee) ’kerjäläinen /
Bettler’ ~ ka kalikka, koalikka | ly kualik | ve kaƒlik
’hengellisiä lauluja laulava kerjäläinen’
< ven kaléka, kalíka ’vaivainen; (kerjäävä)
pyhiinvaeltaja’.
Lönnrot 1874 SRS 1 460 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST
8 117, Kalima 1952 SlS 91 (+ ka ly), SKES 1955 148.

kalikka3 (Lönnr 1874; ei murretietoja) ’pieni
leipä; piirakka / kleines Brot, Pirogge’ ~ ly
kalit(t(e) | ve kaƒl it(k) ’eräänl. (pyöreä t. soikea)
piirakka’
< ven kalítka id.
Kujola 1944 LyS 104 (ly < ven), SKES 1955 148 (sm ly <
ven), Vahros Vir 1967 203–04 (ka kalitta, ly < ven kalitá).

kalikoo (Lönnr 1874; murt. hajat.) ’eräs
puuvillakangaslaji, karttuuni, sertinki / Kaliko’
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< nr kalikå id. (ns Kaliko, ransk calicot, engl
calico); nimi perustuu alkup. valmistuspaikan,
itäintialaisen kaupungin nimeen Kalikut. — Ruots
lähteestä peräisin on ehkä vi (Wied, uud.) kalliko
ja ? kallingo ’kalikookangas’. Vrt. myös kalekuori.
Hellquist 1939 SEO 434–35, OxfEt 1985 136.

kalin (tav. mon. kalimet, JuslLis; Savo KSm,
paik. Pohjanm Kain) ’nuotan osaverkko / Teilnetz
des Zugnetzes’ (> lpKo k5a´lem (Kld) ’rintaverkko;
nuotan toinen osaverkko perästä lukien’)
= syrj kul(em, kulem ’10–15 syltä pitkä verkko,
säkkiverkko’ | vogI xulqp, L k%ulqp, P x%ulqp | ostjI
kalÄqw, kalqp, E xotqp, P xalqw, xolqp | unk háló
’verkko’ || ? samJn kuo∂eseC id., kuo∂e- ’kalastaa
verkolla’. — Huom. myös ve kaƒle, kaƒleg (mon.
kaƒleged) ’tiheä verkko, jolla kalastetaan lähellä
rantaa’ (> ven murt. kálega ’pieni verkko,
kampelanuotta’) ja vi kale ’pussinuotta’. Nämä
voivat olla saman kantasanan johd:ia. Äänt.
läheisyys kala sanaan lienee satunnaista: sekä sm
että ly ja vi sanat viittaavat verbi- (eikä
nomini)vartaloon kala-, ja etäsukukielissäkin äänt.
yhtäläisyys tavataan vain vogP sanassa (vrt. x%ul
’kala’), jossa se voi olla myöhäistä.
Castrén 1849 Ostj 84 (unk ~ ostj), MUSz 1873–81 84 (unk
~ vog ostj), Halász 1893 NyK 23 28 (+ sam), Kalima 1915
OLR 99–100 (ve > ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 66
(sm ~ lp vog ostj unk), Manninen 1931 SKE 1 167 (+ vi
kale), Uotila 1938 SyrjChr 105 (sm ~ lp syrj ostj vog unk
samJn), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKo < sm), SKES
1955 148, FUV 1955 21, TESz 2 1970 37, MSzFE 1971 255,
Katz 1982 FUF 44 104– 09 (johd:ia ural v.-vartalosta *kalaj-), UEW 1988 120.

kalista (Raam 1642; yl.) ’kolista, kalkkua /
klappern, klirren’, kalina, kalaus, kalahtaa, kalata
(: kalajaa), kalistaa ~ ink kalissa (prs. kalaj5a)
’kalista’ | ka kalissa ’kalista, kolista’ | ve kalaidab
’kalisee’ | vi murt. kalistada ’kolistaa’, kalin
’melu, meteli’ (? < sm).
Onomat. sanoja, vrt. kolista, kalkkua.
Vertailuja on esitetty etäsukukielistäkin: lpN
skuollât (Lu) ’kilistä, helistä, kalista’ | mdM
kaldad'qms ’kalauttaa, kolauttaa, kopauttaa’.

SSA

Wiklund 1896 SUST 10 130 (sm ~ lp), Paasonen 1909
MdChr 72 (+ md), Kalima 1915 OLR 99 (+ ve; ims > ven),
SKES 1955 146 (+ au).

kalja (Agr; laajalti murt., ei Verml Ink)
’alkoholarmes Bier’ ~ ka (Tver) kalja ’jälkiolut,
huono olut’ | vi kali (g. kalja) ’kalja’ | li (partit.)
kaƒlƒlq ’kaljaa’.
Tähän liittynee myös kaljeta, kaljehtua
(JuslP), kaljentua (Gan 1786; ei murretietoja)
’väljähtyä’: tämän suhde s. v. kalkastua main.
sanoihin on epäselvä. — Ims > syrj kaƒlja, kaƒljasur ’kalja’. Sen sijaan ven kaƒljá ’kurkuista,
juurikkaista ja lihasta valmistettu keitto’ on toista
alkuperää (< turk qalja ’vihanneskeitto’, jolla ei
ole yhteyttä sm sanaan); myös äänt. ja semantt.
samankaltaisuus m-int sanan kaly5a ’väkijuoma’
kanssa lienee sattumaa.
Ganander 1786 NFL 1 317 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
116 (samoin; ♦ kale ’huono vilja’), Donner 1882 Suomi
2:15 289 (sm ~ syrj), Wichmann 1902 FUFA 1 39 (syrj <
ims; ven < turk), Kettunen 1938 LivW 103 (+ li), SKES
1955 148, Lytkin 1955 PJa 104 (? + ka), Joki 1963 CIFU
107, Ruoppila 1967 KalKansank 130.

kaljaasi (Stjerncreutz 1863, JuslLis kaljas;
LounSm Pohjanm ja KaakkSm rannikko)
’kaksimastoinen purjealus / Galeasse’ ~ vi murt.
kaljas, kalias id. (? < sm)
< nr galeas id. < holl galeas < ransk galéasse
< ital galeazza (samaa sanuetta kuin galea, ks.
kaleeri).
Hellquist 1939 SEO 267, SKES 1955 148.

kaljama (Flor 1702; laajalti murt., et. LSm)
’iljanteinen, liukas, jäinen (maa) / Glatteis; glatt’,
rinn. kaljanne, kaljanko, kaljain, kaljakka, -o,
kaljamikko, kalje id., kaljaantua (VarsSm)
’kovettua, sitkistyä, jäätyä’, kalju ’paljas pää;
iljanne’, kalipää jne. ~ ka kaljama ’iljanne’, kalju
’(pää)kallo’, ? kaljakka ’kylmähkö, kylmä’. —
Sm > lpN g5alljâ (In Ko) ’iljanne, lumeton jää;
iljanteinen (keli)’.
Sanaa on arveltu lainaksi germ asusta
*x5al(i)ja-: mys h5ali ’liukas’, kys hæle, ns murt.
hÜJal id. Vrt. kuitenkin kalea: jos lähdetään
alkumerk:stä ’kova’, voi koko kalja-sanue olla
kontam. kale(a) + ilja(nne, -nko). Merkitystä
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’kova’ edellyttää myös se, jos tähän yhteyteen
halutaan liittää murt. harv. (Kaarina) kalju ’karkea
(tukasta); (1664 kuv.) säälimätön’, johon vrt. ink
kale ’karkea, karhea (tukka, villa)’.
Neuhaus 1919 Sprachlehre2 143 (< germ, vrt. nr hal),
Qvigstad 1944 LpSted 26 (sm > lp), SKES 1955 148,
Koivulehto 1981 PBB(T) 103:3 342 (< germ).

kalju1 ’paljas’ ks. kaljama.
kalju2 (1677; laajalti murt.) ’vetämis- t.
hinaamisalustana käytetty paljas puunrunko /
entrindeter Baumstamm als Unterlage beim
Lastentransport’ ~ vi murt. kall, mon. kallid ’telat,
jotka pannaan veneen alle sitä maalle vedettäessä;
vankkurien akseleille kiviä kuljetettaessa pantavat
aluspuut’, kali (g. kalju) ’puukanki’ | li kaƒl, mon.
k%oƒlqd ’veneen vetämiseen käytettävät telat’ (li >
latv ka„la id.; sm > lpN gal |lju ’tela, jota myöten
vedetään esim. tukkeja rannalle’).
Sama sana kuin kalju1, merk:stä ’kuorittu’, so.
’paljas’.
Thomsen 1890 BFB 256 (sm ~ vi li; = kalju1; li > latv),
SKES 1955 148–49.

kaljua (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’huutaa, kiljua /
schreien’, kaljahtaa ~ ka kaljuo ’huutaa, kiljua,
karjua’, kaljahtoa ’karjaista, huutaa’,
kaljahtoakseh ’kalkahtaa, kilahtaa’, kaljoa
’kalkkaa’ | va kalju-, kaƒlƒlu- ’karjua’ | vi kaljuda
’huutaa, karjua’.
Onomat. sana, vrt. karjua, kiljua. Samaan
yhteyteen kuulunevat myös kaljauttaa (eri tahoilla
murt.) ’lyödä, kajauttaa, iskeä’, kaljaus ’kajaus,
isku, tärähdys’ ja ka kaljata ’iskeä, lyödä’, kalju
’kuuluva isku, kolaus’, vrt. sm (lyödä) kalauttaa
ja kalista.
Airila Vir 1933 469 (sm ~ ka va vi), SKES 1955 149.

kaljuuna (Suomen- ja Pohjanl. rannikko)
’aluksen keulan uloin osa, keulakuva /
Galion(sfigur)’, kaljuuni (Stjerncreutz 1863) id.
< nr galjon, gallion id., holl galjoen, ransk
galion, esp galeon id., johd. lat s:sta galea ’laiva’,
ks. kaleeri.
Hellquist 1939 SEO 268.

SSA

kalkastua (KSm KPohjanm Kain Verml),
kalkistua (KarjKann KPohjanm) ’toipua,
tervehtyä, voimistua / gesund werden, zu Kräften
kommen’, kalkeentua, kalkaantua, kalkua
(LounSm) ’selvitä humalasta’, kaljeta, kaljentua
(JuslP), kaljehtua (Gan 1786; ei murretiet.) id.,
kalkastua, kalkastaa ’(säästä) kirkastua, seestyä’,
kalkkea (paik. itämurt.) ’virkeä, pirteä, reipas’ ~
ka kalkas ’reipas, virkeä’, kalkastuo ’reipastua,
tervehtyä’. — Sm sanojen hajanaisen levikin ja
harvinaisuuden takia lpN gal |gât (E Pi Lu In Ko
Kld) ’selvittää’ sanan oletus sm lainaksi on
epävarmaa.
Leskinen 1932 Sanastaja 11 2 (sm ~ ka), SKES 1955 148
(sm ka ~ lp), E. Itkonen 1960 LpChr 107 (lp < sm).

kalki (Lönnr 1874; hämmurt.) ’hius, haituva;
korsi / Haar; Halm’, vasta-, vastenkalkinen
’vastahakoinen’ (tämän variantteina laajalti myös
itämurt. vastenkalkkinen, -kälkkinen, -kälkinen
id.)
= lp guol |gâ ’karva (ei hius); (eläimen) turkki’
| mdE kalgo, M kalga ’(pellavan, hampun)
päistär’.
Paasonen 1909 MdChr 72 (sm ~ md), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 14 (+ lp), Toivonen Vir 1949 54–56, SKES
1955 149, FUV 1955 149, UEW 1988 644.

kalkinen (Gan 1786; kansanr., ei murt.), kalki
(Gan) ’kurja, poloinen, kovaosainen / elend,
unglücklich’ ~ vi murt. kalk (g. kalgi) ’resuinen,
huonoissa vaatteissa oleva lapsi’.
Voivat kuulua seur. sanojen yhteyteen: ve
kauged ’kylmä, kalsea’ (vastaisi sm muotoa
*kalkea, jollaisesta ei kuitenkaan ole tietoja) | vi
kalk (g. kalgi), kalg (g. kalje, kale) ’kova,
kylmäkiskoinen; kova, hauras (rauta)’, kalk (g.
kalgu) ’onnettomuus, vastoinkäyminen’ = mdE
kalgodo, M kalgÄqda ’kova’. Vrt. myös kalea.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 139 (sm ~ vi), Anderson 1879
Studien 289, 317 (md kalgodo ’kova’ = kalgo ’päistär’ ~ vi
kale, sm kalki ’kova’), Kettunen 1943 SUST 86 163 (+ ve),
Toivonen 1954 AASF B 84 587–98, SKES 1955 149, UEW
1988 644 (sm ~ vi md).

kalkkaa (Gan 1783; eri tahoilla murt.) ’kalista,
kolkkua / klappern, tönen’, kalkattaa, kalkkua
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(Flor 1702), kalkuttaa, tähän mahd. myös kalkku
’(lusikka-, veitsi)teline; luhat (kangaspuissa);
(suutarin t. kuohitsijan) pihdit’ (erilaisia kalisevaa
ääntä tuottavia esineitä?) ~ ka kalkkoa ’kalkkaa’,
kalkuttoa ’kalkuttaa’, kalkuta ’pitää kalketta’ (sm
ka > ven murt. kalkaƒt ’soida, kaikua’).
Onomat. sanoja, vrt. kalista, kolkata. Ks.
myös kalkkala ja erikseen kalkku.
Wiklund 1896 SUST 10 130 (sm kalkuttaa ~ lpN skuol |kot
’hakata kappaleiksi’), Pogodin 1904 Severnorussk 27 (+ ka;
ims > ven murt.), SKES 1955 149 (sm ~ ka, vrt. lp).

kalkkala (Agr; etup. KaakkSm), rinn. kalkkana, ra, kalkkaro, kalkkalo ’kalistin, kello, kulkunen,
(Agr) symbaali; (pellavan tms.) siemenkota;
takku, kokkare / Klapper, Glöckchen, Zimbel;
Samenkapsel; Klumpen (im Haar od. Fell)’ ~ ink
kalkkala ’pellavan siemenkota’, kalkkalain ’id.,
kulkunen’ | ka kalkkalo, kalkkaro ’kulkunen;
takkuinen kohta, (esim. jää)kokkare eläimen
turkissa’, kalkkareh, kalkkero ’kokkare, tiera’ | ve
kaukal, mon. kauklad ’pellavan siemenkota’ | va
kalkkal(e id.
ositt. < ven kólokol ’(kirkon-, lehmän)kello’,
kolokólka ’pellavan siemenkota’, ositt. ilm. kalkkaa
verbin omap. johdoksia.
Wiklund 1904 JuhlakNoreen 164 (sm < ven), Kalima 1915
OLR 125 (ven < ve), Kalima 1929 ZSlPh 6 156 (sm ve va <
ven), SKES 1955 149 (+ ka), Plöger 1973 RL 61–62.

kalkkarokäärme (Yrjö-Koskinen 1900), aik.
kalkkalokä(ä)rme (Europ 1853), kalke-, kalkka-,
kalkkukäärme ’(myrkky)käärme, jonka hännässä
on kalisevia sarveislevyjä / Klapperschlange’.
Alkuosa liittyy s. v. kalkkaa mainittuihin
onomat. sanoihin. Käännöslaina, vrt. nr
skallerorm, ns Klapperschlange, engl rattlesnake
id., »kalinakäärme».
kalkki1 (Agr; laajalti murt.) ’maalaji, kalsium /
Kalk’, kalkita
< nr vur kalk < kas kalk << lat calx (vart. calc-)
’kalkki, kalkkikivi’ < kr kháliks ’pikku kivi’. Lat
sanan pohjalta on muodostettu myös alkuaineen
nimi kalsium (engl calcium 1808). — Ink ka kalkki
’kalkkikivi’ < sm, va kalkki id. < sm ink t. vi; vi
kalk < saks; lp kal |kâ, gal |kâ ositt. < sm, ositt. <
sk.

SSA

Renvall 1823 SSK 1 154 (sm < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (sm ~ va), Thomsen 1869 GSI 96 (< sk),
Qvigstad 1893 NL 161 (lp < sk sm), Streng 1915 NRL 47
(sm < vur < kas), SKES 1955 149, Koukkunen 1990 Atomi
213.

kalkki2 (Agr; yl. tunnettu) ’malja, et.
ehtoollisviiniastia / Kelch’
< nr vur kalk, mr kalker, mn kalkr id. < ags
calic < lat calix (g. calicis) ’pikari, malja’.
Renvall 1823 SSK 1 154 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
47, SKES 1955 149.

*kalkki3 (Gan 1786; ei murt.) ’kelmi / Schelm’.
Kyseessä lienee sanan kalki ’poloinen’ väärä
tulkinta (ks. kalkinen): Gan on antanut, ilmeisesti
arviosta, kansanrunosäkeestä (»Tjedän poika
kalkki kaswanneensi») löytämälleen
tuntemattomalle sanalle selitykseksi ruots sanan
skalk ’kelmi’, joka samalla sopisi sen
lainalähteeksi.
Ganander 1786 NFL 1 319a, Renvall 1823 SSK 1 154 (sm
< ruots), Setälä 1910–11 FUF 10 94–97 (< sk), Toivonen
1954 AASF B 587–98 (~ kalkinen).

kalkku (tav. mon. kalkut, Lönnr 1874; etup.
itämurt. Peräp) ’kivekset / Hoden’, kalkata,
kalkota, kalkuta ’kuohita’, kalkko (Pomarkku)
’kuohittu pässi’ ~ ? ink kalkku ’verkon
merkkikoho’ | ka kalkut ’kivekset’, kalkku ’penis’ |
ly kalk (mon. kalkud) ’mulkku, muna (miehen,
pässin, härän, oriin)’ (ka ly > ven murt. kalkaVcí
’kivekset’).
Tähän on yhdistetty etäsukukielistä syrj koƒl k
’(linnun) muna; kivekset’. Todennäköisempää on
ims sanueen kuuluminen yhteen v:n kalkkaa
kanssa, jolloin syrj sana on muuta alkuperää, vrt.
kilkut ’kivekset’ ~ kilkkaa (ks. kilkki2).

K 291

as kalk%unsche höner, saks kalekutischer Hahn
»Kalikutin kana t. kukko» (Kalikut on intialainen
satamakaupunki, vrt. kalikoo), samoin kuin ransk
dinde ’kalkkuna’ < coq d’Inde »Intian kukko».
Lintu on tosin kotoisin Meksikosta, mutta kun
Amerikkaa aikaisemmin pidettiin osana Intiaa, on
kalkkunakin ristitty intialaiseksi (vrt. intiaani). —
Ink ja va kalkkuna joko < sm tai < ven kalkún (<
Balt saks kalkun, josta myös vi kalkun ja li
kalkon).
Renvall 1823 SSK 1 154 (sm < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (sm ~ va), Hellquist 1939 SEO 435, Kiparsky
1942 AASF B 50 517–20, SKES 1955 149, Nirvi 1971 InkS
128 (ink < ven).

kalla (Gan 1786; Perämeren rannikko, paik.
sisämaassakin PPohjanm Kain Peräp) ’jääröykkiö
(karien rannassa); luja sulamaton jää; jäätikkö,
talvitien (vielä sulamaton) pohja; luoto, kari /
(aufgetürmtes) festes Eis; (noch passierbarer)
Weg aus Eis; Klippe’
< nr murt. (laajalti Sm ja Vi sekä
Södermanland) kalla, kalle, kall ’rannalle
kasautunut lumi ja jää; luoto’. — Li k%ola, k5ala
’saari, särkkä; metsäsaareke’, ap-k%ola ’iljanne’
todennäk. Riianlahden saarten ruots-murteista.
Rietz 1862–67 SDL 303 (sm ~ nr murt.), Saxén 1895–98
Lånord 134 (sm < nr), Kettunen 1925 LivSpr 56 (sm ~ li),
Karsten 1936 FmS 4 460 (sm < nr), SKES 1955 150 (joko
sm li < nr tai nr < sm), *Nissilä 1960 KV 40 293–306 (sm <
nr).

Wichmann 1914–22 FUF 15 23 (ka ~ syrj), Kalima 1915
OLR 100 (+ ly; ims > ven), Uotila 1938 SyrjChr 101 (+
sm), SKES 1955 149, Galkin VMariJa 1975 33 (+ tvser
kolko ’poiju, kelluke’).

kallas1 (: kaltaan, Jusl 1745; KaakkSm Ink, paik.
Häme Kain Peräp) ’äyräs, penger, reuna / Hang,
Böschung, Rand’, kalteva (yl.), kaltto; *kalsi:
kallellaan, -lleen, kallistaa (Agr), kallistua ~ ink
kallas ’törmä, penger’, kalla ’kalteva’, kallall%e
’kallelleen’, kallistua ’kallistua, taipua’ | ka
kallellah, -lleh, kallalleh ’kallellaan, -lleen’,
kallata, kallistoa ’kallistaa, kumota’, kallistuo
’kallistua’, kallates ’viettävä, kalteva’ | ly
kaldaududa ’kallistua, mennä kallelleen’, kautoi
’kalttoon, vinoon’ | ? ve kaƒlƒt ƒl i ’kautta, sivu,

kalkkuna (Flor 1678; eri tahoilla murt.)
’kanalintulaji / Truthuhn, Pute(r)’
< nr vur kalkon, as kalkun, lyhentymiä
nimityksistä ruots kalkunsk hane, kalkons höns,

pitkin’ | va kall(ez (g. kall5a) ’(jyrkkä) rantapenger’,
kalttoza ’loiva’ | vi kallas (g. kalda) ’äyräs,
rantapenger, jyrkkä ranta’, kallak ’rinne’, kalduda
’kallistua, taipua’ (sm > lpKld k5a¢lD3a ’kalteva’)

SSA

< germ *halSa-z (> mn hallr ’kalteva,
viettävä (rinne)’), josta kallas; *halS‰ın- (> goot
halSei, mys haldi: uo-haldi ’rinne’, saks murt.
häldi ’kaltevuus, viettävyys’), josta *kalsi.
Ihre 1769 Gloss 1 XLI (sm ~ germ), Ganander 1786 NFL 1
320 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 519, Thomsen
1869 GSI 120 (sm vi < germ), Setälä 1906 SUSA 23:1 35
(+ ka), Karsten 1915 GFL 141, Saareste 1924 LVEM 10 (+
va), Kettunen 1934 EKeel 13 172 (+ ve), T. I. Itkonen 1943
KV 22 54 (lpKld < sm), SKES 1955 150 (+ ly; ims ? <
germ), Koivulehto Vir 1971 386–87.

kallas2 (: kallaan, 1706; PSm) ’vainaja, kuollut
(ihminen t. eläin); raato; vanhus, ukko /
Verstorbene(r), Leiche; Greis’
? < lp galles ’ukko, vanha mies’ (< sk *karlaz,
vrt. nr karl, murt. kall ’mies, aviomies’, nn kar
’mies’, kall ’vanhus’).
Ganander 1786 NFL 1 320 (sm ~ sk), Europaeus 1874 FAT
56 3 (lp < sk), Qvigstad 1893 NL 161–62 (lp < sk), SKES
1955 150 (sm ? ~ lp ? < sk), Nirvi 1975 CTIFU 303–04 (sm
< germ).

kallella(an) ks. kallas1.
kallio (Agr; yl.) ’Felsen’ ~ ink kallio | ka kallivo |
ly kaƒl, kaƒlƒl ‰ı, kaƒlƒl ivo | ve kaƒl (adess. kaƒlƒlol) | va
kaƒlƒlo | vi kalju ’kallio’
< germ *xalli%o-, vrt. mn hella ’kallio, paasi’,
mr hælla, nr häll ’kallio’. — LpN gal |le (Pi Lu In
Ko Kld T) ’kalliojärkäle tai iso kivi vedessä tai
sen ääressä’ < sm tai suoraan < sk; ven kaljún
’kukkula’ ? < ims.
Ganander 1786 NFL 1 321 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 521 (sm vi lp ~ germ), Ahlqvist 1859 Anteckn
87 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 120 (ims-lp < germ), Setälä
1890–91 ÄH 432 (+ ka), Wiklund 1892 SUSA 10 153 (lp <
sm < sk), Karsten 1915 GFL 141, Kalima 1915 OLR 102 (+
ly va; ims ? > ven), SKES 1955 150, Sköld 1961 Kriterien
88 (lp < joko sm tai sk).

kallis (Agr; yl.) ’teuer; lieb’, kallistua, kalleus ~
ink kallis ’kallis, arvokas; pyhä, juhla(päivä)’ | ka
kallis ’paljon maksava, kallis; tärkeä, merkittävä;
jalo, pyhä; rakas’, kallistuo ’tulla kallii(mma)ksi’,
kallistoa ’kallistaa (hintaa)’ | ly kaƒlƒl i«z (mon.
kallehed) ’kallis; rakas’ | ve kaƒl i«z (g. kalhen)
’kallis’, kaƒl i«studa ’kallistua (hinnaltaan)’ | va
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kaƒlliz (mon. kaƒll‰ıd) ’kallis’ | vi kallis (g. kalli)
’kallis, arvokas; rakas’ | li (Sal) kaƒlƒl ’kallis’ (SjW
kalliz id. luult. < vi). — LpN murt. k5allas (Ko Kld
T) ’kallis’ < sm.
Sanalle on ehdotettu hyvin vanhaa ieur
lainalähdettä: (ksm *kaljis <) ieur/esigerm *h2alye/yo-s, vrt. mn elja ’jalkavaimo, rakastajatar’,
sama kantavartalo myös mn sanassa elskr ’rakas’.
Ganander 1786 NFL 1 320a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve), Setälä
1890–91 ÄH 317 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 103 (+ li <
vi), Lagercrantz 1939 LpWsch 261 (lp < sm), Posti 1942
SUST 85 104 (sm vi ~ li), SKES 1955 150 (+ ly),
Koivulehto 1988 Laryngale 289 (< ieur/esigerm).

kallita (: kallitsen; JuslP, Gan 1786; yl., LounSm
harv.) ’teroittaa (esim. viikatteen terä) takomalla;
karkaista / eine Klinge durch Schmieden od.
Kalthämmern schärfen od. härten’ ~ ka kallita
(prs. kallit«sou) ’kallita (kirves, viikate)’, kalie,
kalita ’karkaista (rautaa)’
< ven kalíƒt ’karkaista (rautaa)’. — LpN gal |lit,
gal |litit (In) ’kuumentaa, takoa ja karkaista
uudestaan (teräsesineitä)’ < sm.
Lindström 1859 KeltGerm 17 (sm ~ mm. ven), Lönnrot
1874 SRS 1 466 (sm < ven), SKES 1955 150 (+ ka; sm > lp),
Plöger 1973 RL 62.

kallo, pääkallo (Agr päcalloin paicka ’Golgata’;
yl.) ’pääkoppa / Schädel’
< sk, vrt. mn skalli ’kalju pää’, nn skalle id.,
nr skalle ’pääkallo’. — Lp gal |lo ’otsa, poron
otsanahka’ < sm; jälkimm. merk. lainautunut
lapista myös PSm murteisiin sm kallo sanalle.
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
123 (sm lp < sk), Collinder 1932 Urgerm 77 (lp todennäk. <
sm), SKES 1955 150, E. Itkonen 1960 LpChr 108 (lp <
sm).

kallokas (tav. mon. kallokkaat; JuslP, Gan 1786;
PSm) ’poron otsanahasta tehty jalkine / Schuh aus
dem Kopffell des Rentiers’
< lpN gallok id., sana on sm:ssa johtimeltaan
mukautettu muihin jalkineen nimityksiin.
SKES 1955 150.

SSA

kalma (LPetri 1644) ’kuolema; vainaja, ruumis /
Tod; Leiche’, murt. (etup. itämurt. PPohjanm
Peräp) usein maagisvivahteisena merk:issä
’manala; manalan haltija; vainajan aiheuttama
paha tauti, syöpä; kuolevan silmissä havaittava
värin muutos (kuolemankalma); päällyskerros,
kalvo, home tms. (vesi on kalmalla, lumenkalma);
(laajalti itämurt.) hauta, hautakumpu’, johd.
kalmisto (Laat- ja PKarj; yleiskieleen < kansanr.
ja Kal), kalmakas, kalmakka, kalme, kalmea
’kuoleman kalpea’ ~ ink kalmat, kalmoit (mon.)
’hautausmaa’ | ka kalma ’hauta, hautausmaa;
kuolema; kuolleesta tarttunut paha; kalmanväki’,
kalmismoa, kalma«sikko, kalmisto ’hautausmaa’,
kalmakka, -o, kalmie ’kalvakka, laiha ja kalpea’,
kalmeta ’kalveta’ | ly kalm((e) ’hauta (-kumpu)’,
kalmi«zom, kalmi«zmoa ’hautausmaa’ | ve kaum,
koum ’hauta(kumpu)’, koum«zom, koumi«st
’hautausmaa’ | va kalma ’hauta’, kalmad, –od
’hautausmaa’ | vi kalm (g. -u, -o) ’(vihkimätön,
pakanallinen) hautauspaikka, hautakumpu’,
kalmuline ’hautajaisvieras’, E kalmistu
’hautausmaa’ | li k5alma ’hautakumpu’
= ? lpLu kuolm%oi ’iltahämärä’, kuolmutit
’hämärtää’, N guolmâs ’kalpea’, guol |bmât ’tulla
kuoleman kalpeaksi (pelosta, sairaudesta); nousta
(kuu), paistaa kelmeästi’ (lpN gal |bme (E Pi Lu
Kld T) ’paikka mistä on löydetty ruumis t. luita,
hauta; kauan ulkosalla maassa ollut ruumis’
todennäk. < sm) | mdE kalmo, M kalma ’hauta’ || ?
samJr x5aƒl|mer | Jn kame∂o ’(kuollut) ruumis’ | Km
kolmq ’vainajan henki’.
Myös germ alkuperää on pidetty
mahdollisena: kgerm *skalman-, vrt. mys scalmo,
kys schalme, kas schelme ’kuolema, rutto,
(kuollut) ruumis’ (vrt. kelmi, joka on lainaa
samasta sanueesta). Sen sijaan nr murt. kalm
’kiviröykkiö; muinainen sankarihauta’ (riimukirj.
mon. kalmarna, mn kalmarnir, nr pn. Kalmar) ei
voine olla yhteydessä sm sanaan. — Ims kalmisto
> ven vanh. ja murt. kolomi«sVce ’hautausmaa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 119 (sm ~ lp kalme), Ganander
1786 NFL 1 321a (sm ~ vi), Akiander Suomi 1848 174 (sm
> ven), Lindström Suomi 1852 33 (+ md; ~ ruots kalm),
Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 87
(+ ve), Thomsen 1869 GSI 39 (sm ve vi md ~ ruots), Setälä
1896 SUSA 14:3 25 (sm ~ lp guol |bmât, md), Suolahti 1906–
08 FUF 6 117 (+ ka; lp gal |bme ? < sm; ims md < germ),
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Paasonen 1912–13 KSz 13 240–41 (+ sam), Kalima 1915
OLR 125–26 (ims > ven), Kettunen 1938 LivW 111 (+ li),
SKES 1955 150–51 (+ ly; ims ? ~ lp guolmâs), FUV 1955
21, E. Itkonen 1956 UAJ 28 63, Koivulehto 1982 Esit (ims
md < kgerm), UEW 1988 119–20 (sm ~ md sam; ? ~ lp).

kalmojuuri (Lönnr 1860) ’(lääke)kasvi Acorus
calamus / Kalmus’, kalmus (jo Agr), kalmusi
(Tillandz 1683) id., murt. (hajat.) kalma(n)juuri,
kalmu-, kalmun-, kalmusjuuri, kalmusruoho (Gan
1786) joskus myös muiden kasvien nimenä, esim.
’kallioimarre’
< vur calamus, calmos, kal(l)mus, kalmus, mr
kalmus, -rot ’Acorus calamus’ << lat calamus
’ruoho, oljenkorsi’ < kr kálamos. — Sm:ssa
yhdistynyt kansanetymologisesti kalma sanaan;
kasvia on käytetty kansan keskuudessa ns.
kalmanvihojen parantamiseen.
Streng 1915 NRL 48 (sm < vur << lat).

kalopsi (Lönnr 1874; paik. Satak) ’eräs liharuoka,
vatkuli / Gulasch’
< nr kalops, vanh. kollops id. (< engl
collops: scotch c. ’eräänlainen vasikankyljys’‚
mon. sanasta collop ’lihaviipale, -suikale’).
Hellquist 1939 SEO 436.

kalossi (Renv 1823; joks. yl.) ’päällyskenkä /
Galosche’, murt. myös ’jalkineena käytetty
saappaanterä; (harv.) naisten matala kesäkenkä’
< nr galosch, (murt.) kalosch, nt saks
galosche, vanh. kalosche ’nahkainen (alk. puinen)
päällyskenkä; (1800-luvun puolivälistä alk.)
kumikalossi’ (< ransk galoche < ital galoscia
’päällyskenkä’). — Vi kaloss ’kalossi’ < saks t.
ruots, li kalo«s < saks, ehkä latv välityksellä; ink
kolossi, ka kolo«s«sa, ly ve kolo«s ’kalossi,
päällyskenkä’ < ven galó«sa id., 1. tavun o voi
johtua sekaantumisesta ven sanaan koló«sa (ks.
kalsu).
SKES 1955 151 (sm < nr << ital), Vahros 1959 NaimObuvi
108, EEW 1982–83 675.

kalotti (Jusl 1745; etup. länsimurt.) ’et. pappien
käyttämä patalakki; (kirjak. uud.) pallosegmentti;
maapallon napojen ympäristö / Kalotte’, murt.

SSA

rinn. kaloppi, kalokki; yhd. Pohjoiskalotti
’Pohjoismaiden pohjoisosat’
< nr kalott id. << ransk calotte ’katolisten
piispojen ja pappien patalakki’ < ital calotta id.,
ehkä alk. < kr kal/yptra ’päähine’.
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’kova, karkea’ | ka kalpakka ’kova, karkea, hauras;
sitkeä (liha)’, kalpistuo ’kuivettua, kovettua,
ravistua, haurastua’.
Deskr.-sävyinen sana, vrt. kalea (myös merk:n
’liukas’ < ’kova’ > ’karkea’ suhteen), ks. myös
kalpota ja kilpistyä.

Hellquist 1939 SEO 436, SKES 1955 151.

kalpa1

(Schr 1637) ’sapeli, lyömämiekka
(kansanr. harv. kalpi, kalpirauta);
sapelinmuotoinen vidinveitsi (Rauman seutu,
KPPohjanm); nahkurin kaavin / Säbel, Schwert;
Schwing- od. Schabmesser’, rinn. kalppa
’vidinveitsi’, kalvata (: kalpaan) ’vitoa’
? < baltt, vrt. mpr kalabian t. kalbian (akk.),
liett kalavías ’miekka, säilä’ (johd. sanasta kálti
’takoa’). — Vielä vähemmän todennäköinen sm
sanan lainalähteenä on sellaiseksi esitetty mr
glaven, nr glav ’keihäs, miekka’ (< kas glave,
glevie ’keihäs’ < ransk glaive id.). Sanalle on
esitetty lisäksi kalpa2:n kanssa (ks. tätä) yhteistä
germ originaalia.
Ahlqvist 1871 KO 211 (sm < ruots), Saxén Vir 1898 7–10
(ei < ruots), Saxén Vir 1899 43–44 (sm < baltt), Ojansuu
1911 NphM 13 106 (sm < mn skalm), Karsten 1943 FmS
9:2 159 (< ruots), SKES 1955 157 (? < baltt), Ruoppila 1967
KalKansank 131, *Koivulehto 1983 SUST 183 93–103
(kalpa1, kalpa2 < germ).

kalpa2 (Renv 1823; lounmurt., paik. EHäme),
kalppa ’sianlänget: sian (joskus myös lehmän t.
aiturihevosen) kaulaan pantava laite, joka estää
sitä pääsemästä aidan läpi t. yli / Kummet, das
beim Schwein (auch Kuh od. Pferd) das
Ausbrechen verhindert’
< germ *kla‰ban, vrt. mn klafi, mr klawa, klavi,
nn nr klave ’kytkyt’, isl klavi ’hevosen länget’, nr
murt. Sm svinklave, -klava ’sianlänget’. — Tähän
voidaan liittää myös kalpa1, jos sen alkup.
merkitykseksi katsotaan ’vidinveitsi’, vrt. nn
murt. klave ’lihta’. Sk taholla alkumerk. on ollut
’puristava, painava, pihti’.
Wiklund 1904 JuhlakNoreen 155 (sm < ruots klave), SKES
1955 151 (kalpa1 ? = kalpa2), *Koivulehto 1983 SUST 183
93–103 (kalpa1, kalpa2 < germ).

kalpas (paik. hämmurt.), kalpakka (Kain) ’liukas
/ glatt, schlüpfrig’, kalpastua ’liukastua’, kalppa
(Metsämaa) ’kova, karkea (vihta)’ ~ ink kalpia

SKES 1955 151 (kalpistaa ’kiirehtiä’, kalpistua ’kilpistyä’
? ~ lp galppat ’kimmota’, vrt. kilpistyä).

kalpe (: kalpen, Schr 1637 calpei; lounmurt.
Satak) ’leikattu mullivasikka / kastriertes männl.
Kalb’, kalppi (LUus) id.
< germ *kal‰baz-/*kal‰bez-, vrt. mn kalfr, mr
kalver, nr kalv, mys chalp, kalb ’vasikka’. — Sk
taholta myös > lpN gal |be (E Lu Pi In Ko)
’vasikka (ei poron)’.
Setälä 1911–12 FUF 12 272–75 (sm < germ), Karsten 1915
GFL 86, Ojansuu 1920 NphM 21 6–8, SKES 1955 151.

kalpea (SAchrenius 1758; yl., ei Verml) ’väritön,
veretön / blaß’, kalvakka, kalveta (: kalpenee) ~ ka
kalpie ’kalpea’, kalvakka ’kalpea’, kalpakka, -o
’laiha; kalvakka, valju; vaalea’, kalpehtuo,
kalvistuo ’kalveta’, kalpistuo ’kalveta; laihtua’.
Mahd. samaa alkuperää kuin kalvo (ks. tätä),
merkityksen suhteen vrt. kelmu ~ kelmeä.
Koivulehto Vir 1973 10–11 (~ kalvo; < germ).

kalpota (hämmurt.), kalp(p)oa ’pelätä, kammota,
vieroksua, karttaa / fürchten, vermeiden’: käydä
kalpaten ’huonosti’ (et. VarsSm Satak PHäme
EPohjanm, rinn. kalpakkaasti, kalpeasti id.),
kalpistaa ’pelottaa’, kalpea ’huono, ruma,
pelottava, kammottava’ ? ~ ly kalp
’onnettomuus’. — Tähän mahd. myös kalvota (:
kalpoan, Jusl 1745) ’luulla, epäillä, aavistaa,
vaistota’ (? = lpR kalpatet ’estää, pidättää,
epäillä, luulla’).
Vrt. kalppa (Lönnr 1874) ’jokin
vastenmielinen, esim. suden t. varkaan tappaman
eläimen liha’, kalpa: tais käyä kalpa ’huonosti’
(Jämsä Muolaa). Sanan kalpea merk. ’ruma,
kammottava’ voi olla kehittynyt sen
perusmerkityksestä ’kalpea, huononnäköinen
(esim. sairas)’, jolloin se voisi mahd. olla koko
sanueen lähtökohta. Vrt. toisaalta myös kalpas.
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Wiklund 1904 JuhlakNoreen 155 (sm kalppa ? < sk, mn
glap ’luvattomuus’).

kalsea (Jusl 1745; yl. et. länsimurt.) ’kylmä,
kolea; kova, karkea; tyly / kühl, kalt; hart, rauh;
grob’, rinn. kalsa (et. itämurt.), kalsakka id., kalso
(Lönnr 1874), kalsu (LUus) ’karkea lampaanvilla’,
kalseentua, kalsettua, kalsistua ’kylmentyä,
kovettua’ ~ ka kaƒlt«sakka, -o ’kova, karkea,
hauras’, kaƒlt«sakoittuo, kaƒlt«sistuo ’kovettua,
jäykistyä (esim. nahka)’.
Äänt. läheisiä (ainakin ositt. ? < sm ka)
deskr.-sävyisiä sanoja ovat lpN g5al«sâs (Pi Lu)
’kylmä (ilma)’, N goal«sâs ’tyly, kylmä’, goal |«so
’viileys, kylmyys’, In koal«s«su ’pakkasviima’, Ko
k#o3a´l«s#e (Kld T) ’kylmähkö kevätsää’, Lu kuoltj%e
’kylmä tuiskuinen pohjoistuuli’ ja N galVcos
’kylmä (et. tuuli kesällä); jäykkä, kova,
taipumaton’. Vrt. kalea.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 11 (sm ~ lp), Äimä 1919
SUST 45 241, SKES 1955 151, T. I. Itkonen 1968 SUST
145 67.

kalskaa (Lönnr 1874; murt. hajat.) ’klirren,
klingen’, kalskahtaa, kalskua (Eurén 1860),
kalskuttaa, kalske, kalskea ’kalskahteleva’ ~ ka
(Suojärvi; ? < sm) kalskahtoakseh ’kalskahtaa’,
kalskuttoa ’kalskuttaa’.
Onomat. sanoja, joihin vrt. syrj kaƒlsk(edn{i,
kaƒlsk(etn{i, koƒlsk(edn{is ’kolkuttaa, koputtaa,
vasaroida’ (varmaankin erillistä onomat. lähtöä)
ja sm kalkkaa, ks. myös kalskea.
Wichmann 1914–22 FUF 15 22 (sm ~ syrj), SKES 1955
151.

kalskea (murt. hajat.) ’kova, jäykkä (nahka);
kolea; ylpeä, mahtava / hart, steif; kalt;
hochmütig’ ~ vi murt. kalske, kalskjas, (Wied)
kalsk (g. -i) ’kova, jäykkä, hauras’.
S. v. kalsea main. sanojen rinnakkaisasuja:
merkitykseen on ositt. vaikuttanut myös onomat. v.
kalskaa, ks. tätä.
EEW 1982–83 675 (vi sanue kontam. vi kalk ’kova’ +
*kalseda (sm kalsea)).

kalso (Jusl 1745; lounmurt. Satak Häme Pohjanm
KSm PSavo Kain) ’(a.) teräaseesta: (hyvin) tylsä;
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(s.) työkaluja: pajameisseli, turvekuokka; laiska,
vaivainen ihminen / stumpf; Schmiedemeißel,
Torfhacke; Faulenzer’, kalsu ’tylsä’, kalsota,
kalsia ’hakata tylsällä kirveellä, louhia, rouhia
(kovaa, jäätynyttä maata, lantaa tms.)’ ~ ka kalsu
’tylsä kirves’ | ve kalz, kauz (g. -un) ’tylsä (kirves,
viikate, veitsi tms.)’. — Sm > lpLu kal´s%o ’huono,
tylsä veitsi’ ja nr murt. Sm kalss ’hakata maata t.
turvetta ojanpenkalta, kalsia’; ims > ven murt.
kavzák ’huono, tylsä veitsi’, kalzák ’huono astia’.
Kalima 1915 OLR 31, 98 (sm ~ ka ve; ims > ven), SKES
1955 151 (sm > lp), Wessman 1956–57 FmS 17–18 30 (sm
> nr murt.).

kalsonki (tav. mon. kalsongit, Lönnr 1874;
länsimurt.) ’alushousut / Unterhose’, kalsarit id.
< nr kalsonger, vur caleconer ’alushousut’ <
ransk caltcon < ital calzone, (mon.) calzoni, johd.
sanasta calza ’sukka’ < vlat calcea id. (pohjana
lat calx, g. calcis ’kantapää’).
Lönnrot 1874 SRS 1 469 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO
436.

kalsu (Lönnr 1874; kaakkmurt. Laat- ja PKarj Ink
Verml), kalso (JuslP) ’naisten lumisukka, säärys,
sukanvarsi / (Schnee)gamasche (der Frauen),
Beinteil des Strumpfes’ ~ ka kal«su, kar«su
’sukanvarren tapainen naisten säärys’ | ly (mon.)
kaƒl «zud ’säkkikankaiset säärykset, joita naiset
käyttävät (palamista ja kuumuutta vastaan) kaskea
viertäessään’ | ve (mon.) kaƒl «zud, kau«zud ’id.,
virsusukat’ | vi kalts (g. -u) ’riepu, repale’,
kal(t)sud, kal(t)sad ’pellavaiset säärykset, housut’
< ven koló«sa ’säärys, sukanvarsi, housunlahje,
housut’ (<< klat calcia, lat calceus ’kenkä,
lyhytvartinen saapas’; ims sanaa on pidetty myös
germ lainana, sillä klat myös >> kys kalze
’sukka’). — Sm > lpN gals#ok, mon. gals#okâk (E
Lu) ’(N) yli polven ulottuvat turkissäärykset, (Lu)
nahkaiset päällyshousut, (E) turkishousut’; ka >
lpT k5alcca ’nahkahousut’.
Ahlqvist 1871 KO 131 (sm ~ vi lp), Mikkola 1894 SUST 8
124– 25 (+ ka; lp < sm, ims joko < ven t. < germ), Wiklund
1896 SUST 10 47 (ims < ven), Suolahti 1910 NphM 12 105
(ims < germ), Saareste 1924 LVEM 172–73 (+ ve; ims < sl
t. germ), Kiparsky 1946 MSNph 40 39 (vi > Balt saks
kalzen ’rääsyt, lumput’), Kalima 1952 SlS 40, 92 (+ ly; ims <
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ven), SKES 1955 151 (< germ t. < ven), Vahros 1959
NaimObuvi 110 (< ven), Plöger 1973 RL 62–63 (< mys t. <
ven).

kaltainen (Agr; laajalti murt., runsaimmin
VarsSm, jossa kansanom.) ’ähnlich, gleich’, –kalta,
-kaltta (Kymenl): laihankalta ’laihanpuoleinen’ ~
ink kalt(t)ain ’kaltainen’ (? < sm) | ? veK kartte,
karthe, kart«siks, (Pandala) ka/rt«sik«s, (? <) kaƒlt«sik«s:
pagi«zeb it«semoi k. ’puhuu meidän tapaamme’
(kuuluvat tähän, jos -l- on alkuperäinen ja -r- on
johdostyyppiin surtt(e ’suuruinen’, kortt(e
’korkuinen’ kuuluvien sanojen analogiaa) | va
(Kukk) kalttaina, (Tsv) kaltt(ein (luult. < ink t.
sm) ’kaltainen’.
Kuuluvat ilm. kallas, kallistua sanueeseen, ks.
tätä (merk:n kehitys ehkä ’jhk kallellaan’ > ’jhk
suuntautunut’ > ’jnk lainen, kaltainen’); huom.
lisäksi murt. (KaakkHäme) sil kalel ’sillä tavalla’,
milä(s) kallel ’miten’ ja (Eurén 1860) sillä
kallella ’sillä tavoin’ (♦ kalsi), ja että kaltainen
sanan vanhastaan kansanom. levikkialueella on
myös a. kaltainen ’vieru’. Sen sijaan kalta, kaltta
’muoto, laatu, tapa’: asian kalta ’laita’, (Lönnr
1874: asia on) sillä kallalla ’asia on niin’,
(PHäme) siihen kaltaan ’siihen tapaan’ lienevät
takaperoisjohdoksia.
Lönnrot 1874 SRS 1 469 (sillä kallella ♦ kalsi, kallalla ♦
kalta), L. H[akulinen] Vir 1926 81–82 (sil kal(l)el ♦ kalsi),
Kettunen 1934 EKeel 13 172, Tunkelo Vir 1935 67 (sm
kaltainen ~ ve).

kaltata (Jusl 1745 caldaa, caltaan; yl., ei Peräp)
’valella kuumalla vedellä, poistaa (sianruhosta)
karva (kuumalla vedellä) / mit heißem Wasser
begießen, abbrühen’
< mr skalda, skolda, skolla, nr skålla (josta
nuor. laina paik. EHäme kollata), isl skálda
’kaltata’ (< k-engl scalden < mransk escalder
’pestä kuumassa vedessä’ < lat excal(i)dare, johd.
sanasta calidus ’kuuma’).
Ihre 1769 Gloss 581 (sm ~ germ), Setälä 1912–13 FUF 13
375 (sm < mr), Karsten 1936 FmS 4 462, SKES 1955 152.

kalteri1 (VarsSm Satak, paik. Häme Pohjanm)
’rautaristikko / Gitter’, murt. kalleri (Renv 1823
kalleri, galleri) id.
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< ruots, vrt. mr galler, mon. gal(l)ror, galdror,
nr galler, murt. Sm galldär (? nt galder, nn
galde) id.
Karsten 1943 FmS 9:2 158–59 (sm < ruots).

kalteri2 (kaakkmurt. LaatKarj ESavo) ’avokuisti
t. ulkoeteinen; aittarakennuksessa oleva ulkoneva
osa / offener Vorbau, Laubengang’ ~ ka
kaltar(e)i, kalter(e)i, kartali ’pirtin päädyssä
ullakkokerroksen kohdalla oleva
ristikkoaidallinen parveke t. aitan päätyyn
rakennettu avonainen sola’ | ly galdarei, gardali
’parveke (ulkopuolella seinässä)’ | ve galdarei,
gardalei id.
< ven murt. galdaréja ’parveke’.
Kujola 1944 LyS 53 (ly < ven).

kalteva ks. kallas1.
kaltiainen (Raam 1642; lounmurt. Häme, hajat.
muualta), kalttiainen (VarsSm) ’ohut,
nostattamaton (hätä–) leipä; vars. pyhiksi tehty
happamaton leipä / ungesäuertes Brot’, kaltia,
kaltias (Finno n. 1580 »Syökäm sen
[pääsiäislampaan] cans leipä caltiast ») id.
todennäk. < sk, vrt. nr murt. skålle(kaga),
skållbrö ’hiilillä t. lieskassa kypsytetty ohra-, ruis, vehnä- t. kaurakakku’, nt murt. skoldekage ’id.,
koekakku, joka paistetaan ennen kuin uuni on
täysin valmis; viimeisestä taikinan jäännöksestä
tehty leipä’. — Sanalle on esitetty vastineita myös
perm kielistä (votj kold{i, 7na7n-kold{i ’leipä’ | syrj
k(eld{im, k(eld(em ’eräänlainen leipä, ohrakakku’),
mutta rinnastukseen liittyy äänt. vaikeuksia.
Uotila 1933 SUST 65 335 (sm ~ votj syrj), Vilkuna 1934
KV 14 232 (sm < sk), SKES 1955 152 (sm joko < sk tai =
votj syrj), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 137 (sm ~ votj
syrj), Hakulinen 1979 SKRK4 370 (sm < sk).

kaltio (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’syvä lähde,
joka on talvellakin sula / auch im Winter offene
Quelle’
< lpN gal |do (E Lu In Ko Kld T) ’kylmä
lähde; (N–T myös) avanto’ < ksk *kal∞di%on, vrt.
mn kelda, mr kælda, nr källa ’lähde’.
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Thomsen 1869 GSI 120 (sm ~ lp; < sk), Qvigstad 1881
Beiträge 125, SKES 1955 152, Hakulinen 1961 SKRK2 347
(ksk > lp > sm), E. Itkonen 1968 SKK 493 (samoin).

kalto, kallo (Hemm 1616 »covan callon alda»;
LounSm PHäme Kain), kaltto ’iljanne, jäinen
kohta tiessä / Glatteis’, jääkallo id.
? = lp guol |do (E U Pi Lu) ’pilveksi nouseva
kevyt lumipyörre, lumimyrsky’. — Myös germ
alkuperää on esitetty (samasta lähteestä kuin
kalla, ks. tätä). Vrt. myös kalea.
Karsten 1943 FmS 9:2 159 (sm < germ).

kaltti (Lönnr 1874; EHäme EPohjanm Satak)
’kuohittu karju / kastrierter Eber’, kalttiporsas
’vastasyntynyt urosporsas’
< nr galt ’karju’ (mr galter, mn gpoltr, nt galt
’id., kuohittu karju’). — Sk taholta myös lpN
g5aldâk, –uk (Pi Lu) ’(veitsellä) kuohittu eläin’ (<
mn geldingr, nn gjelding, -ung), lpN gal |dit (Pi
Lu) ’kuohita’ (< sk *galdian, vrt. mn gelda, mr
gælla, gælda, nt gælde ’kuohita’).
Lönnrot 1874 SRS 1 470 (sm < nr), Qvigstad 1893 NL 160
(lp < sk), Karsten 1936 FmS 4 462, Ruoppila 1947 Kotiel 2
53– 54, SKES 1955 152.

kalu (Agr; yl.) ’kapine, esine, (työ)väline,
tarvepuu; penis; (vanh.) tavara, omaisuus; (murt.
myös) vilja, viina / Ding, Gegenstand, Werkzeug;
Penis; Habe; Getreide, Branntwein’, yhd. työkalu,
huonekalu (Becker 1821), kalusto (Becker 1841),
kalustaa (Ahlman 1884) ~ ink kalu, karvakalu
(sp.) ’penis’ | ka kalu ’kuivunut puukappale,
kepakko, kalikka, pilke; penis; tavara, kapine’ | ly
ve kalu ’kaskenpoltosta jäänyt, puoliksi palanut
puukappale, kalikka’ | va kalu ’esine, kalu’ | vi
murt. (mon.) kalud ’vanhat esineet, rojut, ryysyt’.
Jos sana palautuu asuun *kalvu, se voi ositt.
olla = lpN gal |vo (Pi Lu In Ko) ’(kauppa,
talous)tavara, työkalu; (Ko myös) miehen kalu’;
toisaalta ims kalu merk:ssä ’kuivunut puukappale,
kepakko, palikka’ voi olla samaa onomat.-deskr.
alkuperää kuin kalikka (ks. tätä, vrt. myös kälviä).
— Sm > nr murt. kalu, kalo, tav. mon. kalor,
kalusar ’työkalut, tarpeet, leikkikalut; miehen
sukuelimet’; ims > ven murt. kalú«zina (? < ve
kal{ii7ne, g. kal{ii«zen) ’vedessä lahonnut ja kuivunut
puu, pölkky’ ja ? háluj, hóluj ’joen mukanaan
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kuljettamat puut, risut, oksat, puusälöt tms. tulvan
jälkeen niitylle jäänyt lieju’ (> syrj k(eluj ’roju,
kama; (talous)tavarat; (pesu)vaatteet’).
Castrén Suomi 1844 33 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr
127 (+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 67 (+ ka), Saxén
1895–98 Lånord 134 (sm > nr murt.), Kalima 1915 OLR
101–02 (+ ve; > ven murt.), 237–38, T. I. Itkonen 1944
SM 1943 129 (lp < sm), SKES 1955 152 (+ ly vi),
Collinder 1964 SvLpO 78 (lp < sm).

kaluta (Agr; yl.), murt. ja vanh. kalua (: kalun,
Jusl 1745), harv. kaloa (: kalon) ’järsiä, jyystää,
kovertaa; hiertää, hangata; moittia, sättiä /
(ab)nagen, scheuern; tadeln’ ~ ka kaluta ’kaluta,
kalvaa; toruskella’ | vi kaluda ’kaapia; kaapia
vuota sileäksi’.
Samaa kantaa kuin kalvaa, ks. tätä.
kaluuna (Renv 1823), rinn. kaluna (As 1729
galona) ’virkapuvussa käytetty kulta- t.
hopealankakoriste / Galone’
< nr vur galon id. (nt galon, ns Galone, engl
galloon < ransk galon < ital gallone id., alkuperä
epäselvä).
Hellquist 1939 SEO 269.

kalvaa (Schr 1637; etup. länsimurt.) ’kaluta,
jyrsiä; hiertää, hangata; (kuv.) vaivata / nagen;
scheuern; zehren’, rinn. kalpaa (: kalvan), kalpia
(: kalvin) id., kalvin (: kalvimen t. kalpimen)
’nahkurin kaavin; vidinveitsi’ (kalpa ’nahkurin
kaavin’ kuulunee niin ikään tähän).
Voi olla germ alkuperää (*kla‰ban-, vrt. mn
klá, nr klå ’raapia (kun kutittaa)’), sikäli kun
samaan sanueeseen kuuluva kaluta (ks. tätä) on
sekundaari ja kalvaa v:n alkuperäinen asu. —
Rinnastus md sanaan kalgams ’nakertaa, kalvaa,
järsiä’ on aivan epävarma.
MUSz 1873–81 2–3 (sm ~ vi kaluda ’kaapia’), Saxén Vir
1899 44 (♦ kalpa), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 154
(samoin), Paasonen 1909 MdChr 72 (+ md), SKES 1955
152 (sm vi ? ~ md), Koivulehto 1983 SUST 183 101 (<
germ).

kalvo (Schr 1637) ’Folie, Häutchen, Oberfläche’,
yhd. aivo-, lima-, rumpu-, sarveis-, sikiö-, täry-,
verkko-, rasva-, öljykalvo ~ ka kalvo ’pintaketto,
kalvo; kaihi’ | va kalvo ’ketto’ | vi murt. kalu, kYolu,
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kale ’kaihi (silmässä)’, (Kuusalu; ? < sm) kalv (g.
-u) ’kalvo, kelmu’, (Kolga) kölv (g. -u) ’ohut nahka
rasvan, luumun pinnalla’
h
joko = vogE (Munk) khaƒlp: pon-khaƒ
lp ’hilse’,
P xaƒlqp ’valkea kelmu tuohen pinnalla’ | ostjI
k3aƒl {i ’rupi, rohtuma (päässä)’, k3aƒlwa ’valkea
kelmu tuohen pinnalla’, E x3aƒtqx ’hilse (päässä,
puun kuoressa)’, P x3aƒlqw ’id., nahasta lähtevä
kesi’ | unk hályog ’kaihi (silmässä)’
tai < (v)kgerm *kal‰bon (> kgerm *kal‰ban),
vrt. mr kalver, nr notkalver ’nuotan pussimainen
perä’, nn kalve, fäär kálvi ’id.; pohje’, mys
wazzarkalb, kas kholl waterkalf, mn vatnkalfr
’vesipöhö, hydrops; kohtu, sikiö’, nt vandkalv
’(nesteen täyttämä hevosen t. lehmän)
sikiökalvo’, nr vattenkalv id.
Hunfalvy 1856 MNyszet 2 211 (sm ~ unk), Budenz 1867
NyK 6 396 (+ vi), Toivonen 1914–22 FUF 15 75 (+ vog
ostj), Toivonen 1928 FUF 20 66 (+ votj syrj kiƒl ’hilse;
tuohen kelmu’), Liimola 1938 FUF 26 87 (vog ? < ostj),
SKES 1955 152, FUV 1955 85, E. Itkonen 1956 UAJ 28 69
(ugr vastineet epävarmoja), TESz 2 1970 39, MSzFE
1971 256–57, Koivulehto Vir 1973 7–11 (< germ), EEW
1982–83 666–67, UEW 1988 121 (sm ~ ? votj syrj;
epäilyksettä ~ vog ostj unk).

kalvoin (Gan 1786; VarsSm hämmurt. Savo
PPohjanm Peräp Länsip, hajat. muualta), rinn.
kalvin, kalvosin (JuslP, Gan), kalpio, kalvain,
kalvasin, kalve, kalvi, kalvos, kalvostikku, kalvuin,
kalvusin ’verkon kudonnassa käytetty latta, joka
määrää silmien suuruuden / Holz, anhand dessen
beim Netzknüpfen die Maschengröße bestimmt
wird’ ~ ink kalve (g. kalv%en), kalavain, kallav%e,
kaluvi | ka kaluin, kalveh | ly ve kalud' im | va
kaluvi | vi kalasi, murt. kalusi, kaladi, kalts,
(Wied) kallasi | li kal5andqr, kaƒl ‰ım id.
= lpN guoll3adâk, Lu k5allutahka (In Ko Kld T)
’verkon kalvoin’ (lpLu k5alv%os id. < sm).
Qvigstad 1881 Beiträge 78 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 145, Kalima 1923–24 FUF 16 173–74 (+ ka ly),
Mägiste 1926 EKirj 20 60 (+ vi), T. I. Itkonen Vir 1936
290–91, Kettunen 1938 LivW 103 (+ li), Lagercrantz 1939
LpWsch 264 (lpLu k5alv%os < sm), SKES 1955 152.

kalvosin (JuslP, Gan 1786; Laat- ja PKarj ESavo
KPohjanm), kalvoin (Jusl 1745; Satak Peräp
Länsip), kalvonen (1734; KarjKann PSavo PKarj
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KSm Verml PSm) ’ranne / Handgelenk,
Manschette’, yhd. kalvosjänne, -luu, kalvoskello,
johd. kalvostin ’ranneke, mansetti’ ~ ka kaluin,
kalvuin ’ranne’, kalvoine ’ranne, (kudottu)
rannikas’ | ve kalud' im ’ranne’.
SKES 1955 153 (sm ~ ka ve).

kama1 (Eurén 1860; et. länsimurt.) ’tarpeeton
tavara, roju / Kram’, rinn. kame, kami, kamine,
kamike murt. myös ’huonokuntoinen, heikko,
sairas (eläin t. ihminen)’, vrt. vi murt. kama
’meressä ajelehtiva risu, lastu, puuntynkä tms.’.
Onomat.-lähtöinen sana, johon vrt.
alkuosaltaan s. v. kampe ja kampsu mainittuja
sanoja.
Ernits 1917 EKirj 12 133 (sm ~ vi).

kama2 (murt. hajat.) ’kelvottomaksi kuivunut,
kovettunut aine, jäätynyt (vaate) / vertrockneter,
hart gewordener Gegenstand, hart gefrorenes
Stück Stoff’, kami (laajalti murt.) ’jäätynyt,
irrallinen maankappale; kuivunut, kovettunut
esine’, ? kameikko ’mättäikkö, kivikkomaa’ ~ ka
kamakka, -o, kamie ’kova ja epätasainen (maa)’,
kameutuo ’koveta; kimpaantua’. Vrt. kämä1.
kama3 (laajalti et. itämurt.): olla kamassaan, rinn.
kamanassa(an), kamarassa(an), kamaroissaan,
kameneissaan, kamereissaan ’olla kunnossa,
terveenä, voimissaan, järjissään tms. / gesund, bei
Sinnen sein’, kamera ’reipas, pirteä’, kamertua,
kameroitua ’voimistua, lihoa, tervehtyä’ ~ ka
kamie ’ketterä, virkku’, kamakka ’vanttera’ | ve
kamaduda ’lihoa’ | vi murt. kama, kamu ’voima;
lihavuus, pulleus’.
Deskr. sanoja, vrt. kampsakka.
kamahtaa (etup. itämurt., hajat. Satak Häme)
’jysähtää, kumahtaa / dumpf aufschlagen,
donnern’, kama(h)uttaa (Gan 1786) ’iskeä,
kolauttaa; tehdä jtak äkkiä’, kama (harv. Savo),
kamea ’kuuluva, kolkko (ääni)’, kamakka ’riita,
meteli’, kamista; kamina, kamu ’kumina, jyrinä,
hälinä’, kamuta ’telmiä, mekastaa; juosta, kulkea;
työskennellä ahkerasti’ ~ ka kamahtoa ’kumahtaa,
komahtaa’, kamahuttoa ’kamauttaa’, kamata,
kamissa ’komista, kolista, peuhata’, kamakka,
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kamu ’kolina, meteli; riita; kiire’, kamuta
’kolistella; riidellä, meluta’.
Onomat. sanoja, vrt. komahtaa, kumata.
kamala1 (Agr; yl., et. länsimurt.) ’kauhea,
pelottava; omituinen; ihmeellinen, kumma /
furchtbar; merkwürdig; seltsam’ ~ ink kamm5ala,
kamm%ela ’kauhea, inhottava’ | ka kamala ’hyvin
huono’ | va (Tsv) kamal ’kamala, kauhea’ | ? viE
kammelik, kamblik ’tyly, uhmamielinen,
uppiniskainen’ (ellei tämä kuulu sanan
kampela2 yhteyteen, ks. tätä).
Ehkä deskr.-lähtöinen sana, vrt. kamea
’kolkko’ (s. v. kamahtaa) ja kammo sekä kaamea,
huom. lisäksi kamakka (itämurt.) ’pelottava,
kammottava, kolkko’. Äänt. yhtäläisyys tvser
sanaan L kamaƒla, I komƒla ’iso ja ruma’
varmaankin satunnainen. — Sm > lpN gabmel
(Lu) ’ihmeellinen, kummallinen’ ja In kamaliaiayt
(adv.) ’hirvittävä(n)’.
Qvigstad 1881 Beiträge 66 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 9 (lp < sm), SKES 1955 153 (sm ? ~ tvser),
Rintala 1972 läntä 162 (+ ink va), EEW 1982–83 678.

kamala2:

kamalajauho, -pulveri (laajalti murt.)
’matolääkkeenä ja värjäysaineena käytetty jauhe /
Bandwurmmittel u. Färbemittel, Kamala’
< nr kamala, kuten saks engl kamala <<
sanskr kamala id. Jauhetta tehtiin Intiassa, EteläKiinassa ja Australiassa kasvavan tyräkkien
heimoon kuuluvan puun (Mallotus
philippinensis) hedelmien kuorista: tämän puun
sanskr nimi on kamala.
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kamara (Jusl 1745; joks. yl.) ’kova pintakerros,
maan pinta; siannahka / harte Außenschicht,
Erdboden; Schwarte’ ~ vi kamar ’kamara,
(lika)kerrostuma; siannahka’ | li kam5ar ’kiinteä
kerros, kuori, siannahka’ (ims > latv kamara
’kuori, jäätynyt maanpinta, siannahka’)
? = tvser kom ’(leivän, hedelmän) kuori’ | votj
kumeƒl ’niinen uloin kuorittu kerros’, k(em
’(hedelmän, munan, leivän) kuori’ | syrj kom{iƒl,
kom(eƒl ’kuori’ | vogI k^ﬁomtul: p^ﬁoksämk^ﬁomtul,
L kamtul: n%(erkamtul ’pähkinänkuoret’ | unk
hámlik ’kuoriutua’, háncs ’niini’, hánt (< hámt) ’kuoria’ || samJr /s5aw ’suomu’ | T kamu | slk
qJåm | Km kåm id.
Ganander 1786 NFL 1 324 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
(sm vi > latv), Wichmann 1901 WotjChr 67 (+ votj k(em),
Kettunen 1938 LivW 104 (+ li), Zsirai 1941–43 NyK 51
457 (+ tvser unk), Liimola Vir 1945 216 (+ vog), Lehtisalo
Vir 1945 421 (+ sam), SKES 1955 153, FUV 1955 22, E.
Itkonen 1956 UAJ 28 63 (sm kuuluminen näiden yhteyteen
epävarmaa), Rédei 1967 NyK 69 167–68 (+ syrj, votj kumeƒl
), TESz 2 1970 41, MSzFE 1971 258, UEW 1988 121–22.

kamari (Agr; yl.), kammari ’vieras-, makuuhuone
/ Kammer, (Gäste)zimmer’ ~ ink kammari | ka
ka(m)mari | va (Must) kamm(eri id., (Kukk)
kammari ’säilytyshuone’ (nämä ilm. < sm)
< mr kamar(e), kammar(e) ’kamari, pieni
huone, makuuhuone’ (nr kammare, mn kamarr
’käymälä’, mt cambær, kammer, kas kamer, mys
mas kamara) < lat camera, camara ’holvi,
holvikatto, huone’ < kr kamára id. — Vi kamber
(g. kambri), li k%oma/r, -q/r ’kamari’ < kas, lp
kammar, gammar(a) < sk.

TS 4 1912 156.

kamana (Jusl 1745; Laat- ja PKarj Savo Kain),
rinn. (eri tahoilla itämurt.) kamala, kamaa,
kamas, kamaja ’oven, ikkunan t. portin kehän
vaakasuora yläosa / Sturz (Tür, Fenster)’ ~ ink
kama: oven kama ’oven kamana’ | ka kamaja,
kamoa, kama, kamo id. | ly kamai ’(oven, ikkunan)
kamana’. — LpKo kiJa´mm#e, kia´mmen ’kamana
(kodan, tuvan ja aitan oviaukossa)’ luult. < sm.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 52 (sm ~ lp), T. I. Itkonen
1943 KV 22 51 (lp < sm), SKES 1955 153 (+ ka ly; lp ~ sm),
Ruoppila 1967 KalKansank 15.

Renvall 1823 SSK 1 156 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
120 (sm vi li lp < mn), Qvigstad 1893 NL 162 (lp < nr nn),
Karsten 1909 IF 26 251, Streng 1915 NRL 48 (sm < mr),
SKES 1955 153.

kameli (Agr; yl.), kameeli (Schr 1637) ’Kamel’
< mmr kame(e)l, vur cameel (mn kamell) <
kas kamel (josta vi kaamel) < lat camelus < kr
kámelos < arab Vgamal t. hepr g5am5al ’kameli’.
Streng 1915 NRL 47, SKES 1955 153, EEW 1982–83 620,
Koukkunen 1990 Atomi 214–15.
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kamelikurki (Europ 1853) ’(afrikkalainen)
strutsi, Struthio camelus / Vogel Strauß’
luult. Europaeuksen joko linnun lat nimen (jo
Senecalla struthocamelus < kr strouthokamélos)
tai saks (vanh.) Kamelstrauss sanan mukaan
sepittämä nimitys; myös esim. engl (vanh.)
camelbird ’strutsi’.
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gammq ’turvekota, jossa asutaan ja jonka
yhteydessä on lammas- t. vuohiaitaus’ > sm
(Peräp) kammi ’puusta t. turpeesta tehty kota’,
kaP (Kiestinki) kammi ’turveasumus, –kota, jota
vienalaiset käyttivät ollessaan kalastamassa
Jäämeren rannikolla’.
Qvigstad 1893 NL 163 (lp < sk).

kamera (1911) ’valokuvauskone / Kamera’
< nr kamera (1841 camera, tansk kamera,
engl camera) elliptisesti syntynyt uuslat
ilmauksesta camera obscura ’pimeä huone’,
ruotsissakin aiemmin (jo 1714) camera obscura.
Koukkunen 1990 Atomi 215–16.

kamferi (Alm 1764 campher pulveri), kamfertti,
murt. myös kamvertti, kamvälkki, kamvärkki,
kanvertti, kanvärtti, kanhärtti jne. ’kamferipuusta
(Cinnamomum camphora) saatu lääke / Kampfer’
< mr nr kamfer (1700-luvulta alk. myös
kamfort, kamfert, joissa -t on epäperäinen, muiden
vierasper. sanojen mallin mukainen), saks
kampfer, engl camphor, ital esp camfora, mlat
kaphura, klat camphora ’kamferi’ (< arab k5af%ur,
vrt. sanskr karp%ura, malaijin k5ap%ur).
Hellquist 1939 SEO 438.

kamiina (yl.), rinn. kamiini, kamiisi, kamina,
kamini (Lönnr 1874) ’rautainen lämmitysuuni /
Kanonenofen’
< nr kamin id., tansk kamin, ns Kamin << lat
caminus ’tulisija, liesi’ < kr káminos ’uuni’.
Hellquist 1939 SEO 438.

kammi1 (Pohjanm Peräp) ’kolo, aukko, koppero;
tallin t. riihen ulkoneva yläkäytävä, kahden
rakennuksen välinen t. rakennuksen läpi kulkeva
katettu käytävä (1793) / Loch, Verschlag;
erhöhter Außengang am Wirtschaftsgebäude,
überdachter Gang’
< nr murt. gamme ’karjasuojan t. navetan
ulkoneva katto’, gamma ’seimi’ = tansk gamma
’id., talli, lammasaitaus’, nn gamme ’maakota’, isl
gammi ’lappalaisten turvekota’. — Nn > nr
gamme, gam ’maa- t. turvekota (vars.
lappalaisilla)’, nr nn > lpN gam |më, Lu kapm5a, E

kammi2 (Eurén 1860; PKarj) ’jakkara / Hocker’ ~
ka skammi, skamju (g. skamjan) | ly skam(7n)d',
skam7ne (mon. skam7nad) | ve skamd', skamnd' (g. an) | va skamja id.
< ven skamjá, murt. skamljá, skamnjá, skamni
’jakkara’ (samoin mm. tvser ja votj skam7na < ven).
Ahlqvist 1871 KO 119 (sm ~ va ve; < ven), Mikkola 1894
SUST 8 162 (+ ka), Kalima 1952 SlS 92 (+ ly).

kammio (Agr; laajalti murt.) ’pieni huone,
makuukamari, komero, soppi / Kammer’, murt.
lisäksi mm. ’luhtirakennuksen alakerran huone,
varastohuone, aitta, aitan ulkoneva yläosa’, yhd.
aarre-, hauta-, lepokammio ~ ka kammivo, kammie
’aitan ylisillä t. asuinrakennuksen kuistin päällä
oleva huone, aitan parvi’
< ksk *skammi%on, vrt. mn skemma, mr skæmma
’pieni rakennus, varastohuone’.
Thomsen 1869 GSI 120 (sm < ksk), SKES 1955 153.

kammitsa (Eurén 1860; itämurt. Kymenl), rinn.
kamitsa, kampitsa, kamissa ’hihna, jolla hevosen
t. lehmän etujalat sidotaan karkaamisen
estämiseksi; väärin sidottu loimilanka; yhteen
sidottu pari saunavastoja / Strick, mit dem die
Vorderbeine des Viehs zusammengebunden
werden; falsch eingewebter Kettfaden; ein
zusammengebundenes Büschelpaar von
Birkenzweigen’, kammita (As 1721) ’sitoa
eläimen jalat’ ~ ink kammitsa ’(jalka)kammitsa’ |
ka kammitt«sa ’id., yhteen sidottu vastapari’ | va
kammittsa ’(hevosen) kammitsa’ | vi kammits,
murt. kambits, kammenits id.
Luult. johd. sanasta kampi, ks. tätä. — Ven
murt. kambica, kámbu«ski ’nuora, jolla paino
sidotaan verkkoon’ ? < ims; huom. myös ve
kambits (g. -un) ’tukipuu’.
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Ojansuu 1916 SKTT 58 (sm ~ vi; ♦ kampi), Toivonen 1928
FUF 19 162 (+ va), SKES 1955 153, Nirvi 1982 Suomi
123:3 41, EEW 1982–83 679.

kammo (Gan 1786; laajalti murt., ei Satak
Kymenl ESavo) ’pelko, kauhu / Furcht’, kammota
(Jusl 1745) ’pelätä’, kammottaa (yl., ei Verml
Ink) ~ ka kammuo ’pelätä; kunnioittaa’, kammata
’pelätä, kaihtaa’, kammela ’pelättävä, pelottava,
kauhea’, kammeloija ’värisyttää; pelätä, pelottaa,
kammottaa; pelotella’ (sm > lpN murt. kammuht
’kammottaa’).
Todennäk. samaa (deskr.-lähtöistä?) sanuetta
kuin kamala ja kaamea, ks. näitä.
Lindström 1859 KeltGerm 100 (vrt. nr skam ’häpeä’),
Lagercrantz 1939 LpWsch 265 (lp < sm).

kampa1 (Schr 1637; yl.), rinn. (LounSm) kamppa
’Kamm’, kammata (> kaE kammata ’kammata’)
< sk, vrt. mn kambr, mr kamber, nr kam (murt.
kamba) ’kampa; (kukon, katon) harja’, kamma
’kammata’. — Sk taholta myös lpLu kampa (E U
Pi) ’kampa’; vi kamm (g. -i) ’kampa’ luult < saks
kamm, mys mas kamb.
Fogel 1669 Käsik 5 (sm < saks), Renvall 1823 SSK 1 157
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 120 (sm < sk), Qvigstad
1893 NL 162 (lp < sk), Karsten 1936 FmS 4 464, SKES
1955 153.

kampa2, kamppa (Lönnr 1874; VarsSm)
’keinutuolin, kehdon jalas / Kufe (Schaukelstuhl,
Wiege)’, vrt. ve kambat«s, kambit«s (mon. -ud)
’kasvantaväärä kerinlautojen jalka; sahapukki’.
Todennäk. samaa sanuetta kuin kampi,
kammitsa, ks. näitä.
Toivonen 1917 SUSA 34:2b 12, SKES 1955 153.

kampata ks. kamppailla ja kamppi2.
kampe (tav. mon. kamppeet; yl., ei Verml Ink),
harv. murt. kamme: kampeet ’kapineet, tavarat,
(työ)kalut / Ding(e), Gerät’ ~ kaE kamppiet
’kamppeet’ (todennäk. < sm), vrt. myös vi kamp:
kimbud-kambud ’rojut, ryysyt’.
Kuuluu s. v. kama ja kampsu main. sanojen
yhteyteen.

K 301

kampela1 (Jusl 1745; rannikkomurt.), kampala,
kampakala ’Platichthys flesus (ym. litteitä kaloja)
/ Flunder’ ~ ink kampala | ka kampala, -o | va
kamp(ela | vi kammeljas, murt. kamlias, kamm (g.
-i), kamp (g. kambi) ’(piikki)kampela’ | li k%oma,
k5ama id. (sm > lpKld T k5a´mbel ’kampela’, ven
kámbala, -ola, –ula, kanbala josta sana on
lainattu us. muihinkin kieliin: syrj kanbala, jak
kambal, tvsek (kirj. laina) kambala; li > latv kama,
kamba).
Ilm., samoin kuin kampela2, johd. sanasta
kampi, ks. näitä.
v. Bösen 1814 BRosen 3 141 (vi ~ ven), Ahrens 1843
GrEhstn 116 (sm ~ vi; > ven), Thomsen 1890 BFB 256 (+ li
> latv; sm > ven > jak), Kalima 1910 SUST 29 23 (ven >
syrj), Meckelein 1913 FgrElem 37 (ven > tvsek), Kalima 1915
OLR 102–03, Nirvi 1944 Sanankieltoja 146, SKES 1955
154 (~ kampi), Rintala 1972 läntä 162–65, EEW 1982–83
678.

kampela2 ’vino, kiero, kalteva, karsas (Jusl 1745;
laajalti vars. länsimurt.); kankea, jäykkä,
kömpelö, hankala (laajalti vars. itämurt.) /
krumm, schief; starr’ ~ vi (Wied) kambal asi
’monimutkainen asia’
johd. sanasta kampi (ks. tätä), kuten myös
kampura: kampurajalka ’vinoon kasvanut,
viallinen jalka’, jonka käyttötavoissa myös
kompuroida sanan vaikutusta.
SKES 1955 154, Rintala 1972 läntä 162–65.

kampi (: kammen t. kammin, Jusl 1745; yl.), kamppi
(: kampin) ’veivi; (sirpin, viikatteen tms.)
kädensija; sirppi / Kurbel; Sensenstiel,
Sichel(griff)’, kamppiaiset ’(elon)leikkuun
lopettajaispidot’ — tähän myös kamppi: (panna
eläin) kamppiin (Koll 1648) ’sitoa eläin niin, ettei
se pääse karkaamaan aidan yli tai että se on
helppo ottaa kiinni’ sekä kammitsa (ks. tätä).
Sanalle on esitetty lainaoriginaaleja baltt ja sl
taholta: latv kampis ’kaularauta; käyrä puu’, liett
kaympas ’kulma, nurkka’ sekä toisaalta serbokroat
kàmba ’se ikeen osa, joka pannaan härän kaulan
ympäri’, mon. kambe ’hevosen jalkakammitsa’.
Myös germ alkuperää on pidetty mahdollisena.
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Toivonen 1917 SUSA 34:2b 12–17 (sm kampi, kamppi,
kammitsa ? < baltt sl t. germ), SKES 1955 154, *Nirvi 1982
Suomi 123:3 32–36.

kamppailla (Agr; yl.), kampata (Agr; etup.
Pohjanm) ’taistella, kilvoitella, kiistellä, otella /
kämpfen, streiten’, kamppaus (Agr; murt. hajat.)
’kamppailu, riita’
< mmr vur kampa, kempa, nr kämpa, nt
kjæmpe ’taistella, otella’.
Ganander 1786 NFL 1 326 (sm kamppaus ~ ruots), Streng
1915 NRL 49–50, Karsten 1936 FmS 4 464, SKES 1955
154, Nirvi 1982 Suomi 123:3 37.

kamppi1 ’taistelu, paini / (Ring)kampf’: (murt.
harv.) olla kamppisilla, ruveta kamppisille
? < nr kamp ’taistelu, ottelu, kamppailu’ (mr
kamper, nt kamp) < kas kamp id., joka samoin
kuin kys kamff id. todennäk. < lat campus
’kenttä, (taistelu)tanner’. Vanhojen sanakirjojen
ainoa tieto tästä sanasta (JuslP, Gan 1786
»kampilla voitti minun») voi olla kamppi2 sanan
esiintymä, ks. tätä, vrt. myös kamppailla.
SKES 1955 154.

kamppi2 (eri tahoilla murt.), et. yhd:ssa
jalkakamppi ’jalkakoukku, toisen kaataminen
jalalla / Beinhaken’, kampata, kampittaa ~ ka
kamppi ’jalkakoukku’
ilm. s. v. kampi main. sanoihin liittyvää
ekspressiivistynyttä käyttöä.
kamppi3 (Flor 1678; KSm Pohjanm PSavo Kain)
’ahma (Schr 1637 ’mäyrä’) / Vielfraß’, tästä
myöh. kehittynyt merk. ’yöjalassa kulkija,
naisen kanssa vihkimättömänä elävä mies’
lohjennut yhd:sta kamppikarhu ’ahma’, jossa
kamppi voidaan selittää joko lähtemällä
merkityksestä ’aituri (ja siten huono) hevonen’,
joka puolestaan < kamppihevonen ’hevonen, joka
on pantu kamppiin (ks. kampi) ja on siten
ahmalle helppo saalis’, tai sanasta kamppi1
’taistelu’, jolloin kyseessä olisi käännöslaina nr
sanasta slagbjörn ’»iskukarhu», ahma’.
*Nirvi 1982 Suomi 123:3 24–54.

kampsakka (Lönnr 1874; murt. hajat.) ’reipas,
rivakka, riski / flink, rasch’, vrt. vi murt. kam(p)s
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’voima, lihavuus, pyylevyys’, kam(p)sakas,
kam(p)sus ’voimakas, hyvinvoipa, tanakka,
lihava, pyylevä’.
Voi kuulua s. v. kapsaa main. sanojen
yhteyteen. Vi sana voi olla erillistäkin deskr.
alkuperää.
SKES 1955 154 (sm ? < vi).

kampsu1 (tav. mon. kampsut, Lönnr 1874; laajalti
murt.), rinn. kamsu(t) (JuslP, Gan 1786),
kamssu(t) ’tavarat, kalut, kamppeet; (murt. yks.)
penis / (Pl.) Habseligkeiten, Siebensachen; (Sg.)
Penis’, kimpsut ja kampsut ’kaikki tavarat’ ~ ink
kampsu ’kapine, esine’ | ka kams(s)u ’esine, mytty’
(? < sm) | vi kamps (g. -a, -u) id., kimpsudkampsud ’kapineet, matkatavarat’, kammus(ed)
’ryysy(t)’ | li kams ’matkatavarat’.
Kuulunee samaan deskr. sanueeseen kuin
kama ja kampe, ks. näitä. Vrt. myös kimpsu.
Kettunen 1938 LivW 104 (sm ~ vi li), SKES 1955 154,
EEW 1982–83 684.

kampsu2 (Pohjanm PSm), kamsu (JuslP, Gan
1786; ei nykymurt.) ’verileipä, palttu / Blutbrot’
< ruots murt. (Pohjanm Norlanti) kams
(1630), kamsa, (murt. Sm) kamso ’palttu;
jauhoista ja verestä tehty taikina, josta leikatut
nelikulmaiset kappaleet keitetään vedessä’, fäär
kams ’kalanmaksasta ja jauhoista tehty pallero’
(sanan alkuperä sk kielissä epäselvä; se on liitetty
v:iin kamsa ’(nr murt. Sm) koota, kerätä yhteen;
(nn murt.) vaivata (taikinaa), tehdä tuhertaa’). —
LpN gamms%o (E U Pi Lu) ’(poron)verestä ja
jauhoista tehty vedessä keitetty kokkare; (murt.
myös) palttu’ < sk t. sm.
Lindström Suomi 1852 33 (sm ~ lp, nr murt.), Qvigstad
1893 NL 163 (lp < sk t. sm), Setälä 1912–13 FUF 13 376
(sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4 465 (sm < nr murt. Sm),
Lagercrantz 1939 LpWsch 265 (lp < sk), SKES 1955 154,
Talve 1974 Sananj 16 66–81.

kampura ks. kampela2.
kamraati (Polon 1797; joks. yl., ei Verml), vanh.
ja murt. myös kampraati (1690 g. cambrat
welien) ’toveri / Kamerad’, tästä lyhentymänä
kamu id. ~ ka kamroatti (< sm) id.
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< vur (1656) nr kamrat, murt. kambrat (1630luv. cammarath), nt kamerat < as kamerad (ns
Kamerad) id. < rom kielistä, vrt. ransk camarade,
vanh. camerade, ital camerata id., alk. ’henkilöt,
jotka asuvat samassa huoneessa’ (pohjana lat
camera ’huone’, vrt. kamari, kamera). — LpE
kam(m)ar5ata < nr; vi kamraad, kamrat < saks; li
kamr5at, kamer5adnik5a < saks, ositt. ven
vaikutusta.

veistetty kolmiosainen tukilauta’, etu-, keula-,
nenä-, peräkana (tähän ilm. peräkanaa
’peräkkäin’, peräkanainen ’perättäinen’) ~ vi murt.
(? < sm) kana, kane ’veneen keulan ja perän
päällä olevat koverat puut, jotka kiinnittävät
laitoja keula- ja peräpuuhun’
< sk, vrt. isl kani ’esiinpistävä osa, nokka;
veneen keula; eräänl. vene; puuastia’, mr kana
’vene’, nr murt. kana ’reki; kärsä’.

Wessman Vir 1909 154, W. Streng 1911 Sivistyssanoja 6,
SKES 1955 154.

Toivonen Vir 1919 102, SKES 1955 155 (sm ? < sk).

kamreeri (Sorol 1614 cammareri, 1800-luvun
alkupuolelta kolmitavuisena: Maan kamreri 1805,
kamreeri Helenius 1838) ’hoviherra, kamariherra,
kuninkaan kansleri (vanh.); eräiden virastojen ja
laitosten tilien valvoja / Höfling, Kammerherr,
Kanzler; Kämmerer’
< vur camarerare (1541), nr kamrer(are) id. <
lat camerarius, johd. sanasta camera ’holvi’ (vrt.
kamari).
Streng 1915 NRL 50–51, SKES 1955 154, Karlsson 1964
AAA 28:2 78–79.

kamu1 ’meteli’ ks. kamahtaa.
kamu2 ’toveri’ ks. kamraati.
kana1 (Agr; yl.) ’Huhn, Henne’ ~ ink ka ly ve va
vi kana | li kan5a id. (sm > lpN murt. katnie, In
kääni, Ko kiJa´nn#e id.)
< germ *hanan-, vrt. goot hana, mn hani, mr
nr hane jne. ’kukko’.
Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ germ), Ganander 1786 NFL 1
326a (sm ~ vi), Adelung 1796 WHd 2 1108 (sm ~ saks
Henne), Sjögren 1830 GS 1 562 (+ va), Diefenbach 1851
VWGoth 2 527 (+ ka vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve),
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 85 (+ li; ims < germ), Thomsen
1869 GSI 120 (ims lp < goot), Anderson 1879 Studien 208
(ims sanue omap.), Lagercrantz 1939 LpWsch 265 (lp < sm),
*Ruoppila 1947 Kotiel 2 119, SKES 1955 154.

kana2 (murt. et. PSm, paik. KaakkHäme) ’veneen
keula, veneen emäpuun (etu- ja taka)pää / Bug,
(Bug- und Heck)ende des Kielbalkens’, kananen
’id.; ladon ylimpien hirsien väliin jäävään rakoon
pantava kapula’, kanakaari, -lauta, kanas(t)in
’veneen keulassa ja perässä oleva juurakosta

SSA

kanaa, (Jusl 1745) kanahka, kanakka, kanainen
(us. mon.), rinn. paik. kanappa, kanas (mon.
kanaat, Renv 1823 kanakset), kanatta (eri
variantit laajalti murt.) ’vaalea homemainen
naatta, joka nousee vanhenevan oluen (ja piimän)
päälle; home / Kahm’ ~ kaP kanahka (? < sm)
’kelmu nesteen pinnalla’ | vi (Wied) kanap (mon.
-pid), kaane ’kanahka oluen pinnalla’, kanastada,
kaanetada ’tulla kanahkaiseksi; homehtua’,
kanastus ’kanahka, home; lima; hilse’ | li
k%oC n, k%oC nqz ’kanahka; sieni (puissa t. seinässä);
nystermä (ihon t. puun pinnassa)’
? = votj (Wied) kan/ziny ’homehtua, tulla
kanahkaan’, kan/zem ’home, kanahka’
tai ? < germ, vrt. ns Kahm, Kahn ’kanahka
(juoman pinnalla)’, kys k5am, k5an, holl kaam, kholl
kaem, kaen (? < rom, vrt. prov cano, chano, mransk
chanes < lat cana ’harmaa likakerros viinin
pinnalla’).
Vi kaane(tada) ja li k%oC nqz (? < *kahne-)
voivat ehkä kuulua samaan pesyeeseen kuin s. v.
kahnettua mainitut sanat; ne voivat myös olla
myöhempiä as lainoja, kuten ainakin vi vanh.
ka(a)mad (Hupel), ka(a)mind (Hiidenmaa; Wied)
’kanahka’. Vi kaane(tada) sanassa voi olla myös
kaas (g. kaane) ’kansi’ sanan vaikutusta.
Ganander 1786 NFL 1 326a (sm ~ vi), Lindström 1859
KeltGerm 55 (~ kys), Lönnrot 1874 SRS 1 479 (~ saks),
VW 1 1874 74 (+ li), *Toivonen 1914–22 FUF 15 81–83
(ims ? < germ; vi kaane, kama ? < saks), Uotila Vir 1930
174–75 (ims ~ ? votj), Kettunen 1938 LivW 150 (li ~ sm
kanettua), Ruoppila Vir 1938 207, SKES 1955 155, EEW
1982–83 687.

kanaali (As 1756; paik. et. länsimurt.) ’Kanal’,
yleisk. nyk. melkein vain maantiet. nimissä
(Englannin kanaali jne.), 1800-luvulla yleisemmin
ennen kanava sanan leviämistä (ks. kanava1)
< nr kanal ’kanava, vesiväylä; johtoputki’ (=
nt kanal, mas kanal, ns Kanal, engl canal, mransk
chanal, canal, ital canale) < lat canalis mm.
’vesi-, viemärijohto, -oja’, johd. sanasta canna, kr
kánna ’putki’.
Renvall 1823 SSK 1 157 (sm < ruots), Renkonen 1954
Avainsanoja 180–81.

kanalja (Lönnr 1874; eri tahoilla murt.) ’lurjus,
ryökäle / Schurke, Kanaille’ ~ ka kanalja, kanalie,
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kanarja, (Tver) konalja id. | vi kanaljas, murt.
(Wied) karnalje, karnallias id.
< nr kanalje, murt. karnalje, kanarjil id., joka
samoin kuin nt kanalje, ns Kanaille < ransk
canaïlle ’id.; roskaväki, alhaiso’ < ital canaglia
’koiralauma’ (johd. ital sanasta cane ’koira’ < lat
canis id.). — Sm itämurt. muodot ilm. ainakin
ositt. (ehkä ka välit.) < ven kanáƒlja, murt.
kanárja, konálja jne. (< puol < ransk).
Wichmann 1893 Suomi 3:6:3 18 (sm < nr), Airila Vir 1933
469 (+ ka), Karsten 1943 FmS 9:2 169, Renkonen 1954
Avainsanoja 174–75, SKES 1955 155.

kana(n)varas (Gan 1786; yl.) ’lakittoman
pilkkanimi / Spottwort für einen Barhäuptigen’.
Käännöslaina samaa merkitsevästä nr murt.
sanasta hönstjuv. Nimitys tunnetaan mm. myös
norj hønsetyv, saks Hahndieb, Hühnerdieb, ven
murt. kurohvát, kurocáp (kúra ’kana’, hvat, cap
’sieppaaja’).
Wessman Vir 1916 121 (sm ~ nr murt. Sm), SKES 1955
155.

kanava1 (SSV 1833) ’Kanal’
< ven kanáva ’oja’ (luult., kuten myös ukr
kanáva id. < puol kanaﬁl < saks Kanal t. ransk
canal, ks. kanaali). — Sm:ssa alk. itämurt. sana,
joka alkoi 1800-luvun puolivälissä levitä
kirjakieleen ja muihin murteisiimme. Sanan
leviämiseen vaikuttivat erityisesti Saimaan
kanavan rakentamisen aikoihin v. 1844–55
ilmestyneen viikkolehden Maamiehen ystävä eräät
kirjoitukset sekä v. 1845–47 ilmestynyt viikkolehti
Kanava. — Omia eriaikaisia ven lainoja ovat ink
kann5ava ’kaivettu oja’ | ka kanoava ’id.; (uud. <
sm) kanava’ | ly ve kanau, kanav ’kaivettu oja;
myllyn kanava’ | va kanava ’oja’ | vi (Wied)
kanav (g. -i) ’kanava’.
Ahlqvist 1856 WotGr 127 (va < ven), Ahlqvist Suomi 1857
91 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 118 (+ ka < ven),
Kujola 1944 LyS 105–06 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 93 (+
ve < ven), SKES 1955 155, Nissilä Vir 1956 56, Nirvi 1971
InkS 131–32 (ink < ven).

kanava2 (hajat. murt.), kanavakangas (1892)
’kaksiniitinen, harva (puuvilla- t. pellava)kangas,
jota käytetään mm. apukankaana

SSA

ristipistokirjonnassa sekä jäykistävänä välivuorina
/ Gitterleinwand, Kanevas’
< nr kanava (nyk. vain Sm), kan(e)va,
kan(e)vas, vur mm. kanfas, camfass (tansk
kannevas, isl kanifas, ns Kanevas, kas kanives
jne.) < ransk canevas id., alk. johd., jonka lähteenä
on vlat cannapum, lat cannabis ’hamppu’.
SAOB 13 1935 K 349–50.

kaneli1 (Raam 1642 caneli, VR 1644 caneeli; eri
tahoilla murt.) ’mauste / Zimt’
< mmr vur caneel, nr kanel, tansk kanel
’cinnamomum’ < kas kann%el (kys kan%el, ns Kaneel)
< ransk can(n)elle, demin. sanasta canne ’putki’ <
lat canna id. — LpN k5anëlâk (mon.) ’kaneli’ < nn;
vi kaneel < ruots t. kas.
Streng 1915 NRL 51, Renkonen 1954 Avainsanoja 180,
SKES 1955 155.

kaneli2 (Agr; EPohjanm Satak, paik. Häme Savo
PKarj) ’kaniini / Kaninchen’
< vur canile, kanil(e), cannill (rinn. kunil), nr
murt. Sm kanéäl ’kaniini’ < as kann%el, saks
künele << mransk con(n)il id. < klat caniculus, lat
cuniculus id. — Vi (Wied) kaanelik ’kaniini’ < as
kann%el. Vrt. kaniini.
Streng 1915 NRL 51, Karsten 1922 Fragen 78, Rapola 1953
Rr 59, SKES 1955 156 (s. v. kaniini), EEW 1982–83 621
(vi < as).

kanerva (Agr; yl.), murt. kanerma, kanarva
’kasvi Calluna vulgaris / Heidekraut’, paik. murt.
ja vanh. kirj. myös mm. ’sananjalka, suopursu,
variksenmarja’ ~ ink kanerva | ka kan(n)arvo,
kanarva, kanapro | ly kanabr(o) | ve kanab/r (g. an), kanambr (mon. –od) | va kanabro, kanebro,
(Kukk) kanerva | vi kanarbik, murt. mm.
kanar(ik), kanarep, kambarbik, kamarik,
kanerma, -o id. — Ka > lpT kanabor ’kanerva’,
ims > ven murt. kanábra, kalabra, kanubra jne.
’id.; suopursu’.
Porthan 1786 OS 4 143 (sm ~ vi), Sjögren 1853 IRJaSMat 1
152 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 87 (+ ve), Pogodin 1904 Severnorussk 31 (+
ka; ims > ven), Kalima 1915 OLR 107, T. I. Itkonen 1943
KV 22 49 (lp < ka), SKES 1955 55 (+ ly), EEW 1982–83
686.
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kangas1 (Martti n. 1580 ’sarka’; yl.) ’(gewebter)
Stoff’, kangaspuut (Jusl 1745), kankainen,
kankuri (Agr) ~ ink kankas ’tav. kotona kudottu
pellavakangas’, kankasp%ut | ka kankas id.,
kankaspuut, kankuri ’kankaan kutoja’ | ly ve
kangaz ’kotona kudottu t. kudottavana oleva
kangas; kangaspuut’ | va kangaz id., kangasp%ud |
vi kangas ’kangas’, kangaspuud, kangur
’kankuri, kutoja’ | li k5angaz ’kangas’ (> latv
kangas ’kangaspuut’), kangqp%ud, kankp%ud
’kangaspuut’, kangqr (? < vi) ’kankuri’ (sm >
lpN gagges ’(kotikutoinen) sarka’)
? < germ, vrt. ags gonge-wifre, gongel-w5∞æfre,
mn kpongurváfa, nn murt. kaangrova, kaangro, nr
murt. kang(e)ro, kångro, saks Kanker
’hämähäkki’ (pohjana germ *kang- ’kehrätä,
kutoa’; ags wifre, w5∞æfre, mn váfa ’kutoja’). —
Sm sanoja on pidetty myös omapohjaisina.
Ahlqvist 1856 WotGr 127 (sm ~ va), Wiedemann 1856
MélR 3 182 (+ vi), Blomstedt 1869 HB 69 (sm ~ lp),
Thomsen 1869 GSI 40–41 (kankuri omap.), Grimm 1873
DW 5:1 163 (ims < germ), VW 1 1874 72 (kangas ~
kankea), Qvigstad 1881 Beiträge 66 (lp < sm), Thomsen
1890 BFB 257 (+ li (> latv), ~ kankea), *Karsten 1915 GFL
95 (< germ), Collinder 1932 Urgerm 45 (+ ka), Kettunen
1938 LivW 105 (li kangqr ? < vi), SKES 1955 155 (? <
germ), EEW 1982–83 689 (~ kankea).

kangas2 (JCajanus 1683; yl.), rinn. kangar (:
kankaren; Hemm 1616 cangared o: kankaret tai
kankareet), kankari (Jusl 1745), kankaro (Schr
1637) ’kuiva metsämaa / trockener Waldboden,
Heide’ ~ ink kankas (g. kankahan) | ka kankas,
kangas id. | ly kangas: k.-mua ’kangasmaa’ | ve
kangaz ’kuiva, kumpareinen maa’ | vi kanger,
kangur ’kiviröykkiö, sorakumpu’ | li k5anga/r
’harjanne, kumpu; särkkä’ (li > latv kangars
’vuorenselänne’, murt. ka7n7geri, ka7neri ’pitkät
särkät’ ja > Balt saks pn. Kangern, ehkä latv
välityksellä; sm > nr murt. Sm kanga:
sanndkanga ’hiekkaharju’; us. myös pn:issä; ven
murt. pn. kangas-, kanga«s-: mm. kanga«s-navolok
(’-niemi’) < sm tai ka)
= ? tvser kanga ’laiha, laihtunut; karu, kuiva
(maa); kuivunut puu’ | ?? vogL konoko ’kapea
kannas’.
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Ahrens 1843 GrEhstn 116 (sm kangar ~ vi; Balt saks
liiviläisajalta), Thomsen 1890 BFB 257 (+ li > latv; ~ sm
kangas), Doss 1896 KorrespBlatt 39 25–26 (+ ka),
Wichmann 1913–18 SUSA 30:6 24 (+ tvser), Kiparsky 1936
MSNPh 11 39 (Balt saks joko < li tai < latv), Ruoppila Vir
1943 84 (ims > ven), Sebestyén-Németh 1944–48 NyK 52
344 (+ vog), SKES 1955 155 (+ ly ve), Wessman 1956–57
FmS 17–18 31, Honti 1973 NyK 75 206, UEW 1988 126–
27.

kangastaa (Gan 1786; laajalti murt.), kangastella
(JWegelius 1747), kangartaa (paik. lounmurt.)
’näkyä korkealla (horisontin yläpuolella,
todellista lähempänä); häämöttää, siintää etäällä
(myös kuv.) / als Luftspiegelung zu sehen sein;
schwach, in der Ferne zu sehen sein’, kangastus
(Europ 1853) ’näköharha: katsojan korkeudella
oleva esine, laiva, saari jne. näkyy todellista
ylempänä t. alempana; fata morgana’ ~ ka
kankastoa (Korpiselkä; < sm) ’kangastaa, välkkyä,
kuultaa’ | vi koillmurt. kangastada (? < sm)
’kangastaa’, vrt. myös murt. kanastada, (Wied)
kYongastada id.
Ilm. s. v. kangas2 mainittujen sanojen johd:ia.
Eurén 1860 SRS 113 (♦ kangas ’nummi’), VW 1 1874 5–6
(sm ~ vi), *Hakulinen Vir 1949 201–02, SKES 1955 156,
EEW 1982–83 690.

kania (Eurén 1860, Kal; paik. KaakkHäme
kaakkmurt.) ’valmistaa, suoria, kaunistaa, siistiä
(esim. ulkoasuaan) / richten, (sich heraus)putzen’,
kanea ’hyvä, kaunis’ ~ ka kanie (etup. kansanr.)
’somistaa, sievistää, valmistaa’ | ? vi murt. (Wied)
kannida ’siistiä, siivota; pitää puhtaana ja
järjestyksessä’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 14 (sm ~ vi), EEW 1982–83 694
(vi murt. kanni- lastenk. ♦ kauni-).

kaniini (Raam 1642 canini), puhek. ja murt.
myös kani ’Kaninchen’
< vur nr kanin < kas kan‰ın, kon‰ın (ns
Kaninchen) < mransk con(n)in < klat caniculus, lat
cuniculus id. — Vi kaanin-: kaaninjänes (Wied)
’kaniini’ < saks.
Renvall 1823 SSK 1 158 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
51, SKES 1955 156, EEW 1982–83 621.
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kankea (Agr; yl.) ’jäykkä, kova, taipumaton /
steif’, kangistaa, -ua, kangertaa ~ ink kankia
’jäykkä; (tuulesta) kova ja kylmä’ | ka kankie
’jäykkä’ | ve kanged ’id.; kömpelö, kangerteleva’ |
va kank(ea ’jäykkä’ | vi kange ’vahva, väkevä
(mies, juoma); raju (tuuli); jäykkä, kohmeinen’,
kangelane ’sankari, urho’, kangestada ’jäykistää,
jähmettää’, kangestuda ’jäykistyä, jähmettyä’ | li
kanktq ’kankea’ (sm > lpN gag |gâd (In) ’jäykkä;
uppiniskainen’)
? = mdE kanks(t)omoms ’jäykistyä, kangistua
paikalleen’.
Voi olla johd. sanasta kanki, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 328a (sm ~ vi), Budenz 1867 NyK 6
389 (+ li), VW 1 1874 71 (sm vi li ~ lp; ♦ kanki), Ahlqvist
1877 SKR 59 (♦ kanki), Qvigstad 1881 Beiträge 66,
Nielsen 1902 SUST 20 126, T. I. Itkonen 1928 SUST 58 26
(sm > lp), Kettunen 1938 LivW 105 (+ ve), Posti 1942
SUST 85 231, SKES 1955 156, Heikkilä 1967 Sananj 9 74
(+ ? md).

kanki (Agr; yl.) ’(rauta)tanko / (Eisen)stange’,
kangeta ’vääntää, vivuta kangen avulla’, kangota
id. ~ ink kanki ’seiväs, kanki’ | ka kanki ’puinen t.
(harv.) rautainen kanki, tanko; saippuatanko’,
kankita, kanketa ’vääntää kangella’ | ly kang(i) |
ve kang, ka7ng7 | va kanki ’kanki’ (< sm) | vi kang (g.
-e t. -i) ’kanki, tanko, vipu; (E) jousi’, kangutada
’kääntää kangella, vääntää, kammeta; pingottaa’.
— Ims taholta sana on lainautunut lappiin kahtena
kerrostumana: vanhempi laina on lpN gag |gâ (Lu)
’kanki’, N gag |gât (In Ko Kld T) ’kangeta,
vääntää’, nuorempi lpN gan |gâ (In Ko) ’kanki’.
Ks. myös kankea.
VW 1 1874 71 (sm ~ vi), Lönnrot 1874 SRS 1 483 (~
kankea), Qvigstad 1881 Beiträge 1881 66 (sm ~ lp),
Karsten 1915 GFL 144 (sm ~ ka; < germ), T. I. Itkonen
1928 SUST 58 26 (lp < sm), SKES 1955 156 (+ ly ve va).

kankku1 (Eurén 1860; itämurt., paik. Häme
Pohjanm) ’lonkka, reisi, pakarat / Hüfte,
Oberschenkel, Gesäß’
< nr skank, murt. skånk(a), Sm skankko ’reisi,
koipi’, nn skank, skonk ’reisiluu’, nt skank ’sääri’
(= ags scanca, engl shank ’reisiluun alaosa’, kas
schenke, ns Schenkel demin. ’reisi’); germ sana
lienee alkuaan sama kuin s. v. kankku2 mainitut
sanat; vrt. kinkku ja konkka.

SSA
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Johd. sanasta kanta, ks. tätä.
Wiklund 1917 IF 38 100, Karsten 1943 FmS 9:2 164,
SKES 1955 156.

kankku2 (JuslP, Gan 1786; Pohjanm Länsip,
paik. Häme) ’ontuva; huonokuntoinen ihminen,
eläin (esim. hevosluuska) t. kasvi; häijy, ilkeä
ihminen / lahm; Klepper, kränklicher Mensch,
kümmernde Pflanze; bösartiger Mensch’,
kankuta, kankuttaa ’ontua, mennä hoipperoida’
< nr murt. Sm skank ’vino, kiero, väärä’ (= nt
skank ’rampa, halvautunut’) < germ *skanka-. Sm
sanan merkitykseen ositt. vaikuttanut kenkku, ks.
myös konkka.
Karsten 1936 FmS 4 466, SKES 1955 156.

kannas ’kahden veden, suon tms. välinen kapea
maakaista / Landenge’; merk. murt. myös ’reen
tms. jalaksen takapää; rakovalkean pölkkyjä
erillään pitävä kapula, (1797) kannatinruode’ ~ ka
kannas ’kahden veden t. suon välinen
maakaistale’.
Johd. sanasta kanta, ks. tätä.
Eurén 1860 SRS 114 (♦ kanta), SKES 1955 157.

kanne (Agr; yl.) ’syyte (lakik.), kantelu, valitus /
Klage, Anklage’, merk. myös (heng. kiel.
Agricolasta 1800-luvulle) ’vaikerrus,
valitushuuto, tunnonvaiva tms.; (murt.) sivuun
painava tuuli’, hankikanne ’hangen kantavuus;
hankiainen’ ~ ka kanne (< sm) ’kanne (lakik.);
juorupuhe’, vrt. vi kanne (g. kande t. kandme)
’kantaminen; kantoripa, kannatin; lehmän
synnyttimet’ (vi sanassa yhtyneinä sm sanojen
kanne ja kannin vastineet).
Johd. verbistä kantaa, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 30 (♦ kantaa), SKES 1955 157.

kannel ks. kantele.
kannikka (Renv 1823; yl.), murt. mm. kannikas,
kantura ’leivänkimpale, vars. kuivettunut leivän
syrjäpala; (murt.) pakara, takapuoli / hartes
Randstück, Knust; Gesäß’ ~ ink kannikka ’leivän
syrjäpala’ | ka kannikka, -o ’(tav. leivän) reuna,
kanta’ | va kannikk(e | vi kannikas ’leivänkannikka;
(Wied myös) pakara’.

Ahrens 1843 GrEhstn 116 (vi ~ sm ♦ kanta), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (+ va), SKES 1955 157, EEW 1982–83 694.

kannu (Agr; yl.) ’Kanne’, vanh. ja murt. myös
’yksikorvainen, puinen juoma-astia, tuoppi; n. 2,6
litran vetoinen astiamitta; mehiläiskenno’ ~ ink
kannu ’n. 10–15 litran vetoinen suljettava puinen
maidon kuljetusastia’ (? < sm) | ka kannu ’kannu;
mehiläiskenno’ (? < sm)
< nr mmr mn kanna ’kannu, (nesteen) kaatotai juoma-astia; astiamitta’. — Ilm. sm > lpN
gad |no (Lu Ko) ’astiamitta, juoma-astia’, In kiannu
(vanhempi laina), kannu (uudempi laina); vi kann
(g. kanni) ’juoma-astia; astiamitta’ < kas Kanne
id. > latv ka%n, kanna ’kannu, tuoppi, astiamitta;
mehiläiskenno’, josta ehkä li k%ona id.
Renvall 1823 SSK 1 459 (sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare
226 (lpIn ~ sm), Thomsen 1869 GSI 120 (+ li latv
välityksellä < ruots; vi kann, -i < saks), Qvigstad 1881
Beiträge 123, Qvigstad 1893 NL 158 (lp < sk, osin sm
välityksellä), SKES 1955 156, Ruoppila 1967 KanKansank
132–33.

kannus1 (Schr 1637; yl.) ’Sporn’, kannustaa
’painaa, iskeä kannuksilla; (etup. itämurt.
kukosta) astua, polkea kanaa; (kuv.) innostaa,
yllyttää, kiihottaa’, kannustin ’ratsastajan kannus;
kiihoke, yllyke’, kannustus jne. ~ ink
kukoinkannus ’kukon kannus’ | ka kannus
’eläimen (tav. kukon) kannus; verkon painojen
kannatusnuora’, kannustoa ’(kukosta) polkea;
(Tver) yllyttää, saada (kutsumatta) tulemaan’,
kannussin ’kukon tai koiran kannus;
jalustinnuora’ | ve kuk{iinkandus ’kukon kannus’,
kando«stada, –ustada ’(kukosta) polkea kanaa’ |
va kannuz ’(kukon) kannus’, kannoss(ed ’reen
kannakset’ | vi kannus ’ratsastajan t. kukon
kannus, (murt.) reen jalasten takapää(t)’,
kannustada ’kannustaa hevosta; innostaa’ | li
k5andqks, k5anduks ’ratsastajan t. kukon kannus’.
Johd. sanasta kanta, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 331a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
127 (sm ~ vi va), Lönnrot 1874 SRS 1 486 (♦ kanta),
Kettunen 1938 LivW 112 (+ li), Posti 1942 SUST 85 164,
SKES 1955 156 (+ ve).
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kannus2 (JuslP »Sodankylä»; Rovaniemi)
’lappalaisten noitarumpu / Zaubertrommel der
Lappen’ ~ ? kaP (run.) -kannus: »Itse noita
sortuoho, Satakannus kaatuoho»
? = lp gobdes, govdes (Pi Lu), Kld k%u´mdes, T
k{iÄq´mdes ’noitarumpu’ (lpKld > ka kontakka id.).
Lp sana on johd. sanasta N goaw |de, T (Gen)
k{iÄqmte, joka on sm kansi sanan vastine (ks. tätä).
Myös sm kannus voi olla johd. kansi sanasta.
Scheffer 1673 Lapponia 122–23 (aiemmin ilmestyneeseen
M. Joh. Tornaeuksen kirjaseen viitaten: kannus ja quobdas
’noitarumpu’ kumpikin lp sanoja), Reinholm 1853
HednDop 32 (sm < lp), Donner 1880 JämfLex 54 (♦ kansi),
Thomsen 1890 BFB 179 (epäillen ♦ kansi), Wiklund 1896
SUST 10 96–97, 228 (sm ~ lp), Äimä 1908 SUSA 25:1 28
(ka kontakka < lp), *Manker 1938 Zaubertrommel 1 154, *T.
I. Itkonen 1956 Osma 1955 45, SKES 1955 157, *Haavio
1967 SMyt 297–300.

kansa (Agr; yl.) ’Volk’, yhd. kansakunta
(Forseen ’kyläyhteisö’ 1738‚ nykymerk. As
1756), kansatiede (Varelius 1847), kansanlaulu
(Wikman 1829) jne., johd. kansalainen,
kansallinen (nykymerkityksissä Gottlund 1828),
molemmilla murt. merk. ’seuralainen’ ~ ink
kansa ’kansa, väki’ | ka kansa ’joukko, väki,
kansa, perhe; seura, toveri, kumppani’,
kansakundu (loits., Suistamo, Gen), kansoveh
’väki, joukko, kansa’ | ve kanz ’perhe; pesye,
poikue’ | va (Kukk) kansa ’kansa’ | vi kaasa, E
kaas (g. kaasa) ’puoliso, vaimo, toveri’, abikaasa
’aviopuoliso’, kaaslane, (Wied) kaasalane, -line
’seuralainen, toveri’ | li k%ozgqnd, k5aznqgqd (<
*kansakunta) ’häät’ (li > latv k5azas id.; sm > lpN
murt. gan |se ’kansa’, Lu kans5a ’köyhät’)
joko = lp guos |se ’vieras; (Kld T) rikas’
(jollei *-ns- >> lp -zz-, Kld T -nc-, jolloin vastine
olisi lp gaz |ze (E In Ko Kld T) mm. ’väki,
talonväki, seura, kumppani; (Ko myös) joukko,
kansa’; jälkimmäinen sana voi myös olla hyvin
vanha laina ksm:sta) | ? tvser kuzÄqk, kut«sÄqk
’myötäjäiset’ | votj kuz ’pari’, kuzo ’parillinen’ |
syrj goz, YS g?oz, J guz ’pari’, gozja ’pari; mies
ja vaimo’ (tähän toisinaan liitetty unk házas
’naimisissa oleva’ on johd. unk sanasta ház
’talo’)
tai < vkgerm *xans5a, germ *hans%o, vrt. goot
hansa ’joukko, sotilasjoukko’, ags h%os ’seura,
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joukko’, mys hansa ’soturijoukko’, kys hanse
’kauppaseura’. Ks. myös kanssa.
Ahrens 1843 GrEhstn 52 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 529 (? < germ), Sjögren 1856 MélR 3 184–85
(+ va), Thomsen 1869 GSI 120 (+ ka lp; ims < germ),
Budenz 1869 UgrSprSt 1 33 (sm lp gazze syrj unk), Setälä
1890–91 ÄH 361, 363 (+ ve li), Qvigstad 1893 NL 11 (lp
gazze < sm), Setälä 1906 SUSA 23:1 35–36 (ims ? < germ),
Setälä Valvoja 1911 3 (+ votj), Toivonen 1928 FUF 19
205, 245, Lagercrantz 1939 LpWsch 266 (lp gan |sa, -e <
sm), SKES 1955 156, Bergsland Vir 1965 153–55 (lp
guos|se = ims; tvser), Hakulinen 1969 SSK 55–56,
Koivulehto Vir 1976 251–53 (< germ), Häkkinen 1987 ES
89, UEW 1988 645.

kansi (Schr 1637; yl.) ’Deckel’, kattaa (ks. tätä) ~
ink kans (g. kannen) ’pöytä’ | ka kansi ’(astian,
kaivon jne.) kansi; matala, laakeapohjainen,
ropeen tapainen tuohi- t. päreastia’ | va k5asi (g.
k5an%(e) ’kansi’ | vi kaas (g. kaane) | li k%o7nt«s (mon.
k%ondqd) id.
= lpN goaw |de ’ulkoneva katto, seinätön
tolppien varassa oleva katos’, T (Gen) k{iÄqmte
’selkämä, jalkapöytä’, Kld koamples, T koamtalas
’kansi’ | mdE kundo, M kunda ’kansi’, E
/seƒlmekun(d)o, M /selmÄqkuna ’silmäluomi’ | tvser
komdÄqs« ’kansi’, «sinƒt/sa-komdÄqs« ’silmäluomi’ | syrj
kud: /sin-kud ’silmäluomi’, k{id: kud-k{id
’pärekopan kansi’ (kud ’pärekoppa’ ~ votj kud{i id.
< t«suv).
Ahrens 1843 GrEhstn 52 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
128 (+ va), Wiedemann 1859 MélR 3 716 (+ li), Anderson
1879 Studien 160 (+ tvser), Genetz 1879 ÉrtNySzt 8:3 35 (+
lp), Setälä 1896 SUSA 14:3 28 (+ md), Setälä 1911–12
FUFA 12 77–78 (+ syrj), Szinnyei 1927 NyH7 41, T. I.
Itkonen 1928 SUST 58 28, Räsänen Vir 1947 165 (sgr ~
tung: ultVsa kumta, negidal komta ’kansi’), Toivonen 1949
STEP 182 (ims *kamte- ~ lp md *komta-), SKES 1955 157,
FUV 1955 149, Lytkin & Guljajev 1970 KESK 143–44,
UEW 1988 671 (? syrj).

kansleri (Martti n. 1580 »kuningan
cantzelereildä», Raam 1642 canssleri) ’eräiden
korkeita hallinnollisia tehtäviä hoitavien
virkamiesten nimitys / Kanzler’
< vur cantzeler, cantzle(e)r, mmr canzelär,
kantzeler, mn kanceller < kys kanzeler, kanzelære
(ns Kanzler, engl chancellor jne.) < mlat klat
cancellarius, johd. klat sanasta cancelli

SSA

’ristikkoaitaus, josta kuninkaalliset määräykset
keskiajalla luettiin’.
Streng 1915 NRL 51.

kanslia (asiak. 1584 illat. cantzelijhin, Schr 1637
cantzli) ’virkahuone, virasto / Amt, Sekretariat,
Kanzlei’
< vur cantzlij, cantzellij ’id.; kanslian
virkamiehistö’ (< kys kanzelie < mlat klat cancelli
’aidat; aitaus’), ks. kansleri.
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< mmr skanz, vur skants (1526), nr skans
’vallitus, varustus; sotalaivan lujasti varustettu
peräosa t. keulakansi (1691); laivan miehistösuoja
(1766)’ < kas schantze, kys schanze ’risukimppu;
(risukimpuin vahvistettu) vallitus’, uys ns
Schanze ’id.; 16.–18. vuosisadan sotalaivojen
korkea peräosa, jota suojasivat risukimput ja
köysiverkot; (>) laivan miehistösuoja’. — Vi
kants ’vallitus, linnoitus’ < saks. Vrt. kantsata.
Streng 1915 NRL 52–53 (sm < ruots), SKES 1955 157,
EEW 1982–83 695.

Streng 1915 NRL 52, Koukkunen 1990 Atomi 217–18.

Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Palander 1819
DissEtym 10 (+ vi -ka, -ga), Renvall 1823 SSK 1 159
(kansa, kanssa pro kansassa), Sjögren 1849 MélR 1 235 (+
li), Thomsen 1869 GSI 120–21, *Genetz 1890 Partikk 113–
14, 176–77 (+ va), Ojansuu 1916 SKTT 142 (sm kaa, kää
Suomenl. saaret, Vehkalahti ? < vi), *Ikola Vir 1935 451–
57, SKES 1955 157, *Oinas 1961 SUST 123 52–55 (ka <
sm), Ruoppila 1967 KalKansank 133, EEW 1982–83 613,
Häkkinen 1987 ES 89.

kanta (Agr; yl.) ’tyvi-, kiinnittymisosa; takaosa;
jalkineen korko; juuri, pohja, alkuperä, perusta;
(uud.) asennoituminen, näkökanta / Grund, Basis,
Ansatzstelle; Schuhabsatz; Ursprung;
Standpunkt’, kantapää; ks. erikseen kannikka,
kannus, kannas ~ ink kanta ’kantapää, kanta;
verkon silmän solmu; syy, (asiain)tila’ | ka kanta
’juuri-, tyviosa, kiinnike, kanta; kantapää,
jalkineen korko, jalaksen t. suksen takaosa; suku,
juuri, synty-, alkuperä; sukupolvi; perusta, pohja;
(asiain)tila’, kantapeä ’kantapää’ | ly kand((e),
kando (mon. kandad) ’kantapää; jalkineen kanta,
korko; värttinän paksumpi alapää’ | veE kand (g. an), P kand (mon. -od) ’kantapää’ | va kanta
’kantapää’ | vi kand (g. kanna) ’(jalan, sukan,
saappaan) kanta; kantapää; jalansija’ | li k%uonda
’kantapää’ (ims > lpN gad |do (Ko Kld T)
’kantapää’)
? = vogL k%(ent, P x5anta ’aitan jalka’ | ostjI kant,
E xont, P xont ’id., (E) yhdellä pylväällä seisovan
metsäaitan jalan päähän tehty ristikko, jonka
varaan lattia tehdään’ (voivat olla myös kontti2
sanan vastineita, ks. tätä). — Ims sanueeseen
verrattujen ’ranta’ ja ’vieri’ merkityksisten sanojen
(lp gad |de ’ranta’, vogI xantnq (lat.-muotoinen
postp.) ’luo, viereen’) kuuluminen tähän yhteyteen
on epätodennäköistä. Vrt. kanto.

kanssi, skanssi, vanh. (s)kantsi (Agr mon. cantzit,
scantzit jne.) ’vallitus, (kenttä)varustus, (sota)leiri
/ Schanze’, myöh. (ehkä vasta 1800-luv.:
Stjerncreutz 1863) kanssi, sk- myös ’isoissa sotat. kauppalaivoissa oleva katettu yläkannen osa;
laivan keulassa oleva (ruumasta erotettu)
miehistösuoja’

Ahrens 1843 GrEhstn 116 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
127 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (+ ve), Donner 1879
Verwandtschaft 20 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 468 (+ ka),
Uotila 1938 SyrjChr 79 (? + lp gad |de, syrj g{id ’nuotan t.
haavin perä; viikatteen kädensija; joenmutka’), Liimola Vir
1945 214 (? + vog xantnq), SKES 1955 157 (+ ly; ims ? ~ lp
gad |de, syrj g{id, vog xantnq), FUV 1955 85 (sm kanta, kanto
~ vog k%(ent, ostj), DEWOS 1972 516 (samoin), Häkkinen

kanssa (Agr; yl.), murt. myös kansa, kansaC ,
kans, kansas(sa), kansahna-, kansana, kansna,
kanhna, kanh, kaas, kaa, kää, kah ’kera, -lla / mit’,
cansahan (Martti n. 1580) ’sekaan, mukaan,
joukkoon’, vrt. ka kanssa, kansa, kan«za (harv., ? <
sm), ota kan«zaha«s ’ota seuraasi, mukaasi’,
kanzalleh ’joukolla’ | va k5asa ’kanssa, kera’, -k5a
(komit. pääte: esim. koir5ak5a) | vi kaasas ’kanssa,
mukana’, kaasa ’keralle, mukaan’, kaa, (vanh.)
kaas, kas, kaan ’myös’, viime mainitut 1600luvulta us. komit. päätteen tapaan, niistä myöh. ga: esim. pojaga ’pojan kera, poikineen’ | li
ka, kah ’myös’, -ks, -kqks (komit. pääte:
p%uogaks ’pojan kera’).
Osaksi = kansa (ks. tätä), osaksi tämän sanan
eri sijamuotoja, esim. lat. kansaC , iness. kansassa,
josta painottomassa asemassa > kanssa jne.

SSA

1987 ES 90, UEW 1988 123 (sm kanta, kanto ~ vog k%(ent,
ostj; ? ~ lp gad |de, syrj, vog xantnq).
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< nr kanta id. Vrt. kantti.
Lönnrot 1874 SRS 1 491, SKES 1955 158.

kantaa (Agr; yl.) ’tragen’, kannattaa ’pitää
pystyssä, tukea; maksaa vaivan’, kannatus,
kantamus, kannike, kannella (lakik. Martti n.
1580); kanne (ks. tätä) ~ ink kant5a ’kantaa; olla
raskaana; kannattaa (tehdä jtak)’, kannatt5a ’kestää
(painoa); kärsiä; maksaa vaivan’ | ka kantoa
’kantaa, kuljettaa; olla raskaana; kestää (painoa);
kestää, kärsiä, sietää’, kannattoa ’pitää koholla,
kantaa, tukea, kannattaa; puolustaa, auttaa;
maksaa vaivan’, kannella ’kuljetella; (kuv.)
kuljettaa juoruja’ | ly kantta ’kantaa; lennättää;
poikia (lehmä)’, kandattada ’viedä, kuljettaa’ | ve
kanta, kata (prs. kandan) ’kantaa, viedä; poikia,
olla tiineenä (lehmä)’, ka7nd' ita ’kantaa’,
kandatada ’tuiskuttaa täyteen’, kandam
’kantamus’ | va kant5a ’kantaa’, kann%(e ’kannin’ | vi
kanda ’kantaa; kannattaa; kestää, sietää; tuottaa
(hedelmää); olla raskaana’, kannatada ’kärsiä,
kestää, sietää’, kandam ’kantamus’ | li kandq
’kantaa; kestää, sietää; munia’, k5andatq ’kestää,
sietää, kärsiä’, k5andam ’kantamus, taakka’
= lp guod |det ’kantaa, kannattaa (jää); kärsiä,
sietää; vetää (virta); poikia; munia; valittaa,
kannella’ | mdE kandoms, M kandÄqms ’kantaa,
tuoda’ | tvserL kandem, I kondem id. | vogL kunt-, P
x%unt- ’kantaa; nostaa selkäänsä’ | ostjI kantqm-, E
xontqm-, P xontqm- ’kantaa selässään, nostaa
selkäänsä’ || samJr x5ana- ’kantaa’ | Jn hadda’kantaa, viedä (pois)’ | T kuandaC a- | slk kuenda- |
Km kun-, kundo- | Kb kunald{i- | M kand{i- id. —
Vog ja ostj verbejä on myös pidetty johd:ina s. v.
kontti1 mainituista ’kantamusta’ merk. sanoista.
Ganander 1786 NFL 1 329 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch
63 (+ tvser), Castrén Suomi 1845 178 (+ samJr), Lindström
Suomi 1852 33 (+ md), Lönnrot 1854 Enare 231 (+ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
87 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 155 (md), VW 1 1874 16
(+ li slk; vog x%ut ’taakka, mytty’), Setälä 1902–03 FUF 2
243 (+ ostj), Setälä 1912–14 FUFA 12 81 (+ samJn T),
SKES 1955 157–58 (+ ka ly, vog x%unt-), FUV 1955 22,
Häkkinen 1987 ES 91, UEW 1988 124.

kantata1 (As 1729; puhek. ja murt. yl., ei Ink)
’reunustaa / einfassen, besäumen’ ~ ka (Ilomantsi
Vitele) kantata ’syrjätä, särmätä’

kantata2 (Renv 1823; laajalti murt.) ’laulaa,
veisata; kerrata virren t. laulun loppusäe; vastata
(lukkari papin) messuamiseen / (Kirchengesänge)
singen, respondieren’, paik. myös ’matkia,
toistella samaa asiaa, väittää vastaan’
< klat cantare ’laulaa’.
Lönnrot 1874 SRS 1 491, Vir 1898 106, *Toivonen Vir
1945 184, SKES 1955 158.

kantele (Agr), kannel, kantelo (Gan 1786)
’finnische Zither, Kantele’, vanh. kiel. myös
’harppu’ ~ ink kannel ’kantele’ | ka kanteleh | ly
kandal(eh, kand(el(eh | ve kandel | va (Tsv) kann(el
(mon. kann(el(ed) | vi kannel (g. kandle), kandle |
li k5andla, k5andal id. (sm > lpN gan |del, In
kaddalas ’kantele’ ja nr (kirjall. 1800-luvulta alk.)
kandele, kantelo)
? < baltt, vrt. liett kaYnkles, latv kokle ’kantele’
(päinvastaistakin lainasuuntaa pidetty
mahdollisena), vrt. myös ven gúsli (< *gposl¥ı <
*gandtli). Ims sanaa on pidetty
omapohjaisenakin, kansi t. kanta sanan
johdoksena.
Wexionius 1650 3:10 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth
1 375 (ims < ven), VW 1 1874 11 (+ ve li; sm > lp),
Europaeus 1859 (kirjeessä Lönnrotille, Suomi 3:4 187; sm
~ liett), Ahlqvist 1879 EtymLex 100 (sm < liett), Donner
1884 TechmZ 1 269 (♦ kansi), Thomsen 1890 BFB 178–81
(+ ka va; ims < baltt), Anderson 1896 TDASR 3 122 (lp
koamtalas ’kansi’ = sm kantele, omap.), Mikkola 1925 KV
5 89–91 (? ♦ kanta), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 28–29 (♦
kansi), SAOB 13 1935 K 410 (sm > nr), *Kalima 1936 BL
106–07 (ims ? < baltt tai omap. ♦ kanta tai kansi), SKES
1955 156 (+ ly), *Nieminen 1963 StF 10:2 3–43 (ims <
baltt), Kiparsky 1971 PF 21 274– 75 (ims kansi sanan johd.
kannel aiheuttanut baltt kielten sanan alku-k:n, kaYnkles <
kbaltt *gand-tlai).

kanto (Agr; yl.) ’(kaadetun) puun tyvi /
Baumstumpf’ ~ ink ka kanto | ly ve kand (mon. od) | va kanto | vi kand (g. kannu) | li kand (mon.
k5andqd) ’kanto’
= lpN guoddo (E U Pi Lu In Ko Kld) ’kanto;
maasta väännetty tai myrskyn kiskoma juurakko;
kaatunut puu’ | mdE kando, M kanda ’kaatunut
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puu’. Myös s. v. kanta mainitut obinugr kielten
’aitan jalkaa’ merkitsevät sanat voivat kuulua
tähän. On myös pidetty mahdollisena, että kanta
ja kanto ovat samaa alkuperää (jos myös lp ja md
sanojen alkup. merkitykseksi voidaan olettaa
’tyvi’). — Ims > ven konda ’kuivunut puu’ > syrj
konda id.
Ganander 1786 NFL 1 327 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
127 (+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 155 (+ md), VW 1 1874
17 (+ li; ~ kanta), Qvigstad 1881 Beiträge 77 (+ lp), Kalima
1910 SUST 29 64 (ims > ven > syrj), Kettunen 1922 LVeHA
2 23 (+ ve), SKES 1955 158 (+ ka ly), FUV 1955 85 (sm
kanta, kanto ~ lp md vog ostj), DEWOS 1972 516,
Häkkinen 1987 ES 90 (kanto ? ~ kanta), UEW 1988 123 (~
kanta).

kantsata (Lönnr 1874; Agr ymberinskantzauat
mon. 3. p.) ’ympäröidä varustuksilla, piirittää,
saartaa, pitää kiinni, jhk suljettuna (Kanteletar;
paik. LaatKarj) / verschanzen; belagern,
einschließen’, kantsaus (vanh.) ’piiritys, (? murt.
LaatKarj) kiusallinen asema, pinnepaikka’
< mmr skanza, vur skantza ’varustaa
suojamuurein, vallittaa’, nr murt. Sm skansa ’id.;
(Pohjanm) oikein tai väärin keinoin hankkia jtak’
(viimeksi mainittuun merkitykseen voisi perustua
kantsata (Eurén 1860; harv. ESavo PHäme), rinn.
kanssata, kantsia ’riidellä, torua, moittia’) < saks
schanzen ’vallittaa, ympäröidä varustuksilla’. Vrt.
kanssi.
J. Krohn 1887 Kanteletar3 444 (sm ~ ruots skans), Karsten
1943 FmS 9:2 164, SKES 1955 157.

kanttaanpyhä(t), kanttainpyhät (Gan 1786),
kanttauspyhät tai -päivät, kant(t)apyhä,
kanttausviikko (Flor 1688), kant(t)a-, kanttaa-,
kanttai-, kantanviikko (nimitykset nykymurt.
harv.) ’rukoussunnuntain ja helatorstain väliset
arkipäivät; helatorstaiviikko t. muu päivä t.
viikko, jonka aikana katolisella ajalla
juhlakulkueina ristiä kantaen kuljettiin talojen ja
peltojen ympäri ja laulettiin rukouksia /
Bittwoche, Bittage zwischen Rogate und
Himmelfahrt’
alkuosa lainattu, jälkiosa käännetty samojen
päivien tai saman viikon ruots nimityksistä, vrt. nr
gång(e)dag, murt. gångdagarne, gångdagahelgdagarne, gångdahelgen ’rukoussunnuntain ja
helatorstain väliset arkipäivät’, gångvecka
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’helatorstaiviikko’‚ mr gang(e)dagher id., mn
gang(daga)dagr, gangdagahelgr ’helatorstai ja
kolme sitä edeltävää arkea’, gangdagavika
’helatorstaiviikko’. — Sk > lpLu kanct5a, (LÖ)
kanta-peive ’toukokuun 1. päivä’, kanta-vakko
’vapunjälkeinen viikko’.
Qvigstad 1893 NL 163 (sm lp < sk), *Harva 1943 Suomi
101 55–56, *Toivonen Vir 1945 184–87, T. I. Itkonen Vir
1945 237, SKES 1955 158.

kantti (Gan 1786; puhek. ja murt.) ’syrjä, särmä,
laita, reuna / Kante, Rand, Seite’ ~ ka (Uhtua
Salmi < sm) kantti ’särmä, syrjä’
< nr kant id. (< kas kante = ns Kante id. > vi
kant ja li ka7nt).
Lönnrot 1874 SRS 1 492 (sm < ruots), Kettunen 1938 LivW
105 (li ~ latv kante, murt. ka%nt id. < kas), SKES 1955 158,
EEW 1982–83 695.

kanttori (Agr cãtor), murt. kanttoor(i),
kanttuor(i), kantturi, kanttuuri ’kirkkoveisuun
johtaja, lukkari / Kantor, Küster’ ~ ka kanttora
’kanttori’
< vur cantor, nr kantor id. < lat cantor
’laulaja; (klat) kirkkolaulaja’. — Vi murt. kanter
(g. -tri), kantor (g.-i) ’kanttori’ < Balt saks Kanter,
ns Kantor. Vrt. kantata2.
Streng 1915 NRL 53, SKES 1955 158, EEW 1982–83 695.

kanuuna (As 1790 canoni, 1805 kanunat)
’(pitkäputkinen) tykki / Kanone’
< nr kanon id. (< ns Kanone < ransk canon <
ital canone id., johd. lat sanasta canna ’putki’); nr
ja nn myös > lpN k5anun, kanownâ, E kannola id.;
saks > vi (Wied) kanun (g. -i) id.
SKES 1955 159, EEW 1982–83 697.

kapa (1703) ’(etup. Karj Savo Kain Pohjanm
Peräp) kuivattu kala t. (harv.) liha; (myös
hämmurt.) kuivettunut, pinttynyt lika, näljä;
huono, kelvoton esine / Stockfisch,
Trockenfleisch; angetrockneter Schmutz;
schlechter, untauglicher Gegenstand’, kapahauki, kala (As 1762; yl.), murt. kapakka ’pinttynyt lika;
jäätynyt, kova (esim. lumi, keli); kylmä,
pakkanen’, kapakoitua, kapaantua, kapettua,
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kapistua ’kuivua, kovettua, käpristyä
(kuivuuttaan)’ ~ ink kapa ’tuulessa kuivatettu
kala’ | ka kapa ’kuivattu kala t. linnun liha’,
kapahauki, -kala, -liha; kapakka, -o ’epätasaiseksi
jäätynyt t. kuivunut (maanpinta)’.
Luult. samaa alkuperää kuin s. v. kapista
mainitut sanat.
Rapola Vir 1953 169–70.

kapaista (vars. itämurt.) ’juosta vikkelästi,
keveästi; kavahtaa pystyyn, äkkiä kiivetä; sipaista
/ schnell (davon)laufen; aufspringen, schnell
erklimmen; anrühren’, kapastaa ’olla liikkeellä,
tepastella’, kapastella ’id.; (Jusl 1745)
liukastella’, kaparoita ’kiirehtiä’, kapata ’juosta
kovaa’, kapakka ’pieni, ketterä; vihuri’ ~ ink
kapaista ’sipaista kädellä’ | ka kapastoa ’kapaista;
kavahtaa äkkiä pystyyn’, kapassella(kseh) ’livetä;
kavuta; kulkea’ | vi kabada ’liikehtiä levottomasti;
siepata, varastaa’, kabatada ’olla levoton’,
kabeldada (Wied), kablutada ’pelätä, juosta
pakoon’.
Ainakin ositt. sama kantaa kuin kavuta (ks.
tätä), ositt. deskr. ainesta, johon vrt. kapera2; vi
sanassa myös verbin kaapata vaikutusta. Huom.
myös kipin kapin ’nopeasti’ ja kipittää, kipaista,
ks. kipata1.
kapakka (VR 1644; Flor 1678 capacko; yl.)
’väkijuomien tarjoilupaikka, krouvi / Schenke,
Kneipe’ ~ ink ka kapakka | ly ve kabak, mon. -ad
| va (Kukk) kapakka | vi kabak (g. -u, -i; Wied) id.
< ven kabák (ensies. 1563). Useissa sm
murteissa ilm. melko nuori sana; ims kielten sanat
ovat eriaikaisia lainoja.
Renvall 1823 SSK 1 160 (sm ? < ven), Lönnrot 1874 SRS 1
493 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 116 (+ ka vi),
Mikkola 1938 SUST 75 58–59, Kalima 1952 SlS 93 (+ ly
ve), SKES 1955 159, Plöger 1973 RL 64.

kapalo (us. mon. kapalot, Agr; yl.), murt.
kapa(l)los, -us ’vaate(tus), johon lapsi kääritään /
Windel’, kapalo-, kapalusvyö, kapaloida,
kapaloita ~ ink kapp5alo, -vÜJo, kapp5alosvÜJo,
kapaloitt5a ’kapaloida’ | ka kapalo, -vyö,
kapaloija | ly kabal, –vüö, kabaloida, –ta | ve
kabal, -/vö, kabal(eita | va kapalo, kapaloitt5a | vi
murt. kabalad ’kapalot’, kabalavöö ’kapalovyö’
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(vi murt. kabalu kai < sm, samoin kuin lpLu
kahpp%elit, kahp(p)%elussjat ’avustaa
synnytyksessä’, k5ahp5alussjat ’katkaista
synnytyksessä lapsen napanuora’).
Esitetty germ (ksk) alkuperä tuskin oikea.
Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (sm ~ ve), Karsten 1915 GFL 118
(+ va vi; < ksk *ka‰balo, vrt. mn kafl(i) ’pitkähkö, pyöreä
puukapula; irtireväisty kappale’, nn kavl(e), nr kavel,
kavle mm. ’kaulin’), Wiklund 1917 IF 38 101, Toivonen
1927 FUFA 18 48 (germ alkup. epävarma), SKES 1955 159
(+ ka ly), EEW 1982–83 631.

kapea (Jusl 1745; yl., paitsi Ink Satak Pohjanm
Peräp Länsip) ’schmal, eng’, kapeikko, kaveta (:
kapenee), kaventaa, kaventua jne. ~ ka kapie
’kapea; niukka’, kappie ’vajaa, niukka’, kaveta,
kabeta ’kaventua’, kaventoa ’kaventaa, niukentaa’
| vi kabe ’ohut, hoikka; puhdas, siisti, siro’.
Vrt. kapeli, kapera1. Kantana voi olla sama
kuin kapa, kapista sanueissa, mikäli oletetaan
merk:n kehitystä ’kuiva’ > ’niukka, laiha’ > ’ohut,
kaita’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 140 (sm ~ vi), SKES 1955 159.

kapeli, kapelo (EEFrosterus 1777), kapelu(s),
kapero (etup. itämurt., myös KPPohjanm Peräp)
’puute, pula, niukkuus / Mangel’ ~ ka kapela
’ahdas, tiukka; niukka, köyhä’, kapelo ’köyhyys,
kova puute’, kapeloittuo ’niuketa’.
Johd. samasta vartalosta kuin kapea, ks. tätä.
kapera1 (paik. länsi- ja itämurt.) ’mutkikas,
kippurainen (vars. konneksiossa kiperä ja kapera;
Lönnr 1874); kuiva, kuivettunut, käpristynyt /
verwickelt; trocken, verschrumpelt’, kapero,
kapelo ’id.; laiha, huonokuntoinen ihminen; hassu,
hupsu’, kapeli (ks. tätä), kaper(oi)tua ’kuivettua,
käpertyä’, kaperus ’höpsö’ ~ ka kapera ’niukka,
köyhähkö; saita’, kapero ’laiha, huononnäköinen;
levoton, vakavaan työhön kykenemätön’.
S. v. kapa mainittuihin sanoihin liittyvää
deskr. ainesta; ks. myös kapea ja kapertaa.
kapera2 (Eurén 1860), etup. itämurt. kappera
’ketterä, reipas, toimelias, voimissaan oleva /
flink, emsig, rüstig’, kap(p)erehtaa, kap(p)eroida
’touhuta, puuhata, liikkua sukkelasti’ ~ ka
kappera ’hyvissä voimissa oleva, reipas, ketterä’,
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kapero ’levottomasti liikehtivä’, kapperehtoa
’hommailla, liikuskella’, kapertoa ’tehdä jtak
äkkiä’, kapertuo ’tapahtua äkkiä; mätkähtää
maahan, lyyhähtää kasaan’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. kapaista.
kapertaa (Eurén 1860; laajalti murt.), kaperrella
’nikkaroida, vuolla, kovertaa, jyrsiä, nakertaa /
basteln, tischlern, schnitzen; nagen’, kaperoida
’puuhata, tehdä hiljalleen, huonosti tms.;
kopeloida, hapuilla’ ~ ka kaperehtoa, kaperoija
’liikkua, tehdä jtak haparoiden’ | vi kaperdada
(Wied) ’tehdä työtä kehnosti, huonosti; vaappua,
hoippua’.
Deskr. verbejä, jotka ainakin ositt. liittyvät
s. v. kapera1 mainittuihin sanoihin.
EEW 1982–83 698.

kapi (Jusl 1745; yl.), murt. myös kappi ’(tav.
eläimissä esiintyvä) ihotauti, syyhy / Räude,
Krätze’ ~ ka (luult. < sm) kapi, kavi id.
< vur nr skabb (mr skabber, nt skab, mn skabb,
as schabbe) id.
Renvall 1823 SSK 1 160 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
467, SKES 1955 159.

kapina1 (savmurt. Häme Pohjanm) ’kopina,
kapse, melu, ryminä / Klappern, Lärm, Gepolter’
~ ka kapineh ’kopina, rapina’, ? kaveh (mon.
kavehet) ’kalu, kapine, tavara’ | ly kabi7neh, kabe
’(astunnan) kopina’ | ve kabi7neh ’id.; kahina’ | vi
kabin, murt. kapin (g. kabina) ’kumea ääni,
kopina, kahina’.
Samaa onomat. alkuperää kuin s. v. kapista
mainitut sanat. Ks. myös kapina2, kapine, kapu2.
Rytkönen 1940 tm 44 (sm ~ vi), SKES 1955 159 (s. v.
kapista).

kapina2 (Agr; yl.) ’riita, tora, napina,
(kansan)meteli; väkijoukon nousu esivaltaa
vastaan (nykymerkitykseen viittaavia esimerkkejä
1600-luvulta) / Streit, Aufruhr; Rebellion’,
kapinallinen, kapinoita (molemmat Raam 1642), da (> ka kapina ’melu, meteli, tora, riita; sota’).
Sama sana kuin kapina1, ks. tätä.
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P[uukko] & N[yman] (Airila) Vir 1901 4, *Rapola Vir 1953
163–75.

kapine (yl. murt., ei Verml), myös kapene,
kapina ’esine, tavara, työkalu, kapistus; (us. leik.
t. halv.; JuslP, Gan 1786) epeli, vintiö, ilkiö, äksy
(eläimestä t. ihmisestä) / Ding, Gerät; Biest
(Mensch od. Tier)’ ~ ink kapp‰ıne ’kalu, kapine’ |
ka kapineh id. (merk. ehkä < sm) | vi (Kolga
Kuusalu < sm) kabinad ’kama, roju; laivan
ankkurit ja kettingit’. — Sm > nr murt. Sm kapina,
kapino, (metat.) pakina ’tavara(t); työväline, kalu’, rustankapina ’leikkikalut’ (rusta ’telmiä,
peuhata’).
Ilm. samaa alkuperää kuin kapina1–2.
Rapola Vir 1953 167–70, Wessman 1954 FmS 15–16 129
(nr murt. < sm), Wessman 1956–57 FmS 17–18 31.

kapiot (Jusl 1745; hämmurt. KSm, hajat.
muualta) ’morsiamen myötäjäisiin kuuluvat
lahjat, vars. vaatetavarat / Aussteuer’
< germ *g5a‰bia- (< *g%e‰bia-, johd. antamista
merkitsevästä germ verbistä: mas ge‰ban, ns
geben, mr gæva) ’se mikä on tai kelpaa
annettavaksi’, vrt. ns gäbe: gang und gäbe ’käypä,
yleisesti käytetty’, nr murt. gäv, vur gæver ’id.;
erinomainen’ (~ ns Gabe, mr g5ava, nr gåva mm.
’lahja’ < germ *g%e ‰b%on).
Lindström 1859 KeltGerm 201 (sm < ns Gabe, mas g5ave
’lahja’ (< germ *g%eb%on)), Posti 1981 SUSA 77:1 12–13 (<
*g5a ‰bia-).

kapista ’kopista, kopsaa (yl.); (Agr; murt.)
kahista; touhuta, puuhailla pientä ääntä
aiheuttaen; kahinoida, riidellä, tapella / klappern;
rascheln; etw. mit geringem Geräusch tun; sich
streiten, sich schlagen’, murt. kapistaa ’kopistaa,
karistaa, juosta, liikkua kopinaa pitäen; nahista,
kiistellä, väitellä’, kapajaa ’kopisee’, kapakka,
kapikka, kapu ’kopina, melu’ (ks. erikseen
kapina1–2, kapine, kapu2) ~ ink kapissa ’kopista,
kahista’ | ka kapissa id., kapistoa ’kapistaa’, kapi
’rapiseva ja kapiseva keli syksyllä lehtien
pudottua; kylmähkö syyssää’ | ly kabi«sta ’kahista
(lehdet)’, kabe ’kengän kopina roudan
kovettamalla maalla’, kabahtada ’kopista’ | vi
kabiseda ’kumista, kohista, kahista’, kabatada id.
Onomat. sanoja, vrt. kopista.
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Rytkönen 1940 tm 44 (sm kapina ~ vi kabin), Hakulinen Vir
1948 208, SKES 1955 159, EEW 1982–83 633.

kapitaali (As 1712 ill. capitalijn, Renv 1823
capitali, kapitaali; murt. uud.) ’pääoma / Kapital’
< vur capital(e), nr kapital (nt kapital, ns
Kapital jne.) < ransk capital ’pääoma’ < klat
capitale, capitalis ’pää-, päätä koskeva’, johd.
sanasta caput, g. capitis ’pää’.
Renvall 1823 SSK 1 161, Karlsson 1964 AAA 28:2 79–80,
Koukkunen 1990 Atomi 219.

kapitteli (Elimaeus 1610 capitli; nykyk. ilm.
uutena kirj. lainana) ’(kirjan) luku / Kapitel (im
Buch)’
< vur mmr capitel, capittel, nr kapitel ’(kirjan)
luku, pääjakso kirjassa t. kirjoituksessa’ (< klat
capitulum, ks. kapituli).
Streng 1915 NRL 54.

kapituli (Ljungo 1609 capitulumi, Speitz 1642
capitli, Koll 1648 capitlumi, jonka asuisena sana
säilyi pitkään, Lönnr 1874 kapitlumi, kapituli),
tuomiokapituli ’(Dom)kapitel’
< mmr kapitel, capitul, vur capitel
’tuomiokapituli’ = mn kapituli ’munkkien t.
nunnien kokoushuone luostarissa’ < klat
capitulum ’pääkohta kirjoituksessa, kirjan luku;
se kohta Raamatusta, joka 8:nnella vuosisadalla
määrättiin seurakunnan tutkittavaksi’, capitula
’seurakunnan kokous’. Vrt. kapitteli.
Renvall 1823 SSK 1 161 (sm kapitlumi < lat), Streng 1915
NRL 54–55 (< mmr vur < klat), SKES 1955 158.

kaplas (JuslP; itämurt. Pohjanm Peräp), rinn.
kapla, kaplain, kapilas, kapula(s), kaulas ’(reen)
ketara, jalaksen ja kaustan välipuu; (paik.) puut,
joilla kiinnitetään liistekaton painoriuku ja
katonalus toisiinsa; kattotuolien pystytolppa /
Schlittenstrebe; Verbindungsholz zwischen
Dachstuhl und auf den Schindeln aufliegender
Haltestange; Dachpfosten’ ~ ink kaplas ’reen
kaplas’ | ka kaplas ’id.; tappi, joka yhdistää
kaksi viereistä lattialankkua t. salvoksissa kaksi
hirsikertaa toisiinsa’ | ly ve va (Kukk) kablaz
’reen ketara’.

K 314

Epävarman oletuksen mukaan ims < ven kop/yl
’kaplas; tukipuu; kirvesvarsi; värttinäpuu yms.’,
kop/yƒljo, kopyƒljó ’kaplas’. Päinvastaistakin
lainaussuhdetta on oletettu.
Myös oletettu baltt alkuperä on epävarma, vrt.
liett kabl˜ys ’koukku, haka; vaatekoukku seinässä;
seiväs, jolla pellavat nostetaan liosta t. palavaa
rakennusta puretaan; kaksipiikkinen tadikko’, latv
kablis ’haka’ (baltt sanat johd:ia verbistä, jota
edustaa liett kabˆ|eti ’riippua’).
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
92 (< ven), Setälä 1890–91 ÄH 146 (+ ve), Setälä Vir 1901
10 (kapula ~ kaplas ~ kaulas, astevaihtelusuhde), Kalima
1936 BL 111 (sm < ven), Kalima 1939–40 FUFA 26 44 (sm
> ven), Tunkelo 1946 VeKÄH 93 (+ ka ly), Kalima 1952
SlS 5, 223 (sm < ven), SKES 1955 159, *Liukkonen Vir
1973 25–30 (ims < baltt).

kapli (Mechelin 1842; itämurt.), paik. kaplin,
kaple, kaplotin ’vuolin / Schabeisen’, kaplia
(Lönnr 1874), murt. kaplita ’vuolla kaplilla’ ~ ka
kapli, skabƒl i ’kuorimisrauta, vuolin’, kaplie,
koplie, kaplita ’vuolla kaplilla’ | ly skabl, skobeƒl |
ve skobeƒl ’kuorimisrauta, vuolin’ | vi murt. kabli,
kYobli, kYoblas, (Wied) ka(a)bel (g. -bli) ’pieni
käsikuokka (esim. perunannostoa varten);
käsihara’, kablida ’harata, kuohkeuttaa multaa
käsiharalla’
< ven skóbeƒl ’vuolin’, skoblíƒt ’vuolla,
kovertaa’ (ims sanat eriaikaisia lainoja, ositt. ven
originaali on saattanut myöhemmin uudelleen
vaikuttaa ims sanoihin; nuorin laina-asu on ly ve
skobeƒl ’vuolin’).
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven), Thomsen 1890 BFB
176 (+ ka; < ven), SKES 1955 159, EEW 1982–83 634.

kaplukka (Eurén 1860; Laat- ja PKarj)
’kengänkorko / Schuhabsatz’ ~ ink ka kaplukka |
ly ve kabluk | va kablukka, (Kukk) kablukaz id.
< ven kablúk id.
Ahlqvist 1856 WotGr 125 (va < ven), Ahlqvist Suomi 1857
92 (+ sm), Mikkola 1894 SUST 8 116 (+ ka ve), SKES
1955 159 (+ ly).

kapokki ’trooppisten puiden siemenhaituvista
saatava, us. vuodevaatteiden täytteenä käytetty
kasviuntuva, kasvivilla / Kapok’, murt. (Kalajoki)
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’hyljemiesten (moninkertainen)
lammasnahkaliivi’
< nr kapock ’kasvivillatäyte’ (saks holl engl
kapok, ransk capoc < malaiji k5apoq).
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< mr nr kappa ’id. (aik. aina hupullinen);
huppu’ < kas kappe id., mys kappa jne. < klat
cap(p)a ’kaapu, viitta, päähine’.
Renvall 1823 SSK 1 161, SKES 1955 159.

OxfEt 1985 502.

kapotti (Helenius 1838; murt. hajat.)
’hartiahupullinen kauhtana; naisten päällystakki /
Mantel mit Kapuze, Kapot’, murt. myös ’naisten
puku (pusero- ja hameosa ommeltu yhteen)’
< nr kapott (1806), kapot ’(sotilas)kaapu,
naisten päällystakki jne.’ (ns Kapot, ven kapót) <
ransk capote, johd. sanasta cape ’kaapu’; ks.
kappa2. — Ka kapotta ’(vanhankuosinen)
naisten takki, kaapu’ < ven.

kappa3 (Raam 1642; laajalti länsimurt.) ’pyörän
rumpu l. napa / Nabe’,
vrt. nr murt. kappe, hjulkappa (ruots
levikkinsä perusteella ehkä < sm); pohjimmiltaan
kai sama kuin kappa2.
Karsten 1936 FmS 4 468 (sm < ruots).

kappa4 (Länsip Peräp) ’täysin valkea poro /
Rentieralbino’
< lpN gâb |bâ (In Ko) id.

TS 4 1912 335 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 443.
Tiesmaa Vir 1937 168, SKES 1955 159.

kappa1 (asiak. 1638; yl.) ’vanha

vetomitta (nyk. 5
litran vetoinen nelikulmainen puuastia); tuoppi,
haarikka, kiulu, varrellinen kaivokippo; (vanh.
myös) pintamitta (kapanala: 1/32 tynnyrinalaa l.
154,27 m2) / altes Hohlmaß, Metze; Henkelkrug,
Schöpfeimer; altes Flächenmaß’ ~ ink kappa
’vetomitta; pystylaitainen yhdestä puusta tehty
pieni kuppi; kimalaisen mesikenno’ | ka kappa
’vetomitta (kuivan tavaran mittaamista varten);
kaivokippo’ | ly kapp(e ’vetomitta’ | va (Kukk)
kappa ’puinen kauha; ? vetomitta’ | vi kapp (g.
kapa), (Wied, murt.) käpp (g. käpa) ’vanha
viljamitta; ammennusastia, puukiulu’
< germ *skapa-, *skappa- ntr., vrt. mas scap
’eräs tilavuusmitta; vakka, amme, vene’, mys
scaf, scapf, kys schaf ’astia’, ns murt. Schaff
’ammennusastia, korvo; vilja-astia’ (vrt. nr
skäppa ’mitta-astia (kuivia tavaroita varten)’, nt
skæppe, mn skeppa id. < germ *skappi%on f., joka
on johd. germ *skappa- vartalosta). — Nr murt.
Sm kapp, kappe, kappa, kappo ’juoma-astia,
tuoppi; mitta-astia kuivia tavaroita varten; eräs
pintamitta (= kappland )’ < sm.
Saxén 1895–98 Lånord 136 (sm > nr murt. Sm), Toivonen
1917 SUST 34:2 17–18 (sm vi < germ), SKES 1955 159,
EEW 1982– 83 699.

kappa2 (VR 1644; hajat. murt., ei KSm Peräp
Verml) ’mantteli, (naisten) päällystakki, (papin,
munkin) kaapu / Mantel’

kappalainen (1616, Agr Caplani)
’kappeliseurakunnan pappi; seurakunnan
apulaispappi / Kaplan’
< mr cappalan, kapellan, kaplan ’piispan
kotipappi, joka myös oli hänen mukanaan
virkamatkoilla ja toimi notaarina; (myös cappala
präster) pappi, joka toimitti jumalanpalveluksia
kappelissa, kappalainen’, mn kapaleinn,
kapellánn ’kappalainen’, ns Kaplan, engl
chaplain jne. < klat capellanus ’kappelikirkon
pappi’, johd. sanasta capella (demin.), capa
’(papin-) kappa, -kaapu’; ks. kappa2 ja kappeli.
Varelius 1860 PP 19–20, Setälä Valvoja 1897 383, Streng
1915 NRL 54, SKES 1955 159.

kappale (Agr; yl.) ’Stück’, murt. myös kappal(a),
vars. itämurt. kapale, kapalos ~ ink kapp5ale
’tervaskannon lohko’, kappale (? < sm) ’kappale,
pala’ | ka kappaleh (uud. ? < sm) ’kappale; (myös
Tver) huomiota herättävän suuri t. pieni esine t.
olio’, kapaleh ’puunkappale, kalikka; ojitettu
pellonsarka’ | li kab5al ’kappale, osa; osasto’ (sm >
lpN gap |palâk (In Ko Kld) ’kappale’)
< baltt, vrt. liett gyabalas ’kappale maata’,
gábals ’suhteellisen iso kappale lihaa, leipää
jne.’, latv gabals ’kappale, osa; seutu; ajanjakso’.
— On varsin epätodennäköistä, että ims kappale
sanan yhteyteen kuuluisi vi kammal, kambal (g.
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kambla) ’möhkäle’; sm murt. kampale id. lienee
kontam. kappale + kimpale.
Neus Suomi 1856 18 (sm ~ baltt), Lindström 1859
KeltGerm 191, Donner 1879 Verwandtschaft 26 (sm ~ li),
Thomsen 1890 BFB 170 (ims ~ baltt; sm > lp; ims
pesyeeseen ehkä kuuluu vi kambal, kammal; mahd. myös li
> baltt, elleivät baltt sanat liity sl kielten sanoihin ven kaval,
kaválok, puol kawaﬁl, tvsek kaval ’kappale’), Pogodin 1904
Severnorussk 25 (pohjoisven kavalok < ims), Kalima 1936
BL 107 (< baltt), SKES 1955 160, EEW 1982–83 683 (s. v.
kamp).

kappeli (Sorol 1625; hajat. murt., ei Kain Länsip
Ink Verml) ’pieni kirkkorakennus, sivukirkko;
kappeliseurakunta / Kapelle; Teil einer Gemeinde
mit eigener Kirche und eigenem Pfarrer’
< mmr kapel, cappell, vur capell, nr kapell id.
(mn kapella, nt kapel < kas kapelle, mys kapella),
alkulähde klat sanan capa ’kaapu, viitta’‚ demin.
capella, jota on käytetty sen huoneen t.
kirkollisen rakennuksen nimenä, jossa pyhän
Martin viittaa säilytettiin.
Renvall 1823 SSK 1 161 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
54, SKES 1955 160.

kappi (Jusl 1745; et. länsimurt.) ’kilpa / Wette,
Wettkampf’, tav. vain yhd:n alkuosana
(kappiajo, –juoksu, -soutu) sekä adv:n tavoin
partit. kappia (ajaa, juosta k.) ’kilpaa, (harv.)
kovaa vauhtia, aika kyytiä’ ja iness. kapissa,
kappisilla (olla k.) ’kilpasilla’, kapata, kappailla
’kilpailla’
< nr kapp, i kapp ’kilpaa, kilvan’, kappköra, –
löpa, (murt.) köra, löpa (i) kapp ’ajaa, juosta
kilpaa’, kappas ’kilpailla’.
Renvall 1823 SSK 1 161 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
468, SKES 1955 160.

kapria, kapristaa (Lönnr 1874; itämurt.) ’tehdä
jtak (liikkua, juosta, kiivetä, työskennellä jne.)
nopeasti, ponnekkaasti / etw. schnell od.
entschlossen tun’, kaprahtaa ’nousta äkkiä,
kavahtaa’, kaprehtia ’liikuskella ketterästi’,
kaprakka ’ketterä, rivakka’ ~ ka kapristoa ’mennä
kovaa vauhtia’, kapristuo ’elpyä, intoutua’,
kaprastoa ’raivata, korjata pois, siivota’,
kaprastuo ’lähteä äkkiä tiehensä’, kaprakka,
kapris ’ketterä, ravakka’ | ly kabrastada ’raivata
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pois, korjata talteen’ | ve kab/rda ’raapia’, kabr5aƒta
’siepata, kopata kiinni’, kabrastada ’ottaa
kahmaloonsa, pusertaa käteensä’.
Deskr. sanoja. Vrt. kapera2.
SKES 1955 160.

kaprokki, kaaprokki, kaprokka (As 1757 »yhden
Capan eli Capråkan»; etup. länsimurt., Savo)
’päällystakki, -viitta; papin kaapu / Mantel’
< nr kapprock ’pitkä (miehen) viittamainen
takki’ (alkuosa = kappa2 + rock ’vaate, takki’).
Lönnrot 1874 SRS 1 497 (sm < ruots).

kapsaa (Gan 1786; laajalti murt.) ’kopista /
klappern, klopfen’, kapsata ’id.; lyödä kolautella;
liikkua keveästi’, kapsia id., (jalan, kavion)
kapse, ka(a)psahtaa (GJCalamnius 1755) ’tehdä
jtak äkkiä, kavahtaa’, kapsakka (itämurt.) ’ketterä,
ripeä; sammakko’ ~ ka kapsoa, koapsoa
’kopsahdella, liikkua ripeästi’, k(o)apsata,
k(o)apsahtoa ’tehdä jtak äkkiä’, kapseh jne. | ve
kapsahtada id. | vi kapsata, -da ’juosta nopeasti;
laukata (hevonen etujalat tasatahtia)’, saarimurt.
kapsida ’kulkea nopeasti’, kapsakas, kaps (g. -i)
’nopea, rivakka’.
Deskr. sanoja, vrt. kepsa, kopsaa.
SKES 1955 160, EEW 1982–83 700.

kapseli (Europ 1853), murt. (uud. < kirjak.) myös
kapselli, kapsälli ’(lääkkeen, murt. myös mm.
kellon) kuori; kärrynpyörän rumpu; pyssyn nalli /
Kapsel’
< nr kapsel, kapsul ’pieni (lääkeaine)kotelo;
(esim. auton) pyörän keskuksen suojus’ = nt saks
kapsel (> vi kapsel ’(lääke)kotelo, kellonkuoret’),
ransk capsule < lat capsula ’pieni lipas, kotelo’
(demin. s:sta capsa ’lipas’).
SKES 1955 158, EEW 1982–83 700.

kapsäkki (Lönnr 1874; yl., ei Verml Ink), rinn.
kapsekki, kapusäkki, kapsetti, kap(s)laukku
’matkalaukku / Koffer’
< nr kappsäck id. (käännöslaina samaa
merkitsevästä saks Mantelsack sanasta: alkuosa =
kappa ’viitta, mantteli; suojus’).

SSA

TS 4 1912 338 (sm < ruots), SKES 1955 160.

kapteeni, vanh. ja murt. myös kaptein(i),
kapite(i)ni (molemmat Speitz 1642), kaputeini,
kaptieni, katteeni, katteini ’Kapitän’
< mmr vur kapiten, vur myös capitein, nr
kapten (mt capetein, as holl kaptein) < ransk
capitaine < klat capitaneus ’(sotaväen)
komentaja, päällikkö’, alk. sanasta caput ’pää’.
Renvall 1810 Orth 1 21, Streng 1915 NRL 55, SKES 1955
160, Koukkunen 1990 Atomi 219–20.

kapu1 (Gan 1786; laajalti et. Pohjanm ja
hämmurt.) ’puunpätkä, kalikka, (peli)keila; vohlan
t. vasikan suukapula, joka estää sitä imemästä
emäänsä; kaulaustukki; pyöreä puu, jonka
ympärille kääritään ryijyn kuteiden kuviolanka /
Stab, Kegel; das Saugen beim Muttertier
verhinderndes Holz im Maul von Lamm od. Kalb;
Wäschemangel; Haspel’
joko omap. sana, joka kuuluu s. v. kapista,
kapu2 main. sanojen yhteyteen
tai < sk, vrt. vur nr murt. kabb, -e, -a mm.
’pölkky; kohona käytetty puukappale’, nn murt.
kabbe ’pöllinpätkä; lankojen vyyhteämislaite’.
SKES 1955 160.

kapu2 (EPohjanm) ’jäätynyt, kohmettunut,
kovettunut / vereist, hartgefroren’, kapukka mm.
’pakkanen; kuivunut, kovettunut esine, laiha,
kuivettunut olento (vrt. kopukka); pinttynyt lika,
nokikarsta’ ~ ka kapu ’tiera; lumipallo’, kapukka
’pieni laiha olento’ | ly kabu ’kokkelista ja
happamesta kermasta valmistettu makea
kakkarapallo’ | ve kabu ’pieni leipä; pellavaöljyn
puristusjäte, perunalohko lehmän ruoassa’,
kabui7ne ’taikina- ja talkkunakokkare’. — Ims (ka
ve) > ven murt. kábu«sa, kabu«ska ’keilamainen tai
pyöreä juusto’.
Ainakin sm sanat samoja kuin kapu ’kopina,
melu’, ks. kapista.
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viikatteen varressa); (Gan 1786; murt.) kaplas;
kalanpyydyksen merkkikoho t. -puu / Stab; Griff;
(Schlitten)strebe; Netzboje’, kapalo (Lönnr 1874;
Rymättylä) ’talvinuotan paulaan sidottu
yhdistyskapula’ ~ ka (ilm. < sm) kapula ’kalikka,
palikka’
mahd. < sk *ka‰bula, vrt. mn kefli ’lyhyt,
pyöreä puupalikka’, -kafli: me∂alkafli ’miekan
kahva’, mr kavle mm. ’kapula, kaulain’, johd.
sanasta, jota jatkavat mn kafl, nn nt kavl ’nuotan
koho’, nr kavel, kavle ’kapula’. Kyseessä voi olla
myös sanan kapu1 omap. johd. — Sm > lpN
g5appul ’viikatteen varressa oleva kädensija’, ven
murt. kabálka ’suuri kolmikulmainen lohinuotan
koho’ sekä nr murt. Sm kapol, kapul ’pyöreä
puunkappale, polttopuuksi pätkitty puunoksa;
lyhyt pyöreä keppi’.
Lindström 1859 KeltGerm 55 (sm ~ mn), Thomsen 1869
GSI 121, Karsten 1915 GFL 118, Kalima 1915 OLR 96 (ims
> ven), SKES 1955 160.

kapusta1 (JuslP, kansanr. 1783; itämurt.,
myös Verml, Pohjanm PSm) ’(puu)kauha /
Holzlöffel, Kelle’ ~ ka kapusta (? < sm) | vi koost
(< *kobusta) id.
< ven murt. kop/ystka ’keppi, jolla
hämmennetään sianruokaa’ (puol kopystka
’keittokauha; taikinan sotkin’, demin.-johd.
sanasta kopy/s/c id., jota vastaisi ven *kopysƒt ♦
kopáƒt ’kaivaa’). — Sm > lpLu kapus, Ko
k5app(ast (Kld T) id.
Kalima Vir 1952 30, SKES 1955 160, Ruoppila 1967
KalKansank 16, Plöger 1973 RL 65, EEW 1982–83 945 (vi
koost < ven).

Kalima 1915 OLR 97 (sm ~ ka ly ve; > ven), SKES 1955
160.

kapusta2 (Lönnr 1874; paik. LaatKarj
Seiskari) ’kaali / Kohl’ ~ ink ka kapusta | ly ve
kapust | va kapussa, kapusta | vi kapust, kapstas,
kaabustas, kapsas id.
< ven kapústa ’kaali’ (< mys capuz, kys
kappaz, ns murt. Kappes, Kappus id. < lat caput
id.). — Vi sanat ositt. sekaantumia, joiden
syntyyn ilm. vaikuttaneet toisaalta latv k5aposti (<
ven; latv > li k5apst) ja toisaalta saks Kappes.

kapula (Agr; yl.), murt. myös kapuli ’puukeppi,
kepakko, kalikka; piena, kädensija (esim.

Butkov 1842 OFSlovah 170 (sm < ven), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (va vi < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 87 (ve <
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ven), Mikkola 1894 SUST 8 118 (+ ka), Tunkelo 1913
KHäm 8 51, Kalima 1952 SlS 93, Mägiste 1962 ÄRL 16,
EEW 1982–83 700.

kapyysi, kirjak. joskus myös kabyssi (Schr 1637
cabitza, Jusl 1745 cabissa), rannikkomurt. kapiisi
’laivan keittiö / Kombüse’
< vur kabbys, kabbyssa, nr kabyss id. (< kas
kab%use ’pieni aitaus laivankannella,
makuupaikkana ja keittiönä käytetty’, as kabuse,
kabuze jne.).
Stjerncreutz 1863 MeriS 148, Hellquist 1939 SEO 430–31.

kara1 (Schr 1637; yl.) ’kuivettunut puu(noksa);
tappi, puikko, akseli, (lukon) salpa; (auran)
vannaspuu; siitin / dürrer Zweig; Zapfen, Achse,
Riegel; Pflugschar; Penis’ ~ ka kara ’puunaula,
jolla seinähirret kiinnitetään toisiinsa; kulunut,
tylsä työkalu’, karahaine ’kuivettunut t. oksikas
puu; kuiva oksa’ | ly kara: kara-oks ’puun
(kuivunut) alaoksa’ | vi kara, kYora ’jk riippuva,
törröttävä’: kella k. ’kellon kieli’, jummi k.
’jääpuikko’, härja k. ’sonnin suoro’.
Ks. myös karahka, karanko.
Aminoff 1869 WirSS 19 (sm ~ vi), Kalima 1915 OLR
105 (ims ? > ven murt. karávyj: karávaja sosná ’kuivunut
petäjä’), Vasmer 1953 REW 1 526 (toisin ven), SKES 1955
160, EEW 1982–83 701.

kara2: koskikara (Renv 1823; useimm. murt.), karainen (Jusl 1745), -karanka, -karakka, kaara(nen) ’pikkulintu Cinclus cinclus /
Wasseramsel’ ~ ka koskikara, –karanko, –karanto,
-kari | ly ko/skaraine, koskenkarango, ko«skorahai7ne
’koskikara (tai muu koskilintu)’. — Sm > lpN
guoi |k-g5ahrek, Lu kuoi´hka-k5ar%ek (E Pi In Ko)
’koskikara’.
Todennäk. onomat. sana.
Qvigstad 1881 Beiträge 180 (lp vrt. sm karanka), SKES
1955 161 (sm ~ lp), 1958 222 (+ ly; joko sm > lp tai
päinvastoin).

karaatti (As 1752; murt. harv.) ’kullan ja
jalokivien punnitsemiseen käytetty mitta;
kultapitoisuutta osoittava suhdeluku / Karat’
< nr vur karat id. = ns Karat << ital carato,
port quirate id. < arab q‰ır5a·t < kr ker5Fation
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’sarvimaisesti taipunut johanneksenleipäpuun
hedelmä’ (sanasta kéras ’sarvi’).
TS 4 1912 340 (sm < kr), Hellquist 1939 SEO 445,
Koukkunen 1990 Atomi 220–21.

karahka (JuslP, Gan 1786; joks. yl., harv. Lounja KaakkSm, ei Verml Ink), murt. myös karahko,
karakka, karihka, -kka ’(puolikuiva) näre, kuusen
t. havupuun oksa, vitsasnäre, riuku, kepakko /
vertrockneter, rindenloser Stamm od. Ast
(Nadelbaum, Fichte), Rute’, karhakka (metat.?;
paik. itämurt.) ’id., reen paju’, kukonkarahka
’kuusio, Pedicularis palustris’ ~ kaP karahka (? <
sm) ’kuiva oksa, kuivunut pikku puu’ (sm > lpN
g5ahrek ’ruma, kitukasvuinen, mutkainen,
monihaarainen puu’, g5ahrâk ’pitkä, ruma ranka;
kaadettu puunkäkkärä’, Lu k5arhak ’oksikas,
mutkallinen puu’).
Johd. sanasta kara1, ks. myös karanko, karas.
Anderson 1879 Studien 141 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR
106 (+ ka), SKES 1955 161 (lp < sm).

karahtaa (Renv 1823; yl., ei Satak EPohjanm
Verml Ink) ’kirskahtaa, törmätä (kirskahtaen);
rynnätä, kavahtaa, hypähtää / knirschen,
knirschend aufschlagen; aufspringen’ ~ ka
karahtoa ’karskahtaa, karahtaa, korahtaa; alkaa
tehdä jtak äkkiä’ | ly karahtada ’pysähtyä
nytkähtäen; korahtaa’, karahtazeta ’syöksähtää;
(ajaa) karauttaa’ | ve karahtada ’tehdä jtak äkkiä
(ajaa, hiihtää, törmätä tjs.)’ | va karaht5a ’juosta,
pyrähtää’.
Johd. v:stä karata2, ks. karista1, karauttaa.
karahteerata (Lönnr 1874; joks. yl., ei Kymenl
Verml Ink), rinn. karahtierata, karahtyörätä
’puhutella arvonimellä, kutsua jksik; kunnioittaa,
pitää arvossa / titulieren; achten’
< nr murt. karaktära, karaktÜJora ’puhutella
arvonimellä, sanoa jksik’, johd. sanasta karaktär
’luonne; arvonimi; (vanh.) kirjain’ (> sm
karakteeri, murt. karahteeri ’ammatti, titteli’) <<
ransk charactère << kr kharakt%Fer ’kaiverrus,
piirros’.
Renvall 1823 SSK 1 162 (sm karahteeri < ruots), Karsten
1936 FmS 4 469, Hellquist 1939 SEO 445.

SSA
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karahvi (etup. Karj Savo), karahviini (hämmurt.
Karj Savo KSm), karaf(f)iini (As 1800; LounSm
KaakkHäme EPohjanm) ’pullomainen lasiastia /
Karaffe’
< nr karaff, karaffin id. << ransk carafe < ital
caraffa < esp garefa < arab garr5afa ’juomaastia’ (nr karaffin << ransk carafine < ital
caraffina, demin.-johd. sanasta caraffa).

karankokuusi ’pitkä ja hoikka, kuivahtanut
kuusi’, karanneh ’suolla kasvava puunkäkkyrä’ |
ly karangahaine: k%uzen k. ’kuivunut kuusi’ | ve
karang (mon. -od): kuk(ein-, kukoinkarang, E
karand: kukinkarand ’ohdake’ (vrt. myös kardang
’kovasyinen kuusi’). — Ka > ven murt. kárenga,
kare7ngá ’oksikas kuivunut puunrunko t. pölkky’.
Johd. sanasta kara1, ks tätä.

Wichmann 1892 Suomi 3:6:2 18 (sm murt. karafiini nuor.
lainasana), TS 4 1912 343 ( << arab), Hellquist 1939 SEO
445.

VW 1 1874 35 (~ kara), Kalima 1915 OLR 106 (sm ~ ka; >
ven), Kettunen 1922 LVeHA 2 1 (+ ve), SKES 1955 161 (+
ly).

karaista (: karaisee, Hemm 1605; lounmurt.
Satak KPohjanm), karaista: karkaisee (kaakk- ja
savmurt.), karkaista (muualla) ’kovettaa (rautaa,
kuv. myös itseään, luonteensa jne.) / härten, sich
abhärten’ ~ ink karaissa ’karaista (esim. kirves)’ |
ka karaissa, karata ’karaista (rautaa)’, karaistoa
’id., viilata, teroittaa’ | vi karastada | li k5argastq
’karaista (rautaa)’.
Johd. sanasta karkea, ks. tätä.

karanteeni (Europ 1853 ’ruton varjelus-huone’)
’eristäminen, eristyspaikka / Quarantäne’, murt.
karantieri ’puutavaran tarkastuspaikka’ ~ ka
karantieri ’tukkien t. halkojen tarkastus- ja
lajittelupaikka’ (ly kara7nƒt in ’tarkastuspaikka

Ganander 1786 NFL 1 336a (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO
56 (♦ karkea), Anderson 1879 Studien 287 (+ li), Setälä
1890– 91 ÄH 137 (+ ink ka), SKES 1955 161.

(tukinajossa)’ < ven karantín id.)
< nr karantän (ns Quarantäne, engl
quarantine, ven karantín jne.) < ransk
quarantaine ’karanteeni’, johd. sanasta quarante
’40’ karanteeniajan (1400-luvulta alkaen pitkään
40 vuorokautta) mukaan.
TS 4 1912 347 (sm << ransk), Hellquist 1939 SEO 445.

karamelli (Ahlman 1865; yl., ei Länsip Verml),
länsimurt. myös karamälli, -mölli ’makeinen /
Bonbon’
< nr karamell (nt karamel, ns Karamelle) <
ransk caramel < esp caramelo. Sanan alkuperä
epäselvä, pohjana ehkä lat calamellus, demin.johd. sanasta calamus ’putki, ruoko’, vrt. mransk
calemele ’sokeriruoko’, tai lat cannamellis
(sanoista canna ’ruoko’ ja mel ’hunaja’).
TS 4 1912 345 (sm << ransk esp < arab), Hellquist 1939
SEO 445, SKES 1955 161, Koukkunen 1990 Atomi 221.

karanko (Salamnius 1690; Häme Karj Savo
KPohjanm Verml, muualla hajat.), karanka (Savo
KSm PPohjanm), karanta, -o (KarjKann)
’pystyyn kuivunut nuori puu (et. kuusi); kuivunut
oksa, riuku, seiväs / vertrockneter Baum (bes.
Fichte) od. Ast; Stange’, karanka- t.
karankokuusi, -petäjä ’hitaasti kasvanut,
tiheäsyinen, vähäoksainen kuusi, lylyinen petäjä’,
karanko-, karenko-ohdake (Lönnr 1874) ’suurin
ohdakelaji’ ~ ka karanko ’pitkä ja laiha’,

karas (GGCalamnius 1753; PKarj, paik. Savo),
karaste ’kuivunut kuusi, kuusenranka; pitkä
kuusenoksa, josta tehdään tynnyrinvanne;
neulattomista kuusenoksista tehty pesin t. luuta /
vertrocknete Fichte; langer Fichtenzweig zur
Verwendung als Faßreifen; Bürste od. Besen aus
nadellosen Fichtenzweigen’, yhd. karaskuusi, näre ’kuivunut pieni kuusi’, karasluuta ~ ka
karas ’kuivunut kuusi t. kuusenoksa; tällaisista
oksista tehty huosiain; teräväpäinen aidas’.
Johd. sanasta kara1, ks. myös karahka,
karanko.
VW 1 1874 35 (~ kara), Kalima 1915 OLR 106 (sm ~ ka).

karata1 (: karkaan, murt. myös karaan, Agr; yl.)
’juosta, hypätä, hyökätä (kimppuun); paeta /
laufen, aufspringen; anfallen; fliehen’, johd.
karku, karkulainen, karkuri (Raam 1642),
karkaus(päivä, -vuosi) (Agr), karkota (ks. tätä);
karkelo (Karj Savo KPohjanm Kain; ainakin ositt.
< kirj., Kal) ’(piiri)tanssi, tanhu’, karkeloida
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’tanssia’ ~ ink karkahua ’paeta’, karku ’karku’ |
ka karata ’kisata, tanssia, hyppiä vallattomasti;
laukata; paeta; menettää’, karkautuo ’kaikota’,
karku ’pako, karku’ | ly kargaita ’kirmata,
kirmaten juosta (hevonen)’ | ve kargaita, karg(eita
’tanssia’, karg ’tanssi’ | va kargata ’karata’ | vi
karata (prs. kargan) ’karata, hyppiä, tanssia;
astua, siittää’, karg (g. karu) ’pako’ | li kargq (prs.
k5argqb, (Sal) kargub) ’hypätä, hypähtää; kiirehtiä’
(sm > lpN gar |gedit ’karata, juosta tiehensä’, In
kiargia∞d id.)
? = tvserL kÄqrgÄqz« am, I kur«zam ’juosta; vieriä’
(edellyttää 1. tavussa alkup. *u:ta).
Ganander 1786 NFL 1 337a (sm ~ vi), Castrén 1845
EGTsch 64 (sm ~ tvser), Sjögren 1849 MélR 1 201 (+ li),
Budenz 1867 NyK 6 386, VW 1 1874 36 (+ ve lp),
Wichmann 1923 TscherT 62, Lagercrantz 1939 LpWsch
267 (lp < sm), SKES 1955 161, UEW 1988 672–73 (sm ? ~
tvser).

karata2 ’korista, rahista’ ks. karista1.
karauttaa (yl. et. itämurt., ei Verml Ink),
karahuttaa (1753; KaakkHäme Kymenl
EPohjanm) ’ajaa nopeasti, pyyhältää; aiheuttaa
karahtava ääni; (kuv.) puistattaa / schnell fahren,
stürmen; knirschen lassen; schaudern lassen’ ~ ka
karahuttoa ’tehdä jtak nopeasti t. äkkiä;
karskauttaa’, huom. myös ly kara«skoittada ’(ajaa)
karauttaa’‚ ve karahtoitta ’tehdä jtak äkkiä, ajaa
karauttaa, hiihtää hurauttaa kinokseen, iskeä
kalauttaa; purskahtaa nauruun’.
Johd:ia onomat. v:stä karahtaa, ks. myös
karista1.
karavaani (OVS 1830) ’jono kuormakameleita t.
muita matkalaisia / Karawane’
< nr vur karavan id.: kaikkiin eurooppal.
kieliin 1500-luvulla kulkeutunut pers sana
k5arw5an id., jonka pohjana on m-int karabha(s)
’kameli’ (mm. ransk caravane, saks (1534)
caravan, ns Karawane, josta > vi karavan
’karavaani’, ven karaván id., murt. ’jonokulkue
juhlissa; eräs lasten (piiri)leikki; lautatapuli- tai
halkopinorivi’ > ink karavana ’eräs piirileikki’‚
karavona ’(laivan) kansilasti’).
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TS 4 1912 348 (sm << pers), Hellquist 1939 SEO 445,
Nirvi 1971 InkS 135 (ink < ven), Koukkunen 1990 Atomi
222.

kardinaali (Sorol 1621) ’paavin jälkeen
korkeimpia katolisia virkamiehiä / Kardinal’
< mmr kardinal(e), vur cardinal, nr kardinal
id. (mn kardináli, kys karden5al jne.) < klat
cardinalis ’id., ylin, pääasiaa koskeva’, alk.
’saranassa, käännekohdassa oleva’ (johd. sanasta
cardo, g. cardinis ’sarana; käännekohta;
pääkohta’). — Lat a:iin cardinalis perustuu myös
esim. saks Kardinalpunkt ’pääkohta’, K.-zahl
’perusluku’, nr kardinalfel ’pää-, perusvika’, k.tal ’perusluku’ ja sm kardinaalivirhe, -luku.
Streng 1915 NRL 55 (sm < mmr < lat), SKES 1955 161.

kare1 (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’väreily
veden pinnalla (et. lounmurt.); iso laine, tyrsky,
maininki (Laatokan rannikko); tuulenviri /
Kräuselung auf dem Wasser; Woge, Brandung,
Dünung; Windhauch’, hymyn-, pelon-, vilunkare,
johd. karehtia ’väreillä, värehtiä (vedenpinta),
henkäillä, huokuilla (kevyt tuuli)’, kareilla
’väreillä’ ~ ink kare ’pieni laine’, karehtia
’hiukan lainehtia’ | ka kare ’(tav. pieni) laine,
väre’, karehtie, karettoa ’väreillä (veden pinta)’ |
ly kare, ka/ri ’veden väreily’ | ve (? < ka) karei7ne
’hymykuoppa’, ka/retada ’saattaa väreilemään
(vedenpinta)’. — Ims > ven murt. kárega ’laine’.
Pogodin 1904 Severnorussk 27 (ven < ve *kareg- ~ sm;
nykyvepsästä ei tällaista vartaloa ole todettu), Kalima 1915
OLR 106 (+ ka), Hakulinen 1933 StF 1:2 101 (= kare2),
SKES 1955 161 (+ ly; = kare2).

kare2 (Renv 1823; perusmuodosta ei murretiet.)
’lievä humala; (Eurén 1860 myös) hurmio /
leichter Rausch; Ekstase’, kareessa (KPPohjanm
Kain PSm) ’vinossa, viistossa; suutuksissa(an)’,
kareissa(an) (JuslP, Gan 1786) ’lievästi
humalassa’, karehtua ’(Artjärvi) humaltua; (PSm)
suuttua, pikaistua’ (merk:een ’viisto’, sikäli kuin
se kuuluu tähän sanueeseen, liittyy myös
(syrjä)karein ’(esim. katsoa) vinoon, alta
kulmain’) ~ kaP kareh (run.) ’viha, kateus’,
karehella ’torata’, karehtuo ’joutua vihaiseen
hurmostilaan’. Tähän kuulunee myös lpN
garr#emiin (mon. lok.) ’humalassa’, g5aretuvvât (Pi
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Lu)’tulla humalaan’, Lu k5ar%eu-h%em%en
’humalassa’.
Qvigstad 1881 Beiträge 68 (sm ~ lp), Hakulinen 1933 StF
1:2 101 (= kare1), SKES 1955 161 (= kare1).

karha (itämurt.) ’(pörröinen, takkuinen) tukka;
heinäkarhe / zottiges Haar; Schwaden’, karhapää
’pörröpää’, karhallaan, karhollaan (Alm 1777
carhollansa) ’pörrössä, sekaisin (tukasta);
harallaan (sormet, kävyn suomut)’, karhama
(paik. ISatak Häme) ’takkutukka’, karhata
’jarruttaa, harata vastaan; kinastella, torua;
hätyyttää’ ~ ka karhapeä ’pörröpää, -päinen’,
karhallah, -eh ’pörröllään, –een’, karhata
’ärhennellä’, karhoittoa ’olla karhollaan,
pörröllään; raaputtaa kädellä, silittää
vastakarvaan’.
Deskr. sanoja, samaa pesyettä kuin karhea,
karhakka, karhe, karhi ja karhu, ks. näitä.
karhakka (itämurt.), karhakko, karhakas ’karkea,
karhea; äkeä, kiukkuinen; raju; sisukas; terhakka /
rauh, grob; mürrisch; ungestüm; zäh’, karhake
’pahankurinen poika’, karhakoida ’panna
vastaan’ ~ ka karhakka, -o ’karkea, karhea;
kampaamaton tukka; tuima, ankara (tuuli);
vastahakoinen, kykenemätön’, karhakoittoa
’tehdä karkeaksi’.
Deskr. sanoja; samaa alkuperää kuin karhea,
karhe, karhi ja karhu, ks. näitä.
karhe (: karheen, laajalti murt.), rinn. karhi (:
karhen t. karhin, Mennander 1699), paik. myös
karha, karho, karhos ’(kuivumaan haravoitu)
heinäluoko, viljaluoko; kasa, kerros; joukko,
parvi / Schwaden, Mahd; Haufen, Schar’, karhita,
karhota ’haravoida (heiniä) karheelle’ ~ ink karhe
’harjanteeksi haravoitu heinäluoko’, karhott5a,
karhutella ’haravoida heiniä karheelle’ | ka karhe
’heinäkarhe’, karhita ’haravoida heiniä’ | va
karot(ella ’haravoida heiniä karheelle’ | vi murt.
(KS) karu ’heinäkarhe’ (sm > lpN g5ahru ’niitetty
heinälaes, heinäkarhe’).
Todennäk. samaa sanuetta kuin karhea, ks.
tätä.
Lagercrantz 1939 LpWsch 244 (lp < sm), SKES 1955 161
(sm ~ va vi).
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karhea (Hemm 1616; yl.) ’karkea, epätasainen;
rämeä (ääni); äreä, kiivas, karski / rauh, grob;
barsch; heiser’, karheta, karhentaa ~ ink karhia
’karkeapintainen; käreä’ | ka karhie ’id., tuima,
ankara (tuuli)’, karhistoa ’tehdä karkeaksi;
karvastella, polttaa’ | vi kare (g. kareda), E kahre
(g. kahre) ’karkea, ankara, äkäinen’ | li kaC rdq
’karhea’.
Samaa deskr. sanuetta kuin karhakka, karhe,
karhi, karhu, ks. näitä, vrt. myös karkea.
Ganander 1786 NFL 1 338a (sm ~ vi), VW 1 1874 38
(karhea ~ karhe, karhi, karhu), Anderson 1879 Studien 284
(+ li), Setälä 1890–91 ÄH 272 (+ ka; ~ karhe, karhi), SKES
1955 162, EEW 1982–83 705, 709 (vi kare voi kuulua
myös vi sanan kari ’ankara käsky, kuri’ yhteyteen, vrt. sm
(Lönnr) karea ’kova, karkea’).

karhi (I- ja PSm, hajat. hämmurt.) ’äes, et.
pölkyistä oksat katkomalla tehty »risukarhi» /
(Zweig)egge’, karhia, karhita ’äestää; harata,
raapia, hangata; (Jusl 1745) haravoida’, karhin (:
karhimen, Jusl) ’harava’.
Todennäk. samaa sanuetta kuin karha,
karhea, ks. näitä. On myös pidetty mahdollisena,
että sanan alkup. merkitys olisi ’oksa’, ja sen
yhteyteen kuuluisivat mdM kaRt«sa ’risu’, E kurt«st
kart«st ’risut ja roskat’ ja tvserL kar«sa ’vedessä
mädänneet oksat ja risut; ryteikkö’.
Toivonen Vir 1920 88–89 (sm ~ vi karu-äes, ~ md tvser),
Toivonen 1928 FUF 19 120 (sm ~ md tvser, joista > ven),
Posti 1953–54 FUF 31 16, SKES 1955 162 (sm ? ~ md
tvser), V. Anttila 1968 Suomi 114:1 9–13 (~ karhea), UEW
1988 646 (sm ~ md tvser epäilyksettä).

karhu (Agr; yl.) ’Bär’ ~ ink karhu | ka (etup.
kansanr., muuten harv.) karhu | va karu, kreev
karru | vi karu, E kahr (metat.), karo ’karhu’ | li
kar%u (salakieltä, < vi) id.
Sana on todennäk. demin.-johd. ja kuuluu
karhea sanueeseen (ks. tätä). Nimitys lienee
alkuaan kiertoilmaus — sellaisiahan karhusta on
paljon — ja perustuu karhun turkin karkeuteen.
Sm karhu merk:ssä ’velkoja’ ja v. karhuta ovat
käännöslainoja, vrt. ruots (jo 1700-l. puolivälissä)
björn ’velkoja’, björna ’karhuta saataviaan’;
myös saksassa karhu yhdistetään velkoihin: einen

SSA

Bären anbinden ’sitoa karhu; tehdä velkaa’, einen
Bären losbinden ’irrottaa karhu; maksaa velka’.
Porthan 1786 OS 4 144 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
127 (+ va), Wiedemann 1876 MP 7:17:2 109 (+ kreev), VW
1 1874 40 (alkumerk. ’karvainen’), Setälä 1890–91 ÄH 272,
334 (+ ka; liittyy sanaan karhea), Loorits Vir 1931 463 (li <
vi), Streng-Renkonen 1938 Siiv 226 (merk:stä ’velkoa’),
*Nirvi 1944 Sanankieltoja 26–81, SKES 1955 162.

kari (Agr; yl., ei Verml Ink) ’vedenalainen kivi t.
hiekkasärkkä / Klippe, Sandbank’, laajalti murt.
myös ’karkeasorainen maaperä, somerikko’, johd.
karikko ~ ink kari ’kivipohjainen, vedenalainen
luoto’ | ka kari ’kivikkoinen, vähävetinen koski’ |
ly kar(e ’kari, jota vesi huuhtoo’, kari ’koskessa
syvempi kohta, johon vesi putoaa’ | vi kari ’kari,
riutta’ (sm > nr murt. Sm kar ’kivikkopohja
järvessä’ ja lpN murt. k5ara ’kivikko putouksessa’,
Lu k5ara: k.-jiegg%e ’suo, jossa on kovempia
maakohtia, joita pitkin voi kulkea’)
< sk, vrt. nr skär ’luoto, kari’, mr skær, mn sker
’id., maasta esiin pistävä kallio’ (< germ *skarja).
Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ sk), Thomsen 1869 GSI 121
(sm < sk), VW 1 1874 42 (sm ~ vi), Saxén 1895–98 Lånord
138 (sm > nr murt.), Kalima 1915 OLR 238 (+ ka; ims ? >
ven murt. ho/r ’pieni saari’), Lagercrantz 1939 LpWsch 246
(lp < sm), SKES 1955 162 (+ ly).

karikatyyri (1883; Ahlman 1865 karikatura)
’pila-, irvikuva(us) / Karikatur’
< nr karikatyr id. < ransk caricature < ital
caricatura id., oik. »liikakuormaus», johd. ital
sanasta caricare ’liioitella; (alk.) kuormata
rattaat’ < lat carricare ’kuormata rattaat’ sanasta
carrum ’rattaat’ (ital caricare ’esittää jtak
liioitellen, nurinkurisesti vääristellen’ > saks
karikieren > nr karikera id. > sm kar(r)ikoida,
vanh. (1930-luv.) karikeerata id.).
Hellquist 1939 SEO 447, Koukkunen 1990 Atomi 222–23.

karikka ’kepakko’ ks. kadikka.
karilas (Gan 1786; etup. itämurt. KPohjanm)
’vanha (äkäinen, uppiniskainen, ruma) ihminen
(et. mies), eläin t. esine; tuuhea, oksikas, karhea,
jäykkä (puu, kasvi) / alter (zorniger,
eigenwilliger) Mensch (bes. Mann; auch von
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Tieren od. Gegenständen); dichte, verästelte
Pflanze (bes. Baum)’, yhd. ukonkarilas,
karilasheinä, -takku ’karkea saraheinä tms. kasvi,
esim. jäkki, Nardus stricta, t. peltokorte’.
Ilm. deskr. sana (vrt. käriläs, köriläs) eikä,
kuten on arveltu, lainasana (germ t. ksk *karlaz,
vrt. mn nt nr karl ’vapaa mies, vahva mies,
talonpoika; aviomies’, ns Kerl).
Lindström Suomi 1852 35 (sm ~ germ), Thomsen 1869 GSI
121 (sm karilas, lp gales ’ukko’ < sk), Lönnrot 1874 SRS 1
502 (♦ kari ’raunio’), Wiklund 1906 ANF 22 79 (sm < sk),
Setälä 1912–13 FUF 13 377–78, Karsten 1943 FmS 9:2 167
(sm < germ), Vries 1961 AnEW 301 (? < germ).

karista1 (: karisee, Gan 1786; yl.) ’ratista, rapista,
korista, kuulostaa karhealta / rascheln, knirschen,
rasseln’, (itämurt. myös) karata (: karajaa),
karahtaa; karaista ’rykäistä’, karistaa
(kurkkuaan, 1670) ’rykiä’ ~ ka karissa ’rapista,
kahista; korista’, karata (prs. karajau) id.,
karistoa ’selvittää (kurkkuaan)’ | ly kari«sta
’korista’, karaitta (prs. karaidau) ’korista
(henki)’, karaiduttada, karaidoittada ’kuorsata’ |
ve karaita (prs. karaidan) ’puhua karhealla
äänellä, korista’, kar(eidab (prs. yks. 3.) ’ääni on
karheana’ | vi kariseda ’rahista, käristä’.
Onomat. sana, vrt. korista.
Setälä 1890–91 ÄH 137 (sm ~ ve), Kalima 1915 OLR 109
(+ ly; ? > ven), SKES 1955 162 (+ ka vi).

karista2 (itämurt. Kymenl KaakkHäme
KPPohjanm Peräp) ’putoilla, tippua, varista /
(her)abfallen, rieseln’, karistaa (GGCalamnius
1754) ’pudotella, varistaa’, karisteet ’varisseet
jyvät, lehdet tms. rippeet, jätteet’, karike
’pudonneiden lehtien muodostama kerros
(metsässä); (mon.: heinien) karisteet’, (myllyn)
karistin ~ ink karissa ’tippua, varista’ | ka karissa
id., karis-toa ’varistaa, sirottaa’, karissella
’tiputella’ | va (Tsv) kariss%(ema, (Kukk) karissella
id., karissua ’varista’ | vi murt. kariseda ’pudota
maahan, varista’.
Luult. samaa onomat. alkuperää kuin karista1,
ks. tätä; alkumerk. ehkä ’pudota maahan
aiheuttaen kahinaa’.
karitsa1 (Agr; yl.), eri tahoilla murt. karitta,
karihta ’Lamm’ ~ ink karitsa ’nuori (kantava)

SSA

lammas; poikimaton t. yhden kerran poikinut
lammas’ | ka karitt«sa, karitt«saine ’vuona, karitsa’ |
ly ka/rit«s ’karitsa’, ka/rit«sai7ne ’toiskesäinen
lammas’ | ve ka/rgit«s ’karitsa’, ka/rgit«sui7ne
’poikimaton lammas’ | va karittsa ’karitsa’. —
Sm > lpN murt. karek ’karitsa’.
Mahd. johd. v:stä karata ’juosta, hypätä’ (ks.
karata1); nimitys viittaisi nuoren lampaan
vilkkauteen. Ks. myös karkko.
VW 1 1874 39 (johd. s:sta karja), Saareste 1922 LVEM 59
(sm ~ ka va), Toivonen 1928 FUF 19 163, *Ruoppila 1943
Kotiel 1 150 (+ ve, ? viE; ♦ karata), SKES 1955 162 (+ ly),
Hausenberg 1972 Naz‹ZivKomi 85 (ims > syrj kargitVs ).

karitsa2 (itämurt.), us. karitta, karihta (Gan 1786
kiwen k.), karitsapuu ’liitos- t. tukipuu /
Verbindungs-, Stützholz’, esim. ’jauhinkivien
väännin(tanko); reiällinen puu, joka yhdistää
vääntimen alapään ylempää jauhinkiveä
ympäröivään vanteeseen; kattoon t. orteen
kiinnitetty reiällinen puu, jossa loinpuiden
sydänpuun yläpää pyörii; seinään kiinnitetty
kirveen tms. pidin’ ~ ka karitt«sa ’puu, joka yhdistää
vääntimen alapään ylemmän jauhinkiven
vanteeseen’ | ly ka/rit«sai7ne id. | viE karits
’jauhinkivien navassa oleva kannatinrauta’ (tähän
saattaa kuulua myös viE karitshain ’poimulehti’);
vrt. myös vi (Wied) karikas ’rautaosa ylemmässä
jauhinkivessä’, li kaC /rk, kaC /rki, käC /rk (<
*karikkainen) ’id.; ylempään kiveen kiinnitetty
reiällinen puu’.
Luult. johd. sanasta kara1 ’tappi’ (ks. tätä); vi
karikas ja li sanojen suhteen vrt. myös (myllyn)
karistin ja Lönnr karinpuu ’karistin’.
Epätodennäköisempää on, että kyseessä olisi
sama sana kuin karitsa1.
Manninen 1935 SmSuku 3 165 (sm (ka) ~ viE), Kettunen
1938 LivW 107 (sm karinpuu ~ li), SKES 1955 162 (+ ly; =
karitsa1), EEW 1982–83 710 (vi karikas ~ li; ♦ kara).

karja (Agr; yl.) ’Vieh’, yhd. lehmi-, lypsy-,
nauta-, poro-, teuras-, siipikarja, johd. karjakko
’paimentolainen (Lönnr 1836); karjanhoitaja
(Tikkanen 1848)’, karjainen: yksi-, kaksik. ’yksi,
kaksi jne. vuotta karjan mukana kulkenut nauta;
(lounmurt. myös) paimen’ ~ ink karja ’(koko kylän
lehmi)karja’, karjakkoi ’naispaimen, paimentyttö’ |
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ka karja ’nautakarja’ | ly kard' (mon. -ad; lehm-,
hebo-, lammask.) ’lauma’ | va karja ’(lehmi)karja’
| vi kari (g. karja) id., karjane, karjas, karjus,
karjaline ’paimen’ | li k%o/ra, k%ora ’karja’ (sm >
lpN murt. gar |je, In kärji ’(lehmi)karja’)
mahd. < germ *xarja-, vrt. goot harjis
’joukko, sotajoukko’, mys hari, heri, ns Heer id.,
mn herr, mr hær, nr här ’parvi, joukko’. Myös
baltt alkuperää on esitetty (vrt. mpr karja
’sotajoukko’).
Moller 1756 Beskr 121 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 542 (sm ~ germ), Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+
va), Thomsen 1870 Einfl 141 (+ li; ? < germ), Vasmer 1913
RS 6 201 (< baltt), Karsten 1915 GFL 141 (< germ),
Lagercrantz 1939 LpWsch 267 (lpN < sm), Kettunen 1940
SmMurt 3 44 (+ ka), SKES 1955 162 (+ ly; < germ t. <
baltt), Vries 1961 AnEW 224 (< germ), Nissilä Vir 1962
355–58 (+ ink), LpIn 1 1986 286 (lpIn < sm).

Karjala (Agr) ’Karelien’, karjala(n kieli),
karjalainen ~ ink karjala ’inkeroisen kieli’,
karjalain ’inkerikko’ | ka karjala ’karjalan kieli’,
karjalaine ’karjalainen’ | ly kard'al, kard'alain(e
’(pohjois)karjalainen’ (Porajärven, Repolan ja
Himolan pitäjistä). — Ims > lpE karjila
’talonpoika’, Pi kard' iel, Lu kar´j%el ’venäläinen’,
N gar |j#ellâ«s (In) ’karjalainen’, N gar |jel (In Ko T)
’Karjala’ sekä ven Koréla ’Karjala’.
Todennäk. johd. sanasta karja, ks. tätä. Jos
karja sanan germ alkuperä pitää paikkansa, voisi
kansannimessä karjalainen piillä sanan alkup.
merkitys ’(sota)joukko’. Paikan ja kielen nimitys
karjala näyttäisi tässä tapauksessa olevan
takaperoisjohd. muodosta karjalainen »karjakansan edustaja».
Herkepaeus 1741 Diss 19–20 (♦ karja), Porthan 1874 OS 1
40, Lehrberg 1816 Untersuch 448 (sm ~ ka), Knorring 1833
Gamla Finland 54–55, Saxén Vir 1900 105, Ojansuu 1920
Pn 108, Lagercrantz 1939 LpWsch 267 (lp < sm), *Tunkelo
1951 SSFÅ 29 B:7 (laajasti erikielisistä vastineista),
Vasmer 1953 REW 1 624 (ven < sm), SKES 1955 162 (+
ly; karja ∅ Karjala ’seutu, jolla on pidetty paljon karjaa’ ∅
karjalainen), *Nissilä Vir 1962 345–65 (mahd. karja
’joukko’ ∅ karjalainen ∅ (takaper.) Karjala; laajasti eri
selityksistä).

karjas (Agr; PSatak PHäme, hajat. muualta),
rinn. karjainen, karjaisa ’kiimainen, himokas;
raju, äksy, vallaton; ylimielinen, ylpeä / brünstig,

SSA

geil; unbändig; hochmütig’, karjastaa ’olla
kiimainen, raju, äksy; karjua, korskua (esim.
kiimainen ori); huutaa, kiljua’.
Ehkä onomat. alkuperää (merkityksen
kannalta vrt. kys brunft ’hirvien pariutumishuuto’
~ brummen ’möyrytä’), ellei pohjana ole s. v.
karja mainittu ’(sota)joukkoa’ merkitsevä sana,
joka ims taholla on ensin voinut saada meluavan
joukon merkityksen. Ks. myös karjua.
Ahlqvist 1871 KO 16 (~ karjua), Hakulinen 1941 SKRK 1
118, 158 (♦ karja), SKES 1955 163 (joko ~ karja t. ~
karjua).

karje (: karkeen, harv. karjeen, Flor 1678; Häme,
hajat. muualta), karjemaa, karkea ’viljelemätön
maa, keto, kesanto, nurmettunut pelto /
unbebautes Land, Brache, Grasboden’, karjehtua,
karjettua ’nurmettua, kedottua’ ~ vi kare (g. karge
t. kare), kargemaa, karet, karus ’kesanto,
nurmettunut, kyntämätön maa’.
Ilm. samaa sanuetta kuin karkea, ks. tätä.
Saareste 1927 EKeel 6 141 (sm ~ vi), Saareste 1953 Suomi
106:3 14, SKES 1955 163, EEW 1982–83 705.

karju (Martti n. 1580; yl., ei Verml Ink)
’kuohitsematon urossika / Eber’, karjusika id.,
karjuhärkä ’siitossonni’, karjuinen, karjuisa
’siitoskelpoinen’.
Ilm. samaa kantaa kuin karjua ja mahd.
karjas, ks. näitä.
Ahlqvist 1871 KO 16 (~ karjua), Hakulinen 1941 SKRK 1
118, 159, *Ruoppila 1947 Kotiel 2 46–47 (johd. sanasta
karja: karjusika ∅ karju), SKES 1955 163 (pohjana joko
karja t. karjua).

karjua (Jusl 1745; yl.) ’huutaa kovalla äänellä,
ärjyä (murt. myös kiimaisen hevosen ääntelystä) /
brüllen’, karjaista, karjahtaa ~ ka karjuo ’huutaa
kovasti, karjua’, karjahtoa, karjahella; karjeh
’karjunta’ | vi karjuda, karjutada ’karjua’.
Onomat. sana, vrt. karista1, kaljua. Äänt. ja
merkityksensä puolesta läheisiä mutta ilm.
kuitenkin erillistä onomat. lähtöä ovat votj
gor{in{i ’nauraa täyttä kurkkua’, syrj gorz{in{i
’huutaa, itkeä ääneen’, gerjaln{i ’huutaa, itkeä’.
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Ganander 1786 NFL 1 341 (sm ~ vi), VW 1 1874 43,
Ojansuu 1918 KAÄH 75 (+ ka), Airila Vir 1933 469, SKES
1955 163.

karkea (Agr; yl.) ’karhea, kova; iso(rakenteinen);
karvas, kitkerä (maku, haju); römeä (ääni); raaka,
törkeä / grob, rauh, hart; bitter’, karkeus,
(karjeta:) karkenee, karkas (EPohjanm ynnä hajat.)
’kitkerä, karvas’, karkastua ’tulla kitkeräksi,
väkevöityä’, karaista (ks. tätä) ~ ink karkia
’karvas, väkevä; epätasainen, karkea’, karkehus
’väkevyys’ | ka karkie ’karvas, kitkerä (maku t.
haju); kylmä ja tuulinen (sää); tyly’, karkevuo
’kitkeröityä’ | ly ve karged ’karvas, kitkerä’ | va
kark(ea, (Kukk) karkia ’karvas; häkäinen’ | vi
karge ’kova, kankea, hauras, karkea’, kargus
’kovuus, karkeus’, (Wied) kareta, kargeneda
’tulla kovaksi, hauraaksi’ (ims > lpN g5arkâ (Pi
Lu Ko Kld T) ’karvas, katkera, härski, (kurkkua t.
silmiä) kirveltävä’)
?? = votj g{ire/z ’elinvoimainen, ytimekäs, vahva
(ihminen)’ | syrj g{ir{i/s ’karkea, karkearakenteinen,
suuri’, J gho/ri/s id. — Vrt. karvas1.
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (sm ~ ve), Weske 1873
Untersuch 29 (+ va vi), Qvigstad 1932 LpH 233 (sm > lp),
Uotila 1938 SyrjChr 79 (+ votj syrj), SKES 1955 163 (+ ka
ly; ? ~ votj syrj tai ~ votj kur{it, syrj kur{id ’katkera, karvas’),
UEW 1988 646–47 (epävarmoina vastineina tässä esitetyt
perm sanat).

karkelo ks. karata1.
karkko (Flor 1702 Carckoi; lounmurt. Satak
PHäme Savo PKarj Kain KPPohjanm),
karkkonen, karko, karkkinen ’karitsa, ensimmäistä
kertaa poikiva lammas; (paik.) maho lammas /
Lamm, Mutterschaf beim ersten Lammen;
unfruchtbares Schaf’ ~ ka karkku, karkkuine
’nuori, poikimaton lammas’ | ly kark(ku) id.
Todennäk. samaa kantaa kuin karitsa (ehkä
tästä kannaksi abstrahoituneen kari-aineksen
demin.-johd.), vrt. murt. oinas ~ oikko, ori, oritsa
~ orkko jne.
Collinder 1932 Urgerm 225 (kari- + -kko), *Ruoppila 1943
Kotiel 1 152–54 (sm ~ ka ly), SKES 1955 162 (s. v.

karitsa).

SSA

karkota (Agr; EPohjanm Karj), karkkoontua
(Satak EPohjanm) ’kaikota, juosta tiehensä / ent-,
verschwinden’, karkottaa (Agr) ’ajaa pois’, murt.
karota (: karkoaa), karkoa (: karkoo, etup.
KaakkHäme KarjKann) ’nousta esiin, koholle;
hypätä, (sonnista) astua’ ~ ink karkoitella
’pelotella; herätellä’ | ka karkota ’hävitä, poistua,
karkota; poistua luvatta, karata’, karkottoa ’ajaa
pois, karkottaa’ | ly karkottada ’karkottaa’ | vi
kargutada ’juoksennella, kiidättää; karkottaa;
astuttaa’.
Johd:ia v:stä karata1, ks. tätä.
SKES 1955 161.

karmano ks. kormano.
karmea (1745; laajalti murt., ei PPohjanm Peräp
Länsip) ’pelottava; kirpeä, karvas; kolea, kylmä;
äksy, vihainen; karhea (pinta, ääni) / schrecklich;
bitter; kalt; mürrisch; rauh’, karmakka (itämurt.),
karmas (paik. EHäme KPohjanm), karmias (Finno
n. 1580) ’kitkerä, karvas’, karmanne ’hankiaiskeli;
routaantunut maa’, karmaista ’polttaa kurkkua
(juoma); karjaista’, karmia ’puistattaa; harmittaa,
suututtaa, kiukuttaa (1778)’, karmistaa ’pakastaa,
kylmätä; puistattaa; pelottaa; ponnistaa, yrittää
kovasti’, karmu ’kylmä (talvi)tuuli’ ~ ink karmea
’karkea, epätasainen, kova’, karmakka ’karvaan
makuinen’, karmu ’kylmä ja tuulinen ilma’ | ka
karmakka ’epätasainen, karhea; kitkerä; viileä,
kylmähkö’, karmie ’reipas, virkku; vauras’ | ly
karmak ’hieman pilaantunut (voi, leipä, jauho)’ |
va karm(ea ’karkea, rosoinen’ | vi karm ’tyly,
jyrkkä, ankara; karhea, karkea, kova’, murt.
karme, karmikas id.
= lpN guormes (E Lu In Ko) ’karkea (jauho),
karhea (iho)’. Luult. alkuaan ’epätasaista,
karkeaa’ merkinnyt deskr.-luonteinen sana (vrt.
karhea, karkea), jonka eri kielissä tavattaviin
merkityksiin ovat vaikuttaneet äänt. läheiset
sanat kaamea, kirmeä, karvas jne.
Ganander 1786 NFL 1 341a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 127 (vi ~ va; + sm karhea), VW 1 1874 39 (sm
karmea ~ va vi lp), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 155 (< sk),
SKES 1955 164 (+ ka ly).

karmi (Jusl 1745; yl., ei Ink), kaarmi
(KPPohjanm Peräp) ’(selkä)noja, reen perälauta,
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sängyn pääty; kehys; hylly; hauta, hautakammio /
(Rücken)lehne; Kasten; Bord; Grab(kammer)’,
karmituoli ’nojatuoli’, karmihauta
< nr karm ’selkänoja, selus; (vanh.) kehys,
katettu vaunu’, nt karm ’(ikkunan t. oven) kehys;
katettu vaunu’. — LpN gar |bmâ, kar |bmâ (In)
’oven t. ikkunan kehykset, ikkunalauta; selkänoja’
< sm t. sk.
Johnson Vir 1883 28 (sm < sk), Mikkola 1894 SUST 8 175,
Karsten 1936 FmS 4 456, 469, Lagercrantz 1939 LpWsch
392 (lp < sk), SKES 1955 164 (lp < sm).

karmosiini ’eräs väriaine ja sen värisävy /
Karmin’, k.-(n)punainen (1769), murt. (Iitti)
karmopunainen
< nr karmosin, (1550) carmesin (nt saks
karmesin, ransk cramoisin, ital carmesino); sanat
pohjautuvat arab välityksellä sanskr sanaan
kØrmija- ’erään hyönteisen toukista saatu väri’, oik.
»madoista syntynyt». — Samasta alkulähteestä on
myös sm karmiini (< nr karmin << ransk esp
carmin ’karmiininpunainen’).
Hellquist 1939 SEO 448.

karnevaali (1770), (Lönnr 1874) karnavali
’laskiaisaika, laskiaishuvit katolisissa maissa,
naamiaiset / Karneval’
< nr karneval, vur carnaval id. (nt saks
karneval) < ransk carnaval ’laskiainen,
laskiaistiistai’ (< klat carne vale ’liha(lle)
hyvästi(t)’ t. < ital carne leva ’liha jätä’).
Hellquist 1939 SEO 448, Renkonen 1954 Avainsanoja 28,
Koukkunen 1990 Atomi 223.

karniisi (Europ 1853; KarjKann Ink, paik.
VarsSm saaristo), rinn. karni(i)ssi, karni(i)sa,
karnitsa ’us. koristeuurteinen reunalista; lauta,
oven t. ikkunan päällinen vuorilauta / Karnies,
Leiste’ ~ ink karnisa | ka karniisa, -i | ly ve kar7niz
(mon. -ad) id. | vi karniis: k.-höövel
’reunalistahöylä’, karnits (g. -a, -i, Wied)
’koristeellinen reunuslauta’
< nr karnis, vur karnitz ’reunalista’; osa ims
muodoista ehkä sm välityksellä < ruots, mutta
ainakin a-vartaloiset < ven karníz (g. -a)
’koristelista’.
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Kujola 1944 LyS 110 (ly < ven), Nirvi 1971 InkS 138 (ink
< ven), EEW 1982–83 714 (vi < saks).

karo (Gan 1786; EPohjanm, paik. PSavo) ’pässi /
Widder’, karopässi ’kuohitsematon pässi’
johd. sanasta kara1 ’tappi; penis’.
Ruoppila 1943 Kotiel 1 183–84, SKES 1955 162 (s. v.
karitsa).

karonkka ’päättäjäiskekkerit, kamppiaiset;
pelikorttisarja (et. skruuvissa); joukko, korttisakki
(Kaukola) / Abschlußfeier, Erntefest;
Spielkartensequenz; Gruppe (von
Kartenspielern)’
nr välityksellä (ainakin 1800-l. lopussa
karonka ’pelikorttisarja; kemut’) < ven korónka
’korttisarja (skruuvissa kolme ässää tai ässä,
kuningas ja rouva samaa maata)’, demin.-johd.
sanasta koróna ’kruunu’. Merk:ssä
’päättäjäisjuhla’ (esim. tohtorinkaronkka) ehkä
»kruunajaisten» ajatus (ven koronovánije).
Vilkuna Kotis 1962 26–29.

karpalo (Schr 1637; et. itämurt. KPPohjanm),
rinn. murt. karpala, karpale (LPetri 1644)
’Vaccinium oxycoccos / Moosbeere’ ~ ink
karpalo, karpola, karpula ’karpalo’ | ka karpalo |
ly garbal(o), garbol | ve garbol, ga/rboƒl id. | va
(Kukk) karpolo ’karpalo’, karpolo-roho
’kellukka, Geum’ | vi murt. karbal (Kuusalu
Vaivara, ? < sm), karbalas (Wied) ’karpalo’ | li
g5arban id.
Ahlqvist 1859 Anteckn 82 (sm ~ ve), Anderson 1879
Studien 197 (+ ka vi li), Turunen 1946 SUST 89 49 (+ ly),
SKES 1955 164, EEW 1982–83 703.

karpio (Sorol 1621; VarsSm Häme, paik.
Pohjanm LUus; vain loitsuissa ja sananp.
KarjKann Savo) ’vanha suuruudeltaan vaihteleva
(viljan) vetomitta (tav. 10 kappaa) / altes
Hohlmaß, Scheffel (meist 10 Metzen)’ ~ ka
(Suojärvi, vanh.) karpivo ’eräs vetomitta (16
nelikkoa)’
joko < sl, vrt. ven koroƒbjá, kóroƒbja ’kori,
kappa, arkku; vanh. (Novgorod 1437) vetomitta’,
johd. sanasta kórob ’kori, arkku’, vanh. myös
’halkomitta, iso hiilimitta’
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tai < baltt, vrt. liett ka˜rbija ’tiheä,
koppamainen lipas, vasu’, mpr karbio ’jk laatikko
myllyssä’ (baltt sana voi olla < sl); myös
lainautumista germ taholta on pidetty
mahdollisena, ks. karppi2.
Ahlqvist 1871 KO 176 (sm < baltt), Thomsen 1890 BFB
183 (< sl t. baltt), Mikkola 1894 SUST 8 43, 125–26 (< sl,
baltt t. germ), Kalima 1936 BL 110, Mikkola 1938 SUST
75 25, 44, 110, Kalima 1952 SlS 94, SKES 1955 164,
Ruoppila 1967 KalKansank 93 (+ ka), EEW 1982–83 715.

karppa (Lönnr 1874; länsimurt.) ’jäätynyt
lumenkuori, kovettunut routainen maanpinta; lihan
pinnalle noussut suolakerros; karsta, noki /
Schneekruste, gefrorene Bodenschicht;
Salzschicht (auf Fleisch); Ruß’, karppi, karppu
(Gan 1786) ’kaarna; (paik. myös) kitukasvuinen
puu; ohut, orressa kuivatettu reikäleipä; lihan
pinnalle noussut suolakerros, noki’, karp(p)ea
’kovakuorinen (leipä); kitukasvuinen (puu,
ihminen)’, karpustaa, karvustaa ’kuoria puita’ ~ vi
karp (g. karba) ’puun kuori (irrotettuna);
likakerros; känsä, rohtuma, rupi’ | li k5arpa
’syylä, varpaan känsä’ (> latv k5arpa id., k5arpis
’syylä’)
todennäk. < sk, vrt. nr murt. skarp, mr skarper
’kuiva, kova’ = nt skarp, mn skarpr, mas skarp,
ns scharf, ags scearp merk. eri kielissä mm.
’terävä, raju, ankara, karkea, rosoinen’. Samasta
pesyeestä on lainattu myös sm korppu, ks. tätä. —
Sk taholta > lpLu (s)kar´hpa ’paperinohut
ohraleipä’.
VW 1 1874 40–41 (sm ~ vi), Anderson 1879 Studien 196 (+
li; < latv t. latv < li), Toivonen Vir 1928 184, Kettunen 1938
LivW (li > latv), SKES 1955 164, 165, A. Vilkuna 1965
Suomi 111:2 23 (< germ), EEW 1982–83 714–15.

karppi1 (VR 1644 carpi, Schr 1637 karppo)
’ulkomainen lammikkokalana suosittu särkikala,
Cyprinus carpio / Karpfen’, murt. (vain Lapinjärvi
Kymi; tiedot epämääräisiä) ’jk suuri kala’
< nr vur karp ’karppi’ (nt karpe < as karp(en),
mys karpfo id.; vi karp, karv < saks).
Streng 1915 NRL 55 (sm < vur), SKES 1955 165, EEW
1982– 83 715.

karppi2 (Jusl 1745; Suomenl. saaret Ink) ’puinen
laatikko, rasia / Holzschachtel’, Jusl:n mukaan =
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karpio (ks. tätä) ~ ink karppa, karppi ’rasia’ | va
karppi ’rasia, koppa’ | vi karp (g. karbi) ’kotelo,
rasia, lipas; matala kaappi; simpukankuori’ | li
ka/rp, kärp ’puinen rasia, kotelo’
todennäk. viron kautta levinnyt as laina, vrt.
kas karpe ’puinen kirstu’. Myös muita
vertailukohtia on esitetty (latv k5arba ’soikea
puurasia, vakkanen’ ym.).
Ahlqvist 1871 KO 176 (sm ~ vi li; samoin kuin karpio <
baltt), Mikkola 1894 SUST 8 126 (karppi, karpio < germ t.
baltt), Ojansuu 1916 SKTT 144 (sm murt. < vi; vrt. latv
kas), Kettunen 1938 LivW 107 (li ka/rp < vi), SKES 1955
164 (suhde karpio sanaan ja alkuperä epäselvä).

karpponen (tav. mon. karpposet, JuslLis;
PäijHäme, paik. Savo Verml Satak) ’lumikenkä,
suokenkä (kuusen- t. katajanoksista valmistettu
jalanalunen, joka estää jalkaa uppoamasta) /
Schnee-, Moorschuh’.
Ehkä johd. sanasta karppa, ks. tätä.
SKES 1955 165.

karra (EPohjanm), karraporri (Gan 1788;
KPohjanm), karpori, karri, karriainen, karrikas, kka, karrike (eri tahoilla länsimurt.) ’ohdake,
takiainen; takkutukka / Distel, Klette; klettiges
Haar’
< nr kardborre, vur ja murt. karda,
karreborre, karbor ’ohdake, takiainen’. — Sm
murt. esiintyy myös omalta pohjalta syntyneitä
etuvok. muotoja, esim. kärri, -ke, kärriäinen,
kärripurri; kontaminaatioon karriainen + karhea
perustunee karhiainen (LUus) ’ohdake’.
Saarimaa 1919 Selityksiä 9 (sm ~ ruots), Virtaranta 1957
LYSMÄH 2 451, *Ruoppila 1962 SUST 125 470.

karrata (VarsSm PHäme, hajat. KPPohjanm)
’jarruttaa, harata vastaan; hangata, hioa; tarttua,
tarrata, törmätä / bremsen, schrammen; kratzen,
schaben; packen, anstoßen’, karrittaa ’jarruttaa’,
karruttaa ’id.; (Jusl 1745) jyrsiä, nakertaa,
kalvaa’, karru (lounmurt. Satak Häme) ’reen
jarru, (rauta)lenkki t. kettinki jalaksen ympärillä’
~ ka karrata ’raapia, harata (vastaan)’.
Deskr. sana, vrt. jarru, tarrata.
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karsas (Agr; länsimurt.), rinn. paik. karsa, karso,
karsea ’kiero, vino, kierosilmäinen; (harv.) ankea,
katkera, kateellinen / schief, scheel, schielend;
verbittert, neidisch’, karsastaa (Eurén 1860)
’vääntyä; katsoa kieroon’ ~ kaP karsas ’vino,
kiero’, karsastuo ’vääntyä’ | vi (set) karso, korso,
kosso ’sokea ihminen’, kars (Saarenmaa), kärss,
kärts (saarimurt. Rapla Juuru) ’reen jalaksen
käyryys, sen nousun alkukohta’, ? kartsas, karts,
kardas (g. kartsa)’tikkaat; reen häkki, aidan
poikkipuut’
? < baltt, vrt. liett ske˜rsas ’poikittainen,
poikkipuolinen’, latv «s;k%erss ’poikittain;
poikittainen’.
Thomsen 1890 BFB 37 (sm ? < baltt), Saareste 1924
LVEM 201 (+ vi kartsas), Kalima 1936 BL 108, 252, SKES
1955 165 (+ vi karso, kars), Nieminen 1959 JuhlakEndzelin
208–10 (vi kartsas ’tikkaat’ < baltt, vrt. liett gardìs ’tikkaat,
vankkurin laidat; ristikko’), EEW 1982–83 718.

karsi (: karren, Agr; yl., ei Ink), rinn. itämurt. (et.
KarjKann) karre (: karteen), karri ’kynttilän
sydämen, tulitikun tms. hiiltynyt osa; (esim. padan
pohjaan) kovettunut noki; (raudan) kuona;
palaneen käry t. maku / verkohlter Teil eines
Dochtes, Kienspans usw.; Ruß, Schlacke; Geruch
od. Geschmack von Angebranntem’, karttua,
karrettua ’palaa karrelle, pinttyä nokeen’ ~ ka
karsi ’karsi (päreessä, öljylampun sydämessä)’ |
ve kard, kardeh ’palaneen katku, käry’ | ? vi murt.
kartsas ’nokinen (ahjo)’, kärd (g. kärra), kärde,
kärse, kärts ’palaneen käry’, kärss (g. kärsa)
’kynttilän-, lampunsydämen karsi’ (ims > ven
murt. kárde«z ’palaneen villan, oljen yms. käry’,
? kar«zevína ’pohjakuona; ruoste’, prokar«zeveƒt
’mustua, kärventyä auringossa’).
Sanojen on arveltu kuuluvan karsia verbin
yhteyteen; lainalähteeksi sopisi germ *skar∞d ‰ın’leikkaaminen, silpominen’ (vast. verbivartalosta
ks. karsia), merkityksen kannalta vrt. esim. nr
skare, mn skarsl ’kynttilän, lampunsydämen
karsi’, jotka ovat samaa sanuetta kuin nr skära
’leikata’. Ks. myös karttua.
Anderson 1879 Studien 154 (karsi ~ karre ’karsittu metsä’),
Meckelein 1913 FgrElem 57 (sm ~ ven prokar«zeveƒt ),
Kalima 1915 OLR 107 (sm ~ ka; > ven kar«zevína), SKES
1955 165 (+ vi murt.), Kettunen Vir 1956 142 (karsi ~
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karsia), *Koivulehto Vir 1971 385 (< germ), EEW 1982–83
1143–44.

karsia (Agr; yl.) ’hakata puista oksia; vähentää,
supistaa, poistaa / abästen; aussortieren, kürzen’,
johd. karsikko (ks. tätä) ~ ink karsia ’oksia;
suomustaa kaloja, jälttää naurista, raapia’ | ka
karsie, koarsie ’oksia, karsia’ | ly kar«zida,
kuar«zida | ve ka/r/sta | va karsia | vi murt. karsida,
(Wied, Saarenmaa) kartsida id.
mahd. < kgerm *skar∞d ian, vrt. mn skar∂a
’tehdä loviseksi, vahingoittaa, kalvaa, vähentää’,
ags scierdan mm. ’haavoittaa’. — Sm > lpN
gar |sât (In) ’karsia’; ims (ka ve) > ven murt.
kárzaƒt, kórzaƒt ’karsia, kuoria puita; hakata
havuja’.
Anderson 1879 Studien 154 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 68 (sm > lpN), Leskov 1892 ‹ZStar 2:4 99 (ka >
ven), Pogodin 1904 Severnorussk 27 (sm ka > ven),
*Kalima 1915 OLR 108 (+ ly ve va; ims > ven), SKES 1955
165, *Koivulehto Vir 1971 383–85 (ims < germ).

karsikko (Jusl 1745; laajalti itämurt., paik. PSm),
karsikkopuu, -kuusi ’(muistomerkiksi) karsittu,
merkinnöillä varustettu puu (tav. kuusi) / (zum
Gedenken an etw. od. jmdn.) abgeästeter, mit
Zeichen versehener Baum (gew. Fichte)’ ~ kaP
(Uhtua, Vuokkiniemi) karsikko ’suuren kalan t.
kalansaaliin muistoksi karsittu puu’.
Johd. v:stä karsia (ks. tätä);
alkumerkityksessään ’karsittu puu t. metsä’ sm
karsikko esiintyy vain harvoin.
Harva 1924 KV 4 7–82 (sm ~ ka), Juvas 1930 SST 1 79–
87, SKES 1955 165, Honko 1963 KLM 8 308–11.

karsina (Flor 1702, karsinainen WK 1701; yl.)
’aitaus / Pferch, Verschlag’, karsinoida,
karsinoitua ~ ink karsina ’sikojen, lampaiden t.
vasikoiden aitaus läävässä’ | ka karsina ’pirtin
lattian alla oleva kellari’ | ly kar«zin, kuar«zin | ve
ka/r/zin id. | va karsina, -(e ’sian, lampaan, hevosen
karsina’ | vi murt. karsin, kardin ’navetan
nurkkaan tehty sikojen t. vasikkojen karsina,
kanakota tuvan nurkassa’ (? < sm)
< baltt, vrt. liett gardin˜ys (< *gardinjas,
*gardi7nas) ’karsina navetassa; karja-aitaus’, johd.
sanasta ga˜rdas id., latv gards ’syöttöelikkojen
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aitaus’. — Sm > lpN gar |sân (In) ’lammaskarsina’
ja nr murt. karsina ’kalapadon aitaus’; ka > ven
murt. kár«zina ’lattianaluskellari’, kárzina ’kellarin
sisäänkäyntikansi’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (sm ~ ve), Mustonen Vir 1883
171 (+ va), Kalima 1915 OLR 107 (+ ka; > ven), *Tunkelo
1928 SUST 58 273–87 (+ ly; ims < baltt), Kalima 1936 BL
108, Nieminen Vir 1944 244, Nesheim 1947 StSept 3 152
(lp < sm), SKES 1955 165 (+ vi murt.).

karskaa (paik. KaakkSm), karskua (Eurén 1860;
hajat. murt.) ’karahdella, rahista / knirschen’,
karskahtaa, karskahdella; karskauttaa ’lyödä
karahtaen’, karske ’karahteleva ääni; jääriite’ ~ ka
karskoa ’karskua, narskua’, karskahtoa(kseh),
karskuttoa; karskeh ’karskuva ääni’.
Onomat. sanoja, vrt. karista1, kalskaa.
karski (Agr) ’reipas, riuska, kursailematon;
kookas, roteva (länsimurt.); tyly, äksy, röyhkeä,
ylpeä (myös itämurt.) / forsch; robust; barsch,
rüde; stolz’, merk. murt. myös (PSavo KPohjanm
Länsip) ’arka, pelokas; hauras; (Agr lisäksi)
hurskas, vakaa, ihana’ ~ ink karskea ’karvas,
karkea; sierettynyt (iho)’ | va (Kukk) karskia
’kitkerä, väkevä’
< mr karsker ’reipas; kaunis, upea’, nr karsk
’rivakka, topakka’, mn karskr ’reipas, vilkas,
eloisa’, kas kys karsch ’iloinen, reipas’ (> vi
karske ’raitis, puhdas, siveä’). — Ims sanat (ink
va) ehkä ositt. karkea sanan variantteja.
Lindström 1859 KeltGerm 55 (sm < germ), Lönnrot 1874
SRS 1 511 (sm < ruots), Ojansuu 1906 SUSA 23:13 2–3 (vi
< as, sm < vi), Streng 1915 NRL 55 (sm < mr), SKES 1955
165, EEW 1982–83 716–17.

karsta1 (Jusl 1745; savmurt. Pohjanm Peräp)
’(esim. kynttilän sydämen) palanut jäännös, karsi;
pinttynyt nokikerros; hilse, pajakuona,
lika(kerros) / verkohlter Rest, feste Ruß-,
Schmutzschicht, Schlacke’, länsimurt. rinn.
kaarsta, karsi ’suolakerros lihan t. kalan pinnalla;
jäätynyt keväthangen pinta’, karstautua ~ kaP
karsta ’karsta, noki’, karsteutuo ’nokeutua’
mahd. < ven korósta ’syyhelmä’, jolloin olisi
sama sana kuin karsta2, joka on sm:ssa
ekspressiivistynyt ja saanut muita merkityksiä
kuin alkulähteensä, ilm. lähinnä karsi sanan
vaikutuksesta.
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Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven), Lindström 1859
KeltGerm 55 (samoin), Mikkola 1894 SUST 8 127 (sm <
ven), Kalima 1952 SlS 94, SKES 1955 166, Plöger 1973 RL
65–66.

karsta2 (1782; kaakkmurt.) ’syyhy, ihottuma,
sieretys / Krätze, Grind’ ~ ink karsta ’ihotauti,
syyhy’, karstakas ’rupinen (perunasta)’ | va
karssa ’rupi’
< ven korósta, mksl krasta ’syyhelmä’.
P. A. Europaeus 1782 Käsik (sm ~ ven), Mikkola 1894
SUST 8 126–27 (sm < ven), Kalima 1952 SlS 94, SKES
1955 166, Plöger 1973 RL 65–66.

karsta3 (Jusl 1745; Satak Häme KSm EPohjanm)
’villan muokkaukseen käytetty piikikäs lauta(pari)
/ Wollkamm, Karde’, karstata ’muokata villoja’ ~
ly karst(e ’villakarsta’ | li ka/r«s id., ka/r«sq ’karstata
villoja’
? < baltt, vrt. liett ka˜r«sti ’karstata villoja,
häkilöidä pellavia; sukia hevosta’, latv k5arst
’karstata (villoja), kammata’.
Mikkola 1894 SUST 8 126–127 (sm < baltt), Kalima 1936
BL 108–09 (sm ? < baltt), SKES 1955 165–66 (+ ly li; ? <
baltt).

karta1 (Agr; VarsSm) ’kari, luoto; soransekainen
kuiva kohta pellossa / Klippe; kiesvermischte
trockene Stelle im Acker’, kartti (paik. KaakkSm)
’luoto, matalikko’
? < sk, vrt. mn skar∂ ’uurros, vuorenvieremä,
murros tms.’
karta2 (Lönnr 1874; Ink) ’pelti / Blech’ ~ ink
karta | va (Tsv) kart (mon. karr(ed) | vi kard (g.
karra) | li k5arda id.
todennäk. < baltt, vrt. liett skárdas
’läkkipelti’, latv sk5ards ’(läkki)pelti, metallilevy’.
— LpT sanan k5a¢rd ’läkkipelti’ täytynee olettaa
kulkeutuneen Inkeristä.
Thomsen 1890 BFB 218 (sm < vi li; < baltt), Saareste 1924
LVEM 26–27, Kalima 1936 BL 110 (ims ~ baltt), T. I.
Itkonen 1943 KV 22 54 (lpT < ka), Tunkelo Vir 1953 109–
12 (lpT:n sana keskiaikainen laina karjalaisten mukana
kulkeneilta inkeriläisiltä), SKES 1955 166 (? < baltt), Joki
1973 SUST 151 36.
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kartano (Agr; yl.) ’(suuri) maatila, sen
päärakennus; pihamaa / Gutshof, dessen
Hauptgebäude; Hof(platz)’ ~ ka kartano
’rakennus, asuinsija, kartano’ | va (Must) kartano,
kartino (? < sm) ’talo, piha’ | li k%orand,
k5arand (metat.) ’talonpoikaistalo, pihamaa’
< germ *gar∞dan- (vrt. goot garda ’(karja)aitaus’, mfriisi garda, mas gardo, mys garto, kys
garte, ns Garten ’puutarha’) ~ *gar∞da-, *gar∞di(goot gards ’talo, perhe, talonväki; pihamaa’, ags
geard ’aitaus’, mys gart ’piiri, kehä’, mn gar∂r
’aitaus, pihamaa’, mr garSer ’aita, aitaus,
talonpaikka, piha, talo’, nr gård id.). Sm -no voi
olla omap. johdinaines, kuten s:issa Parkano,
keltano, pyörtänö. — LpN gar |den, -m (E U Pi Lu
In) ’suuri talo, kartano’, T k5art({im) (Ko) ’eteinen’
< sm, ositt. < sk. Erilaisia olettamuksia on
esitetty siitä, mitä alkuperää ovat eri
etäsukukielissä äänt. ja merk:n kannalta
samantapaiset sanat (mdE kardas ’piha’, kardo,
M karda ’talli’, syrj karta ’karja-aitaus’, vog
k5art ’(aidattu) piha’, ostjP kartam id.).
Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ germ), Sjögren 1821 GS 1 25
(syrj ~ sm germ), Thomsen 1869 GSI 121, Ahlqvist 1871
KO 95 (syrj < ka), Qvigstad 1881 Beiträge 68 (lp < sm),
Thomsen 1890 BFB 170 (+ li; ims < germ, md ? < liett,
muut sgr kielten sanat lainoja eri ieur kielistä), Wiklund
1892 SUSA 10 153 (lp ~ mn), Wichmann 1903 SUST 21 69
(syrj < tvsuv), Karsten 1915 GFL 127 (sm < germ (akk.)
*gar∞dan), SKES 1955 166.

karteeki (länsimurt.) ’ikkuna- t. sänkyverho /
Gardine, Vorhang’, rinn. karteiki (1740 ’verho,
liina’), kartiiki, kartinki
< ruots, vrt. vur carte(e)ck, cartek, nr (vanh.)
kartek ’verho, eräänlainen silkkikangas’.
kartiini (As 1770 gardineita; laajalti murt.), rinn.
karteeni, karteini, kartinki (tässä myös karteeki
sanan vaikutusta) ’(ikkuna)verho / Gardine’
< nr gardin id. < as gardine, holl gordijn <
ransk courtine, ital cortina < klat cortina ’ikkuna, vuodeverho’.
Hellquist 1939 SEO 271.

kartio (Schr 1637; ei murt.) ’keila; hyrrä; tietty
geometrinen muoto (Helenius 1838) / Kegel’

SSA

ehkä Schr:n keksimä uud., johon vrt. etup.
itämurt. kartikas (harv.), kartikka ’(etenkin
uhkailu-, lyömä- t. heittoaseena käytetty) keppi t.
nuija’, vrt. karttu.
kartonki (ei vielä Lönnr; ei murt.) ’paksuhko,
kankea paperi; ohut pahvi / Karton’
< nr kartong < ransk carton id., pohjana lat
charta ’paperi’.
Hellquist 1939 SEO 449.

kartta1 (As 1732; murt. hajat.) ’maantieteellinen
piirros / Landkarte’, paik. murt. ja vanh. myös
’käsikirjoitus, konsepti (esim. saarnan)’,
kartoittaa (sm > ka kartta ’(maa)kartta’)
< nr karta ’kartta, -paperi, luettelo’ (ns
Karte, ransk carte < lat charta ’paperi’ < kr
khárt%es ’papyruslehti; kirjoitus’).
Hellquist 1939 SEO 449, SKES 1955 166.

kartta2 (Jusl 1745; LUus EHäme savmurt. PSm)
’villan muokkaukseen käytetty piikikäs
lauta(pari), karsta / Wollkamm, Karde’, kartata
(Mennander 1699) ’karstata’ ~ ka kartta ’karsta’,
kartata, kartita, karttie ’karstata’ | ly kart(t(e)
’karsta’, kartita (prs. kartit«sen) ’karstata’
< nr karda ’(s.) karsta; (v.) karstata’ < kas
karde ’karsta; ohdake’, mys karda, karta < klat
cardus ’ohdake’. — LpN (Friis) gartta (In Ko)
joko < sm tai (ositt.) < sk.
Renvall 1823 SSK 1 166 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO
73, Qvigstad 1881 Beiträge 123 (sm lp ~ nn), Karsten 1936
FmS 4 471, SKES 1955 166.

karttaa (Agr ’pelätä’; yl.) ’välttää, kaihtaa, varoa
/ scheuen, (ver)meiden’, karte ’(vanh.) varoitus
(Hemm 1605), varovaisuus (Flor 1688),
välttäminen; (murt.) linnunpelätti’, kartteella
’varovasti’ ~ ink kartt5a ’pelätä’ | va kartt5a
’välttää, varoa; pelätä’ | vi karta (prs. kardan)
’pelätä’, murt. kardeldi ’varoen, pelokkaasti’,
kartus ’pelko’ | li kartq ’pelätä, arkailla; varoa,
karttaa’.
Ganander 1786 NFL 1 343 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
127 (+ va), VW 1 1874 50–51 (+ li), SKES 1955 166, EEW
1982–83 717.
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karttu (Agr; laajalti murt.) ’eri tarkoituksiin
käytettäviä puukapuloita: kepakko (esim. pyykin
hämmentämiseen), kaulin(lauta) (pyykkikarttu),
leikki-, pelikapula (vetokarttu, karttupiilo), maila;
kakkula-aisojen t. korennon poikkipuu / Holzstab,
Bleuel; Anschlagholz beim Versteckspiel,
Schläger; Deichselholz, Querholz einer Trage’ ~
ink karttu ’pesukarttu’ | ka karttu ’palikka,
kepakko; kaulinlauta’ | va (Kukk) karttu ’palikka’.
— Sm > nr murt. karto, k5art(t)o, ’kepakko,
kaulin; piiloleikkikapula jne.’.
Saxén 1895–98 Lånord 139 (sm > nr murt.).

karttua (Agr »ette he ijens cartumisen ja sinun
armos liseyxen cautta hyuesti menestysit»; yl., ei
Ink) ’kertyä, lisääntyä / zunehmen, wachsen’,
kartuttaa (Agr), karttuisa ’antoisa; satoisa’ ~ ka
karttuo (Uhtua; ? < sm) ’karttua’ (sm > lpN
gar |tât (Lu) ’kertyä, olla yhteensä (jnk verran)’, In
karttu∞d ’karttua’).
Alkuperä epäselvä. Muodolliseksi
kantasanaksi sopiva karsi tulee kyseeseen vain
siinä tapauksessa, että sille oletetaan
perusmerkitystä ’pintakerros’ (josta ∅ ’kertyä
(pinnalle)’), mutta tämä taas tekee karsi sanan
oman alkuperän ongelmalliseksi (ks. karsi).
Qvigstad 1881 Beiträge 68 (lpN < sm), LpIn 1 1986 264
(lpIn < sm).

karttuuni (As 1733; yl., ei Karj Verml Ink),
karttuuna (Satak EKPohjanm Häme) ’eräänl.
puuvillakangas / Kattun’
< nr kattun, vanh. kartun id. << ransk coton (>
engl cotton), ital cotone ’puuvilla’.
Renvall 1823 SSK 1 166 (sm < ruots kattun), Karsten 1936
FmS 4 471, SKES 1955 166.

karu (Eurén 1860) ’kivinen, hedelmätön,
niukkakasvuinen (maaperä; murretiedot
kirjallisperäisen tuntuisia, ehkä < kansanr., ka);
huono, paha, vaikea, kylmä, kolkko (etup.
KarjKann Laat- ja PKarj) / steinig, unfruchtbar,
karg; schlecht, kalt, düster’, karumaa, karukko
’kivikkoinen, sorainen maa’ ~ ka karu ’huono,
kehno, paha (maaperä, pelto, vuosi, sää), köyhä,
heikko; paholainen, piru’, karulaine ’paholainen’

SSA

| ly karu ’huono, kelvoton, paha; sairas;
paholainen’.
SKES 1955 166 (sm ~ ka ly).

karuselli (Lönnr 1874, TVS 1831 Karoselli
keinu) ’Karussell’, murt. myös ’napakelkka;
virran pyörre’
< nr karusell << ransk carrousel, ital
carosello ’karuselli; (vanh.) turnajaiset, joissa
ratsukot esittävät taitonumeroita ja joihin kuuluu
kulkueita ym. ohjelmaa’; sanan alkuperä on
hämärä, pohjana voi olla alk. lat carrus ’rattaat’
tai arab kurrad«s ’leikki puuhevosilla’.
Hellquist 1939 SEO 450, Koukkunen 1990 Atomi 224–25.

karva (Agr; yl.) ’Haar’, murt. myös ’karvan väri,
väri; olemus, luonne’, karvainen, karvaton,
karvoitus; karvakas, karvatti ’karvakenkä, kinnas’, karviainen ’puutarhamarja’, karvoa (Jusl
1745) ’poistaa nahasta karvat’ (ks. myös karvata2)
~ ink ka karva | ly karv((e) | ve karv | va karva | vi
karv | li k%ora ’karva’ (sm > lpN gar |ve ’ulkonäkö,
karva’)
< baltt, vrt. liett gaYuras, mon. gaurahı
’ihokarva, haiven; karvatupsu; kasvin syy’, latv
gauri ’häpykarvat’.
Sjögren 1849 MélR 1 222 (sm ~ vi), Neus Suomi 1856 5
(sm < baltt), VW 1 1874 39 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge
68 (sm > lp), Thomsen 1890 BFB 68 (+ ka va; ims < baltt),
Setälä 1890–91 ÄH 429 (+ ve), Kalima 1936 BL 111,
SKES 1955 166–67.

karvari (Flor 1678; länsimurt.), karvali (itämurt.,
I- ja PHäme) ’nahkuri, parkitsija / Gerber’
< nr garvare id., johd. v:stä garva ’parkita’, nt
garve < as garwen, mys gerwen, ns gerben id.
Ihre 1769 Gloss 634 (sm ~ germ), Renvall 1823 SSK 1 166
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 122, Karsten 1909 IF 26
254, Kalima 1936 BL 8, SKES 1955 167.

karvas1 (: karvaan, Agr; länsimurt.) ’kitkerä,
pistävä (maultaan); kipeä, raskas (mielentila,
muisto) / bitter, stechend; schmerzlich’,
karvastaa, karvastella ’kirvellä; tuntua katkeralta,
harmittaa’ ~ ka karvas (Uhtua, ? < sm) ’katkera,
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väkevä’ | li k%oraz ’karvas’ (sm > lpN murt. k5arv%es
(Lu) ’karvas’).
Germ alkuperää on pidetty mahdollisena
(kgerm *xarwaz). Kyseessä voi kuitenkin olla
myös omap. deskr.-sävyinen sana, johon vrt.
kirpeä, kirmeä ja karmea. Tähän sanueeseen
vanhastaan yhdistetyt votj kur{it | syrj kur{id, -t
’karvas, kirpeänmakuinen; karvaus’ voivat olla
pikemminkin sm karkea sanan vastineita (jolle
tosin on esitetty perm taholta myös muita
vertauskohtia, ks. karkea).
Ihre 1769 Gloss 1056 (sm ~ germ), Castrén 1844 EGS 145
(sm ~ syrj), Lindström Suomi 1852 36 (+ votj), Thomsen
1869 GSI 122 (? < germ), Karsten 1915 GFL 141, 224,
Karsten 1936 FmS 4 471, Kettunen 1938 LivW 151 (+ li),
SKES 1955 167 (sm li ? ~ votj syrj), UEW 1988 128–29 (+
ostjI korqg- ’kirvellä; hapata; pakottaa’).

karvas2 (: karpaan, Flor 1678; Kaakk- ja PHäme,
paik. Satak PPohjanm Peräp), karvaspaatti, -vene
’pieni vene / kleines Boot’ ~ ka karvas (g. +
omistusliite karpahani) ’(pieni) vene’ | ve karbaz
(g. karbhan) ’haapio (yhdestä puusta koverrettu)’;
sm rinnakkaisasu (Gan 1786) karpa, g. karpan
’pieni vene’ on ilm. virhemuodoste; virheellisiä
ovat asultaan myös nom:t karpaa (Renv 1823) ja
karpas (JuslP)
joko < sk, vrt. mn karfi (ensies. v. 934)
’sisävesillä käytettävä alus’, (1019) eikjukarfi
’yksipuinen haapio’, (1100–1300) karver mon.
’12–30-airoinen, kannasten yli vedettävä (sota)alus’
tai < baltt, vrt. liett kyarbas ’koppa’, latv k5arba
’koppa, tuokkonen; lohenpyyntivene’. — Sm >
lpN garbes (In Ko) ’pieni vene’; ven kárbas
’pyynti-, kalastusalus’ < sm t. lp.
Ahlqvist 1875 KW 167 (sm < germ, Schiefnerin
tiedonanto), Qvigstad 1881 Beiträge 123 (lp < sm, vrt. mn),
Thomsen 1890 BFB 181–83 (sm ? < baltt), Mikkola 1894
SUST 8 118, 126 (? < germ; ims > ven), Kalima 1915 OLR
105 (+ ve), Kalima 1936 BL 109, SKES 1955 167 (? <
baltt), Vilkuna 1976 THArk 31 98–110 (< sk).

karvata1 (laajalti murt.) ’jatkaa hirttä, parrua tms.;
jatkaa t. levittää kangasta lisäkappaleen avulla /
anstükken’
< nr skarva id., vrt. karvi.

SSA

karvata2 (Eurén 1860; PSatak EPohjanm Verml)
’poistaa nahasta karvat kaapimalla / durch
Schaben enthaaren’.
Johd. sanasta karva, ositt. saanut ilm.
vaikutusta karvari ’nahkuri’ sanasta (joka on eri
alkuperää): johdostyyppi (karvata pro karvoa,
joka myös esiintyy) perustuu sorvata ~ sorvari tyypin analogiaan.
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Lakó 1943 MNy 39 354 (sm ~ votj syrj unk), Liimola 1946
FUF 29 171–72 (+ vog), SKES 1955 167 (< nr karva),
MSzFE 1971 302–03 (sm ~ votj syrj vog unk), T. Itkonen
Vir 1973 165 (< nr karva, nr murt. *skarva), UEW 1988
188–89 (?? sm).

karve (: karpeen, Renv 1823; kaakk- ja
savmurt.), rinn. paik. karpe (: karppeen) ’jäkälä,
naava / (Bart–) flechte’ ~ ka karve, (Tver) karpie
(tav. mon.) ’nöyhtä, nukka; naava’ | ly karb(e
(mon. karb(eg(ed) ’kuusen naava, (koivun) sammal’
| ve karbe (g. karpken) ’kuusen naava’ | vi karbe (g.
karpe) ’naava; (murt.) lattialle levitetyt oljet;
olkien, heinän jäännökset’
? < baltt, vrt. latv karpitnes (mon.) ’jäkälä’,
;k%erpis id., liett kérpIe ’jäkälä’.

kas (1735), kats (interj.) ’sieh (an)!’, todennäk.,
kuten myös ka, kah, kappas nopeissa, äkkinäisissä
huudahduksissa katsoa verbin
imperatiivimuodosta katso(s) syntyneitä
kulumamuotoja. Samaa alkuperää ainakin ositt.
lienevät ka ka, kah ’(lauseen alussa, us.
kysymykseen vastattaessa) ka, kas, katsos;
(jälkilausetta aloittamassa:) niin; us. lauseen
lopussa vars. pahoittelevaa t. liian jyrkkää
ilmausta lieventävänä’ | ly ve ka ’ka, no; niin,
mutta’ | va kase, (Kukk) kats ’ka(tso)s’, kasse
’tämä’ (kas + se) | viE kasaa, kaasa ’katsohan’
= lpN gæ, gæh (In) interj. ’kas, katso’
(verbistä gæVc |Vcât ’katsoa’).

Anderson 1879 Studien 196 (liett < sm), Thomsen 1890
BFB 186 (sm < baltt), Kalima 1936 BL 111 (sm ~ ka ve vi;
< baltt), SKES 1955 167 (+ ly).

Genetz 1890 Partikk 127 (ka < katso), 172 (sm ~ ka ve va),
Ojansuu Vir 1904 137, SKES 1955 167 (vrt. vi lp), Mägiste
1955 Teataja 17 (vi toisin).

karvi (LönnrLis 1886; laajalti et. länsimurt.)
’hirren, laudan tms. jatkoliitos; kankaaseen
ommeltu lisäkaistale / Stoß (Holzverbindung);
angestückter Stoffstreifen’ ~ ink karvi ’veneen t.
laivan laitalautojen jatkoskohta’ | vi (koillmurt.)
karv id.
< nr skarv ’liitoskappale, jatke’ (vi sana voi
olla < nr murt. Vi tai < sm, samoin ink mahd. <
sm t. vi).

kasa1 (Flor 1678; yl., ei Länsip Verml Ink) ’koko,
läjä / Haufen’, kaso (PSm) id., kasata ’koota,
kerätä’, kasautua ’kerääntyä; mennä kasaan’ ~ ka
kasa (Ilomantsi Korpiselkä; < sm) ’kasa’
? < sk, vrt. mn kpos, nn kos, kas ’joukko, läjä’,
nr kas(e): vårdk. ’vartiorovio, -tuli’. — Tähän
kuulunevat ainakin ositt. myös kasapuu,
kasahalko (molemmat Jusl 1745), kasattuhalko
’ylivuotinen, varastossa (»kasassa») kuivunut
halko t. puu’ ja ilm. tämän edelleenkehittyminä
kasattu ’1–11/2-vuotias sika tai muu kotieläin;
ylivuotinen puu, vilja’, kasahärkä (3–4-vuotias t.
vanhempi), kasapukki (vuoden, kahden t.
useamman ikäinen), kasasika (täyskasvuinen),
kasapiika, kasatyttö ’vanhapiika’. Ks. myös
kasaantua.

Lönnrot 1886 Lis 54 (sm < nr).

karvita (: karvitsen, Jusl 1745; lounmurt.) ’listiä
(nauriita) / das Kraut von der Rübe abtrennen,
köpfen’, karvia (Satak PHäme) ’raapia, kaapia
puhtaaksi, kuopia’, karvikirves ’(kuokan
mallinen) veistokirves’.
Sanue sisältänee kahdenkin sk originaalin
aineksia, vrt. toisaalta nr karva ’leikellä, pyältää’
(= nt karve < as karven id.) ja toisaalta nr murt.
*skarva ’kuoria (puu)’, kas scharven ’raaputtaa’.
— Sm sanaa on yhdistetty myös eräiden
etäsukukielten ’raaputtamista’ merkitseviin
sanoihin, mutta ilm. aiheetta.

Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ ruots), Thomsen 1869 GSI
122 (sm < sk), Thomsen 1870 Einfl 142 (+ vi kaha ’kasa’; ei
kuulu tähän), Karsten 1908 IF 22 292, 296, Karsten 1915
GFL 130 (ims < kgerm *kas5a), Ruoppila 1943 Kotiel 1 223,
SKES 1955 167.

kasa2 (Gan 1786; yl., ei LUus EHäme)
’esiinpistävä kärki, kulma, vars. kirveen terän
varrenpuoleinen kärki / Vorsprung, Ecke, das

SSA

dem Stiel zugewandte Ende der Axtschneide’,
aidan kasa ’nurkka’, purjeen kasa ’purjeen ylä- t.
alanurkka’, pöydän kasa ’kulma’ ~ ink kasa
’kirveen terän kulma; purjeen ulkoinen
ylänurkka’ | ka kasa ’kirveen terän (varren
puoleinen) kärki’, kat«sa ’id.; (ehkä eri alkuperää)
tuohenkiskomisluta’ | ly ve kaza ’kirveen terän
varren puoleinen kärki’ | viE kadsa, kirve kadsa
id.
= lp gæVcVce ’kärki, huippu, kokka’ (lpN murt.
k5assie ’kirveen terän nurkka’ < sm). Sanalle on
esitetty hyvin varhaista ieur lainalähdettä: *h2aƒkot. *h2aƒk5a < ieur *h2aƒk- ’terä(vä), kärki’ (samaa
juurta kuin sm aaja sanan originaali, ks. tätä).
Budenz 1867 NyK 6 399 (lp ~ unk hegy ’vuori; kärki’),
Toivonen 1928 FUF 19 140 (sm ~ ka ly ve vi lp; ? unk),
Sebestyén-Németh 1946 MNy 42 17–21 (unk ei tähän vaan
~ sam), SKES 1955 167 (lp murt. < sm), Liimola 1960 FUF
33 338 (ims lp unk ? ~ vog), E. Itkonen 1960 LpChr 123
(sm ? ~ lp), UEW 1988 110 (ims lp ? ~ unk), 115 (unk ? ~
sam), Koivulehto 1988 Laryngale 289 (< ieur).

kasaantua (Gan 1786; laajalti murt.) ’kovettua,
kuivua (puu, nahka, liha) / hart werden,
vertrocknen (Holz, Leder, Fleisch)’, kasattua
(KPKarj Kain Peräp), kasettua (PSm), paik.
kasoittua, kaseutua ’id.; lujittua, sitkistyä (nahka t.
puu rasvaamisesta t. tervaamisesta); parkkiintua,
piintyä (ihminen: et. vanhaksipojaksi)’, kasahtaa,
kasahtua, kasiitua ’kuivua kovaksi’, kasertua
’kuivua (et. heinistä)’, kasakka, kaselo ’kova
(nahka)’, kasara ’kuiva, hauras’, kasero
’kuivettunut, kova (nahka, leipä)’ ~ ka kasattuo
’kuivua, kovettua’, kasattu ’kuivettunut,
kuivattu’, kasavuo ’kuivettua’, kasakko,
kasakkaine ’kylmennyt, kovettunut (lumi, maa)’,
kasakoittuo, kasoittuo ’kylmetä, kovettua’ | ly
kazattuda ’kovettua, kuivua’ | ve kazatuda ’id.;
tulla likilaskuiseksi (leipä)’.
Sellaisten sanojen kuin kasapuu, kasahalko
’ylivuotinen, varastossa (»kasassa»?) kuivunut
halko t. puu’, kasaleipä ’varastoon kuivumaan
leivottu leipä’, kasattuauma, -halko ’ylivuotinen,
kuivunut’ perusteella nämä sanat on yhdistetty
kasa1 sanaan, johon sm yhd:t ovatkin osittain
sekoittuneet; ka ja ly edustuksen perusteella
kyseessä lienee kuitenkin alk. erillinen sanue.
SKES 1955 167 (sm ~ ka ly; ~ kasa1).
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kasakka, -kki (GJCalamnius 1734; laajalti murt.,
ei Peräp Länsip Verml) ’venäläinen ratsusotilas;
(JuslP, Gan 1784; yl. KPPohjanm PSavo PKarj)
päiväläinen, renki / Kosak; Tagelöhner’ ~ ink
kasakka ’kasakka’ | ka kasakka, -i ’venäläinen
ratsusotilas; renki, päiväläinen’ | ly ve kazak (g. an) id. | vi kasakas, kasak ’kasakka;
oikeudenpalvelija’ | li kaz5akqz ’kasakka’ (sm > lpN
g5asak ’venäläinen ratsumies, kasakka, matruusi;
iso ja vahva työmies t. koulupoika’)
< ven kazák ’kasakka, palkollinen, renki’,
mven kazak, kozak ’palkkalainen, kasakka,
kevytaseinen sotamies’ (< turk kazak
’maantierosvo, maankiertäjä, seikkailija; vapaa,
riippumaton mies; kirgiisi; kasakka’). Ims sanat
rinnakkaisia ven lainoja.
Ganander 1786 NFL 1 347a (sm < ven), Mikkola 1894
SUST 8 117 (+ ka vi; < ven), Kujola 1944 LyS 113 (ly <
ven), Kalima 1952 SlS 95, SKES 1955 167 (+ ve li),
Ruoppila 1967 KalKansank 16 (kartta), Nirvi 1971 InkS 141
(+ ink; < ven), Plöger 1973 RL 66, EEW 1982–83 721.

kasari (JuslP, Gan 1786; hajat. murt.) ’pieni
kattila; kuparimalmi, vaski (Jusl 1745; paik.
PKarj Savo) / Kasserolle; Kupfer(erz), Bronze’,
yhd. vaskikasari; kasarivaski ’kuparimalmi’ ~
kaP kasari ’kupari; kuparikattila’, kasarivaski
’tinattu vaski’
? < ven *kaza/r, jonka johdos kazarka esiintyy
ven murt. bylinoissa sanan mVed' ’vaski’
epiteettinä; sanan pohjana voi olla mven kozárin
(yks.), kozáre (mon.), ven hosarin ’kasaari(t)’;
myös ven sanaa kazán ’kattila, et.
paloviinakattila’ (< turk tat kazan ’kattila’) on
pidetty sm kasari sanan lainalähteenä.
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm ~ ven kazán), Ahlqvist 1871
KO 59 (< ven), Mikkola 1894 SUST 8 117, *Kalima 1952
SlS 95 (< ven *kasa/r), SKES 1955 168 (? < ven kazan),
*Plöger 1973 RL 67, *Vahros 1974 Sananj 16 167.

kasarmi (Wikman 1829; yl.) ’sotilaiden
majoitustila, iso monen perheen asuinrakennus /
Kaserne, großes Mehrfamilienhaus’
joko kontam. < ven kazárma, kozárma
’kasarmi’ + sm vanh. kaserni (1756 iness.
casserneissa, joka < ruots kasern ’kasarmi’)

SSA

tai < ruots kasarm: vur cassarmes (mon.,
1705), casarmer (mon., 1757) < saks vanh.
Kasarme < ital caserma << prov cazerna (nr murt.
Sm kasarm luult. < sm). — Erillisiä lainoja
venäjästä ovat ka kasarmo, ly kazarm (mon. -od),
ve kazarm (mon. –ud, -od), va (Tsv) kazarm (mon.
-(ed, mon. g. kazarmoj(e) ’kasarmi’; vi kasarm (g. u, -i) joko < ven t. < saks; ink kasarmi luult. < vi;
nr murt. Vi kásarm < vi.
Mikkola 1894 SUST 8 117 (sm < ruots, ka < ven, vi joko <
saks tai < ven), *Öhmann Vir 1944 426–28 (sm joko
kontam. ven + sm kaserni tai suoraan < ven; nr murt. Sm <
ven joko suoraan tai sm välityksellä), SKES 1955 168 (sm <
kontam. kaserni + ven, erikseen ven > ka ly ve), Plöger 1973
RL 67–68, EEW 1982–83 721.

kasavaikka (paik. PPohjanm Peräp), kasaveikka
(Uus) ’vanhanaikainen suora naisen päällystakki /
einfach geschnittener Frauenmantel’ ~ vi murt.
ka(t)savaika ’(lyhyt) takki, jakku’
< ven murt. kosovéjka, kacavéjka, ukr mm.
kacavejka, kacabajka, kucbajka ’eräänlainen lyhyt
takki’. Sm ja vi sanat ilm. myöhäisiä, erillisiä
lainoja; nr murt. kasavejk(ko) mm. ’pitkä, polvien
alapuolelle ulottuva talvitakki’ < sm, jollei
suoraan < ven.
Vasmer 1953 REW 1 542 (ven sanasta).

kasea (JuslP, ChrLencqv 1782; KPohjanm
Länsip) ’suuri, vankka, lujatekoinen / groß,
stämmig, stark’, komp. kaseampi (Kymenl, kielt.
yhteyksissä) ’(ei sen) parempi, suurempi’, kaseva
(eri tahoilla et. länsimurt.) ’reipas, ripeä; hyvä,
kätevä; tuuhea, hyväkasvuinen, rehevä, komea,
lihava; (EKPohjanm Häme KSm ynnä hajat.)
häävi’, kasoinen ’häävi’ ~ ka kasava ’vahva,
voimakas’.
Voi kuulua kasvaa sanan yhteyteen.
kaseerata (Speitz 1642; laajalti murt., ei Verml
Ink Savo KSm Peräp), rinn. kasseerata,
kassierata ’hylätä, poistaa käytöstä; ajaa pois,
karkottaa, piilottaa / ausrangieren; vertreiben,
verstecken’
< vur (1617), nr kassera (< saks kassieren <
ransk casser, ital cassare ’pitää arvottomana,
hylätä’; pohjana lat cassus ’tyhjä, arvoton’).
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Streng 1915 NRL 56.

kasi1 (: kasin, JuslP, Gan 1786; itämurt.) ’kissa
(etup. sp:issa, hokemissa, pn:issä); vilkas ja
terhakka (poika)lapsi; (pejorat.) ilkimys / Katze;
lebhafter Knabe; bösartiger Mensch, Bengel’ ~
ink kasi ’kissa’ | ka kasi, ka«zi ’id.; 30 pivoa
sisältävä pellava- tai hamppunippu’ | ly ve ka«zi
’kissa’; vrt. vi kass (g. -i) ’kissa’, josta > sm murt.
(Suomenl. saaret Ink) kassi id., li ka«s id. — Sm t.
ka > lpIn k5azi, Ko k5ass3a (Kld) ’kissa’; ka t. ve ? >
syrj ka/s id.
Epävarma on oletus sanan ven alkuperästä, vrt.
ven ko«s-, joka esiintyy alkuosana ven sanassa
kó«ska ’kissa’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (sm ve ~ ven kot, ko«ska),
Thomsen 1869 GSI 122 (+ vi li), Wiklund 1892 SUSA 10
153 (lp < sm), Wichmann Valvoja 1920 404 (syrj < ims),
*Mägiste 1937 EKeel 16 3–22 (sm murt. kassi < vi; sm kasi,
ly ve < ven), *Ruoppila 1947 Kotiel 2 112–16, SKES 1955
168 (syrj ? < ve t. ka), EEW 1982–83 724.

kasi2 (: kasen, Eurén 1860; Satak PHäme) ’kaste;
(etup. yhd.) kostuke, kastike / Tau; Soße’,
johd. kasinen ’kasteinen, kasteenkostea’, kasettua,
kasittua ’kostua’, kasiainen (kasimato)
’kastemato’; kastaa, kaste (ks. näitä); yhd.
maitokasi, puuronkasi ~ vi murt. kasi ’(keväinen)
kosteus (mullassa)’ | li kaC i«zi, kaC «z«zi (< *kasinen)
’kostea, märkä’, SjW kazin (prs. kazinub)
’kostuttaa’
= lpIn kiasiani∞d (Ko) ’kostua’, In käzitti∞d (Ko)
’kostuttaa’ (ehkä sm kasi sanasta omaksutusta
kannasta muodostettuja johdoksia) | ? vogI
k^ﬁoƒtqƒl-: k.-wiƒt, L k%oƒtqƒl: k.-wüƒt ’kaste(vesi)’ (wiƒt,
wüƒt ’vesi’) | ostjI kelq, E k#et, P k3al ’kaste’.
VW 1 1874 24 (sm ~ vi li), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 9
(+ lp), Paasonen & Donner 1926 OstjW 71 (+ vog), Toivonen
1934 FUF 22 137 (+ ostj), SKES 1955 168 (? vog),
DEWOS 1974 620 (sm ? = vog ostj), Honti 1982 GOuV 146
(vog ~ ostj), EEW 1982–83 722.

kaskas (: kaskaan, Agr), kaska (Jusl 1745; eri
tahoilla murt.), kaaska(nen) (Gan 1786
kaaskainen) ’hyönteinen (Philaemus spumarius),
jonka toukka erittää syljen näköistä vaahtoa /
Schaumzikade’, vanh. ja murt. myös muista

SSA

hyönteisistä, esim. ’lehtitäi, (Agr) heinäsirkka, jk
vesihyönteinen’, yhd. sylkikaskas, heinäkaskas ~
ve kaskhaine, kastkhai7ne, E lepakasth5a«zud
’heinäsirkka’ | viE kaskYo id. — Sm > nr murt. Sm
kasko ’lehtitäi, heinäsirkka’.
Saxén 1895–98 Lånord 140 (nr murt. < sm), SKES 1955
168 (sm ~ ve vi).

kaskata (LönnrLis 1886; Peräp) ’purra;
puremalla kuohita poro / beißen; ein Rentier
durch Zerbeißen der Hoden kastrieren’, kaskakka
’vastakuohittu, syksyllä purtu poro’
< lp gas |ket ’purra; kuohita poro puremalla’, N
gaskek (E U Lu In) ’puremalla kuohittu poro’ (=
tvserL kat«skam, I kot«skam ’syödä’ | syrj g(et«sk{in{is
’pureksia; märehtiä’).
Setälä 1902–03 FUF 2 227 (lp = tvser), Äimä 1908 SUST
25:1 16 (sm < lp), SKES 1955 168 (sm < lp = tvser syrj).

kaski1 (Schr 1637; yl., ei VarsSm EPohjanm
Verml) ’viljelemistä varten kaadettu t. poltettu
(lehti)metsä; nuori lehtimetsä; nuori koivu /
Schwende; junger Laubwald; junge Birke’,
kas(k)es (k.-maa ’kaskimaa’), kaskisto (VR 1644),
harv. kasisto ’nuori lehtimetsä’, kaskuri
’kaskiaura’, kasketa, kaskittaa ’kaataa, polttaa
kaski’ ~ ink kaski ’kaskeamista varten kaadettu
metsä’ | ka kaski id., kaskes ’nuorta lehtimetsää
kasvava kaskeksi sopiva maa; metsittynyt
kaskimaa’, kaskittoa ’kaataa lehtipuita kuivamaan
(kaskea varten)’ | ly ka«sk, ka/sk(i) ’kaski
(hakattaessa t. hakattuna, ennen polttoa)’ | ve
kask, ka/sk id., pn. Kaskeza (? < *kaskesoja) | va
kaht«si (g. kazg%(e) ’koivu’, kaht«sizikko, ka/z/zikko
’koivikko’ | vi kask (g. kase) ’koivu’, kaasik (g. –
u) ’koivikko’ (sm > lpN ga«s |kâ ’pitkä karsittu
koivupuu, jolla tukkilautta liitetään kokoon’; ims
> ven káska ’uudismaa; kaski’).
Äänteellisistä syistä tähän sanueeseen eivät
voi kuulua siihen liitetyt etäsukukielten sanat
(votj ki/s-, k{id'/z-, syrj k{id'z/ -, k{iƒt/s-: k.-pu ’koivu’,
ostj kuƒt, x#u/s ’jousen kaaren koivuinen
selkäpuoli’). Hyvin vanhaa ieur lainalähdettä on
esitetty (*h2az-g(h)- < *h2as- < *h2es- ’palaa’).

K 335

Ahlqvist 1856 WotGr 126 (va ~ vi), Aminoff 1869 WirSS
19 (sm ~ vi), Wichmann 1901 WotjChr 71 (votj syrj),
Patkanov 1902 NyK 30 439 (syrj = ostj), Kalima Vir 1905
43 (ka t. ve > ven), Setälä 1909–11 FUF 9 125 (lp
todennäk. < sm), Kalima 1915 OLR 109 (ims > ven), Äimä
1919 SUST 45 156 (lp < sm), Toivonen 1928 FUF 19 187
(ims ~ votj syrj ostj), FUV 1955 86 (samoin), SKES 1955
168 (? ostj), E. Itkonen 1956 UAJ 28 70 (etäsukukielten
vastineet epävarmoja), UEW 1988 211 (sgr ’koivu’ sanue,
johon sm tuskin kuuluu), Koivulehto 1988 Laryngale 289–
90 (< ieur).

kaski2 (: kaskin; Europ 1853; etup. LounSm)
’sotilaan, palokuntalaisen tms. kypärä / Helm’
< nr kask id. (<< ransk casque < esp casco
’id.; malja, kallo, siru’, cascar ’rikkoa, murtaa’).
— Vi kask (g. -i) ’kypärä’ < saks tai ruots.
Lönnrot 1874 SRS 1 520 (sm < ruots), SKES 1955 168,
EEW 1982–83 723 (vi < saks).

kasku (SSV 1834, Gan 1787 skasku; yl.
muualla paitsi VarsSm Satak KSm Verml
Länsip), kaasku, kaaska ’tav. leikillinen pikku
juttu, tarina, anekdootti / Schwank, Anekdote’ ~
ink k5aska | ka koaska, skoaska ’satu, tarina, juttu’ |
ly ve skask id. | va k5aska id.
< ven skázka (yks. akk. skazku) ’taru, tarina;
(vanh.) tieto, tietämys’; ink ka ly ve va avartaloiset sanat luult. myöhempiä lainoja.
Ahlqvist 1856 WotGr 128 (sm ~ va ven), Ahlqvist Suomi
1857 92 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve; <
ven), Mikkola 1894 SUST 162 (+ ka; < ven), Ruoppila Vir
1938 211, Kalima 1952 SlS 45, 96, SKES 1955 168, Plöger
1973 RL 68– 69.

kasna ks. kaasna.
kassa1 (Renv 1823; hajat. et. KaakkSm Ink,
kirjak. välityksellä muuallakin) ’(runsas) tukka,
hiukset, palmikko / Haar, Zopf’, kassapää (Jusl
1745; Laat- ja PKarj), kassapäinen (vain
ylätyylissä) ’palmikkopäinen; kiharatukkainen,
(murt.) paksu-, pörrö-, takkutukkainen’, kassakas
(Loimaa) ’hiusnuppu, -nuttura’ ~ ink kassa
’palmikko’ | ka kassa ’(tav. naimattoman) naisen
tukka, palmikko; töyhtö linnulla’ | ly kass((e)
(mon. kassad) ’(hius)palmikko’ | ve kas, kos
(mon. -ad) id. | va kassa id. | vi murt. (Jõhvi,
Vaivara) kassa id. (< sm tai va), kassapea (Wied:
Pärnumaa) ’kiharatukkainen’

SSA

< ven kosá ’palmikko; (mven) tukka,
palmikoitu tukka; palmikonmuotoinen koriste’ (>
lpKo kå´ss#e (Kld T) ’(tytön) palmikko; (Kld T
myös) hevosen harja’).
Mechelin 1842 Käsik 173 (sm kassapää ~ ven kosmaVc),
Ahlqvist Suomi 1857 92 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
88 (+ ve; < ven), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 141 (+ vi; <
ven), Mikkola 1894 SUST 8 128, Kujola 1944 LyS 112 (ly <
ven), Kalima 1952 SlS 96, SKES 1955 168 (+ va; < ven),
KKSK 1958 150 (lp < ven), Nirvi 1960 SbFAW 147 (ink <
ven), Ruoppila Vir 1964 22–23, Plöger 1973 RL 69.

kassa2 ’rahavarat, rahasto (1700 asiak. FältiCassa ’kenttä-, sotarahasto’), maksuluukku, paikka (myymälässä, postissa) / Kasse’ ~ ka kassa
’kassa, pankki’ (uud.)
< vur cassa, casse (1697), nr kassa id. (< saks
Kasse < ital cassa id. < lat capsa ’laatikko; säilö,
varastohuone’).
Renvall 1823 SSK 1 167 (sm < ruots), SKES 1955 168,
*Karlsson 1964 AAA 28:2 81–82.

kassara (asiak. 1556; etup. itämurt., myös Verml,
hajat. länsimurt.), kassari (Pohjanm Satak, paik.
Häme Savo) ’veitsimäinen puiden karsintakirves,
vesuri, hakokirves / Laubsichel, Hippe’, kasseri,
kasuri id., kassaroida, -ta, kasuroita ’vesoa,
hakata havuja’ ~ ink kassuri ’vesuri, hakokirves’ |
ka kassara, kassari id., kassartoa ’kassaroida;
lyödä haavoja kuppausta varten’ | ly kassa/r (g. in) ’kassari, vesuri’, kasart(t)a ’kassaroita’ | ve
kasa/r (g. kas/rin, -ren), kasarta | va kasuri
’kassara’ | vi kassar (g. -i; Vaivara, kai < sm)
< ven kosá/r, murt. kóso/r, kosó/r, kosúra, kos/y/r,
-/yr ’vesuri, kassara’, kosáriƒt mm. ’vesoa’
(pohjana verbivartalo kos-, vrt. kosíƒt ’niittää’,
koso/r myös ’niittomies’).
Ahlqvist 1856 WotGr 128 (sm ~ va; < ven), Ahlqvist 1859
Anteckn 88 (+ ve; < ven), Mikkola 1894 SUST 8 128 (+ ka;
< ven), Kalima 1952 SlS 96, SKES 1955 168, Nirvi 1960
SbFAW 147 (ink < ven), Plöger 1973 RL 69–70, Vahros
1974 Sananj 16 167.
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kasseli (LönnrLis 1886; Karj), kassali
’tuohikontti / Ranzen aus Birkenrinde’ ~ ka
ka«s«sali, ka«s«seli | ly ka«s«saƒl, -li | ve ka«saƒl, ka«s«saƒl | va
ka«s«sali, ka«s«s(eli, ko«s«seli id.
< ven ko«séƒl ’koppa, kontti, kukkaro’, mven
ko«s¥ıl¥ı ’koppa’. Vrt. kesseli.
Weske 1890 SFKO 193 (ve < ven), Mikkola 1894 SUST 8
128–29 (ka ve va < ven), SKES 1955 169 (+ sm ly).

kassi (Flor 1702; us. murt.), kässi (Renv 1823)
’kanto-, (alk.) verkkopussi / Tragnetz,
(Einkaufs)tasche’
< nr kasse ’kassi’, nr murt. Sm kass
’kalakassi’. Vrt. kessi.
Ihre 1769 Gloss 1 1038 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
472 (sm < nr murt. Sm), SKES 1955 169 (+ vi kess, ks.
kessi).

K 337

vi kasta ’kastaa, kastella’, murt. kastuda
’kastua’ | li kastq ’kastaa, kostuttaa’. — Sm >
lpLu k5astatit ’kastaa, ristiä’, N g5astâ«sit ’id.,
antaa t. panna nimi, esim. jllek paikalle’, gas |tât
(In Ko Kld) ’kastua’, In kästi∞d ’kastaa lapsi,
panna lapsi hätäkasteeseen’.
Johd:ia sanasta kasi2, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 348 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
226 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 128 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 88 (+ ve), Aminoff 1871 Suomi 2:9 245 (+ li),
Lönnrot 1874 SRS 1 521 (♦ kasi), Toivonen 1934 FUF 22
137 (sm > lp), SKES 1955 169.

kastanja (Raam 1642 Castanea puut) ’Kastanie’
< ruots kastanj(e), 1578 castanier mon. (<
saks Kastanie < ital castagna < lat castanea < kr
kastanéa).
Streng 1915 NRL 56, SKES 1955 169.

kassina (Gan 1786; ei kansanom.) ’kaino, siveä /
schüchtern, züchtig’
< vi kasin (g. -a) ’niukka, vähäinen; siisti,
puhdas; siveä’ (Ganander on saanut vi sanan A.
W. Hupelin sanakirjasta, jossa se on kirjoitettu
kassin), johd. v:stä kasida ’puhdistaa, siistiä’,
jonka vastine on va kasiuta ’siistiytyä’; sen sijaan
va (Kukk) kasina ’pienehkö’, kuten myös li ka«z‰ın
’siisti, kunnollinen’ < vi kasin.
Ganander 1786 NFL 1 348 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
128 (vi ~ va kasiuta), Anderson 1879 Studien 251 (sm vi ~
li), Kettunen 1915 Suomi 4:15 147 (vi kasida ~ va kasiuta),
Mägiste 1933 EKirj 27 370 (sm < vi), Posti 1942 SUST 85
90 (li < vi), Posti & Suhonen 1980 Kukk 136 (va Kukk ? <
vi), EEW 1982–83 722–23 (vi kasin ♦ kasida).

kastaa (Agr; yl.) ’naß machen, befeuchten;
eintauchen; taufen’, kastella, kastua, kaste (ks.
tätä), kasti ’särvin, liemi t. kastike; sade, kosteus,
kastelu’, kastiainen, kastik(k)ainen, kastikas,
kastikka ’erilaisten luonnonheinien nimiä;
kastemato’, kastike merk. myös ’luonnonheinä’
~ ink kast5a ’kastaa, kostuttaa’, kassella, kastua,
kassikkain ’kastikkaheinä’ | ka kastoa ’kastaa’,
kastuo ’kastua’, kassiaine, kassikkaine, kastiene
’kastikka, lauha jne.’ | ly kastada ’kastaa (myös
lasta)’, kastuda ’kastua’ | ve kastta ’kastaa’,
kastuda ’kastua’ | va kass5a ’kastaa’, (Kukk)
kassua ’kastua’, kassikaz ’kasteheinä, kastikka’ |

kastari1 (Agr), kasteri ’kellotapuli; laivan korkea
peräosa t. kajuutta / Glockenturm; Heckaufbauten,
Achterkastell, Kajüte’, kellokastari (Flor 1688;
VarsSm Uus) ~ ink (run.) kastari, -eri, –ori,
kaastari, -eri jne. ’linna, tornilinna’ | va kastari
’linnake’ (< ink) | vi kastar, -er ’kajuutta’, pn.
Kastre
< mven kost¥ır#u ’linna, linnoitus, linnake’ (ven
kostjór ’nuotio, rovio; (puu)pino’; mahd. < kr
kastron t. lat castrum ’linnoitus’). Vrt. kastelli.
Ganander 1786 NFL 1 348 (sm ~ »Ruthen.» = ven),
Lindström 1859 KeltGerm 158 (+ va; < lat), Streng 1915
NRL 56 (+ vi; < mr *kastare), *Vilkuna 1938 KV 18 258–
71, SKES 1955 169 (ims < joko mr t. mven), *Mägiste
1956 FrLehnw 40–49 (ims < mven), Vilkuna 1975 STEP
1973 153 (samoin).

kastari2 (Lönnr 1874; Karj), kasperi
’(ruis)kattara / (Roggen)trespe’ ~ ka kastari | ly
(mon.) kostrad | ve kasta/r | viE kostar, koster id.
< ven kostjór id. (eri alkuperää kuin kastari1:n
originaali). Vrt. kattara.
Lönnrot 1874 SRS 1 522 (sm < ven), SKES 1955 169 (+ ka
ly ve viE).

kaste (Agr Caste; yl.) ’kosteus (esim. aamuisin
ruohossa); (lapsen) ristiminen / Tau, Feuchtigkeit;
Taufe’ ~ ink kasse (g. kast‰ın) ’kaste; kastike’ | ka

SSA

kasse, ka«s«se (g. kastien, ka«stien), au kaste ’kaste;
sade, sadevesi; kastike, suurus’ | ly kaste (g.
kastegen) | ve kaste (g. kastken) | va kas(e, kas(eg | vi
kaste (g. kaste) | li kast%ug ’kaste’. — Sm > lpN
gas |tâ, In kaasta ’kastetoimitus’.
Johd. sanasta kastaa, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 128 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 88 (+ ve), Aminoff 1871 Suomi 2:9 245 (+ li),
Setälä 1890– 91 ÄH 62 (+ ly), 207 (+ ka), SKES 1955 169
(sm > lpN).

kastelli ’(As 1776) pieni linnoitus; (paik. VarsSm
PSatak ja EPohjanm) aitaus, johon karja
sijoitetaan kesäöiksi; eteinen; kalustovaja;
sontalato / Befestigung; Umzäunung, in die das
Vieh im Sommer nachts eingesperrt wird;
Vorraum; Geräteschuppen; Verschlag für Mist’,
Kastelli pn. ~ ink (run.) kasteli ’linna’ (ohella
kastari, kasteri jne., ks. s. v. kastari1)
< mr kastel(le), nr kastell, murt. (Gotlanti)
kastal ’linnake, linnoitus, linna’ (= kas kast%el
’laivan korkea peräosa’) (< lat castellum, demin.
sanasta castrum ’linna, linnoitus, linnake’).
Lönnrot 1886 Lis 55 (sm < lat), Vilkuna 1975 STEP 1973
155 (sm < ruots).

kasti1 (ei vielä Lönnr) ’sääty / Kaste’ vaikuttaa
kirjalliselta lainalta nr sanasta kast id. (< saks
Kaste t. ransk caste < port casta ’puhdas,
sekoittumaton rotu (intial. väestöryhmiä
tarkoittava nimitys)’ < lat castus ’puhdas’).
Toisaalta sm murteissa esiintyy harvinaisena kasti
’laji, luokka, sääty’, esim. (Suoniemi) »Em minä
pruukaa käyrä Talolasa piroisa eikä mua sinne
käsketäkkän, kunnemma kuulu siähen kastiin».
Kuuluuko se tähän, vai onko kyseessä kasti2:n (ks.
tätä) erikoistunut käytäntö?
kasti2 ’heitto sylipainissa, painiote; yhteenotto
(paik. VarsSm Uus); verkkojen t. nuotan heitto,
verkkojuoni, joka kerralla lasketaan pyyntiin
(PPohjanm Peräp) / ein Ringkampfgriff;
Zusammenstoß; Auslegung mehrer Netze od.
eines Zugnetzes, Reihe gleichzeitig ausgelegter
Netze’, sanaliitossa t. yhdyssanassa ensi kastiin,
ensikastia (Lönnr 1874; paik. etup. länsimurt.)
’alkuaikoina, alkuun’
< ruots kast ’heitto; yhteenotto’.
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Lönnrot 1874 SRS 1 522 (sm ensikastia, -kastiin < ruots),
Saarimaa Vir 1934 282 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
472–73.

kasti3 (paik. Satak Häme) ’rivi, kerros limittäin t.
rinnakkain asetettuja katon päreitä, (olkikaton)
lyhteitä, tuohilevyjä t. kattotiiliä / Reihe, Schicht
nebeneinander od. sich überlappend angeordneter
Schindeln, Strohbündel od. Ziegel (des Daches)’
joko kuuluu kasti2:n (ks. tätä) yhteyteen tai
erikseen < ruots kast ’läjä, kasa, pino’.
kasti4 (KaakkHäme itämurt. Suomenl. saaret)
’kehikko, laatikko; oven kehys, ikkunalauta,
(kirjapainossa) lokerolaatikko, jossa
irtokirjakkeita säilytetään; (Lönnr 1874 myös)
sillan arkku / Kasten; Türeinfassung, Fensterbrett;
Setzkasten, Senkkasten’
< ruots (vanh.; murt. Vi) kast ’laatikko,
arkku’, (kirjapainossa) kast ’lokerolaatikko
irtokirjakkeiden säilyttämistä varten’, ehkä ositt.
myös vi kast (g. -i) ’laatikko, arkku’. Sekä ruots
että vi sana < saks Kasten, kas kast, kaste id.
kastrulli (Lönnr 1874), murt. myös kastrulla,
kasrulla, kassuli, kassulli, kasruuni, kastrooli,
merk. tav. ’varrellinen kattila, kasari / Kasserolle’
< ruots kastrull ’kastrulli, kasari’, aik. myös
casseroln (määr. muoto), cast(e)rol jne. = tansk
kasserol(l)e, holl kastrol, saks Kasserolle <
ransk casserolle, demin. sanasta casse
’metallipata’.
Hellquist 1939 SEO 452.

kasu (Eurén 1860; itämurt.) ’kuiva, huono,
mureneva heinä t. pehku, kova leipä t. leivänkanta
/ trockenes, schlechtes, brüchiges Heu od. solche
Torfstreu, hartes Brot, harter Brotkanten’, kasukka
(itämurt.) ’leivän kanta, leivästä ensimmäiseksi
leikattu t. viimeiseksi jäänyt pala’, ? kassukka
’kahujyvät (Lönnr 1874), jokin kuiva, rapiseva
tavara (murt.)’ ~ ka ka«su ’puitaessa riihen lattialle
kertyneet lyhteiden siteet, oljenpätkät, tähkät tms.;
ruumenet, kahut; ohran oljista tehty ape’ | ? vi
(Wied) kasukas, kasuk ’(ohran, kauran) jyvän
kuori’.
Anderson 1879 Studien 250–51 (sm ~ vi).

SSA

kasukka ’papin juhla-asuun kuuluva kirjailtu
vaate, kaapu (HAchrenius 1776), pitkä turkki
(Gan 1786), turkki, etenkin vanha ja kovettunut
(itämurt.) / Kasel, (langer) Pelz, hart gewordener,
alter Pelz’, messukasukka (Jusl 1745) ’papin
messukaapu’ ~ vi kasukas, (Wied myös) kasuk
’turkki’ | li k%oC skq id.
< ven ko«zúh ’nahkanuttu; suojus’. Eräät
tutkijat ovat otaksuneet, että sanassa
messukasukka olisi mlat sanan casula ’munkin
kaapu’ (> nr murt. Pohjanm kasul ’pitkä polviin
ulottuva takki’ > sm murt. Töysä kasula
’messukasukka’) vaikutusta.
Ganander 1786 NFL 1 348a (sm ~ vi), Mechelin 1842
Käsik 173 (sm ~ ven), Ahrens 1843 GrEhstn 116 (sm ~ vi),
Ahlqvist 1871 KO 134 (sm < ven), Setälä 1890–91 ÄH 305
(sanassa messukasukka mlat sanan casula vaikutusta),
Kalima 1952 SlS 97, SKES 1955 169.

kasvaa (Agr; yl.), murt. myös kasota, kasuta
’wachsen’, kasvattaa, kasvatus, kasvain,
kasvanta, kasvi (nykymerk. Roos 1845, muita
merkityksiä ’kasvain’, murt. myös ’kasvu,
vuosikasvain, vesa, taimi’ ym.), kasvo (murt.)
’kasvu; viljelyskasvi, vilja; sato; puun
vuosikasvain; rahan t. lainan korko; poski,
kasvojen toinen puoli’, kasvot (murt. rinnalla
kasuot, kasut, kasuvat ym.; Agr:lla sana
yksiköllinen: caswosta caswoon ym.), kasvu jne. ~
ink kazv5a, kazvatt5a, kazvo ’kasvu; hyöty’ | ka
kasvoa, kasvattoa, kasvo ’kasvu‚ (tav. vilja)kasvi;
rahan korko’, kasvot ’kasvot (uud.); posket;
ranteen kämmenpuoli’ | ly kazvada, -voa,
kazvattada, kazvain ’syylä’, kazv (partit. -ud)
’kasvu’ | ve kazda (prs. kazvab) ’kasvaa’,
kazvatada, kazv (g. -on) ’kasvu’ | va kazv5a, (Kukk
myös) kazvoa ’kasvaa’, (Kukk) kazvott5a
’kasvattaa’, kazvatikko ’kasvatti’, kazvo ’kasvu,
pituus’ | vi kasvada (murt. kasuda) ’kasvaa’,
kasvatada ’kasvattaa’, kasvatus ’kasvatus; viljely;
hoito’, kasv ’kasvu’, kasu, E kazo, kasv (g. -o)
’hyöty, etu’, kasutada ’käyttää’ | li kaC zzq (prs.
kaz5ab) ’kasvaa’, kaC z ’kasvu; kasvunlisäys;
voitto; korko’, kaz5atq ’kasvattaa’, kaz5ai ’paise,
kasvannainen (ruumiissa)’ (sm > lpLu kasv%o (Kld
T) ’kasvot’)
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= mdE kasoms, M kasÄqms ’kasvaa; lisääntyä’,
E kastoms, M kasftÄqms ’kasvattaa’, E kasi
’kasvi’, kasmo ’kasvu; kasvi; pyörtyäinen
(päässä)’. — Sanan vastineiksi esitetyt tVser ku«skam
’kasvaa’, ku«stem ’kasvattaa’ ja unk haszon ’hyöty,
voitto, etu’ eivät äänt. vaikeuksien vuoksi voine
kuulua tähän.
Ganander 1786 NFL 1 348a (sm ~ vi), Castrén 1845
EGTsch 65 (+ tvser), Sjögren 1849 MélR 1 211 (+ li),
Lindström Suomi 1852 36 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr
128 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve), Budenz 1867
NyK 6 398 (+ unk), Genetz 1877 KL 70 (+ au), Setälä
1890–91 ÄH 442 (+ ka), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (sm >
lp), SKES 1955 169 (+ ly; ? tvser ? unk), Koivulehto Vir
1986 171 (< ieur *h2awks- ’kasvaa’, vrt. tok auks- ’kasvaa’,
liett áuk«stas ’korkea’), Häkkinen 1987 ES 91, UEW 1988
129–30 (? tvser ? unk).

kata1 (Mennander 1699; länsimurt., Ahlainen
skata) ’luomapuille valmiiksi luotu kankaan loimi
ja siitä purettaessa tehty palmikko, loimiletti /
Weberkette auf der Haspel od. zum Zopf
geflochten’
< ruots murt. (Sm) skata ’puun latva,
lehtikerppojen latvapää(t), (hännän)huippu,
ohuempi pää (kepissä tms.); kapea niemi’, nr
skate ’niemeke; latva, latvus; (murt.) lyhyt häntä’.
Koivulehto 1976 Suomi 120:4 36–39.

kata2 (EPohjanm lähiympäristöineen) ’kuiva,
pihkainen mäntypuu / dürre, harzige Kiefer’,
tervaskata, –kato ’tervainen honka; ylhäältä
kuivan petäjän tervainen latva’
< ruots murt. skata, skate ’puun latva,
erityisesti pihkainen männynlatva’, tyrskate,
tjörskati, törskate, törvesskata ’kuivunut
pihkainen petäjän latva’ = mr skati ’puun latva
tms.’, nn skate ’oksaton puun runko’. Sm sana
siis samaa alkuperää kuin kata1 (ks. tätä), mutta
toisesta murteesta lainattu.
Toivonen 1928 FUF 19 61, SKES 1955 170 (sm < nr murt. t.
? ~ lp sam), Koivulehto 1976 Suomi 120:4 40–41 (=
kata1, < ruots), UEW 1988 112 (sm ? ~ lp sam).

kataja (Agr; yl.), (murt.) katava ’Wacholder’,
katajikko, katajisto ~ ink katt5aja, kataikko | ka
kataja, katajikko | ly kadai, kadajik | ve kada7g (g. en), kadag, -i | va kataga, (Kukk) kataja | vi
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kadakas, murt. Wied kadak, kataj, kadajas,
kadajane | li kad5ag, gad5ag
? = syrj kat«s: k.-pomeƒl, -poneƒl ’kataja’
(pomeƒl, poneƒl ’nuori puu, pensas’). Toisen
mahdollisuuden mukaan ims sanat ovat baltt
alkuperää, vrt. liett kadag˜ys, latv kadegs, kadi;kis
(> as kaddik, -ig), mpr kadegis ’kataja’.
Lainaussuunta voi olla toinenkin, ja varsinkin jos
ims sanat kuuluvat syrj sanan yhteyteen, ovat baltt
sanat lainoja ksm:sta.
Ganander 1786 NFL 1 350a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 87 (+ ve), Donner 1879 Verwandtschaft 39 (+ li),
Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 230 (ims < baltt), Thomsen
1890 BFB 176 (+ ka; ims < baltt), Setälä 1890–91 ÄH 59
(+ va), 110 (+ ly), *Setälä 1909–11 FUF 9 126–28 (+ syrj
sekä eräitä lp ja vog sanoja, jotka eivät kuulu tähän; baltt <
ims), Kalima 1936 BL 12 (baltt < ims), SKES 1955 170
(ims ? ~ syrj; lp ja vog lienee pidettävä erillään), Kiparsky
Vir 1959 424 (baltt < ims), UEW 1988 165 (sm ? ~ lp vog;
syrj sana alk. etuvokaalisena erotetaan tästä yhteydestä;
baltt < ims).

katala (Vhael 1714; etup. itämurt.) ’kurja, köyhä,
raukka, onneton, surkuteltava; pieni, laiha,
kalpea, voimaton, surkeannäköinen; kavala,
petollinen; ilkeä, häijy, tyly; hankala, vaikea /
elend, erbärmlich; tükkisch, niederträchtig;
schwierig’, katale (Verml) ’pieni’ ~ ka katala
’kovaosainen, kurja, säälittävä, onneton’ | va
katala ’kurja, huono; (Kukk) pienikokoinen’ | vi
murt. (? < sm) kadal (g. -a) ’huono, heikko,
vetelä; kurja’.
Ahlqvist 1856 WotGr 128 (sm ~ va), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 141 (+ vi), Saareste 1940 EKeel 19 112 (sm > vi),
SKES 1955 170 (+ au).

katiska (Martti n. 1580; yl.), murt. myös katitsa
(Schr 1637 katitza), katitta, kartiska, kaartiska
’Fischzaun, -reuse’ ~ ka kati«ska | ve Kaƒt it«skä/r pn.
»katiskajärvi» | vi kaits (g. -a) ’katiska’ (sm > nr
murt. katsa, katisa, kattisa jne., mr katiza > nn
kattise)
< mven kot¥ıci, mon. sanasta kot¥ıc¥ı ’häkki’,
ven kotc/y mon. ’kalapato, katiska’.
Renvall 1823 SSK 1 169 (sm ~ nr), Setälä 1896 ASlPh 18
259 (sm < mven), Saxén 1895–98 Lånord 141 (sm > ruots),
Ränk 1931 ERMA 6 87 (+ vi), Tunkelo 1946 VeKÄH 484
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(+ ve), Kalima 1952 SlS 97–98, SKES 1955 170, Plöger
1973 RL 71.

katka1 (Lönnr 1874; Eurajoki Pyhämaa) ’eräs
niveläyriäinen; siira, jokin vedessä elävä mato t.
hyönteinen / Flohkrebs; Assel, Wasserinsekt, wurm’, katkarapu ’eräs pieni rapu’ ? ~ vi kakand
’maasiira, saunamaija’, kakati ’jokin
vesihyönteinen’.
Sm katka voi kuulua sanan katketa (ks. tätä)
yhteyteen, koska erään tiedon mukaan ko. eläin
»takertuu kalastajien pyydyksiin ja pureskelee
langat poikki kuin saksilla katkoen».
SKES 1955 170 (sm ~ vi, ? votj kak{i ’kuoriainen’).

katka2 (paik. kaakkmurt.) ’pyöreä puu, joka
asetetaan siirrettävän, esim. veneen, alle; jyrä,
jolla kylvös tasataan / Baumrolle für den
Transport über Land (z. B. Boot); Ackerwalze’ ~
ka katka ’pyörivä puutela; luistinrata;
työntökärryt’ | ly katk(e ’tela (veneen alle
pantava)’ | ve katk (g. -an) ’karttu, kaulin; salko,
jolla tukkeja vieritetään veteen’
< ven katók, g. katká ’luistinrata; jyrä;
mankeli’.
Kujola 1944 LyS 115 (ly < ven).

katkera (Agr; yl.) ’bitter, verbittert’, katkeruus,
katkeroittaa jne. ~ ink katkera, katkert5a ’tuottaa
surua’ | ka kat«skera ’katkera, karvas, kitkerä’,
kat«skeroittoa ’tehdä katkeraksi, karvaaksi’
? = tvserL kat«sÄq, I kot«so ’katkera, karvas’.
Lisäksi on esitetty rinnastuksia eräisiin muidenkin
etäsukukielten (lp votj vog ostj unk) sanoihin,
mutta ne ovat äänt. syistä selvästi hylättäviä. Ims
sana voikin olla sanan katku (ks. tätä) johdos,
mihin viittaa ims taholta lainatun ven murt. Au
sanan káVckera, kaVckará merkitys ’savu, häkä’.
Budenz 1867 NyK 6 386–87 (sm ~ tvser), Setälä 1902–03
FUF 2 231 (+ ka), Pogodin 1904 Severnorussk 28 (ka >
ven), Ojansuu 1918 KAÄH 52 (~ katku), Toivonen 1928
FUF 19 122 (rinnastuksia lp tvser votj vog ja unk sanoihin
kirjallisuusviittauksineen), SKES 1955 171 (? + ostj, ei vog
unk; mahd. kuitenkin ♦ katku), UEW 1988 113 (sm ~ lp
tvser votj; ? vog ostj).
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katketa (Agr; yl.) ’entzwei gehen, reißen, brechen;
unterbrochen od. abgebrochen werden’, katkaista
(Agr), katkoa (Agr), katkata ’katkaista’, katki
’poikki’ ~ ink kateta (prs. katkij5a), katata, katkata
’katkaista, taittaa’, katkoja ’katkoa’, katki ’poikki’ |
ka katketa, katkata, katkuo ’katkoa’ | ly katketa,
katkaitta ’katkaista; kärsiä’, katkoda | ve katt(eta,
katteda ’katketa’, katkaita, katk5aƒt a ’katkaista’ |

Ganander 1786 NFL 1 109a (katkiainen ♦ katkoa), Setälä
1927 Sanastaja 3 31 (sm ~ vi), SKES 1955 171 (~ katkoa t.
kakkiainen ’aavekuva’ ja katka1).

va katk%(e- ’katketa’, kadgata, (Kukk) katata
’katkaista’, katt«si, (Kukk) katki ’poikki’ | vi
katkeda, E kakke- ’katketa; keskeytyä’, katkestada
’katkaista; keskeyttää’, murt. katkata ’nyhtää,
riipiä, repiä’, katkuda ’nyhtää, tempoa’, katki
’poikki, katki; rikki’ | li katk5astq ’repiä, katkaista,
nostamisella turmella itsensä’, katkq ’poimia,
kitkeä, nyhtää, kyniä (lintua)’, kaƒt ki, kaƒt kq

SKES 1955 171.

’poikki(nainen), rikki(näinen)’
? = votj kwa«skan{i, kwat«skan{i ’luhistua
kokoon, hajota’, kwat«skat- ’lyödä rikki, repiä
palasiksi’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (sm ~ ve), Budenz 1867 NyK 6
398 (+ vi li; tvser kuVskedam ’repiä’, joka ei kuitenkaan kuulu
tähän), Setälä 1890–91 ÄH 137 (+ ka va), Toivonen 1928
FUF 19 122 (+ votj), SKES 1955 170 (+ ly; ? tVser ), UEW
1988 641 (tvser votj epäilyksittä).

katkiainen (Lönnr 1874; Kurkijoki), kakkiainen,
hapsenkatkiainen l. -kakkiainen (Gan 1786, paik.
murt.) ’pitkäsarvinen kovakuoriainen, sarvijaakko
(Cerambyx) / Bockkäfer’ ~ vi hiukse-katkuja,
karva-katk (-kakk) id.
Kun saman hyönteisen nimenä on myös
hiuksen- t. hiusleikkaaja, tukanleikkaaja,
tukanvetäjä ja sen sanotaan ihmisen tukkaan
jouduttuaan katkovan ja vetävän hiuksia, niin
nimityksen varsinainen merkitys nähtävästi on
’hapsen, hiuksen, karvan katkoja’ ja esim. vi
katikas, karva-k. ’kuoriainen, joka kietoutuu
hiuksiin’ lienee näin ollen vääntynyt murremuoto.
Sana voi toisaalta olla samaa alkuperää kuin
katka1 (ks. tätä). Tähän yhteyteen tuskin kuuluvat
Lönnrotin mainitsemat kakkiainen ’pieni
aavekuva’, kakkia ’aavekuva’, unenkakkia(inen),
unikakkinen ’id., hourenäky’ ja murt.
kirkonkakkiainen ’kirkonhaltija’.

katkismus, katekismus, katkesmus jne. (Agr
Catechismus) ’Kathechismus’
< nr (vanh.) catechismus (<< kr katekhismós
’opetus’).

katku (JuslP, Gan 1786; paik. länsimurt., yl.
itämurt.) ’palaneen haju, savun haju, savu (esim.
saunassa); käry / stechender Gestank von
Angebranntem od. Rauch’, ohella Karj katsku,
katkuta ~ ka kat«sku ’paha haju, käry, katku; vars.
häkä’, koat«sku ’kitku, katku, käry, häkä; haju,
lemu, löyhkä’ | ly koaƒt «sku ’häkä’ | ve kat«sk (g. un) ’savu, palaneen haju, häkä’ | vi katk (g. -u), E
katsk (g. kadzo, katsko) ’rutto, kulkutauti’
= ? mdE kat«samo, M kat«sam ’savu’ | ? syrj
kot«s{is ’pistävä haju, palaneen käry’ (rinnastuksen
epävarmuus johtuu ksyrj *o:sta, joka normaalisti
vastaa sm etuvokaalia).
Aminoff 1869 WirSS 20 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 39 (+
md), Setälä 1902–03 FUF 2 226 (+ ka syrj), Setälä 1911–12
FUFA 12 75 (+ slk katVsko’savu’), Kettunen 1922 LVeHA 1
72 (+ ve), Toivonen 1928 FUF 19 28 (+ ly), SKES 1955
171 (sm ~ md syrj slk), E. Itkonen 1956 UAJ 28 60 (slk
sanan kuuluminen tähän epävarma), 63 (syrj epävarma),
Kettunen 1958 UAJ 30 254 (vi pikemminkin ~ sm katkoa),
UEW 1988 641–42 (sm ~ md ? syrj, ei slk).

kato ks. kadota.
katolinen (Cajan 1839), vanh. katoli, katoliiki
’katholisch’
< nr katolik ’katolilainen’, katolsk ’katolinen’
<< lat catholicus < kr katholikós ’yleinen’.
SKES 1955 171, Koukkunen 1990 Atomi 228–29.

katras (Lönnr 1874; itämurt.), murt. myös katra
(Eurén 1860), kaura (TornLaakso) ’(esim.
lammas–) lauma / Herde’
mahd. < germ *ga∞duraz, vrt. kys gater, kas
gader, mfriisi gadur, ags geador ’yhdessä, yhteen,
kokoon’, kas gad(d)eren, mfriisi gaderia, ags
gadrian ’koota, kerätä’. — On esitetty myös toinen
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selitysmahdollisuus, jonka mukaan sanan vastine
olisi syrj kot{ir ’joukko, poikue, perhe’, mutta tämä
ajatus on epävarma mm. siksi, että syrj sanan
ksyrj *o palautuu yleensä etuvokaaliin. Rohkealta
tuntuu selitys, että germ-peräinen sana olisi
lainautunut vksm:sta syrjääniin.
Kalima Vir 1917 70 (sm ~ syrj), Setälä 1934 AASF 30 571–
72 (sm < germ), SKES 1955 171 (? syrj; mahd. < germ),
Lytkin & Guljajev 1970 KESK 136 (? syrj), Kluge 1975
EW21 813 (< germ), Koivulehto Vir 1981 207 (germ >
vksm > syrj).

katrilli (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’eräs
seuratanssi / Quadrille’
< nr kadrilj (<< esp cuadrilla ’joukko
ratsastajia’).
Hellquist 1939 SEO 431.

katsoa (Agr; yl.) ’schauen, betrachten, an-,
nachsehen, nach etw. sehen, als etw. ansehen’,
katsahtaa, katsanto, katse, katsella, katsomus,
katselmus (Martti n. 1580) jne. ~ ink katsoa,
katsaht5a, katsella | ka katt«suo ’katsoa; hoitaa;
valita; pitää (jnak); huolia (jstak); katsoa hyväksi;
tahtoa’, kat«sahtoa, kat«sella | ly kaƒtƒt «soda, -uda, uo jne. ’katsoa; kaita, hoitaa; kokea (verkkoja)’,
kaƒt «sahtada, kaƒtƒt «selda | ve katsta (prs. katsub)
’katsoa, vilkaista; hoitaa (lasta); yrittää, aikoa’ | va
(Kukk) kattsoa, katsaht5a | vi katsuda ’yrittää,
koettaa; koetella, tunnustella; katsoa (kättä)’,
katse ’yritys; koe; tutkinto’
= lp gæVc |Vcât ’katsoa, tarkastella; kaita; pitää
jnak; odottaa’, gæVc |Vcâlit ’yrittää’ | ? syrj ka/zaln{i, –
avn{i ’havaita, huomata, tuntea’ (> vogE kä«sÜJal-, I
k^ﬁosql-, L k5a«sl-, P k5asal- ’huomata’ | ostjI käsäl’epäillä’, E kä«sat-, P ka/sat-, ka/sal- ’huomata,
nähdä’).
On myös ajateltu, että sm sana olisi < germ
*g5atja- > mn gæta ’kaita, paimentaa’, nn gjæte
id., mr gäta ’id., säilyttää, hoitaa, pitää huolta’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 191 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 354 (+ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 116 (+ vi),
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve), Toivonen 1928 FUF 19
140 (+ ka syrj), Tunkelo 1946 VeKÄH 631 (+ ly), E.
Itkonen 1960 LpChr 122 (? syrj), Koivulehto Vir 1982 262
(sm < germ), Häkkinen 1987 ES 92–93, UEW 1988 640
(syrj).
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kattaa (Ljungo 1609; yl.) ’varustaa katolla,
peittää / (be)decken’, kate, katos, katto (Agr) ~
ink katt5a, katt‰ıssa ’peittäytyä’, katto | ka kattoa,
kate, katos, katto ’ulko-, vesikatto’ | ly kattada,
kate, katoz ’ulkokatto; kansi’, katto ’ulkokatto’ |
ve katta (prs. katab) ’kattaa, peittää’, katos, katus,
katuz ’kansi, peite, katto’ | va katt5a, katt(euta
’peittäytyä’, kat(e, (Kukk) kate ’kate, peite’,
(Kukk) katto | vi katta ’peittää, verhota, kattaa,
päällystää’, kate ’peite, verho, päällys’, katus
’katto, vesikatto’ | li kattq ’peittää, kattaa’, kat%uks
’katto’. — Sm > lpN gat |to, In kiattu ’katto’, Ko
kia´tted (Kld T) ’kattaa, peittää; sulkea; panna
(kansi) kiinni’.
Johd:ia sanasta kansi (< *kanti): kattaa <
*kanttadak.
Ganander 1786 NFL 1 353a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 128 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve),
Ahlqvist 1871 KO 98 (+ li; kattaa ~ kansi; jälkimmäisen
sanan n olisi sekundaarinen), VW 1 1874 11 (samoin),
Thomsen 1890 BFB 146 (kattaa ♦ kansi), Setälä 1890–91
ÄH 387 (samoin; + ka), Wiklund 1912 MO 5 248 (sm > lp),
SKES 1955 171 (+ ly).

kattara (Eurén 1860; EKarj Ink), kattari
’viljaluste, et. rukiissa kasvava rikkaruoho,
Bromus / (Roggen-) trespe, Quecke, Unkraut v. a.
im Roggen’ ~ ink kattara, katterlain ’rukiin
seassa kasvava rikkaruoho’ | vi murt. (Vaivara)
katra ’luste’ (kaiketi < sm).
Vrt. kastari2. — Sanaa on otaksuttu myös
germ lainaksi: < germ *haSr%o-, vrt. ns murt. Hudern
’juolavehnä’, Haderlump ’ketunleipä,
niittysuolaheinä’ jne.
SKES 1955 172 (sm ~ vi), Koivulehto 1971 AASF B 170
30– 32 (< germ).

kattava (Eurén 1860; Kuusamo Posio) ’oikean
jalan suksi; huono suksi / Ski für den rechten Fuß;
schlechter Ski’, kattama (Lönnr 1874) ’oikean
jalan suksi’ ~ ka kattava ’epäparisten suksien
lyhempi suksi, kalhu; (mon.) lyhyet, häthätää
tehdyt sukset, joita käytettiin kaskenkaadossa
syvässä lumessa; suosukset’.
Ilm. konsonanttivartaloinen pass. 1. partis.
verbistä kantaa.
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Wiklund 1926 Snöskor 17 (♦ kattaa), T. Itkonen 1957
Suksisan 49–51 (pass. 1. partis. verbistä kantaa), T. Itkonen
1977 NV 25 37–38.

katti1 (Schr 1637; länsimurt. yleisempi kuin
itämurt.) ’kissa / Katze’ ~ va katti, kreev kat,
katte, kaƒkƒke | vi murt. katt (g. kati) id.
< ruots katt, mr katter (= nt kat jne.) id. < ksk
*kattu- (> lpN gat |to (E Pi Lu) id.).
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raivattu tie metsässä’; lpN gat |tâ, g5attâ ’katu’
pikemminkin < sk.
Porthan 1784 OS 1 26 (sm < sk), Qvigstad 1893 NL 68 (sm
t. sk > lp), Karsten 1936 FmS 4 473–74 (sm < nr murt. Sm
gatu), SKES 1955 172, Häkkinen 1987 ES 93.

Moller 1756 Beskr 148 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
128 (+ va vi), Wiedemann 1871 MP 7:17:2 100 (+ kreev),
Lönnrot 1874 SRS 1 532 (sm ~ ruots ~ ven kot ’kissa’ ym.),
Wiklund 1890 SUST 1 35 (lp < ksk), Mägiste 1937 EKeel
16 14–15 (va vi < mven), SKES 1955 172, EEW 1982–83
734 (vi ? < ven).

katua (Agr; yl.) ’bereuen’, katumus, kaduttaa ~
ka katumu«s ’suru’ (< sm) | vi (Göseken) kaduma
’katua’ (? < sm).
Jos mdE kadoms todella merkitsee myös
’katua’, kuten Wiedemann ilmoittaa, niin tässä
sanassa, jonka varsinainen merkitys on ’jättää’,
voivat olla yhtyneinä sm kadota ja katua sanojen
vastineet. — Sm > lpN g5attât (R Lu In) ’katua’.

katti2 (Gan 1786; itämurt.) ’hepokatti t.
heinäsirkka / Heuschrecke’, yhd. hapsen-, heinä-,
hepo-, kitti-, marja-, pihka-, voidekatti id. ~ ka
katti, ra«svakatti, au marjukaƒt ƒt i ’heinäsirkka’ | ly

Lindström Suomi 1852 31 (sm ~ lp), Setälä 1896 NyK 26
397 (sm kadota ~ katua; sm ~ vi mdE; sm > lp), SKES
1955 172 (merk. ’katua’ mdE sanalla epävarma), Mägiste
Vir 1958 127 (vi mahd. < sm), EEW 1982–83 638 (vi ~
sm).

marƒt kaƒt, mard'kaƒt ƒt i, kaƒt ƒt imard' id.
Tunkelo Vir 1925 11 (sm marjakatti ~ ly marƒt kaƒt ),
Mägiste 1937 EKeel 16 22 (+ ka), SKES 1955 172.

kattila (Agr; yl.) ’Kessel’ ~ ink kattila, kattela,
kattala | ka kattila, au kattil | ly kaƒt ƒt il, kaƒt ƒt iu | ve
kattil, kaƒt il, kaƒt ‰ı (g. kaƒt lan) | va kattila | vi katel,
(murt.) katal (g. katla) | li kaƒt l5a
< germ *katila-z, vrt. goot *katils (mon. g.
katile), mn ketill, ags cietel, kas ketel jne. (< lat
catinus ’kulho, vati, malja’ t. catillus ’pieni kulho
t. malja’; germ > liett kátilas, mpr catils, latv
katls ’kattila’).
Spegel 1712 Gloss 219 (sm < germ), Ganander 1786 NFL 1
353a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 128 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 88 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 122 (+ li),
Thomsen 1890 BFB 183 (ims ei < baltt, vaan hyvin
todennäk. < germ *katila-z), Collinder 1932 Urgerm 9
(kattila < ksk yks. akk. *katila), SKES 1955 172 (+ ka ly).

katto ks. kattaa.
katu (Agr; yl.) ’Straße’
< nr mr gata ’katu’ = goot gatw%o, mn gata,
kas gate, saks Gasse jne. — Sm > lpR gato ’katu,
tie’, Lu k5aht%o (harv.) ’merkitty tai jossain määrin

katulyöppi (1731 Gatulöpillä adess.; paik.
länsimurt.), -lyöppy, -lyöppö, katinlyöppy (Lönnr
1874; paik. länsimurt.) ’kujanjuoksu (rangaistus) /
Spießrutenlaufen’ ~ vi (joosta) kadalippu,
katalippu, kataloopi ’joutua kujanjuoksuun’ (sm >
lpN gatto-lieppo ’kujanjuoksu’)
< mr gatulopp, *gatulöp ’kujanjuoksu’.
Qvigstad 1893 NL 166 (sm > lp), Setälä Valvoja 1897 385
(sm < ruots), SKES 1955 170 (sm ~ vi; < mr).

katve (: katveen, JuslP), katvi (: katven), kalve (:
kalveen t. kalpeen, Flor 1678), kalpi (: kalven; eri
variantit laajalti murt.) ’siimes, varjo / Schatten’,
kalvehtia ’varjostaa, antaa varjoa’
< germ *ska∞dvez, vrt. goot skadus, mys scato (g.
scatawes, scat(e)wes), mas skado, scado (g.
skadwes), ns Schatten ’varjo, siimes’. Sm p:lliset
muodot mahd. sanan kalpea (ks. tätä) vaikutusta.
Mikkola Vir 1898 80 (sm < germ), SKES 1955 172.

kauha (Agr; laajalti murt.) ’Kelle’ ~ ? ink k5avi
’kauha, kuppi, vedenammennusastia’ (? < va) | ka
kauha | ly kauh((e) | ve kauh (g. -an), kouh, kåuh,
kåuvaz (mon. kåuhad) | va kavi (< *kauhi) ’kauha’
| vi murt. (Iisaku) kavi ’löylykauha’ (< va)

SSA
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< baltt *kau«sa, vrt. liett káu«sas ’iso kauha,
puinen juoma-astia’, latv kauss ’kallo, pääkoppa;
kuppi, malja; kauha’. Yleislappalainen guk |se
’kauha’ ei voine kuulua tähän, koska sen pitäisi
alueella lpE U Pi olla asussa *guw |se (myös 1.
tavun vokaali on poikkeuksellinen, po. uo eikä u).

Ahrens 1843 GrEhstn 116 (vi kahvatada < sm kauhu),
Qvigstad 1881 Beiträge 11, 66 (sm ~ lp), Setälä 1890–91
ÄH 292 (sm > lp), Hakulinen 1941 SKRK 1 158 (sm
kauhea, kauhu, kauhtua ja kauha ’kauhu’, edelleen ka
kauhie jne. sekä vi kahv palautuvat yhteiseen asuun
*kauha), SKES 1955 172 (+ ly; kauhtua sanaa ei mainittu),
Hakulinen Vir 1967 186–89.

Lindström Suomi 1852 46 (sm ~ baltt), Ahlqvist 1859
Anteckn 88 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 184 (+ ka; < baltt),
Setälä 1890– 91 ÄH 300 (+ va), Mägiste 1925 Rosona 46
(ink < va), Kalima 1936 BL 112, SKES 1955 172 (vi murt. ?
< va; + ly), T. Itkonen 1980 CIFU 5:3 232 (+ lp).

kauhtana (ChrLencqv 1782; paik. länsi- ja
itämurt.) ’pitkä päällysviitta / Kaftan’ ~ ink
kauhtana ’takki; päällystakki, miesten pitkä
viitta’ | ka kauhtana, au kauhtan, kauftan | ly
kauhtan, kauftan, kaftan | ve kauhtan, kouhtan |
va kauhtana | vi kahvtan ’kauhtana’, (murt.
Vaivara) kauhta ’takki, nuttu’
< ven kaftán, vanh. kavtan ’pitkäliepeinen
takki’ (< turk kaftan id. < pers).

kauhdata (Satak) ’ylettyä pohjaan (esim. jalat
uidessa), pohjata, laahata paksussa lumessa (reki,
kun jalaksilla ei ole lujaa alustaa), riittää (liian
pieni t. lyhyt ei kauhtaa) / bis zum Boden reichen
(z. B. die Füße beim Schwimmen), schleifen (vom
Schlitten, dessen Kufen ganz im hohen, weichen
Schnee versinken), ausreichen’ voinee kuulua
yhteen sanan kauhtaa (Eurén 1860; Jalasjärvi)
’näkyä heikosti, häämöttää’ (esim. vielä kauhtoi
suksen jälki) kanssa, jota vastaa ka kauhtoa
’näkyä vähän, häämöttää’ (tie kauhtav «sekehellä
’näkyy kirkkaalla ilmalla’).
SKES 1955 172 (sm ~ ka), Hakulinen Vir 1967 189
(kauhtaa ~ kauhea).

kauhea (Hemm 1605, Agr (akk.) cauhialisen;
laajalti murt.) ’schrecklich’, kauhistaa, kauhistua,
kauhu, kauhtua (Gan 1786; us. länsi- ja itämurt.)
’haalistua; kiivastua; (murt.) kauhistua’, ? kauha
(LönnrLis 1886) ’kauhu’ (esimerkkinä on
mainittu vain tuonen kauha, joka on peräisin
Finnon virsikirjasta: »An meidhän olla rauhas,
Quin olem tääl tuonen kauhas»; tässä kuitenkin
voi olla kyseessä sanan kauha ’kapusta’ kuv.
käyttö) ~ ink kauhea | ka kauhie ’kalpea, veretön;
viileä, kylmähkö; kauhea, pelottava’, kauhakka, -o
id., kauhistuo ’kalveta, viiletä; kauhistua; suuttua’,
kauhtuo ’kalveta, kuihtua; suuttua, sydämistyä;
säikähtää, pelästyä’ | ly kauhed ’väristys
(hiestymisen jälkeen vilustumisesta johtuva)’ | ?
vi kahv (g. -a) ’kalpea’ (? < *kauha), kahvada
’kalveta’, kahvatada ’id., tehdä kalpeaksi; (Wied
myös) pelästyä’. — Sm > lpN g5afâd, In kaauhad
’kauhea’, N g5afistuvvât, In kauhistu∞d ’kauhistua’.

Sjögren 1828 GS 1 211 (sm < ven < turk), Ahlqvist 1856
WotGr 128 (sm ~ va), Ahlqvist 1871 KO 134 (+ ka),
Mikkola 1894 SUST 8 119 (+ au), Kalima 1952 SlS 98
(+ ly ve), Mägiste 1953 MLU 1:3 34 (+ vi), SKES 1955
172, Plöger 1973 RL 72.

kauka- (Agr; yl.) ’fern, lange’: kaukaa, kaukana,
kauan, kauaa, kauaksi, kauas, kaukainen, kauko
’etäällä asuva, etäinen (myös hn.)’, ks. erikseen
kaukalo ~ ink kauvan ’kauan’, kauv5aks ’kauaksi’,
kauv5al ’jo kauan’ | ka kaukoa ’kaukaa’ | va kaug5a
’kauan’, kaugaz ’kauas’, kaug5assi ’kauaksi’,
kaugasub ’viivästyy’ | vi kaua ’kauan’, kauaks
’kauaksi, pitkään’, kauge ’kaukainen, etäinen’,
kaugel ’kaukana, etäällä’, kaugelt ’kaukaa, etäältä’ |
li k%ogaz, kougqks ’kauas’, kougqn ’kaukana’,
kougqnd ’kaukaa’, kougi ’kaukainen’, k%ogi7n
’kauan’
= ? mdE kuvaka, M kÄqvaka ’pitkä’, kuvaƒt
’kauan’ | ostjI kog, E P x#ow ’pitkä; kaukana oleva
(maa); kauan’, I kokkq, E x#owa, x#uwa, P x#uwa,
x#owi ’kauas’, I kogqn, E P x#owqn ’kauan; aikoja
sitten; kaukana’.
Ganander 1786 NFL 1 356a (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 82
(+ ostj), Sjögren 1849 MélR 1 186 (+ li), Lindström Suomi
1852 37 (+ md), Setälä 1890–91 ÄH 33 (+ va), SKES 1955
172 (+ au sekä hylättäviä vastineita lp:sta; md epäilyksettä),
Häkkinen 1987 ES 93, UEW 1988 132 (sm ~ md, vaikka
huomautetaankin sanan äännerakenteen
poikkeuksellisuudesta).

SSA

kaukalo (Schr 1637; yl.) ’Trog’ ~ ink kaukola
’puinen allas’ | va kaukalo ’pesuallas’ | li kougql
’taikinakaukalo’ (sm > lpN gaw |gel, gaw |ger, Lu
kau´k5al ’kaukalo’).
Ilm. johd. sanasta kauka- (ks. tätä), kuten vene
tulee vartalosta *vene- (> venyä). Myös mdM
kovÄql ’kaukalo’ voi kuulua tähän (tosin ei äänt.
vastaa hyvin sanaa kauka-, kuten ei myöskään
viimemainittuun verrattu md kuvaka ’pitkä’).
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(et. kantaa kaunaa jo 1589; yl.) / Spelze; kleine
Menge, Stückchen; Groll’ ~ ka kauhna ’peltoon
jääneet tähkät t. heinät’, kauna (Vuokkiniemi; ? <
sm) ’salaviha, kauna’ | vi kaun (g. -a) ’palko’
? < germ *skauna ’suojapeite’ (*sku’peittää’): mn skaunn ’kilpi’.

Ahlqvist 1856 WotGr 128 (sm ~ va), Ahlqvist 1861
MMdGr 159 (+ md), VW 1 1874 3 (+ li), Lagercrantz 1939
LpWsch 274 (sm > lp), Toivonen Vir 1945 403 (♦ kauka-),
SKES 1955 173 (? ~ mdM; ehkä kuitenkin ♦ kauka-).

Wiklund 1912 MO 5 231 (sm ~ vi < germ), Setälä 1912–13
FUF 13 380 (? < germ), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 18
(kauna ’närä’ ehkä < germ *hauna-, vrt. ns Hohn ’pilkka’,
tai < baltt, vrt. latv kauns ’häpeä’), Ojansuu 1918 KAÄH 44
(+ ka), Collinder 1937 FUFA 24 8 (kun ka sanalla agan on
myös merkitys ’närä’, niin samoin sm kauna voi olla sama
sana sekä merk:ssä ’akana’ että merk:ssä ’närä’), SKES
1955 173 (? < germ).

kaula (Agr; yl.), murt. kakla ’Hals’, kaulain,
kaulin ’(lehmän) kytkin’, kauluri, kaulus, kaulata
’sevätä’ ~ ink kagla, kaglus | ka kakla ’kaula’,
kakloan, kaklain ’kytkyt, kaulain’, kaklus ’kaulus’
| ly kagl((e) ’kaula’, kagluz, -us ’(järvien tai
soiden) välinen kannas’ | ve kagl ’kaula’, kaglaz,
kagluz ’kannas’, kagluz (us. mon.) ’kaulus’ | va
kagla, kagluz | vi kael (g. -a), kaelus | li kaC ggql,
kaC glqz ’kaula’ (sm > lpN (Friis) gavlos ’puinen
kellonkannin eläimen kaulassa’, Ko k5aulas (Kld T)
’kauluri, puuhka (naisilla talvella)’)
< baltt, vrt. liett kyaklas, latv kakls ’kaula’.

kaunis (Agr; yl.) ’schön’, kauneus, kaunistaa, –
tella, -tua ~ ink kaunis ’kaunis (ilmasta puh.)’ | ka
kaunis ’kaunis; säästä, taivaasta: kirkas’, kaunehus
’kauneus; kaunistus, koriste’, kaunistoa, -tuo,
kaunissella | ly kau7ni«z | va kauniz ’punainen;
kaunis’, kauniss5a ’värjätä punaiseksi’ | vi kaunis
’kaunis, ihana, sorea; melko, melkoisen,
kohtalaisen, jokseenkin, aika’, kaunistada
’kaunistaa, koristaa, somistaa’
< germ *skauniz: goot skauns ’kaunis’, ags
sc%ene, sc‰ıene, mas mys sc%oni ’loistava,
kaunis’, ns schön ’kaunis’, (kas >) nr skön id.

Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ vi), Thunmann 1772
Untersuch 90 (+ li; ~ baltt), Ganander 1786 NFL 1 357 (+
ka), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 87 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 73 (ims < baltt),
Kalima 1936 BL 3, 56, Lagercrantz 1939 LpWsch 274 (sm
> lp), Tunkelo 1946 VeKÄH 88 (+ ly), SKES 1955 173.

kaulata (Jusl 1745; yl.) ’silittää liinavaatteita
käsimankelilla / Wäsche mangeln’, kaulaus (Schr
1637 Caulaus capula), kaulain
’mankeloimiskapula’, kaulia ’levittää t. litistää
taikina kaulimella tasaiseksi levyksi’, kauli l.
kaulin ’pyöreä puu, jolla taikina kaulitaan’
< nr kavla ’kaulata, kaulia’; mmr kafle, nr
kavle ’kapula, mankeloimiskaulain, kauli’ = mn
kafli ’pitkulainen puukapula’.
Ganander 1786 NFL 1 357a, Streng 1915 NRL 57, Karsten
1936 FmS 4 475, SKES 1955 173.

kauna (Raam 1642; länsimurt.), murt. kauhna
’akana; pieni erä, hiukkanen; (kuv.) närä, salaviha

Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ vi ~ ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 128 (+ va), Thomsen 1869 GSI 123 (+ ka; < germ),
Karsten 1936 FmS 4 475, SKES 1955 173 (+ ly), Häkkinen
1987 ES 94.

kauppa (Agr; yl.) ’Handel; Geschäft’, kaupata, pita, kaupustella, kauppi ’kauppias’, kauppias
(ks. tätä) ~ ink kauppa | ka kauppa, kaupita,
kaupus ’kauppatavara’ | ly kaup ’pula’ | va (Kukk)
kauppa | vi kaup (g. kauba) ’tavara; kauppa’,
kaubelda ’käydä kauppaa’, kaubitseda
’kaupustella, kaupitella’, kaubandus ’kauppa,
kaupankäynti’, kauplus ’kauppa, myymälä, liike,
puoti’ | li k%op ’tavara; kauppa’, k%opik«sq ’käydä
kauppaa, kaupita’, k%opƒlq, kouplq id., s‰ılma(t)koupq ’silmämäärällä’ (sm > lpN gaw |pe (In Ko
Kld) ’kauppa’; sm kaupitse- > lpN g5awpâ«sit (In
Ko Kld) ’kaupita, myydä’)
< germ, vrt. goot kaup%on, mn kaupa, mas
k%op%on, mys kouf%on, koufen ’ostaa, myydä, käydä
t. harjoittaa kauppaa’, ags c‰ıepan, mys kouffen,

SSA

mr nr köpa ’ostaa; hankkia’ jne. (germ < lat, vrt.
caupo ’majatalon isäntä, kapakoitsija,
kaupustelija’).
Fogel 1669 Käsik (Suomi 3:5 200: sm < germ), Hallenius
1732 BorFenn 43 (sm ~ goot), Ganander 1786 NFL 1 359
(sm ~ vi), Thomsen 1869 GSI 123 (+ li lp), Ahlqvist 1871
KO 161 (+ va), Qvigstad 1893 NL 167 (lp < sk t. sm),
Wiklund 1894 LpChr 77 (lp < sm), Setälä 1912–13 FUF 13
381, Karsten 1936 FmS 4 475, SKES 1955 173 (+ ly),
Häkkinen 1987 ES 94.

kauppias (Forseen 1738; yl.) ’Händler,
Kaufmann’ ~ ka kauppies, -«s ’kauppias’. — Sm >
lpN gaw |pijâs (In Ko Kld) ’kauppias’.
Sana on selitetty kahdella tavoin.
Ensinnäkin se voisi olla kokonaisuudessaan germ
(ksk) laina joko < germ *kaupjaz tai < ksk nomen
agentis *kaupiaz. Tällaisten lähtömuotojen
edustajia ei germ taholla kuitenkaan esiinny.
Toisaalta on arveltu, että kauppias ja sen
sivumuoto kauppia (Jusl 1745; paik. itämurt.)
olisivat omap. johdoksia verbistä kauppia (Eurén
1860; myös kansanr.), siis s. kauppia olisi oik.
tekijännimi kauppija. Joka tapauksessa kauppias
kuuluu sanan kauppa (ks. tätä) yhteyteen.
Setälä 1912–13 FUF 13 381, Karsten 1936 FmS 4 476–77,
Hakulinen 1941 SKRK 1 129, SKES 1955 173.

kaupunki (Agr Caupungi; yl.) ’Stadt’ ~ ka
kaupunki, kaupu7nƒt i (< sm) | vi murt. (Kolga)
kaubinge (< sm) (sm > lpN gaw |pug (R Lu In)
’kaupunki’)
< mgotl kaupungr = mr köpunger, mn
kaupangr ’kauppapaikka’, nr köping ’kauppala’.
Brenner 1716 Kirje 261 (sm ~ ruots), Lindahl & Öhrling
1780 LL 134 (lp < sm), Porthan 1788 OS 5 13 (sm < ruots),
Thomsen 1869 GSI 123 (sm lp < sk), Ridala-Grünthal 1931
EKirj 25 283 (vi murt. < sm), Karsten 1936 FmS 4 477,
SKES 1955 174 (+ ka), Häkkinen 1987 ES 94.

kaura (Agr; yl.), murt. kakra ’Hafer’ ~ ink kagra |
ka kakra, kagra | ly kagr((e) | ve kagr | va kagra | vi
kaer (g. -a), E kaar (g. -a) | li kaC ggqr(z), kaC grqz
(sm > lpLu kau´r5a, N murt. *gaw |re, *gawra
’kaura’)
< germ, vrt. mgotl hagri (akk. hagra), mr
*haghre (hagragryn jne.), nr murt. hagre, hagra,
h5agri, nn murt. hagre ’kaura’. Nykyisin lienee
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vallalla käsitys, että nämä germ sanat ovat sukua
nn murt. sanalle hagr ’hevosen häntä- ja
harjajouhet’ ja eri alkuperää kuin nr mr nt nn
murt. havre, mn hafri, mas ha‰boro, mys habaro, ns
Hafer ’kaura’ jne. < germ *ha‰bran-.
Moller 1756 Beskr 147 (sm ~ ruots hafra), Ihre 1769 Gloss
1 757 (sm sanan vertauskohtana mainitaan ruots taholta
sekä hafra että hagra), Ganander 1786 NFL 1 359a–60 (+
ka au vi), Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 87 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 119 (+ li < germ),
Karsten 1936 FmS 4 477, Lagercrantz 1939 LpWsch 276
(lp < sm), SKES 1955 174, Vries 1961 AnEW 202.

kauris (Agr; nyk. harv.), kapris (vanh. itämurt.)
’pukki, vuorikauris / Bock, Steinbock’ ~ ka
kapris, kabris (g. kaprehen) ’vuohi, vuohipukki;
kauris’ | veE (kansanlaul.) kabr%o ’pukki’ | li
kaC bbqr, (piƒt k‰ıs)kaC briki ’taivaanvuohi’, (Sal)
kabr ’pukki’
< germ *xa‰braz (? *xa‰briz), vrt. mn hafr, ags
hæfer ’pukki’ (sk > lpLu h5abr%es, N murt. harves
id.).
Neus Suomi 1856 20 (sm ~ li ~ germ), Thomsen 1869 GSI
121 (+ ka; < germ), Qvigstad 1893 NL 190 (lp < sk), Setälä
1912– 13 FUF 13 381, Kettunen 1922 LVeHA 1 31 (+ ve),
Karsten 1936 FmS 4 478, SKES 1955 174, Ariste 1971
SFU 7 254 (mainitaan myös ink va asu kabriz).

kauriska (LönnrLis 1886; KaakkHäme ESavo
EKarj), kauruska (paik. Savo Karj) ’eräänlainen
piparkakku / eine Art Pfefferkuchen’
< ven kovrí«zka ’piparkakku, simaleipä’.
Wessman Vir 1909 38, Karvinen 1910 Kaukomieli 4 119,
Plöger 1977 RLDial 316.

kauru (Jusl 1745; ei nykymurt.) ’kuovi /
Brachvogel’, vrt. myös murt. Uukuniemi
kaurakaakko ’silkkiuikku’ ~ vi kaur (g. -i)
’kuikka’
? < baltt, vrt. latv gaura, gauris, g%ura
’koskelo’, mpr geauris ’merimetso’. — Ven murt.
kavra, kaura ’silkkiuikku’ ? < ims; sm murt.
kaura(kaakko) ? < ven.
Thomsen 1890 BFB 171 (sm ~ vi ? < baltt), Kalima 1915
OLR 98 (ven murt. < vi), SKES 1955 174 (ven murt. ? <
ims; sm murt. kaura- ? < ven), EEW 1982–83 740.

SSA

kauruma (Lönnr 1874; Puolanka) ’(joen) mutka,
kaareva lovi / Bucht (eines Flusses); bogenförmige
Kerbe’ ~ ka kauruma ’pieni järven t. joen lahti,
poukama’.
kausi (JuslP; yl.) ’ajanjakso / Zeitabschnitt’:
kuukausi, vuosikausi (molemmat Agr), päivä-,
viikko-, yökausi jne., kautinen: elin-, kuu-,
vuosik.; kaude (päiväkauteensa jne.) ’kausi’,
kautta (ks. tätä) ~ ink kaus: k%u-, üökaus | ka
kau«si: kuuk., kautehet (mon.) ’-kausi, jnk ajan
verran’: kuun, vuuven kaudehet | vi kaud (g. kauu,
kaua; Wied), kaude (Wied) ’suunta, tie’, kaudne
(uud.) ’välillinen, epävarma’: kuuk. ’kuukautinen’,
pealisk. ’pintapuolinen, pinnallinen’
= lpE guoudah, guoudan ’keskellä, -ltä’, Pi
kuout5at ’kahtia, keskeltä kahtia’; N guow |dâ (Lu
In) ’tasa-, keski-’: N guow |dâ-juokko ’tasajako’
jne.; N guow |do (In Ko Kld T) ’keskellä, -ssä;
suoraan kohti, vastaan’, N guow |del (E Pi Lu In)
’keskus jne.’ (lpLu kau´ta: itiet-k. ’aamukausi’ <
sm kausi).
MUSz 1873–81 74 (sm vi ~ lp guow |dâ), VW 1 1874 22
(sm ~ lp guow |do, + syrj kad ’aika’, joka kuitenkin on muuta
alkuperää), Qvigstad 1881 Beiträge 78 (sm ~ lp guow |dâ),
Setälä 1896 NyK 26 390 (+ ka), SKES 1955 174 (? syrj).

kaussi (KaakkHäme Suomenl. saaret) ’puusta t.
metallista tehty jauho- t. vesikauha, koussikka /
hölzerne od. metallene Schöpfkelle für Mehl od.
Wasser’
< vi kauss (g. kausi) ’vati, kulho’ < latv
kauss ’(pää)koppa; astia, kuppi, nappo; kauha’.
Myös li kou«s ’astia’ < latv.
Ojansuu 1916 SKTT 146, SKES 1955 174.

kausta (Jusl 1745; yl.) ’työreen jalaksen
suuntainen sivupuu; rannikko (jokikausta,
merikausta) / Seitenholz des Arbeitsschlittens;
Küste’, kaustas (paik. murt.) ~ ink kausta | ka
kausta, kau«sta, au kaustu, kavustu | ly kaust, -az, (e | ve kaustaz, skaustaz, koustaz, k5astaz | va
kaussa ’reen kausta’ | vi kaust (g. -a) ’id.;
nahkasuikale, vuodan keskikappale; koko;
(asiakirja)kansio’ | li k%osta (partit. koustq) ’reen
poikkipuu’ (sm > lpN gaw |sta, gaw |stu ’reen
kausta’)

K 347

< baltt *skaustas, vrt. latv skausts ’niska,
säkä’.
Ganander 1786 NFL 1 360 (sm ~ vi), Mustonen Vir 1883
171 (+ va), Kettunen 1922 LVeHA 1 142 (+ ve), Kettunen
1938 LivW 148 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 276 (sm >
lp), SKES 1955 174, Posti Vir 1970 165–67 (ims < baltt).

kauta (Gan 1786; paik. länsi- ja itämurt.) ’sukan
teräosa, jalkineen terän rintakappale / Füßling
(Strumpf), Blatt (Schuhoberleder)’, kauto (JuslP
kauto-kengä; Savo Karj KPohjanm Peräp
Länsip), kautu (Gan; KPohjanm) ’jalkineen terän
rintakappale, päällinen; hevosen kengän kieleke,
joka kengitettäessä tulee kavion etureunan päälle;
kirveellä kaadetun puun tyveen jäänyt kiilamainen
kärki; puusta koverrettu kirveenterän suojus’,
kautio (paik. EHäme EKPohjanm) ’sukan terä;
taltan muotoinen rauta- t. puukiila’, kaude (Lönnr
1874; ei nykymurt.) ’vaajan l. kiilan tapainen
esine, jolla seinänrakoja tilkitään’, kautiainen
(Gan; EHäme Joroinen) ’id.; päärmenahka; sukan
teräosa’, kaute (Lönnr; Joroinen) ’kiila, kaista,
kankaan ja sukan kaira; päärme’ ~ ka kauto
’jalkineen terän rintakappale, kauto’, kautokenkä
’kenkä, jossa on kauto’ | vi kaud (g. kaui)
’(purjeen) jalusnuora’.
Sanalle on annettu kaksi selitystä, joista
kummassakin sitä pidetään germ lainana. Toisen
mukaan lähin vertauskohta olisi goot
skauda(raip) ’kengännauha’ < germ *skau∞d5a, vrt.
mn skau∂ ’miekan tuppi jne.’, nn skau(d) ’hevosen
esinahka’, nr murt. Sm sköda ’kenkäraja’ (ksk
*skau∞d 5o > erikseen lpLu skuou´t%o, skuu´t%o, N
skuw |do ’tuppi, kotelo’). Toisessa selityksessä
lähdetään germ sanueesta *skauta- > goot skauts
t. skaut ’helma, palle’, mn skaut ’nurkka, nipukka,
kulma; purjeen alanurkka, jalusnuora jne.’, ags
sc%eat ’kärki, kulma, lieve, uloke’, ns Schot
’jalus’ (tästä sanueesta > lpR skaut, E skaavte
’kärki, kulma, nurkka’). Tätä näyttäisi tukevan se,
että kaikkien sm sanojen merkitykset ovat
johdettavissa alkumerkityksestä ’kärki’ t. ’kiila’.
Sanaa kauto merkityksessä ’puusta koverrettu
kirveenterän suojus’ on kuitenkin pidetty muista
kauto sanoista erillisenä ja mahd. sk-peräisenä,
vrt. mn skau∂ (ks. yllä). On myös ajateltu, että sm
sanoissa voisi olla yhtyneinä molempien tässä
mainittujen germ sanueiden edustajia.

SSA

Thomsen 1869 GSI 123 (< germ *skau∞d5a; sk erikseen > lp),
Setälä 1906 SUSA 23:1 27, Karsten 1907 IF 22 291 (<
germ *skau∞d5a), Wiklund 1912 MO 5 230 (< germ *skauta), Karsten 1915 GFL 130–31 (< germ *skau∞d5a), Toivonen
Vir 1933 303–05 (< germ *skauta-), Karsten 1936 FmS 4
479 (sm sanoissa voi olla yhtyneinä molempien germ
sanueiden edustajia), SKES 1955 174–75 (< germ *skauta-;
kauto ’kirveenterän suojus’ erikseen < sk), Vries 1961
AnEW 486 (< germ *skau∞d5a ).

kautias (sad., Viitasaari) ’kruunupäinen noiduttu
käärme, joka kuljetti palavaa taulaa suussaan
(noidan käskystä) ja yritti polttaa noidan
vihamiehiä / Schlange mit einer Krone auf dem
Kopf und brennendem Zunder im Maul, die im
Dienst eines Zauberers dessen Widersacher
verbrennt’
? = lpN guow |de (E In Ko Kld) ’käärme’.
Ravila 1934 KV 14 175, SKES 1955 174–75.

kauto ks. kauta.
kautsu, -kki ’Kautschuk’, (murt. Pohjanm) kaussa
’kumi, kautsu’
< nr kautschuk ’kautsu’ (<< intiaanikiel. Peru
cahuchu ’tahmea puun neste’).
Karsten 1936 FmS 4 478 (murt. kaussa < nr), Kluge 1975
EW21 360.

kautta (Agr; yl.) ’durch, mit, mit Hilfe; über,
via’ (metsän, pellon jne. k.; k. kaupungin
’kaikkialla kaupungissa’), kautti (paik.
Pohjanm) ’kautta’, kauttaaltaan ~ ink kautta
’vuoksi, tähden; kautta’, kaute: pÜJatä k. ’varta
vasten, tahallaan’ | ka kautta, kautti, kauƒt ƒt i,
kauƒt i, kauten, kaute (piädä k. ’varta vasten’),
kau ’kautta; jkn välityksellä; takia, tähden;
puolesta’ | ly kauƒte, kauƒt i ’kautta, lävitse,
ohitse; asti, saakka; tähden, takia’ | ve kaut,
kaud, kout (myös kaƒl t, kaƒl k) ’mukaan, mukana;
kautta’ | va (Tsv) kaut | vi kaudu, E kaudo
’kautta, ohi’ | li kouƒt, kouƒt i ’kautta, pitkin,
ympäri’. — Sm kautta > lpE gautah, gautan,
gautieh ’tähden, vuoksi; suhteen’, N murt.
gavte ’kautta, ohi; tähden’.
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Ims kautta on alk. partit. sanasta kausi (ks.
tätä); muut yllä mainitut partikkelit ovat joko
tästä sanasta tai sen etym. vastineista eri
päätteiden avulla muodostettuja. — Sanueen
johtuminen vartalosta kauka- (ks. tätä), mitä myös
on ajateltu, ei tunnu todennäköiseltä, vaikkakin au
kavaƒt i, kavoƒt i ’kautta; myöten; takia, tähden;
puolesta’ ja ly kavaƒt i, -aƒt/si = kauƒte (ks. yllä),
joiden suhde sanaan kautta ja sen ims vastineihin
on epäselvä, näyttäisivätkin olevan
kaksitavuisesta a- t. o-vartalosta muodostettuja.
Ahlqvist 1856 WotGr 72 (sm ~ va), Lönnrot 1874 SRS 1
545 (partit. sanasta kausi), VW 1 1874 22 (samoin), Genetz
1890 Partikk 149 (+ ka vi li; ♦ kauka-), Setälä 1896 NyK
26 390 (+ ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 276 (lpN < sm),
SKES 1955 174 (lpE < sm), Häkkinen 1987 ES 94–95.

kava (Lönnr 1874; laajalti länsimurt.) ’vuolin,
koveli, kuorimisrauta / Schab-, Hohleisen’,
kavata ’kaapia, hangata, silittää’
< nr murt. Sm skava ’kaavinrauta’, skava
’hangata, hieroa, kalvaa’.
Vilkuna 1931–32 Puunjal 12 (sm < mmr), Karsten 1936
FmS 4 480.

kavahtaa1 (Sorol 1625; us. murt.), kavattaa (Agr
’kunnioittaa’; us. murt.) ’pelästyä, säikähtää,
pelätä; karttaa, välttää, varoa; pitää silmällä,
vahtia, katsoa, tähyillä, vaania / erschrecken,
fürchten; meiden, sich hüten; aufpassen,
Ausschau halten’, kavoa (paik. itämurt.) ’pelätä,
olla varuillaan, varoa; havaita, huomata’, kavottaa
(Verml) ’kaihtaa, pelätä; karkottaa’ ~ ink kavv%oja
’varoa’ | va kavo- ’karttaa’ | viE kava-, kavatse’havaita, huomata, käsittää, ajatella’
? < germ *xaw%e(ja)-, vrt. nn murt. haa
’havaita, tajuta’, ags h5awian ’katsoa, tarkastella’,
lat cavere ’varoa’.
Ojansuu 1921 Lisiä 47–48 (sm ~ vi; < germ *skavv%on),
SKES 1955 175 (epäröiden samoin), Kettunen 1958 UAJ 30
254 (kavahtaa1 = kavahtaa2, viimeksi mainitun merk.
alkuperäinen), Koivulehto Vir 1974 113 (< germ *xaw%e(ja)).

kavahtaa2 ’hypätä, nousta’ ks. kavuta.

SSA

kavala (Agr; yl.) ’tückisch, schlau, listig’,
kavaluus, kavaltaa ~ ink kavv5ala ’viekas, viisas’ |
ka kavala ’viekas, kavala’, kavaltoa (? < sm) | va
kavala | vi kaval (g. -a) ’kavala, viekas, nokkela’,
kavalus ’kavaluus, viekkaus, nokkeluus’,
kavaldada ’viekastella, kieroilla’ | li kov5al ’viisas,
viekas; viisaus, viekkaus’, kov5alqz ’viisaus,
viekkaus’, kov5aldq, -ltq ’viisastella; petoksella
saada’. — Sm > lpN gavvel (Lu In Ko) ’kavala,
viekas’.
Sanan oletettu germ-peräisyys (joko < germ
*skawalda-, -adla-: mn skáld ’runoilija’ tai <
germ *skawa- ’huomaava, havaitseva’ + suff. -la)
on epävarma.
Ganander 1786 NFL 1 361 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
128 (+ va vi), VW 1 1874 84 (+ li), Setälä 1911–12 FUF 12
286 (ims < germ *skawalda-, *skawadla-; lp < sm), Setälä
1912–13 FUF 13 382 (? < germ), Ojansuu 1921 Lisiä 47
(ims < germ *skawa- + suff. -la), SKES 1955 175 (+ ka;
germ alkuperä epävarma).

kavaljeeri (Gan 1786 kavalleeri; murt. hajat.)
’Kavalier’
< nr kavaljer, vrt. ransk cavalier < ital
cavaliere, lat sanasta caballus ’hevonen’,
alkumerk. ’ratsastaja’.
Hellquist 1939 SEO 454, Renkonen 1954 Avainsanoja 173.

kave (: kapeet; yl. vanh.) ’luotu olento; ihminen;
tyttö, neito; lammas (EKPohjanm); metsäneläin;
myt. olento / Geschöpf; Mensch, Mädchen,
Jungfrau; Schaf; wildes Tier; mythisches Wesen’
(Agr »Capeet, mös heilde Cuun söit»; run. »Kave
ukko Pohjan herra, ikäinen iku Turilas», »Epäisit
kavetta kaksi, kielsi kolme luonnotarta»),
kapeenvalkea (vielä nykymurt. LounSm)
’elosalama, kalevantuli’, kapo (run. »impi pirtoa
pitääpi, kapo kangasta kutoopi») ~ ka kaveh
’luotu olento, luontokappale (ihminen t. eläin;
vars. lammas); pieni, ruma, huonotapainen nainen;
myt. olento, luonnotar’ (run. »Emo kielti, vaimo
käski, Jo esti kavehta kaksi», »Kun en muistanut
kysyä Kapehelta äitiltäni»), kapo ’tyttö’ (run. »Tuo
venettä Tuonen tytti, Karpassoa kapo Manalan»,
»Ozmotar olutta keitti, Kabu kahjoa rakendi») |
viE kabo, kao, kabokene, kaokene, kabojats, kabe
(g. kabeda), kabene, kabehene, kabehine, kabeja,
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kabejane ’neito, nainen, naishenkilö’, kabikene
’kananen’
= lpR qwopes, Lu kuopas (< vksm *kabe«s)
’noita, noita-akka’ (lpN g5abâ, g5avâ -ppâg- (Lu In
Ko Kld T) ’vaimo’ < ksm *kabek g. *kapegen)
todennäk. lainaa ieur (germ) taholta: ieur
*skab- ’luoda’, germ *skap- id., johd. *skapi-z (>
mys skaf ’laatu jne.’).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 140 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 33
(+ lp kuopas ja g5abâ), Wiklund 1896 SUST 10 133
(erheellisiä rinnastuksia tvser votj ja unk taholle), Ojansuu Vir
1910 143–44 (vrt. mys kebisa ’jalkavaimo’ < *kabisi%%o),
Karsten 1915 GFL 27 (< germ *gab‰ız, vrt. goot gabei
’rikkaus’, gabeigs ’rikas’ jne.), Setälä 1926 SmSuku 1 122
(< ieur *skab-), SKES 1955 175 (lp g5abâ mahd. < ksm, lp
kuopas yhdistetty epäillen, kuten myös eräät tvser ja votj
sanat), T. I. Itkonen Vir 1959 110– 16, Koivulehto 1977
FUF 42 138 (sm < germ *skapi-z).

kaveja (Martti n. 1580 cauean ill.; VarsSm), kave
(Koll 1648 cawet; Satak) ’iso kuhilas /
Getreidehocke’
?? = mdM kavq/s: pa7n«zam-gavq/s
’muurahaiskeko’.
Paasonen 1896 KielLis 13, SKES 1955 175 (epäillen).

kaveri (nyk. yl.) ’kumppani, toveri / Kamerad’
(LönnrLis 1886, jossa sana ensi kertaa mainitaan,
tuntee vain merkityksen ’varas’)
todennäk. kontam. kamraati + toveri (ks.
näitä). Toisen selityksen mukaan sana olisi <
jiddiVs xawer ’kumppani’, hepr :h5ab%er ’ystävä,
toveri’.
Kiparsky Vir 1936 473 (kontam.), Aalto 1949 NphM 50
103 (< jiddiVs), SKES 1955 175 (? < jiddiVs).

kavertaa (JuslP, Renv 1823; yl.) ’kaivertaa,
kovertaa / schnitzen, aushöhlen’ ~ ka kavertoa
’kovertaa, kavertaa, nakertaa, vuoleskella’.
kaviaari ’Kaviar’
< nr kaviar = tansk saks kaviar, engl
caviar(e), ransk caviar, ital caviaro < turk
h5avy5ar.
TS 4 1912 622 (< turk), OxfEt 1985 155.

SSA

kavio (Agr mon. cauiat), murt. kavja, kapja,
kapjo, kappii jne. ’Huf’ ~ ink kabja id. | ka kapie,
kabie, kabia ’kavio, sorkka’ | ly kabju, kabje,
kabd'e, kabd' ’kavio’ | ve kabj (g. kabjan), kabd',
kab7g id. | va kabja ’kavio, sorkka’ | vi kabi (g.
kabja) | li käb5a id. (ven murt. Au káƒbi ’jalan
alaosa polvesta alkaen nautaeläimillä’ < ka).
Ahlqvist 1856 WotGr 127 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 87 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 44 (+ li), Kalima
1915 OLR 97 (ven murt. < ka), Kettunen Vir 1940 283 (+
ka au ly), SKES 1955 175.

kavuta (: kapuan, Eurén 1860; paik. länsi- ja
itämurt.) ’kiivetä, nousta / klettern, aufsteigen’
(kavuta kaulaan ’heittäytyä k.’), myös kavata (:
kapaan), kavita (: cawia prs., 1757), kapua, kapia
id., kavahtaa (ChrLenqv 1782; paik. länsi- ja
itämurt.) ’hypähtää, nousta’ (myös kavahtaa
kaulaan) ~ ink kavuta (impf. kap-puis) ’kiivetä’ |
ka kavuta (kabuta) ’syleillä; kiivetä, kavuta (esim.
lapsi kaglah kabui)’, kavahtoa ’hypähtää,
kavahtaa, ponnahtaa, pyrähtää’ | ly kabuta
’syleillä’, kabahtada ’kavahtaa pystyyn, ylös’ | ve
kabuta ’syleillä’, kabahtada ’hypähtää,
kiepsahtaa; ilmestyä äkkiarvaamatta’ | vi murt.
(Vaivara) kabuma ’kiivetä, kavuta’ (? < sm)
?? = ostjI k3agagÄql-, E x3awqt-, P xowlq’kohota veden pintaan; nousta (kuu, tähdet)’.
Vaigla 1926 EKeel 5 20 (sm ~ vi), Paasonen & Donner
1926 OstjW 52 (+ ostj), SKES 1955 175 (+ ly ve
kabahtada, ? ka ly kabuta ja ostj), Mägiste 1977
JuhlakRaun 162–63 (ka ly ve kabuta), UEW 1988 131–32
(? ostj).
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SSA

kehdata (Agr; yl.) ’toimia t. olla ujostelematta;
viitsiä / sich nicht schämen, wagen; nicht die
Mühe scheuen, Lust haben’ ~ ink kehata ’viitsiä’ |
ka kehata | ly kiehtädä, -tada | ve ƒkehtta, kehtta
(prs. kehtab) id. | va kehata, keht5an id. (< sm) | vi
murt. kYohata (prs. kYohtan) ’voida; kehdata, iljetä’,
kehata (prs. kehtan), kähata (prs. kähtan) ’voida;
raskia, hennoa’; (ims > lpIn kehtidi∞d ’kehdata’;
ims > ven murt. kéhtaƒt ’ymmärtää, osata, haluta;
ponnistella, väsyä’)
? < (esi)baltt *geh1d- (vrt. liett gˆ|edetis
’hävetä’, gˆ|eda ’häpeä’).
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 152 (ven murt. < ims), J. Krohn
1872 Suomi 2:10 170–71 (sm ~ vi), Meckelein 1913
FgrElem 39 (+ ka), Kalima 1915 OLR 115 (+ ve), Turunen
1950 SUST 99 11 (+ ly), SKES 1955 175–76 (+ va),
Koivulehto Vir 1986 172 (ims < (esi)baltt).

kehittää, kehitys ks. kehkeä.
kehkerä (JuslLis; LounSm) ’kupera, mykevä /
gewölbt’, kehkeriäinen, kehkeriäs, kehkeräinen
id. | ve kehker (g. -an), kehkar ’pyöreä, kupera’
= mdE kit«skere, M kit«skqr, kit«skqrä ’käyrä,
kiero’ | ? tvser kq«skär, kÄqs« kar ’kerinpuut; (astian,
laatikon) laidat’.
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myös ’purkautua’, kehitys (Jusl 1745; nykymerk.
K. Bergholm 1869), murt. mm. ’purkulanka’;
keho(i)ttaa (Raam 1642), murt. ’pöyhiä, käännellä,
hajotella; purkaa (et. sukkaa t. muuta
kudonnaista)’, keho(i)tus (Raam 1642) ~ ka
kehitteä ’irrottaa, purkaa; kehottaa, yllyttää,
suostuttaa, neuvoa’, kehittyö ’kankaasta:
purkautua kudoksesta; seurata yllytystä,
kehotusta, joutua, suoriutua; kehittyä, harjaantua’,
kehitys ’kehotus, yllytys, neuvo’ | ve kehkitada
’keriä, kelata (esim. lankaa värttinälle)’ | vi
kehkida ’kohottautua; pullistautua’, kehitada
’kohottaa; kohauttaa’, kehitus ’kohottaminen,
kohauttaminen’.
Rapola Vir 1945 146 (sm kehitys sanan merkityshistoriaa),
SKES 1955 176 (sm ~ ka ve vi), T. Itkonen Vir 1987 178
(keh(k)eä ja kehkerä mahd. kehä sanuetta), Häkkinen 1987
ES 95 (sm kehittää ja kehittyä ♦ kehä).

kehlo (Jusl 1745; melko us. tietoja länsi- ja
itämurt.) ’matala, korvaton astia; keho, ruho /
niedriger, henkelloser Napf; Körper, Rumpf’.
Tähän on verrattu tvser kq«sql, kÄqs« Äql ’astian
vanne’ | votj k{iƒt ∆«siƒl ’kaareva, käyrä’ | syrj k{it«s{iƒl
id., k{it«sol ’mutka, koukku’, mutta kaikki nämä
rinnastukset ovat kyseenalaisia. (Vain votj ja syrj
sanat kuuluvat varmasti yhteen.)

Toivonen 1928 FUF 19 123, 222 (sm ~ ve md tvser), SKES
1955 176 (? tvser), Fedotov 1965 SFU 1 261 (tvser ? < tvsuv),
Honti 1972 NyK 74 18 (sm sana md sanasta erillinen,
onomat.-luonteinen sana), T. Itkonen Vir 1987 178 (mahd.
kehä sanuetta).

Toivonen 1928 FUF 19 135 (sm ~ tvser syrj ? votj), Uotila
1933 SUST 65 424 (perm sanat eivät todennäk. kuulu tvser
ja sm sanojen yhteyteen), SKES 1955 176 (kaikki sm
sanalle esitetyt vastineet epävarmoja).

kehkeä (Jusl 1745; melko us. länsi- ja itämurt.)
’kuohkea, pehmeä, pöyheä; väljä; pirteä, reipas,
hyväkuntoinen; innokas, halukas, altis / locker,
bauschig; frisch, rüstig; eifrig, willig’, keheä
’altis, halukas, innokas; kehuva; toimelias, nopsa;
helppo, vaivaton’, kehitä (: kehkiää, Raam 1642;
paik. murt.) ’purkautua; kesiä; keritä, joutua;
kehittyä’, kehjetä (: kehkeää, kehkenee; hajat.)
’purkautua; irrota’, kehkata, kehkaantua,
kehkeentyä, kehkiintyä, kehkautua, kehkeytyä
’purkautua, liestyä’; kehittää (nykymerk. Roos
1863) murt. ’liestyttää, purkaa; kohennella,
pöyhöttää’, (vanh. kiel., jo Agr) ’vapauttaa,
päästää’ (Raam 1642 »kehitä meitä pacanoista»),
kehittyä (nykymerk. Gen 1887) murt. ja vanh.

kehno (Agr; yl.) ’huono, kelvoton; kaino, ujo;
paha olento, paholainen / schlecht, untauglich;
schüchtern; böser Geist, Teufel’ ~ ink kehno
’huono; laiha’ | ka kehno ’paholainen, piru,
lievähkö kiro- ja soimaussana; huono, kehno’ | ly
kehno ’paholainen’ | va kehno ’huono, laiha’ < sm
| vi kYohn (g. -a) ’laiha, heikko; kehno; paholainen’
? = lpR kenes ’kelvoton, mitätön; paha’, Pi
kienies ’kelvoton, huono, uskoton’, Lu kien%es,
kÜJan%es ’huono, heikko; sopiva jhk vähäpätöiseen t.
halveksittavaan työhön: ei kelpaa parempaan
(ihmisestä ja eläimestä); kelvoton,
loppuunkulunut (esine)’, N g5∞ænes ’sopiva (et.
eläin teurastettavaksi); velvollinen, syypää’. — Sm
> lpLu kÜJahn%o (In Ko) ’voimaton, kelvoton,

SSA

kehno’, Lu kÜJan%otipm%e, N g5∞æhnotæbm#e,
g5∞æn#otæbm#e ’kelvoton, kehno, heikko’.
Ahrens 1843 GrEhstn 117 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
128 (+ va), MUSz 1873–81 43 (? + lp kenes), Qvigstad
1881 Beiträge 79 (+ lp g5∞æn#otæbm#e ), Kettunen 1915 Suomi
4:15 117 (va < sm), Mägiste 1927 EKeel 6 75 (+ ka ly),
Lagercrantz 1939 LpWsch 284 (lp kÜJahn%o < sm), SKES
1955 176.

kehnä, kehne, köhnä, köyhnä jne. (Gan 1786)
’hilse / Schuppen (Pl.)’, kehnäinen (Raam 1642)
’rupinen’ ~ ka key(h)nä, köy(h)nä, köhnä | ly
keühn(e | ve kehn (g. -an) id. | vi (Saarenmaa, KS)
kehn (g. -a) ’käärmeen nahka’.
Genetz 1877 KL 12 (sm ~ ka), SKES 1955 176 (+ ly ve vi),
*Virtaranta 1957 LYSMÄH 2 432–33.

keho ks. kehä.
kehottaa ks. kehkeä.
kehrä (Schr 1637 yhd. kehrävarsi, kechräpä),
keträ (JuslP; itämurt.) ’värttinän t. rukin rullan
pyörä; rengas / Spinnwirtel; Ring’, kehrätä (Agr;
yl.), keträtä; kehräs, kehräsin, kehräluu, kehros,
keträs, ketrosluu jne. ’nilkkaluu’, ketros ’hevosen
vuohinen’ ~ ink kezrätä, keträtä | ka kesrä, kezrä
’kiekko, pyörä, vars. värttinän alapäässä oleva
vauhtipyörä; kehrä; suksisauvan sompa;
tarpoimen alapäässä oleva kiekko’, kesrätä,
kezrätä | ly kezr (mon. -äd, -ad) ’värttinän kehrä,
vauhtipyörä’, kezrät(t)ä, kezrat(t)a | ve kezr (g. an) ’kehrä; pyörä (rattaiden, koneen ym.)’,
kezerta ’kehrätä’ | va t«sedrätä id. | vi keder (g.
kedra), murt. kehr ’kehrä; kiekko’, kederluu
’polvilumpio’, kedrata, E ketrata, keträtä
’kehrätä’ (vi > latv ;kedra, ;kedri;na, ;keda ’värttinä’)
| li kieC ddqr, kieC drqz ’värttinä’, kieC ddqrtq, kieC drq
’kehrätä (värttinällä)’
= lpR kärsi ’värttinä’, Lu kier´s%e, kär´s%e
’värttinän pyörä’, N gær |se ’id., rullan päässä oleva
pyörä; pyöreäksi kulunut sauvoimen alapää;
suksisauvan sompa; sian kärsä’ (vrt. sm kärsä,
jonka vastine voi sisältyä lpN sanaan) | mdE
«sƒte/re, «st«se/re, M k«sƒt i/r ’värttinä’, E «sƒte/rd'ems, M
k«sƒtq/rd'qms ’kehrätä’
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todennäk. < esiarj, varh.-arj *ketstro- t.
*k%etstro- (> m-int cattra-m, c5attra-m, ir *Vcas-tra
’värttinä’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 189 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 382a, 383 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 444
(+ li md), Ahlqvist 1871 KO 74 (+ tvser «sqdqr, «südÄqr
’värttinä’; rinnastus on hylättävä), Genetz 1877 KL 20 (+
ka), Tomaschek 1880 SbAW 96 809 (+ votj ƒt/sers, syrj
ƒt/s(ers ’värttinä’; rinnastus hylättävä), Setälä 1890–91 ÄH
110, 158–60 (+ ly), SKES 1955 176, *Koivulehto 1979
FUF 43 71–78 (< arj), Honti 1981 NyK 83 367 (md ei
tähän), UEW 1988 656.

kehto (Finno n. 1580; yl.) ’kätkyt; kehys, puite,
hirsisalvos (esim. myllynkivien ympärillä), kaivon
seinät t. hirsisalvos / Wiege; Rahmen (z. B. um
den Mühlsteinen), Auskleidung des
Brunnenschachtes’ (sm > lpN gæt‰ to,
‰ gæk |to,
gæt |to, g%etu,
‰ g%ehu ’kehto’)
< sk *kehton, vrt. nr kätte ’karsina’, mr kætte,
kætta id., (Schlyter) kætti, kietti ’pieni huone t.
eristetty tila; (Gotlanti) kehto’, nt murt. kiette
’pieni väliseinällä erotettu tila’. Myöhempi laina
samalta taholta sm murt. (esim. Uus) ketta
’karsina’.
Ihre 1769 Gloss 1 1051 (sm ~ ruots kætte), Wiklund 1896
SUST 10 171 (sm ~ lp gæt |to), Setälä 1933 SUST 67 491 (sm
< germ *kehton t. *keht%on), Karsten 1936 FmS 4 485 (< sk
*kehton), SKES 1955 177.

kehua (Agr; yl.) ’preisen, rühmen, prahlen’,
kehaista, (oma)kehu.
Alkuperä epäselvä. Koska sanalla on murt.
myös merk. ’innostaa’, se voisi osittaisen
synonyyminsä kehottaa tavoin kuulua kehkeä
sanueeseen (ks. tätä, vrt. myös keheä ’innokas,
altis’); huom. lisäksi Agr kehuttaa ’innostaa’
(»teiden Esikuuan on monda kehuttanut») ja ka
(Uhtua) kehuttoa ’kehottaa’.
Hakulinen 1946 SKRK 2 12 (kehua ~ keheä ’pöyheä,
kuohkea’), Ruoppila Vir 1964 24 (Agr kehuttaa ~ ka).

kehä (Agr; yl.) ’piiri, rengas, ympärys; huoneen
hirsisalvos; (ikkunan, oven, taulun) raami / Kreis,
Radkranz; Blockbau im Rohzustand; (Fenster-,
Tür-, Bilder)rahmen’, murt. myös ’teurastetun

SSA

eläimen ruho, josta pää ja sisukset on poistettu;
kela; (Kal) rasia, vakkanen’, keho (uud. 1940-l.)
’elävä ruumis’, kehi ’kehys; rukin pyörä; salvos;
rengas (kuun ympärillä)’, kehikko, -ö, kehys;
kehiä ’muodostaa kehä ympärilleen (esim.
aurinko, kuu); kelata loimilankoja’, kehätä
’vyyhtiä; koota kimmet kehäksi astian teossa; olla
rakennuksella seinänteossa; kelata loimilankoja’,
kehittää ’tehdä kehälle, varustaa kehällä’
(»Kuumet ennen kuun kehitti, Kavet kuun kehästä
päästi»), kehitys ’kehä, kehys’ ~ ink kehä; kehh‰ıä
’kehiä lankoja’ | ka kehä ’kehä, rengas, ympyrä;
kehys, kehikko; tav. tuohesta tehty pyöreä
kahvipannun t. padan alusta; rukin, kärryn pyörä’,
kehikkö ’kehys, kehikko; kehä, salvos’, kehie
’keriä, kehiä’, kehätä ’tehdä (virsun) kehä,
ympärys’ | ly kehä ’(kankaanluomis)kehä, kela;
tuohikerä’, kehikkö ’kehys’ | vi keha, kiha, E kihä
’ruumis, ruho; kehä, kehys; (huoneen) salvos; astia,
pieni tynnyri’, kehik ’tuohiastia, puoli vakkaa’,
kehida ’kehiä (lankaa)’ | li kej5a ’ruumis, ruho;
vatsa; säiliö’
= ? lpR kes, kesa ’piiri, kehä, ympyrä’, ? N
giessât (In Ko) ’keriä, vyyhtiä, kääriä, kietoa’ (lpN
geha, gæha, g5∞æhe, In keähia, kehia ’huoneen
salvos’ < sm) | mdE t«si, M «si ’aurinko; päivä’ |
tvserL ket«sq, I keƒt/se id. | ? votj k{it«s ’ansa,
silmukka’ | ? syrj k{it«s ’rengas, korvarengas;
sormus; silmukka; kehä (kuun, auringon
ympärillä)’ | vogE kü«s, L ki«s, I P kis ’(astian) vanne’,
P suw-kis ’suksisauvan sompa’ (suw ’sauva’) |
ostjI k3Üot«s ’rysän t. merran vanne’, s#ok-k. ’sauvan
sompa’ | ? unk (vanh.) kégy ’piiri, kehä jne.’,
(murt.) këgyelet, kegyelet ’sateenkaari’, ? kengyel
’jalustin’.
Ganander 1786 NFL 1 381 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 79 (lp gæha < sm), Setälä 1890–91 ÄH 327–28 (+
li), Setälä 1902–03 FUF 2 223 (+ votj syrj), Paasonen
1906–08 FUF 6 239 (+ md tvser ostj), Setälä 1915 SUSA
30:5 31 (+ slk kotVse, k%otVs ’korvarengas’), Mark 1927 FUFA
18 169 (+ vog), Zsirai 1927 NyK 46 308 (samoin),
Toivonen 1928 FUF 19 64 (+ lp kes, kesa, giessât), SKES
1955 177 (+ ka ly; lp perm ja slk sanat epäilyksittä), FUV
1955 24 (+ lp ? slk), Joki 1956 FUFA 32 47 (ei slk), TESz
2 1970 423 (? unk), MSzFE 1971 345– 46, UEW 1988 141–
42 (? unk, perm sanat epäilyksittä, ei lp slk).
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keidas (Aspegreen 1745 keidasnewa; paik. länsija itämurt.) ’aukea puuton suo; suossa oleva
korkeampi kohta; rahkamätäs; pieni nevan
keskellä oleva kumpu l. saareke, särkkä; taival,
kannas; (uud., Ahlman 1865) oaasi / offenes
baumloses Moor; trockene Stelle, Anhöhe im
Moor; Bülte; Sandbank; Weg, Landenge; (Neol.)
Oase’
< sk, vrt. mn skei∂ ntr. (< ksk *skai∞da t.
*skaiSa) ’juoksurata; maa- t. hiekkaharju, joka
muodostaa luonnollisen kulkutien; peltojen
välinen tie’. Vrt. myös kaita2.
Wiklund 1917 IF 38 99 (sm < sk), Räsänen Vir 1951 341–
42, SKES 1955 177 (sk alkuperä epäillen), *T. Itkonen
1962 Suomi 110:1 5–63.

keihäs (Agr; yl.) ’Speer’, demin. keiho (Gan
1786) ~ ka keihäs, -«s | ly keihäz, keijäz, -s, keigäs |
ve keihas, keijas, kejaz, keijaz, keiväz (mon.
keihad, keivhäd), k‰ıhaz, k‰ıjaz
< germ t. ksk *gaizaz: mn geirr ’keihäs’, ags
g5ar, mas mys kys g%er, saks Ger ’heittokeihäs’.
Lindström Suomi 1852 38 (sm ~ mn), Thomsen 1869 GSI
123 (+ ka ? ve), Setälä 1890–91 ÄH 251 (+ ve), Setälä 1906
SUSA 23:1 33 (sm < germ *gaizaz), Karsten 1915 GFL 151
(sm < kgerm), Karsten 1936 FmS 4 487 (sm < ksk), Turunen
1946 SUST 89 244 (+ ly), SKES 1955 177.

keikari (Gan 1786; yl.) ’hienostelija, puvullaan
ylvästelevä henkilö, ylpeä ja itsekäs (ihminen t.
eläin) / Geck, Snob’ ~ vi keigar ’keikari’ (< sm)
? < mr Sm *g‰ıgare (= *geigare), nr (vanh.)
gigare ’giga-viulun soittaja’ = mn gigjari id., kys
g‰ıgære, g‰ıger ’muinaisajan vaeltava soittoniekka’,
saks Geiger ’viuluniekka’. Toinen
selitysmahdollisuus on se, että sana kuuluisi
keikka sanueeseen (ks. tätä).
Haavio 1932 Suomi 5:14:2 26 (sm ? < sk), Karsten 1936
FmS 4 487–88 (sm < mr Sm), SKES 1955 177 (sm ? < nr
(vanh.)), Joki Vir 1955 281 (~ keikka), Mägiste 1955
Teataja 17 5 (sm ~ vi; sk originaali epävarma), EEW 1982–
83 764 (sm > vi; vrt. sm keikka).

keikka (Jusl 1745), keikko, keikku, keikas ’ylösja taaksepäin taipunut (esim. keikkanokka, -pää);
kätkyen t. keinutuolin jalas; heiluva, kiikkuva /
hoch und nach hinten gekrümmt; Kufe einer
Wiege od. eines Schaukelstuhls; wackelnd,
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schaukelnd’, keikassa ’takakenossa’, keikata,
keikota ’taipua, kääntyä ylöspäin, heilua’,
keikahtaa, keikkua, keikuttaa, keikutella (Flor
1702), keikkatuoli ’keinutuoli’ (vrt. myös
kuperkeikka) ~ ink keikkua | ka keikkapeä ’pää
kenossa oleva ihminen’, keikku ’keikahdus’,
keikkuo, keikuttoa | va keikab (prs. yks. 3. p.)
’keikkua’ (< sm) | vi kYoik (g. kYoigu) ’heiluminen,
huojunta, järkyntä’, kYoikuda ’heilua, häilyä,
horjua jne.’, kYoigutada ’heiluttaa, häilyttää,
huiskuttaa jne.’.
On arveltu, että ainakin keikka merkityksessä
’ylös- ja taaksepäin taipunut’ olisi < sk, vrt. mn
keikr ’taaksepäin taipunut (yläruumis)’, nn keik
’taive, mutka, kierous; nyrjähdys’ (ksk *kaika); sen
sijaan keikkua ym. ’heilumista’ merk. sanat
voisivat olla omaperäisiä. Toisaalta on myös
keikka ’heiluva, kiikkuva’ selitetty sk lainaksi,
vrt. mn skeika ’horjua, huojua, heiluttaa’ = ruots
murt. skeka ’levittää jalkansa’, jne. On kuitenkin
mahdollista, että keikka, keikkua ym. ims
vastineineen ovat kokonaisuudessaan omap. deskr.
sanoja, joita lähelle tulevat kiikku ja kiikkua.
Vendell 1895 PPOb 167 (sm keikka mahd. < sk, vrt. mn keikr),
Lidén 1911–12 FUF 12 87 (sm keikka < ksk *kaika-; sm
keikkua ja vi kYoikuda ovat toista alkuperää), Karsten 1936
FmS 4 488–89 (sm keikka < ksk *kaika-, *keika-, vrt. mn
keikr), SKES 1955 177 (sm ainakin ositt. mahd. < sk),
EKET 1982 58 (vi kYoikuda verbillä vastine myös ink ka),
Nikkilä 1983 FUF 45 117–19 (sm keikka ’heiluva, kiikkuva’
< sk, vrt. mn skeika).

keila ’pelipalikka (Flor 1733; VarsSm
KPohjanm), nuotan molemmissa päissä oleva puu
(vanh.) / Kegel; Holz an beiden Enden des
Zugnetzes’, keili ’keila; sokeritoppa; puukiekko;
kalapyydyksen merkkikoho’, keilu ’keila, kapu’ ~
ka keila ’kyykkäpeli’ (< sm)
< nr kägel, kägla ’keila’= vanh. tansk kegel, nt
kegle < kas kegel.
Judén 1818 Försök 77 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
489 (sm < vur), SKES 1955 177–78 (sm < nr).

keino ’menettelytapa, neuvo; toimi (1704; us.
murt.); tie, polku, ansa-, eräpolku (Peräp Länsip) /
Mittel; Verfahren; Beschäftigung; Weg, Pfad,
Dohnensteig’ ~ ink keino ’keino, konsti’ (luult. <
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sm) | ka keino ’keino, (menettely)tapa; suunta’
(PSm:ssa ehkä lp vaikutusta)
= lp gæi |dno ’tie; (N myös) keino, pakko,
välttämättömyys’.
Lönnrot 1854 Enare 232 (sm ~ lp), SKES 1955 178 (+ ka),
Bergsland Vir 1964 246 (lp < sm).

keisari (Agr; yl.) ’Kaiser’ ~ ka keisari, (Tver)
kiesari (< sm)
< nr kejsare, mr keysar(e), kesar(e) = mn
keisari, nt keiser < kas keiser = mas k%esar, goot
kaisar jne. < lat (Julius) Cæsar. — Vi keiser, li
k%ezar, keizar < kas; lpR keisar, N kæi |sar, gæiser
todennäk. < sk, In keäjssiar < sm.
Renvall 1823 SSK 1 176, Streng 1915 NRL 58, SKES 1955
178.

keiso (PHäme, mahd. kirj.), keison-, keisanputki
(Gan 1786; EPohjanm PSatak PHäme)
’myrkkykeiso, Cicuta virosa / Wasserschierling’,
keisoputki (Kauhajoki) id., Agr quesyrti ’jk
koisokasvi’
< ruots, vrt. kves-alk. lääkeyrttejä (kvesved,
kvesört), joiden alkuosa on sama sana kuin
’ihottumaa’ ja ’sormikoita’ tarkoittava kvesa
(kasvinnimenä tav. ’Solanum dulcamara’), ks.
koiso.
SAOB 15 1939 K 3387–88, SKES 1958 208.

keito ’helppo, kevyt, vaivaton (1768; Martti n.
1580 »joidhen puolest hän Wapaast ja keidhollans
waelda»; VarsSm); kurja, kehno (Eurén 1860;
PKarj) / leicht, mühelos; elend’ ~ ka keito ’keito,
kurja’.
keittää (Agr; yl.) ’kochen (tr.)’, keitto, keitos jne.
~ ink keittÜJa, keitto ’keittäminen’ | ka keitteä, keitto
’keitto; keittäminen’, keitos | ly keittädä, –ttada
’keittää’, keit (partit. keittod), keitoz ’keitto’ | ve
keitta ’keittää’, keitoz | vi keeta ’keittää;
kiehauttaa; pulputtaa (vettä lähteestä)’, keedis (g. –
ise), keedus (g. -use) | li k‰ıetq (prs. -tqb, -tub)
’keittää’
? = lpKo ki´tted, Kld k{i´tted, T k{i´4pted ’keittää’
| tvser küktem, I murt. küj3Üuktem ’keittää, kiehuttaa,
kypsentää, paistaa’ | unk köved ’keittyä’, köveszt,
küeszt ’keittää, kiehauttaa’.
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Vanhoja johd:ia kantasanasta, jota edustavat vi
keeda ’kiehua; pulputa (lähde)’, keev ’kiehuva,
kuuma; pulppuava’ | li k‰ıedq ’kiehua’, k‰ıeb, k‰ıebq
’kuuma, kiehuva, tulinen; kuumuus’ | tvserL küäm, I
küam, küjam ’kiehua, kypsyä, paistua, valmistaa’ ||
? samJr k%u- ’kypsyä (marja)’. Vrt. myös kiehua.
Ganander 1786 NFL 1 386 (sm ~ vi), Porthan 1786 OS 4
141, Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6
399 (+ li), MUSz 1873–81 96 (+ tvser), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 68 (+ lp), Lehtisalo 1928 SUST 58 133 (+ sam),
Horváth 1950 MNy 46 331 (+ unk), SKES 1955 178 (+ ka
ly lp, ei unk, ? sam), E. Itkonen 1956 UAJ 28 63 (ei lp),
TESz 2 1970 629, MSzFE 1971 378 (? lp ? sam), FUV
1977 44 (ei lp, ei unk, ? sam), UEW 1988 143–44 (? lp ?
sam).

keituri (Lönnr 1874; Peräp Ruija) ’vuohi / Ziege’
< nr get, mon. getter, murt. (Vöyri) jäitur, nn
geit, mon. (Hardanger) geitur id.
Paulaharju 1928 RuijanSuom 550 (sm < nn), Airila Vir
1936 240–41 (sm < nr murt.), Ruoppila 1943 Kotiel 1 213–
14, SKES 1955 178.

kekkerit mon. (Lönnr 1874; melko laajalti murt.)
’kestit / Feier’
mahd. < nr gäckeri ’pilanteko; pilkkaaminen;
ilve, ilveily’.
Rytkönen Vir 1933 379.

keko (Martti n. 1580; paik. länsi- ja itämurt.)
’heinäsuova; eloauma; muurahaispesä / Haufen;
Schober; Ameisenhaufen’, keota ’panna heiniä,
eloja kekoon’ ~ ink keko ’keko, kasa; heinäsuova’
| ka keko, kego ’vilja- t. heinäkeko;
muurahaiskeko’ | ly kego ’viljakeko, auma’,
kegota ’panna kekoon (rukiita), tehdä aumaa’ | ve
kego ’heinä-, viljakeko’ — huom. myös vi (Wied)
kägu ’joukko, parvi’. — Ka ve kego > syrj murt.
kega ’pyöreä seipäätön ohrakeko; kuhilas’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (sm ~ ve), Rapola Vir 1924 10
(+ ka), Saareste 1924 LVEM 147 (+ vi), SKES 1955 178 (+
ly), Lytkin 1959 UAJ 31 167 (ka ve > syrj).

kekri, keyri, köyri, köyry (laajalti vars. itämurt.)
’karjalaisten jumala (Agr »käkri, se liseis Carian
cassuon»), jonka kunniaksi syksyllä on vietetty
juhlaa syömingein ja juomingein, karjan ja viljan
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haltija; pyhäinmiestenpäivä, marraskuun 1. päivä
t. 1. sunnuntai; pidot; myöhään syksyllä kylvetty
ruis; viimeiseksi jäänyt leikkuumies; aave, mörkö,
lempo, piru / karelische Gottheit, Schutzgeist;
Allerheiligen; Fest; Winterroggen; Bezeichnung
für jemanden, der als letzter fertig wird; Gespenst,
Teufel’ ~ ka (myös Tver) kekri, kegri ’vanha
syysjuhla, kekri, entinen vuosipalkollisten
muuttopäivä; kekrinä pelätiksi pukeutunut
ihminen; paha haltija metsässä’.
Sanan alkuperästä on esitetty eri selityksiä,
jotka, kuten esim. rinnastus kekkeri(t) sanaan,
ovat kuitenkin joko äänteellisesti tai muista syistä
hylättäviä.
Lönnrot 1874 SRS 1 560 (~ kekkeri), Alava Vir 1897 25–27
(sm ~ ka), Setälä Vir 1901 10 (~ kekkeri), SKES 1955 178.

keksi1 (Ljungo 1609; yl.) ’merimiesten ja
tukinuittajien koukkupäinen työkalu, puoshaka;
palohaka; viertokanki; haarukkapäinen kuokka;
yksinkertainen käsihara / Bootshaken;
Feuerhaken; Forke’ ~ vi murt. (Saarenmaa Kihnu)
köks (g. -i) ’harppuuna; puoshaka’, (Kihnu) käks
(g. -a) ’puoshaka’, (Põlva) keks
’ruuhenkovertamisase’, (Iisaku) köks (g. -i)
’hirrenkuorimiskirves’ | li kek«s (mon. kek«s‰ıd)
’puoshaka’ (> latv ;keksis ’koukku, puoshaka’).
Vrt. nr murt. (Sm) käkks, tjäkks, tsäkks ’keksi;
palohaka; hyljekeihäs; puukoukku, jolla mertoja
nostetaan merenpohjasta’ (huom. myös tjäkkso
’pieni kirves’), mr käxe ’koukku, haka, keksi’,
mgotl kexi, nn kjeks ’koukkupäinen keppi, jolla
kala temmataan veneeseen’, nt (vanh.) keks,
(murt.) keis. On epäselvää, kumpaan suuntaan
lainaus ims ja sk kielten välillä on tapahtunut. Ks.
myös keksiä.
Lindström 1859 KeltGerm 164 (sm ~ ruots käxe), Ahlqvist
1871 KO 212 (sm < sk) Thomsen 1890 BFB 120, 258 (sm
~ li; li > latv), Saxén 1895–98 Lånord 144 (sk ? < ims),
Falk & Torp 1903 EO 366 (ims < sk), Setälä 1912–13 FUF
13 382 (epäillen samoin), Streng 1915 NRL 58 (sm < kmr),
Hakulinen 1932 EKeel 11 77 (+ vi; ims omap.), Karsten
1936 FmS 4 492 (ims < sk), Hellquist 1939 SEO 549 (sk ?
< ims), SAOB 5 1939 K 3773 (ei kantaa lainasuuntaan),
SKES 1955 178 (ims mahd. omap.), Wessman 1956–57
FmS 17–18 192 (ims < sk).

keksi2 ’pikkuleipä / Keks’
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< nr käx, kex = nt kjeks id., vrt. as kecks < engl
cakes, mon.-muoto s:sta cake ’kakku’.
TS 4 1912 666 (sm < engl), Hellquist 1939 SEO 549.

keksiä (1700; tietoja eri puolilta, et. Savo)
’havaita, hoksata, saada selville, löytää jne. /
(er)finden, entdecken’ ~ ink keksiä ’huomata,
havaita’ (luult. < sm) | ka keksie ’keksiä, sepittää;
huomata, havaita, hoksata’.
Sana näyttää olevan johd. sanasta keksi1 (ks.
tätä), ja sillä on todettukin (Renv 1823; VarsSm
Uus) merkitys ’kuokkia (keksi-nimisellä
kuokalla)’. — LpR kiäksjet ’havaita, huomata’,
kaksjet ’muistaa, havaita’, E giëksjedh ’tietää,
ymmärtää, huomata’ < sm. Nr murt. (Sm)
käkks(a) ’kuokkia maata’, tjäkks(a), tjäkks ’hakata
tjäkkso-nimisellä kirveellä, kovertaa tjäkks-ykks nimisellä kirveellä; vetää jtak maalle keksillä;
sauvoa itsensä maihin’ ovat joko < sm tai omalta
pohjalta muodostettuja johd:ia. Latv ;keks%et
’työntää puoshaalla, keksillä’ lienee ims verbistä
riippumaton johd. sanasta ;keksis.
Ganander 1786 NFL 1 400a (sm ~ lpR), Thomsen 1890
BFB 258 (alkumerk. ’kuokkia keksillä’), Saxén 1895–98
Lånord 144 (samoin), SKES 1955 179 (sm ~ nr murt.; latv
;keks%et ehkä ♦ ;keksis).

kekäle (Agr; yl.), murt. myös kekälä, käkälä,
kökäle, kekele ’brennendes od. glühendes
Holzstück’ ~ ink kekkÜJaleh, kekälä | ka kekäleh,
kegäƒleh, kegeleh, kegleh | ly kegäƒleh, -eleh, -aleh |
ve kegaƒleh, kegäƒleh | va t«süt«sälp%u ’kekäle’,
t«süt«sälpÜJa ’nokipää (tähkä)’.
Hylättävä on selitys, että sana olisi baltt laina,
vrt. liett dYegalas ’lampun sydän; sytytin’, samoin
kuin yhdistys vi sanaan kägal (murt.), kägar
’käppyrä, käpertymä, sykkyrä’.
Ganander 1786 NFL 1 368 (sm ~ ka), Ahlqvist 1856 WotGr
133 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve), B5uga 1908
AistSt 27 (< baltt), Endzelin 1909–11 FUFA 9 31 (? <
baltt), Kalima 1936 BL 113–14 (? < baltt), SKES 1955 179
(+ ly), Mägiste 1977 JuhlakRaun 163–65 ja EEW 1982–83
1121 (~ vi).

kela (Jusl 1745; joks. yl.) ’Haspel, Winde;
Spule’, kelata ~ ka kela ’kela, vintturi’, kelata | vi
murt. (Halliste) kYola ’ohjasten-, vöiden-,
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nauhojenkutomisväline’ | ? li k(el5a, kil5a, kül5a
’kaarre, mutka’ (sm > lpN gælle (Lu In)
’nuotanvetokela’, N gællet (Lu) ’vetää nuottaa
kelalla’; nr murt. Sm kela, tjela, kila jne. ’kela’)
< baltt, vrt. mpr kelan ’pyörä, ratas’, latv
duceles f. mon. ’kaksipyöräiset kärryt’. Muitakin
selityksiä on esitetty.
Thomsen 1890 BFB 113, 144, 185 (sm ? < baltt; sm > lp),
Mikkola 1903 ÖFVS 45:4 27–28 (sm mpr ? < germ
*h(w)ela), Setälä 1912–13 FUF 13 382 (sm ? < germ),
Kalima 1936 BL 114 (sm ? < baltt), Karsten 1936 FmS 4 490
(sm < ksk *skela, vrt. nr murt. skäl, skæl merk. mm.
’loimiristeys kudottaessa’), Kettunen 1938 LivW 118 (sm ~
li), Nieminen Vir 1944 243 (sm < baltt), SKES 1955 179 (+
vi; ? < baltt), Kiparsky Vir 1968 313 (sm < baltt).

keli (1734; yl.) ’Befahrbarkeit der Wege (im
Winter)’, reki-, talvi-, hiihtokeli jne. ~ ka keli | ly
keƒl i ’keli’
< baltt, vrt. liett kYelias, kel˜ys, kYelis, latv ce„l«s
’tie’.
Thomsen 1869 GSI 80 ja 1890 BFB 185 (sm < baltt),
Kalima 1936 BL 79, 114 (+ ka), Nieminen Vir 1944 239 (sm
keli ehkä demin. i-johd. odotuksenmukaisesta sanasta *keljä
< baltt), SKES 1955 179 (+ ly), Mägiste 1977 JuhlakRaun
165–66, EEW 1982–83 770–71 (ims omap.; sm ka ly ~ vi
kelts ’pohjajää, jäätynyt maakerros’, kelts, kYolts, käls
’jäälohkare, maajää’).

kelja (Lönnr 1874; PSavo PKarj) ’selli (Lönnr);
avara, kolkko huone (murt.) / Zelle; geräumiges,
düsteres Zimmer’ ~ ka kelja (keƒl ƒla, au keƒl ƒlu)
’munkkikammio; tilap. munkin pieni huone’
< ven kéƒl ja, kélija ’(luostari)kammio;
yksinäinen pieni asunto’.
Lönnrot 1874 SRS 1 561 (sm < ven), Ruoppila 1954 KV 34
156–57 (+ ka).

kelkka (Martti n. 1580 äes kelka partit.; yl.)
’Schlitten’ ~ ink ka kelkka | va (Tsv) ƒkelk,
(Kukk) kelkka (< sm) | vi kelk (g. kelgu) ’kelkka’
< sk, vrt. nr kälke, mr kiælke ’kelkka’, mn
kjalki ’id., pieni reki’, nn kjelke ’kelkka’. —
Todennäk. sm > lpN giel |ka (Lu In Ko) ’kelkka’.
Ihre 1769 Gloss 1 1042 (sm < sk), Ganander 1786 NFL 1
387a (+ vi), Anderson 1879 Studien 137 (+ lp), Streng 1915
NRL 58 (+ ka va), SKES 1955 179.

SSA

kellari (Agr; yl.) ’Keller’
< nr mr källare = mn kellari, kjallari, nt
kælder, mas kelleri, mys kellari, kas keller jne. (<
lat cellarium ’ruokakammio, varastohuone’). —
LpLu käll5ar, kÜJall%er, N kæl |lar, gæller, In keälliar,
Ko k#e3Üallar ’kellari’ < sk ja ositt. sm; vi kelder
’kellari’ < kas.
Renvall 1823 SSK 1 177 (sm < ruots), Qvigstad 1881
Beiträge 123 (sm ~ lp), Streng 1915 NRL 59 (vi < kas),
SKES 1955 179.

kelle (: kelteen; paik. länsimurt.), kelles (: kelleksen,
aik. myös kelteen; Jusl 1745; paik. länsi- ja
itämurt.) ’tukista veistetty iso pintalastu t. sahattu
pintalauta; halkaistun pölkyn puolikas; ranka;
juurakko; perunasta tai nauriista vuoltu paksu
kuoriviipale tai lohko / Schwarte, Scheit’, mon.
kelteet myös ’(alus)vaatteet’, kelteisillään
’paitasillaan; alasti’, keltti ’pintakerros; kimpale,
paakku’, kelttu ’pintalauta; turvepaakku, mätäs;
kalvo; tilkku, repale jne.’ ~ kaP kelle«s (g.
kellek«sen) ’keskeltä halkaistun puun puolisko;
pintalauta, kelles’
? < baltt, vrt. liett skìltis ’perunasta, nauriista
ym. leikattu viipale’. Toisen, vähemmän
todennäköisen selityksen mukaan sm kelle sanan
originaali olisi germ *skeldu-z ’halkaistu
puunkappale, lauta, kilpi’. Ks. myös kelsi1.
Toivonen 1917 SUSA 34:2b 18–19 (sm < germ t. ? < baltt),
Ojansuu 1921 Lisiä 14 (sm < baltt), Kalima 1936 BL 114
(sm ka < baltt), SKES 1955 179 (sm ka ? < baltt; germ
lainan mahdollisuutta ei mainita).

kelliä (paik. länsi- ja itämurt.) ’sich auf dem
Boden wälzen, liegen’, kellistää (SAchrenius
1758, Forseen 1738 kellestää), kellistyä,
kellelleen, kellellään jne. ~ ka kellisteä ’kaataa,
kellistää’, kellistyö, kellottoa jne. — Sm ? > lpE
gaellih, gellih ’maata, käydä makuulle’,
g´ällaastidh ’käydä makuulle’ jne.
Deskr. sanoja, vrt. myös kellua, kellahtaa.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 67 (sm ~ lp), Häkkinen 1985
Fennistica 7 109–10.

kello (Agr; yl.) ’Glocke, Schelle; Uhr’, kellokas ~
ink kello ’kirkon-, lehmänkello’ | ka kello
’lehmän, hevosen, kirkon tms. kello’ | ly kel, kello
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id. | ve kel, kelo (mon. kelod, kellod) | va t«sellä,
(Kukk; < sm) kello ’kirkon-, lehmän-, aisakello’ |
vi kell (g. -a, -u) ’kello (sekä soiva että aikaa
näyttävä)’ | li k‰ıela id. (sm > lpIn keällu ’kirkon-,
lehmän-, poronkello’, Ko k¥ı#ell3a (Kld T) id.)
< germ t. ksk *skell%on f. > mn skella, mr
skælla ’kello, tiuku’ jne.
Moller 1756 Beskr 151 (sm ~ ruots), Ahrens 1843 GrEhstn
116 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 89 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 124 (+ li),
Setälä 1906 SUSA 23:1 9 (sm < germ *skell%on; va vi li *kellä
~ mn skella), Karsten 1936 FmS 4 491 (sm < ksk *skell%on),
T. I. Itkonen 1943 KV 22 52 (lp < sm), SKES 1955 179 (+
ka ly), Häkkinen 1987 ES 96.

kellätä1 (Agr »Nijlle caikille teme Texti rupe ia
kellä, quin hen sano») ’pitää paikkansa, soveltua,
kuulua jklle, koskea jtak; (murt. harv.) vaikuttaa /
gelten’
< nr gälla ’maksaa; olla (jkn) arvoinen; olla
arvokas t. pätevä; olla kysymyksessä; koskea’, mr
giälla, gälla, giälda jne.
Streng 1915 NRL 59, SKES 1955 179.

kellätä2 (Gan 1786; paik. länsi- ja itämurt.)
’soimata, parjata, moittia, halventaa, panetella /
(ver)schmähen’ ~ kaE kellätä ’parjata, haukkua’
(< sm)
< nr skälla ’haukkua’.
Ganander 1786 NFL 1 387a, Renvall 1823 SSK 1 178.

kelme (Eurén 1860; etup. itämurt.), rinn. kelmi,
kelmu, kelmä ’kalvo, kaihi, pintakerros, nila yms. /
Haut, Häutchen’, vrt. myös kilmu ’hieno
vaaleanharmaa liuska, ohut kuori’ ~ kaP kelmu
’ohut ketto, kalvo, kelmu’ | vi kelme, kelm (g.
kelme), kYolme, kYolm ’kelmu, ketto, kalvo’, vrt. myös
kilme ’kalvo, kelmu, marraskesi’
? = syrj ke7n, ki7n (vart. ke7n{i-, ki7n{i- ? < *ke7nm{i-,
*ki7nm{i-) ’kalvo, ohut kelmu esim. keitetyn
maidon t. lihaliemen päällä’.
VW 1 1874 60 (sm ~ vi), Anderson 1893 Wandl 136 (+ ?
syrj), Wichmann 1923–24 FUF 16 193 (samoin), SKES
1955 179–80 (+ ka).

SSA

kelmeä (JuslLis; Satak Häme) ’blaß’ ~ ink kelmiä
’kalpea’, vrt. myös ka kelvä ’kalpea, kelmeä’.
Voi liittyä kelme sanueeseen, ks. tätä (vrt.
kalpea ? ~ kalvo).
Koivulehto Vir 1973 11 (~ kelmu).

kelmi, kälmi (Schr 1637 skälmi, Speitz 1642
myös skelmi; laajalti murt.) ’veijari, konna;
kansalaisluottamusta vailla oleva / Spitzbube’
< nr skälm ’veitikka, velikulta, veijari, konna’
= nn skjelm id., mn skelmir ’piru’, nt skælm jne. <
kas schelm, -e ’kelmi, veijari; eläimen haaska’,
kys schelm ’(etenkin karja)rutto; haaska; huono
ihminen’ jne. — Va «skelmi, vi kelm (g. -i) ’petturi,
kelmi, huijari, veitikka, veijari’ joko samasta
lähteestä tai < saks; li «skeƒlm ’kelmi’ < kas; lpN
skæl |bmâ (Lu In) ’kelmi, konna’ < sk.
Renvall 1823 SSK 1 178 (sm < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 154 (sm ~ va), Thomsen 1869 GSI 60 (va ? < saks; vi
li < saks), Wiklund 1890 SUST 1 120 (lp < sk), Kettunen
1938 LivW 395 (li < kas), SKES 1955 180.

kelmu ks. kelme.
kelo1 (JuslP; etup. itämurt.) ’pystyyn kuivunut,
kuoreton puu, tav. mänty / aufrecht stehender
abgestorbener, rindenloser Baum (meist Kiefer)’,
kelohonka, –puu ~ ka kelo, keloi, keli ’pystyyn
kuivunut kuoreton mänty’ | ly kelo, keƒl i
’kelo(puu)’. — Sm > lpIn keälu ’sileä, oksaton,
ohutkuorinen mänty’, Ko keäll3a ’kelo’.
Mägiste 1928 Demin 149 (sm ~ ka), T. I. Itkonen 1943 KV
22 49 (lpKo < sm), SKES 1955 180 (+ ly).

kelo2 (Jusl 1745; Satak) ’veneen keula- t.
perätila / Bootsbug, -heck’, etu-, perä-, takakelo
todennäk. < kgerm *kel%on (> ags ceole
’kaula; keula’, mys kela ’kaula’, ns Kehle
’kurkku’), *kelu- (> mn kjpolr ’köli, ruuma;
laiva’, nn kjøl, nr köl ’köli, emäpuu’).
Thomsen 1869 GSI 125 (sm ? < mn), Setälä 1912–13 FUF
13 383 (samoin), Nikkilä 1983 FUF 45 121–22 (mahd. <
kgerm).

keloa, kelota, kilata, kiloa (Peräp Länsip)
’hangata puihin nahka sarvistaan (poro); (Kittilä
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myös:) pudottaa kuorensa (honka) / durch Reiben
an einem Baum den Bast vom Geweih entfernen
(Rentier); die Rinde verlieren (Kiefer)’, kelo-,
kilosarvi ’poro, joka on hangannut nahan
sarvistaan’
< lp Vcâllât ’keloa’, N Vcâl#o-, Vcâlâ-Vcoar |ve
’kelosarvi’ (lp ~ samJr /sel5a- ’puhdistaa, esim.
poro sarviaan’). LpE gööl´edh ’keloa, hangata
nahka sarvistaan’ muistuttanee vain sattumalta sm
keloa jne. sanaa.
Äimä 1908 SUSA 25:1 17 (sm < lp), Setälä 1912–14 FUFA
12 31 (sm < lp ~ samJr), SKES 1955 180 (lpE sanan
yhdennäköisyys sattumaa).

kelpo (Ljungo 1601 (s.): »se [maa] olkan puoli
keluosa ia toinen puoli keluotoinna iagosa»; us.
murt.) ’tüchtig’, kelvollinen (Agr), kelvos (vanh.
ja murt.) ’kunnollinen, jnk arvoinen, pätevä;
kelvoton, heittiö’, kelvoton (Agr) ~ ink kelvotoin;
kelvos ’kelvollinen’ | ka (harv.; < sm) kelpo,
kelvotoin | va (Tsv) k(elp ’kelvollisuus’, k(elp(ein
’kelvollinen’ | vi kYolb (g. kYolvu; Wied)
’kelvollisuus, hyöty’, kYolblik ’kelvollinen;
pätevä’. — Sm > lpN gæl |bo ’kelvollinen,
kelpo’, gælb#otæbme ’kelvoton’.
Johd:ia verbistä kelvata, ks. tätä.
SKES 1955 180.

kelsi1 (Eurén 1860; paik. länsi- ja itämurt.; g.
Lönnr:n mukaan kellen, murt. myös kelsin)
’pintakerros, kuori, kalvo tms. / äußerste, oberste
Schicht, Haut’, kelsiturkki ’päällyksetön, lyhyt
lammasnahkaturkki, jossa karvapuoli on
sisäänpäin’.
Jos kelsi kuuluu yhteen sanan kelle (<
*keldeh), kelles (ks. tätä) kanssa, kuten on
oletettu, niin sen äännevastineeksi sopii lpN
gâl |dâ (E In Ko Kld T) ’pölkky’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 7 (sm kelles ~ lp gâl|dâ),
Kalima 1936 BL 114 (sm > lp), SKES 1955 179 (sm kelle,
kelles ~ kelsi, vrt. vi kYold ’kalvo’, kild ’sirpale, siru,
pirstale’, li kild ’hakkuulastu’ ja lp gâl |dâ).

kelsi2 (Gan 1786; KPPohjanm), kölsi, kölisviini,
kölsvinni ’aluksen sisäköli, talkapohja l.
sikopalkki / Kielschwein’
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< nr kölsvin id., oik. »kölisika», josta myös
käännöslainana sm kölisika.

180 (germ alkuperää ei mainita), MSzFE 1971 349,
Koivulehto Vir 1974 122 (< esigerm).

Grimm 1873 DW 5:1 681, T. I. Itkonen Vir 1933 383,
SKES 1955 180.

kemi ’keto, kenttä, tanner, huonosti kasvava niitty
(Satak Häme); veteen sortunut jokiäyräs (JuslP,
Gan 1786; Ilmajoki) / trockener Erdboden,
ertragsarme Wiese; abgerutschtes Steilufer’, kemä
(Häme) ’kenttä, keto’, vrt. vi murt. (Kuusalu)
kemustik ’korkea, kuiva, kumpuinen heinämaa,
jossa kasvaa katajapensaita ym.’. — Tähän
kuulunee myös paikannimi Kemi sekä Kemijoki, järvi, ehkä myös Kemiö.

kelta (Schr 1637; yl.) ’keltavärin ja usean kasvin
nimi / Gelb; Name verschiedener Pflanzen’,
keltakukka mm. ’rentukka, leinikki, kultapiisku’,
keltalieko, -lintu, -sirkka, -tauti, keltainen (Agr),
keltiäinen, keltuainen, kellastua, kellertää jne. ~
ink keltain ’keltainen’, kellartava, kellastua | ka
kelta ’keltalieko’, keltatauti, keltaine, kellastuo,
kellertävä jne. | ly kelda ’keltalieko’, keldai7ne,
keudaine | ve keld, keud, küud (g. -an) ’kelta, kasvi,
jolla värjätään keltaiseksi’ | va k(elta ’keltaheinä’,
k(elt(en ’keltainen’, k(ell(ess5a ’värjätä keltaiseksi’ | vi
kold (g. kolla) ’lieko; keltaväri’ (murt. myös
kYold), kollane (murt. koldne, koldane) ’keltainen’,
kollatYobi ’keltatauti’ | ? li keldarikki ’rentukka’
(sm > lpN giel |da ’eräs liekolaji, matara’)
< baltt, vrt. liett geltà ’keltaisuus, keltaväri;
keltatauti; (tav. mon.) keltaiset langat’, ge˜ltas,
geltónas ’keltainen’, latv dzelta ’keltalieko’,
dzelt5ans, dzeltens ’keltainen’.
Moller 1756 Beskr 151 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 82 (sm
< baltt), Thomsen 1890 BFB 172 (+ ka va), Kalima 1936
BL 115 (+ ly ve), SKES 1955 180 (+ li; sm > lpN).

kelvata (Agr; yl.) ’taugen’, johd. kelpo (ks. tätä)
~ ink kelvata | ka kelvata (uud., harv.) ’välttää,
kelvata; menestyä, tuottaa hyötyä’ | va k(elvata
’kelvata’, k(elvat%o ’kelvoton’ | vi kYolvata ’kelvata,
käydä laatuun, sopia; päteä’, kYolvatu (g. -ma)
’epäsiveellinen, säädytön, sopimaton’ | li k(elbq,
kilbq, külbq ’kelvata, olla hyödyksi’ (sm > lpR
kelpat, kelpet, kelpot, Lu käl´p%etit ’kelvata’)
< kgerm *xelpan-, oik. jo esigerm *kelb-:mn
hjalpa, nr hjälpa, mys helfan, ns helfen jne., merk.
yl. ’auttaa’, mutta mys myös ’hyödyttää, tukea’;
vrt. että sm auttaa sanalla on murt. myös merk.
’kelvata’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 137 (lp < sm), Ganander 1786
NFL 1 389 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va),
Budenz 1867 NyK 6 385 (+ li), Setälä 1911–12 FUF 11 161
(< esigerm), Saareste 1924 EKeel 3 187 (+ ka), SKES 1955

*Nirvi Vir 1948 243–50 (sm ~ vi), SKES 1955 180.

kemppi (Agr; paik. länsi- ja itämurt.) ’sankari;
ylpeä, korskea, koreileva, ylväs, oivallinen,
erinomainen, jalo; komeus, prameus / Held; stolz,
schön, edel; Pracht’, adv. kempisti (Agr kempist, e) ’rohkeasti, uskollisesti’, kemppinen (Agr
kempinen) ’erinomainen’
< nr kämpe ’sankari, urho, soturi’, mr kämpe,
kiämpe id. (< kas kempe, mas kempio, mys kempfo,
chemphio, klat campio jne.). — Sk taholta myös
vi murt. (Noarootsi) kämpama ’juosta kilpaa’ sekä
(osaksi ehkä myös < sm) lpR kiämpa, kiämpas
’ripeä, vahva’, Lu kämpa ’vahva, muhkea’, N
kæm |pâ, gæm |pâ ’komea, kaunismuotoinen’,
kem |pi ’komeileva, prameileva; turhamainen
henkilö’, In keämppu ’sievävartaloinen’.
Ganander 1786 NFL 1 390 (sm ~ lp), Renvall 1823 SSK 1
179 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge 79 (sm ~ lp),
Qvigstad 1893 NL 185 (lp < sk), Setälä 1912–13 FUF 13
383 (sm < mr < kas), Ariste 1933 ERL 70 (vi < ruots),
SKES 1955 180–81.

ken (g. kenen, partit. ketä jne.; Agr; yks. nom. ei
juuri käytössä, muut sijat yl.) ’wer’ ~ ink ka ly ve
ken | va t«sen | vi kes (ke, kea, kens, kis jne.) ’kuka,
ken; mikä, joka’ | li kis ’kuka; mikä’
= lp g‰ı (g5∞æ-) ’kuka, ken’ | mdE ki, kije, M kijä
’id.; joku’ | tvser kü, kö, ke ’kuka’ | votj syrj kin,
ki7n id. | unk ki ’kuka, ken’ || ? samJr /sa ’mikä,
mitä’ | ? Jn sio, sie | ? T se-le | ? Km «sqn-di, «sin-dq
’kuka’.
Vrt. ieur *qwui-: m-int na-ki ’ei kukaan’ | av
Vci- ’kuka’ | lat quis, quid ’kuka, mikä’ || alt: turk
käm | jak kim | tat kem | mong ken ’kuka’ || jukag
kin ’kuka’ || esk ki-na, aleut kin || tvsuktvsi ƒke. Nämä
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pronominit ovat tärkeimpiä todistimia
keskusteltaessa eri kielikuntien
alkusukulaisuudesta tai niiden välisistä
ikivanhoista kosketuksista.
Sajnovics 1770 DemH 62 (lp ~ unk), Gyarmathi 1799 Aff
160 (vi ~ unk), 206–07 (+ tvser votj), Sjögren 1830 GS 1
162 (sm ~ lp votj unk), Hunfalvy 1856 MNyszet 2 328 (+
md), Budenz 1867 NyK 6 387–88 (+ vi li tvser), MUSz
1873–81 28–29 (+ va permj), Anderson 1879 Studien 43–
44, 48 (+ ve), Ojansuu 1905 KaÄO 2 (+ ka), Paasonen 1917
Beiträge 147 (+ sam), SKES 1955 181 (+ vog kwät ’mikä’ ?
sam ~ ? ieur), FUV 1955 24, TESz 2 1970 480, MSzFE
1971 362–63 (vog ei tähän), UEW 1988 140–41. —
Vertailuja muihin kielikuntiin ovat esittäneet mm. Hunfalvy
1858 MNyszet 3 300, CzF 1862 1 esipuhe 30, Lönnrot 1874
SRS 1 569, Windekens 1962 Orbis 11 608 (sgr ~ ieur);
Akiander Suomi 1845 390, Schott 1860 AltSt 1 605,
Donner 1881 SamFUgr 2 244, Illitvs-Svitytvs 1971 OSNJa
348 ja siinä mainittu kirjallisuus (sgr ~ alt); Collinder 1940
Jukag 72, 74 (sgr ~ jukag); Joki Vir 1955 282 (sgr ~ esk
aleut); Ankeria 1951 Tschuk 128 (sgr ~ tvsuktvsi).

kenkki ks. kenkätä.
kenkku (Gan 1786; paik. itämurt.), kenkas (:
kenkkaan), kengäs, könkkä ’kumpu, kunnas /
Hügel, Anhöhe’ ~ kaE kenkku ’mäennyppylä’ (<
sm), vrt. vi küngas, köngas, künge, künk, känk,
kenk, kink, könk ’kumpu, kukkula’ | li k%(enka,
k‰ınka, kÜJunka id.
Deskr. sanoja.
SKES 1955 181.

kenkä (Agr; yl.) ’Schuh’, kenkiä, kengittää jne. ~
ink kenkä, kenkissä ’panna kenkiä jalkaan’ | ka
kenkä ’kenkä, et. saapas; hevosenkenkä; talla reen
jalaksen alla’, kenkie ’panna jalkineet jalkaan,
kenkiä’, kenkitteä ’varustaa jalkineilla, kenkiä;
kengittää hevonen’ | ly keng, -ä ’saapas’, kengida
’kenkiä’ | ve keng ’kenkä, saapas’, kenkta
’kenkiä’ | va t«sent«sä ’kenkä’, t«sent«simüz ’jalkine’,
t«sennittÜJa ’kenkiä’ | vi king, E käng ’kenkä’ | li
kÜJanga id., kengq ’kenkiä’, ken(g)mqz ’jalkine’. —
Sm > nr käng, -a ’kenkä’; lpR käng id., N gieg |ge
’reen jalaksen, ahkion, veneen kölin puinen
antura; talvikengän puolipohja’, In kieggi ’ahkion
lisäpohja’; ka-au t. ve > ven murt. ke7ngo, mon.
ké7ngi, kéngi jne. ’huopa- t. taljakengät;
varrettomat turkisvuoriset nahkakengät’,
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valkoven ƒké7nhy id., ukr ƒkéndi ’talvisukat; suuret
saappaat’; li > latv ;ke,nÇge ’eräänlainen kenkä’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Butkov 1842
OFSlovah 170 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (+ va),
Thomsen 1869 GSI 39 (sm > ruots), Ahlqvist 1871 KO 90,
132 (+ ve li), Lönnrot 1874 SRS 1 570 (sm ~ ven),
Thomsen 1890 BFB 259 (li > latv), Weske 1890 SFKO 89
(ims > ven), Setälä 1890–91 ÄH 396 (+ ka), Wiklund 1896
SUST 10 171 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 111–12 (ka-au
> ven), SKES 1955 181 (sm > lp).

kenkätä (Agr (sine) skencket, siselskenket, (hen)
skenckepi; yl.), sänkätä ’lahjoittaa; (Agr) kaataa
(juomaa) / (ein)schenken’, kenkki, senkki ’lahja’,
kenkkäri ’juomanlaskija, edeskäypä (pidoissa)’ ~
ka kenkki ’lahja’, kenkkie ’lahjoittaa’ (< sm)
< nr skänka ’lahjoittaa; kaataa (juomaa)’, mr
skänkia id. (< kas schenken ’antaa juoda’), nr skänk
’lahja’, (murt.) skänkare ’(häissä) juomanlaskija
ja edeskäypä’, mr skänkiare ’juomanlaskija’
(samasta lähteestä tai alasaksasta vi kink g. kingi
’lahja’, kinkida ’lahjoittaa’, kinkar, kinker
’(häissä) juomanlaskija, edeskäypä’).
Renvall 1823 SSK 1 179 (sm < ruots), Ahrens 1843
GrEhstn 117 (vi < ruots), SKES 1955 181.

kenno (Jusl 1745; yl., et. hämmurt. EPohjanm)
’mehiläispesän lokero; (murt. myös) rakko, kalvo,
kuori / Wabe; Blase, Häutchen’
< kgerm *henn%on- f. (> mn ruots hinna
’kalvo, kelmu’).
*Koivulehto Vir 1973 1–11.

keno (paik. länsimurt.) ’veneen perä- t. etuosa;
reen kaareva etuosa / Bootsheck od. -bug;
hochgebogenes Vorderteil des Schlittens’, venhe
on kenollansa (JuslP) ’etukenossa’, kaula, pää
kenossa (Raam 1642; Jusl 1745 keno ’pysty’;
laajalti murt.) ’pystyssä, taaksepäin kaartuneena’,
kenokaula (kukosta, 1703), kenopää jne. ~ vi
kenus ’ylpeästi taaksepäin kaaressa, kenossa’
? < kgerm *kenu-, vrt. mn kinn ’poski; veneen
osa, etuosa’, ns Kinn ’leuka; kölipuun etupää’.
Sm sanalle on esitetty etäsukukielistä vastineita,
jotka eivät kuitenkaan voi kuulua sen yhteyteen.
Saareste 1953 Suomi 106:3 15 (sm ~ vi), SKES 1955 181
(epävarmoiksi merkittyjä vastineita md vog ostj ja unk),
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Nikkilä 1983 FUF 45 119–22 (sm < germ), R. Anttila 1990
UrIndg 1 127–29 (< ieur *gwuen- ’ajaa’).

kenraali (Speitz 1642 generalin g., Gan 1786
kenraali, keneraali, kindraali) ’General’
< nr general (sotilasarvo Ruotsissa jo 1600luv.), saks General jne. (< ransk général, lyhennys
sanoista capitaine général, colonel général
’ylipäällikkö’, lat generalis ’yleinen’).
Streng 1915 NRL 60–61, SKES 1955 181.

kenttä (Gan 1786; us. murt.), kentä (Lönnr 1874)
’tasainen nurmikko, nurmeksi jäänyt pelto;
lappalaisten asuntojen ympärillä oleva heinää
kasvava nurmikko / offene (Gras)fläche,
verwilderter Acker; die Lappenwohnung
umgebende Grasfläche’ ~ ka kenttä ’avoin,
tasainen, us. heinää kasvava paikka, kenttä’ | ve
kend (g. -an), kendäk ’joen t. järven ranta, suon
laita’
= lp gied |de ’niitty, nurmi’ | ? votj gid
’navetta; se osa pihaa, missä karja pidetään’ | ? syrj
gid ’navetta, lammasnavetta, talli; karjatarha’. —
Sm kentä > lpN gen |da ’vanha asuinpaikka,
kenttä’; ims > ven murt. kenda ’järven korkea
(hiekka)ranta; soiden välinen korkeampi, ruohoa
kasvava kohta’.
Lönnrot 1854 Enare 228 (sm ~ lp), Pogodin 1904
Severnorussk 29 (+ ka ve; ims > ven), Kalima 1915 OLR
111 (ims > ven), Toivonen 1933 FUF 21 108–09 (+ votj
syrj), SKES 1955 181 (votj syrj epäilyksittä), E. Itkonen
1960 LpChr 111 (? votj ? syrj), Häkkinen 1987 ES 96–97,
UEW 1988 658–59 (votj syrj epäilyksittä), Koivulehto 1989
Sananj 31 47–48 (ims < klp < germ).

kepeä (Flor 1702), keveä (Agr keuie; yl.)
’leicht’, kevyt, kevykäinen, köykäinen, keventää,
kevetä jne. ~ ka kepie, keventeä, kevetä | ly kebd', d'ed, kebjei, -jed | ve kebd', keb7g ’kevyt’, kebd'eta
’keventää’ | va t«sebjä ’kevyt’, t«sebjettÜJa ’keventää’ |
vi kebja (kebi) ’kevyt; hento’ | li keb5am, kev5am,
kiev5am ’kevyt’
= lp gæp |pâd, gep |pis ’kevyt’, gæp |panit
’pienetä, kevetä, vähentyä; lieventyä (kipu)’,
gæpp#edit ’vähentää, keventää, pienentää;
rajoittaa’ | ? votj kapƒt/si ’kevyt’ | unk kevés
’vähäinen, vähän’ || ? samJr s‰ıb‰ı ’kevyt’ | ? Jn
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sebi | ? slk «s%epen, säpe | ? Km «s5∞umke ’id.,
halpa’.
Ganander 1786 NFL 1 400 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
201 (+lp), Lindström Suomi 1852 40 (+ votj unk), Ahlqvist
1856 WotGr 132 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve),
Budenz 1867 NyK 6 387 (+ li), Aminoff 1871 Suomi 2:9
242 (+ ka), Setälä 1912–14 FUFA 12 43 (+ sam), SKES
1955 182 (? votj ? unk ? sam), FUV 1955 24 (ei votj unk),
TESz 2 1970 478, MSzFE 1971 361 (myös unk), UEW
1988 146–47.

keppi (Salamnius 1690; yl.), murt. käppi, köppi
’Stock, Stab’, kepakka, -o ’pieni keppi; käyrä
yksipuinen puintiväline’ ~ ink ka keppi | ly
kep | va keppi (< sm) | vi kepp (g. kepi) ’keppi,
sauva’ (> latv ;kepe, ;kepis ’sauva’)
< nr käpp ’keppi, sauva’, mr kæpper = nt kæp
id.
Renvall 1823 SSK 1 249 (sm < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 128 (+ va vi), Ojansuu 1921 Lisiä 50 (vi > latv),
SKES 1955 182.

kepposet (LönnrLis 1886; Peräp), keppiset
’keuhkot (esim. poron) / Lunge (z. B. eines
Rentiers)’
< lpN gæppes, -p |pa- (E Lu In), Ko k#e3ÜappC n3as
(Kld T) ’keuhko’, joka kuuluu lp gæp |pâd ’kevyt’
sanan yhteyteen (ks. kepeä).
Äimä 1908 SUSA 25:1 6, 19 (keppiset < lp), SKES 1955
182.

keppu (JuslP, Gan 1786; paik. länsi- ja itämurt.),
keppo (VarsSm Satak) ’koppa, vasu;
vasikanjuottoastia / (Span)korb; Kübel (zur
Viehtränkung)’
< nr skäppa ’vakka(nen); tuohinen’, mr
skäppa ’eräänl. astia t. koppa; tietynsuuruinen
tilavuusmitta’.
JuslP 150a (sm < ruots), Renvall 1823 SSK 1 180 (sm ? <
ruots), Lönnrot 1874 SRS 1 573 (sm < ruots), SKES 1955
182.

kepsa (Lönnr 1874; murt. harv.), rinn. kepsas,
kepsi, kepsu, kepsy, kepsä, kepsakka, kepsakas
’ketterä, nopsa, ripeä / flink’, kepsahdella, kepsata,
kepsua, kepsuttaa ’liikkua ketterästi, sipsuttaa’ ~
ink keps5a ’kävellä kevyin askelin’, kepsutt5a | ka
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kepsakka ’virkeä, sukkelaliikkeinen ihminen’,
kepsuttoa ’liikkua kevyesti ja nopeasti’ | vi keps
(g. -i, -u) ’hyppy; keikahdus’, kepsakas
’kevytjalkainen, keikkuva’, kepsida ’hypähdellä,
tepastella’.
Deskr. sanoja.
Ojansuu 1916 SKTT 148 (sm kepsakas ? < vi), SKES
1955 182.

kera, keralla (Jusl 1745; itämurt.; 1700 myös
kerralla) ’kanssa / mit’ ~ ink kera, kerä, keral,
kerr5al, keralla, kerran ’mukaan, mukana; kanssa’
| ka kera, kere, ker, keroa, kela, kele, kel, kene,
kenä, ken, kee, keh, ke, ƒt e id. | ly ker, kera, kere,
kerä, keral, kel(e, ke id. | ve ker, kera, kerä, kerd,
ked, ke, kel, kerdal, kerdal(e id.
Ainakin osittain painottomassa asemassa
kuluneita kerta (ks. tätä) paradigman muotoja.
Toisaalta nämä partikkelit on yhdistetty sm kerä
tai kerätä sanoihin, edelleen murresanaan kero
(Lönnr 1874; paik. länsimurt.) ’vuoro’, keroa,
kerosta, kerolleen, keroin, kerottain, kerottaisin,
kerotellen ’vuorottain, vuorotellen’.
Samantapaisia lyhyitä postposition tai päätteen
luonteisia ilmauksia tavataan muutamissa
etäsukukielissä: tvser -ke, -ge (kapke ’ruumiilla,
vartalolla’, watÄqge ’vaimon kera’), syrj k(ed, -ked, –
k(et (mek(ed, -ked, -k(et ’minun kanssani’, jne.), jotka
kuitenkaan eivät etymologisesti kuulune tähän.
Ahlqvist 1865 Suomi 2:4 97 (kera ~ kerä), Lönnrot 1874
SRS 1 578 (sm murt. kero ~ kera), Lönnrot 1886 Lis 58 (au
keraa ~ sm kera), Genetz 1890 Partikk 177–78 (kera ~
kerä), Ojansuu Vir 1916 19–20 (ka kera, kerä jne. ’kanssa,
mukana’ ~ ve ke, mahd. ~ sm kerätä), Kettunen Vir 1922
104–05 (sm kera, keralla lähisukukielisine vastineineen ~
kerta), Wichmann 1923–24 FUF 16 153–54 (ka ly ve ke ~
tvser syrj), Tunkelo 1946 VeKÄH 66–67, 458, 913 (ve -ke, ked < kerd ’kerta’, kun taas sm kera luult. < kerä), SKES
1955 182 (mahd. ~ kerta, huom. kuitenkin sm murt. kero).

kerettiläinen (Ignatius 1845; PHäme PSavo
PKarj Kain) ’lahkolainen, vääräuskoinen; (Lönnr
1838) pietisti / Ketzer, Sektierer; Pietist’, keretti
(Lönnr 1874; Kain PKarj; Kitee 1647 sn.
Kerettj) ’id., lahkolaisuus’
todennäk. < ven jeretik ’kerettiläinen,
harhauskoinen, harhaoppinen’. Hylättäviä
selityksiä: kerettiläinen < keyrettyläinen (Keyretty
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= kylä Nilsiän ja Nurmeksen rajalla) tai < nr
kättare (= ns Ketzer) ’harhauskoinen, -oppinen,
kerettiläinen’.
Lönnrot Mehiläinen 1840 46 (kerettiläinen <
keyrettyläinen), Borenius Vir 1886 76 (sm < nr), *Rapola
1958 KTV 16 202–19 (< keyrettyläinen), *Posti 1977 NV
25 131–40 (sm < ven).

kerho (Ignatius 1845; itämurt.), kerhu ’ryhmä,
joukko; piiri, kehä (ihmisiä, eläimiä t. esineitä),
viljalyhdepiiri t. -rivi; lehtikerppu; aitaus, tarha;
(uud., Koskimies 1916) klubi / Haufen; Kreis
(von Menschen, Tieren od. Gegenständen, z. B.
Garben); Laubbüschel; Gehege; Klub’
? = lpN gær |se (R Lu) ’värttinän pyörä, rulla;
sompa’, R kärselet ’kulkea kehässä, kiertää
ympäri’ | mdE ker«sams ’kietoa, sitoa, kapaloida’ |
tvser kör«z, kör«s ’korvariipus, –rengas’.
Toivonen Vir 1918 78 (sm ~ lp tvser), SKES 1955 182 (? lp
? tvser; + ? md).

keri1 (: kerin, Gan 1786; laajalti murt.), kere
’kehys (esim. vakan, rasian, seulan, rukin pyörän);
vakka; suksisauvan sompa t. somman rengas,
tuohirengas; teurastetun eläimen ruho / Zarge,
Rahmen; Schachtel; Ring; geschlachtetes Tier’ ~
va t«seri ’seulan kehys’ | vi kere ’ruumis, runko,
kehä, (teuraseläimen) ruho’, (Wied) keri (g. keri),
kYore ’pieni pyörä (esim. kannuksessa), värttinän
kehrä’ | li k(eC r ’kehä, piiri’
= votj kur{i ’vaskirengas’ | syrj kor ’kehys
(esim. seulan, kopan)’ | unk körül, köré, körött
’ympäri’, környék ’seutu, ympäristö’. Eräistä
muistakin kielistä on esitetty vastineita, jotka
kuitenkin ovat hylättäviä.
Lindström Suomi 1852 38 (sm ~ unk kör ’ympyrä, piiri;
kerho’, joka on em. unk sanojen pohjalta 1700-luvulla luotu
uudissana), Budenz 1867 NyK 6 391 (+ vi li), Toivonen Vir
1918 77–78 (+ votj), SKES 1955 182–83 (+ va,
erheellisesti lp vog), Rédei 1968 NyK 70 156 (+ syrj), TESz
2 1970 623, MSzFE 1971 375, UEW 1988 148.

keri2 (Lönnr 1874; paik. länsimurt.) ’kuori,
pintakerros, kova kuori hangessa, tuohi / äußere
Schicht, Schneekruste, (Birken)rinde’ ~ ink
kerikenkä ’yhdestä nahan palasta valmistettu
kenkä’ | vi (vanh.) kere, murt. keres ’niini’,
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kerekingad, kerikingad, –pastlad ’niinivirsut;
sandaalimaiset kengät’
= lp gârrâ ’kuori, kaarna’ | md ker, kär
’lehmuksen kuori’ | tvserL kqr, I kür id., küran ter
’reki, jonka laidat ovat lehmuksen kuoresta’ | votj
kur, murt. kur, khor id. | syrj kor, murt. k?or ’puun
kuori, kaarna, tuohi’, kora-dod' ’reki, jonka laidat
ovat lehmuksen kuoresta’ | vogE I P k%er ’kuori’ |
ostjI E kär, P kar ’kuori (esim. kuusen, petäjän),
parkki (koivun), rahka (haavan päällä)’ tai I E kir,
P ker ’hanki’ | unk kér (vanh.): agy-kér
’aivokalvo’, has-kér ’vatsakalvo’; kéreg ’kaarna,
kuori, tuohi’.
Gyarmathi 1799 Aff 369 (lp ~ unk), VW 1 1874 48–49 (+
sm md tvser vog), Anderson 1879 Studien 144 (+ ostj),
Setälä 1915 SUSA 30:5 44 (+ syrj), Saareste 1924 LVEM
178–79 (+ vi), Szinnyei 1927 NyH7 49 (+ votj), SKES 1955
183, TESz 2 1970 453–54, MSzFE 1971 353–54, UEW
1988 148–49.

keripukki (Gan 1786, Flor 1678 skerpuuki);
murt. kerpukki, -punkki, -puuki, kärpuki
’puutostauti / Skorbut’
kansanetym. muodostelmia sanasta nr
skörbjugg, (vanh.) -bugg, -bu(u)k, mr skörbiugh, bug jne. (< kas schorb%uk jne. < klat scorbutus).
Renvall 1823 SSK 1 180 (sm < ruots), SKES 1955 183.

keritä1 (: keritsen, Agr; yl.) ’leikata / scheren’,
kerikkotukka ’leikkotukka’, kero, -pää ’pulipää’ ~
ink keritä (prs. keritsen) ’keritä lammasta, leikata
hiuksia’ | ka keritä ’leikata vars. villaa lampaista,
keritä’, keritteä ’keritä, leikata’ | ly keritä, ke/rita
(–it«sen) | ve ke/rita, kerita (–it«sen) | li ker‰ık«sq id.
< germ *skeran (prs. yks. 3. p. *skeri∞d t.
*skeriS), vrt. mn skera, mr skæra, nr skära
’leikata, keritä’.
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keritä, keretä (prs. kerk‰ın) ’ennättää, ehtiä, keritä’
| ka keritä, kerritä (prs. kergii, kergiöy jne.)
’ehtiä, ennättää, keritä; joutua, kypsyä, valmistua
(tav. viljasta); sattua, tapahtua, kohdata’, keritteä
’ehättää, ennättää; kehottaa’ | ly kergitä, -ta
’keritä, ehtiä’. — Sm kerjetä, keritä > lpR kärget
’tulla tehneeksi mitä on aikonut’, Pi keär3akat
’kyetä jhk’, N gær |gât (Lu) ’tulla t. saada
valmiiksi, ehtiä, keritä’; sm kerkene- > lpIn
kiergani∞d (Ko Kld T) ’kerjetä; valmistua; kypsyä’,
sm kerittää > lpIn kiergatti∞d (Ko Kld T) ’saada
valmiiksi’.
Johd:ia sanasta kerkeä, ks. tätä.
SKES 1955 183 (sm ~ ka ly lp), Jokinen Vir 1959 384 (sm
> lp).

keritä3 (: kerkiää, ei keriää, kuten eräiden
lähteiden mukaan tulisi olla; Eurén 1860; paik.
itämurt.) ’kohota (leipä, taikina) / aufgehen
(Teig)’, kerittää ’kohottaa leipiä, pöyhiä,
hämmentää’, keritys ’hiiva’ ~ vi kerkida ’kohota,
nousta (esim. taikina)’, kergitada ’kohottaa,
möyhentää jne.’: tYouse enam ei kergita ’hiiva ei
enää kohota’, kergites, kergitis, kergitus ’hiiva’.
Yhdistelmä tuntuu varmalta, vaikka vi sanue
edellyttää alkup. geminaatta-k:ta.
Johd:ia sanasta kerkeä (ks. tätä), huom. sm
murt. kerkeä leipä ’hyvin kohonnut leipä’.
Hylättävä on toinen selitys, jonka mukaan sm <
germ, vrt. kas geren, ns gären ’käydä (viini),
nousta (taikina)’.
Lindström 1859 KeltGerm 131 (sm < germ), VW 1 1874
37, Setälä 1906 SUSA 23:1 10 (< germ), Karsten 1936 FmS
4 493–94 (osittain < germ), SKES 1955 183 (? < germ),
Jokinen Vir 1959 386 (sm ~ vi), EEW 1982–83 781–82
(sanueet kerkida ja kerge (~ sm kerkeä) ovat eräistä
kosketuskohdistaan huolimatta erilliset).

keriä ks. kerä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve), Thomsen 1869 GSI
124 (sm < germ), Anderson 1879 Studien 145 (+ li), Setälä
1906 SUSA 23:1 10 (+ ka), Karsten 1936 FmS 4 493,
SKES 1955 183 (+ ly), Koivulehto Vir 1974 120.

keritä2 (: kerkiää, Agr; yl.), kerjetä (: kerkeää,
murt. harv. kerkenee) ’ehtiä, ennättää; joutaa;
joutua, valmistua; kiiruhtaa / Zeit haben; zeitlich
schaffen; vorankommen’, kerittää ’kiirehtiä,
jouduttautua, yrittää ehtiä jhk; jouduttaa’ ~ ink

kerjätä (Agr; yl.) ’betteln’, kerjäläinen, kerjuu ~
ka kerjavo ’kerjuu’, kerjäläine (< sm) | vi kerjata
’kerjätä’, kerjus ’kerjäläinen’ | li kerrq ’kerätä
(esim. pappi saataviaan, mehiläinen hunajaa)’ (sm
> lpN gær |jedit (Lu In) ’kerjätä’)
= votj kur{in{i, kurn{i ’pyytää, rukoilla’ | syrj
korn{i ’pyytää, kerjätä, kutsua’ | unk kér ’pyytää,
anoa’.
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Ilm. deskr.-peräinen sanue.
Ganander 1786 NFL 1 393 ja Gyarmathi 1799 Aff 73, 159
(sm ~ vi unk), Schott 1849 AltSpr 67 (+ syrj), Lindström
Suomi 1852 38 (+ votj), Kettunen 1938 LivW 115–16 (+
li), Lagercrantz 1939 LpWsch 285 (sm > lp), SKES 1955
183, Joki 1956 FUFA 32 52, TESz 2 1970 452 ja MSzFE
1971 352 (sm sanan kuuluminen siihen rinnastettujen
etäsukukielten sanojen yhteyteen epävarmaa), UEW 1988
149 (sm kerjätä ja kerätä katsotaan toistensa varianteiksi).

kerkeä (Hemm 1605; laajalti murt.) ’ketterä,
nopea, joutuisa; kuohkea / flink, behende; locker,
bauschig’ ~ ink kerkiä ’kevyt; kiireinen, nopea,
joutuisa’ | ka kerkie ’kerkeä, nopea’, kergien
kezän ’koko kesän’ | ly kerged ’kerkeä, kiireinen’ |
vi kerge ’kevyt, keveä, köykäinen’ | li kierdq,
kierda ’nopea, joutuisa; ahkera’. — Sm > lpN
gær |gâd, In kiergad (Ko T) ’nopea’. Ks. myös
keritä2–3.
Ganander 1786 NFL 1 392a (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 79 (+ lp), Setälä 1890–91 ÄH 67 (+ li), SKES
1955 183 (+ ka ly), Jokinen Vir 1959 384 (sm > lp).

kerkkä (1783; itämurt., paik. Pohjanm), kerkki,
kelkkä (Jusl 1745 kelkä), kelkki, kelki, kärkkä,
kälkki ’(kuusen, männyn) vuosikasvain /
Jahrestrieb (eines Nadelbaumes)’, kerkkä myös
’oljen, putken jne. solmuväli; suksisauvan sompa’
~ ink kärkkä ’käpy; terttu’ | ka kerkkä
’vuosikasvain, kerkkä; suksisauvan sompa;
tarpoimen tyvessä oleva kiekko; tarvoin; petkel,
pyöreä nuija’ | ly kerk (mon. kerkad) ’porkan
alapää (koivun pahkasta)’ | va kärkki, kärkkü
’(kuusen, männyn) käpy’ (< sm t. ink) | vi murt.
(Haljala) kärkal ’maahan pudonnut kuiva männyn
käpy’, kärkulane ’kuusen t. männyn käpy’. — Ka
ly > ven (Au) kérka ’tarpoimen tyvessä oleva
kiekko’.
Kettunen 1915 Suomi 4:15 16 (va < ink), Kujola 1944 LyS
123 (ly ~ ven), SKES 1955 184 (sm ~ vi; va < sm t. vi), *T.
Itkonen 1957 Suksisan 110–11.

kerma (JuslP, Gan 1786; etup. länsimurt., uud.
laajemmaltikin), kermi, kirma, kirmu ’maidon
rasvakerros; kuori, pintakerros / Sahne;
Ackerkrume, obere Schicht’, kermettyä, -ittyä, ottua ’kuortua, saada kuori, kelmu’, kermoa
’kuoria maitoa’ ~ vi kirme, kirmetes, –tus, kirve
’ohut kerros, riite’.

MUSz 1873–81 45 (sm ~ vi), Anderson 1879 Studien 151
(~ m-int cárman- ’nahka, talja’), Toivonen 1927 FUF 18
172 (~ md kä/rmas jne. ’pähkinänkuori’, po. ’pähkinäterttu’),
Setälä 1928 UJ 8 303–04 (vi < *kermen < k-arj *ƒkermen >
m-int cárman-), *Heikkilä 1952 SUSA 56:6 1–5 (sm ja md
sanat eivät vastaa toisiaan), Ruoppila Vir 1954 360–61,
SKES 1955 184.

kermi (Eurén 1860; paik. länsi- ja itämurt.)
’kehys, laita, kehä; piiri; ryhmä, joukko, parvi /
Rahmen; Kreis; Gruppe’
? = mdE ke/rme, M kä/rmä ’nippu, kimppu’
(md sana edellyttää 1. tavussa alkup. *ä:tä) | tvserI
kermq: pügq«s-k. ’pähkinäpensas’.
Toisen selityksen mukaan sm kermi ? < nr
skärm ’varjostin, suojus’.
Paasonen & Siro 1948 OTschW 39 (tvser ~ sm), Heikkilä
1952 SUSA 56:6 14 (md ~ sm), Mäkeläinen Vir 1978 371
(sm < nr).

kermikkä (Lönnr 1874; Peräp), kiermikka,
siermukka ’vuoden vanha poron vasa / einjähriges
Rentierkalb’
< lpN Vc5∞ærbmâk (Lu), In Vciermih (Ko Kld) id.
Äimä 1908 SUSA 25:1 19, SKES 1955 184.

kernas (Gan 1786; paik. länsi- ja itämurt.),
kerno ’altis, halukas / bereit, willig’, kernaasti
(1470-luv. gernast, Agr kernasti, kernasta,
kernahasta, kernaast) ~ ? vi (vanh.) kornis (?
kYornis) ’ystävällinen, miellyttävä’, kYornis ’murea’,
kYorne ’herkullinen’: k. roog ’herkku’
< germ *gernaz, vrt. goot -gaírns: faíhugaírns ’ahne’, mn gjarn ’id.; halukas, altis’, nr
gärna ’kernaasti’, ns gern id. jne. Jos vi sanat
kuuluvat tähän yhteyteen, niin ne edellyttänevät
toisenlaista germ lähtömuotoa. (LpLu kÜJarcnas
’hyvä vasalleen (porovaadin)’ < sk t. sm, kär´n5ast
’mieluiten’ < sm.)
Renvall 1823 SSK 1 181 (sm ? ~ ruots gärna), Diefenbach
1851 VWGoth 2 397 (sm ~ goot), Thomsen 1869 GSI 124
(sm < goot), Mägiste Vir 1952 99–102 (sm ~ vi), SKES
1955 184 (sm ? ~ vi).

kerni ks. kärnä.
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kero1 (LönnrLis 1886; Peräp) ’paljas, tasainen
tunturin laki / kahler, abgeflachter Fjällgipfel’
< lp, vrt. Lu tjÜJarr%o, N Vcærro id.
Wiklund 1912 MO 5 110, SKES 1955 184.

kero2 (Eurén 1860; Karj Kain), kerus (Eurén;
ei murt.), kerosin (Kain) ’kita, kurkku, nielu /
Rachen’ ~ ink kerus: sÜJomäk. ’ruokatorvi’, h%okuk.
’henkitorvi’ | ka kero(i) ’kurkku, kita, suu;
henkitorvi’ | ly kero, keroi, keruoi ’ruokatorvi,
kurkku’, keruz ’nielu (pyydyksen)’ | ve kerus
’kurkku, nielu, ahdas kohta’
= lpR karas, kirs, E g´ïrse, Lu karras, T kars
’henkitorvi, kurkku’.
Näistä erillään pidettävä on sanue, jonka 1.
tavussa on alkup. o: ink kori (g. korin) ’kurkku,
kurkunpää’ | va k(eri, k(erimuz, (Kukk) kori (mon.
kored) ’kurkku, henkitorvi’ | vi kYori (g. kYori,
kYore), murt. (Wied) kori (g. kori) ’kurkku, henkit. ruokatorvi, nielu’. — Jompaankumpaan em.
sanueista voidaan verrata votj gur: gur-ul ’leuka,
leuan alla oleva osa kaulaa; kupu, rinta’ (ul ’ala’) |
syrj gora7n ’(eläimen) ruokatorvi’. Kuitenkin on
mahdollista, että sanoissa on eri tahoilla vain
satunnaisesti samannäköistä deskr.-onomat.
ainesta.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 141 (sm ~ ka vi), Kalima Vir
1909 150 (+ syrj), Wichmann 1911–12 FUF 12 128 (+ ve vi
lp votj), Uotila 1938 SyrjChr 80, SKES 1955 184 (tässä
vielä va ja vi sanat mainittu sm keron vastineina), Ruoppila
Vir 1964 24, UEW 1988 660.

kerpo (: kervon), kerppo, kerpu, kerppu (1699;
etup. länsimurt.) ’rehuksi kuivattu lehdeskimppu /
getrocknetes Zweigebüschel als Viehfutter’ ~ ka
kerppu ’lehdeskimppu, kerppu; yl. kimppu,
nippu’
< germ t. ksk *ker‰bo(n)-, vrt. mr kærve, nr kärve
’lyhde, kupo, kerpo’, mn kerf, kerfi, kjarf ’kimppu,
nippu’.
Lindström 1859 KeltGerm 132 (sm < germ), Tamm 1882
UUÅ 4 10 (sm < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 383 (sm ? <
germ), Karsten 1936 FmS 4 494 (sm < ksk), SKES 1955
184 (sm ? < sk), Koivulehto 1971 NphM 72 587 (sm <
germ).
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kersa (JuslP kersu, Gan 1786 kersa; paik. länsija itämurt.) ’mukula, tenava, äpärä, avioton lapsi /
Gör, Balg, uneheliches Kind’, vrt. viE kYor/zo
’pieni syysvuona’, kYorsik ’id.; puolikasvuinen sika’
(merk:n suhteen vrt. äpärä mm. ’avioton lapsi’ ~
äpärävuona, äpö ’myöhäsyntyinen vuona,
syyskaritsa’).
Ojansuu 1916 SKTT 119 (sm ~ vi), ibid. 148 (sm ? < vi,
joka olisi korsi sanan johd. *korsio), Saareste 1928 EKeel 7
46 (vi kYor/zo todennäk. < korsi), Mägiste 1928 Demin 89 (vi
tuskin < korsi), SKES 1955 184, EEW 1982–83 1109.

kersantti (As 1721; nyk. yl.) ’Sergeant’
< nr sergeant, vanh. skjärsant, skeersant,
skärsant jne. = saks Sergeant (< ransk sergent
’ylempi aliupseeri, oikeudenpalvelija’).
Lönnrot 1874 SRS 1 580, SKES 1955 184.

kerstukki (Jusl 1745; VarsSm Satak
EPohjanm), kerstuuki, kerstuukki ’esiliina,
liina, rintapielet / Schürze, Tuch, Revers’
< vur skärduker m. ’harsovaate, pala
läpinäkyvää ohutta kangasta’.
Karsten 1936 FmS 4 494–95.

kersu (LounSm saaristo- ja rannikkomurt.)
’verkosta valmistettu kassi / aus einem Netz
angefertigtes Säckchen’
< nr murt. Sm kärs, kjersa, kersa jne.
’(verkosta tehty) kalakassi; haavi’. Samasta
lähteestä myös vi murt. (Kuusalu) kärss (g. -ü)
’vanhasta verkosta tehty kassi, jolla kaloja
punnitaan’.
Toivonen 1953–54 SUSA 57:2 20–21.

kerta (Agr; yl.): ainoa k., hirsi-, vaate-, elämä-,
vuosikerta jne. ’Mal, Schicht’, kerrata, kerros,
kertoa ~ ink kerta, kerrata, kerros | ka kerta
’kerta, kerros’, kerrata ’kerrata t. kiertää lankaa;
kerrata peltoa, kyntää toistamiseen’, kerros
’kerros, vaatekerta’ | ly kier, kierd ’kerta’,
kiertata, kierdata ’kerrata (lankaa)’ | ve kerd
’kerta’, kertta ’kerrata (lankaa)’ | va k(erta ’kerta’,
k(errata ’kyntää toistamiseen’ | vi kord, murt. kYord
’kerta, tapaus; kunto, järjestys, siisteys, puhtaus;
siivo; kuri; vuoro; järjestelmä; kerros’, korrata
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’toistaa, kerrata; kyntää toistamiseen’ | li k%(erda
’vuoro; kerros; kerta; piiri, sääty; ikäkausi,
sukupolvi; järjestys’, k(e/rtq ’märehtiä’ (sm > lp
gær |de ’kerta, kerros jne.’, gær |dot ’kertoa; kerrata
(lankaa), panna lisäsäie nuoraan, jne.’)
= mdE kirda, M kÄqrda ’kerta’ | tvserL kerdq:
pülä-gerdq ’melko kauan sitten’, «sukerdq ’kauan
sitten’
joko < baltt *kerd5a f.: mpr (yks. akk.) k%erdan,
kerdan ’aika’, liett *kerda ’vuoro, järjestys,
kerta’: johd. ke˜rd«zius ’täysikasvuinen
(yli)paimen’, alk. nähtävästi
’(paimennus)vuorossa oleva’ t.
’paimennusvuorosta huolehtiva’ (vrt. vi
korralapsed ’lapset, jotka vuorottelevat
paimennuksessa’, korratüdruk
’paimennusvuorossa oleva tyttö’; merk.kahtalaisuuden ’kerta’ ~ ’aika’ kannalta huom.,
että sm aika sanan lp vastine merk. paikoin myös
’kerta’)
tai < kgerm *xer∞d5a < esigerm *kerdh5a (> mys
herta ’vaihe, vaihtelu, vuorottelu’). Ks. myös
kera.
Thunmann 1772 Untersuch 92 (sm ~ vi), Castrén Suomi
1844 30 (+ lp), Boller 1853 SbAW 10 284 (+ md), Ahlqvist
1859 Anteckn 89 (+ ve), Anderson 1879 Studien 170–79 (+
li; ims md < mpr), Donner 1884 TechmZ 1 264 (lp < sm),
Thomsen 1890 BFB 185 (ims md < baltt), Setälä 1890–91
ÄH 6 (+ va), Wichmann Vir 1921 103 (+ tvser < baltt),
Kalima 1936 BL 115 (+ ly; ims ? < baltt), SKES 1955 184–
85 (ims < baltt), Koivulehto Vir 1974 118 (sm mahd. <
germ), Häkkinen 1987 ES 97–98 (sm todennäk. < baltt),
UEW 1988 659 (< baltt).

kerte (1693; paik. länsi- ja itämurt.) ’kovaksi
jäätynyt hangen pinta; maapinta, mättäikkö,
sammalikko yms. / Schneekruste; Erdschicht,
Moosdecke’ ~ ka kerteh ’isosta kappaleesta
lohjennut t. irronnut osanen, sirpale, siru, palanen;
hieno kerros t. kalvo, riite’ | ve kerteh ’nahka
(esim. mateen), kalvo’.
Ostj sanojen I kärtqg, E kärtqm ’hieno
hankiriite’ yhtäläisyys ims sanojen kanssa lienee
satunnaista.
SKES 1955 185 (sm ~ ve ? ostj), DEWOS 1974 662 (?
ostj), UEW 1988 150.
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Kerttu (jo 1200-l. sepitetyssä Piispa Henrikin
surmavirressä) ’weibl. Vorname’, leppäkerttu
(Gan 1786; useimm. murt.), –terttu ’leppäpirkko,
coccinella’, ehkä alk. »veri-, punainen Kerttu»
(ks. myös leppä), vrt. myös vi naisennimi Kert (g.
Kerdu), Keert (g. Keerdi), E Keert (g. Keerdo)
< ruots Gertrud. Mahd. myös linnunnimi
kerttu: herne-, kaisla-, lehto-, pajukerttu jne.,
(Verml) kerttolintu ’yleensä punapäinen lintu;
palokärki’ on samaa alkuperää. Ainakin
Skandinaviassa tunnetaan satu, jossa leipova,
punapäähineinen vaimo Gertrud muuttuu tikaksi.
*Vilkuna 1937 FUF 24 215–17, SKES 1955 185.

kerä (Schr 1637; yl.) ’Knäuel’, keriä ~ ink kerä,
kerriä ’keriä, panna kerälle’ | ka kerä, kerie | ly
kerä, kera, keridä, -da ’keriä, kehiä (lankaa),
kelata; kääriä’ | ve kera ’kerä’, kerda, ke/rd'ä (prs.
ke/rib) ’keriä’ | va t«serä, t«seriä | vi kera ’kerä,
pallo’, kerida ’keriä; kietoa’, vrt. E kärä
’kangaskäärö, -pakka’ | li kier5a ’kerä’, kieC rrq
’kiertää, keriä’ (sm > lpN murt. keärie ’kerä’)
= mdE ki/re, M kq/r7nä (demin.) ’kerä’ | ? vogP
ko5arek ’kimppu, kerä’: l%enqnko. ’kymmenen
kappaleen kimppu oravannahkoja’ | ? ostjI kerq,
kerä, k3Üarq ’nuoraan pujotettu kimppu (kaloja,
oravannahkoja ym.)’, E k#erq, P k3ar
’(määrälukuinen rihmaan, vitsaan pujotettu)
nahkatukku, kimppu (10 t. 100 oravaa, 10 kettua),
kalakimppu’.
Ahlqvist 1856 WotGr 132 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 89 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 157, 161 (+ md),
Ahlqvist 1871 KO 75 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 286
(sm > lp), SKES 1955 185 (+ ly ? ostj), UEW 1988 147 (+
vog ostj).

kerätä (JuslP, Gan 1784; itämurt.) ’koota; (paik.)
kerjätä / sammeln; betteln’, keruu ~ ink kerätä
’kerjätä’ | ka kerätä ’kerätä, koota; korjata viljaa’,
kerävö, keravo ’keruu, kokoaminen; kokous’ | ly
kerätä, –ata ’kerätä, koota, poimia’ | ve kerata
’kerätä, koota, poimia‚ tarjota (pöytään); hoitaa
(karjaa); korjata’ | va kerätä ’kerjätä’ (< ink).
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve), Ojansuu 1907 KKO
76 (+ ka), SKES 1955 185 (+ ly; lisäksi epäillen yhdistetty
syrjJ kurál- ’kerätä’, joka ei äänt. syistä voi kuulua tähän),

SSA

Häkkinen 1987 ES 98 (kerätä ♦ kerä), UEW 1988 149
(kerätä ~ kerjätä).

kesanto (Ljungo 1601; us. murt.) ’Brache’, rinn.
kesäntö, kesämaa, -pelto, (lounmurt. ja osa
hämmurt.) kesä id., kesätä ’kyntää kaski t. pelto
(uutta) kylvöä varten’, kesäys ’toiseen kertaan
kylvetty kaski’, kesoin ’ent. kaski, kulopaikka t.
metsänkaatopaikka; pajuvesakko’ ~ ka kesanto,
ke«zando, ke«zändö ’kylvämättä jätetty pelto,
kesanto; aitaus, jossa lehmät lypsetään, karjaaitaus, lehmitarha’ | ly kezando, kezänd (mon.
kezändöd) ’kesanto’ | ve kezand ’id.; polttamatta
jätetty kaski’ | vi kesa, murt. käsa ’kesanto’, murt.
kesaneda ’seistä, olla jouten’ (esim. puoliraa’at
omenat saavat seistä, jotta pehmenisivät; tyttö on
jäänyt »kesanema»).
Todennäk. sama sana (sm murt., vi) kuin
vuodenaikaa merk. kesä (ks. tätä) tai sen johd:ia.
Aminoff 1869 WirSS 22 (sm ~ vi), Setälä 1919 TS 10 950
(+ ve), *Vilkuna 1935 VSH 3:2 79, SKES 1955 185 (+ ka
ly; mahd. eri alkuperää kuin kesä ’suvi’), EEW 1982–83
784–85 (kuuluu luult. sanan kesä ’suvi’ yhteyteen).

kesas (JuslP; PPohjanm Peräp), kesäs, käsäs,
kesäte, kesätti, kesätin, käsitin (Gan 1786) ’poron
nahkalänget / lederner Halsriemen des
Rentiergeschirrs’, kesastaa, kesästää, käsästää
’valjastaa poro’ ~ ka kesäys, käsäys, käsäs ’poron
koipinahasta tehdyt länkientapaiset’
< lp g5∞æses ’taljasta t. hihnasta tehdyt
poronlänget’, gæss3astit, gæs |s3astit, g5∞æsastit
’valjastaa’ (ven Arkangelin murt. késos ’poron
länget’ < joko sm tai ka tai lp).
Lönnrot 1854 Enare 233 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST 10
171 (sm < lp), Äimä 1908 SUSA 25:1 19–20 (sm t. ka < lp),
Kalima 1915 OLR 114–15 (ven murt. < sm t. lp), SKES 1955
185.

kesi (VR 1644; länsimurt.), ketu, ketto ’ohut
nahka, kelmu; nahka / (Ober)haut, Häutchen’,
kesiä, ketota, ketuta ’luoda nahkansa (esim.
käärme) t. kuorensa (esim. rapu, torakka)’, kettää
’kuoria, nylkeä’, kettu ’ohut nahka; nahka (JuslP);
repo (Agr)’ ~ ink kettÜJa ’irrottaa (esim.
pajunparkkia)’, kettu ’kalvo’ | ka ketteä ’nylkeä;
(kuv.) riistää rahat viekkaudella, petoksella;
liikkua nopeasti’, kettu ’vars. maidon t. puuron
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päällä oleva kalvo, kelmu, ketto; eläimen nahka;
puun, juurikasvin tms. kuori’ | ly ket, kettu
’(käärmeen, mateen) nahka’ | ve ke/zi (g. ked(en)
’nahka (esim. karhun)’ | va ketto ’kelmu, kuori’ (<
sm) | vi kesi (g. kee) ’tyhjä kuori, kauna; palko;
(E) tyhjä käärmeen nahka’, kett (g. ketu)
’hilseillessä irtaantunut ihon hitu, hilse; (Kuusalu;
? < sm) käärmeen nahka’, kätt (g. kätu, Wied)
’(ihon) hilseily, pykiminen’, ketutada, kätutada
’hilsehtiä, pykiä (iho)’
= lpN -kât: sârvaskât ’hirvaan talja’, In -kat, –
kot, -koat: sarveskat (mon. -ka∞dah), sarveskoat
(mon. -koa∞dih) id., njoamialkat, -kot (mon. –ka∞dah, –
ko∞dah) ’jäniksen nahka’, Ko -k(ett: s(a´rvesk(ett
’hirvaan talja’, Kld k(ett ’talja, (karhun, lampaan)
karvainen nahka’ (T keähta g. keädda ’poron
kallo- ja koipinahat yhdessä’ < sm ketto) | mdE
ked', käd', M ked' ’nahka, talja; (hedelmän) kuori’.
— Epätodennäköinen on selitys, että sm kesi
palautuisi vksm asuun *kente, joka taas olisi <
ieur *skento (> germ *skenSa > *skinSa > mn
skinn ’nahka’), ja että md sana olisi lainautunut
kantasuomesta vasta –n-:n kadottua.
Lindström Suomi 1852 39 (sm kesi ~ md), Budenz 1867 NyK
6 399 (+ vi), Ahlqvist 1871 KO 72 (kettu ’repo’ ♦ kesi),
Genetz 1877 KL 59 (+ ka), Genetz 1896 Sgr ∞d 5 (+ lpK),
Setälä 1896 NyK 26 402 (+ ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 9–10 (lpT < sm), SKES 1955 185 (+ ly; va < sm),
Koivulehto 1983 SUSA 78 119 (md < ksm < ieur).

keski (Agr; yl.) ’Mitte’, keskellä, keskessä,
kesken, keskenään jne., johd. keskeinen (merk.
’keskinäinen’ 1820, nykymerk. 1900),
keskinäinen (Agr), keskeyttää (JWegelius 1747),
keskeytyä, keskittää (’sijoittaa keskelle’ Gan
1786, nykymerk. Ahlman 1865), keskonen, keskus
(Arndt 1732), keskustella (Keksi 1677) ym. ~
ink keski, kesk%el ’keskellä’, keskeltä, kesken,
keskenÜJa, keskimäin ’keskimmäinen’, keskoin
’keskikokoinen, –mittainen, kohtalainen’ | ka
keski, keskellä, keskessä, kesken, keskus ’väli;
ero, erotus; kanssakäyminen’, keskustoa ’estää,
häiritä, lakkauttaa, keskeyttää’, keskussella id. |
ly ke«sk, keski, keskel, kesken, keskenÜJa | ve kesk,
kesken, keskes, keskmäi7ne, keskustada ’jakaa
väliseinällä; häiritä’ | va (kah%(e) t«sezz%e ’(kahden)
kesken’, t«sehsinÜJa ’keskenään’, t«sehsimäine,
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t«seht«simein ’keskimmäinen’ | vi kesk ’keskellä’,
keskel, keskele, keskelt; keskmine
’keskimmäinen’, kese ’keskipiste’
= lp gâs |kâ ’keski, väli, väliaika, -matka’ | mdM
keska ’kupeet, ruumiin keskikohta’ | votj kus,
kusk- ’lonkka, lanne, kehon keskikohta’ | syrj kos,
kosk-, YS k+os, J kusk ’ristiselkä, ruumiin
keskiosa’. — Aikaisemmin yhdistettiin sm keski
sanaan perm taholta joko yllä mainittujen sanojen
ohessa tai yksinään votj kus{i p ’väli’, syrj kos,
kost, J kosp id., mutta tämä sanue, jossa on kperm
*o, on erotettava ’ristiselkää’ merkitsevistä
sanoista, joissa on kperm *+o. Toisaalta votj kusk-,
syrj kosk- sanojenkin kuuluminen keski sanan
yhteyteen on jossain määrin epävarmaa, koska
mdE ka/ske, M kaska ’ristiluu’ sopii näiden perm
sanojen vastineeksi yhtä hyvin kuin sm keski.
Ganander 1786 NFL 1 396 (sm ~ ka vi), Sjögren 1849
MélR 1 209 (+ vi), Lindström Suomi 1852 39 (+ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 132 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
89 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 157 (+ md), MUSz 1873–
81 48 (+ votj syrj, myös votj kus{{ip, syrj kos jne. ’väli’),
Toivonen Vir 1953 351 (votj kus, syrj kos, k?os ~ md ka/ske,
kaska), SKES 1955 186 (+ ly; ~ mdM keska, votj kus{i p,
syrj kos), Häkkinen 1987 ES 98–100, UEW 1988 648 (votj
kus, syrj kos, k?os ~ md ka/ske, kaska), 661 (kuten SKES).

keskiviikko (Agr; yl.) ’Mittwoch’ lienee
käännös oletettavasta, samaa merkinneestä mr
sanasta (josta tosin ei ole tietoja), vrt. mn
mi∂vikudagr, nn murt. mekedag jne., nr murt. Sm
m‰ıdvikud5a, mitivikud5a ’keskiviikko’ (elleivät
viimemainitut ole käännöslainoja suomesta), kas
middeweke, kys mittewoche, ns Mittwoch.
Vastaava lpN gâs |kâ-vâk |ko (E Lu In) on ehkä
käännös lähinnä suomesta. Vähemmän
todennäköinen on sm sanan lainautuminen
saksasta.
Gottlund 1832 Otava 2 64 (sm < saks; sm ~ lp), Munch
1855 Norsk Maanedskr. 1 (= 1875 SA 3 425; sm < mr),
*Toivonen 1955 SanaSan 20–21 (sm < mr), SKES 1955
186 (lp käännös suomesta?), Öhmann 1972 NphM 73 737
(sm < saks).

keso1 (Renv 1823; Häme), kesämä (Lönnr 1874;
Satak) ’pasuri (kala) / Güster’.
Epävarmoja vastineita: lpLu kÜJatjuk, k.-kuoll%e
’pienehkö, keskikokoinen (ei vielä
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täysikasvuinen) kala’ | syrj g{iƒt/s ’kouri, ruutana’ |
vogE kÜJasqn, I k^ﬁosqn, L k5asqn, P k5asew ’särki’ |
ostjE k#osq id. | unk keszeg, murt. kesze, keszi
’lahna’. Todennäköisempää kuin sm sanan
rinnastaminen näihin on sen johtaminen sanasta
kesä, ks. tätä.
Bugát Käsik 1800-luv. puoliväl. (ks. Molnár 1965 Nyr 89 5;
sm ~ unk), Munkácsi 1900 KSz 1 208–09 (unk ~ vog ostj),
Munkácsi 1901 ÁKE 408–09 (+ syrj), Paasonen 1909–10
NyK 39 347 (+ lp), Toivonen 1928 FUF 19 143–44 (+ sm),
FUV 1955 88 (ei lp), SKES 1955 186 (myös lp), E. Itkonen
1956 UAJ 28 70 (sm sanalla ei varmoja vastineita
sukukielissä), TESz 2 1970 470 (sm sanoille esitetyt
vastineet hyväksytty varauksitta), MSzFE 1971 359–60
(samoin), Joki 1973 SUST 151 270 (sm keso, kesämä ♦
kesä), UEW 1988 141.

keso2 (Lönnr 1874; Ilomantsi) ’kylpy / Bad’,
kesota (Lönnr), kesoa (Suistamo Korpiselkä)
’uida’ ~ ka kesoi ’uiminen’, kesoija ’uida; käydä
uimassa’ | ly kezoi ’uinti’. Mahd. samaa kantaa
kuin kesä, ks. tätä.
Mägiste 1928 Demin 150 (ka ~ kesä).

kesseli (JuslP, Gan 1786; melko laajalti murt.),
kesteli (Gan) ’päre- t. tuohikoppa, kontti, vasu,
verkkopussi / Spankorb, Ranzen aus Birkenrinde,
Tragnetz’ ~ ka kesseli, ke«s«seli ’tuohikontti’ | vi
kessel (g. kesli, kesla), kestel, E kestli ’kalakassi;
oljista, niinestä, tuohesta t. pajunoksista punottu
koppa, hevosen syöttökoppa’ | li ke«s‰ıƒl
’verkkopussi, haavi’ (> latv ;kesele, ;keselis
’kalamerta, rapulippi‚ (hevosen) kaurapussi’,
liett kYeselis ’rapumerta’, kesel˜ys ’heinä-,
rehukori’).
Sanaa on pidetty ven lainasanana samasta
lähteestä kuin kasseli (ks. tätä), ja tämä ajatus
tuntuukin mahdolliselta, koska sana kesseli on
erittäin yleinen karjalassa (äänteenmuutos ven o
> ims e tosin oudostuttaa). Toisaalta on epäillen
oletettu ruots alkuperää, vrt. nr murt. Sm kessil, ?
tjässil ’pärekori’. Ruotsin sana lieneekin lainaa
suomesta.
Ganander 1786 NFL 1 397a (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
260 (ven > ims > baltt), Mikkola 1894 SUST 8 128–29 (+
ka; ims ? < ruots), Kettunen 1938 LivW 116 (+ li), Kalima
1952 SlS 97 (ims < ven), SKES 1955 186 (sana omap.),
Wessman 1956–57 FmS 17–18 38 (ruots < sm).
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kessi (Lönnr 1874; paik. länsi- ja itämurt.) ’kori,
koppa, kontti / Korb, Ranzen’, kessu (Eurén 1860;
paik. länsimurt.) ’koppa, vasu; lipas’ ~ vi kess
(g. –i) ’verkkopussi, heinäsäkki; naisten laukku’,
käss (g. -i), käis ’verkkosäkki (heiniä varten)’
< nr murt. (Vi) käss ’kassi’, nn kjessa f.
’vitsoista t. puunjuurista punottu koppa; korkea ja
kapea selässä kannettava koppa; niinipunos, matto’.
Thomsen 1890 BFB 260 (sm ~ vi), SKES 1955 186 (sm vi
? < sk).

kesti (Ljungo 1609; paik. länsi- ja itämurt.)
’vieras, vuokralainen, itsellinen, loinen; (vanh.)
maassa oleskeleva ulkomaalainen kauppias; (tav.
mon.) vieraspidot / Einlieger; im Lande weilender
ausländischer Kaufmann; (gew. Pl.) Feier’
< nr gäst, mr gäster, mn gestr ’vieras’.
Ganander 1786 NFL 1 398 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
61– 62, Karsten 1936 FmS 4 496, SKES 1955 186.

kestikievari, kestikiivari jne. (yl.) ’Gasthof, –wirt’
(1593 gestgiffwarit eli krouwit)
< nr mr gästgivare, mt gæstgivere jne., alk.
’kestin, majapaikan antaja’.
Renvall 1823 SSK 1 183, Streng 1915 NRL 62, Karsten
1936 FmS 4 496, SKES 1955 186.

kestinki (1593, Martti n. 1580 waldagestingi
’pakkomajoitus’; etup. Savo KPohjanm) ’kestitys,
kutsut, pidot; vierailu, kyläily / Bewirtung,
Einladung; Besuch’
< nr mr gästning ’majailu, (pakko-,
velvollisuus-) majoitus’ jne.
Streng 1915 NRL 62, SKES 1955 186.

kestätä (Martti n. 1580 gestätä, Ljungo 1609
kestäuät jne.; paik. länsimurt.), kestata (Eurén
1860; paik. länsi- ja itämurt.) ’kestitä, syöttää ja
juottaa; vierailla, kyläillä jkn luona / bewirten;
bewirtet werden’
< nr gästa, mr gästa, gesta ’olla vieraana,
vierailla’.
Streng 1915 NRL 62, SKES 1955 186.
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kestää (Agr; yl.) ’(aus)halten, vertragen; dauern’
~ ink kestÜJa | ka kesteä | ly kestädä, -ada ’kestää,
sietää, kärsiä’ | va kestÜJa ’kestää, pysyä’ (< sm) | vi
kesta (prs. kestan) ’kestää; viipyä, pysyä’. — LpN
murt. kes |tit ’kestää’ < sm.
Ganander 1786 NFL 1 398 (sm ~ vi), SKES 1955 187 (+ ka
ly), Hansegård 1967 Jukk 162 (lp < sm), Koivulehto 1982
Esit. (sm kestää olisi alk. *kes + tä-, jossa loppuosa olisi
suff. ja vartalo-osa < kbaltt *kent˝ia- > liett kPYesti (inf.), keYnVcia
(yks. 3. p.) ’kärsiä, sietää, sallia’), Häkkinen 1987 ES 100.

kesy (JuslP, Gan 1786; us. murt.), murt. myös
kesu (Jusl 1745), keso, käsy ’zahm’, kesyttää,
kesuttaa ~ ka kesi (g. kesen) ’kesy; ihmisestä:
sävyisä, säyseä; kaino, ujo’, kesu, kesy ’kesy’. —
LpN g5%æsotit ’vetää puoleensa, houkutella
puoleensa’ < sm kesyttää.
Tähän on yhdistetty votj kuz ’pari’ | syrj goz
id., mutta merkityksen erilaisuus tekee
yhdistelmän epäiltäväksi, sekä unk kezes ’kesy’,
joka kuitenkin on johd. sanasta kéz ’käsi’, vrt. ven
ruVcnój ’kesy’ ♦ ruká ’käsi’, ka käsijänis, -petra, poro ’kesy jänis’.
Hunfalvy 1874 Nyr 3 198 (sm ~ unk), Qvigstad 1881
Beiträge 80 (lp < sm), TESz 2 1970 479 (unk kezes ♦ kéz),
MSzFE 1971 362 (samoin), Décsy 1977 UAJ 49 115–16
(sm ~ unk), Koivulehto 1988 Laryngale 290 (+ votj syrj;
ieur < *h1esu- (*h1su-): kr eú-s ’hyvä, kelpo’ jne.).

kesä ’suvi (Agr; alk. ei kansanom. loun- ja
hämmurt.), kesanto (loun- ja paik. hämmurt.) /
Sommer, Brache’, kesakko ’kesällä syntynyt
vuona; pisama (Gan 1786)’ ~ ink kesä | ka kesä |
ly kezä, keza | ve keza | va (Kukk) kesä ’kesä’ | vi
kesa, murt. (Wied) käsa ’kesanto’
= lp gæsse ’kesä’ | mdE kize, M kiza ’id.; (M
myös) vuosi’. Vrt. kesanto, keso2.
Gottlund 1832 Otava 2 71 (sm ~ lp md), Ahlqvist 1859
Anteckn 89 (+ ve), Anderson 1893 Wandl 226 (+ vi), SKES
1955 187 (+ ly; ei va vi), Häkkinen 1987 ES 100–01, UEW
1988 660– 61, Koivulehto 1988 Laryngale 290 (< ieur
*h1es- ’sadonkorjuuaika, kesä’ > puol jesie7n, ven óse7n
’syksy’).

ketara (1699; us. murt.) ’(reen) kaplas; reen
jalaksen taivutettu kohta, sepä; (leik.) jalka /
Schlittenstrebe; Bogen der Schlittenkufe; Bein’ ~
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ka ketara ’reen jalaksen kaareva etupää, sepä’ | va
k(etara ’ketara’, t«sÜJave-k. ’käämirulla’, (Kukk)
kotara ’reisi, pakara’ | vi kodar, murt. kodaras,
kYodar, kYotar ’(pyörän) puola, ketara; (leik.) sääri,
kinttu’ | li k(eC ddqrz, k(eC drq(z), kiC drqz, küC drqz
’(reen) ketara, kaplas’ (lpN murt. KeTàR ’pyörän
puolapuu’ < sm)
? = mdE kodoro, M kodÄqrks ’(kasvin) varsi’
< baltt, vrt. liett keterà, kYetaras, sketerà
’hevosen säkä; vuorenselänne, -harjanne’, sketers
’katonharja; ohut tanko olkikatossa’.
Setälä 1890–91 ÄH 460 (sm ~ va vi li), Paasonen 1896
KielLis 14 (+ md), B5uga 1908 AistSt 72 (ims < baltt),
Lagercrantz 1939 LpWsch 277 (lpN murt. < sm), E. Itkonen
Vir 1945 163 (? md), SKES 1955 187 (+ ? lpN murt. gattër
’hylkeen eturaaja’, joka ei kuulu tähän, md, baltt originaalia
ei mainita), Posti 1977 Baltistica 13:1 265–66 (ims < baltt).

ketju (Gan 1786; us. murt.), murt. kelju (JuslLis),
käljyt ’Kette’ ~ ink ked'jut ’ketjut’ (< sm)
< nr kedja, mr kædhia ’vitja, ketju’ (< kas
kede, kedene < klat cadena, lat catena ’ketju,
kahleet’). Vrt. kääty.
Thomsen 1869 GSI 54 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
496, SKES 1955 187.

keto (Agr; laajalti murt.) ’viljelemätön, lyhyttä
luonnonheinää kasvava alue, aukea; kesanto;
huonosti kasvava entinen pelto; pihamaa;
leikkikenttä; maa, tanner jne. / (trockene)
Naturwiese, Brache; nähere Umgebung des
Wohnhauses’ ~ ka keto ’keto, kesanto’ | ly kedo
’palo ensimmäisen viljan korjaamisen jälkeen;
aho’.
Sanalle on esitetty eräistä etäsukukielistä (md
votj syrj) vastineita, jotka äänt. syistä ovat erittäin
epätodennäköisiä: mdE ku«zo, M ku«za ’ruohomaa,
metsäniitty; kuja; raitti; pälvi’ | votj ku«s ’raivio,
perkiö (metsässä), metsäniitty’ | syrj ku«s ’kalju,
paljas; paljas kohta’.
Toivonen 1928 FUF 19 65 (sm ~ md votj), Uotila 1938
SyrjChr 106 (+ syrj), SKES 1955 187 (+ au ly), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 148 (md votj syrj sanat vastaavat
toisiaan, mutta eivät sm sanaa), Koivulehto 1989 Sananj 31
39–44 (♦ kesi < germ).

ketta ks. kehto.
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kettari (Agr) ’harhaoppinen / Ketzer’
< nr kättare, mr kættare id. (kas ketter,
saks Ketzer).
Streng 1915 NRL 62, SKES 1955 187.

ketterä (Eurén 1860; etup. itämurt.) ’gewandt,
flink’ ~ ka ketterä ’ketterä, sukkela’.
kettinki (Lönnr 1874; yl. uud.) ’Kette’
< nr kätting (< holl ketting jne.). Ruots
taholta myös vi keting ’ketju, ankkuriketju’.
Lönnrot 1874 SRS 1 594 (sm < ruots), Ariste 1933 ERL 57
(vi < ruots), Karsten 1936 FmS 4 496, SKES 1955 187.

kettu ks. kesi.
keuhko (JuslP, Gan 1786; yl.), keuhku (Jusl
1745), kouhko, koukko, teuhko ’Lunge’ ~ ink
kouhko | ka kouhko, kouhkoi, kouhku, koukku,
kohkut (mon.) | ly kouhkoi, kouhkuoi, kouhkue
’keuhko’.
Arveltu johd:ksi sanasta keveä, kevyt, vrt.
ven ljogkije (mon.) ’keuhkot’ ♦ ven ljogkij
’kevyt’, engl lights (mon.) ’(lampaan ym.)
keuhkot’ ♦ light ’kevyt’.
Genetz 1877 KL 16 (sm ~ ka), Kettunen 1940 SmMurt 3
105 ja Hakulinen 1941 SKRK 1 127 sekä FUV 1955 24
(keuhko ♦ kevyt), SKES 1955 187 (+ ly; ei viittausta keveä
sanaan).

keula (Agr kieula; yl., ei Verml Ink), keulas
(Lemi), murt. myös kepla (paik. KarjKann), kekla
(PSavo) ’veneen, laivan, reen, kelkan ym. kokka
l. nokka; (EKPohjanm Häme) riihen tms.
ulkoneva katos l. lakka, lakin lippa; ulkoneva
kieleke t. (kallion) reuna / Bug; Vordach;
Mützenschirm; (Fels)vorsprung’, (paik. murt.)
keulu ’ulkonema’ ~ ink kegla, kebla ’keula’
(run.; < sm) | kaP keula (harv.) id., au keblu
’kaareva puu veneessä’ (nämä < sm), kaE
(Suojärvi) keplakko ’maakieleke’ | vi käil, -as,
keul, keel ’laivan keula’ (ositt. mahd. < sm, kuten
myös lpN gæw |le, Lu keu´l%e, käu´l%e jne.)
mahd. < germ *skeula-, vrt. mn skjól ’suoja,
suojus, suojakatos, sateen suoja, piilopaikka’, nr nt
skjul, mr ski%ul id., jne. ieur juuresta *skeu-

SSA

’peittää, suojata’. — Toistakin germ alkulähdettä
on ajateltu: germ t. ksk *keula-z: mn kjóll, ags
c%eol ’laiva’.
Lindström 1859 KeltGerm 164 (sm ~ isl kiöl jne.), Thomsen
1869 GSI 124 (< mn kjóll), Wiklund 1896 SUST 10 174 (lp
< sm), Rytkönen Vir 1934 153–56, Karsten 1936 FmS 4
496 (+ vi; < ksk *keula-z), SKES 1955 187 (+ au; tuskin <
germ *keula-z), *Koivulehto 1973 NPhM 74 564–74 (<
germ *skeula-).

keuru (JuslP, Gan 1786; hajat.; myös pn.
Keuru(u)) ’käyrä, mutkikas, köyry; kiero, kavala;
valehtelija / krumm, gebogen; betrügerisch;
Lügner’ on ilmeisesti samaa deskr. sanuetta kuin
esim. köyry, käyrä, ks. näitä.
VW 1 1874 83–84 (~ köyry, käyrä, kyyry), Setälä 1912–13
FUF 13 384 (? < germ), Rainio Vir 1951 129–37 (pn:stä
Keuru(u)), Joki 1973 SUST 151 157 (deskr.).

kevyt ks. kepeä.
kevät (Agr; yl.) ’Frühling’, kevä (Schr 1637;
länsimurt. yl.), keväin (Flor 1678; KPPohjanm
Peräp) id., kevätti ’väsynyt, ruokahaluton
(keväällä), kevätväsymys’ ~ ink ka kevät ’kevät’ |
ly keväd, kevä«z | ve keva/z, kevä/z | va t«seväd | vi
kevad(e), E kevväi (g. keväjä) | li ƒkävad, kiev5ad id.
= tvserL kängq«z, I kene«z ’kesä’.
Ganander 1786 NFL 1 400 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
132 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve), Thomsen
1890 BFB 42 (+ li), Toivonen Vir 1917 81–82 (+ ka tvser),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 176, SKES 1955 187, Rédei
1970 ALH 20 419, Häkkinen 1987 ES 101, UEW 1988
659.

kidata ks. kitistä.
kide (JuslP; yl., ei Peräp) ’(lumi)hiutale,
hiukkanen; jääriite; kristalli / Schneeflocke;
Kristall’, kidet, kiret (JuslP, Gan 1786), kire, kitu
(Renv 1823; murt.) id., kite(v)ä ’natiseva,
nariseva, raskas (esim. talvikeli)’ ~ ka kitie ’kylmä
(pakkassää)’ | ly kide ’iljanko, syyssateen jälkeinen
jää’ | ve kid'e (g. –gen), kid'ä, kid'eg(i) ’kova
pakkanen, huonoluistoinen pakkaskeli’ | vi kidu
’lumihiutale, kevyt lumi, jota tuuli tuiskuttaa’,
kiduhang ’ihmisen kannattava hanki’, kiduda
’tuiskuttaa kevyttä lunta’
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? = tvserL kqt«sä, I kÄqƒt/sÄqk ’vasta satanut lumi
(kylmällä ilmalla)’. Vrt. kiteä.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 12 (sm ~ vi), Äimä 1919
SUST 45 199 (+ tvser), Toivonen 1928 FUF 19 66 (+ au ly
ve), Toivonen Vir 1946 394 (syrj kid' ’syksyn ensi lumi’ <
ims), SKES 1955 187 (syrj < ven ? < ims), FUV 1955 24–
25, EEW 1982–83 798.
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kidukset (Schr 1637; yl. paitsi Verml Savo
KSm), kiduksimet (Raam 1642) ’kalojen
hengityselimet / Kiemen’, murt. myös kidakset,
kidalmukset, kidustimet, kita(k)set, kituksimet,
kituset (kaakk-, sav- ja hämmurt. KPPohjanm
Peräp) ~ vi kiuksed, keoksed, kidumed, kidud,
kead, (yks.) kidu, kida id. (ositt. mahd. < sm).
Johd. s:sta kita, ks. tätä.
kiduttaa ks. kitua.
kiehkura (Gan 1786; yl., ei Verml Länsip)
’kiemura, kihara, vyyhti / Spirale, Locke, Kranz,
Knäuel’, kiehki ’kiehkura, rengas’. Deskr. sana,
vrt. ka kiehkie ’pyöreä esine’, kiehkoi ’ratas,
pyörä, kiekko’ | ly kiehkuoi ’kiehkura (esim.
nuorak.)’ | ve ƒkehkar, kehker ’pyöreä’. Vrt. myös
kiekko ja kiehtoa.
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (sm ~ ve), VW 1 1874 2,
Mägiste 1928 Demin 149 (∼ kiekko), Hakulinen 1941
SKRK 1 117.

kiehtoa ’lumota, tenhota (JuslP, JEFrosterus
1781; itämurt. PHäme PPohjanm), (murt. myös)
kiertää, kietoa, pyörittää (esim. tuuli) / verlocken,
fesseln; winden, kreisen, wirbeln’, kiehtää
(itämurt.) id., kiehittää ’puhdistaa viljaa’, kiehde
’pyörre’ ~ ka (Suistamo) kiehtuo (? < sm)
’kääntyillä, pyöriä (tuuli)’
? = lpN gies |to ’köysivyyhti’, Lu kiestit
’kääriä, kietoa’. Vrt. kietoa.
Setälä 1902–03 FUF 2 230 (~ kehto), Setälä 1933 Suomi
5:16 289 (? ~ kehto), SKES 1955 187 (sm ~ ? lp).

kiehua (Agr; yl.) ’kochen, sieden’, kieh(a)uttaa,
kiehahtaa ~ ink k%ehua ’kiehua, poreilla’ | ka kiehuo
’kiehua’ | ly kiehuda, kiehuo | ve ƒkehuda, keihta |
va t«sihua id., t«sihva ’kuuma’ | vi keeda (prs. keeb)
’kiehua, pulputa’ | li k‰ıedq ’kiehua’.
Ilmeisesti samaa alkuperää kuin keittää, ks.
tätä. Vksm vartalon lähtömuoto olisi ollut *keje-.
Ganander 1786 NFL 1 401a (sm ~ vi keew), Ahlqvist 1856
WotGr 132 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve),
Wiedemann 1871 MP 17:2 101, VW 1 1874 31–32, Setälä
1890–91 ÄH 328 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 123 (+ li),
Airila Vir 1946 294 (+ ly), *E. Itkonen 1949–51 FUF 30 45
(*keje-), SKES 1955 188, TESz 2 1970 629, MSzFE 1971
378, EEW 1982–83 751–52.
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kiekerö (JuslP, Gan 1786; Peräp Länsip Kain)
’porojen talvilaidun, kovaksi tallautunut
lumikenttä; porotokka / Winterweide der Rentiere,
festgetretene Schneefläche; Rentierherde’,
kiekärö, kiekero, kiekirä id. ~ kaP kiekerö,
kiehkura id.
< lp Vciekgâr id. (> kaP t«siekerö id.), joka mahd.
= vogP /sigr, /sagr ’tallattu lumi, porojen
laidunpaikka, piha, tie tms.’ | ostjE ƒt 3axqr, P
/s3a xqr ’porojen t. hevosten polkema tanner’ ||
samJr /sexe ’kova lumi’, /sex%eri ’talvitie’ jne. — Sm
t. ka > ven murt. kégora, tégora ’runsasjäkäläinen
porolaidun’.
Paasonen 1903 s-laute 121–22 (lp ~ vog ostj), Äimä
1908 SUSA 25:1 20 (sm < lp), Kalima 1915 OLR 110 (sm
ka > ven), Lehtisalo 1928 SUST 58 127 (+ sam), T. I.
Itkonen 1943 KV 22 46, Joki 1952 SUST 103 54, SKES
1955 188 (sm > ven), UEW 1988 31 (? ostj ? vog).

kiekki (Lönnr 1874; PPohjanm Peräp),
kiekiäinen, kiekkinen ’jk lintu, et. lokki t. tiira /
ein Vogel (bes. Möwe, Seeschwalbe)’ ~ ka kiekki
’kalasääksi, Pandion haliaëtus’, t«siek«sa
’kalaniskijä’
< lpN Vcief |Vca, Vciek |Vca (In Kld) ’kalasääksi’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 20 (sm ~ ka; < lp), Wichmann
1911– 12 FUF 11 281, Kalima Vir 1928 111, SKES 1969
1178.

kiekko (Jusl 1745; yl.), murt. kieko (VR 1644
kiecoi; LounSm EPohjanm, paik. Häme KSm),
kiekka (JuslP; PSavo, paik. KPPohjanm Kain)
’pyöreä laatta, kehä, rengas / Scheibe, Diskus’,
kiekura ~ ink k%ekko ’kalojen tekemä sotkos
verkossa’ | ka kiekko, (Tver) kiekka ’pyöreä laatta,
pyörä, kehrä’, (kaE-au) kiehkoi ’ratas, pyörä;
kiekko, kurra’ | ly kiek (mon. kiekod, -kk-)
’pyörä’.
Deskr. sanoja, vrt. kiehkura.
Ojansuu 1918 KAÄH 44 (sm ~ ka), Mägiste 1928 Demin
149, Ruoppila Vir 1938 200, Hakulinen 1941 SKRK 1 117.

kiekku (Renv 1823; Kymenl) ’keinu /
Schaukel’, kiekkua (paik. LounSm Häme Kymenl
PPohjanm) ’heilua, keikkua, keinua’ ~ ka kiekku,
kiekkuo id.
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Deskr. sanue; mahdollisesti kontam. keinu t.
kiikku + liekku.
kiekua (Lönnr 1874; yl., ei Verml; et. kukon
laulusta) ’krähen’, (harv.) kiekkua, kiekata,
kiikata ~ ka kiek(k)uo ’kiekua’ | vi murt.
(Kuusalu) kiegutama (< sm) ’laulaa verkalleen’.
Onomat. sanoja; vrt. myös vi kikas ’kukko’, li
kik id.
kielas (Flor 1702; I- ja PSm), kieläs ’kielevä,
liukaskielinen, suulas / schwatzhaft’, kielastaa
’kieliä, lörpötellä, valehdella’ ~ ka kielas ’suulas,
kielevä; valehteleva’, kielastoa ’valehdella,
pettää’ | ly kielastada | ve kelastada id. (sm > lp
gieles, -llas- ’valhe; valheellinen, petollinen’).
Johd:ia s:sta kieli (ks. tätä), kuten ehkä myös
mdM kela/s ’kettu; viekas ihminen’.
Lönnrot 1854 Enare 228 (sm ~ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn
89 (sm ~ ve), E. Itkonen 1939 SUST 79 60 (lp ? < sm),
SKES 1955 188 (s.v. kieli: + ka ly ? md; lp < sm),
Ruoppila Vir 1964 24.
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sam), Setälä 1912–14 FUFA 12 32 (+ vog sam), Wichmann
1914–22 FUF 14 32–33 (+ ka), Setälä 1915 SUSA 30:5 53,
Lehtisalo 1933 FUF 21 32, Uotila 1938 SyrjChr 96, Liimola
Vir 1942 91–93, *Fuchs 1950 SUST 98 37–52, E. Itkonen
1953–54 FUF 31 179, 301, SKES 1955 188 (+ ly), FUV
1955 25, 144, Räsänen 1969 EW 248, Illitvs-Svitytvs 1971
OSNJa 346, *Janhunen 1981 SUSA 77:9 22, Häkkinen
1987 ES 101, *UEW 1988 144–45 (myös ostj ? vog).

kielo1 (Gan 1786; KPPohjanm Kain Peräp
Länsip), kiela (PKarj PSavo Kain), kielos (paik.
PPohjanm) ’pieni puinen viljamitta (1/8 tynnyriä) /
kleines hölzernes Getreidemaß’
< sk, vrt. joko ksk *sk%el%o- ’malja’ = mn skál,
nr skål jne. tai luultavammin < nr murt. (mm.
Länsip) skäl ’1/8 tynnyriä’. — Myös lpN
skiello, skiell%o, skello ’pytty’ < sk; edellisten
lisäksi vrt. mn skjóla ’pytty, kippo’.
Qvigstad 1893 NL 295 (lp < mn skjóla), Wiklund 1912 MO
5 220–22 (sm < ksk *sk%el%o), Karsten 1936 FmS 4 497–98,
SKES 1955 188 (sm < nr murt. skäl), Vries 1961 AnEW
481, *Sköld 1961 Kriterien 135.

kielo2 ks. kieli.
kieli (Agr; yl.) ’Zunge, Sprache; Saite’, kielevä,
kieleke, (demin.) kielo (nyk. yl. kasvinnimenä
Convallaria; Lönnr:n ehdottama), kielas (ks. tätä),
kieltää (ks. tätä) ~ ink k%eli ’kieli’ | ka kieli | ly
kiel(i), kieƒl ’id.; varstan liikuva osa; (rysän) nielu;
loukun t. lihdan kansipuu’ | ve keƒl ’kieli; loukun
tms. yläosa’ | va t«s%eli, t«s‰ıli ’kieli’ | vi keel | li k%eƒl
(g. k‰ıel) id.
= lp giellâ ’kieli; ansa, paula’ | mdE keƒl, M
käƒl ’kieli’ | votj syrj k{il ’kieli, puhe, sana’ | ?
vogE kälÜJamt-, I k^ﬁolqmt-, P (nunk-)k5alqmt’tiedustella, tarkkailla’ | ? ostjI köl, E ket, P kel
’sana; uutinen; kieli (Sprache)’ || samJr sie ’kieli’ |
T sieja | slk «s%e, «s‰ı, sä | Km (johd.) «sikä, «sekq | M
ka«ste | Taigi kä«stä id.
Samantapaisia sanoja on myös mm. alt
kielissä (kele, kile, kÜJalä).
Strahlenberg 1730 NOstT 147 (sm ~ votj syrj), Fischer
1768 SibGesch 163 (+ md), Lindahl & Öhrling 1780 LL
151 (+ lp), Ganander 1786 NFL 1 402 (+ vi), Sjögren
1832–33 GS 1 562 (+ va), Castrén 1844 EGS 10, Castrén
1845 EGTsch 63 (~ tvser), Sjögren 1849 MélR 1 212 (+ li),
Ahlqvist 1856 WotGr 132 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
89 (+ ve), Europaeus 1868 Suomi 2:8 36 (+ ostj), VW 1
1874 58, K. Donner 1911 Esit = 1916–20 SUSA 37:2 3 (+

kieltää (Agr; yl.; merk. itämurt. Pohjanm myös
’käskeä, kehottaa’) ’verbieten, (ver)leugnen;
befehlen’, kielto, kieltäytyä, kielteinen ~ ink k%eltÜJa
’kieltää; pyytää, kehottaa’ | ka kielteä ’kieltää,
evätä; estää, hillitä’ | ly kieƒlttä ’kieltää’ | ve ƒkeƒlta,
keƒlƒtä | va t«s%eltÜJa | vi keelda, keelata | li k‰ıeldq id. —
Ilm. sm > lp giel |det ’kieltää’.
Todennäk. johd. s:sta kieli, ks. tätä; alkumerk.
ehkä ’puhua, ilmaista’ tms.
Ganander 1786 NFL 1 403 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
228 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (~ va vi), Ahlqvist
1859 Anteckn 89 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 419 (+ li),
Hakulinen 1933 StF 1:2 180 (♦ kieli), E. Itkonen 1939
SUST 79 60 (lp ? < sm), SKES 1955 188, Plöger 1982 FUF
44 68, Häkkinen 1987 ES 101.

kiemura (JuslP, Gan 1786; etup. lounmurt. Satak
Häme KSm) ’kiehkura, mutka, koukero(inen) /
Spirale, Schnörkel; verschlungen’, kiemurtaa,
kiemartaa, kiemurrella, kiemaroita jne.; vrt. murt.
kiema (LounSm EPohjanm Häme PKarj PSavo
KSm Verml) ’mutka’, kiemu (Satak EPohjanm)
id. sekä toisaalta kiehkura (ks. tätä). Deskr.

SSA

sanoja. — Sm > lp kiemar, giemâr(dâk) ’kimppu,
nippu’, giemârdit ’sitoa kimpuksi’.
Wiklund 1896 SUST 10 164.

kieppi (yl.), kiepi (JuslP, Gan 1786) ’vyyhti,
kiemura, lenkki; lumikinos; eläimen lumeen
tekemä makuukuoppa; pyörähdys, mutka,
sotkeuma / Knäuel, Schlinge, Knoten;
Schneewehe; Tiergrube im Schnee; (schnelle)
Drehung’, kieppä, kieppa, kieppu id., kiepata,
kieppua ’pyöriä, heilua, keikkua’, kieputtaa,
kiepitä (1651) ’pyöritellä, kietoa’ ~ kaP kieppi
’lumikinokseen muodostunut kolo, jossa esim.
lintu oleksii’, kiepitä ’kinostaa lunta’, kieppeytyö
’kiertyä’.
Mahd. deskr. lähtöä, vaikkakin merkitykseen
on osittain ilm. vaikuttanut lpN Vciep |pâ ’pieni
lumikuoppa, missä esim. metsälinnut makaavat’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 5, 20–21 (sm ’makuukuoppa
lumessa’ < lp), SKES 1955 188, Posti Vir 1959 209, O.
Korhonen 1979 FUF 43 184–85.

kieri, -risu (LönnrLis 1886; Peräp Länsip)
’vaivaiskoivu, Betula nana / Zwergbirke’ ~ ka
kierikoivu id.
< lpN skier |re id.
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’kiertää (lankaa)’ | va t«s%ertÜJa ’kiertää’, t«s%ertüä
’kiertyä’ | vi keer (g. -u) ’pyöräys, käänne’, keeru
’pyörre, kurimus’, keeruline ’mutkikas, sekava’,
keerd (g. -u) ’kierto, pyörähdys, veto; kiero,
vino’, keeri (g. keerme) ’pieni pyörä, kehrä’,
keerida ’kieriä, pyöriä’, keerata ’kiertää, vääntää,
punoa, vetää’ | li k‰ıerq ’kiertää, kääntää; kieriä,
pyöriä’, k%erik ’vesipyörre’, k‰ıer(q), k‰ıermqz
’kierre, kierretty tervaköysi; puutoukka’, ? k%(er, k%(el
’vääryys; väärä, kiero, kavala’.
LpN gierre ’kierre, nuora, mutka’ ilm. < sm,
kun taas useimmat muut ims sanueeseen liitetyt
etäsukukielten sanat ovat kaiketi tähän
kuulumattomia. — Toisaalta on samantyyppisiä
(alkuaan kai deskr.-lähtöisiä) ilmauksia esitetty
varsin laajalti muistakin kielikunnista (mm. alt
taholta).
Ganander 1786 NFL 1 404 (sm ~ vi lp), Strahlmann 1816
Sprachlehre 248 (~ unk), Castrén 1844 EGS 139 (~ syrj),
Castrén 1849 Ostj 85 (~ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (~
va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve), Budenz 1867 NyK
6 386 (+ li), VW 1 1874 50, Paasonen 1909 MdChr 78 (~
md), Wichmann 1923–24 FUF 16 189 (+ ka; ~ tvser),
Turunen 1946 SUST 89 80 (+ ly), SKES 1955 188 (? md
tvser syrj + vog ? ostj ? unk), FUV 1955 88 (~ ? md ? syrj ?
ostj), Liimola Vir 1960 342–43 (vog toisin), TESz 2 1970
464–65, MSzFE 1971 354–56, Plöger 1982 FUF 44 69,
Häkkinen 1987 ES 102, UEW 1988 147–48 (myös lp vog
ostj unk).

Toivonen Vir 1930 339, SKES 1955 188, FUV 1955 114.

kieriä ks. kiero.
kiero (yl.) ’väärä, käyrä, vino, kierteinen (Raam
1642); karsastava; viekas, kavala (Elimaeus 1610)
/ schief, verdreht, gewunden; schielend;
betrügerisch’, kierä (JuslP), kieru (LounSm
EPohjanm) id., kierikka, –ä, -o ’kiekko’, kierukka,
kieriä, kierittää (Agr), kiertää (Agr), kiertyä,
kierre, kierros ~ ink k%ero ’kierä, tiukaksi kierretty
(lanka)’, k%errä ’kiero (esim. puu)’, k%erräkäs
’kierä (lanka)’, k%ert‰ıssä ’kieriä, kierähtää,
pyörähtää; vyöryä’, k%ertÜJa ’kiertää, vääntää’,
k%ertüä ’kiertyä, vääntyä’ | ka kiero ’kiero, väärä,
käyrä; tiera (kaviossa)’, kierä ’kierteinen,
kiemurainen (lanka); kiero, viekas’, kierie
’hankeutua’, kierteä ’kiertää, pyörittää, vääntää’,
kiertyö ’kiertyä, punoutua’ | ly kier ’kierä (lanka)’,
kierta ’kiertää (ympäri)’ | ve ƒker ’kierä’, kertta

kierre, -nuotta, kiertiäinen, kiertäjäinen
(kaakkmurt.) ’yksireitinen renkaan muotoon
laskettava nuotta / ringförmiger Zugnetz,
Ringwade’ ~ ink ka kierre | ly kierde id.
Johd:ia v:stä kiertää, ks. kiero. — Ims > lpT
k‰ırd ’järvinuotta’ ja ven murt. (jo 1453) kerevod,
keregod ’kierrenuotta’ (loppuosassa ven névod
’nuotta’ sanan vaikutusta); ven > ly kerevoda
’kierrenuotta’, ve ke/rekod, -goda ’hienosilmäinen
(muikku)verkko’.
Kalima 1915 OLR 55, 71 (ims > ven), Kalima 1923–24 FUF
16 167 (+ ka), T. I. Itkonen Vir 1936 291 (lpT < sm), Turunen
1946 SUST 89 80 (+ ly), SKES 1955 189, Kiparsky 1975
RHGr 3 88.

kiertää ks. kiero.
kierä ks. kiero.

SSA

kiesa (paik. kaakkmurt.) ’happamen
kaurakiisselin juuri; taikinan juuri / Sauerteig’ ~
ink kaE-au kie«sa | ve ƒke«za ’kiisselin hapatus’ | vi
murt. kees, keesa, kiis ’kaurajauhoista tehty ruoka’
< ven murt. ke«z ~ ke«s (g. ke«za) ’kaurajauhoista
tehty ruoka t. juoma’.
Kalima 1927 FUF 18 150–52, Kalima 1929 FUF 20 128–30
(ka < ven murt. ke«z jne.), L. Räsänen Vir 1957 204–05 (sm
~ ven kí«sa), Peltola Vir 1958 274–81 (+ ink ve; < ven ke«z
jne.), Must 1959 ESA 4 158 (+ vi murt.), Vuorela 1979
KpS 166.

kiesi (tav. mon. kiesit; yl.), myös kiessi(t), keisi(t)
(Gan 1786), keesi(t), kääsi(t) (JuslLis), kääsy(t)
’kevyet ajelurattaat / Karriol’
< vur nr schäs, murt. Sm sk%es, skÜJas jne. id. <
ransk engl chais(e) ’nelipyöräiset rattaat; (alk.)
tuoli’. — Samaa alkuperää ovat myös vi kääs (g. i), (Wied) sääs ja li t«s%e«z(-rattqd) ’kaksipyöräiset
vaunut’.
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vikkelä; viekas, mielistelevä’, kievastella (Flor
1702) ’liikkua nopeasti; viekastella, mielistellä’ ~
? kaP kievottaa ’viekottaa’ | ? vi murt. keeveldus
’rauhattomuus, eloisuus’, keevesk ’kevytmielinen,
mielistelevä’.
Etäsukukielistä (lp ja unk) ehdotetut vastineet
ovat epätodennäköisiä. Vrt. sen sijaan kiema
’kova halu, into, kiihko’ (PKarj KSm
KPPohjanm), kiemailla (yl.) ’keikistellä, häärätä
ympärillä’, kiemas (Eurén 1860) ’huomaamatta t.
salaa tarttuva, himokas’ sekä kiivas ja kiima.
Paasonen 1917 Beiträge 6 (kievas ~ kiemas), Äimä 1932
AASF B 27 427–28 (sm ~ vi lp), Toivonen Vir 1947 146–
50 (~ ka, ? unk kíván), SKES 1955 189, Lakó 1957 NyK 59
211 (unk ei tähän), TESz 2 1970 500, Plöger 1982 FUF 44
69 (? vi), EEW 1982–83 757.

kievari (JuslP; yl.) ’majatalo, kestikievari /
Gasthaus’.
Lyhentymä s:sta kestikievari, ks. tätä.

Ganander 1786 NFL 1 366, 380a, 386, Renvall 1810–11
Orth 63, Sjögren 1851 MélR 1 638, Wessman 1936 FmS 4
319, Karsten 1936 FmS 4 489, Streng-Renkonen 1938 Siiv
215, SKES 1955 189, Vuorela 1979 KpS 166.

kihara (JuslLis; yl., ei kaakkmurt.), kiherä
(kaakkmurt., paik. Pohjanm) ’kiehkurainen;
hiuskiehkura / lockig; Locke’ ~ ink kihh%erä
’kihara’ | ka kiherä, kihura | vi kihar id.
Deskr. alkuperää, vrt. kähärä.

kiesiä (PPohjanm Peräp Länsip) ’soutaa nuotta
parille kierteelle / das Zugnetz spiralförmig
zusammenrudern’
< lpN giessât ’kääriä, kietoa’.

Toivonen 1928 FUF 19 122, Saareste 1940 EKeel 19 152,
SKES 1955 189.

T. I. Itkonen Vir 1936 291–92 (sm < lp), Nesheim 1947
StSept 3 115, E. Itkonen Vir 1970 216.

kihdata (Gan 1786; yl.; LUus Häme Kain Peräp
harv.; Verml Ink ei tiet.), kihtaa (PPohjanm)
’vivahtaa, häivähtää, läikkyä (väri) / nuancieren’
< nr skifta id.

kietoa (Agr; yl., ei LounSm Verml Ink) ’kääriä,
verhota; piirittää, sitoa / um etw. wickeln,
einwickeln; fesseln’, kietaista, kieto, kietti, kiettu
(JuslP) ’käärö, nippu’.
Etäsukukielistä esitetyt vastineet eivät kuulu
tämän sanan yhteyteen. Sen sijaan sitä voidaan
ehkä verrata useisiin pyörittämistä ja ympyrää
tarkoittaviin samanalkuisiin sanoihin kuten
kiehtoa, kiehkura, kieppi, kiero ja kiertää.
Paasonen 1917 Beiträge 261 (sm ~ lp ostj), Äimä 1919
SUST 45 233–34 (~ ? ostj), Toivonen 1928 FUF 19 66 (~
? vog), Liimola 1933 SUST 67 249, SKES 1955 189.

kieva (PKarj) ’kova halu, into, kiihko / Lust,
Eifer’, kievas (Jusl 1745) ’nopea, sukkela,

Renvall 1823 SSK 1 118, Tunkelo Vir 1920 105, Karsten
1943 FmS 9:2 198, SKES 1955 189.

kihelmöidä (Gan 1786; yl., ei Verml Ink)
’kutkuta, syyhytä, karvastella, kirvellä / jucken,
prickeln’, kihelöidä (hämmurt.), kihermöidä (paik.
lounmurt.), kiheltää (EPohjanm), kihertää
(EPKarj) id. ~ vi kihel(e)da, kihleda id.
Deskr. sanoja, vrt. kihistä.
SKES 1955 189, EEW 1982–83 800.

kihenki (Gan 1786; paik. hämmurt. Pohjanm),
kihinki (hajat. eri tahoilla) ’vyö, -hihna,
kaulapanta / Gurt, Halsband’

SSA

< nr gehäng ’(sotilas)vyö’ < saks Gehänge
’olkavyö, kannatin’.
Renvall 1823 SSK 1 188.

kihermä (itämurt., paik. Häme), kihelmä
(hämmurt.), kihermitsä (kaakkmurt.) ’ryhmä,
rykelmä, joukko / Gruppe’ ~ ka kihermä, kihermö
’joukko, parvi’, kihermöijä ’parveilla, pyöriskellä
ympärillä’ | vi kiha ’parvi’.
Deskr. sanoja, vrt. kihistä.
kihistä (Raam 1642; yl.) ’sihistä; kuhista; syyhytä
/ zischen; wimmeln; jucken (intr.)’, kihahtaa;
kihu ’vilske, hyörinä, kiire’ ~ ka kihissä ’kihistä,
sihistä, pihistä; vilistä, kuhista’, kihahtoa; kihota
’kihistä, kuhista’ | vi kihiseda ’vilistä, kihistä’,
kihada id.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. kihelmöidä,
kihermä sekä kiihkeä.
Ganander 1786 NFL 1 405a (sm ~ vi), SKES 1955 189.

kihla (Agr; yl.), us. mon. kihlat, olla kihloissa
jne. ’sulhasen morsiamelle kihlauksen merkiksi
antama lahja t. pantti, us. sormus; kihlaaminen,
kihlaus(aika); (paik. kaakkmurt.) veto; (Verml)
loitsu; / Verlobungsring, -geschenk;
Verlobung(szeit); Wette’, kihlata, kihlaus
(kumpikin jo Agr), kihlautua, kihla(ja)iset, yhd.
kihlakunta (ks. tätä) ~ ink kihla ’kihla’: on kihlois
| ka kihla ’veto, veikka; (tav. mon.) kihlat’, kihluo
’kihlata’, kihlautuo, kihlavuo ’kihlautua’ | ly
kihl((e) ’veto’, (mon.) kihlad ’kihlat’ | ve ƒkehl, ƒkihl
’veto’ | va t«sihla ’kihla’, t«sihlago ’laskiaistiistai’ |
vi kihl (g. -a) ’veto; pantti; huomenlahja, kihla;
kosinta, kihlaus’, kihlata ’kihlata, kosia’,
kihl(at)us ’kihlaus’ | li k‰ıC l ’pantti; kihlaus’ (> latv
;k‰ıle ’pantti’), k‰ıC lq ’pantata; kihlata’, k‰ıC lnik5a
’panttivanki’
< germ, vrt. mn gísl, mr g‰ısl, mys g‰ısal
’panttivanki’. — LpN gihle (Pi Lu In)
’kihla(lahja)’, gihledit ’kihlata’ < sm.
Ganander 1786 NFL 1 406 (sm ~ vi), Lindström 1859
KeltGerm 186 (sm kihlakunta < germ), Thomsen 1869 GSI
124 (sm ~ ve vi li; < germ; lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH
253 (+ ka va), Karsten 1915 GFL 148 (< germ), SKES 1955
189 (+ ly).
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kihlakunta (Martti n. 1580) ’lääniä pienempi
verotus-, hallinto- ja lainkäyttöalue; (nyk.)
tuomarin toimialue / Gerichtsbezirk’ ~ vi
kihelkond, (1200-luv.) kile-, kili-, kylegunda
’(kirkko)pitäjä, seurakunta’; alkuosana kihla (ks.
tätä). — Käännöslainana sm > mr giszlalagh,
gisslalag(h) ’karjalainen »veropitäjä»’, mm.
Pähkinäsaaren rauhankirjassa (v. 1323)
merkitsemässä Savolahden, Jääsken ja Äyräpään
»karjalaisia kihlakuntia».
Thunmann 1772 Untersuch 19 (sm ~ vi), Jõgever 1913
EKirj 8 4 (samoin), Jaakkola 1926 HTutk 7 198 (mr < sm),
*Vilkuna Vir 1951 259–73, SKES 1955 189.

kihnata (Jusl 1745; länsimurt.) ’hangata, hiertää /
schaben, reiben’, kihnustaa (Martti n. 1580),
kihnuttaa id. ~ ka kihnuttoa ’kihnuttaa’ | vi murt.
kihnata, kihnutada id. (vi ja ka sanat ehkä < sm).
Deskr. sanoja.
EEW 1982–83 802 (sm ~ vi).

kiho (Eurén 1860; savmurt. PPohjanm Peräp)
’kupla, pore / Blase, Bläschen’, kihota ’tihkua’
~ ka kiho ’pore, kupla’, kihota ’kihota, tihkua’ | ?
vi kihu ’hiukkanen, siru; vihmasade; pieni itikka’.
— Tähän yhteyteen kuuluu myös kasvinnimi
kihokki (Drosera; Lönnr 1860). Nimitys johtuu
lehden pintaan tihkuvasta tahmeasta nesteestä.
SKES 1955 189 (sm ~ vi).

kihti (Gan 1788 gichti; ISm Pohjanm), murt.
myös kifti, skifti, jihti, ihti, nihti ’luuvalo,
reumaattinen särky / Gicht’
< nr gikt, rinn. myös gicht, ikt ’kihti’ < kas t.
saks gicht, murt. jicht (> vi murt. jihti) id.
Lönnrot 1874 SRS 1 617 (sm < nr), Karsten 1936 FmS 4
499, Hellquist 1939 SEO 280, SKES 1955 189.

kihveli (Gan 1786 kyhweli; yl., ei PSm Verml
Ink), murt. kiffeli, kyhveli, kehveli, sihveli ’luontit. rikkalapio / Schaufel’
< nr (vur) skyffel ’kihveli, lapio’ = nt skuffel <
kas schuffel(e) jne. — Germ taholta myös vi
kühvel ’lapio, kihveli, kauha’.

SSA

Renvall 1823 SSK 1 242 (sm < ruots), Akiander Suomi
1845 331, Karsten 1943 FmS 9:2 198 (samoin), SKES 1955
190, EEW 1982–83 1167.

kiides (Lönnr 1874), murt. (etup. PKarj Kain)
kii(j)es (Eurén 1860), kides, kiidas ’maakolo, et.
ketun t. mäyrän pesäkolo; (Lönnr myös)
mehiläiskenno / Höhle, Fuchs-, Dachsbau; Wabe’
~ ka kiijes (? < sm) ’ketunpesä’
< germ (ksk) *h‰ı∞dez, h‰ı∞diz, vrt. mn hí∂(i)
’karhun talvipesä’, mr h‰ıSe, nr ide, vanh. kiel. hide
’karhun, mäyrän tms. pesä’.
Wiklund 1912 MO 5 241 (sm < germ), Karsten 1915 GFL
85, Karsten 1936 FmS 4 499–500.

kiihkeä (yl.), kihkeä (LPetri 1656; länsimurt.)
’kiivas, hanakka; innokas; kova, ankara, tuima,
raju / leidenschaftlich; heftig, hitzig, eifrig’,
kiihko, kihko, kihka ’halu, into, himo, vimma’,
kihku ’id., syyhy’, kiihottaa, kihottaa (Agr
kihoitta, kihotuxist) ’elvyttää, innoittaa; villitä’,
kihkata (Lönnr 1874) ’olla innokas, kiihkeä’ ~ ink
k‰ıhoitt5a, k‰ıhutt5a ’karkoittaa’ | ka kiihku ’kiihko,
kova into’, kiihistyö ’kiihtyä’ | va t«sihga ’kutka,
syyhy’, t«sihgutt5a ’kutkuttaa’ | vi kihk (g. kihu)
’kipu, vihlaisu; kiivaus, kiihtymys; himo, into,
halu’, kihu ’himo, halu’, kihutada ’yllyttää, villitä,
kiihottaa’.
Samaa sanuetta lienevät myös kiihtyä (1766),
kihtyä, kiihtua ’yltyä, kiivastua’, kiihtää, kihtää
’kiihottaa, yllyttää’ ~ ka kiihtuo, kiihtyö ’kiihtyä,
yltyä’. — Sm > lpN gik |tet (In Ko) ’houkutella,
saada houkutelluksi’, gik |tut ’tulla houkutelluksi’.
Sanueen alkup. merkitys on voinut olla
’kihinä, kutka, syyhy’, jolloin se näyttää deskr.lähtöiseltä, vrt. kihistä.
Ganander 1786 NFL 1 406a (sm kiihottaa ~ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 132 (+ va), VW 1 1874 32, Wiklund 1894
LpChr 78 (+ lp), SKES 1955 190 (lp < sm), T. Itkonen Vir
1987 170, 182 (+ ink ka; ~ kihistä).

kiihtelys (PKarj), kihtelys (Ljungo 1609)
’kappalemitta: 25 t. 40 kpl turkiksia, tav.
oravannahkoja / alte Maßeinheit: Zimmer, 25 od.
40 Stück (Eichhörnchen-) felle’ (> lpLu kihttalis,
In kittalas ’40 kpl oravannahkoja’).
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Voi olla samaa deskr.-sävyistä sanapesyettä
kuin (LUus EHäme) kihkel(l)ys ’rykelmä, ryväs’.
— Vrt. myös kihermä.
T. I. Itkonen 1946 FUF 29 67 (lp < sm), SKES 1955 190,
T. Itkonen Vir 1987 171 (~ kihkel(l)ys).

kiikari (Alm 1708; rannikkomurt.) ’Fernglas’ ~
ink k‰ıkari id.
< nr kikare < as k‰ıker id. (> vi kiiker, li k‰ıkqr).
— LpN kiikar (E Pi Lu In Ko) ’kiikari’ < sm t. sk.
Lönnrot 1874 SRS 1 619 (sm < nr), Qvigstad 1893 NL 169
(lp < sk), Karsten 1915 GFL 164–66 (sm < nr), SKES 1955
190.

kiikastaa ks. kiikki.
kiikkerä (JuslLis; joks. yl.), kikkerä (Jusl 1745),
kikkeri ’epävakaa, huojuva, vaappuva (et. vene) /
wakkelig, schaukelig (bes. Boot)’, kiikertää
(EPohjanm), kikkeröidä ’huojua, heilua’ ~ ? vi
kikerdada ’kyyristyä, kyykistellä, piehtaroida,
kieriskellä’ | li kikr5a ’kiikkerä (vene)’.
Deskr. sanoja, vrt. ka kiikalleh ’kallellaan, een’, sm (etup. länsimurt.) kiikata ’keinua, kulkea
keinahdellen, ontua’ ja kiikku, ks. tätä.
Hakulinen 1933 StF 1:2 134 (kiikkerä ~ kiikku), Kettunen
1938 LivW 125 (sm ~ li), Saareste 1953 Suomi 106:3 15 (+
vi), SKES 1955 190.

kiikki (Eurén 1860 kiikka; yl., ei Verml Ink)
’pula, ahdinko / Verlegenheit, Klemme’, olla
kiikissä, jäädä kiikkiin. Vrt. murt. (LUus Häme)
kiikki ’puu, johon turkiseläin ripustetaan
nylkemistä varten’. Samaa sanuetta lienee myös
etup. kuvaannollisesti käytetty v. kiikastaa ’olla
kiinni jstak’.
kiikku (JuslP, Gan 1786; LounSm itämurt.
Pohjanm), kiikka (Suomenl. saaret) ’keinu, liekku
/ Schaukel’, kiikkua (1688; yl.), kiikuttaa; kiikkuri
’keinutuoli’ ~ ka kiikku ’keinu, kiikku’ (? < sm),
kiikkuo ’keinua, kiikkua’ | va t«s‰ıkku ’keinu, kiikku’
| vi kiik (g. kiige, -gu, -ga) ’id., kehto’, kiikuda
’kiikkua, keinua’, kiikur ’keinuja; keinutuoli’.
Todennäk. deskr. alkuperää, vrt. myös
kiikkerä.

SSA

Ganander 1786 NFL 1 407a (sm kiikkua ~ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 132 (+ va), Turunen 1949 KalSk 97 (+ ka),
SKES 1955 190.

kiila (Lönnr 1874; yl. paitsi Verml Ink, joissa
kiili) ’vaaja; vaatteen levityskaista / Keil;
Zwickel’, kiilata ~ ink k‰ıla | ka kiila ’kiila’ (nämä
kaiketi < sm) | vi kiil (g. kiilu, -i, -o) ’kiila,
huhmaren survin, petkel, nuija’ | li k‰ıƒl ’kiila’, k‰ıƒlq
’kiilata’
< germ *k‰ıla-z, vrt. mys kas k‰ıl (vi ja li sanat
todennäk. tästä), mr nr kil, murt. Sm kile ’kiila,
vaaja’. — LpN murt. kijll3a ’kiila’ < sm t. sk.
Lönnrot 1874 SRS 1 620 (vrt. nr ven), Toivonen 1917
SUSA 34:2b 19 (sm vi li < germ), Karsten 1936 FmS 4 500
(< nr murt.), Lagercrantz 1939 LpWsch 382 (lpN murt. <
sk), SKES 1955 190.

kiiliäinen (Flor 1678; E- ja KSm), kiilikärpänen
(PSatak PHäme, paik. lounmurt. EHäme) ’hevostai nautapaarma; saivartaja / Dasselfliege;
Bremse’, kiiletä, kiiliä (Agr »Sille Israel hen
kylipi ninquin härilinen Läheme»; E- ja KSm)
’juosta vauhkona ympäriinsä (kiiliäisten
ahdistamana; lehmä t. härkä)’, kiilimöidä
(itämurt. Häme) ’kirvellä, pistellä, polttaa,
pakottaa’ ~ ink k‰ıliäin ’paarma, kiiliäinen’ | vi kiil
(g. kiili, -u) ’sudenkorento; heinäsirkka; paarma’
(> nr murt. Vi k‰ıl ’paarma’), kiin(lane) ’paarma’
(> latv ;k‰ıne ’hevoskärpänen’)
? < baltt, vrt. liett gyl˜ys (< *g‰ılias) ’paarman t.
mehiläisen piikki; hevospaarma’ (v:stä gélti
’pistää’, josta myös gìlti ’alkaa kovasti särkeä’,
gilùs ’tuskallinen, kipeä’). — Deskriptiivisyyttä
osoittavia sivumuotoja sm:ssa ovat (murt. ja
Lönnr 1880) piiliäinen ja tiili ’paarma’.
Ganander 1786 NFL 1 408 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
261 (vi > latv), Mikkola Vir 1906 78 (ims < baltt),
Toivonen 1929 FUF 20 67 (sm ~ ostjI küƒl, E k#oƒtq ’poron
nahan alla pesivä toukka’), SKES 1955 190 (< baltt t. ~
ostj), UEW 1988 156– 57 (? sm ~ ostj).

kiiltää (Agr; yl.) ’kimaltaa, loistaa / glänzen’,
kiiltävä, kiilto, kiillottaa, kiilustaa, kiille (uud.
1867) ~ ka kiilteä, kilteä, kiltteä ’kiiltää, välkkyä,
loistaa’ | va t«s‰ılata (prs. t«s‰ılt5ab), Kukk k‰ılt5assa
’kiiltää’ | vi kiilata ’loistaa, kiiltää’, kiilas ’sileä,
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loistava’ | li k‰ıƒlƒtq ’häikäistä, sokaista’, k‰ıƒlaz
’sileä, liukas’, k‰ıƒlastq ’tulla sileäksi, kiiltää’
= lpLu kilt%et (E Pi In) ’kiiltää, loistaa’ (sen
sijaan ainakin lpN murt. kil |tet id. < sm).
Samaa (mahd. alkuaan deskr.) sanuetta ovat
myös kiilua, kiilu (k.-silmä), kiilustaa, kiilostaa ~
ink k‰ılua ’kiilua’, k‰ılava ’kiiltävä’ | ka kiiluo
’kiilua, hohtaa, tuikkaa’ | vi kiiluda ’loistaa’ (? <
sm), kiilustada id. Vrt. myös kilo2.
Qvigstad 1881 Beiträge 71 (sm ~ lp gil |dat), Kettunen 1938
LivW 134 (sm ~ vi li), Lagercrantz 1939 LpWsch 296 (sm
~ lpE), SKES 1955 190 (+ ka), Plöger 1982 FUF 44 70 (sm
~ lpE Lu In; lpN < sm).

kiima (As 1734; yl.) ’parittelunhalu; soidin; himo
/ Brunst, Balz; Begierde’, kiimainen, kiimata,
kiimoa ~ ka kiima ’lintujen soidin(paikka); kiima,
parittelunhalu; halu, himo, kiihko; touhu, puuha;
leikki, peli’, kiimie ’olla kiimassa’ | ly k‰ım((e)
’kiima, soidin’, k‰ımidä ’kiimailla’ | ve kim ’kiima,
soidin’, kimda ’olla soitimella’ | vi kiim (g. -a)
’kiima, himo’, kiimata ’olla kiimainen, himokas’
joko ? = lpN giei |bme (U Pi Lu) ’(eläinten)
kiima-aika’, giei |bmât ’paritella’ (ainakin lpN
gibme (Lu In) ’kiima’, gibmât ’paritella’ < sm)
tai todennäköisemmin nominaalijohdos
verbivartalosta *kii-, joka = lpN gikkât (Lu In Kld
T) ’paritella; lähennellä; soida (linnut); taikoa
(vsamaani)’ | syrj kojn{i ’olla soitimella’, turn{i-kojn{i
’taikoa, ennustaa’ | vogE kij-, I L kÜJaj-, P kaj- ’olla
soitimella; laulaa taikalaulua’, E I L kim ’(teeren,
metson) soidin’ | ostjI köj–, E k#ej- ’olla soitimella
(linnut)’, P koj- ’ennustaa, taikoa laulamalla’ | unk
kéj ’halu, hekuma, nautinto’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 147 (sm ~ lpR kima, kibme),
Ganander 1786 NFL 1 408 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 70 (sm ~ lp giei |bme), Setälä 1890–91 ÄH 491 (+
ve), Kannisto Vir 1933 418 (+ vog kim), Toivonen Vir 1934
105 (+ syrj kam ’soidin’; lp gibme < sm), SKES 1955 190–
91 (+ ka ly), FUV 1955 89, UEW 1988 143 (lp gikkât ~ syrj
vog ostj unk), Sammallahti 1988 UrLang 543 (ims kiima
kuuluu nominaalijohd:na näiden yhteyteen), *Sivula 1989
Lintu 80–84 (samoin).

kiinni (Agr; yl.) ’geschlossen, zu; fest’,
kiinnittää, kiinnike ~ ink k‰ın ’kiinni’, k‰ınittÜJa
’kiinnittää’ | ka kiini ’kiinni’, kiinitteä
’kiinnittää, lujittaa, kiristää’ | ly ki7nd'i, k‰ı7nd'i

SSA

’kiinni’, ki7nd'ittädä ’kiinnittää’ | va t«s‰ıni(g)
’kiinni’ | vi kinni, murt. kindi id., kinnitada
’vakuuttaa, lujittaa, kiinnittää’
= lpN giddâ (E U Pi Lu In Ko Kld) ’kiinni;
asti’. Ks. myös kiinteä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 150 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 408a (+ vi), Setälä 1890–91 ÄH 217 (+ ink ka va),
Tunkelo Vir 1925 138 (+ ly), SKES 1955 191.

kiinteä (Agr; yl.), murt. (paik. hämmurt.
Pohjanm) kinteä ’kiinni oleva, kiintonainen;
tiivis, tiukka, ahdas / fest, stramm’, kiintyä,
kiinnostua, kiinnostaa, (mielen)kiintoinen,
kiintoisa; kiintiö, kiinteistö ~ ink k‰ıntiä ’kiinteä,
tiukka’ | ka kiintie ’kiinteä, tiukka, ahdas; ankara,
kova; saita, itara’ | ly ki7nd'ed ’ahdas, tiukka’ | vi
kindel ’luja, luotettava’
= lpN gid |dâd, gid |dis (Lu In Ko Kld) ’kiinteä,
vaikeasti liikkuva; vuolas (virta); kitsas’.
Samaa sanuetta kuin kiinni, ks. tätä.
VW 1 1874 71 (sm kiinteä, kiinni ~ vi kindel, kinni, lp
gidda), Qvigstad 1881 Beiträge 70 (sm kiinteä ~ lp
gid |dâd), SKES 1955 191 (+ ka ly).

kiipeli (Lönnr 1874; yl., ei Verml), murt.
kiipele (KSm), kiipale (paik. EHäme LUus) ’pula,
ahdinko / Verlegenheit, Klemme’ ~ li kib‰ıƒl
’vaikeus, este’ (> latv ;kibele id.)
joko < ven gíbeƒl ’turmio, onnettomuus’
tai < vur kib(b)el, nr käbbel ’kinastelu, riita’
(< as kibbel ’riita, kiista’).
Lönnrot 1874 SRS 1 624 (sm < ven), Ojansuu Vir 1904 111
(samoin), Kettunen 1938 LivW 122–23 (li latv < as, sm <
ven), SKES 1955 191, Plöger 1973 RL 73, Kiparsky 1975
FUF 41 185 (sm li latv < as mr).

kiira (1833; kaakkmurt. PKarj), kiiri ’vaa’an,
kellon tms. punnus, paino / Gewicht’ ~ ink k‰ıra
’punnus, paino’ | ka kiira | ly g‰ır(e id.
< ven gírja ’punnus, puntti’.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Lönnrot 1874
SRS 1 625, Mikkola 1894 SUST 8 57, 76 (sm ka < ven),
Kujola 1944 LyS 54 (ly < ven).

kiiras1 (Koll 1648 »kiras ia äkillinen tuittu»;
murt. hajat.) ’kova, ankara, äkillinen,
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tuskainen; kiivas, kiihkeä / heftig; hitzig’, kiiro
’kova kipu’, kiiri (KPPohjanm Kain Peräp Länsip
Verml): kiirillään, kiirissä ’vihaisella tuulella,
ärtynyt; varuillaan’ ~ vi kiiras ’levoton, epävakaa,
kiireinen, tulinen, himokas’
< germ *g‰ıraz ’halukas, ahnas, himokas’, vrt.
mys kys g‰ır > ns Geier ’korppikotka’, mys g‰ıri, kys
g‰ıre ’ahne, perso; saita, kitsas’.
SKES 1955 191 (kiiras1 = kiiras2), Koivulehto Vir 1974
123 (kiiras1 erikseen < germ).

kiiras2 ks. kiirastorstai, kiirastuli.
kiirastorstai (murt. yl.), rinn. kirs(i)torstai
(1654), kiristorstai (Alm 1763), kiirotorstai
(1774) ’pääsiäistä edeltävä torstai /
Gründonnerstag’
< mr *sk‰ırsla-S%orsdagher = mn skíra-, skíriSórsdagr, nr skärtorsdag ’kiirastorstai’, oik.
»puhdistuspäivä», alkuosana sama ’puhdas’merkityksinen sk sana kuin sanassa kiirastuli, ks.
tätä.
Rajalenius 1654 ChristSaarnat I 2b (sm < ruots), Renvall
1823 SSK 1 195 (samoin), Koskimies Valvoja 1891 8
(kansanetym. yhdistynyt sanaan kiiras1), Karsten 1902–03
FUF 2 195–96, Toivonen 1955 SanaSan 39–41, SKES 1955
191.

kiirastuli (Agr; yl.), murt. ja vanh. kiel. myös
kiristuli, kiiras-, kirisvalkea ’paikka, missä sielut
kuoleman jälkeen puhdistetaan / Fegefeuer’.
Alkuosa lainaa, jälkiosa käännös samaa
merkitsevän nr skärseld ja mr skærseldher
sanojen oletetusta rinnakkaismuodosta
*sk‰ırslelder, josta mn skírslareldr, käännös lat
nimityksestä ignis purgatorius ’puhdistustuli’. —
Samasta sk sanueesta (mn skírr, nn mr skir
’puhdas, kirkas’, nr skira ’sulattaa, puhdistaa, et.
talia’) erillisiä lainoja ovat sm kiira (Lönnr
1874, ei tietoja murt.) ’puhdas’, kiirata
’puhdistaa (rasvaa)’; kiirastua, kiiraintua (paik.
EHäme) ’puhdistua (rasva)’.
Renvall 1823 SSK 1 190, 195 (sm < ruots), Koskimies
Valvoja 1891 8 (kansanetym. yhdistynyt kiiras1 ja kiristää
sanoihin), Streng 1915 NRL 63 (sm < germ *sk‰ıris),
Toivonen 1955 SanaSan 41, SKES 1955 191.

SSA

kiire1 (Raam 1642; murt. hajat.) ’päälaki, (harv.)
niska / Scheitel’, kiira (Peräp Länsip) ’poron t.
härän päälaen korkein kohta’ ~ ink k%ero: otsak.
’otsa’ | ka kiiruluu ’otsaluu’, ott«sakiiru ’paikka
keskellä otsaa, otsapaikka; pää’ | va otsak‰ıro
’hiusmarto’ | vi kiire (g. kiire t. kiirde), kiir (g. -u, –
a), kiird (g. kiiru) ’päälaki; niska’, kiirg (g. kiire)
’niska’ | li kiC r ’takaraivo, päälaki, niska’‚ «sk‰ır id.
(tässä ehkä latv «s;k‰ıre ’päälaki’ sanan vaikutusta).
Kettunen 1938 LivW 129 (sm ~ vi li), Saareste 1953 Suomi
106:3 15, SKES 1955 191, Nirvi 1962 SUST 125 365 (+
ink).

kiire2 (1657; etup. I- ja PSm), kiiru (Agr;
LounSm hämmurt. EPohjanm), kiirus (PSatak
EPohjanm) ’Eile, eilig’, kiiruhtaa (Agr), kiirehtiä;
murt. (Peräp Länsip) kiirata ’kiirehtiä, hoputtaa’;
kiireinen ~ ink k‰ırehtiä ’kiirehtiä’, k‰ırekäs
’kiireinen’ | ka kiireh ’kiire, kiireinen’, kiirehteä,
kiirehtie ’kiirehtiä’ | ly k‰ıreh ’kiire’, k‰ırehtädä, tada ’kiirehtiä’ | ve k‰ıruh, kiruh ’kiire’, kiruhƒtƒta
’kiirehtiä’ | va t«s‰ıre ’kiire’, t«s‰ır%essi ’kiireesti’ | vi
kiire, kiires (g. kiire) ’kiire, nopea’, kiirus ’nopeus,
vauhti’, kiirestada, kiirustada ’kiirehtiä,
jouduttaa’. — Sm > nr murt. Sm kiiru ’kiire’ ja
lpIn kiiras (Ko Kld) ’kiire; nopea’.
Koska kiire sana muodollisesti näyttää
johdokselta, voitaisiin kantasanan edustajana
ehkä pitää verbiä kiiriä, joka voi olla deskr.
alkuperää, vrt. kiitää.
Ganander 1786 NFL 1 409a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
133 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 315 (+ ka ve), Rapola 1924
SUST 52 232 (vartalotyyppien levikistä), Hakulinen Vir
1933 164–65 (~ kirki), SKES 1955 191 (+ ly).

kiiri (Lönnr 1874; ei tietoja murt.), kirri, kirra
(Jusl 1745) ’tiira / Seeschwalbe’ ~ vi kiir (g. -u),
kira id. | li k‰ır, k‰ırkaj5ag ’pieni lokki’ (vi t. li >
latv ;k‰ıre, ;kiris, ;k‰ır(l)is ’naurulokki’).
Onomat. sanoja, kuten myös tiira, ks. tätä.
Thomsen 1890 BFB 262 (sm ~ vi li; > latv), Kettunen 1938
LivW 135, SKES 1955 191.

kiiriä ks. kiire2.
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kiiruna (LönnrLis 1886; Peräp Länsip),
kieruna (Lönnr 1874) ’eräs kanalintu, Lagopus
alpina t. mutus / Schneehuhn’
< lp g‰ırun ’kiiruna’.
Lönnrot 1886 Lis 61 (sm < lp), Äimä 1908 SUSA 25:1 21,
SKES 1955 192.

kiisa (LönnrLis 1886; Peräp Länsip) ’lappalaisten
käyttämä vakka t. iso rasia; arkku / Schachtel;
Kiste’
< lpN gii |sa (E Pi Lu In Ko) ’kannellinen
t. kanneton pyöreä t. soikea vakka’.
Sirelius 1919 KansanomKultt 1 362 (sm < lp), T. I. Itkonen
1948 SmLp 1 306, SKES 1955 192.

kiiski1 (Jusl 1745; yl.), kiiskinen (Schr 1637;
et. lounmurt. KPPohjanm) ’pieni kala, Acerina
cernua / Kaulbarsch’ ~ ink k‰ıski | ka kiiski, kii«skoi
| ly ki«ski7ne | vi kiis, kiisk (g. kiisa) | li k‰ı«s id. — Li
> latv ;k‰ısis ’kiiski’, vi > Balt saks kisse, kiesse id.
Donner 1879 Verwandtschaft 23 (sm ~ li), Thomsen 1890
BFB 262 (+ vi; ims > latv), Paasonen 1917 Beiträge 235 (+
slk k5as(s)a ’kiiski’), Mägiste 1928 Demin 150 (+ ka), N.
Sebestyén 1935 NyK 49 38, SKES 1955 192 (+ ly), Joki
Vir 1955 278 (slk ei tähän), K. Sal 1965 NyK 67 343–44 (+
unk küsz ’pieni kala’), TESz 2 1970 694, MSzFE 1971 368,
UEW 1988 161–62 (? ims ~ unk).

kiiski2 (Eurén 1860; Peräp Länsip)
’kovakuoriainen t. muu hyönteinen / Käfer’
< lpN gik |sâ (Lu In Ko T) ’musta
tuhohyönteinen, koi’. — LpN murt. kijske
’toukka’ < sm.
Genetz 1896 ETV 19, 45 (sm ~ lp gik |sâ), Paasonen &
Donner 1926 OstjW 44 (lp ~ ostjE xaxqs ’koi’),
Lagercrantz 1939 LpWsch 293 (lp kijske < sm), SKES 1955
192 (? sm < lp).

kiisseli (Eurén 1860; yl., et. kaakkmurt. Ink),
murt. myös kiiseli, kisseli, kiiselli ’hapattamalla
tehty puuro; sakeahko marjakeitto / Kissel,
Flammeri; rote Grütze’ ~ ink k‰ısseli
’hyytelömäinen marja- tai kaurajauhokeitto’ | ka
kiisseli ’hapahko hyytelö’ | ly k‰ıseƒl | ve kiseƒl
’kiisseli’ | va (Kukk) k‰ısseli | vi kissell, murt.
kiisel, kissel ’hapan jauhopuuro, kaurakiisseli’ | li
k‰ısql id.

SSA

< ven kiséƒl ’hapahko jauhopuuro; hyytelö’,
johd. sanasta kíslyj ’hapan’. — LpLu kiselli
’eräänlainen lihakeitto’ < sm.
Lönnrot 1874 SRS 1 626 (sm < ven), Ratas 1917 EKirj 12
222 (vi < ven), Kalima 1952 SlS 98 (+ ka ly ve), SKES
1955 192, Plöger 1973 RL 73.

kiista (Agr; yl., et. ISm) ’väittely, riita, kinastelu;
kilpa / (Wett)streit’, kiistää, kiistellä ~ ink k‰ıstaajo ’kilpa-ajo’, k‰ıssellä ’kehua’ | ka kiista ’kiista,
riita, kilpa’, kiisto ’kiista, kinastelu’, kiisteä
’väittää, kiistellä’ | ly k‰ı«st ’kiista, kina, kilpa’,
k‰ı«städä ’kiistää, kinata’ | va t«s‰ıssa ’kilpa’: t«s‰ıs5a
’kilpaa’, (Tsv) t«s‰ıss(el(e- ’kiistellä, kilpailla’. — Vi
murt. kiista- ’tehdä kilpaa’ kuten myös lpN murt.
kii |stalit ’kiistellä’ ja lpIn ki«stoj (Ko) ’kilpaa’ <
sm.
Ahlqvist 1856 WotGr 133 (sm ~ va), Ojansuu 1907 KKO
76 (+ ka), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 11 (+ lp), Äimä
1919 SUST 45 156 (lp < sm), Kalima Vir 1941 206–09 (? <
baltt), SKES 1955 192 (+ ly; vi murt. ? < sm).

kiisu (Lönnr 1874; ei tietoja murt.) ’metallien
rikkiyhdistemineraaleja: kupari-, rikkikiisu /
Kupfer-, Schwefelkies’
< nr kis (1685), nt kis ’kiisu’ < ns Kies < kys
k‰ıs ’karkea hiekka’.
Wiklund 1917 IF 38 100, Karsten 1943 FmS 9:2 201.

kiita (JuslP; Satak PHäme EPohjanm, paik.
lounmurt.), kiitta, kiiti ’päreistä, tuohiliisteistä
tms. tehty levy, alusta, ritilä; kalapadon liistelevy
/ Unterlage’, kiitiäinen ’palvattu lämmin liha’
< sk, vrt. mn skí∂, skí∂a ’halkaistu puu, halko;
suksi’, mr skidh id., nr murt. Sm skid
’hedelmälitu; katkaistu kattomalka, heinähäkin
liiste; suksi’.
Toivonen 1914–22 FUF 15 83 (sm < sk), SKES 1955 192.

kiitsu (Eurén 1860; ei tietoja murt.), kitsu (Lönnr
1874) ’kuivattu pikkukala, et. kuore / kleiner
getrockneter Fisch, bes. Stint’ karjalaisperäinen
sana, vrt. ka kit«su ’pieni kala, (uunissa) kuivattu
kala; uunissa kuivatut naurisviipaleet’ | ly kid' ∆«zu
’uunissa kuivattu naurishauta’. Jos merk. ’pieni
kala’ on alkuperäinen, voi kyseessä olla deskr.
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sana. Sm murteista tähän on yhdistetty kittinen
’kuore’.
Nirvi 1944 Sanankieltoja 195 (Lönnr kitsu ~ ka ly), SKES
1955 192 (+ kittinen), A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2 21–22
(kiitsu, kitsu, kittinen ~ kiita).

kiittää (Agr; yl.) ’danken; loben’, kiitos,
kiitollinen, kiitellä ~ ink k‰ıttÜJa ’kiittää, kehua’ | ka
kiitteä, kiitos | ly k‰ıƒt ƒt ädä, k‰ıtos ’kiittää, kiitos’ | ve
kiƒt ƒta (prs. kitan) ’kiittää’ | va t«s‰ıttÜJa ’kehua,
ylistää’ | vi kiita id., kiit, kiitus ’kiitos, ylistys,
kehuminen’ | li k‰ıtq ’sanoa, kertoa; ylistää’, k‰ıtqks
’sanonta, kertomus, ylistys’. — Ims > lp gii |tet
’kiittää, ylistää’, N gii |to (E Pi Lu In) ’kiitos’.
On arveltu, että sana voisi olla saman ksm
*kej- vartalon johdos kuin keittää, kiehua ja
mahd. kiivas (ks. näitä). Oletus on semanttisista
syistä epätodennäköinen.
Ganander 1786 NFL 1 410a (sm ~ vi lp), Ahlqvist 1856
WotGr 133 (+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 72 (sm ~ lp),
Thomsen 1890 BFB 66 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch
293 (lp < sm), Siro 1949 SUST 93 102 (+ ka ly ve), SKES
1955 192, Bergsland Vir 1964 246 (< *kej-ttä-), Hakulinen
1973 SUST 150 63–64 (merk:n kehityksestä).

kiitää (1765; itämurt., paik. Pohjanm) ’liikkua
nopeasti, liitää; kiiruhtaa / sich sehr schnell
fortbewegen’, kiidättää, kiidätellä; kiito, murt.
kiitu ’kova vauhti’ ~ ka kiiteä ’kiitää, lentää’,
kiijätteä ’kiidättää’ | vi murt. kiiata ’juosta sinne
tänne, harhailla’.
Ehkä deskr. alkuperää, vrt. kiiriä (s. v. kiire).
Räsänen 1955 StO 18:3 44 (sm ~ turk), EEW 1982–83 804
(sm ~ vi).

kiivas (Agr; etup. LSm), kiivakka (savmurt.)
’ankara, kova; vihainen; uuttera, innokas, kiihkeä
/ hitzig, jähzornig; heftig, eifrig; schnell’, kiivaus,
kiiva (Agr) ’kiivaus, kiivailu’, kiivailla, kiivastua
~ ka kiivas ’innokas, kiihkeä, tulinen, kiivas,
nopea’, kiivatt«su id. | vi kiivas ’mustasukkainen’,
kiivelda, kiivata ’olla mustasukkainen’
? < germ *g‰ıwa-z ’ahnas, halukas, himokas;
ahmatti’, vrt. ags g‰ıw, g%eow ’korppikotka’.
Samaan yhteyteen voivat kuulua myös kivakka
’kiivas, kiireinen, vinha’, kivasti ’kiivaasti,
kiireesti’, kivahtaa ’kiivastua’ ja ainakin ositt.

SSA

myös kiva (PPohjanm Kain Peräp, paik. hämmurt.
PKarj) ’ankara, kova, nopea, terhakka; (uud.)
hauska, kelpo, oivallinen’ (elleivät nämä ~
kipakka). Vrt. lisäksi ka kivakko ’kiivas, kiihkeä,
tuima’ ja li k‰ıv ’epäsopu, riita’, k‰ıvqz ’viha’. — Sm
kiivas > lpN giives (In) ’innokas, kiihkeä,
hillitön’, givâs id., sm kiva > lpN givve
’väsymätön, kestävä’. Ks. myös erikseen kiva.
Ganander 1786 NFL 1 411 (sm ~ vi), VW 1 1874 32
(samoin), Wichmann 1911–12 FUF 11 205 (~ kiima), Saxén
1911–12 FUF 12 112, Setälä 1912–14 (esit. 1909) FUFA 12
4 (~ kiima), Äimä 1932 AASF B 27 427 (lp < sm), Kettunen
1938 LivW 136 (+ li), FUV 1955 89 (? ~ kiima), SKES
1955 192, Koivulehto Vir 1974 123 (? < germ).

kiivetä (Agr; yl. paitsi EPohjanm EKarj), kiipiä
(EPohjanm) ’klettern’, ? kivuta (1771) id. Alkuperä
epäselvä, vrt. hiipiä sekä toisaalta kavuta.
Häkkinen 1990 MST 121 (kivuta kontam. kiivetä + kavuta).

kiivu (1750; yl.) ’viipale, pala, levy (etup.
länsimurt.); pyörä, kehä (itämurt.) / Scheibe,
Scholle, Platte; Rad’, kiivuta ’viipaloida’
< nr mr skiva ’viipale, levy’ = nt skive,
kas sch‰ıve, mys sc‰ıba, ns Scheibe id. (saks taholta
kaiketi myös vi murt. kiip, g. kiibo ’ohut viipale’).
Vrt. siivu.
Renvall 1823 SSK 1 191 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
63, Karsten 1936 FmS 4 500, SKES 1955 192.

kika (LönnrLis 1886; PPohjanm Peräp Länsip)
’lumipaakku, tiera / Schneeklumpen’
< lp, vrt. R (LÖ) tjikka, N Vcâkke (Lu)
’lumipallo, -kokkare, tiera’. — Samantapainen
(deskr.) sana on sm murt. (paik. Savo) kikale
’kokkare, paakku, kikkara’, vrt. vi murt. kigal (g. a) ’pieni palanen’.
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kikka (Eurén 1860; kaakkmurt., paik. Häme)
’kärki; suippo nokka, kippura / Spitze, Biegung’,
kikkanokka ’pystynokka, -inen’, kikassa ’pystyssä’
~ ka kikka ’mutka; kiero, käyrä’: kikkaleuka, peä; kikallah ’kenossa, kekassa’; vrt. myös (Lönnr
1874) kike: kikkeellään ’pystyssä’ ja vi kikk
’pystyasento; terävä’. — Tähän voi kuulua myös
kikka ’konsti, niksi, keino’ (> nr murt. Sm kikka
id.).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 141 (sm ~ vi), Ojansuu 1918
KAÄH 52 (+ ka), SKES 1955 193, Wessman 1956–57 FmS
17–18 39 (sm > nr murt.).

kikkara (VR 1644 hijren kicara, Jusl 1745
kickara), kikkare (LounSm Häme EKPohjanm)
’pieni kokkare, nokare; kihara, kiemura;
kiharainen / Klümpchen, Klumpen; Locke;
lockig’ ~ vi kikk ’palanen’. Samantyyppinen deskr.
sana kuin kokkare, kakkara (ks. näitä) ja kikkura
(Gan 1786) ’kihara, kähärä’.
EEW 1982–83 821 (sm ~ vi).

kikki (Lönnr 1874; EPohjanm Satak) ’naisen
rinta, nänni; pikkupojan penis / Brust(warze),
Zitze; Penis eines Kindes’, kikku id., kikkeli
? < nr murt. Sm kikk, kicke, kjik(k) ’nisä,
nänni, utare’, mistä mahd. myös vi kikk ’rinta,
nisä’. — Sm ja vi sanat voivat kuulua myös kikka
sanan yhteyteen, jolloin nr murt. sanat ovat joko
erillistä deskr. alkuperää tai < sm.
Saxén 1895–98 Lånord 147 (sm < nr murt.), Ariste 1933
ERL 57 (vi < nr murt.), Karsten 1936 FmS 4 501 (sm < nr
murt.), SKES 1955 193 (samoin).

kila, kili (kaakkmurt.) ’aluksen köli / Kiel’ ~ ink
ka kili ’emäpuu, köli’
< ven kiƒl ’köli’ (< holl t. saks kiel id.).

Äimä 1908 SUSA 25:1 21, SKES 1955 193.

kikattaa (yl.), kikottaa (Jusl 1745) ’nauraa
kimakasti, tirskua / kichern’, kikotella
(Mennander 1699) ~ ka kikattoa, kiketteä
’(nauraa) kikattaa’ | vi murt. kikitada, kikitseda,
kikerdada id.
Onomat. sanoja.
SKES 1955 193 (sm ~ vi).

Nirvi 1971 InkS 165 (ink < ven), Vuorela 1979 KpS 168
(sm < ven).

kileä (EEFrosterus 1777; hämmurt. EKarj Länsip,
muualta hajat.) ’kirkas, kimeä (ääni) / hell,
durchdringend (Laut)’, kilakka (kaakkmurt.
PSavo Verml) id. ~ ka (au) kilie ’kirkas; kileä,
heleä’, kilakka ’(äänestä:) kimeä, kirkas, heleä’ | vi
kile, E kille ’terävä, pistävä (pakkanen, ääni)’.
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Kuuluu onomat. kilistä verbin yhteyteen (ks.
tätä). Sama sana on alkuaan varmaankin myös
kileä, kilakka merk:ssä ’kirkas (vesi; Verml);
pistävä, kova (pakkanen; itämurt.); pistävän
makuinen, hapan (Verml)’. Ks. myös kilo2, kilo3.
VW 1 1874 60–61 (kileä ~ kilkattaa, kilo), Rytkönen Vir
1935 96.

kili1 (Forseen 1738; lounmurt. Satak Häme, paik.
itämurt. Pohjanm), killa (LounSm), kilu (Satak
hämmurt. EPohjanm) ’vohla, (nuori) vuohi, pukki
/ Zikke(l), Ziege(nbock)’ ~ ink kili, kiloi ’vuohi’ |
ka kili ’kili, vohla’ | vi (murt. ja run.) kile, kilu id.
< ruots, vrt. nr (vanh.) kille, killa, murt. kille,
kilu ’vohla; pieni poika’ = nn kidla, nn nr myös
killing, kidling ’vohla’. — LpLu killik, tjillik
’vohla’ < sk. Ainakin ositt. samaa lähtöä voi olla
myös itämurt. kilu, kilo, kili ’kiima’, jos voidaan
olettaa, että sillä on alkuaan viitattu nimenomaan
vuohen kiimaan.
Lindström 1859 KeltGerm 124 (sm < ruots), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 83, Ahlqvist 1871 KO 13 (samoin), Qvigstad
1893 NL 171 (lp < sk), *Ruoppila 1943 Kotiel 1 201–205
(+ ink ka vi), SKES 1955 193, *Sivula 1989 Lintu 110–12.

kili2 (Lönnr 1874; EKPohjanm) ’luomapuiden
poikkipuu; loimivarpa / Querholz am
Schärrahmen; Kettfadenwächter’
< nr murt. Sm skil(träd), kirjak. skelträd
’tiuhtapuu’.
Karsten 1943 FmS 9:2 201, E. Itkonen 1971 StNF 58 128.

kilikka (Lönnr 1874; KaakkSm rannikko ja
saaret, Ink), kilkka ’jäälohkare, jääpalanen /
Eisstück’ ~ ink kilikka ’jäänkappale’ | va kilikka
’jääpuikko’ (< sm) | vi murt. kilikas, kili
’jäänsirpale’.
Todennäk. deskr.-onomat. sana, ehkä lainaa
eri suuntiin.
Setälä 1890–91 ÄH 7 (sm > va), SKES 1955 193 (+ vi ? <
sm), EEW 1982–83 825 (vi ? < sm).

kilistä (Agr »yxi kilisepä Culcoinen»; yl.), kilata
(: kilajaa) ’helistä / klingen, klirren’ ~ ink ka
kilissä ’kilistä’ | ly kili«stä ’kilistä, kalista’ | vi
kiliseda ’kilistä’ | li kiC llq ’kilistä, kaikua, soida’.

K 383

Onomat. sanoja, kuten myös näihin liittyvät
sm kili: kilikello, ka kilu ’kilinä’, vi kilu ’tiu’un
ääni’ jne. sekä sm kileä ’kimeä, kirkas’ (ks. tätä),
vrt. myös kilkkaa ja kilkki2.
Kettunen 1938 LivW 126 (sm ~ vi li), SKES 1955 193 (+ ka
ly).

kilju (yl., ei Verml) ’humalluttava kotikalja,
(Satak myös) hapan maito / selbstgebrautes
Starkbier; saure Milch’, kiljuamme ’amme, johon
hapantuvan veden sekaan kerätään eläimille
ruoantähteitä’ ~ ka kiljakka, -o ’hyvin hapan,
kitkerä’, kilji«skö id.
Liittyy v:iin kiljaantua (Satak) ’hapantua’, ka
kiljistyö id., jotka puolestaan lienevät yhteydessä
onomat. kiljua sanaan, merk:n suhteen vrt. kilistä
ja kileä sekä kilo3 ’hapan’.
kiljua (Agr; yl.) ’huutaa, parkua, vinkua /
kreischen, quieken’, kiljaista, kiljahtaa, kilju:
kiljuhanhi jne. ~ ink kiƒlƒlua | ka kiljuo ’kiljua,
huutaa kimakasti’ | va t«silƒlahtelen ’kiljahtelen’ |
vi kiljuda ’kiljua, huutaa’, kiljastada ’kiljahtaa,
huudahtaa’.
Onomat. sanoja. — Sm > lpN gil |ljot (E Lu In)
’huutaa, kiljua’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 145 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 412 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (+ va),
Qvigstad 1881 Beiträge 71 (sm ~ lp), SKES 1955 193 (+
ka; lp < sm).

kilkkaa (Gan 1783; yl.), kilkata, kilkkua
’kilahdella, kilistä / klirren, klingen’, kilkattaa,
kilkkaista, kilkahtaa, kilahtaa, kilkauttaa,
kilauttaa; kilke; kilkka, kilkku ’tiuku, pieni kello’
~ ka kilkata ’lyödä kilauttaa’, kilketteä ’kilistä,
kilkattaa’, kilkkoa ’kilistä, kilkkua’, kilkuttoa id. |
vi kilkada, kilgata ’lyödä, iskeä; huudahtaa’. —
Sm > nr murt. Sm kilka- ’vasaroida’ ja lp gil |ket
’kilkkaa, kilistä’.
Onomat. sanoja, vrt. kilistä ja kilkki2.
Rytkönen 1940 tm 36 (sm ~ vi), SKES 1955 193 (+ lp; ? <
sm), EEW 1982–83 825.

kilkki1 (Kaakk- ja LounSm rannikot) ’pikkukala,
täky; merisiira / (Köder)fischchen; Klappenassel’,
kilo (JuslLis; PHäme) ’pieni kala’ ~ ? ink kilkki
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’(tuore) kilohaili’ (tämä mahd. < ven, ks. alempaa)
| ka (au) kiloi, kilu ’pieni siika’ | va t«siltt«si
’heinäsirkka’ | vi kilk id., merekilk ’merisiira’.
Deskr. sanoja, merk:n suhteen vrt. sirkka
’heinäsirkka; merisiira; pieni kala’. — Sm
(kaakkmurt.), ka kilkki ’säilykekala, anjovis’ <
ven (mon.) kíƒl ki id. < vi kilu(silk), ks. kilohaili.
Ahlqvist 1856 WotGr 132 (va ~ vi), VW 1 1874 58 (+ sm),
Kettunen 1938 LivW 118 (+ li kerk ’heinäsirkka’), Penttilä
Vir 1938 495 (li < baltt), SKES 1955 193, EEW 1982–83
825 (~ kilkkaa).

kilkki2 (paik. itämurt.) ’pieni kello, tiuku /
Schelle, Glöckchen’, (mon.) kilkit, kilkut, kilkkurat
(ISm Pohjanm) ’kivekset, penis’.
Deskr.-onomat. sanoja, alk. varmaankin samaa
pesyettä kuin kilkkaa, ks. tätä.
kilkostaa (Gan 1786; ei murt.) ’loistaa, paistaa /
leuchten, strahlen’, (paik. murt.) kilkahtaa
’pilkistää’, kilkattaa ’loistaa (kuu)’ ~ ka kilketteä
’pilkottaa, siintää’ | vi kilgata, kilgastada ’loistaa,
säkenöidä’. — Sm ? > lpN gilgudit, R (LÖ)
kilkotet ’haaleta, menettää värinsä’, N gil |gâd
’ruman-, virttyneenvärinen’.
Vrt. kilo2 ja kilkkaa.
Ganander 1786 NFL 1 408 (sm ~ lpR kilkotet), SKES 1955
193 (+ vi).

kilkula (Eurén 1860; Peräp Länsip), rinn. kilkura,
kilkuri ’omistajan puumerkillä varustettu puupala
esim. verkossa, poron, lampaan tai vuohen
kaulassa / Holz mit dem Besitzerzeichen am Netz
od. am Hals eines Rentieres, Schafes od. einer
Ziege’
< lpN gil |kur (Pi Lu In Ko) id. — Lp myös >
ven murt. kéjkala, kójkalo id.; kaP kilkuri, kilkaro
< lp t. sm.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 10 (sm < lp), T. I. Itkonen
1932 AASF B 27 51 (ven murt. < lp), SKES 1955 193.

killata (: killaan t. kiltaan; Gan 1786; etup.
länsimurt.) ’hyväksyä; kehua; viitsiä; vaatia /
billigen; loben; Lust haben; fordern’ (> kaP killata
’kiitellä, kehua, ylistää’)
< nr gilla, mr gilda ’hyväksyä’.
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Renvall 1823 SSK 1 191 (sm < ruots), Saarimaa Vir 1916
71, Karsten 1936 FmS 4 501, SKES 1955 193.

killeri (Gan 1786; Pohjanm Peräp Länsip, paik.
Satak Häme), killero (Kain), killerö (Gan 1784;
EPohjanm Länsip) ’kärpän, hiiren tai rotan
loukku / Hermelin-, Mause- od. Rattenfalle’
< nr giller, mr nn gilder ’sadin, loukku’, josta
ilm. myös lpN gillâr (Lu) id. — KaP killeri
’kärpänloukku’ todennäk. < sm.
Renvall 1823 SSK 1 191 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 170
(lp < sk), Karsten 1936 FmS 4 501 (sm < nr mr), SKES 1955
193.

killinki (Gan 1786; yl.), vanh. kiel. skillingi
(1762) ’Ruotsin vallan ajan rahayksikkö: 1/48
taalaria; kolikko, lantti / Schilling: 1/48 des
schwed. Talers; Münze’
< vur skilling, mr skillinger ’kolikko,
rahayksikkö’, mn skillingr, kas schilli(n)c (tästä
kaiketi vi killing ja li kil‰ıng ’killinki’, kun taas
lpN skillig (Lu In) id. < sk).
Judén 1818 Försök 77 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 171,
Wiklund 1894 LpChr 111 (lp < sk), Karsten 1936 FmS 4
501, SKES 1955 193.

killittää (Eurén 1860; melko yl., et. LounSm
Häme KaakkSm): katsoa killittää ’tuijottaa /
starren, gaffen’ ~ ka killitteä, killisteä, killissellä
’katsoa killittää’ | li kiƒl ƒtq ’tuijottaa, killittää’.
Deskr. sanoja, joiden vartalo esiintyy myös
muodoissa (silmät) killillään t. killissä, ink killillÜJa
id. Erillistä deskr. alkuperää on ilm. sm laulaa
killittää, juoda killittää ja ka killitteä ’juoda
litkiä’.
Kettunen 1938 LivW 127 (sm ~ li).

kilo1 ’painomittojen yksikkö metrijärjestelmässä
(Suomessa v:sta 1887), kilogramma /
Kilo(gramm)’ (> ka kilo id.)
< nr kilo = saks ransk jne. kilo, lyhentymä
muodosta kilogram, jonka alkuosana on kr khílioi
’1000’.
Hellquist 1939 SEO 457.

SSA

kilo2 (JAFrosterus 1764; I- ja PSm) ’auringon
säteiden heijastus / glitzernder Widerschein der
Sonnenstrahlen’, kilostaa, kilottaa ’häikäistä’;
kila: päivän kila (paik. savmurt.) ’päivänpaiste’,
kilahtaa (KSm Verml) ’alkaa paistaa (aurinko)’,
kilautella ’pilkistellä pilvien lomasta’, kiles
(PKarj) ’kirkas auringonpaiste’, kilettää ’paistaa
kuumasti ja kirkkaasti’ ~ ka kilo ’auringon
säteiden heijastus’, kilostoa ’kimaltaa, loistaa,
pilkottaa, sarastaa’, kilottoa ’hohtaa, kimmeltää,
kilottaa’, kiletteä ’kilottaa, välkkyä’, kilie:
kiliesti t«siritteä ’kirkkaasti paahtaa (aurinko)’. —
Tähän on yhdistetty myös kilo (JuslP; PKarj Kain
PPohjanm) ’ruska-aika, jolloin puiden lehdet
ovat keltaisina ja varisevat’.
Todennäk. deskr. alkuperää, voivat alk. olla
yhteydessä kileä sanaan, ks. tätä, vrt. myös
kilkostaa.
Ganander 1786 NFL 1 408 (sm kilottaa ~ lpR kilkotet
’haalistua’), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 12 (sm ~ lpIn
kolotti∞d ’loistaa’), SKES 1955 193 (deskr.).

kilo3 (Jusl 1745; lounmurt. Satak EHäme) ’hapan
(esim. omena, maito); happo / säuerlich; Säure’,
kilappa (EKarj Verml), kilappi (PHäme PSatak)
’hiukan hapannut, myrtynyt’, kilakka (Kymi
Verml) ’hapan, muikea’; kilokki (Lönnr 1860)
’merenrantakasvi, Salsola’; kilottua, kilaantua,
kilakoitua, kilapoitua ’hapata’ ~ vi murt. kile:
kaera-kile ’hapan kaurapuuro t. -kiisseli’,
kiliseda, kilastada ’hapantua’, kila, kilgas (g.
kilka) ’pistävän hapan’.
Liittynee merk:n ’pistävä (maku)’ kautta kileä
sanaan, ks. tätä, vrt. myös kilju. — Sm > lpN
gil |lasit (Lu In Ko) ’kypsyä, paistua vähän;
tulehtua (iho); (Lu) hapata (liha t. kala
lämpimässä); (In Ko) haurastua (nahka tulen
paahteessa)’.
SKES 1955 194 (sm ~ vi lp), A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2
23–25, EEW 1982–83 824 (? ~ kilistä).

kilohaili (Eurén 1860; EKarj rannikko,
Suomenl. saaret) ’erit. säilöntään käytetty pieni
silakan sukuinen kala, Clupea sprattus / Sprotte’
~ vi kilu, kilusilk, kiluräim id.
Joko deskr. sanoja, vrt. kilkki1, tai kilo3
sanueen jäseniä (’hapansilakka’; haili ’silakka’).
— Vi > Balt saks killo, killo-strömling (strömling
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’silakka’), latv ;kilis, ;kilka, ;kilates (mon.), ven
kíƒl ki (mon.) ’(säilötty) kilohaili’, myös sm kilomahd. < vi. — Nr murt. Sm kilo, kilu ’kilohaili’ <
sm.
Qvigstad 1881 Beiträge 92 (sm ~ lpN gilot ’pieni turska’),
Thomsen 1890 BFB 261 (sm ~ vi; vi > latv), Saxén 1895–
98 Lånord 147 (nr murt. < sm), Suolahti 1910 NPhM 12
107–08 (vi > saks), Kalima 1915 OLR 117 (ims > ven),
SKES 1955 193, A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2 23–25 (♦
kilo ’hapan’).

kilpa (Agr; yl.) ’Wettkampf, Streit’, (juosta)
kilpaa, kilvan, johd. kilpailla, kilvoitella, kilpailu.
Alkuperä epäselvä; ka kilpoa, kilpah, kilvan
’kilpaa, kilvan’, vi murt. kilba- ’kilvata, kilpailla’,
kilbajuoks ’kilpajuoksu’ ja lpN gil |vo (Lu In Ko)
’kilpa’, gilvutâllât ’kilpailla’ < sm.
Ganander 1786 NFL 1 413a (sm ~ lp), Qvigstad 1881
Beiträge 72 (samoin), T. I. Itkonen 1941 SUSA 51:4 7 (lp <
sm).

kilpi (Agr) ’suojalevy; nimikilpi, kyltti (LUus
Satak Peräp Länsip, muualta hajat.); lumpeen t.
ulpukan lehti (LUus hämmurt. PSatak Länsip,
paik. savmurt. PPohjanm) / Schild; Schwimmblatt
der See- u. Teichrose’ ~ vi kilp (g. kilbi) ’kilpi,
peltilevy; nimikilpi’
= lpN gâl |bâ (Lu In Ko) ’kilpi;
poronsarvikon leveä alin osa; (Lu) lakin lippa’.
— Tähän voi kuulua myös kilpistyä ’kimmota,
livetä’ (~ ? lpN (Friis) galppat id.), ka kilpistyö
’livetä, luiskahtaa’, huom. kuitenkin ka kilestyö,
kilesteäkseh id. ja sm kileä sanan merk. (paik.
murt.) ’sileä, liukas’.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm ~ lat clypeus), Ganander 1786 NFL
1 413 (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 162 (< germ,
vrt. mn hlif ’kilpi’), Ahlqvist 1871 KO 214 (+ lp; < mn hlif),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 67 (sm kilpistyä ~ lp
galppat), Lagercrantz 1939 LpWsch 240 (lp < sm), Karsten
1943 FmS 9:2 202–04 (< ksk *skil‰bi), SKES 1955 194,
*Mäkeläinen Vir 1979 208–12 (< ksk *skil‰bi).

kilstupa ks. kilta1.
kilta1 (Flor 1702) ’yhteys, veljeskunta, seura,
kerho / Gilde’, killa id. ~ vi kild (g. killa t. killi),
kilde, kildi id.
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< germ, vrt. nr gille ’kilta’, mr gilde ’maksu;
kilta, vieraspidot, juomingit; veljeskunta,
kokoushuone’, mn gildi id. = (t. <) kas gilde
’juomingit, juomaseura’, ns Gilde jne. (saks
taholta > vi). — Yhd. killantupa (Schr 1637
’kapakka’), kiltatupa (Lönnr 1874), kilstupa (Renv
1823 myös gillstupa) ’kokoushuone’, merk. murt.
(PKarj ESavo) myös ’(velka-) vankila’ < ruots,
vrt. nr gillestuga ’kokoushuone, –talo’, gäldstuga
’velkavankila’, mmr gildistuva, gillestuffwa
’killan kokoushuone, kapakka’.
Lönnrot 1874 SRS 1 634 (sm < ruots), Karsten 1902–03 FUF
2 194, Streng 1915 NRL 63 (kiltatupa ~ vi kild; < mmr
vur), Karsten 1936 FmS 4 501–02, SKES 1955 194.

kilta2 (Gan 1786; et. Satak Pohjanm) ’(koirien)
kiima (olla, juosta killassa jne.); kiima-aika /
Brunst (der Hunde)’, killa id., kiltainen, killainen
’kiimainen’ ~ vi murt. kild (g. killa) ’koirien,
susien kiima-aika’, killata ’juoksennella,
maleksia’ (sm > lpR (LÖ) kilde- ’kiima-’: k.-kåte
’kota, missä lappalaiset oleskelevat porojen
kiima-aikana’, kildetet ’viettää porojen kiimaaikaa’ jne.)
? < germ, vrt. nr murt. gil ’kiimainen’, gill
’seurallinen’, saks geil ’kiimainen, irstas’ jne.
Toisen selityksen mukaan sama sana kuin kilta1,
jolloin kiimassa kulkeva uroskoiralauma olisi
(leik.) samastettu juopuneeseen miesporukkaan.
— On epävarmaa, kuuluvatko alun perin tähän
yhteyteen sm (itämurt.) kiltautua ’yltyä, innostua,
pillastua’ sekä kilteytyä, ka kilteytyö ’suuttua’.
Ganander 1786 NFL 1 412 (sm ~ lp), Karsten 1902–03
FUF 2 194 (sm < germ), Saxén 1911–12 FUF 12 113, Setälä
1912–13 FUF 13 385 (? < germ), SKES 1955 194, *Sivula
1989 Lintu 94–97 (= kilta1).

kiltti1 (yl., ei Kain Verml Ink) ’hyväntapainen,
siivo (1669); pätevä, kelvollinen, laillinen; reipas;
ylpeä, kopea (VR 1644) / artig; gültig; tüchtig;
stolz’, kilti (g. killin; Gan 1786) ’kelvollinen,
hyvä, iloinen, reipas, vilkas’, killi (Eurén 1860)
’virma, virkku; uuttera, harras; iloinen; siivo’,
kilteillä (Schr 1637) ’prameilla, ylpeillä’
< sk, vrt. nr gill ’laillinen, pätevä’, nr murt.
(Sm) gilld(är) ’kiltti’, mr gilder ’id.; täysin hyvä;
miellyttävä’, mn gildr jne. — Myös nr giltig
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’pätevä, hyväksyttävä’ on ilm. vaikuttanut sm
sanoihin.
JuslLis 15 (sm < ruots gild), Renvall 1823 SSK 1 192,
Vendell 1894 SvBefolkn 6 (~ nr mn jne.), Karsten 1902–03
FUF 2 193, SKES 1955 194.

kiltti2 ’lyhyt (miesten) skottilaishame / Kilt’
< engl kilt ’id.; (murt. v.) vyöttää, kääriä’ (<
sk, vrt. nr murt. kilta ’kääriä, kietoa’, nt kilte (op)
id., mn kilting ’lieve’).
Pulkkinen 1984 LokSp 89, OxfEt 1985 505.

kimalainen (Agr; lounmurt. LUus hämmurt.
KarjKann EPohjanm) ’eräs mesipistiäinen,
Bombus; villi- l. metsämehiläinen; mehiläinen,
Apis mellifica / Hummel; (Honig)biene’, vanh.
kiel. myös kiimalainen ~ kaE-au kimaleh
’kimalainen, mehiläinen’ | va t«simo, -lain(e)
’mehiläinen, kimalainen’ | vi kimalane, murt.
kimeline, kimulane, kümaline ’kimalainen,
metsämehiläinen’.
Johd. omaperäisestä, alkuaan onomat. kima
vartalosta, jonka edustajia ovat myös s. v. kimeä ja
kimaltaa mainitut sanat.
Ganander 1786 NFL 1 414 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
132 (~ va vi), VW 1 1874 92 (~ kimata), Mikkola 1894
SUST 8 178 (+ ka), *Kalima 1932 ASSF B 27 66–71 (~ sm
kimara ’hunaja’), SKES 1955 194, *Kettunen Vir 1957 94–
97 (~ kimistä), Plöger 1973 RL 319, Vahros 1974 Sananj 16
162.

kimaltaa (HAchrenius 1753 »Saxan kiwistä
kimlasi», vrt. JuslP »kimalsi»; joks. yl.) ’välkkyä,
kiiltää / glänzen, glitzern’, kimeltää, kimmeltää,
kimoittaa, kimallella ~ ka kimaltoa ’kimaltaa’ (?
< sm), kimottoa ’kimaltaa, kilottaa’ | vi kimada
’alkaa valjeta’
kuuluvat ilmeisesti samaan kima pesyeeseen
kuin kimeä ja kimalainen (ks. näitä, merk:n
suhteen vrt. kilo2), eikä kyseessä liene vanha germ
laina, kuten myös on oletettu (vrt. mn skim
’hohde, välke’ jne.).
Karsten 1905 ANF 22 201 (sm < germ), Saxén 1911–12
FUF 12 111, Setälä 1912–13 FUF 13 386 (? < germ),
Karsten 1936 FmS 4 503, SKES 1955 194 (+ vi), EEW
1982–83 828.

SSA

kimeä (Jusl 1745), kimakka (itämurt.) ’korkea,
terävä (ääni); kirkas (auringonpaiste) / schrill;
grell’, kimistä (Agr), kimittää ~ ink kimm‰ıä
’kimeä (ääni); kirkas, heleä (väri)’, kimahutt5a
’lausua heleällä äänellä’ | ka kimakka ’kimeä,
terävä (ääni); ripeä, nopsa, kiivas, äkäinen; hyvin
kuuma (sää)’, kimata, kimissä ’kihistä, kuhista’ |
vi murt. kime (g. -da) ’kimeä ääni’.
Onomat.-deskr. sanapesye, johon kuuluvat
myös s. v. kimalainen ja kimaltaa mainitut sanat.
kimmota (Finno n. 1580; I- ja PSm) ’ponnahtaa,
hypähtää, poukkoilla / auf-, wegspringen,
abprallen, federn’, kimmahtaa; kimmo (1797),
kimma, kimpo ’siru, hiukkanen, lastu; jousto,
joustavuus; kimmahdus’, kimmoisa ~ ka kimmota
’kimmota’ (< sm), kimpastuo ’kimmahtaa’,
kimpestyö ’id., kimmota’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joita on (erheellisesti)
verrattu etäsukukieliinkin ja toisaalta arveltu
niiden lainautuneen nr murteisiin.
VW 1 1874 92 (sm ~ unk), Paasonen 1909 MdChr 81 (~
md), SKES 1955 195 (? md), Wessman 1956–57 FmS 17–
18 192– 93 (sm > nr murt.).

kimo (Lönnr 1874; yl., ei Verml Ink)
’päistärikkö; kaksi- t. kolmikarva hevonen /
Schimmel (Pferd)’, myös kimmo, kimpo (LUus
hämmurt. Kymenl), kimi (EKPohjanm PSatak
KSm), kimilinki (JuslLis kimilincki), kimpelikki,
kiplinki, kiplo (kaakkmurt.)
< ruots, vrt. nr skimmel, murt. skimbo,
skimlo(gær), vanh. kiel. skymbler, skimmlar id. <
saks Schimmel, kys schimel. — Ruots t. saks > vi
kimmel, kimbel id., kimlik ’kimo lehmä’ sekä
luult. myös li (s)kim‰ıƒl ’kimo’, ellei tämä < latv
«s;kimmels id. (< saks).
Lönnrot 1874 SRS 1 636, Karsten 1905 ANF 22 201, Saxén
1906 SUSA 23:9 4, Setälä 1912–13 FUF 13 386, SKES
1955 195.

kimpale (Eurén 1860; yl. paitsi PSm) ’isohko
pala / großes Stück’.
Alkuperä epäselvä, ehkä deskr. sana. On
pidetty kimppu sanan johd:na (johtimeen vrt.
kappale).
Hakulinen 1961 SKRK2 148 (~ kimppu).
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kimpi (JuslP, Gan 1786; yl. paitsi lounmurt.
EHäme), kimmi (g. kimmen, kimmin) ’puuastian
laitalauta; kattopaanu / Daube; Schindel’,
kimmitä, kimpiä ~ ka kimmi ’puuastian
laitalautojen sauma’ | vi murt. kimm (g. -i; ?
ositt. < sm) ’kattopaanu; puuastian laitalauta’
< nr kim, kimme, murt. kimbe, vanh. kiel. kimb
’astialauta’ < as kimm(e) (josta vi sana on mahd.
peräisin).
Renvall 1823 SSK 1 193 (sm ? < ruots kimb), Rietz 1862–
67 SDL 318, Karsten 1936 FmS 4 503, SKES 1955 195,
EEW 1982–83 829.

kimppu (Agr; yl.) ’nippu, tukku; lyhde /
Bündel, Bund, Büschel; Garbe’, käydä kimppuun
’käsiksi’; kimputa, kimputtaa ’sitoa kimpuksi;
usuttaa kimppuun; tiukata, kovistaa, kärttää’,
kimpustaa ’ponnistaa, painia, otella’, kimppuilla
id. ~ ink kimppu ’kimppu; (mon. myös) pohkeet’ |
ka kimppu ’riita, tora, tappelu’, kimppuija
’riidellä, otella, tapella’, kimppuilla ’riidellä’ | vi
kimp (g. kimbu, E -bo) ’kimppu, nippu, vihko;
yhteys, seura; pula, kiipeli’, kimbutada ’tiukata,
kovistaa, vaatia, ahdistaa, painostaa’ | li kimp
’kimppu; pula, kiipeli; melu, häly’. — Sm > lpN
gim |po (Lu In) ’kimppu’ ja nr murt. Sm kimp(p)o
id.; li > latv ;kimpa ’onnettomuus, pula, riita;
vitsakimppu, heinäkuorma’.
Samaa sanuetta on myös ark. kimppa ’joukko’
sekä mahd. sm murt. kippu ’kimppu, nippu’ (?
kontam. kimppu + nippu), josta > lpN gip |po (E
Lu) id.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 147 (sm ~ lp), Donner 1879
Verwandtschaft 34 (+ vi), Thomsen 1890 BFB 261 (+ li; li
> latv), Wichmann 1911–12 FUF 11 182 (~ syrj kep
’kimppu’), Wessman 1925–26 SO 1 90 (sm > nr murt. Sm),
Karsten 1943 FmS 9:2 206 (sm < ruots), Hakulinen Vir
1952 13–15 (+ ka), SKES 1955 195 (? syrj; sm > lp), EEW
1982–83 830.

kimpsu (Lönnr 1874; yl.; tav. mon.), myös
kim(s)sut, kipsut ’tavarat; työkalut / Habe;
Werkzeug’, kimpsuineen kampsuineen ’kaikkine
tavaroineen, kamoineen’ ~ vi kims (g. -u) ’mytty’,
kimpsud-kampsud ’kimpsut ja kampsut’
ovat deskr. toisintoasuja sanoille kamsu,
kampsu (ks. kampsu1) ja lainautuneet > nr murt.
Sm kimssor, kimpsor ’tavarat’.

SSA

SKES 1955 195 (sm ~ vi), Wessman 1956–57 FmS 17–18
40 (sm > nr murt. Sm), EEW 1982–83 831.

kimröök(k)i (As 1747 »(Paperi- ja) kimrökiBruukit»; yl., ei Verml Ink) ’nokimusta, hieno
hiilijauhe, pihkanoki / (Farb-, Kien)ruß’
< nr kimrök, vanh. kiel. kinrök id. < as k‰ınr%ok,
jonka alkuosa k‰ın, k%en ’tervas(soihtu)’. — Ns
Kienruß ’kimrööki’ > vi kiindrus, kiinrus, kindrus
id.
Lönnrot 1874 SRS 1 638 (sm < ruots), SKES 1955 195,
EEW 1982–83 810.

kina1 (Jusl 1745; yl., ei LounSm) ’kuola, sylki,
lima; hämähäkin verkko / Speichel, Schleim;
Spinnwebe’, kino, kinu id. ~ ink kino(s) ’ohut
jää; kuori (esim. haudutetussa maidossa,
tuohessa)’ | ka kino ’kina, kuola, limainen erite;
hämähäkin verkko’.
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’lukuspidot’. — Sm > lpN kink%er (Lu In)
’kinkerit’.
Ganander 1786 NFL 1 416 (sm < ruots), Renvall 1823 SSK
1 193, Wiklund 1890 SUST 1 41 (lpLu < sm), Setälä 1912–
13 FUF 13 386 (< mr), Karsten 1936 FmS 4 504, SKES
1955 195, Wessman 1956–57 FmS 17–18 40, Hansegård
1967 Jukk 162 (lpN < sm), LpIn 1986 330 (lpIn < sm).

kinkeä (Lönnr 1874; paik. LounSm PäijHäme
Savo) ’kireä, tiukka / eng, stramm’, kinkata,
kingottaa ’kiristää, puristaa, tiivistää, jännittää’
~ ka kinkie ’tiukka, ahdas; tukala, vaikea’,
kinketä ’kiristyä, tulla ahtaaksi’, kinkitä ’juuttua
kiinni, pingottua, kiristyä’ | ly kingitädä
’kiinnittää, puristaa, tiivistää’ | ve kinged
’kiinteä, tiukka, kireä, ahdas; kitsas’,
kingitada ’kiinnittää, sitoa lujempaan, tiukentaa’.
— Vrt. kankea ja kiinteä.
VW 1 1874 71 (sm ~ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH 65, SKES
1955 195 (+ ly), T. Itkonen Vir 1971 174.

Mägiste 1928 Demin 89, Collinder 1932 Urgerm 61.

kina2 (Eurén 1860; yl. et. lounmurt.) ’riita, tora,
kiistely / Streit, Zank’, kinata, kinastella, kinastaa
(Renv 1823 ’kinastella’), kinuta jne.
?? < baltt, vrt. liett giYnVcas ’riita(isuus), kiista’,
giYnVcyti ’kiistää’, gìnti ’torjua’. Toisen, niin ikään
hyvin epävarman selityksen mukaan samaa
sanuetta kuin kina1. — Nr murt. Sm kin(a), tjina,
kena ’riidellä, kiistellä’ < sm.
Saxén 1895–98 Lånord 147 (sm > nr murt.), Leskinen Vir
1935 253 (? = kina1), Kalima 1936 BL 85, 117–18 (? <
baltt), Wessman 1954 FmS 15–16 62.

kinkeri (yl.), us. mon. kinkerit ’yhteistilaisuus,
kokous, mm. kyläkunnan kokous (1700); lukuset,
lukuspidot; talkoot, talkoopidot; papin t.
käsityöläisen saama (vuosi)palkka t. tarjottu
kestitys (As 1681; paik. hämmurt.) /
(Dorf)versammlung; Katechismusprüfung;
Nachbarschaftshilfe; Naturalabgaben an einen
Geistlichen od. Handwerker’
< mr gingerdh, gengiärdh, gengärS
’vastaanottajaisvalmistelut; kuninkaalle, hänen
virkamiehilleen t. piispalle koottu
luontoistuotelahja; eräänlainen vuotuisvero’, nr
gengärd ’vastalahja, korvaus’, murt. Sm dzindzÜJal

kinkku (Schr 1637 kinku; yl., paik. LSm sinkku)
’liikkiö / Schinken’ ~ (>) ink kinkku id.
< nr mr skinka < kas schinke jne. — Vi
murt. kink (g. kingi) ’kinkku’ ja sink id. joko < sm
t. < as.
Renvall 1823 SSK 1 193 (sm < ruots), *Thomsen 1869 GSI
60, 61, Streng 1915 NRL 63, Karsten 1936 FmS 4 504,
SKES 1955 195, Kettunen 1958 UAJ 30 254 (vi murt. kink
? < sm; vi sink < saks), SKES 1969 1034, EEW 1982–83
2806.

kinnari (Martti n. 1580 skinnari; EPohjanm
PSatak) ’nahkuri, turkkuri / Gerber, Kürschner’
< mr skinnare id. = mn skinnari ’nahkuri’ <
kas schinner ’id.; nylkyri’.
Karsten 1909 IF 26 254, Streng 1915 NRL 63, SKES 1955
195, Nissilä 1971 SNF 58 186–87.

kinnas (yl.), kintas (VR 1644 kindas;
KPPohjanm Kain Peräp) ’käsine, lapanen (etup.
ISm), rukkanen (etup. LSm) / Fausthandschuh’ ~
ink kinnas ’nahkarukkanen’ | ka kinnas ’kinnas,
rukkanen, lapanen’ | ly kindas ’(nahka)rukkanen’ |
ve kindas ’id.; vantus’ | va t«sinnaz id. | vi kinnas
(g. kinda) ’kinnas, käsine’ | li k‰ındaz ’käsine’. —

SSA

Vksm *kimtas, *kimdas > lpR (LÖ) kamtes, kamts
(E) ’poronnahkainen kinnas’.
Tähän sanueeseen on rinnastettu baltt taholta
latv cimds (< *kimtas), murt. cimda ’käsine’;
lainautumisen suuntaa on vaikea ratkaista.
Ganander 1786 NFL 1 415a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 133 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve), VW
1 1874 12 (+ li), *Thomsen 1890 BFB 187 (+ ka; ksm > lp;
sm ? < t. > baltt), Kalima 1936 BL 118, *Posti 1953–54
FUF 31 36, SKES 1955 195.

kinnata (Eurén 1860; melko yl., et. PSatak
PHäme EKPohjanm) ’ponnistaa, vetää, kiskoa,
jännittää / (mühsam) ziehen, (an)spannen’,
kingata (hajat.) id. ~ kaP (Uhtua) kinnata (? < sm)
’ponnistella, kinnata’.
Etäsukukielistä esitetyt vertailut
epätodennäköisiä. Vrt. kinkeä.
Blomstedt 1869 HB 194 (sm ~ unk), VW 1 1874 74, Setälä
1912–14 FUFA 12 91 (~ ? sam), Setälä 1915 SUSA 30:5
76 (? ~ tvser sam), UEW 1988 122.

kinner (Gan 1786; ESm), kintere, kintares
’nilkan takasyrjä, ihmisen kantapäätä vastaava
nelijalkaisten eläinten takaraajan kohta;
polvitaive; jalka, koipi / der Ferse des Menschen
entsprechender Teil des Hinterbeines vierbeiniger
Tiere: Hacke; Kniekehle; Fessel, Bein’, kintereillä
(myös Pohjanm Kain Peräp), kinttu (ks. tätä) ~ ka
kinner ’ihmisen nilkan takasyrjä, kantapää;
polvitaive’ | ly kind'erkouk(ku) ’kinnerkoukku, taive’, kint«serüs, kint«serus ’polventaive’ | va
t«sinner, t«sinnar ’kinner’ | vi kinner, kinnar (mon.
kindrad), E kindre id.
= lpIn koodar (Ko Kld) ’polvitaive,
kinnerkoukku’.
Ganander 1786 NFL 1 416a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 133 (~ va vi), *Thomsen 1890 BFB 187–88 (sm ~
baltt), *E. Itkonen Vir 1937 300 (+ lp), SKES 1955 195 (+
ly), RaÇge 1975 CTIFU 335 (vi > latv).

kino ks. kina.
kinos (Raam 1685; yl., et. LounSm), murt. kivos,
kino (LönnrLis 1886; paik. kaakkmurt.), kines
(Gan 1786) ’nietos, lumihanki / Schneewehe’ ~
ka kinos ’kinos, nietos; kasa, läjä, röykkiö’, kivos
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id. | ly kivos, kiboz ’kinos’. — Sm > lpN (murt.)
kinuos ’kinos’.
Ojansuu 1922 Pron 63 (sm ~ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch
298 (lp < sm), SKES 1955 196, R. Anttila 1990 UrIndg 1
127–29 (< baltt *gin-, *gen- ’ajaa’).

kinttu (Mennander 1699; yl.) ’kinnernivelen
seutu, koipi, jalka / Bereich des Sprunggelenks
bei Tieren; Bein (od. Teile dess.)’ ~ ink kinttu
’reisi’ | ka kinttu ’jalka, kinttu, koipi, sääri; pohje;
polvitaive; reisi’ | va (Kukk) kintud (mon.)
’reidet’ (? < ink) | vi kint (g. kindu), kints (g. -u),
kins (g. -u) ’kinttu, reisi, pakara’.
Samaa sanuetta kuin kinner, ks. tätä.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 168.

kinturi (Martti n. 1580; PHäme Kymenl KSm)
’sadin, loukkupyydys; kinnerpuu l. kiikki (johon
turkiseläin kiinnitetään nylkemistä varten) / Falle;
Holz zum Aufhängen des Schlachttieres’, kinteri
(myös ESavo, paik. LounSm Pohjanm) id.,
kintturi (ESavo KPohjanm) ’sadin, loukku’ (> nr
murt. Sm kinttor id.).
Ainakin ositt. samaa sanuetta kuin kinner ja
kinttu, ks. näitä.
kinu ks. kinunki.
kinunki, kinnunki (Gan 1786; KPPohjanm),
kinukki, kilunki (KaakkSm rannikko) ’veneen
alimpien laitalautojen kouruus keulassa ja
perässä; kölipuun jatko, vannas / Krümmung der
Bootsplanken zum Steven hin; Steven’
< sk, vrt. nr murt. Sm kinnungar (mon.)
’kouruun veistetyt lautakappaleet veneen toiseksi
alimman laitalaudan päissä’, kinnungs-bord
’aluksen toinen laitalankku kölistä ylöspäin’, mn
kinnungr ’jk aluksen kohta, ? keula’. — Tähän
yhteyteen kuuluu kaiketi myös kinu, kinnu, kino
(hämmurt. Satak) ’veneen vannas, kokka’.
T. I. Itkonen Vir 1933 382 (sm < ruots murt.), Toivonen Vir
1950 230, SKES 1955 196 (+ ? kinu), Nikkilä 1983 FUF 45
120–22.

kinuski, t«sinuski, t«senuski ’sokerista ja
kermasta keitetty karamelli / Karamel(bonbon)’

SSA

<< ven tjanúVcki (mon.) id. (v:stä tjanúƒtsja
’venyä’).
kioski (Lönnr 1874) ’myyntikoju, (aik.)
huvimaja / Kiosk’
< nr saks engl jne. kiosk < turk kö«sk, kiö«sk
’puutarhamaja’ < pers k%u«sk, ku«sk id.
Lönnrot 1874 SRS 1 641 (< turk).

kipakka (Jusl 1745; etup. I- ja PSm hämmurt.)
’kiivas, tuima, ankara; nopea, äkillinen / heftig,
hitzig, scharf; schnell’ ~ ka kipakka, -o ’äkäinen,
kiivas, vihainen, tuima; nopea, joutuisa’ | vi murt.
(KS) kibakas ’nopeasti toimiva’ (kaiketi < sm).
Vrt. kipata1 ja kipeä sekä kiva.
Ganander 1786 NFL 1 418 (sm ~ vi), Hakulinen 1950
SUST 98 198, SKES 1955 196.

kipata1 (Flor 1702; etup. LounSm Kymenl)
’juosta, hyppiä t. liikkua nopeasti / laufen, sich
leichtfüßig bewegen’, kipittää (yl. I- ja PSm, paik.
hämmurt.), kipaista, kipistä, kipakoita, kipoa,
kipottaa ’juosta, hyppiä’ jne. ~ ka kipata
(Suojärvi; ? < sm) ’hypellä, telmiä’ | vi kibada,
kibiseda ’telmiä, liikkua rauhattomasti’, murt.
kipata ’liikkua, juosta’, kiputada ’liikkua’ jne.
Deskr. sanoja, vrt. lipata. Tähän yhteyteen
kuuluvat myös sm murt. kipa ’kiire, vauhti’, kipin
kapin ’kiireesti’ ja kippa ’hyppy’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 8 (sm ~ vi lp), SKES 1955
196 (? lp), Tanning 1965 ESA 11 164, EEW 1982–83 836.

kipata2 (uud., paik. LUus KSm Ruija)
’kumota, kallistaa, kääntää / kippen (tr.)’, kippi
’kääntölaite; eräs voimisteluliike’
< nr kippa ’kumota, kääntää, kipata’, ns
kippen ’kallistaa, kumota’.
kiperä (Raam 1642; yl., et. LounSm) ’kiverä,
käyrä, mutkikas, vaikea / krumm; heikel’, kipperä,
kipertää, kipertyä, kippura, kipristää, (tuohen)
kipru ~ ink kippura, kipp%ura ’kihara, kippura’ | ka
kiperä ’kiperä, kiverä, käyrä, mutkikas’, kipertyö
’kipertyä, kipristyä, käpertyä’ | ve kib/rik ’verkon
koho’ | va kibrinenä (? < sm) ’kippuranenä’ | vi
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kibr, kiber ’ryppy, poimu, kurttu’, kiprane
’ryppyinen’, kibrutada ’rypistää’.
Deskr. sanoja, joihin on verrattu mm. seur.
etäsukukielten deskr. ilmauksia: lpR kobranet
’kipristyä, kääriytyä’ | syrj kop{irtn{i ’taivuttaa,
käyristää’. — Ims > ven kibry ’tuohiset verkon
kohot’.
Ahrens 1843 GrEhstn 117 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 246 (~
lp ym.), Kalima 1915 OLR 115 (+ ve; ims > ven), Kettunen
1915 Suomi 4:15 16 (va < sm), SKES 1955 196.

kipeä (Agr; yl.) ’krank, schmerzend; Schmerz;
schmerzende Stelle’, kipeys, kipeytyä, ks. erikseen
kipu, kivistää ~ ink kipp‰ıä ’kipeä; kipeys’ | ka
kipie ’kipeä kohta, haava, ajos; rupi, rohtuma;
kipu, sairaus; hätä, kiire; kipeä, särkevä, hellä,
kivulloinen, tuskainen, sairas; arka, vaikea;
kiireellinen, tärkeä’, kipiehine ’kivulloinen’ | ly
kibed, kibei ’kipeä; kipeä kohta (haava tms.)’,
kibedähi7ne ’kivulloinen, sairas’ | ve ƒkiƒbed ’kipeä,
kipeä kohta’, kibedah7ne ’kivulloinen’ | va t«sip(ea
’kipeä; ulkoinen vamma’; (kreev) kihpüäh
’haava’; (Kukk) kippiä ’kipeä’ | vi kibe (g. –da)
’katkera, karvas; kova, kipakka; tulinen; arka,
hellä, tuskallinen’, kibedus ’katkeruus, karvaus;
kovuus; tulisuus; ankaruus; kiireinen työ’,
kibeldada ’kirveltää; syyhyä, kutkuta’, kibeleda
’kirveltää’ | li kiC bd'i ’tuskallinen, katkera’.
Todennäk. alk. samaa deskr. sanuetta kuin
kipakka, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 418 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
133 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve), Qvigstad
1881 Beiträge 72 (~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 67 (+ li),
Hakulinen 1950 SUST 98 195–99 (~ kipakka), SKES 1955
196 (+ ka ly; sm > lp).

kipikka (Gan 1786 gipikka; ISm lounmurt.
Kaakk- ja EHäme KPPohjanm) ’kuomu,
kuomureki, –vaunut / Verdeck, Wagen od.
Schlitten mit bogenförmigem Verdeck’, murt.
myös kipihta, kipihtä, kipintka, kipinska, sipikka
~ ka kipitkä ’ajoreen kuomu, kuomureki t. –
rattaat; rillat’ | ly kipitk ’(reen) kuomu’ | vi
kibitka, kipikas, kibitkas ’kuomukärryt’ (nr murt.
tjibik, tsibiko ’lantareen laitio; ajo-, kirkkoreki’
kaiketi < sm)
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< ven kibítka ’kuomu, kuomureki, -kärryt,
paimentolaisteltta’ sanasta kibitá ’kaarirengas’ <
tat kibit ’kauppakoju’.
Lönnrot 1874 SRS 1 643 (sm < ven), Sirelius 1913 TS 4
931, Rytkönen Vir 1938 333, SKES 1955 197 (+ ka ly vi),
1969 1036, Plöger 1973 RL 72.

kipinä (Agr; yl.), kipina, kipine, kipenä, kipene,
kiven(e), kipuna ’säen, hehkuva t. kytevä kappale
/ Funke’, kipinöidä, kipunoida, kivennellä
’säkenöidä’ ~ ink kipp%una ’kipinä’ | ka kipuna,
kipeneh | ve kibin, pigi7n id. | va (Kukk) kipuna id.
| vi kibe (g. -me), kibin (g. -a), kibena, kipen
’kipinä, hiutale’. — Samaa alkuperää on myös
kyven, kypene, kypenä ’kipuna; hiilennöhtä,
hiillos’, kyvetä ’muuttua hiilennöhdäksi’,
kyventää ’id.; säkenöidä’, kyyntää ’peittyä
tuhkakuoreen’ ~ ka kyven ’kipinä, kyven;
tuhkahöyty kekäleessä’, kyventeä ’kipinöidä,
kypenöidä, säkenöidä’ | ly kübe7n ’kipinä’ | va
t«süve, demin. t«süpeüt id. | vi kübe (g. -me)
’hiutale, kipuna, hiukkanen, hitunen; hiilennöhtä’.
Ganander 1786 NFL 1 417a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 134 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve), T.
I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 7 (~ lp), Wichmann 1923–24
FUF 16 192 (+ ka), SKES 1955 197 (+ ? syrj; ? lp).

kippa (JuslP, Gan 1786; itämurt. Satak) ’pieni
puinen juoma-astia, pieni kiulu, kuppi, tuoppi /
kleines hölzernes Trinkgefäß, Becher, Krug’,
kippo (JuslP, Gan; yl.), kippu, kippanen
(ChrLencqv 1782 ’rasia’) ~ ka kippa (uud.)
’puinen kimpiastia, kiulu, korvo, kippo’ | va
t«sippa ’tuoppi’ | vi kipp (g. kipu, -i), kibu, kibo,
kipu, kipo ’(puinen) juoma-astia, malja; kauha’ (>
latv ;kipis, ;kipa ’kippo, kauha’)
mahd. < sk, vrt. mn kippa ’kori’, mt kippe
’värikattila’, nn kipa ’vitsakori, kantoastia’ (nr
murt. Sm kippo ’puinen juoma-astia’ todennäk. <
sm). — Toistakin germ originaalia on pidetty
mahdollisena (*skipa-, vrt. mys scif, sciphi
’juoma-astia’).
Ahlqvist 1856 WotGr 133 (sm ~ va), Thomsen 1890 BFB
261 (+ vi; vi ? > latv), Saxén 1895–98 Lånord 112 (nr murt.
< sm), Setälä 1912–13 FUF 13 383 (sm < germ, vrt. mys
scif), Karsten 1936 FmS 4 505, Toivonen Vir 1947 150–51
(< sk, mn kippa jne.), SKES 1955 197, Vuoristo 1978 KA
29 60– 62, EEW 1982–83 795.
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kippari (Schr 1637; Loun- ja KaakkSm rannikko
Ruija), skippari (Agr) ’laivuri; kalastusryhmän
päämies (Suomenl. saaret) / Schiffer’ ~ ink
kippari ’kalastusryhmän vanhin’
< sk, vrt. mr mn skipari, nr skeppare id. < kas
schippere ’laivan omistaja ja päällikkö’. — Vi
kiper ’laivuri’ < kas, sen sijaan vi kipar, li kep5ar
kuten myös lpN skippar ’laivuri’ < sk.
Renvall 1823 SSK 1 194 (sm < ruots), Setälä 1913–15
FUFA 13 62, Streng 1915 NRL 64, Karsten 1936 FmS 4
505, SKES 1955 197.

kippis interj. ’prosit!’, kippistää ’kohottaa
maljoja’
alkuperä epäselvä. Voi kuulua yhteen v:n
kipata2 kanssa (ks. tätä); tällöin se näyttäisi
heijastavan vaikutusta saks taholta, jossa v:ä
kippen käytetään erityisesti myös ryyppyjen
kumoamisesta (ruots v:llä kippa ei tiettävästi ole
tällaista käyttöä). — Toisaalta kippis voi liittyä
sanaan kippi ’tuoppi, kippo’ (ks. kippa), mahd.
omistusliitteellisenä muotona (»maljasi»?).
K[ettunen] Vir 1912 135, Wessman 1954 FmS 15–16 63
(sm < nr murt.).

kippunta, kipunta (Agr skippunda) ’vanha
painomitta (20 leiviskää = n. 170 kg) /
Schiffspfund’
< mr skippund < kas schippunt ’280–300
naulaa, paino, jonka mukaan laivan lasti
arvioitiin’.
Räisäinen 1823 Otava 3 84 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS
1 644, Streng 1915 NRL 64 (~ vur mmr mn mt < kas),
Karsten 1936 FmS 4 506, SKES 1955 197.

kipsi (As 1737 Gipsi; hajat. murt.)
’kalsiumsulfaatti / Gips’, (sm >) ink kipsi id.
< nr gips < saks Gips, Gyps (> vi kips) < klat
gypsum < kr g/ypsos ’kipsi, liitu’ (< seem).
Lönnrot 1874 SRS 1 644 (< ruots), SKES 1955 197.

kipu (Agr; yl.) ’tuska, särky, kivistys, poltto;
ahdistus, vaiva, hätä / Schmerz, Krankheit, Not’
~ ink ka kipu ’kipu, tuska, kivistys’ | ly ve kibu id.
| vi kibu-: kibuvits ’orjantappura, villiruusu’ | li

SSA

kib%ud (mon.) ’tuskat’. — LpN gippo (Ko Kld)
’kipu, sairaus’ < sm.
Johd. sanasta kipeä, ks. tätä; vrt. myös
kivistää.
kirassi (KaakkSm), kirassin(i) ’lamppuöljy /
Petroleum’ ~ ka kirassi id.
< ven kerosín id.
Karvinen 1910 Kaukomieli 4 118.

kirata (paik. EPohjanm), kiristä (Flor 1702; vars.
LounSm, muualla hajat.) ’tiristä, siristä, kitistä,
kirskua / knarren, knirschen, brutzeln’, kirahtaa,
kiristää, kiristellä (hampaitaan; Agr) ~ ka kirata
’huutaa’, kirissä ’kitistä, kilistä’, kirajoa (itköö) |
ve kiri«zen (prs. yks. 1.) ’kiristä’ | va kirast5a (<
sm) ’kirahtaa’ | vi kirada ’itkeä niristä’, kiriseda
’kiristä, vinkua’, kiristada ’kiristää, kirskuttaa,
piipittää’.
Onomat. sanoja kuten myös mm. lpN
girhaidet ’kirskuttaa’. — Vrt. lisäksi kirkua ja
kirskua.
Hunfalvy 1856 MNyszet 2 218 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 72 (~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 7 (sm > va), SKES
1955 197, EEW 1982–83 840.

kireä (HAchrenius 1753; yl., et. Häme) ’tiukka,
jäykkä, luja, ahdas, ankara, tuima, tukala, vaikea;
hyvin kylmä (sää) / angespannt, stramm, straff,
eng, streng (auch Frost), schwierig’, kiristää
(Hemm 1605) ’kuristaa, ahdistaa, pusertaa’,
kiristyä ’tukehtua, kuristua’ ~ ka kirei ’kireä’,
kirie ’rutikuiva, äkäinen’, kiristeä ’kylmetä (sää)’,
kiristyö ’kuivua’ | va t«sirissüä ’kuivettua,
kutistua’ | vi kiristada ’puristaa, pusertaa’
= lp gârrâ, gârâs ’kova, väkevä, kiivas,
ankara’, gârrât ’kovettua; vihastua’, (lpN girrâd
’raskas (keli), kimakka’ < sm) | mdE ki/rems, M
ki/rqms ’kutistua’.
Wiklund 1894 LpChr 75 (sm ~ lp), Paasonen 1909 MdChr
78 (+ md), SKES 1955 198 (+ ka va vi ? syrj ? ostj), E.
Itkonen 1960 LpChr 109, UEW 1988 666.

kirja (yl.) ’kirja (Agr), kirje, asiakirja; murt.
myös piirto, merkki, kuvio, koriste, kirjonta (mm.
puvussa) / Buch, Brief, Dokument, Urkunde;
Stickerei’, kirjava (Sorol 1625), kirjata (Gan
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1786 ’kirjailla; kuvata’), kirjasto (Gottlund
1828), kirje (nykymerk. Kilpinen 1844),
kirjallinen (Sorol 1614), kirjallisuus (Lönnr
1831), kirjailija (Kilpinen 1845), kirjapaino
(Juteini 1810), kirjanpainaja (1673), kirjain
(EIngman 1834; varhemmin mm. kirjansauwa eli
bokstawi), kirjoittaa (ks. tätä) ~ ink kirja ’kirja,
kirje; puvun koristekirjonta’ | ka kirja ’kirja, kirje,
paperi; asiakirja, sopimus; kirjoitus,
kirjoittaminen; kirjonta, kirjailu, kuvio, koriste,
raita, juova, täplä’, kirjo(i), kirjikki ’kirjava
(lehmä)’, kirja(h)ine ’koristeltu, kirjottu’, kirjava
’kirjava, monivaiheinen’ | ly kird' ((e ) ’ompelu-,
kudontakoriste, koristepiirros; kirjain’, kird'aine
’kirje’, kird'au ’kirjava’ | ve kird', kirj ’kirja,
kirje’, kird'ai7ne, kirj5a7ne ’kirje’ | va t«sirja ’kirje’,
t«sirjova ’kirjava’ | vi kiri (g. kirja) ’kirje,
kirjoitus; todistus; kirja; (neulottu) kuvio,
koruompelus’, kirjak, kirjes ’kirjava lehmä’ | li
k%era ’kuvio, koruompelus; kirjoitus, kirjain;
kirje’, k%erabi ’kirjava’. — Sm > lp gir |je ’kirja,
kirje; täplä’; ims > latv ;kiris ’valkojuovainen
musta härkä’, ven ki/rják ’mereen palaava
punertava kutulohi’.
Ganander 1786 NFL 1 419a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 133 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve),
Ahlqvist 1871 KO 143 (+ li), Thomsen 1890 BFB 261 (ims
> latv), Kalima 1915 OLR 119 (+ ka; ims > ven), *Rapola
1942–43 Suomi 101 141–197, SKES 1955 198 (+ ly),
Hakulinen 1969 SSK 63–66, Häkkinen 1987 ES 104–05.

kirjoittaa (yl.) ’schreiben’, alkumerk. ’piirtää,
ommella t. leikata kuvioita, koristeita’ (vielä mm.
Raam 1642, nykymerk. jo Agr) ~ ink kirjutt5a
’kirjoittaa’ | ka kirjoittoa ’koristella, kirjailla’,
kirjuttoa ’kirjoittaa; koristella, kirjoa, virkata,
somistaa koruompeleilla’ | ly kirjuttada
’kirjoittaa’ | ve ki/rd'utada id. | va t«sirjott5a id. | vi
kirjutada ’id.; kirjata, ommella kuvioita’ | li
k%eratq ’kirjoittaa’. — Sm > lpN girjotit (Lu In)
’tehdä kirjavaksi’.
Johd. sanasta kirja, ks. tätä. Monissa kielissä
on havaittavissa samankaltaista kuvakielisyyteen
pohjautuvaa semanttista kehitystä kuin sm
sanueissa kirjoittaa ja kirja, eikä liene
mahdotonta, että ims kielten yhdenmukainen
vanha merkityksenkehitys voisi pohjautua esim.
mven semanttiseen esikuvaan.

SSA

Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve), Ahlqvist 1871 KO
143 (+ vi li), Anderson 1879 Studien 163–65, Kettunen
1915 Suomi 4:15 15 (+ va), Rapola 1942–43 Suomi 101
141, SKES 1955 198 (s. v. kirja), Hakulinen 1969 SSK 63–
66, Häkkinen 1987 ES 106.

kirkas (Agr; yl.) ’säteilevä, valoisa; kiiltävä,
läpikuultava / klar, hell; glänzend; rein’,
kirkastaa, kirkkaus ~ ka (uud.) kirkas ’kirkas,
kiiltävä’ | va t«sirkaz ’kirkas’ | (sm >) vi murt.
kirgas ’kirkas’, kirgata (prs. kirkab) ’helottaa,
loistaa’. — Sm > lpN gir |kâd, attr. gir |kis (Lu In)
’kirkas’.
Voi olla samaa deskr.-onomat. alkuperää kuin
kirkua (ks. tätä), merk:n suhteen vrt. kilistä ja
kilo2 sekä kimeä ja kimaltaa.
Ahlqvist 1856 WotGr 133 (sm ~ va), Nielsen 1902 SUST
20 128 (lp < sm), Hakulinen Vir 1933 163 (+ vi murt.),
SKES 1955 198.

kirki (paik. itämurt. etup. loitsukatkelmissa)
’kiima, lemmenkiihko; himo, halu / Brunst, Lust’,
olla ki(r)rillään (kissoista; KaakkSm), kirkiheinä, –
ruoho (Gan 1786) ’vanamo; kihokki’ ~ ka kirki
’kiima, kiihko, himo’ | vi kirg (g. kire, kirje)
’intohimo; halu, liekki, lieska, kipuna’, kiirg, kiire
’hehku, liekki, kipinä’ | li ƒkireg, ƒkirüg ’kipuna’
? = lpN gâr |gâ ’suihku, ruiskaus’, gâr |get
’säkenöidä, kipunoida, tupruta’. — Vrt. myös
kiirka (g. kiiran; mm. Lönnr 1874) ’hehku, liekki’
sekä kirkas (ja ka kiirakka ’kirkas’).
Hakulinen Vir 1933 159 (sm ~ ka vi), Kettunen 1938 LivW
129 (+ li), SKES 1955 198 (+ ? lp), EEW 1982–83 812,
Sivula 1989 Lintu 257–58.

kirkko (Agr; yl.) ’Kirche’ ~ ink kirkko | ka
kirikkö | ly kirikkö, kirko | va t«serikko | vi kirik (g.
-u), murt. ker(i)k, kirk ’kirkko’
< mr kirkia (akk. kirkio), kyrkia, nr kyrka, mn
kyrkja, kirkja (< ags cyrice, cirice t. mfriisi kerke,
mas kirika, mys kiricha jne.) < kr kyriakón,
kyrikón ’Herran huone, alk. Herralle kuuluva’ (♦
k/yrios ’herra’). — LpN gir |ko ~ kir |ko (E Lu In
Ko T) ovat ainakin osaksi < sm.
Ganander 1786 NFL 1 421a (sm ~ vi lp), Renvall 1823 SSK
1 196 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (~ va vi),
Lindström 1859 KeltGerm 182 (~ mys), Thomsen 1869 GSI
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124 (+ ka; < sk), Streng 1915 NRL 321, T. I. Itkonen 1948
SmLp 1 83, SKES 1955 199, Häkkinen 1987 ES 106.

kirkkoherra (Martti n. 1580) ’seurakunnan
pääpappi / (Ober)pfarrer’ ~ vi kirikhärra (? < sm)
id.
< mr kirkio härra, mn kirkjuherra id.
Ahlqvist 1871 KO 220, Mikkola Vir 1903 97, Streng 1915
NRL 64, SKES 1955 199.

kirkua (Eurén 1860; yl.), kirkkua (Renv 1823)
’kiljua, huutaa / schreien’, kirkaista ~ ka kirkuo
’huutaa, huikata; kutsua’ | ly kirguda ’id.,
nimittää; haukkua’ | ve kirgouta ’huutaa,
kirkaista’ | va kirata (prs. kir5an; < vi) | vi kirata
(prs. kirgan), kirguda ’id.; kirkua’, kiirguda
’kirkua, piipittää’ | li kirgq ’huutaa, kirkua’.
Onomat. sanoja, joita muistuttavia on myös
etäsukukielissä.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 141 (sm ~ vi), Setälä 1890–91
ÄH 137 (+ ka va), Kettunen 1938 LivW 129 (+ li), SKES
1955 199.

kirma (Gan 1786), kirmu (JuslP, Gan; paik.
itämurt. LounSm) ’suojuslevy reen kokassa, reen
koppa; maalaisreki / hoher schützender
Schlittenbug, Schlitten (–korb)’
< germ (mahd. mr), vrt. nr skärm, mr
skirmber, skærmber ’suojus, suojakatos’ (< kas
scherm, mys skirm, ns Schirm ’suoja, suojus’). —
Vi kirm ’suojus’ kaiketi < saks t. ruots; sm > nr
kirma, kerma, murt. Sm kirrmo, tjir(r)mo ’eräänl.
reki, iso rekilaatikko’.
Ganander 1786 NFL 1 422 (sm < ruots), Lindström 1859
KeltGerm 118 (sm ~ mm. ruots murt. kirma, körma), Rietz
1862– 67 SDL 321, Saxén 1895–98 Lånord 148 (sm > nr
murt.), Setälä 1912–13 FUF 13 387 (? ~ mys scirm), SKES
1955 199 (? < germ), Koivulehto 1973 NphM 74 570
(todennäk. sm < mr).

kirmata (Jusl 1745; LounSm Häme, paik.
Pohjanm EPKarj) ’juoksennella, temmeltää,
hyppiä, leikkiä / umherlaufen, -tollen’ ~ ka kirmie
’virkku, pirteä, ketterä, sukkela, vikkelä, vilkas;
rivakka, reipas, nopea’, vrt. myös ka kirnata
’telmiä’ sekä vi ? kirmata ’kyräillä’, kirmitlemine
’paikasta toiseen kuljeskelu, pitkin kylää

SSA

kierteleminen’. — Sm > lpN gir |bmedit ’meluta,
äännellä’.
Mahd. deskr. sana, vrt. kirmeä.
Ihre 1769 Gloss 2 599 (sm ~ germ), Kettunen 1924 EKeel 3
120 (+ ka), SKES 1955 199 (sm ~ vi murt. kirmitlemine, ?
mdE kirnavtoms ’hypätä’).

kirmeä (Peräp Länsip), kirmakka (Eurén 1860;
itämurt. EKPohjanm Peräp) ’kirpeä, pureva
(pakkanen), kitkerä / scharf, beißend (Frost),
bitter’ ~ ink kirmiä ’kirpeä’ | ka kirmie, kirmakka
’kirpeä, pureva (pakkanen)’ | vi kirmitada,
kirmendada ’kirvellä, koskea kovasti, kouristella’,
kirm (tav. mon. kirmid) ’kouristus; kirvelevä
rakkula (et. suussa)’. Vrt. kirpeä, kirvellä.
EEW 1982–83 846 (sm ~ vi).

kirnu (Schr 1637; yl.) ’Butterfaß’, kirnuta (Raam
1642), kirnuus ~ ink kirnu ’voikirnu’ | ka kirnu,
kirna (uud., harv.) ’kirnu’ | va (Kukk) voikirnu
’kirnu’ | vi kirn (g. –u), kern ’kirnun muotoinen
astia’
< sk, vrt. mr mn nn kirna, mn kjarne, nt
kærne, nr kärna, kerna, kas kirne, kerne jne.
’kirnu’ (vi sanat ehkä < kas, kuten myös li kÜJarna
’kirnumainen puuastia’, liett kernà ’kirnu’). —
Kaiketi sm > lpN gir |dnu, -o, In kirno, kirnu
’kirnu’.
Moller 1756 Beskr 151 (sm ~ nr kärna), Ihre 1769 Gloss 1
1057 (~ germ), Ganander 1786 NFL 1 422 (sm ~ vi),
Diefenbach 1851 VWGoth 2 471 (~ vi), *Thomsen 1869
GSI 124 (< sk), Streng 1915 NRL 65, SKES 1955 199.

kiro (Agr; yl., ei Verml) ’kirous; onnettomuus,
turmio; herjaus / Fluch’, kirota merk. myös
’tuomita, manata, saattaa perikatoon’, kiroilla jne.
~ ink kero ’kiro, -sana’, kerota ’kirota’ | ka kiro
’kiro, kirot; kirous, kiroaminen’, kirota ’kirota,
sadatella; haukkua, moittia, sättiä, solvata, torua’ |
ly kirota ’torua, haukkua, moittia, sättiä’ | ve
kirota ’id.; kirota’, kirodi«z ’kirous’ | va t«sirota
’kirota’ | vi kiruda ’noitua, kiroilla, kirota’
= lp gârro ’kiro, kirous’, gârrodit ’kirota’ | ??
vogI xor-, L kor-, koar- ’riidellä; kirota, herjata’ |
?? ostjI korqm-, E xurqm-, P xorqm- ’suuttua’.
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Ganander 1786 NFL 1 422a (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
230 (+ lp), VW 1 1874 43, Kettunen 1922 LVeHA 1 64 (+
ve), SKES 1955 199 (+ ? vog).

kirpeä (JuslP, Gan 1786; yl., et. Häme
EPohjanm), kirpakka, kirpelä, kirpas ’kitkerä,
pistävä (haju, maku), hapan; tuima (pakkanen) /
herb, sauer, bitter (auch Frost), scharf’, kirpaista,
kirvellä (ks. tätä) ~ ka kirpakka ’kirpeä, hyvin
hapan; äkäinen’, kirpi«skö ’hapan’, kirpistyö
’hapata’ | ve kirpi«stelda ’kouristella, kynnistellä
(kylmä käsiä, sormia)’, ? kirbi«stelda ’himottaa’ |
vi kirbe ’pistävä, kitkerä’ (uud., ? < sm)
mahd. < baltt, vrt. liett ki˜rpti ’hapantua’,
ka˜rtis ’kitkerä maku’, ki˜rsti ’hapantua, kitkeröityä’
(ieur juuresta *(s)ker- ’leikata’).
SKES 1955 199 (sm ~ ve; kirpeä ~ kirvellä), Salmela Vir
1966 378–79 (< baltt), EEW 1982–83 840 (+ vi).

kirpitsä (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’tiili /
Ziegelstein’ ~ ka kirpitt«sä ’tiiliskivi’ | ly kirpit«s |
va kirpittsa id.
< ven kirpíVc id. (< turk ƒkerpiVc ’polttamaton
tiili’).
Ahlqvist 1856 WotGr 129 (va < ven), Lönnrot 1874 SRS 1
655 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 119 (+ ka), Kujola
1944 LyS 134 (ly < ven), SKES 1955 199–200.

kirppa (JuslP, Gan 1786; PSm) ’pyydyksen
laukaisin, liipaisin; leikkipalikka
(pilpunlyöntipelissä) / den Mechanismus einer
Falle auslösendes Hölzchen; Spielstöckchen’,
kirppo, kirpo (sanak., ei murretietoja), kirpa (VR
1644) id., kirppasin (länsimurt.) ’liipaisin,
virityspuu’ ~ ka kirppa, kirpa ’(tuki)kiila (esim.
rakovalkeassa); kantoon lyöty kiila (tietyssä
leikissä; sitä lennätetään kantoon lyömällä)’,
kirpata ’lyödä kirppaa’ | vi kirp (g. kirbu) ’pyssyn
jyvä’.
Kuulunee kirvota verbin yhteyteen, ks. tätä;
vrt. myös kirppu.
Penttilä Vir 1924 36 (kirppa ~ kirppu, kirvota), SKES 1955
200 (sm ~ ka), Koivusalo Kotis 1972 195, EEW 1982–83
847.

SSA

kirppu (Schr 1637; yl.) ’pieni hyönteinen,
syöpäläinen / Floh’ ~ ink kerppu, kirppu | ka
kirppu | ly kirp | va t«sirppu | vi kirp, kerp id.
Ilm. samaa sanuetta kuin kirvota ja kirppa, ks.
näitä. — Tähän voi kuulua myös kirva, kirpa
’lehtitäi’.
Ganander 1786 NFL 1 423 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
133 (+ va), Penttilä Vir 1924 35–36 (~ kirvota), SKES 1955
200 (+ ka ly; ? ~ kirva).

kirri (Agr; LounSm), kirra, kirreä, kirrinen
’häijy, kärsimätön, kärttyisä, äreä / grantig,
ungeduldig, mürrisch’, kirrata ’narista, marista,
vinkua’
? < ruots murt. kirrig ’kärttyisä, kärsimätön’,
kirra ’marista, naukua’, kirr ’sorina, solina, häly’
= kys ns kirren ’äännellä, huutaa’ jne. — Ainakin
ositt. voivat olla myös erillisiä deskr. sanoja.
Saxén 1904 FT 56 303, 450 (sm < nr), Setälä 1912–13 FUF
13 387, Streng 1915 NRL 65, Karsten 1936 FmS 4 506,
SKES 1955 200.
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kirsikka (Lönnr 1874), kirsimarja, kirsperi (VR
1644; kaikki ESm) ’Kirsche’, ositt. johdoksia,
ositt. (kirsperi) suoria lainoja
< mr kirse-, kyrse-, körsabær, nr kirseber
(vanh.), körsbär ’kirsikka’ < kas kersebere, mys
kirsa, ns Kirsche jne. id.; saks taholta kaiketi > vi
kirss, kirsi–, kärsper(mari, -puu) ja li kir«s-m%o/ra
(ehkä ositt. < vi) ’kirsikka’. — PSm kirsimarja
’karpalo’ sanan alkuosa sen sijaan on kirsi ’routa’,
ks. tätä.
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 104 (sm vi li < germ), Lönnrot
1874 SRS 1 658 (sm kirsperi < nr), Koskimies Valvoja 1891
86 (kansanjohdannainen), Karsten 1936 FmS 4 506, SKES
1955 200.

kirskua (Jusl 1745; etup. LounSm), kirskaa
’narskua, narista, tirskua, kirahdella / knirschen’,
kirskuttaa ~ ka kirskuo ’tiuskia, äyskiä’ | vi
kirsata, kirskada ’huutaa, meluta; tirskua,
kirskua’.
Onomat. sanoja, vrt. kirata ja kirkua.
EEW 1982–83 848 (sm ~ vi).

kirsi (Agr; yl., et. länsi- ja kaakkmurt.) ’routa,
ohut jääriite; jäätynyt kerros maan pinnalla /
Bodenfrost; dünne Eisschicht; gefrorene
Bodenoberfläche’ ~ ink kersi ’kirsi’ | ka kirsi | ly
kirz(i) (g. kirden), kir«z | va (Kukk) kirsi | vi kirs (g.
kirre), kers, kels, murt. kelts, kilts, käls id. | li kirt,
kirk ’ohut jääriite’. — Sm > lpN gir |si (Lu)
’routa’; ka t. ly > ven kírza (josta puolestaan > ly
ve kirz, mon. kirzad). Vrt. kerte.
Samantapaisia sanoja on myös muissa
kielissä, mm. ostj:ssa (ks. kerte), turk taholla ja
oss:ssa. Ims sanuetta on esitetty myös baltt
lainaksi (vrt. liett ski˜rsti ’peittyä; ahavoitua (iho)’,
apski˜rsti ’jäätyä’, yapskardas ’jääkerros, riite’).
Ganander 1786 NFL 1 423a (sm ~ vi), Sjögren 1853
IRJaSMat 1 153 (sm ~ ven), Anderson 1879 Studien 156
(sm ~ vi li), Qvigstad 1881 Beiträge 72 (sm > lp), Pogodin
1904 Severnorussk 30 (sm > ven), Kalima 1915 OLR 118
(+ ka ly; > ven), Toivonen Vir 1918 78 (+ tvserL kqrt, ostjE
kärtqm ’ohut jääkerros’), SKES 1955 200, FUV 1955 89 (?
~ tvser ostj), Räsänen 1955 StO 18:3 31 (~ alt), Joki 1962
SUST 125 160 (oss sanoista), Koivulehto 1979
JuhlakFromm 132–35 (< baltt), UEW 1988 150.

kirstu (Jusl 1745; Kymenl kaakkmurt. Savo,
muualta hajat.) ’arkku; (vanh.) vankila / Truhe,
Sarg; Gefängnis’ ~ ink kirsto ’kirstu, lipas’ (? <
sm) | ka kirstu ’arkku, kirstu’ (uud., harv.) | va
kirstu (< sm) | vi kirst (g. -u), kers(t), kYorst
’kirstu’ | li kir«st, «skirst ’raudoitettu arkku;
(Nooan) arkki’ (> latv «s;kirsts ’kirstu, arkku’).
— Ims alkuperää ovat mahd. myös ven murt.
kérsta ’hauta’, mven kersta, korsta, k#ursta ’arkku,
kirstu’; mven > liett ka˜rstas ’ruumisarkku’.
On esitetty epävarma ajatus, että kirstu olisi
syntynyt kontaminaatiosta kistu + arkku (ks.
näitä), eikä olisikaan vanha baltt lainasana, kuten
joskus on luultu.
Ganander 1786 NFL 1 423a (sm ~ vi), Sjögren 1853
IRJaSMat 1 152 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (sm
~ va vi), Grot 1876 Filol 1 471 (ven < sm), Thomsen 1890
BFB 280 (+ li; > latv), Setälä 1890–91 ÄH 7 (va < sm),
Kalima 1915 OLR 113 (+ ka; ims > ven), B5uga 1922 KS
170–71 (liett < ven < ims), Kalima Vir 1928 256, Kiparsky
Vir 1936 473 (? kontam.), SKES 1955 200.

kirsu (LönnrLis 1886; eri tahoilla murt.)
’(oravan, rotan kissan t. koiran, erit. Suomenl.
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saarilla hylkeen) kuononpää / Tierschnauze’, kirso
(JuslP, Gan 1786; LounSm) ’sian kärsä’ ~ ka kirsa
’turpa, kärsä, kuono, nokka’.
Ehkä kärsä sanan variantti, ks. tätä.
Häkkinen 1990 MST 97–98.

kirttilä (Gan 1786; KPPohjanm), kirtti
(lounmurt.) ’rauhanen, risa / Drüse’
< nr körtel, (vanh.) kyrtel, kirtel, mr kirtil,
kirtel, kertil ’rauhanen’ = nt kjertel, kirtel id.
(ehkä lainoja, vrt. m-iiri certle ’kerä, nysty’).
Renvall 1823 SSK 1 198 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
124 (< mr), Karsten 1915 GFL 161 (< mr), Toivonen 1944
Sanat 150, SKES 1955 200.

kirva ks. kirppu.
kirveli (Schr 1637) ’jokin putkikasvi, mm.
Anthriscus cerefolium l. maustekirveli; (murt.
hajat.) mauste / Kerbel’, kirvelä, -ruoho (Lönnr
1874; ei murt.) ’pihatatar’
< mr kirvil, kyrvil, nr körvel < kas kervele, -lde,
mys kerbila, ns Kerbel, ags cerfille << lat
caerefolium (< kr).
Ganander 1786 NFL 1 424 (sm < ruots), Renvall 1823 SSK
1 198, Karsten 1909 IF 26 239 (< mr), Streng 1915 NRL 66
(< vur), Karsten 1936 FmS 4 507, SKES 1955 200.

kirvellä (Jusl 1745; yl., et. KaakkSm PSavo)
’polttaa (ihoa); tehdä kipeää / brennend od.
stechend schmerzen’, kirpelöidä ’(länsimurt.) id.;
(lounmurt.) poreilla’, kirveltää ~ ka kirvellä
’kirvellä’ | ve kirbi«stelda ’himottaa’ | va t«sirv(ella,
t«sirventelläg ’kirvellä’, t«silveleb ’kirvelee’ | vi
kirvendada ’kirvellä, polttaa (ihoa)’.
Johd. sanasta kirpeä, ks. tätä, vrt. myös
kirmeä.
Ahlqvist 1856 WotGr 132 (sm ~ va t«silvelen), Ojansuu Vir
1909 27 (+ vi; ~ kirmelöitä), Ojansuu 1918 KAÄH 61
(♦ kirpeä; + ka kirmie), SKES 1955 199 (+ ve, va t«sirv(ella),
Salmela Vir 1966 378–79 (< baltt).

kirves (Agr; yl.) ’Axt’ ~ ink kerves ’kirves’ | ka ly
kirves | ve kirvez, kervez | va t«sirvez, t«servez | vi
kirves, kerves | li k‰ıraz id.
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< baltt, vrt. liett ki˜rvis, latv cirvis ’kirves’. —
Sm > lpR (LÖ) kerwes ’kirves’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Thunmann 1772
Untersuch 90 (vi ~ latv), Lindahl & Öhrling 1780 LL 140
(lp < sm), Watson 1819 Abstammung 277 (sm vi ~ latv),
Sjögren 1830 GS 1 562 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 89
(+ ve), Grewingk 1865 SchrGEG 4 98 (+ li), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 93 (ims < baltt), Thomsen 1890 BFB 189 (+ ka;
ims < baltt), Kalima 1936 BL 118, SKES 1955 200 (+ ly).

kirvinen ks. kiuru1.
kirvota (: kirpoaa, Raam 1642; lounmurt.
savmurt. KPohjanm), kirpoa (: kirvon), kirpota (:
kirppoon; molemmat Lönnr 1874; ei murt.),
kirputa (: kirpuan t. kirppuan; Renv 1823)
’irtaantua, aueta, pudota, kimmahtaa / sich
(auf)lösen, abfallen, -springen’, johd. kirvottaa
(Agr ’vapauttaa, lunastaa’), kirvotus; kirppuilla
(murt. hajat.) ’vääntelehtiä, poukkoilla’ ~ ka
kirvota ’irrota, pudota, kirvota’, kirvottoa
’kirvottaa’ | ly kirbota, kirboda ’kirvota’,
kirbot(t)ada ’kirvottaa’ | ve kirbota, kerbota
’pudota’, kirbotada, kerbotada ’pudottaa’ | li ƒkirb
(prs. ƒkirbub) ’erota’.
Rinnakkaismuodot kirpoilla, kirppuilla
(molemmat Lönnr) ’sinkoilla, kimpoilla’
viittaavat siihen, että samaan sanueeseen kuuluvat
myös kirppa ja kirppu, ks. näitä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve kerbon), Kettunen 1922
LVeHA 1 11 (~ ve kirptab), SKES 1955 200 (+ ka ly li; ? ~
kirppa, kirppu).

kisa (1700 »Itze kijrudan kisahan tacaperin
tappelu-hun»; ISm hämmurt. Pohjanm) ’leikki,
kilpa; karkelo; tappelu, paini / Spiel, Tanz;
Wettkampf, Balgerei’, kisata (Jusl 1745; yl. paitsi
LounSm), kisaus (Forseen 1738), kisailla; ? kisu
(vanh. sanak.; Verml) ’kiima’ ~ ink kisaella
’kisailla, telmiä’ | ka kisa ’tanssi, leikki, telme;
peli, huvi, tanssit; touhu, puuha’, kisata, kisailla
’kisata, leikkiä, kilpailla; hyppiä, tanssia; pelata,
soittaa’, kisavo ’leikki, tanssi, peli, kisailu’ | ly
ki«zata ’leikkiä, kisata’ | vi kisa ’huuto, melu,
parku, metakka’, kisada ’huutaa, meluta’ | ? li
(Set) kiz5aC ’häly’ (lpN gissâ ’telme; melu’ < sm)
?? = vogP k5as- ’kilpailla’, k5as ’leikki; ilo’ |
ostjI E k#es-, P k3Üas-, k3as- ’kilpailla, juosta (t. ajaa,
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soutaa) kilpaa’ | unk küzd, (vanh.) küszöd ’tapella,
painia; riidellä’.
On epävarmaa, kuuluuko tähän yhteyteen
myös murt. kisu ’(Häme PPohjanm Peräp) häkä,
huono löyly; pilaantunut, hapan; (lounmurt.)
kirvely, kutka’, vrt. kisma ja kissaantua.

Ganander 1786 NFL 1 425 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
228 (sm ~ lpN In), Budenz 1867 NyK 6 404 (+ li ostj),
MUSz 1873– 81 54–55 (+ votj syrj), Paasonen 1909 MdChr
126 (+ md), Äimä 1919 SUST 45 128 (+ ka), Turunen 1946
SUST 89 212 (+ ly), SKES 1955 201 (+ ve va), MSzFE
1971 366–67 (sm lp md ? ~ unk kísál ’riidellä, tapella’; perm
ostj ei tähän), UEW 1988 162.

Aminoff 1869 WirSS 25 (sm ~ vi), VW 1 1874 28 (+ lp giVz |zV e
sekä muita vastineita etäsukukielistä), Setälä 1890–91 ÄH
236 (+ li), Äimä 1919 SUST 45 237 (+ ka), Paasonen &
Donner 1926 OstjW 81 (ostj ~ vog unk), Hakulinen 1950
KV 30 46– 57 (+ ly va; alkumerk. ’katku’), SKES 1955 201
(+ ? vog ? ostj; lp gissâ < sm), Kettunen 1958 UAJ 30 254–
55 (li ei tähän), TESz 2 1970 695, MSzFE 1971 382, UEW
1988 231.

kiskotella (Gan 1786; LounSm hämmurt.),
kiiskotella (Jusl 1745) ’oikoa, venytellä jäseniään
(unen jälkeen) / sich recken’, kiskottaa ’venytyttää
(jäseniä)’ ~ ka kit«skottoa, kit«skoitella ’ojennella,
kiskotella’, kit«skoittoakseh id., kit«skoituttoa
’kiskotuttaa’ | ly kit«skota, -ozeta, -odelda
’kiskotella, venytellä jäseniään’ | ve kiskot(elda, daze id.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka ainakin ositt.
kuulunevat kiskoa verbin yhteyteen.

kisko (Schr 1637; yl.) ’metallilevy, -laatta; säle,
liuska; (nyk. tav.) raide / Metallschiene (bes.
Eisenbahnschiene), -beschlag, -verkleidung;
Splitter, Span’, kiskos ’ohut pala, säie’ ~ ink kisko
’puun särö, siru; lohkeama’ | va t«sisko ’puun säle,
päre’ | vi kisk (g. kisu) ’väkä; esiinpistävä oksa,
repeämä; yhdistävä rautalevy’.
Sanan alkup. merkitys on voinut olla
’tuohilevy, –liuska’ (josta hämmurt. EPohjanm
KSm kisko (Jusl 1745) ’veripalttu t. muu
tuohilevyn päällä paistettava uuniruoka’).
Todennäk. samaa kantaa kuin kiskoa, ks. tätä.
SKES 1955 201 (sm ~ vi), Nesheim 1964 JuhlakRuong 205
(lpN gieVs |kâ ’puikko, tikku, päre’ < sm), Talve 1974 Sananj
16 60, 75–76 (’veripalttu’ < ’tuohilevy’).

kiskoa (Agr; yl.) ’vetää, irrottaa (tuohta,
päreitä); tempoa, nyhtää / (aus-, heraus)ziehen,
(aus-, heraus-) reißen, abschälen’, kiskaista ~
ink kiskoa ’kiskoa kuorta, nylkeä’ | ka kiskuo
’kiskoa, vetää; nyhtää, tempaista, repiä, raapia;
riistää, ryöstää, varastaa’ | ly ki«skoda ’kiskoa
(päreitä, tuohta); nyhtää (pellavia); ryöstää,
riistää, varastaa’ | ve ki«skaita ’repäistä auki,
puhkaista, särkeä’ | va t«siskoa ’kiskoa, nylkeä’ |
vi kiskuda ’repiä, tempoa, nyhtää, vetää,
vetäytyä’ | li k‰ıskq, k‰ısq ’repiä, kiskoa, halkaista’
= lp gâi |kot ’kiskoa, repiä, irrottaa’ | mdM
kq/skq/rams ’nipistää’ | ? votj ke/sn{i ’repiä, kiskoa,
halkoa’ | ? syrj ko/sn{i ’repiä, kiskoa; kuoria’ | ?
ostjI k3Üos- ’repiä, särkeä’.

Ojansuu 1918 KAÄH 49 (sm ~ ka), Kettunen 1922 LVeHA
1 11 (sm ~ ve), Turunen 1946 SUST 89 211–12 (+ ly),
SKES 1955 201 (ositt. deskr.).

kisma, kismara (LounSm PKarj PSavo
KPohjanm) ’häkä, katku / Kohlenoxyd, Gestank’,
kismerä (Lönnr 1874; itämurt. KPPohjanm) ’(s.)
häkä, katku; (a.) hapan, kitkerä’, kismertää
(kaakkmurt.) ’kirvellä, pakottaa’ ~ ka kit«smerä
’kitkerä, katkera, hapan, karvas, väkevä (maku)’,
kit«smertyö ’kitkeröityä, väkevöityä’ | ve kit«smer
’hapan (esim. maito)’. — Vrt. kisu ’häkä; hapan;
kirvely’ (ks. kisa).
SKES 1955 201 (sm ~ ka).

kismittää (Lönnr 1874; yl.) ’harmittaa, suututtaa /
ärgern, wurmen’, merk:n ’kirvellä, katkeroittaa
(mieltä)’ kautta kuuluu varmaankin kisma sanan
yhteyteen. Alkuperältään epäselvä on kismiä,
kismitellä (JuslP; EPohjanm PSatak PHäme), Gan
1786 myös kismittää ’oikoa, venytellä’ ~ ka
kismitteä ’vetää, ottaa’, vrt. kiskoa, kiskotella.
kissa (Ljungo 1609 kissannahka; yl.) ’Katze’,
hyväilymuotoja kissi, kisi, kisu, kiisu, kis ~ ink ka
kissa (mahd. < sm) | ve kisoi, kis%o, pi/s%o, pi/s%u7ne
’kissa (hyväilynimi)’; sm > va (Kukk), vi
rantamurt. kissa ja lpN gis |sa (In) id.
< nr murt. kisse, kise, kissa, kiss = nt kiss, mn
kisi ’kissa’, esiintyy monissa kielissä, pohjana
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kissan kutsuhuuto kiss, jota vastaa ns kitz. — Vi
kiisu, kiisukene, kiis(i), tiis(su) ’kisu, mirri’ joko
kissan kutsuhuudosta tai < ven murt. kísa, kíska,
kis-kis jne. ’kissa, mirri, »kis-kis»’.
Rietz 1862–67 SDL 314 (sm < nr murt.), Thomsen 1869
GSI 122 (sk), Ahlqvist 1871 KO 18–19, Lõo 1913 EKirj 8
229 (+ vi), Vaigla 1926 EKeel 5 20 (+ ink), Mägiste 1928
Demin 22– 23, 174 (+ ve), Mägiste 1937 EKeel 16 15–19
(vi kissa, ka va (Kukk) < sm; vi k‰ısu ? < ven), Ruoppila
1947 Kotiel 2 105– 18, SKES 1955 201.

kissaantua (Gan 1786; melko yl.) ’pilaantua,
tulla pahan makuiseksi ja hajuiseksi / sauer,
schlecht werden’, kissahtaa ’haiskahtaa’,
kissastua (1786) ’ummehtua, pilaantua’
liittyy ainakin osittain, ehkä
kansanetymologisesti kissa sanaan, vrt. Renv:n
selitys ’tulla kissan virtsan hajuiseksi’. Voi
varsinaisesti olla yhteydessä hapanta ja kitkerää
merkitseviin kisu (ks. kisa) ja kisma sanoihin.
Huom. edelleen kesääntyä ’pilaantua’ ja lpN
gæssaduvvât ’pilaantua (kala kesäkuumassa)’,
jotka voisivat ehkä myös olla alkuaan samaa
sanuetta, mutta kansanetym. kesä sanaan
liittyneitä.
Ganander 1786 NFL 1 425a (~ kissa), SKES 1955 201
(samoin).

kistu (GJCalamnius 1729; länsimurt. KSm
Verml), harv. kisto ’arkku, laatikko, kirstu; (paik.)
poliisiputka, vankila / Truhe, Kiste, Sarg;
Gefängnis’ ~ ka (run., harv.) kistu ’arkku, kirstu’
(kaiketi < sm)
< nr mr mn kista (obl.-sij. kisto) ’arkku,
kirstu; (mr myös) vankila’ = nt kas kiste, mys
kista, ns Kiste < lat cista id. < kr kíst%e ’kori’. —
LpN gis |to (E U Pi Lu In) ’arkku, ruumisarkku’
joko < sk t. sm; li kist ’arkku’ todennäk. < latv
;kists t. saks taholta. Vrt. myös kirstu.
Ahlqvist 1871 KO 121 (sm < sk), Qvigstad 1893 NL 171
(lp < sk), Karsten 1936 FmS 4 507, Kettunen 1938 LivW
130 (li < latv), SKES 1955 201, E. Itkonen 1960 LpChr 113
(lp < sk t. sm).

kisura (Eurén 1860; Peräp) ’pieni, laiha,
opettamaton poro / kleines, mageres Rentier’
< lpN gis |sur, gissur, gisur, gisor (In) ’pieni
työporo’.
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Paulaharju 1927 Taka-Lp 326, Tiesmaa Vir 1937 168,
SKES 1955 201.

kisälli (As 1721; joks. yl.) ’käsityöläisoppilas;
sälli; (vanh.) seuralainen, kumppani; nuorukainen
/ Geselle’
< vur nr gesäll ’kisälli, sälli, seuralainen,
kumppani’ < as, vrt. ns Gesell(e), kas geselle
’toveri, huonetoveri’ (< *gasaljan; sanasta *sali’huone’). Vrt. sälli.
Ingman Suomi 1844 194 (sm < nr), Lönnrot 1874 SRS 1
661, Karsten 1936 FmS 4 507, SKES 1955 201.

kita (Agr; yl.) ’nielu, kurkku, suu / Rachen,
Schlund’, kidastaa ’huutaa, meluta’, kidukset (ks.
tätä) ~ ka kita ’kita, nielu, kurkku, suu’ | ly kida
’kita, suu’, kidata ’huutaa täyttä kurkkua’ | ve kida
’kita, suu, (rysän) nielu’, kidastta ’huutaa; kuohua,
kohista’ | vi kida, kidu ’kita, nielu, kidukset, väkä’,
kidu(ta)da ’perata kaloja’ | li kiC d (mon. -%ud)
’kalan perkeet’ (li > latv ;kidas id.; sm > lpN murt.
kahtie ’kita, nielu’)
? = vogL koolqm, P xolqnka ’kitalaki’ |
ostjI kotqmnqn, E x#otqntq, x#otqmtq id.
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve), Thomsen 1890 BFB 260
(+ vi li; li > latv), Lagercrantz 1939 LpWsch 251 (lpN murt. <
sm), SKES 1955 201 (+ ka ly ? ostj), Honti 1974 NyK 76
(+ vog).

kitara (Lönnr 1874; 1669 Citharast elat.)
’kielisoitin / Gitarre’
< nr gitarr ’kitara’ < ns Gitarre < ransk
guitare, esp guitarra id. << kr kithár5a ’lyyran
tapainen soitin’.
Lönnrot 1874 SRS 1 662 (sm << kr), Koukkunen 1990
Atomi 234–35.

kites (LönnrLis 1886; PSavo PKarj Kain), ketes
’lammas, vuona, pässi; pieni poika; (mon.)
kivekset / Schaf (-bock), Lamm; kleiner Junge;
Hoden’ ~ ka kites (? < sm) ’pentu (esim. karitsa)’ |
? vi kide, kidu ’vuohi, vuohen kutsumahuuto’.
Ruoppila 1943 Kotiel 1 199–200 (alkumerk. ’kivekset’).
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kiteä (Eurén 1860; itämurt.), kitakka ’kireä,
huonoluistoinen (pakkaskeli) / hart, trocken,
stumpf (von der Schneedecke als Fahrbahn)’ ~ ka
kitie id., kit«sakka ’id., vaivalloinen, hidas, kankea’,
vrt. myös ink kitt%erä ’huonoluistoinen, kitisevä
talvitie; itkuinen (lapsi)’.
Kuuluvat onomat. kitistä sanueeseen (ks. tätä),
merk:n ’vaivalloinen’ kautta tähän voi kuulua
myös kitua (ks. tätä, huom. Agr kitua ’kitistä’:
»ninquin Rattat kituisit»). Ks. myös kitsakka.
kitistä (Agr; yl.) ’natista, vikistä, vinkua /
knarren, knirschen, jammern’, kitinä ~ ink kitissä
’tirskua; kitistä’ | ka kitavuo ’alkaa kitistä t.
riidellä’ | vi kidiseda ’kitistä, narista, pihistä,
vikistä’ | li gid‰ık«sq ’käydä kovasti, kuohua’.
Onomat. sanoja; samaa kantaa ovat ilm. myös
s. v. kiteä ja kitkuttaa mainitut sanat. Vrt. myös ka
kit«sata ’kitistä, vikistä, narista’, ve ki«z(eita ’kitistä,
natista’, vi murt. kidzize- ’kitistä, ritistä’, lpN
giccât ’rapista, kahista’, giVcVcât ’narista, kirskua’
jne.
Ganander 1786 NFL 1 427 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 72 (sm kiteä ~ lp giVcVcât), Kettunen 1938 LivW 57
(+ li), SKES 1955 187 (+ ka).

kitka ks. kitkuttaa.
kitkerä ks. kitku.
kitkeä (Jusl 1745; yl., et. ISm) ’nyhtää
(rikkaruohoja) / jäten, ausreißen’ ~ ink kitkiä
’kitkeä’ | ka kitkie, kytkie | ly kütkidä | ve kütkta,
kitkta | va t«sitk(ea | vi kitkuda, kitkada, E kitsk- | li
kitkq id.
joko = mdE kot«skoms, M kot«skÄqms id.
tai = lpN gâs |ket (Lu) ’kyniä, riipiä, kitkeä’ |
md kot«skams ’poimia, kerätä, valita’.
Ganander 1786 NFL 426 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
132 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), Ahlqvist 1861
MMdGr 159 (+ mdM kotVskÄqms), Genetz 1877 KL 16 (+
ka), Thomsen 1890 BFB 260 (+ li), Genetz 1896 ETV 42
(+ lp), Paasonen 1909 MdChr 83 (~ mdE kotVskoms, M
kotVskÄqms), Toivonen 1928 FUF 19 124 (+ ly, md kotVskams),
E. Itkonen Vir 1945 164, SKES 1955 202, UEW 1988 662.

kitku (Eurén 1860; I- ja PSm, paik. lounmurt.),
kitsku (kaakkmurt.) ’(saunan) tiku, häkä; savu /
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Kohlenoxyd, Rauch’, kitkerä ~ ka kitku, kit«sku
’kitku’, kit«skerä ’kitkerä, katkera, hapan; kitku,
savu, häkä’ | ly kit«sku ’häkä’.
Vrt. katku. Sanalle on esitetty etym. vastineita
etäsukukielistä ugrilaista ryhmää myöten (esim.
unk keser2u ’katkera’), mutta niitä on pidettävä
aivan epätodennäköisinä.
MUSz 1873–81 23 (sm ~ vog unk), Ojansuu 1918 KAÄH
52 (sm ~ ka), SKES 1955 202 (+ ly), UEW 1988 861 (vog ~
unk).

kitkuttaa (Gan 1786; yl.) ’tehdä vaivalloisesti,
hangata; hioa / etw. mühsam tun; reiben;
schleifen’, kitkua (Jusl 1745; länsimurt.) ’kitistä,
natista’ ~ ka kitkuttoa ’sahata tylsällä sahalla; olla
sukupuoliyhteydessä’, kit«skuta, kit«skuttoa ’tehdä
verkkaisesti, vaivalloisesti’.
Samaa kantaa ovat myös kitkata ’hangata’
sekä kitka (uud. 1860; murt. ’kitinä’), vrt. kitistä
ja kiteä sekä kitua.
Toivonen Vir 1930 95 (sm ~ ka).

kitsakka (Lönnr 1874; paik. itämurt.) ’kiivas,
vihainen; kova, kireä, raskas (keli, pakkanen) /
hitzig, zornig; hart, streng (Frost)’ ~ ka kit«sakka
’kireä, raskas (keli); vaivalloinen, työläs, huono,
hidas, sitkeä, kankea, jäykkä; ärtyisä, riitaisa,
kiukkuinen’ | ly ve kit«sak ’kireä (keli)’ | vi murt.
kidzo-külm ’ankara pakkanen’
ehkä = mdM keƒt/sä ’kiivas, tulinen’,
keƒt/sakadÄq- ’kiivastua’, tai todennäköisemmin
kiteä sanaan (ks. tätä) liittyviä deskr. sanoja.
Paasonen 1917 Beiträge 168 (sm ~ md), Tunkelo 1946
VeKÄH 322 (+ ka ly ve vi), SKES 1955 202 (? md), UEW
1988 661.

kitsas (Renv 1823; yl., ei Verml) ’niukka;
säästeliäs, saita; ahdas / karg; geizig; knapp’,
kitsastua ’nahistua, sitkistyä; suuttua’, kitsahtaa
(I- ja PSm) ’kutistua’, kitsata (Gan 1786)
’ahdistaa, ajaa, pakottaa’ ~ ink kitsas ’tiukka,
kireä; kapea, kaita’ | va kitsaz ’ahdas’ (< sm t. vi) |
vi kitsas ’ahdas, kapea’, kitsi ’kitsas, ahne’ | li
kits5az ’ahdas’.
Alk. ehkä deskr. sana, vrt. kitsakka
(molemmille yhteinen merk. ’kireä’).

SSA

Ganander 1786 NFL 1 426a (sm kitsata ~ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 129 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 180 (+ li),
Toivonen 1928 FUF 19 206, SKES 1955 202 (va < sm t.
vi).

kitsepuu (Eurén 1860, Lönnr 1874; ei murt.)
’orapaatsama, Rhamnus catharticus / Echter
Kreuzdorn’
< vi kitsepuu id. (kirj. laina?), alkuosana vi
kits (g. -e) ’vuohi’, ks. kitsi.
SKES 1955 202 (sm < vi), EEW 1982–83 853.

kitsi (Ruija) ’kili, nuori vuohi / junge Ziege’
< lpN gic |ce (Pi Lu) id., joka puolestaan <
sk, vrt. mn isl ki∂, nn nr kid id. (germ *ki∞dja,
demin. *kitt‰ına-: mys kizz‰ı(n), ns Kitze, josta >
vi kits ’vuohi’ ja vi > ink kitsi id.).
Qvigstad 1893 NL 171 (lp < sk), Rapola Vir 1939 481 (sm
< lp), SKES 1955 202, EEW 1982–83 853 (vi < saks).

kitti (1756; yl. tunnettu) ’kovettuva tahdas, jota
käytetään kiinnitys- ja tiivistysaineena / Kitt’
< nr kitt < ns Kitt (josta myös > vi kitt, li kit),
mys kuti, quiti id. — Sm kitata ’kiinnittää t.
tiivistää kitillä’ on joko omap. johd. tai < nr kitta
’kitata’.
Lönnrot 1874 SRS 1 664 (sm < nr), Kettunen 1938 LivW
130 (li < saks), SKES 1955 202.

kitua (Hemm 1605; yl.) ’riutua, kärsiä tuskaa,
olla puutteessa / schmachten, leiden, kümmerlich
leben’, kiduttaa, (olla, elää, palaa) kituuttaa,
kitulias; kitu (ehkä takaperoisjohd.; Finno n.
1580; murt. vain sananparsissa) ’tuska, kipu,
kärsimys, puute, kurjuus’ ~ ka kitu ’kipu,
kivistys, tuska, kärsimys; tauti’, kituo, kituija
’kitua, kärsiä, sairastaa’ | ly kiduita ’kitua,
sairastaa’ | vi kidu, kide ’sairaalloisuus,
kituliaisuus, surkeus’, kiduda ’potea, kitua,
rappeutua’ | li kiC ddq ’kitua, sairastella’ (sm > lpLu
kit%ot ’olla kovasti sairaana’).
Etäsukukielistä eri yhteyksissä esitetyt
vastineet (votj k{i«z ’sairaus, sairaushenki’, syrj k{i«z
’kuolleena syntynyt lapsi’, ostjI k#et«sq, P k3Üasi
’sairaus; sairas’ jne.) ovat epävarmoja. — Ims
verbi sopisi muodollisesti kiteä sanan
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johdoskorrelaatiksi, merk:n ’vaivalloinen’ kautta
tämä voisi olla semanttisestikin selitettävissä.
Ganander 1786 NFL 1 427 (sm ~ vi), VW 1 1874 21 (+
ostj), Toivonen 1928 FUF 19 67–68 (+ votj syrj), Kettunen
1938 LivW 123 (+ li), SKES 1955 202 (+ ly), FUV 1955
89, E. Itkonen 1956 UAJ 28 70 (sm ja votj eivät sovi äänt.
yhteen), UEW 1988 153 (sm ~ votj syrj ostj).

kiuas (Raumannus 1674; yl.), murt. myös kiukoa,
kiukaa ’kivistä ladottu saunan t. riihen tulisija,
uuni / Sauna-, Darrofen’, kiukainen id. ~ ink
kiuk5a ’uuni, kiuas’ | ka kiukoa ’(saunan) kiuas,
(tuvan) uuni’ | ly kiudug ’kiuas’ | ve kiudug,
küudug id. — Sm > lpN giw |gas, giw |kas (In Ko
Kld) ’kiuas’.
Yleisesti otaksutaan, että kyseessä on alk.
yhdyssana, jonka alkuosana on kivi;
lähtömuodoksi on oletettu usein *kivikota, g.
*kivikodan (>> murt. kiukoan), myöhempi nom.
*kiwukoda > kiukoa jne.; asu kiuas olisi
analogiamuodoste samaan tapaan kuin esim.
pihlas ja saapas. Myös suomen pohjalta
rekonstruoitavia lähtömuotoja *kiukaga, *kiukuga
on äänt. suhteessa pidetty mahdollisina, vaikkakin
niiden reaalitausta on hämärä. — Tähän yhteyteen
kuulunee myös kiukkuri (LounSm), kiukuri
(Lönnr 1874) ’erityinen riihirakennuksen huone,
missä kiuas sijaitsee’ (rinn. kiuaskoppi) ja kiukku
(JuslP; paik. murt.) ’pesänsuun yläosa’.
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 110 (< *kivi-), Qvigstad 1881
Beiträge 72 (lp < sm), Sirelius 1907–09 FUF 7 128 (+ ka; <
*kivikota), Kettunen 1922 LVeHA 1 60 (+ ve; < *kivitukka),
Rapola 1933 SKKH 151 (< *kiukaga, *kiukuga), Räsänen
Vir 1947 354–55 (+ ly; < *kivikota), SKES 1955 202, E.
Itkonen 1968 SKK 493, Lindgren 1982 SUST 181 199–203
(< germ *xauga- < ieur *keuk- ’kasa; korkea’, vrt. nr hög).

kiukka (Gan 1786) ’vilkas, nopea; (kaakkmurt.)
kiivas, äkkipikainen; (PSavo Kain KPPohjanm
Peräp) (äkki)väärä, kiverä / schnell; zornig;
krumm’, kiukas (Gan 1784) id., kiukkaan (adv.,
JuslP) ’nopeasti’, kiukkamainen ’tottumaton,
äkkinäinen’, kiukastua ’kiivastua, kiihtyä’ ~ ka
kiukka ’äkillinen, jyrkkä, pikavihainen; outo’,
kiukkamaine ’äkkinäinen, tottumaton, oppimaton;
outo, vieras’ (sm ka > lpIn kivkke, Ko ki´vkkeld
’äkkiä’).

SSA

Mahd. samaa sanuetta kuin kiverä (ks. tätä).
Vrt. kuit. myös va t«siuk5aht5a ’vingahtaa’ ~ li kiukq,
kiuvkq ’ulvoa, vinkua’. Ks. myös kiukku.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 27 (sm ~ lp), Kettunen 1938
LivW 131 (sm kiukku ~ li), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54
(lpKo < ka), SKES 1955 202 (+ va).

kiukku (Agr; yl., ei Verml Ink) ’suuttumus, äkä /
Zorn, Wut’, kiukkuinen, kiukutella, kiukustua ~ ka
kiukku ’viha, kiukku’, kiukkuine, kiukukas
’kiukkuinen’, kiukkuija ’kiukutella’ | ? vi murt.
kiud (g. kiu) ’itsepäisyys’ (voinee kuulua yhtä
hyvin vi kius id., sm kiusa sanojen yhteyteen), viE
(Wied) kiuge (g. kiuke) ’itsepäisyys, paha sisu’.
Samaa kantaa kuin kiukka, ks. tätä.
SKES 1955 202 (s. v. kiukka), EEW 1982–83 854–55 (sm ~
vi kiud).

kiulu (Flor 1678; yl., ei Verml Ink)
’yksikorvainen, puinen t. metallinen (lypsy)astia /
einhenkeliger (Melk-) kübel’ ~ ka kiulu (? < sm)
id. (sm > lpN giw |lu (In) id.)
< sk, vrt. nr murt. Sm skj%ulo, skj%ulu
’maitokiulu’, mn skjóla ’pytty, hulikka’.
Renvall 1823 SSK 1 200 (sm < ruots), Becker 1824 FGr 6,
Rietz 1862–67 SDL 589, Thomsen 1869 GSI 51, 125 (<
sk), Karsten 1936 FmS 4 507, Lagercrantz 1939 LpWsch
300 (lp < sm), SKES 1955 203.

kiuru1 (Jusl 1745; etup. itämurt.) ’leivonen,
Alauda arvensis / (Feld)lerche’, kiur(u)inen, kiuri
(kaakkmurt.) id. ~ ink ka kiuru | ly kiuru(i7ne) | va
t«siuru, paik. (< sm) kiuru | vi murt. kiur (g. -u) id.
Samantyyppisiä pikkulintujen nimityksiä on
muitakin, esim. kirvinen (Jusl 1745 ’Alauda’),
kirviäinen (Flor 1678), kirvo, kirvi ’Anthus’.
Kaikki nämä saattavat olla samaa onomat.
alkuperää, vaikka toisaalta on ajateltu myös
lainautumisen mahdollisuutta baltt taholta, vrt.
latv c‰ırulis, c‰ırvels (? < *kirv-) ’leivonen’.
Kreutzwald & Neus 1854 MythLieder 86 (sm ~ vi),
Ahlqvist 1856 WotGr 133 (+ va), Kettunen 1915 Suomi
4:15 16 (va kiuru < sm), Mägiste 1927 EKirj 21 162 (+ ka),
Kalima 1936 BL 119 (? < baltt), SKES 1955 203 (+ ly),
Mäger 1967 ELinnunim 128 (onomat.).
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kiuru2 (Renv 1823; itämurt. KPPohjanm)
’sääsken toukka, sammakonpoikanen /
Mückenlarve, Kaulquappe’, kiuri, kiuruainen,
kipru id.
Deskr. alkuperää, kuten kiura, kiverä
’kippurainen, koukkumainen’ ja kipristellä, joka
viittaa toukkien liikkumistapaan.
kiusata (Agr; yl.) ’vaivata, piinata, ahdistaa;
vietellä, houkutella / ärgern, stören, belästigen;
verleiten, in Versuchung bringen’, kiusaus,
kiusaaja ~ ink kiusata ’kiusata, kiduttaa; koettaa,
yrittää’ | ka kiusata ’kiusata, häiritä, hätyyttää,
yllyttää’ | va t«siuzata ’kiusata’ | vi kiusata ’kiusata,
juonitella; viekoitella, kiusoitella’, kiusatus
’kiusaus, viettely, kiusa’ | li kiuzq, kiuvzq ’kiusata,
piinata’
< germ, vrt. goot kiusan ’koetella; valikoida’,
mn kjósa ’ottaa, anastaa; haluta, toivoa;
valikoida’. — Sm kiusa (ka kiusa, vi kius, -u)
’harmi, vastus’ on ilm. takaperoisjohdos, koska
sillä ei ole vastineita germ taholla. Sm kiusata >
lpN givsedit (Lu In Ko) ’kiusata’, sm kiusa > lpN
gik |se, -vs- (In Ko) ’kiusa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 150 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 428 (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 459 (<
goot), Thomsen 1869 GSI 125 (< goot), VW 1 1874 32 (+
li), Setälä 1890–91 ÄH 6 (+ va), Karsten 1907–08 IF 22
298, Karsten 1936 FmS 4 507 (kiusa takaperoisjohd.),
SKES 1955 203 (lp < sm), Rapola 1964 Sananj 6 13–14.

kiusta (Eurén 1860; Kymenl Suomenl. saaret)
’uhma, kiusa / Trotz’: ei kiustallakaan ’ei
uhallakaan’
luult. < vi kiust, kiuste ’uhma, uhittelu,
kiusailu’, kiusta ’kilvan’, jotka kuulunevat
samaan sanueeseen kuin vi kius, sm kiusa (ks.
kiusata). Vaikutusta on voinut tulla myös kiista
sanasta, ks. tätä.
Ojansuu 1916 SKTT 149 (sm < vi), SKES 1955 203, EEW
1982–83 858.

kiuttu (JuslP, Gan 1786; Kurikka)
’(tulus)kukkaro / Beutel’
< sk, vrt. mn isl skjó∂a ’kukkaro, pussi, laukku,
säkki’, nr murt. Sm skj%uto ’pussi’. — Sk taholta
myös > lpR (LÖ) skeudo, skeuto ’pussi, laukku’,
U skevro id.

SSA

Lindström 1859 KeltGerm 144 (sm < germ), Thomsen 1869
GSI 148 (lp < sk), Toivonen 1914–22 FUF 15 84 (sm lp <
sk), SKES 1955 203, Vries 1961 AnEW 495.

kiva (PPohjanm Kain Peräp, paik. PKarj
hämmurt.) ’ankara, raju (Alm 1772 »kiwa
packanen», 1780 »kiwa sota», HAchrenius 1790
»wasten kieldoa kiwaa»); kova, luja, sitkeä;
nopea, ripeä; jyrkkä; suurikokoinen, runsas;
(puhek.) mukava, hauska / hart; fest, schnell;
heftig; prima, toll’, kivakka (Gan 1786) ’nopea’.
Ehkä samaa kantaa kuin kipakka (ks. tätä),
nykypuhek. merk:ssä mahd. myös hyvä sanan
vaikutusta. Vrt. myös kiivas.
kivalo (Lönnr 1874; Peräp Länsip), kiveliä,
kiveliö ’Pohjois-Suomen ja Lapin laaja asumaton
metsämaa, sydänmaa, saloseutu, erämaa,
»selkonen», vuorenharjanne / Ödwald, Wildnis (in
Lappland), Bergrücken’
< lpN Vcav%el(k) (E Pi Lu) ’selkä,
(vuoren)selänne; pitkä, leveä, kumpuileva ja
soinen alue, joka on vähän ympäristöään
korkeammalla’. — Kansanetym. liittynyt sm:ssa
ilm. myös kivi sanaan.
Europaeus 1882 Suomi 2:15 351 (sm < lp), Wiklund 1912
MO 5 111–12, SKES 1955 203.

kivalteri (Raumannus 1674 gewalderi; paik.
murt.), kivaljeri, kivaijeri ’poliisikonstaapeli,
pikalähetti / Wachtmeister, Bote’
< vur nr gevaldiger, murt. gevaljare, gevallier
< as gewald(i)ger ’piiskuri’ = ns Gewaltiger ’id.,
mahtimies, pomo’ (sanasta Gewalt ’valta, mahti’).
Lönnrot 1874 SRS 1 668 (sm < saks), Karsten 1936 FmS 4
507 (murt. kivalti ’valta’ < nr gevalt id.).

kiverä (Alm 1770; yl., et. savmurt. Pohjanm
Peräp) ’käyrä, äkisti kaareva / (stark) gebogen,
krumm’, kivertää (Jusl 1745) ’vääntää käyräksi’ ~
ka kiverä (? < sm) ’kiverä, kiperä, käyrä’ | vi
kiverik, kYoverik ’kiverä, käyrä’, kiverdi-kYoverdi
’monella mutkalla’, kiverdada ’käyristää’
= lpN gâvvâr (Lu In) ’kiverä, taipunut’ | mdE
kevi/r, M kevq/r ’pyöreä’. Vrt. myös kiperä ja
kovera.
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VW 1 1874 83 (sm ~ lp md), Qvigstad 1881 Beiträge 70,
Szilasi 1904 ÉrtNySzt 18:8 38, 40 (+ vi), Paasonen 1909
MdChr 77, SKES 1955 203, EEW 1982–83 859.

kivi (Agr; yl.) ’Stein’, kivinen, kivikko, kivistö, kives,
kivetä, kivittää ~ ink kivi ’kivi; (mon.) jauhinkivet;
verkon kives’ | ka ly ve kivi | va t«sivi | vi kivi ’kivi’
| li kiC uv, kiC v, kiC u ’kivi; jauhinkivet’ (sm ka
kives, ly ve kivez ’verkon paino’ > ven murt. kíves
id., kíbas ’id., verkon koho’)
= mdE kev, käv, M kev ’kivi; (mon.)
jauhinkivet’ | tvser kü, küj ’kivi’ | votj k(e
’myllynkivi’ | syrj ki: iz-ki id. | vogE küw, I L käw,
P kaw ’kivi; kives; jauhinkivi’ | ostjI kög, E P kew
’kivi, myllynkivi’ | unk k2o (vart. köve-) id.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Rudbeck 1717 Spec 79
(samoin), Fabritius 1766 Diss 13 (+ ostj), Fischer 1768
SibGesch 163 (+ md tvser), Sajnovics 1770 DemH 49, 75 (+
ka), Ganander 1786 NFL 1 429 (+ vi), Gyarmathi 1799
Aff 73, 267– 68 (+ vog), Sjögren 1832 MP 6:2 200 (+ va),
Sjögren 1849 MélR 1 198 (+ li), Sjögren 1853 IRJaSMat 1
152 (ims ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (+ ve),
Hunfalvy 1864 Reg 81 (+ votj), MUSz 1873–81 40 (+
syrj), Pogodin 1904 Severnorussk 29– 30 (ven < ims),
SKES 1955 203 (+ ly), FUV 1955 89, TESz 2 1970 600–
01, MSzFE 1971 368, Häkkinen 1987 ES 106, UEW 1988
163–64.

kivipiira ks. piira.
kivistää (Agr; yl.) ’särkeä, tehdä kipeää /
schmerzen, weh tun’ ~ ink kivist5a, kivistÜJa
’kivistää, vaivata’ | ka kivisteä ’särkeä, kivistää,
pakottaa, koskea’ | ly kibi«städä, -«stada | ve
ƒkiƒbi«stada, kibi«stada | vi murt. kivistada (kaiketi <
sm) id., kibestada ’katkeroittaa, kitkeröittää’ | li
kiC b«zÄq ’särkeä, kivistää’.
Samaa kantaa kuin kipu ja kipeä, ks. näitä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve), Kalima 1915 OLR
116 (+ ka; ? > ven), Vaigla 1926 EKeel 5 20 (vi kivistada <
sm), Posti 1942 SUST 85 77 (+ li), SKES 1955 196–97 (+ ly,
vi kibestada).

kivitasku (Gan 1786; yl., et. KPPohjanm Peräp)
’pikkulintu, Oenanthe oenanthe / Steinschmätzer’,
rinn. kivitassi, -taski, -tassa, -stikkari, (s)takkiainen, -takkinen, -takkuri, -nassu jne. ~ vi
kivitäks, -stik, -tikk, -täkkijas, -tägijas, -triks, traks jne. id.

SSA

Yhdysperäisen nimen alkuosa ilmaisee linnun
oleskelu- ja pesimispaikkaa, jälkiosa matkii
linnun ääntä, kuten eräiden muidenkin kielten
vastaavissa linnunnimissä (esim. nr stenskvätta, ns
Steinschmätzer). Samantyyppinen kutsuääni on
myös pensastaskulla (Saxicola rubertha).
Suolahti Vir 1906 161 (sm ~ vi; onomat.), SKES 1955 203.
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Lönnrot 1874 SRS 1 675 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
508, SKES 1955 203, Vuorela 1979 KpS 177.

klamppu (Lönnr 1874; paik. länsimurt.)
’puukapula, palikka / Stock, Klotz’
< nr klamp, klampa, murt. klampo ’palikka’ =
nt klampe < as klampe id. (tästä myös vi klamp, g.
klambi ’puupalikka esim. veneessä, iso
(leivän)palanen’).

kivuta ks. kiivetä.
kivääri (1700; nyk. yl.), murt. kiväri, kevääri
’käsituliase / Gewehr’
< nr gevär < as gewehr, ns Gewehr ’kivääri’,
alk. ’puolustus’.
Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
674 (< saks), Karsten 1936 FmS 4 508, SKES 1955 203.

klaari (1638; lounmurt. Satak EKPohjanm, paik.
Häme PPohjanm Peräp), harv. (mm. Gan 1786)
kloori ’kirkas, selkeä, selvä / klar, deutlich’,
klaarata (1731), murt. myös laarata, loorata, kl’kirkastaa, selvittää, tislata’ ~ ink kl5ari (? < vi)
’selkeä, kirkas’, kl5arata (< sm) ’selvittää’
< nr klar ’kirkas, selkeä’, klara ’kirkastaa,
selvittää’ jne., mr kl5ar (< kas kl5ar << lat clarus).
— Vi klaar (g. -i), murt. laar, -i ’selvä, kirkas,
puhdas’, klaarida, laarida ’selvittää’ ilm. < saks
klar.
Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
674, Wiklund 1904 JuhlakNoreen 160, Streng 1915 NRL
66, SKES 1955 203 (vi klaar todennäk. < saks), Nirvi 1971
InkS 176 (ink kl5ari ? < vi), EEW 1982–83 861.

klaava (joks. yl.; länsimurt.), laava (itämurt.;
arpaa heitettäessä:) ’metallirahan numeropuoli
(»heittää kruunaa ja / tai klaavaa») / Revers bei
Münzen’
< nr klave ’lantin numeropuoli’, »(spela)
krona eller klafwe» (1769), mr klavi = isl klafi, nt
kas klave.
Rehnberg Fataburen 1948 176.

klahvi (Lönnr 1874; LSm), klaffi, lahvi ’(kaapin
t. lipaston) saranoilla laskeutuva ovi / Klappe’
< nr klaff ’laskulauta, -levy’ < saks klaff jne.

Wiklund 1917 IF 38 100 (sm ~ ruots), Karsten 1936 FmS 4
508 (< nr murt. Sm), T. Itkonen 1957 Suksisan 111, EEW
1982– 83 862 (vi omap. deskr.).

klani (Kivi 1870; etup. länsimurt.) ’kalju /
kahl, Glatze’, lani murt. myös ’liukas jääkeli’,
(k)lanipää (Jusl 1745) ’kaljupää, -päinen’, vrt. vi
(k)lanida, murt. klaanida, (Wied) laanida ’silittää,
silottaa, kaunistaa’. — Sm > nr murt. Sm klani, pää, -huvu ’kalju(pää)’.
Vendell 1904–07 OÖ 1186, Wessman 1956–57 FmS 17–18
43 (nr murt. < sm).

klapata (Lönnr 1874; joks. yl., etup. LSm),
lapata (paik. itämurt.) ’taputella, nakuttaa;
kurikoida (pesuvaatteita); muokata nahkaa;
teroittaa, liipata (viikatetta, sirppiä) / schlagen,
tätscheln; (breit, fein; Wäsche) klopfen; wetzen’,
klappa ’liippauskovasin’
< nr klappa ’taputtaa, koputtaa, kolkuttaa;
liipata viikatetta’ = nt klappe, kas klappen
’paiskata, koputtaa’; nr klappa ’pieni kovasin’. Ks.
myös lapikas.
Vennola 1897 Suomi 3:13 11 (lainasana), Karsten 1936
FmS 4 508 (< nr murt.), SKES 1955 204.

klapi (LounSm Häme, paik. Pohjanm), klappi,
klapu, klappu, lapi, lapu ’pilke / Scheit’
< nr klabb(ved) id.
Lönnrot 1886 Lis 85 (sm < ruots), Saxén 1905 Bidrag 259,
Wiklund 1917 IF 38 100, SKES 1955 204.

klarinetti ’puupuhallin / Klarinette’, (etup.
länsimurt.) klane(e)tti, flaneetti, laneet(t)i
< nr klarinett = ns Klarinette (> vi klarnett)
<< ital clarinetto.

SSA

Lönnrot 1874 SRS 1 674 (sm < ital), Hakulinen 1946
SKRK 2 58 (< ruots < ital), Vuorela 1979 KpS 178,
EEW 1982–83 863.

kleini (Gan 1786; länsimurt.) ’hento, heikko,
pieni, sairas / dünn, schwach’, (k)leinata
(PPohjanm) ’heikottaa, pyörryttää’ (sm > kaP
kleini ’hento’)
< nr klen ’heikko, sairaalloinen, ohut, pieni’,
mr kl%en ’id., hieno, hento’ = nt klein < kas kleine,
kl%ene, ns klein id., engl clean ’puhdas, siisti’, jne.
— Sk taholta myös lpN klæi |dnâ, kleinâ
’sairaalloinen, sairas’.
Renvall 1823 SSK 1 261 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
677, Qvigstad 1893 NL 172 (lp < sk), Karsten 1936 FmS 4
509, SKES 1955 204, Nirvi 1964 Suomi 111:1 154–55.

klenodia (vanh. kiel., Agr mon. Clenodiat, Schr
1637 Klenodio) ’koriste, kalleus, koru / Kleinod’
< vur klenod, klenoot, mr kle(e)nodh, klenadh,
klænat ’hienotekoinen esine, koru’ = nt klenodie
< kas kle(i)n%ode, kl%enade; johd. kas sanasta kl%ene
= ns klein ’hieno, siro’, vrt. ed.
Streng 1915 NRL 66, SKES 1955 204.

klerikki (vanh. kiel., Ljungo 1609) ’katolinen
hengellinen virkamies, mm. pappi / Kleriker’,
klerikaali ’pappisvallan kannattaja’, klerikaalinen
’papistoa koskeva; kirkollismielinen’
< mr klær(e)ker, klerker, cläriker, kläricker
’pappi, hengellisen säädyn jäsen; oppinut’ = mn
klerker id. << klat clericus id., clerus ’pappissääty’
< kr klYeros ’seurakunnan johtaja’; alk. ’arpa, jolla
virka määrättiin’ > ’arvalla määrätty virka’ >
’viran haltija’.
Streng 1915 NRL 66–67, SKES 1955 204.

kliidi (tav. mon. kliidit, Schr 1637; Gan 1788
myös klii: klijt; lounmurt. Satak) ’vehnän ja
rukiin jyvän kuoret, leseet; (EPohjanm)
pettujauhe, männynkuorimurska / Kleie;
Rindenmehl’, kliirit, kliitit, liisit, liivit id. ~ vi klii,
lii ’lese’
< nr kli, vur klij, mr kli, kly, mt kli(d) jne. id. ?
< kas kl‰ıe, kl‰ıge, ns Kleie (> vi klei id.).
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Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < ruots), Grimm 1873 DW
5:1 1084 (sm vi ~ nr ns), Streng 1915 NRL 67 (sm < vur <
kas; ~ vi), Saareste 1922 EKeel 1 22 (viP < nr), SKES 1955
204.

kliivari (1863; rannikkomurt.) ’kolmiomainen
keulapurje, viistopurje / Klüver’, klyyvari, (k)liiveri,
klyyvertti id. ~ vi kliiver, klüüvar, liiver | li kl‰ıvqr
id.
< nr klyvare, nt klyver < as klüver, holl kluiver
id. (alk. »halkaisija»).
Stjerncreutz 1863 MeriS 154–55, Cannelin Vir 1926 77 (sm
< nr), SKES 1955 204, 294, EEW 1982–83 866 (vi li ? <
saks).

klimppi (JWegelius 1749; länsimurt., kaakkmurt.
eteläosa), limppi, klimppu ’kokkare, möykky,
myky / Klümpchen, Klumpen, Kloß’
< nr klimp id. = mr klimper, as klimp (josta kai
> vi klimp, limp, lümp id.).
Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < ruots), Ariste 1933 ERL 58
(vi < nr), Karsten 1936 FmS 4 509, SKES 1958 295 (s. v.
limppi: sm vi < nr).

klippinki1 (vanh. kiel., Ljungo 1609), lippinki
’säämiskän tapainen nahka / Sämischleder’
< mr klippinger ’keritty lampaannahka;
erikoinen käsinenahka’ = mn klippingr ’keritty
lampaannahka’, mt klipping ’leikattu nahka’
(johd. v:stä klippa ’leikata, keritä’).
Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 67
(< mmr), SKES 1955 204.

klippinki2 (Schr 1637), lippinki ’iso, kuparinen
neliöraha / eckige Münze, Klipping’
< vur mmr klippinger, nr (vanh.) klipping
’nelikulmainen metalliraha’ (johd. v:stä klippa
’leikata’).
Ganander 1786 NFL 1 431, Renvall 1823 SSK 1 201 (sm <
ruots), Streng 1915 NRL 67, SKES 1955 204, SKES 1958
298, Vuorela 1979 KpS 178.

klooki (Agr »ne Clokit ia wijsat»; LSm) ’hauska,
hupaisa, lystikäs, viisasteleva, viekas, kavala,
kiero; viisas, ovela; outo, omituinen / lustig,
gewitzt, schlau; klug; seltsam’, klookki, kluuki,
kluoki, klooku, looki (PSavo KPPohjanm) id.
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< nr klok, vur klook, mr kl%oker ’viisas, älykäs,
taitava, ymmärtävä; ovela, varovainen; taidokas,
konstikas’ (< kas kl%ok = ns klug jne.).
Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < nr), Grimm 1873 DW 5:1
1269, Lönnrot 1874 SRS 1 68, Streng 1915 NRL 67,
Karsten 1936 FmS 4 510, SKES 1955 204.

klooti (Schr 1637; lounmurt. Satak), klootu (Schr;
Satak), kluuti ’keila, nuppi, kuula / Holzkegel, –
knauf, -kugel’
< nr mr klot ’pallo’, vur kloot ’id.; nuppi’ <
kas kl%ot ’möhkäle, pallo; kives’ (> vi kloot, loot
’puupallo, kuula’).
Stjerncreutz 1863 MeriS 161, Lönnrot 1874 SRS 1 680,
683 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 67–68 (sm < vur, vi <
kas), SKES 1955 204.

klopo (Jusl 1745 clopoi; Satak, paik. lounmurt.
Häme Peräp), kloppo, kloppari, lopo (Lönnr 1874)
’(kupari)kolikko; keppi, palikka, patukka /
Kupfermünze; Stock’, vrt. vi klopp, lopp ’pieni
kupariraha’, klopikene (demin.)
ovat ilm. onomat. alkuperää, vrt. klopista,
lopista ’kolista, kalista’ ~ vi klYobiseda, klobiseda
’kopista’.
Karlsson 1964 AAA 28:2 37.

klossi (Gan 1786), lossi (murt. melko yl.)
’palikka, pieni puukappale, kalikka / Holzstück,
Klotz’
< nr kloss, klots ’pulikka, palikka’ (< ns Klotz
’pölkky, möhkäle, palikka’).
Renvall 1823 SSK 1 201 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS
4 271, SKES 1955 204, T. Itkonen 1957 Suksisan 59.

klotti (Lönnr 1874; LounSm) ’kokkare, paakku,
klöntti; paksunnos, patti; pölkky; (harv.;
Nousiainen) sompa / Klumpen; Verdickung;
Klotz’
< nr murt. klott ’möykky, klöntti’, klodd id.,
mr kl%ot (< kas kl%ot ’kokkare, möykky, paakku,
pallo’, josta > vi murt. klott (g. kloti) ’kalikka,
palikka’).
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klovari (Lönnr 1874; lounmurt., paik. Häme
EPohjanm), klavari (Hattula), lovari
’hevosnylkyri, hevosten teurastaja /
Pferdeabdecker’
< nr flåare ’nylkyri; teloittaja’.
Vilkuna 1935 VSH 3:2 159–60.

klubi, klupi (Lönnr 1874), lupi ’kerho / Klub’
< nr klubb (1755) = nt saks klub < engl club
id. (vi klubi, kluup (g. kluubi), lubi id. < saks).
Lönnrot 1874 SRS 1 628 (sm < engl).

kluntti (Schr 1637 Klunti) ’alkeiskoululainen /
AbcSchütze’, murt. myös luntti (LounSm)
’poikaviikari, koltiainen’
< vur (n. 1550), nr ja nn murt. glunt ’poika;
alkeiskoululainen’, mt glumte ’pieni koulupoika’.
Ganander 1787 NFL 2 116 (sm luntti < ruots glunt), Streng
1915 NRL 68.

klupu (Gan 1786; hämmurt. Satak Pohjanm
Peräp), lupu, klupi, luppu ’nuija, kurikka, varsta t.
sen liikkuva osa / Keule, Dreschflegel od.
Klöppel dess.’ ~ vi murt. klubi, lubi ’ankkurin t.
verkon poiju l. polo’, klupp ’puupala’
< nr klubba, murt. klubb, klobb, lubb jne., mr
klubba, -o ’nuija’, ns Kluppe jne.
Renvall 1823 SSK 1 201, 296 (sm < ruots), Ahrens 1853
GrEhstn 157 (vi sm < nr), Thomsen 1869 GSI 62, Ariste
1933 ERL 60, Wessman 1936 FmS 4 11, Vilkuna Vir 1944
179–80, SKES 1955 204.

klutata (Lönnr 1874; LounSm PHäme
EPohjanm), lutata ’roiskia, sotkea, töhriä;
pulikoida, kermoa maitoa; tuhlata, hurvitella /
durcheinanderbringen; planschen; abrahmen;
verschwenden’, kluttu ’sotku, roiske, mauton
ruoka’, kluttupytty ’suttupytty’
< nr kludda ’töhriä, sotkea, roiskia’ = nn
klodda, as kludderen jne.; osittain ehkä myös
omap. deskr. lähtöä.
Lönnrot 1874 SRS 1 682 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS
4 35, Karsten 1936 FmS 4 511–12.

T. Itkonen 1957 Suksisan 111.

kluva1 ’kangaspuiden osa’ ks. luha.
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kluva2, luva (Pohjanm) ’pellavapihti (pellavan
liotukseen virtaavassa vedessä) / Klammer, mit
der der Flachs beim Rösten in fließendem Wasser
festgehalten wird’
< nr murt. klova ’pihti’ (joka on sama sana
kuin kluva1 sanan ruots originaali, ks. luha),
linklave ’pellavapihti’ (klave ’kiinnitin, kytkyt’).
SKES 1955 204.

kläpätä (Sorol 1614; lounmurt. Satak Pohjanm,
paik. hämmurt.), läpätä, kläppiä (Agr
»Cleppimisen rucuuxet») ’soittaa kirkonkelloa
yksittäisin lyönnein / durch einzelnes Anschlagen
der Kirchenglocke läuten’
< nr murt. kläppa, kläpta id. < kas kleppen
’soittaa kelloa’. — Sm kläppi, läppä ’kellon kieli’
(hajat. murt.) < nr kläpp id.
Renvall 1823 SSK 1 202 (sm kläpätä < ruots), Streng 1915
NRL 68, Karsten 1936 FmS 4 512, SKES 1955 204,
Kulonen 1988 FUF 48 282, 283 (sm läppä < nr).

kläämiä (LounSm Häme EKPohjanm), klähmiä,
lähmiä (Lönnr 1874) ’käpälöidä, kopeloida;
tuhria / befummeln; beschmieren’ ~ ka lähmeä
’liikkua raskaasti, hitaasti, kömpelösti’ | vi
klähmida ’läimäyttää, mäiskiä’, klähvida,
klahvida, lahvida ’lyödä kämmenellä (korville)’.
Deskr.-onomat. sanoja, joita toisaalta jonkin
verran muistuttavat nr murt. (Sm) kläim(a), klema
’tahdastaa, sivellä, tahria, tuhria’. — Vrt. myös
deskr.-peräisiä klääppiä, lääp(p)iä ’taputella,
silitellä, käpälöidä’ ja kähmiä.
Hakulinen 1933 StF 1:2 77–78 (sm < nr), Rytkönen 1940
tm 147, SKES 1955 204.

knaapi (Agr), knaappi ’keskiajan ritarin asemies,
(myöh.) sotapalvelusta suorittava
(talonpoikainen) vapaamies / Knappe’
< mmr knape ’poika, nuorukainen (esim.
ruhtinaan t. ylimyksen palveluksessa oleva);
asemies, alempaan aateliin kuuluva mies’, mr mn
knapi ’ylimyksen palveluksessa oleva mies’ <
kas knape id. = ags cnapa ’poika, nuori mies’
jne.
Renvall 1823 SSK 1 202 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
683, Streng 1915 NRL 68 (< mmr < kas), Karsten 1936
FmS 4 512, SKES 1955 204.
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knaappu (Lönnr 1874; LounSm hämmurt. EKarj
KPohjanm), knaappi (harv.) ’veneessä oleva
(puinen) nuppi t. hela, johon nuora t. köysi
kiinnitetään / Klampe’ ~ vi murt. knaap (g. -bi)
’käyrä nuppi, sakara, johon purjeköysi
kiinnitetään’
< nr murt. kn5ap, kn5apu ’veneen jalusköyden
hela; seinävaarna, -nappula’, mr knaper jne.
SKES 1955 204.
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knalli ’miesten pyöreä hattu / Bowler, Melone’
< nr knallhatt (leik.) id., joka voi olla sama
sana kuin knallhatt, sm nalli(hattu)
’sytytyskapseli’, ks. nalli. Toisaalta voi kyseessä
olla myös yhdyssana, jonka alkuosana on nr
knalle ’kohouma, paukama; (kivi)kumpare’ (+
hatt ’hattu’).
SAOB 14 1937 K 1543 (nr knallhatt ’knalli’ = knallhatt
’sytytyskapseli’).

knyytinki (Schr 1637), nyytinki ’kudos, neule,
solmintatyö, pitsi; silkkihuivista sidottu naisten
päähine (KPohjanm) / Gewebe; Strickarbeit,
Klöppelspitze; Kopftuch’
< vur nr knytning ’solmintatyö’ (knyta
’solmia’).
Renvall 1826 SSK 1 24 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 68
(< vur).

ko- pronominivartalo / Pronominalstamm: koska
(Agr; yl.) ’wann; weil’, konsa (ks. tätä), murt. kon
’joka (rel.); kun, kuin’, kos ’koska, milloin’,
koten, kotet jne. ’kun en, kun et’ ~ ka ko-: kos
’milloin’
= lp goal ’missä’, goas ’silloin kun, kun;
milloin’, goab |ba ’kumpi’ jne.
Tähän voitaneen yhdistää myös kysyvä
liitepart. -ko, -kö ~ ink -ko, -kö: pÜJasetko, eläko
’äläkä’ jne. | ka -ko, -kö: oisko, lintuoko, käypikö,
eigo ’eikö’, läksigo jne. | ly –gi, -g: eigi ’eikö’,
vieg ’vieläkö’, omig ’onko’ | ve -(i)k, -({i )k: 7velik
’vieläkö’, voibadik ’voivatko’, äjän{ik ’paljonko’ |
va -ko: ebko ’eikö’, evätko ’eivätkö’, v%elko
’vieläkö’ | vi -k, –ks: eks ’eikös’, oliks ’oliko’
? = lpN -go (Pi Lu In Ko Kld T): b%o∞di«sgo
’tulleeko’ (mahd. < sm, kuten myös lpN -gos < sm
-kos).
Lönnrot 1854 Enare 229 (sm koska ~ lp goas), Qvigstad
1881 Beiträge 73, Genetz 1890 Partikk 178 (sm kos ~ ka;
samasta pron.-vartalosta kuin konsa), SKES 1958 205 (? +
liitepart. –ko; lp -go todennäk. < sm), E. Itkonen 1960
LpChr 114 (lp -go todennäk. < sm).

koettaa (Sorol 1621; yl., ei Verml) ’tunnustella,
kokeilla; yrittää, kokea, pyrkiä / (durch Tasten)
prüfen, (aus)probieren; versuchen’, koetella (Agr;
yl.), koetus, koe (1772; 1821), koetin (1842) ~ ka
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kuotella ’koetella, tunnustella, kokeilla; koettaa,
yrittää’ | ? vi murt. (Põlva) koeta- ’yrittää, koettaa,
laatia’, (Wied) koetada ’tuottaa’ (vars.
jälkimmäinen kuitenkin ehkä verbin kududa
’kutoa’ yhteyteen).
Johd. v:stä kokea, ks. tätä.
kohdata (Agr; yl., ei Verml Ink) ’tavata, tulla
vastaan, tavoittaa, sattua, tapahtua; kohdistua /
(sich) treffen, begegnen’, kohde (Lönnr 1836),
kohtaus (1651; yl.), kohdella (Koll 1648 ’kohdata,
tavata, löytää’, nykymerk. 1750), kohtelias (1847)
~ ka kohata (mm. Uhtua Suistamo; ? < sm)
’kohdata (esim. tauti)’ | ve kohtaita, koht5aƒta
’kohdata (äkillinen sairaus)’, koht5ad'uz ’äkillinen
(sairaus)kohtaus’ | va k(ehata | vi kohata ’kohdata’
(? < sm). — Sm > lpN goatatuvvât
’saada
‰
äkillinen taudinkohtaus’, In koahtia∞d ’kohdata’, Ko
k%out(as ’eräs sisustauti’.
Johd. sanasta kohta1, ks. tätä.
Setälä Vir 1935 52–54 (sm ~ ve), SKES 1958 206 (sm >
lp), Ariste Vir 1967 312–14 (+ va), EEW 1982–83 896.

kohelo (SAchrenius 1766; LounSm Häme
EPohjanm kaakkmurt., paik. Savo KPPohjanm),
koheli ’hauras, huokoinen, kuohkea, ilmava;
(kuv.) hölmö / spröde, bröckelig, luftig;
tolpatschig’, koheltaa (Satak Häme) ’hosua’, koho
(a.) ’hauras, laho’ ~ vi kohel ’hauras, huokoinen’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät semanttisestikin
kohota verbiin. Koska tämänkin merk. usein on
’tulla kuohkeaksi, ilmavaksi’, voitaneen
molempia verrata onomat. kohista sanueeseen.
Vrt. myös kaheli.
Lönnrot 1874 SRS 1 688 (kohelo ~ koho), Ruoppila Vir
1955 227, EEW 1982–83 889 (vi kohel ~ kohota
vastineineen).

kohentaa (Agr; yl. paitsi Satak), paik. myös
kohdentaa (Agr cohdhYeda) ’panna paikalleen,
kuntoon, pystyyn, järjestykseen, nostaa, korjata,
korjailla, parantaa, oikaista; autella / (auf)richten,
schüren, ver–, ausbessern; helfen’, kohentua,
(itämurt. paik.) koheta (: kohenee) ~ ink kohent5a
’korjata, kunnostaa’ | ka kohentoa ’korjata,
parantaa; paikata, parsia, kohentaa’ | ly koheta,
kohetta, kohendada ’korjata, parantaa, paikata’,
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kohend(uz) ’korjaus, parannus’ | ve kohteta,
koheta ’korjata, paikata, parantaa, parsia’,
koh(t)endus ’korjaus, parannus’ | vi kohendada
’parantaa, paikata, kunnostaa’, koheneda ’koheta,
parantua’.
Samaa sanuetta kuin kohta1, ks. tätä.
Setälä 1890–91 ÄH 44 (sm ~ ve), Kettunen Vir 1940 298 (+
ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 83 (+ vi), SKES 1958 206 (+
ly), EEW 1982–83 890.

kohista (1699; yl.) ’pauhata, humista (mm. koski,
tuuli) / brausen, rauschen’, kohina, kohahtaa,
kohu ~ ink kohissa ’kohista, humista; meluta,
hälistä’ | ka kohissa id., kohineh ’kohina’, kohu id.
| ly kohi«sta, kohi7neh, kohu | vi kohiseda ’kohista’,
kohin ’kohina’, E kohahtada ’kohahtaa’.
Onomat. sanoja kuten myös kahista, sohista,
suhista jne.
Ganander 1786 NFL 1 434 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
314 (+ ka), Rytkönen 1940 tm 45, Rapola Vir 1953 169 (+
ly), SKES 1958 205.

kohju (Lönnr 1874; länsimurt.) ’revähtymä,
pullistuma, tyrä / Eingeweidebruch’.
Ehkä deskr. sana, vrt. kohjo ’(Eurén 1860)
tyrä; (Renv 1823 kohio; lounmurt.) paakku, tiera’.
kohma (Eurén 1860; Häme kaakkmurt.), kohme
(melko yl., ei LounSm) ’kylmän aiheuttama
jäykkyys; riite, ohut jääkerros / durch Kälte
verursachte Steifheit; Eiskruste’, kohmettua (yl.,
ei Verml Länsip), kohmentua (Jusl 1745),
kohmelo (Jusl) ’kohme’ ~ ink kohme ’kohme, jään
riite, huurre; kylmettymän aiheuttama jäykkyys’ |
ka kohma: kohmassa, kohmiessa ’kohmeessa,
kontassa’, kohmakka, kohmaine ’kohmeinen;
kömpelö’, kohmie id., kohmata ’kohmettaa,
jäykistää; kohmettua’, kohmeta, kohmeutuo
’kohmettua, jähmettyä’ | ly kohmota id. | ve
kohmduda id. | va kohm%(eza ’kohmeessa’ | vi
kohme ’jääkuori, kohva’, kohm (g. -a) ’id.;
jäykkyys, ryhti’, kohmakas ’kömpelö’, kohmetu
’kohmeinen; kylmän t. hämmästyksen
kangistama’, kohmetanud id.
Ganander 1786 NFL 1 433a (sm ~ vi), Kalima 1915 OLR
121 (+ va), Tunkelo 1946 VeKÄH 721 (+ ve), SKES 1958
205 (+ ka ly).
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kohmelo (JuslP, Gan 1784; Satak Häme savmurt.
Pohjanm, paik. Peräp) ’krapula; humalatila /
Kater, Katzenjammer’ ~ kaP kohmelo (Uhtua; ? <
sm) id.
Kontam. kohme (ks. kohma) + pohmelo, ks. tätä.
kohota (Jusl 1745; yl. paitsi LounSm) ’nousta,
yletä; kuohua, kellua / (auf)steigen, aufstehen’,
kohottaa (Jusl) ’nostaa’, koho ’kelluva esine (Koll
1648; yl.), juuston pinnalle nouseva vaahto
(lounmurt. Länsip)’ ~ ink kohota ’nousta, kohota,
yletä’, kohott5a ’kohottaa, nostaa’ | ka kohota
’nousta, kohota, yletä; vaurastua, kohentua,
parantua; innostua, kiihtyä’, kohottoa ’kohottaa,
nostaa, nostattaa; kiittää, kehua, ylistää; yllyttää,
kiihottaa’ | vi kohuda ’käydä, kohota, vaahdota’,
kohutada ’kohottaa, nostattaa, käyttää’.
Ganander 1786 NFL 1 434 (sm ~ vi), Saareste 1924 LVEM
67–68, SKES 1958 205 (+ ka), EEW 1982–83 889,
Häkkinen 1987 ES 107–08.

kohta1 (Agr; yl.) ’paikka, seutu, tienoo; (part:na)
heti, pian, nopeasti / Stelle, (Zeit)punkt;
(Partikel:) sofort, bald, gleich’, kohtaan
’vastaan; nähden, suhteen’, kohti ’päin, vastaan’,
kohdistaa, kohdistua; kohdakkoin ’piakkoin’,
kohtalainen (1762) ’kohtuullinen, sopiva, paras’,
kohtalo (Jusl 1745; Ljungo 1601 osakohtalo) ’osa,
osuus’; ks. erikseen kohtu2, kohdata ja kohentaa ~
ink kohta ’kohta, paikka, sija’, koht‰ı ’suoraan’ |
ka kohta ’kohta, paikka, sija; heti’, kohti ’kohti,
kohden, suoraan’, kohtalo ’paikka, kohta’ | ly
koht(e) id., kohtin ’kohti, suoraan’ | ve koht:
kohtas ’edessä, sijasta’, kohtha ’eteen, kohtaan’,
koht(ei ’kohden, kohtaan’, kohtaƒlne ’kunnollinen’ |
va k(ehta ’heti, kohta, pian’, k(ehuz ’kohta, paikka’
| vi koht (g. koha), E kotus (g. -e) ’id., sija, seutu,
maatila, talo’, kohe, E kot ’heti, suoraan’ | li
kuC odi ’suora, rehellinen’ (sm > lpN guotte:
guottai ’suhteen, katsoen, nähden’, In kuiattia ’-sta,
-stä’, T k{‰ıhti ’vastapäätä’)
? = lpN murt. goak |te ’melkein’.
Ganander 1786 NFL 1 435 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
200 (+ ka ve va li lp), Setälä 1912–14 FUFA 12 58 (~ ? slk
kopt jne.), Setälä Vir 1935 49–60 (~ unk hat), SKES 1958
205–06 (+ ly), EEW 1982–83 894–96, E. Uotila Vir 1985
310–18 (< baltt), Häkkinen 1987 ES 108, UEW 1988 183–
84.

SSA

kohta2 ’naisten päällysnuttu (Peräp Länsip, paik.
Satak Häme) t. röijy (kaakkmurt. Ink ) /
Frauenmantel, Bluse’, myös kohtu (Hemm 1616),
kofta (LUus), koftu (Gan 1786), kouhta (Ink) id.
ilm. < nr kofta, (vanh. kiel.) koft id. = nt kofte,
nn nt kufte. — Sk t. as taholta kaiketi myös vi
murt. kuhvt(a), kohvta ’röijy’, kuht ’lapsen
kolttu’, kuhti ’id., naisen nuttu’, kun taas
ainakin ly koht, koft, kufte ’naisen pusero’ ehkä
< ven kófta ’nuttu, takki’, joka puolestaan lienee
lainautunut lännestä päin, vrt. lisäksi mm. as
kuft ’karkea päällystakki’, Balt saks kuft ’koti- t.
yönuttu’.
Renvall 1823 SSK 1 203 (sm < ruots), Kujola 1944 LyS
144 (ly < ven), Vasmer 1953 REW 1 647, SKES 1958 206,
EEW 1982–83 899, 1019.
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kohva (Jusl 1745; etup. itämurt. Pohjanm
Peräp), –jää, kohvanne (Gan 1786; KPPohjanm)
’jäälle muodostunut ohut, ontto jääkerros, riite /
(dünne) Eiskruste’ ~ ka kohva ’hyhmä, lumi- t.
jääsohjo; vaahto’, kohvajeä, kohujeä ’veden
pinnasta koholla oleva jää’ | ly kohv ’kohva,
vaahto’ | vi kohvalik ’kokkareinen’, k. jää, murt.
kohr, kohl ’kohvajää’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät ositt. kohma,
ositt. kohota, kohelo sanueisiin. — Ims > ven
murt. kógma, kógva ’jään päälle muodostunut
jääkuori’.
Kalima 1915 OLR 121 (sm ~ ka vi; ka > ven), Saareste
1953 Suomi 106:3 16, Vasmer 1953 REW 1 588, SKES
1958 206 (+ ly), Kiparsky Vir 1958 168, EEW 1982–83
894, 898–99.

kohtu1 (Agr; yl.; uud.), kohto, kohtuu (paik.
savmurt.) ’elin, jossa sikiö kehittyy, emä /
Gebärmutter’, kohdullinen, kohtuinen, kohdustua,
kohtuuntua jne. ~ ka kohtu ’kohtu; vatsa’ | ly
kohtui7ne ’raskas’, kohtu«studa ’tulla raskaaksi’ | ve
koht (g. -u) ’vatsa’ | vi kYoht (g. kYohu), E kYott (g.
kYotu) id., kohus, kYotus ’häpy’. — Sm > lpN goat‰ to,
‰

kohvertti (Häme Pohjanm PSavo), koffertti
(Renv 1823 Cofferti jne.; yl. LounSm), murt.
myös kohvä(ä)rtti ’matka-arkku, -laukku, kirstu,
lipas / Koffer’
< nr koffert < as koffer(t) < ransk coffre < lat
cophinus < kr kóphinos ’suuri kori’; vi
kohver, kuhver, kohvert < saks.

goatto (In) ’kohtu’. Muista etäsukukielistä esitetyt
vastineet epävarmoja.

Renvall 1823 SSK 1 27 (sm ~ saks), Lönnrot 1874 SRS 1
696 (< nr ns ransk lat kr), Vuorela 1979 KpS 179, EEW
1982–83 899.

Ganander 1786 NFL 1 436a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 90 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 200 (+ ka),
Wiklund 1896 SUST 10 214 (lp < sm), SKES 1958 206 (+
ly), EEW 1982– 83 897.

kohtu2 (Flor 1702; joks. yl., et. LSm),
kohtuu ’kohtuus, kohtuullisuus /
Angemessenheit, Mäßigkeit’, kohtuus (Agr; yl.),
kohtuullisuus, kohtuullinen (Agr), kohtulainen,
kohtuuton jne. ~ kaP kohtu (Vuokkiniemi; ? <
sm) ’kohtuullinen’ | vi kohus (g. kohtu)
’oikeus(istuin), käräjät; (Wied) maksu, vero’,
kohut käia ’käydä oikeutta’, ülekohtune
’kohtuuton, epäoikeudenmukainen’ jne., kohus
(g. -e; murt. Wied kohtus) ’velvollisuus’,
kohtulik ’oikeudellinen’, kohtuline ’id., oikeuteen
haastettu’ | li kuC od(q) ’oikeus, -istuin’. — Sm >
lpN govtulâ«s ’kohtuullinen’.
Samaa sanuetta kuin kohta1, ks. tätä.
SKES 1958 206 (s. v. kohta1), EEW 1982–83 897–98.

koi1 (Finno n. 1580; yl.), murt. myös kojo, koja
’päivän sarastus; itä / Morgendämmerung; Osten’,
koitaa ’näkyä heikosti, häämöttää’, koittaa (ks.
tätä), koitua, koittua ’valjeta (päivä)’, kojoa
’heijastaa, häämöttää, kangastaa’, kojottaa, kojuta
’sarastaa’, koillinen (ks. tätä); kointähti (Agr
(kuv.) Coitechti ’iankaikkinen valo, Kristus t.
Jumalan sana’) ’aamutähti, vars. Venus (Sorol
1621)’ ~ vi koi-valge ’iltarusko’ | li kuoi, koi
’aamurusko’ (vksm *ko˝i < *koj-: *koje)
= syrj k{ia, k{iva ’(aamu)rusko, ruskotus’ |
vogE koj, L kuj, P xuj ’aamurusko’ | ? ostjI
ku7nql (< *ku˝i-nql), E xu7nƒt, P xu7nqƒl id. | ? unk
haj-: hajnal ’päivänkoite, aamurusko’.
Ganander 1786 NFL 1 437a, 438 (sm ~ vi), Castrén 1844
EGS 145 (+ syrj), Castrén 1849 Ostj 82 (+ ostj), Boller
1853 SbAW 10 55 (+ unk), Hunfalvy 1864 Reg 284 (+
vog), Hakulinen 1933 StF 1:2 111– (+ ka va li), Toivonen
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1934 FUF 22 162, E. Itkonen 1949 FUF 30 41, E. Itkonen
1953–54 FUF 31 161, FUV 1955 90, SKES 1958 206,
EEW 1982–83 900, UEW 1988 167.

koi2 (Agr; yl.), myös koiso, koisio (lounmurt.),
koiska (KaakkHäme ESavo) ’koiperhonen t. sen
toukka / Motte’ ~ ink ka koi ’koiperhonen’ | ly
koja | ve koja, kojeg | va koi | vi koi, kojo | li kuoi,
k%uoja id.
= lpKo kuå´jj#e ’kovakuoriaisen toukka’, ? Kld
ko¢jx#e ’id.; koi’ | mdE ki | tVserI kije | votj kej | vogE
kij, käj | ostjI kej ’koiperhonen’. — Samantapaisia
nimityksiä on myös turk kielissä. Sm sanan
äänneasuun on voinut vaikuttaa koiso, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 437a (sm ~ vi), Lindström Suomi
1852 42 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (~ va vi),
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), Donner 1879
Verwandtschaft 22 (+ li), Wichmann 1915 SUST 36 45–46
(+ votj), Saareste 1924 LVEM 85 (+ ka), Kannisto 1925 FUF
17 121 (vog < turk), Wichmann Vir 1926 37–38 (~ tVser
turk), Németh 1928–30 NyK 47 77 (vog ~ sm), E. Itkonen
1949–51 FUF 30 41 (+ ly), FUV 1955 90, Räsänen 1955
StO 18:3 19 (~ alt), SKES 1958 207, DEWOS 1972
596 (+ ostj), UEW 1988 167–68.

koi3 ks. koiso.
koijata (etup. länsimurt.), skoijata ’petkuttaa /
betrügen’, koijari (Lönnr 1874) ’veijari,
huiputtaja’
< nr skoja ’kujeilla, petkuttaa, pilkata’,
skojare ’kujeilija, petkuttaja, veijari, velikulta’ =
nn nt skøie < holl schooien ’kerjätä, kuljeksia’.
Lönnrot 1874 SRS 1 696 (sm < ruots).

koikata (Eurén 1860), koikkia (joks. yl.) ’hyppiä,
loikkia pitkin askelin, vaappua / Sprünge, große
Schritte machen, torkeln’, koikistella (Agr
»caikinaisten Eleinden ylitze iotca maan päle
coikisteleuat»), koikella, koik(k)elehtaa
(ChrLencqv 1782) id. > nr murt. Sm kojk(a) ’id.,
laukata, hamuilla, tönäistä’.
Deskr. sanoja.
Saxén 1895–98 Lånord 149 (sm > ruots), Wessman 1954
FmS 15–16 68, 195.

koikka (Lönnr 1874; kaakkmurt. Savo PKarj
lounmurt., osin EHäme), koikko, koikku, koihka
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’alkeellinen t. tilapäinen makuusija, esim.
pukkisänky, makuulava, (merimiesten)
riippumatto t. makuukoju; havuvuode / einfache,
provisorische Schlafstatt’ ~ ink koikka
’uudenaikainen sänky’ | ka koikka ’seinään
kiinnitetty makuulava, rautasänky; pieni koju;
soimi, pilttuu’ | ly ve koik ’makuulava;
riippumatto’ | vi koigas (g. koika) ’yksinkertainen
t. matala vuode’, koik (g. koigu), koiku id.
< ven kójka ’koija, makuupaikka (aluksessa);
sänky, vuode’ < joko holl kooi tai kas k%oje
’karsina, makuukoppi’ jne. Vrt. koju, koiju.
Ojansuu 1907 KKO 77 (ka < ven), Karvinen 1910
Kaukomieli 4 120 (sm < ven), Kohtamäki 1932 Sanastaja 9
6 (sm ~ ka vi; < ven), SKES 1958 207 (+ ly), EEW 1982–
83 901.

koillinen (Lönnr 1836; yl., ositt. uud.), murt.
myös koilinen ’itäpohjoinen / Nordost(en)’,
koiliainen ’id.; aamurusko, -sarastus’ ~ ink
koilline ’koillinen’ | ka koiline ’itä, -tuuli,
itäinen’.
Johd:ia s:sta koi1, ks. tätä.
SKES 1958 207.

koinata (Gan 1786; yl.), koinia (yl.) ’paritella /
koitieren’, koinaaja (Raam 1642) ’huorintekijä’,
koina ’portto’, koinari, koinu jne. ~ ink koinia
’paritella’ | ka koinie, koinoa ’(miehestä:) naida,
nussia’ | ly koinada | ve koinda id. | va koinatt%(eb
(prs. yks. 3. p.) ’haukkua’ | vi koinata, koinida
’koinata’, koin (g. –a) ’huora’ | li kuoinq ’paritella
(koirista)’. — Sm > lpN murt. kojnieh ’koinia’;
sm myös > nr murt. Sm kojn(a).
Ganander 1786 NFL 1 438 (sm ~ vi), VW 1 1874 10,
Kettunen 1938 LivW 172 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch
320 (sm > lp), Wessman 1956–57 FmS 17–18 44 (sm > nr
murt.), SKES 1958 207 (+ ka ly ve va).

koipi (Jusl 1745; yl.) ’(et. eläimen) jalka, sääri,
kinttu / (Hinter)bein, Oberschenkel, Keule’, koive
(g. koipeen) ’id.; koipinahkainen jalkine’, koivikas
’koipinahkainen kinnas t. jalkine’, koiveta ’kulkea
hitaasti’ ~ ink koip‰ın: pitkäk. ’pitkäkoipinen’ | ka
koipi ’(et. eläimen) koipi, jalka; nahan t. vuodan
jalkaosa’, koive ’koipinahka’ | ly koib ’(eläimen)
koipinahka’ | vi koib, koiv (g. koiva) ’koipi, sääri;
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vuodan reuna koipiosineen, nahan jäännöspala’,
koibakas, koivakas ’arvoton nahan pala’, koibata
’kulkea, vaeltaa’ | li k%uoiba ’hylkeennahkainen
kenkä’. — Ims kielistä lainautunut moniaalle: sm
> nr murt. Sm kojp ’koipi, reisi’ ja lpLu kåi´pa
’suden koipi’; sm t. ka > ven murt. kójba ’poron
koipinahka; poronnahkainen saapas’, kójbenki,
kójben(ni)cy ’poronnahkakintaat’; li > latv kuiba
’hylkeen t. koiran koipinahka’ > liett kuibina
’nahka-antura’.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 153 (sm ~ ven), J. Krohn 1872
Suomi 2:10 172 (sm ~ vi), Saxén 1895–98 Lånord 149 (sm
> nr murt.), B5uga 1911 RFV 66 223 (liett < latv < ims),
Kalima 1915 OLR 122 (+ ka; > ven), Kyrölä Vir 1933 455–
56, Kettunen 1938 LivW 163 (+ li), SKES 1958 207 (sm >
lp).

koira (Agr; yl.) ’Hund’, koiras (Schr 1637 coiras
teiri) ’uros; hedekukka’, koiruus (Agr), koirain
’hede’, koirio (ks. tätä), koiria ’kitkeä hampusta
hedekasvit’, koirastua ’härskiintyä, tunkkaantua’
~ ink ka koira ’koira’, koiras ’hedehamppu’ | ly
koir, koir(e ’koira’ | ve koir, koi/r id., koiras
’hedehamppu’ | va koira, koiraz, koiruz | vi koer
’koira; kelmi, kujeilija’, koeras ’hedehamppu’,
koerus ’koiruus’ | li kuoir-%unda maC ggq
’nukahtaa hetkeksi’ (vrt. sm koiran uni ’kevyt
uni’)
= syrj k{ir, k{ir-pon, k{ir(es ’uroskoira’ | vogE
k%{er, L k%(er, P x5ar ’koiras, porohärkä, ori’ | ostjI
kar, E xor, P xar id. | unk here
’kuhnuri(mehiläinen); kives’ || samJr xora
’koiras, peurahirvas, sonni, ori, pässi’ | Jn ku∂a,
kura ’salvamaton poro’ | T kuru | slk qor ’uros’ |
Km kora ’härkä, uros’.
Sanue on ehkä alkuaan johdos vartalosta
*koj(e) ’uros, mies’, vrt. esim. lpKo kuojj3(a (Kld T)
’(avio-) mies’, vogI xoj, L kuj, P xuj
’urospuolinen’, ostjI ku, kuj–, E P xoj ’id., mies’.
— Lainana sm > lpN goairre (E Pi Lu Ko)
’koira’.
Ganander 1786 NFL 1 438a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 129 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve),
Ahlqvist 1875 KW 2 (~ ostj), Setälä 1897 NyK 27 76 (+
syrj; ~ vog), Setälä 1912–14 FUFA 12 119 (+ unk sam),
Kettunen 1938 LivW 172–73 (+ li), FUV 1955 13, SKES
1958 207–08, TESz 2 1970 95–96, MSzFE 1971 281,
Häkkinen 1987 ES 109, UEW 1988 168–69.
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koirankuonolainen (Gan 1786), –kuonokas, –
kuotonen, -kuontolainen (Gan 1789; joks. yl.)
’kuviteltu koiranpäinen (ihmis)olento;
sotatarinoissa aasialaisten kalmukkien, kirgiisien
ym. nimitys / menschenhaftes Phantasiewesen mit
Hundekopf; in Volksmärchen von Kalmücken,
Kirgisen usw.’ ~ vi koerakoonukas,
koerakoon(lane), peninukk, pininYonaga rahvas
id. — Samankaltaisten taruolentojen
vastaavanlaisia nimityksiä on muissakin kielissä,
mm. tvser pinere«ske, latv sumpurnis, liett
«sun(i)aburnis (tVser pi, latv suns ’koira’, tVser ner,
latv purns ’kuono’); lat cynocephalus < kr
kynokéfalos (kr kynós ’koira’, kefalí ’pää’).
Ganander 1789 MF 45, Loorits Vir 1930 232, Toivonen
1937 FUF 24 97–99, Toivonen 1944 Sanat 23–25, SKES
1958 208, EEW 1982–83 883.

koirio (Eurén 1860; JuslP koiriohavas), koir(a)in,
koira(nen), koiras, koirasin (laajalti murt., ei
Verml) ’nuotan siulojen päässä oleva kaareva
poikkipuu; koukku, jolla loimilangat pujotetaan
kaiteeseen (kaiteenkoira); tuohipihti / Seitenholz
am Zugnetz; Haken zum Einziehen der Kette in
das Webblatt; Klammer’ ~ ink koirain, koirassin
’koirasin, verkon kudonnassa käytetty päreinen tai
luinen apuväline, paino’ (ilm. < vi t. sm) | vi
koerasepuu(d), koer(si), koerus, koets
’koukullinen puu t. luu, joka kudottaessa pitää
verkon alareunan paikoillaan; nuotan pääpuu,
johon vetoköysi kiinnitetään’.
Johd:ia s:sta koira (joko muotonsa tai
tehtävänsä puolesta koiraa muistuttavia esineitä).
Vilkuna 1933 SUST 67 420–28, SKES 1958 207–08,
Sivula Vir 1962 336–41, EEW 1982-83 883.

koiso (Schr 1637; LounSm), koisa, koi (I- ja
PSm), koiska (KaakkSm ESavo), paik. myös
koisio, koisu ’sormessa t. ihossa oleva syöpä t.
luumätä, sormisärky / Geschwür, Karies,
Fingerentzündung’; koiso (JHaartman 1759),
koiso(n)heinä, –putki, –puu ’(tav.) punakoiso,
Solanum dulcamara’ ~ ink koiso ’muuan tauti’ |
ka koi ’jäsenienkolotustauti’
< ruots, vrt. nr kvesa ’näppylä; sormikoi;
reumatismi, kova sormisärky’, mr kvesa ’rakkula,
paise’ = mn nn kveisa ’paise’; nr kvesyrt, kvesved
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’Solanum dulcamara’. Sk > lpLu kuoi´sa, kueis(a)
(R Pi) ’jokin sairaus; kihti’. Vrt. koi2, keiso.

SamWsch 73, Janhunen 1981 SUSA 77:9 23, UEW 1988
169–70.

Ganander 1786 NFL 1 439a (sm ~ nr), Porthan 1789 OS 4
192, Qvigstad 1893 NL 182 (lp < sk), Saxén 1895–98
Lånord 149, Saxén 1905 Bidrag 188 (sm < sk), Setälä
1912–13 FUF 13 388, Karsten 1936 FmS 4 513, SKES
1958 208.

koja (Lönnr 1874; EPKarj) ’puun kuori, kaarna,
parkki / Baumrinde’ ~ ka koja ’kuori, kaarna’ | ly
koja ’puun kuori’
? = ostjI k#oj ’nahka, talja’ | unk héj, murt. haj
’kuori, iho’.

koito (Gan 1786; sananparsissa paik. PKarj)
’kurja, vaivainen, raukka, onneton, poloinen;
karkea, viileä / elend, armselig; rauh, kühl’, kouto
(Gan) id. ~ ka (run.) koito ’kurja’
? < mr qviSa (qwiidha, -o) ’suru, levottomuus,
hätä, huoli, kiusa, valitus’ = mn kví∂a ’pelko,
huoli, tuska’.
Setälä 1910–11 FUF 10 49, Setälä 1912–13 FUF 13 388,
SKES 1958 208.

koittaa (Agr; yl.) ’sarastaa / dämmern (am
Morgen)’: päivä koittaa ’valkenee’, koite, koitto
~ ka koittoa ’koittaa, sarastaa, valjeta, ruskottaa’,
koite ’päivänkoitto’ | ly koittada ’koittaa, olla
kirkas (taivas)’ | va (Kukk) kojott5assa ’näkyä
heikosti, himertää’ | vi koita ’koittaa, sarastaa’,
koit ’päivänkoitto, aamurusko’.
Johd:ia sanasta koi1, ks. tätä.
koitua ks. koi1.
koivu (Schr 1637; yl.) ’Betula / Birke’,
koivikko, koivisto, koivukko, koivas l. koivi-,
koivupää ’laukkipää (lehmä, härkä, hevonen)’ ~
ink ka koivu ’koivu’ | ly ve koiv(u) | va koivu (<
sm) | viE kYoiv | li k(euv, kiu(v), küu(v) id. (lpPi
koaiv%u id. kaiketi < sm)
= mdE ki-ƒlej, ki-ƒle7n, M ke-lu ’koivu’, E kivge/r, M kuj-gÄqr ’koivun tuohi’ | tvserL kugi, kogi, I
kue ’koivu’ | vogE k%{eƒl, L k%(eƒl, P x5aƒl id. || samJr h%o,
k%o | Jn kua, koa | T k:ua | slk qwä, küe | Km kojü,
küjü | Kb kuju | M ko | Taigi kuo id.
Ganander 1786 NFL 1 440 (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 29
(+ tvser), Castrén Suomi 1845 179 (+ samJr), Lindström
Suomi 1852 43 (+ md sam lisiä), Ahlqvist 1859 Anteckn 90
(+ ve), Wiedemann 1859 MélR 3 690 (+ li), Europaeus
1868 Suomi 2:7 126 (+ vog), Kettunen 1924 EKeel 3 124
(va < sm), FUV 1955 25, E. Itkonen 1956 UAJ 28 63 (lpPi
? < sm), SKES 1958 208 (+ ka ly), Janhunen 1977

Toivonen 1914–22 FUF 15 74–75 (sm ~ ka unk), FUV
1955 90, SKES 1958 208, TESz 2 1970 85, MSzFE 1971
280–81, T. Itkonen Vir 1973 165 (+ ly), Honti 1974 NyK
76 373 (+ ostj), UEW 1988 166.

kojama (Gan 1786; Peräp Länsip), kojamo
(JuslP) ’iso uroslohi; iso kala yleensä / großer
männlicher Lachs; großer Fisch’ ~ ka (Kiestinki;
? < sm) kojama ’koiraslohi, kojamo, iso lohi’
= lpN goaggjem (Lu In Ko) ’iso uroslohi’.
Lainaa joko lp > sm t. päinvastoin.
Wiklund 1896 SUST 10 213 (sm ~ lp), Wiklund 1906
SUSA 23:16 7, Mägiste EKK 1941 338–39, SKES 1958
208.

koje (LönnrLis 1886; etup. savmurt.) ’väline,
työkalu, vehje, vekotin / Instrument, Apparat’,
todennäk. > ka (Suistamo) kojeh ’koje, kapine,
väline’. Alkuperä epäselvä.
kojo ks. koi1.
koju (Schr 1637; lounmurt. Häme KaakkSm
savmurt., paik. KPPohjanm), koiju, koija ’maja,
havumaja, makuupaikka kajuutassa (laivassa) /
Bude, Schutzdach, Koje’, kojureki ’kuomureki’ ~
ka koju (reen) ’kuomu; havumaja, kota, vahtikoju,
–koppi’
< nr koja ’mökki, maja, koju, makuupaikka’,
nn koie ’metsätyömiesten koju’, køie, nt koie
’(laivan) koju, makuupaikka’< kas k%oje ’karsina,
koppi’ (< lat cavea ’aitaus, pilttuu’); nr koj, vanh.
(mon.) koyar ’makuupaikka laivassa’ < holl kooi
id. — LpLu kådjå ’koju’ < sk. Vrt. koikka.
Ganander 1786 NFL 1 439a (sm ~ ruots), Renvall 1810–11
Orth 63, Streng 1915 NRL 68 (+ ka), SKES 1958 208.

kokea (Agr; yl.) ’joutua kestämään, kärsiä;
perehtyä; koettaa, koetella, yrittää, pyrkiä; katsoa,
tarkastaa (pyydys), noutaa saalis / erleben,
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durchmachen; prüfen; versuchen, nachsehen
(Netz, Falle)’, kokemus, kokelas, kokeilla, koettaa
(ks. tätä), koetus, koetella, koe ~ ka kokie (? < sm)
’ripustaa (verkko) kuivumaan; kokea verkkoa’ | vi
murt. kogeda ’pelätä, varoa, hävetä; (uud.; < sm)
kokea, saada tuntea’ | li koC ktq ’yrittää, aikoa’
= lpIn kuoha∞d (Ko) ’kokea kalanpyydyksiä’
(kun taas lpLu kåk%em ’verkkojen kokeminen’ <
sm) || ? samJr xo- ’löytää’ | Jn koa-, kua- ’etsiä,
löytää’ | slk qo-, q%o- ’nähdä, havaita, löytää, etsiä,
saada, synnyttää’ | Km ku- ’nähdä, valita, koettaa,
tarkastella’.
Ganander 1786 NFL 1 432a (sm ~ vi), Lönnrot 1886 Lis 74
(+ ka), Setälä 1915 SUSA 30:5 63 (ims ~ sam), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 14 (+ lpIn Ko), Kettunen 1938
LivW 144 (+ li), FUV 1955 25, SKES 1958 208, EEW
1982–83 885 (vi < sm), Koivulehto Vir 1986 171 (sm < ieur
*h3ok wu-), Häkkinen 1987 ES 110, UEW 1988 171 (ims ~ lp
sam).

kokka (Flor 1733; itämurt. KPPohjanm Peräp,
paik. Häme) ’aluksen t. reen keula, etuosa, esiin
pistävä kolkka t. nokka, nuotan peräkoho,
(kala)koukku; penis / Bug, etw. Hervorstehendes,
(Angel)haken; Penis’, kokki ’iso kalakoukku’ ~
ink kokka ’koukku’, (demin.) kokkain ’ongen t.
vyön koukku’ | ka kokka ’pää, nokka, kärki,
piikki; kokka, keula, kolkka, kulma, soppi;
koukku, vaarna, onki, tiirikka; kahva; penis’ | ly
kok(k(e) ’koukku; penis’ | ve kok ’penis’, kokta
’nokkia (lintu), nykiä, iskeä (kala onkeen)’,
kokitada ’onkia’ | va kokka ’koukku’, kokkia
’nokkia’ | vi murt. kokk(a) ’koukku; (pn:issä)
kumpu, kukkula, vuori’ (ositt. ? < sm t. va)
= lpN murt. goak |ke ’kuokka’, In koakki (Lu Ko
T) ’koukku’ | ? vogP k%ok ’penis’ | ? ostjI kagqw, E
xaxqp ’puinen haukionki’.
Ims > ven murt. kóka ’laivan peräkokka,
nokka’, kokka ’pieni kuokka’; sm > nr murt. Sm
kokka, kokko ’koho’. — Samaa sanuetta ovat
kaiketi myös kokka(puhe) ’pilapuhe’ (vrt. ka va
kokkasana ’kompasana’), kokka-, kokko-,
kokkelimaito, –piimä, kokkuli. Vrt. kokkare.
Ahlqvist 1856 WotGr 129 (sm ~ va), Wiklund 1896 SUST
10 213 (+ lp), Ojansuu 1907 KKO 77 (+ ka), Toivonen
1914–22 FUF 15 76 (+ ostj), Tunkelo 1946 VeKÄH 341
(+ ve), Wessman 1956–57 FmS 17–18 45 (sm > nr murt.
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Sm), SKES 1958 208–09 (+ ly ? vog ? ostj), EEW
1982–83 903–04, UEW 1988 171–72 (vog ei tähän).

kokkare (Raam 1642), kokkara, kokkari, kokar,
kokkar(o) (Finno 1583; murt. yl.) ’möhkäle,
möykky, paakku, nokare / Klumpen, Kloß’ ~ ink
kokkarmaito ’rahkamaito’ | kaP kokkareh
’kokkare, palanen (Kiestinki Uhtua; ? < sm),
pilven lonka, pilven nokka’ | vi murt. kokkar (g. a) ’myky, paakku’ (? < sm).
Ehkä johd. sanasta kokka; vrt. kuitenkin myös
vanh. kiel. kuokkare (Alm 1797) ’kokkare,
paakku’ sekä nr mr koka, kokkr ’(maa)kokkare’;
ks. lisäksi kakkara.
SKES 1958 209, EEW 1982–83 903–04.

kokki (Ljungo 1609; yl., et. länsimurt.) ’keittäjä,
ruoanlaittaja / Koch’, kokata ’keittää’; (sm >) ka
kokki ’kokki; keittäjä’ | va (Kukk) kokki id.
< nr vur kock, mr kokker ’kokki, keittäjä’, as
kok (<< lat coquus id.); as ehkä > vi kokk (g.
koka) ’kokki’ ja li kok id. — Sk taholta >
lpN koak |kâ (E In) ’kokki’.
Renvall 1823 SSK 1 207 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
173, Streng 1915 NRL 69, Karsten 1936 FmS 4 514, SKES
1958 209, EEW 1982–83 903.

kokko1 (Flor 1702; yl.) ’kartiomainen
rakennelma, keväällä t. alkukesällä poltettu
nuotio, vartiotuli; seipäistä tehty teerenpyydys, kaha; keilamainen keittokota; ullakko (1801;
paik. Satak PHäme), luhti / etw. in Kegelform
Errichtetes: (Johannis)feuer, Birkhuhnfalle,
Kochhütte, Dachboden’, kokkonen ’kuhilas’ ~ ink
kokkoi ’juhannuskokko; viljan- t.
heinänkuivausteline’ | ka kokko ’keilamainen
hernekeko; juhannus- t. muu tuli (> ven kokúj
’juhannus’); leivonnainen, leipäkakkara’ | ly kokoi
’pitkähkö piirakka’ | ve kokaƒt ’piirakka’ | vi murt.
kokk (g. koka) ’pieni heinäkeko’. — Ims ? > nt kok
’pieni heinäkeko’ > engl cock ’heinäkeko’; ehkä
ve > ven murt. kokáVc ’eräänlainen piirakka’.
Johd. s:sta kokka, ks. tätä, kuten myös kokki
(EPohjanm Satak KSm Verml) ’kalastajan koju;
ullakko, luhti’.
Kalima 1915 OLR 122–24 (ims > ven), Toivonen 1927
FUF 18 172–74 (sm ~ ka vi; ? ♦ kokka; ims > nt), Kalima
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Vir 1933 178 (+ ly), Rapola 1933 FUFA 21 52, Vilkuna
1935 VSH 3:2 15–16, SKES 1958 209 (+ ve), EEW 1982–
83 903.

kokko2 (1669; I- ja PSm) ’kotka / Adler’,
kokkolintu (Raam 1642) ’jk petolintu’ ~ ink
kokkoi ’kotka’ | ka kokko | ly kok(u)oi | vi (Wied)
kokas (g. kokka) id.
Mahd. deskr. variantteja ja samaa alkuperää
kuin kotka, ks. tätä.
Ojansuu 1918 KAÄH 52 (sm ~ ka), Mägiste 1928 Demin
90, 135 (+ ly), SKES 1958 224 (+ vi), EEW 1982–83 970
(s. v. kotkas).

koko (Agr; yl.) ’keko, kasa, läjä; ruiskuhilas;
suuruus; kokonainen, eheä; melko, sangen /
Haufen; Größe; ganz; ziemlich’, koossa, kokoon,
kokonaan, kokoinen, kokonainen, kookas,
kokoontua, koota, kokous (Agr) jne. ~ ink koko
’kasa, koko (iness. k%o_os ’koossa, yhdessä’);
kokonainen’ | ka koko ’läjä, kasa, keko, röykkiö;
koko, suuruus, ulottuvuus; kokonainen, kaikki,
täysi; melko, ihan; aika(moinen), melkoinen’,
kovota ’koota’ | ly kogo ’kasa, läjä’, kogota
’koota’ | ve kogo ’kasa, läjä’, kogonai7ne
’kokonainen’ | va koko ’koko’, kogoza ’koossa’ |
vi kogu, E kogo (g. koo) ’kokous; kokoelma;
massa, läjä; suuruus, koko’, koos ’koossa,
yhdessä’, kokku ’kokoon, yhteen; yhteensä,
yhteisesti’, koguni ’vieläpä, yksinpä, kokonaan’,
koguda ’koota, kokoontua’, koguneda
’kokoontua’ | li kog‰ı7n(qz), kog%unqz ’vieläpä,
kokonaan’ (< vi koguni id.) (lpKo kuåkned, Kld
kuegqne∞d ’kokoontua’, Ko kuågg3aed ’koota’
ilm. < sm)
? = tvserL kogo, I kugu ’suuri; tärkeä’.
Ganander 1786 NFL 1 441, 441a (sm ~ vi), Castrén 1845
EGTsch 64 (+ tvser), Diefenbach 1851 VWGoth 2 579 (~
vi), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va), VW 1 1874 4 (+ ve),
Genetz 1891 KLpS 13 (+ lpKo), Kettunen 1938 LivW 143
(li < vi), SKES 1958 209 (+ ly ka), Häkkinen 1987 ES 110–
12, UEW 1988 670.

kokottaa (Agr) ’ojentaa, kurottaa, kurkottaa,
tarjota (lounmurt. Satak EPohjanm); odottaa
(Satak hämmurt. KaakkSm Verml); osoittaa
(sormella); (itämurt.) olla näkyvissä, koholla,
pistää esiin / sich (nach etw.) strecken, jmdm.
etw. reichen; warten; auf etw. zeigen; sichtbar,
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aufrecht verharren’ ~ ka kokottoa ’istua t. olla
(nököttää) paikallaan, suorana, pystyssä t.
takakenossa’ | ly kokotada, –ttada, -ettada
’kokottaa’ | ve kokotada ’(istua) kököttää’ | vi
kokutada ’uhata, aikoa lyödä’ | li koktq ’uhata,
aikoa; luvata’.
Mahd. johd. s:sta kokka, ks. tätä.
Posti 1942 SUST 85 8 (sm ~ vi li), SKES 1958 210 (+ ka ly
ve), Vainio Vir 1962 48–56, EEW 1982–83 905.

koksari (Lönnr 1874; KPPohjanm, paik. KSm)
’kolmikärkinen piikki- l. harakuokka; keksi t.
koukku tukkitöissä; pirunkoura / dreizackige
Hacke, Bootshaken’, koksa (Peräp)
’piikkikuokka’ ~ ka kok«sa ’kuokka’ (Tver) | ly
kok«s (mon. -ad) ’oksainen verkonkuivauspuu,
tukipuu halkopinon päässä’ | ve kok«s (mon. -ad)
’kuokka, telso’, kok«sin (prs. yks. 1. p.) ’kuokkia’ |
? vi koks ’keksi’ (vrt. keksi), koska ’kaksikärkinen
rautakoukku’ | li kok«s, –j5alga ’rukin penkkiin
pistetty puu, johon kuontalo kiinnitetään’
? = lpIn kuiahVcia ’piikkikuokka’. — Ims (luult.
ve) > ven murt. kók«sa, kok«sá ’pitkä
kaksipiikkinen tadehanko; kuokka’. Myös
päinvastaista lainautumista on oletettu.
Kalima 1915 OLR 124 (ve ly < ven), Äimä 1919 SUST 45
244 (lpIn ~ votj), Toivonen 1928 JuhlakQvigstad 302 (sm ~
ly ve ? vi lpIn; ve > ven), SKES 1958 210 (+ li ? votj),
EEW 1982–83 965 (s. v. koska).

kola (JuslP, Gan 1786; yl., ei Verml), kolu, kolo
’us. salkomaisia siirtely-, liikuttelu- t.
kuljetusvälineitä, esim. seiväs, jonka päässä on
poikittaislauta t. –rauta (esim. hiili-, jyvä-, miilu-,
uuninkola), rautapäinen keppi, hiilihanko t. keppi; takarekenä käytetty jalas, vesisaavin
kuljettamisjalas, vetoantura; kaukalomaisia t.
laatikkomaisia esineitä (ape-, sian-, silppukola
jne.); kouru, ränni, olas; seipäistä tms. tehty
kalapato / Schieber, Feuerhaken;
Transportuntersatz, Unterlegkufe; Trog, Krippe,
Raufe; Rinne, Rille; Fischzaun’ ~ ka kola ’seiväs,
vaaja; jyrä’, kolu, kolo ’kalapato, vitsamerta’ | ? vi
murt. kYole(kepp), kele ’iso, pitkä kävelykeppi,
kerjurinsauva’.
Ims sanueen alkumerk. voinut olla ’seiväs,
salko’ tms., ja sellaisena se muistuttaa suuresti sl
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kielten sanaa (ven) kol ’seiväs, tanko’, joka on
vanhaa ieur juurta. Eri tahoilta saatuja vaikutteita
osoittavat myös merk:t ’kaukalo’ (vrt. ven kolóda
J e id.).
id.) ja ’suksen olas’ (? < lpN goalle, Lu kåll%
— Toisaalta on arveltu, että ims taholta saatuja
lainoja olisivat syrj k(ela ’varsta’ ja ven holúj
’kalapato’. Tähän yhteyteen tuskin kuuluu syrj
koƒlas ’kalapato’ ja missään tapauksessa ei ostjE
külq ’patomainen pyydys’.
Butkov 1842 OFSlovah 170 (sm ~ ven kol), Sirelius 1906–
08 Kalastus 351, Sirelius 1913–18 SUSA 30:32 21–26,
Wichmann 1915–22 FUF 15 22 (~ syrj koƒlas), Wichmann
Valvoja 1920 403 (ims > syrj k(ela), Toivonen 1929 FUF 20
54 (~ ostj), Vilkuna 1935 VSH 3:2 213–14, Saareste 1953
Suomi 106:3 17 (+ ? vi), FUV 1955 90, Nissilä Vir 1956
55, T. Itkonen 1957 Suksisan 85, SKES 1958 210, EEW
1982–83 1091, UEW 1988 671.

kolakka (Lönnr 1874; itämurt. PSm) ’kolea,
kolkko, kalsea, (jäästä) epätasainen (tie) / kühl,
rauh, uneben (Weg im Winter)’, kolakoitua,
kolehtua ~ ka kolakka, -o ’kolea, kolkko, kolakka,
kalsea (sää); jäinen, kivinen, kuoppainen (tie);
kumea, kumakka’ | vi kolak(as) ’routa, kirsi, iso
jäälautta’.
Samaa kantaa kuin kolea, ks. tätä.
Molemmissa lienee myös onomat. kolata sanan
vaikutusta.
Genetz 1896 ETV 20, SKES 1958 210 (s. v. kolea), EEW
1982–83 906.

kolari1 (Agr; murt. et. Pohjanm) ’nuohooja;
(LounSm) tervan- t. sydenpolttaja /
Schornsteinfeger; Teer- od. Kohlenbrenner’
< nr mr kolare ’miilunpolttaja’, mn kolakarl
id. Vrt. koli.
Streng 1915 NRL 69 (sm ~ vur mmr mn), Karsten 1943
FmS 9:2 218, SKES 1958 210.

kolari2 (uud., et. autok.) ’törmäys, ajoonnettomuus / Zusammenstoß, Kollision, Unfall’
todennäk. < nr kollision (slangisuffiksin -ari
avulla muodostettu »typistymäjohdos»); ositt.
ehkä myös liittymää onomat. sanueeseen kolata.
Häkkinen 1990 MST 116 (< nr).
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kolata, kolista (Raam 1642) ’kolkkaa, jyskää /
rumpeln, poltern’, kolahtaa, kolaus, kolina ~ ink
kolata ’kolista, kolauttaa’, kolaht5a ’kolahtaa’,
kolissa ’kolista’ | ka kolata l. kolissa ’kolista,
kolkkaa, jyskiä’, kolahtoa ’kolahtaa, kalahtaa’ | ly
kolista, -«sta ’kolis-ta’, koli7neh ’kolina’ | ve
kol(eita, kol5aƒta ’kolata’, kolaht%oƒtta ’kolahuttaa’ |
va kolissa ’koputtaa’, kolina ’kolina’ | vi kolada
’kolista, kolistaa; koluta; koluuttaa’, kolatada id.,
koliseda ’kolista, meluta’, kolistada ’kolistaa’,
kolin (g. -a), E kollin ’kolina, kohina’, E
kolahtada ’kolauttaa’.
Onomat. sanue, jota muistuttavia sanoja on
muuallakin, vrt. esim. li goƒl5atq, gol5astq ’kohista
(vesi)’, skoC llq ’kohista, pauhata’, lpN skoallât
’kolista, kilistä’‚ skoallâ ’kolina, kilinä, räminä’,
goalhardet ’kolista, rämistä’, syrj goƒl(edn{i
’kolista, kalista, kilistä’. Ks. myös kolikko.
Ganander 1786 NFL 1 442a (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST
10 216 (~ lp), Wichmann 1914–22 FUF 15 22 (~ syrj),
Kettunen 1922 LVeHA 1 17 (+ ve), Kettunen 1938 LivW
60 (+ li), Wessman 1956–57 FmS 17–18 46 (sm > nr murt.
Sm), SKES 1958 210 (+ ka ly ), EEW 1982–83 906.

kolatsu (Lönnr 1874; kaakkmurt. PKarj Kain,
paik. Peräp) ’vehnänen, pulla, rinkeli /
Weizenbrötchen, –brezel, -kringel’ ~ ka ly kolatt«su
’leivonnainen (esim. vesirinkeli, pulla)’
< ven kaláVc ’sarvi, sämpylä, vehnänen’.
Lönnrot 1874 SRS 1 708 (sm < ven), Turunen 1959 ISÄH
116 (+ ka), Vuorela 1979 KpS 183.

kolea (Agr; yl., ei Ink) ’kylmä(hkö), kalsea (sää,
ilma); karkea, kolkko (ääni); kolkonnäköinen,
ruma (ihminen); karkea, epätasainen, jäinen (maa,
tie, keli; Agr) / kühl; rauh; düster; uneben’, kolo,
kolu ’ruma, kolkko, raaka, kylmä (ilma)’, kolakka
(ks. tätä) ~ ka kolie ’kolea, kolkko, kalsea’, kolo
’ynseä; kolea, kylmä, kolkko’ | vi kYole (g. -da), E
kYolle ’kolkko, kylmähkö, viimainen; kuiva’, kole
(g. -da) ’kaamea, kolkko’ | li k(eC l ’kolea, kylmä’
? = lpN goallot (E Pi Lu) ’palella’, goalos
’ruma, kamala’. Vrt. myös kolkko.
Juslenius 1745 SSC 47 (kolea ’epätasainen’ ~ kolista),
Aminoff 1869 WirSS 26 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
74 (~ lp), Kettunen 1938 LivW 118 (+ li), SKES 1958 210,
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Nikkilä 1981 Sananj 23 74 (sm ? ~ kgerm *k%olia- ’kylmä’),
EEW 1982–83 583, 909, 910, 1091.

kolehti (As 1732 collecta, Lizelius 1780 kollehti;
yl.), murt. myös kolehta, koletta jne.
’jumalanpalveluksessa kerätty uhrilahja /
Kollekte’
< nr kollekt < ns Kollekte << klat collecta
’uhrilahjakeruu’ (oik. f.-muoto partis:sta collectus
’koottu, kerätty’). — Samaa juurta on myös
kollehta, kolehta (Agr collecta) ’alkurukous
(ennen epistolatekstiä)’.
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< ven kolhóz, typistymä termistä
kollektívnoje hozjájstvo ’kollektiivitalous’; ven
myös mm. > vi kolhoos.
Vahros 1950 NV 1 40, Hämäläinen Vir 1955 245, Plöger
1973 RL 74.

koli (lounmurt. Satak Pohjanm, paik. Häme) ’sysi
(–miilu); kivihiili / Meiler, Holzkohle, Steinkohle’
< nr kol, mr kol, kul ’hiili, sysi’ = isl kol, mys
chol, ags col, engl coal jne. — Sk taholta myös >
lpN koallâ ’hiili, hiilen palanen’. Vrt. kolari1.

Lönnrot 1874 SRS 1 708 (sm < ruots lat), SKES 1958 210.

SKES 1958 210.

kolehtia (Gan 1786; hajat.) ’noitua, taikoa, loitsia
/ (ver)hexen’ ~ ka kollehtie ’parantaa, lääkitä’ | ?
vi koll ’kummitus’
? = mdE kol ’paha noita’, kolams
’vahingoittaa, turmella, noitua’. — Sm sana
ainakin merk:ssä ’koluta, kolata, palpattaa’ ja
’pitää kylmiä ilmoja (KPohjanm)’ todennäk.
myöhempää deskr. lähtöä, vrt. kolata ja kolea.

kolikko (Eurén 1860; yl.), kolikka (Lönnr 1874)
’metalliraha, lantti / Münze, Kleingeld’
on ilm. deskr.-onomat. lähtöä, samaa kuin
kolista, kolata, ks. tätä.

Paasonen 1896 KielLis 14 (sm ~ vi md), Paasonen 1909
MdChr 80.

kolera (Lönnr 1874) ’vaarallinen tartuntatauti,
rutto; (länsimurt.) perunarutto; ruton saastuttama
peruna / Cholera; Schwarzbeinigkeit der
Kartoffel’ ~ vi koolera(tYobi) id.
< nr kolera = ns Cholera jne. < uuslat cholera
(asiatica) < kr kholéra ’sappitauti’ (johd. s:sta
khol%Fe ’sappi’).
Lönnrot 1874 SRS 1 708 (sm < kr), Hakulinen Vir 1968
234.

kolhia (Gan 1786; yl., ei Länsip Ink), kolhata
(Gan), kolhoa (Jusl 1745) ’lyödä, iskeä, satuttaa,
ruhjoa / mit etw. Stumpfem schlagen, verletzen,
beschädigen’, kolhaista, kolhu l. kohlu ’isku,
lyönti, kolaus’ ~ ink kolhia, kolhata ’lyödä, iskeä’ |
ka kolhie, kohlita, kohlata ’kolhia, lyödä’, kolhu,
kohlu ’kolhu, lyönti, kolaus’.
Ilm. deskr.-pohjaisia sanoja, vrt. kolata.
kolhoosi ’kollektiivitila / Kolchose’

Ahlqvist 1871 KO 171, Virtaranta Vir 1958 33, Karlsson
AAA 28:2 37–38.

kolista ks. kolata.
kolja1, tav. mon. koljat (paik. länsi-, et.
lounmurt.), myös koljeet ’kultaiset t. hopeaiset
kaulaketjut, –käädyt / Halskette aus Gold od.
Silber’
< ruots koljé ’kaulaketju’ (< ransk collier id. <
lat collare id.).
SAOB 14 1937 K 1865, Virtaranta 1946 LYSMÄH 1 194,
SKES 1958 210.

kolja2 (Lönnr 1874; ei murretiet.) ’turskan
sukuinen merikala, Melanogrammus aeglefinus /
Schellfisch’
< nr vur kolja, kulja id. = (t. <) nn kolja, kolga
= vanh. tansk kolve, nt kuller (oik. mon.) id.
koljatti (Lönnr 1874; hajat.), murt. myös koljaati,
koljartti ’isokokoinen, vahva ihminen, (harv.)
eläin / großer, starker Mensch’
< hn. Goljat.
koljo (Eurén 1860; hämmurt. EPohjanm, muualla
hajat.; myös pn. ja vanh. run.), kolja, kolju,
koljumi (Gan 1786) ’isokokoinen ihminen t.
eläin; myyttinen jättiläinen; tauteja aiheuttava
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henki, paholainen; kömpelö esine / massiges
Wesen (Mensch, Tier); Riese, Krankheit
bringender Geist, Teufel; klobiger Gegenstand’ ~
ka (run., loits.) Koljoi, Koljolainen ’myyttinen
olento’ | vi koll (g. -i, murt. myös -u) ’kummitus,
mörkö, tonttu; täi’
? = lpLu kål´ja, kåi´l%o ’iso, suora honka’ (? <
sm) | votj k{iƒl ’lavantauti, rutto; sairauden
aiheuttajahenki’ | syrj kuƒl ’paha henki, piru;
vedenhaltija’ | vogP xul-: x.-%otqr ’manalan
hallitsija’, I kooƒl-n^ﬁojqr, L kuƒl-n5ajqr ’id., paha
henki’ (vogI küƒl, P kuƒl ’piru, paha henki’ | ostjE
k#ol, P k#oƒl ’piru, vetehinen’ < syrj).

kolkka1 (Jusl 1745; itämurt. KaakkHäme
Kymenl, muualla hajat.) ’kulma, nurkka, perukka,
sopukka, soppi; kulmakunta / Ecke, Winkel;
(entlegene) Gegend’ ~ ink kolkka ’nurkka, kulma’
| ka kolkka ’id.; loukko, soppi; sinkkaus’ | va kolkka
’nurkka’ | vi kolk (g. kolga) ’kulma, nurkka;
merenlahti; alue; piiri’ | li K%uolka pn. ’Kuolkan,
Domesnäsin, Kolkenin kylä’. — Sm > nr murt.
Sm kolkka ’takamaa’.

Boecler & Kreutzwald 1854 Ehsten 57 (sm ~ vi), Setälä
1911– 12 FUF 12 170–83 (+ votj syrj vog ostj; ~ unk ),
Uotila 1938 SyrjChr 105 (ostj vog < syrj), FUV 1955 90 (?
votj ? syrj ? vog ? unk), SKES 1958 210–11 (+ ? lpLu; ?
unk), TESz 2 1970 18–19, MSzFE 1971 242, Joki 1973
SUST 151 99–100, UEW 1988 173.

kolkka2 (Gan 1786; eri tahoilla murt.) ’lyömiseen
tarkoitettu puukapula; kirnun mäntä (EPohjanm);
varsta, puiminen (lounmurt. hämmurt.); myllyn
karistin (Satak Häme) / Holz für versch. Zwecke
(z. B. Knüppel, Stößel, Flegel); Dreschen’, kolkku
’puukapula; mäntä’, käydä t. olla kolkalla l.
kolkastaa ’nuijia kaloja jään läpi’, kolkata ’id.,
lyödä tajuttomaksi; pulkita, kuohita nuijimalla t.
puupihdeillä kivekset (Peräp)’, kolkkapoika (Jusl
1745) ’oravanmetsästäjän apulainen, joka
säikyttelee oravia lyömällä puita puukalikalla’ ~
ka kolkka: kolkalla kävelentä ’kolkkaamalla
kalastaminen’ (ehkä < sm) | vi kolk (g. kolgi, -u),
kYolk (g. kYolgu) ’pölkky; (kellon) kieli; varsta;
melan kädensija; kolkutinlauta; pellavaloukku
(rinn. kolgits)’, kolge ’pellavapivo’.
Samaa onomat. alkuperää kuin v. kolkata, ks.
tätä. — Peräp ja Länsip kolkka ’lohinuotta,
heittoverkko, kulle; apajapaikka’ on johdettavissa
merk:stä ’puunuija’, ja se on lainautunut ruotsiin:
(murt.) kolk, kolck, kållk, (jo mr 1482) kolke(r),
korcka ’eräänlainen nuotta; apajapaikka’.

kolju (Eurén 1860; kaakkmurt. PKarj), kolja,
koljo ’satulannuppi t. -nasta, -kaari / Sattelknopf’
~ ka kolju ’satulan nuppi’ | va koƒlƒlo, koƒlƒlu id. | vi
kolju, (murt.) koli (g. kolju), koƒlo ’esiinpistävä
kärki, nuppi (reessä, satulassa jne.); pääkallo’ | li
koƒl ’hela’.
Ahlqvist 1856 WotGr 129 (va ~ vi), Kettunen 1938 LivW
144 (sm koljo ~ vi li), SKES 1958 211, EEW 1982–83
912–13.

kolkata (Agr; länsimurt.) ’kopista, paukkua /
klopfen, poltern’, kolkkaa (itämurt.), kolkkua (et.
LounSm PHäme), kolkka (Flor 1702) ’kolkutus’,
kolkattaa, kolkuttaa jne. ~ ink kolkk5a ’kopista’ | ka
kolkata ’lyödä, kolkata, kolauttaa, kolistaa’,
kolkkoa ’kolkkaa, kolista’, kolkottoa id., kolkuttoa
’kolkuttaa’ | ly kolkettada ’kolista’ | vi kolkida
’kolhia, koputtaa, loukuttaa’ jne.
? = lpN goal |ket ’kalista, kilistä; lyödä
kolauttaa’, skoal |ket ’kolistaa’ (ilm. < sm kuten
ovat ainakin nr murt. Sm kolkk ’lyödä’ ja ven
kólkaƒt ’koputtaa’).
Onomat. sanoja; vrt. myös kolata ja kolkka2–3.
Ganander 1786 NFL 1 444 (sm ~ vi), Qvigstad 1881
Beiträge 73 (+ lp), Kalima 1915 OLR 125 (+ ka; ims >
ven), SKES 1958 211 (+ ly), EEW 1982–83 914–16.

Ahlqvist 1856 WotGr 129 (sm ~ va vi), Kettunen 1938
LivW 164 (+ li), Mägiste 1939 EKeel 19 13–16, Wessman
1956–57 FmS 17–18 176 (sm > nr murt. Sm), SKES 1958
211, EEW 1982–83 911.

Ganander 1786 NFL 1 444 (sm ~ vi), Saxén 1895–98
Lånord 150–51 (sm > nr), Nirvi 1949 KV 29 141–53,
Vilkuna 1951 SM 58 12–20, SKES 1958 211.

kolkka3 (Gan 1786; ei murretiet.), kolkko, kulku
’kello, kulkunen / Glocke, Schelle’ (> lpN gol |kâ
(E U Lu), In kulkka ’kulkunen’).
Samaa onomat. sanuetta kuin mm. kolkata ja
kolata (ks. näitä); vrt. myös kulkunen.
Qvigstad 1893 NL 175 (lp ? ~ sm), SKES 1958 211 (lp
ehkä < sm).

SSA

kolkki (harv. Ink) ’kädensijallinen puinen juomaastia, oluthaarikka / hölzerner Humpen’ ~ (t. <)
ink kolkki ’puinen juoma-astia’ | ? ve koƒl k
’kaukalo’ | va koltt«si, k(eltt«si ’tuoppi, kippo,
juoma-astia’.
Ariste 1941 VaNäiteid 12, 69 (va johd. koltVska ’kippo’ <
ven), Toivonen 1953–54 SUSA 57:2 3–10 (sm (Ink) ~ ve
va), Virtaranta Vir 1955 65.

kolkko (Alm 1755; yl.), kolkka (Westh) ’kylmä,
kolea, kalsea, viileä; synkkä, autio, kaamea;
yksinäinen / kalt; öde, düster, unheimlich;
einsam’ ~ (t. >) ink ka kolkko ’kylmä, kalsea,
kolea; kolkko, synkkä’ | vi kolk (g. kolga), kolgas,
kYolk, kole ’ankara, kova; kolkko, pelottava, autio’.
— Sm > nr murt. kolkkå ’autio, synkkä, ikävä’.
Samaa sanuetta kuin kolea ja kolakka, ks.
näitä.
Hakulinen 1941 SKRK 1 198 (kolea ~ kolkko), Wessman
1954 FmS 15–16 68 (sm > nr murt.), EEW 1982–83 813.

kolla1 (Lönnr 1874; etup. LounSm) ’(saappaan)
korkorauta / Absatzeisen’
< nr skolla ’kisko, laatta; korkorauta’ < saks,
vrt. kas scholle ’siru, liuska’.
Lönnrot 1874 SRS 1 712, SKES 1958 211.

kolla2 (Peräp Länsip) ’sarvensa pudottanut t.
aina sarveton poro; vanha, raihnas ihminen /
geweihloses Rentier; alter Mensch’
< lpN goal |la (In) id. < sk, vrt. nn nr murt. kolla
’sarveton naaraseläin, lehmä’ < mn kollr ’kalju’,
ks. kollo1.
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demin. kolttonen ’pieni poimu; (JuslP, Gan 1786)
kuje, kepponen’.
Saareste 1924 LVEM 10 (sm ~ vi li), 187, Kettunen 1938
LivW 164 (vi > latv), Kettunen 1955 AASF B 90:1 20,
SKES 1958 211, EEW 1982–83 918.

kollero (KaakkHäme Kymenl) ’tuohella
päällystetty nuotan kives / mit
Birkenrindenstreifen umwickelter
Zugnetzsenkstein’, kollerokoho ’tuohella
päällystetty nuotan koho’
< nr murt. kóllra ’pyöreä tuohinen verkon
koho’. Vrt. myös kolle ja kollo1.
Toivonen 1920 NphM 21 122, SKES 1958 211.

kolli1 (JuslP, Renv 1823; etup. LSm) ’uroskissa t.
(harv.) -koira; musta viinimarja (Gan 1786; JuslP
ja paik. murt. kollinmarja) / Kater, Rüde;
Schwarze Johannisbeere’, kollikissa (myös
itämurt.), kollata, kollia, kollitella ’olla
yöjuoksulla, valvoa’ ~ ? vi murt. koli ’kives’.
On mahdollista, että kolli on epäsäänn. johd.
sanasta koiras (vrt. nalli ♦ naaras, killi ♦ kissa).
Vrt. toisaalta kulli1.
VW 1 1874 236 (sm ~ vi lp perm), Setälä 1912–14 FUFA
12 32, Toivonen 1928 FUF 19 139, Ruoppila 1947 Kotiel 2
93, 102, 117 (♦ koiras), SKES 1958 212, EEW 1982–83
911.

kolli2 (Lönnr 1874; yl.) ’kuljetus- t.
matkatavarayksikkö / Kollo’
< nr kolli id. < nt saks kolli, kollo << ital
collo, mon. colli id., alk. ’kaulataakka’.
Lönnrot 1874 SRS 1 709 (< ital).

Qvigstad 1893 NL 173 (lp < sk), Tiesmaa Vir 1937 168 (sm
< lp), SKES 1958 211.

kolle (: kolteen, Lönnr 1874; LounSm) ’mutka,
taipuma, pullistuma, painuma; poimu, laskos /
unebene Stelle (z. B. einer Wand, Straße); Falte’,
kollero (paik. EKarj) ’kolo, ontelo’, koltto (Renv
1823; LounSm) ’poimu, ontelo’ ~ vi kolle (g.
kolde) ’hiili-, tuhkahauta uunin suun edessä; joen
äyräs’, murt. kolda, kolde id., koldas (g. kolta)
’ontto (ranta)äyräs’ | li k%uolta ’ranta’ (> latv kolta
’rapujen pesimäkolo’). — Tähän ilmeisesti myös

kollo1 (Eurén 1860) ’huippu, mäen nyppylä;
pääkallo (Lönnr 1874 (pää)kollo; paik. LounSm
Häme) / Spitze, Hügel; Schädel’ ~ ? ka koƒlo ’pää,
kallo’ | vi murt. kolu ’pää, nuppi’
? < sk, vrt. nr murt. koll ’pään yläosa; hatun
koppa; miilun huippu; kärki, huippu’ = nn koll
’huippu, pää; mäennyppylä, vuoren huippu’, mn
kollr ’pyöreä (vuoren) huippu, latva, pää, kalju
pää’.

SSA

Toivonen 1920 NphM 21 122 (sm < sk), SKES 1958 212,
EEW 1982–83 923 (? + vi).

kollo2 (laajalti nykymurt.) ’moukka, tyhmä /
Tölpel’
? < nr murt. Sm kollo(ger), kirjak. kollrig
’sekapäinen, hupsu, höperö’ — ellei omap. deskr.
sana (vrt. tollo jne.), jolloin nr murt. < sm.
Karsten 1936 FmS 4 514 (sm < nr murt.).

kollos (iness. kolloossa t. kolloksessa; Eurén 1860
myös kolhos; Peräp Länsip) ’jono toisiinsa
sidottuja vetokuormattomia poroja / Zug
hintereinander angebundener Rentiere ohne
Zuglast’, kollostaa ’muodostaa kollos, sitoa
jonoksi (tav. poroja)’ ~ kaP kollos, kolloh
’pororaito’
< lp, vrt. N goallos (Pi Lu In Ko Kld T)
’kollostettu porojono’ (lp t. sm > ven murt.
kolláka id.).
Qvigstad 1881 Beiträge 74 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST
10 214 (sm < lp), Kalima 1915 OLR 125 (ven < sm t. lp),
T. I. Itkonen 1932 AASF B 27 63, SKES 1958 212.

kolme, murt. kolmet (Agr colmet) ’3’, kolmesti,
kolmasti, kolmia, kolmas, kolmannes, kolmio
(1845) ~ ink kolmet ’3’, kolm5as ’3:s’ | ka kolme,
kolmi ’3’, kolmitt«si ’kolmesti’, kolmas,
kolmannes | ly kolm(e), koum(e ’3’, kolma«st«si,
koum5a«st«si ’kolmasti’, kolma«z, kolma7nd'z/ ’3:s’ |
ve kou|me, k%u|me, koum(e ’3’, kouma«sƒt i, kouma7n/z
’3:s’ | va k(elm(ed, k(em ’3’, k(elm5az, k(elmaiz ’3:s’ |
vi kolm (g. -e) ’3’, kolmas (g. kolmanda) ’3:s’,
kolmandis, –ndus, –ndik ’kolmannes’ | li kuolm ’3’,
kuolmqz (g. k%uolmant, kuolmqnt) ’3:s’
= lp gol |bmâ ’3’, goalmad ’3:s’ | mdE kolmo,
M kolma ’3’, E kolmoƒt/se, kolmqƒt/sä ’3:s’ |
tvserL kÄqm(Äqt), I kum(Äqt) ’3’ | votj kwi7n ’3’ | syrj
kujim, kuim ’3’, koim(ed, P kujim(et, kujimed'/z ’3:s’
| vogE k%orqm, I kurqm, L k%urqm, P x%urqm ’3’, P
x%urmit ’3:s’ | ostjI kolqm, E xutqm, P xolqm ’3’, I
kulmqt ’3:s’ | unk három ’3’, harmadik ’3:s’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), 3:12 (+ lp),
Strahlenberg 1730 NOstT liite (+ md tvser votj syrj vog ostj
unk), Gyarmathi 1799 Aff 288 (+ ka), Hunfalvy 1864 Reg
262–63 (+ li), MUSz 1873–81 88, Donner 1879
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Verwandtschaft 118 (+ ve va), Setälä 1890–91 ÄH 224,
FUV 1955 90, SKES 1958 212 (+ ly), TESz 2 1970 63,
MSzFE 1971 268–69, Häkkinen 1987 ES 112–13, UEW
1988 174.

kolo (JuslP, Gan 1786; yl.) ’reikä, aukko, lovi,
syvennys, ontelo; laatikko / (kleines) Loch, Ritze;
Kasten’ ~ ink koloi ’jumalankuvahylly,
nurkkahylly’ | ka kolo ’kolo, kuoppa, reikä, luola’
| ly ve kolo ’kolo, kuoppa’ | vi kolu ’syvennys,
kolo; myllyn suppilo’ (sm > lpR kåll ’kuoppa,
kolo’, Lu kåll%o ’halkeama, rako’)
= vogE L kal, I P xal ’repeämä, halkeama,
rako, väli’ | ostjI ko·l, E xul, P xol id. | ? unk halok,
halk, hajok, holyk(a) jne. ’puuhun kaadettaessa
tehty lovi; lastu’. Vrt. myös koloa.
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (sm ~ ve), VW 1 1874 69 (+ vi),
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 28 (+ lp), Toivonen 1929 FUF
20 55 (+ vog ostj), Horváth 1947 MNy 43 22– (+ unk),
FUV 1955 90, SKES 1958 212 (+ ka), TESz 2 1970 34,
MSzFE 1971 256, Koivulehto PBB(T) 1981 362, UEW
1988 174.

koloa (As 1734; yl.), kolota (Jusl 1745) ’kuoria
(tervas)puita, aisata; kaluta / schälen, abrinden,
aushöhlen’, kolottaa id. ~ ka kolota ’kuoria,
koloa’, koluo ’id.; puhdistaa’, kolottoa ’kuoria,
koloa’. — Sm > lpLu kåll%ot (In Ko Kld) ’kuoria
puun kuoren sisäkerrosta’.
Mahd. johd. s:sta kolo (ks. tätä), vrt. tuohi on
kolollaan (irtautuu helposti); myös kolottaa,
kolotella (HAchrenius 1753) ’särkeä, jomottaa,
pakottaa’ saattaa kuulua tähän yhteyteen. —
Sanuetta on verrattu eräisiin germ sanoihin:
ieur/esigerm *skolo-, germ *skala-: nr nn skal
’kuori’, skala ’kuoria’, ns schälen id.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 12 (sm ~ lp), Lagercrantz
1939 LpWsch 32 (lp < sm), SKES 1958 212, Koivulehto
PBB(T) 1981 362–63 (? < germ).

kolpakko (Gan 1786; hajat.) ’sarkka, pikari,
tuoppi; (kaakkmurt.) uunin t. lampun kupu; lakki
/ Becher, Seidel; Rauchfang; Lampenschirm;
Mütze’ ~ ink kolpakka ’uunin arinan koppa’ | ka
kolpakka, -o ’uunin t. lieden savukupu; lampun
kupu; papin t. munkin suippo päähine’ | ly
kolpak(ko), kolpak(ka), koupakko ’uunin edustan
päällys; lampun kupu’

SSA
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< ven kolpák, kalpák ’korkea suippo lakki,
yömyssy; kupu (esim. lieden, lampun)’ (ven myös
> lp Ko k%olp(ak (Kld T) ’kudottu villainen lakki’)
< turk kalpak ’lakki’.

nimitys johtuu siitä, että koltat ennen vanhaan
usein olivat ihotaudin johdosta hiuksettomia.

Mechelin 1842 Käsik 174 (sm < ven), Lindström 1859
KeltGerm 140, Mikkola 1894 SUST 8 125, Kalima 1952
SlS 99, SKES 1958 212 (+ ly lp), Plöger 1973 RL 74.

koltti (Gan 1786; PSatak EPohjanm) ’oljilla t.
heinillä täytetty patja t. tyyny; olkipatjan päällinen
/ Strohsack(laken)’
< sk, vrt. mr kulter, kylter ’täytetty
sängynpeitto’‚ mn kult, mt kylt ’peite, seinävaate’
< kas kolte ’peitto, sängynpeitto, patja’ < mransk
coulte < lat culcita ’patja’.

kolpitsa (JuslP, Gan 1786 kolbitza; kaakkmurt.
Savo PKarj), harv. kolppi ’lattianalainen kellari,
tuvan uunin vieressä kellarin suun päällä oleva
penkki / Keller; kastenartige Bank neben dem
Ofen über dem Zugang zum Keller’ ~ ka
kolpitt«sa, kolpett«sa ’pirtin uunin kupeessa oleva
kiinteä laatikkomainen istuin, josta avautuu
kulkutie lattianalaiseen karsinaan’ | vi kolbits (g. a) ’ruokatavaroiden säilytyspaikka’
< ven golbéc ’tuvan uunin viereinen
lautaseinä, jonka takana on kellarin suu’, kun taas
ven murt. kólpica id. < sm.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Mikkola 1894
SUST 8 109, Sirelius 1911–12 FUF 11 38, 95, Kalima 1952
SlS 99, SKES 1958 212, Plöger 1973 RL 75, Valonen 1975
EEurop 8:2 197–, EEW 1982–83 907.

kolsa ks. koskelo.
koltsa (Eurén 1860; et. itämurt. PPohjanm
Peräp), koltsas, kolta ’sormus, lenkki, rengas,
vitsavaula / Ring, Schlinge’, koltsa(i)nen ’rengas,
sormus’ ~ ka koƒltt«sa ’rengas, vanne,
vitsalenkki, sormus’, (demin.) koƒƒltt«sai7ne
’sormus, rengas’ | ly koƒlt«s ’rengas’, (demin.)
koƒlt«sai7ne ’sormus’ | ve koƒlts ’rengas, vaula’,
koƒltsai7ne ’sormus’
< ven koƒlcó ’rengas, sormus’. — Nr murt. Sm
kolso ’messinkirengas’ < sm. Vrt. koltuska.
Lönnrot 1874 SRS 1 718 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST
8 68, Wessman 1954 FmS 15–16 69 (nr murt. < sm),
Ruoppila 1967 KalKansank 20–21, Plöger 1973 UAJ 45
249–50.

koltta (Peräp), kolttalainen ’kolttasaamelainen /
Skoltlappe’
< nn (1827) skolt, skoltefinne id. (> lp skoal |tâ);
kantasana skolt merk. oikeastaan ’kallo’, ja

Qvigstad 1893 NL 297–98, T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 129.

Lönnrot 1874 SRS 1 718, Karsten 1936 FmS 4 514, SKES
1958 213.

kolttonen ks. kolle.
kolttu (yl.), koltti (Gan 1786; LounSm
EKaakkHäme kaakkmurt.) ’väljä paitamainen,
hihallinen (lapsen) mekko / (Kinder)kleidchen’ ~
ka koltti, kolti ’miesten t. poikain pusero;
päällyspaita’
< nr kolt ’mekko, kolttu’ (? = mr kilta ’ylös
käännetty takin t. hameen lieve’, mn kelta, kjalta
id.), vrt. kiltti2.
Renvall 1823 SSK 1 210 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
489, SKES 1958 213.

koltuska (Lönnr 1874; Kal, kansanr.), harv.
kolttu (Lönnr) ’korvarengas, -koru / Ohrring’ ~ ka
koltus, koltu«ska ’korvakoru’
< ven murt. koltu«sék (g. koltu«ská, koltú«ska;
mon. koltú«ski) ’korvakoru, -riipus’.
Lönnrot 1874 SRS 1 718 (sm < ven), Ruoppila Vir 1964
24– 25, *Plöger 1973 UAJ 45 250, Vuorela 1979 KpS 185.

kolvi (Lönnr 1874; yl., ei Verml Ink)
’juottovasara; (pyssyn) perä / Kolben’ ~ ka kolvi
(Vuokkiniemi; ? < sm) ’juottovasara’
< nr kolv (1741) ’pyssyn perä; lukon salpa;
juottovasara’, nt kolbe < saks, vrt. kas kolve ’kolvi,
nuija, maila’, ns Kolben. — Vi kolb, murt. kolv,
kolm ’kolvi, juottovasara; mäntä; tislauspullo’ <
as, kun taas lpN gol |vi ’juottovasara’ < sm.
Wessman 1936 FmS 4 111 (sm < nr), Karsten 1936 FmS 4
514, SKES 1958 213, EEW 1982–83 907 (vi < saks).

SSA

komata (: komajaa, Renv 1823; EPohjanm, paik.
ISm), komista (Jusl 1745; yl., ei Länsip Verml
Ink) ’kumista, jymistä, jytistä / dumpf, hohl
tönen, donnern’, komahtaa, komauttaa, komina,
komu ’kumina’ ~ ink komissa ’kumista’ | ka
komata ’kumista, komista’, komissa id.,
komahtoa, komahella, komahuttoa, komineh | ly
gomahtazetta ’komahtaa’, gomahtoittada
’komahuttaa’ | ve kom(eita (prs. –idab) ’kumista’ |
vi kYomiseda ’jylistä, kumista’, kYomin, komin,
kommin ’jylinä, kumina’, kYomu ’kovaääninen
puhe; melu; huhu’.
Onomat. sanoja kuten mm. kumata, ks. tätä.
Samantapaisia eräissä etäsukukielissä. Ks. myös
komea.
VW 1 1874 90 (sm ~ vi), Lönnrot 1886 Lis 67 (+ ka),
Rytkönen Vir 1935 95, SKES 1958 213 (+ ly ve), EEW
1982–83 925, 1095.

komea (Gan 1786; yl.) ’mahtava, loistava; kopea
/ stattlich, prächtig; hochmütig’, komeus, komeilla
~ ka komie ’kopea, ylpeä; komea’ (ehkä < sm).
Laajemmin ims kielissä tavataan merk.
’kumea, kolkko (äänestä)’: sm murt. (Jusl 1745;
Verml) komea ~ ka komie | ve komed | va komm(ea
| vi kome (g. -da); nämä kuuluvat v:n komata
yhteyteen. Myös sm komea ’mahtava jne.’ on
liitetty tähän sanueeseen, mutta oletusta on
pidettävä jonkin verran epävarmana.
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komeetta (Sorol 1621 mon. Cometat) l. komeetti
(Renv 1823) ’pyrstötähti / Komet’
< nr komet = ns Komet << kr kom%Fet%es
’pitkätukkainen’, kantana kóm%e ’hiukset, tukka’.
Lönnrot 1874 SRS 1 719 (sm << kr), Koukkunen 1990
Atomi 239–40.

komeljanttari (et. LSm, hajat. kaakkmurt.)
’ilveilijä, leikinlaskija / Komödiant’, (Lönnr
1874) komeljantti
< nr komediant ’id. (halv.); näyttelijä (vanh.
kiel.)’ < saks (ns Komödiant) < ital commediante
(partis. prs. v:stä commediare ’esittää
huvinäytelmä’).
Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 37 (sm < nr), Hellquist 1939
SEO 489.

komentaa (Lönnr 1874; yl., ei Verml Ink)
’käskeä, määrätä; pitää kuria, kasvattaa, torua /
befehlen, kommandieren; disziplinieren’, vanh.
kiel. myös komenteerata l. kommendeerata (As
1689) ’määrätä, johtaa sotajoukkoja’,
kommendeerari (Speitz 1642) ’komentaja’ (sm >
ink koment5a | ka komentoa ’komentaa, käskeä’)
< vur commendera, nr kommendera
’komentaa, käskeä’ = saks kommandieren, ransk
commander < lat commendare ’uskoa, jättää jkn
haltuun, määrätä; suositella’. Vrt. komento.
Lönnrot 1874 SRS 1 719, SKES 1958 213.

VW 1 1874 90 (~ komata), Rytkönen Vir 1935 95, Penttilä
1957 SK 256, T. Itkonen Vir 1958 83, SKES 1958 213,
EEW 1982–83 925.

komedia (Raam 1642 »heidän Commœdians ja
Tragœdians tawat»; yl.), murt. myös kometiia,
komeli(a), kometeija jne. ’huvinäytelmä,
näytelmä; (murt.) kepponen, pila; hauska, vitsikäs
/ Komödie; Scherz; lustig’
< nr komedi ’huvinäytelmä’ < ransk comédie
<< kr k%om%odí5a sanoista kyomos ’(dionyysinen)
juhla’ ja aoidós ’laulaja’, %oid%Fe, aoid%Fe ’oodi,
laulu’.
Hellquist 1939 SEO 489, Kluge 1989 EWD22 393,
Koukkunen 1990 Atomi 238–39.

komento (1808; commendo Speitz 1643;
commando 1704; yl., ei Länsip Verml Ink)
’käsky, komennus, määräys; päällikkyys; tavat,
kuri(npito) / Befehl, Kommando; Disziplin’ (> ka
komento ’komento, kuri’)
< nr vur kommando ’komento, määräys’ < saks
Kommando < ital esp comando. Vrt. komentaa.
Renvall 1823 SSK 1 210 (vierasper.), Lönnrot 1874 SRS 1
709 (< ruots), SKES 1958 213.

komero (GJCalamnius 1734; joks. yl.), harv.
komelo ’kiinteä kaappi, soppi; (1734)
ruokavarasto / Nische, Wandschrank, Winkel;
Speisekammer’ ~ ka komero ’komero, lokero,
soppi; kolo, kuoppa’ (mahd. < sm), komelo ’kolo,
kuoppa’.

SSA

Ilm. samaa (deskr.) sanuetta kuin komi1, ks.
tätä.
VW 1 1874 88–89, SKES 1958 213.

komi1 (Jusl 1745; hämmurt. Satak) ’(iso)
puulaatikko, matka-arkku, laari; rekeen t.
rattaisiin pantu kuljetuslaatikko; kulkukauppiaan
tavaralaatikko; kuisti / (große) Kiste;
Transportkiste; Warenkiste eines fliegenden
Händlers; Vorbau’, kome (JuslLis) ’tuohikontti’,
kometto (KPPohjanm KSm Verml) ’iso puinen
laatikko; kuoppa, onkalo; ontto’, komu (Jusl)
’laatikkomainen esine, kaappi’, komo (Kymenl
PKarj Kain KSm Pohjanm Peräp) ’onkalo, ontelo,
kolo, kuoppa; ontto; (iso) laatikko’ ~ ka komo
’onkalo, (karhun) pesä’, komu ’hampun
siemenkota’, kome(j)ikko ’kivinen ja kuoppainen
maa t. tie, louhikko’ | ? vi komin ’vankikoppi’,
komik ’ahdas tila, pieni rakennus’. — Mahd. sm >
lpN goabmâ ’ontto, alaspäin kaartuva reuna
maassa, kivessä, lumessa tms.; iso, pitkä nenä’.
Deskr.-luonteisia sanoja, joita muistuttavia
on muissakin kielissä. Vrt. myös komero ja
komma.
VW 1 1874 88 (komo ~ komero; ~ unk), Wiklund 1896
SUST 10 213 (sm ~ lp), SKES 1958 213 (+ vi; ? ~ lp tvser
votj ostj), Rédei 1966 NyK 68 421 (~ votj unk), T. Itkonen
Vir 1973 169 (deskr.), EEW 1982–83 925, UEW 1988 227
(? ~ lp tvser ostj unk).

komi2 ’syrjäänien ja heidän kielensä omakielinen
nimitys / Eigenbenennung der Syrjänen;
Syrjänisch’
kirjall. laina: < ven kómi < syrj komi id. (? ~
vog xum ’mies’ | unk hím ’uros’ || slk kum ’mies,
ihminen’).
UEW 1988 168.

komissaari, komis(s)ari(us), komisario (murt.
etup. LSm), vanh. kiel. com(m)is(s)arius (1641)
’valvoja, edusmies, valtuutettu / Kommissar’
< vur commissarius, nr kom(m)issarie = ns
Kommissar (> vi komissar) << lat commissus
’uskottu’.
Judén 1818 Försök 78 (sm < vur < lat), Lönnrot 1874 SRS
1 720, Streng 1915 NRL 69, Koukkunen 1990 Atomi 240.
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komitea (Lönnr 1874) ’toimikunta, valiokunta /
Komitee, Kommission’
< nr kommitté < engl committee ’valiokunta,
komitea, komissio’, johd. v:stä commit ’jättää
haltuun, antaa toimeksi’ < lat committere
’yhdistää; antaa, uskoa jkn varaan’.
Lönnrot 1874 SRS 1 720 (< nr < lat), Koukkunen 1990
Atomi 241.

komma (Satak PSavo), kommo (länsimurt.),
kommio (PSavo), kommi (paik. kaakkmurt. PKarj)
’kehys, kehikko; pieni rakennus, koppi; viulun
koppa; koppero; (Eurén 1860; KarjKann)
jokisimpukka t. sen kuori (= kommankynsi, kenkä) / Rahmen; Häuschen, Hütte; Geigenkörper;
Perlmuschel’ ovat ilm. samaa monimuotoista
deskr. sanuetta kuin mm. seur. murresanat:
kommana (Gan 1786) ’koju’, kommano (Gan
1784), kommakka (mm. PSavo Kain), kommakko
’pieni huone, komero, koppero’, kommukka,
kompukka, kömmänä id., komme: kommeellaan
(LounSm Ink) ’pullistuneena’, kommottaa
’pullistaa’, kommonokka ’kyömynenä’ ~ ka
kommo ’onkalo; karhun pesä’, komu ’hampun
siemenkota’, kommi ’karjakota; pieni suoja,
koppi, koju’ | vi komm (g. –i) ’makuulavitsa’. Vrt.
myös komi1. — Yritetty yhdistää lp sanaan
gam |më ’turvekota’ (joka < sk) ja eräisiin obinugr
sanoihin, mutta nämä vertailut ovat aivan
epävarmoja.
Ganander 1786 NFL 1 448 (sm ~ vi), Wiklund 1917 IF 38
102 (kommana < sk), Karsten 1936 FmS 4 463, SKES 1958
214.

komme (mon. kommeet, kompeet, komppeet; Gan
1786; yl., ei KPohjanm Länsip Verml) ’juoni,
temppu, konsti; työkalut; taikakalut / Streich,
Trick; Werkzeug; Zaubermittel’, kompele (Gan)
’juoni, salahanke’, kommellus, komp(p)a ’pisto,
sutkaus, sananparsi’, kompata, komppia ’puhua
pisteliäästi’ ~ ka kompeh ’kalu, kampe’,
kommehtie ’taikoa’ | vi komme (g. kombe) ’tapa,
tottumus, laatu, laji, seremonia’ (> sm murt.
kompi ’tapa’) | li kom (mon. kommqd) ’viekkaus,
juoni’.
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Ilm. deskr. alkuperää kuten myös kome: olla
noidan komeissa ’lumoissa’‚ komehtia ’noitua,
taikoa’, komineet ’taikakalut’ jne.
Ganander 1786 NFL 1 448a (sm ~ vi), VW 1 1874 89 (+ li),
Lönnrot 1886 Lis 67 (kompi ’tapa’ < vi), SKES 1958 214,
Hakulinen 1968 SKRK3 275, EEW 1982–83 926–27.

kompa ks. komme.
kompassi (Schr 1637; yl., et. rannikoilla), vanh.
ja murt. mm. komp(p)osi, komppas(s)i,
kumpaas(s)i, kumpan(s)si, kumpasin ’Kompaß’
< vur nr kompass, mmr kompas ’kompassi’ =
mn kompáss ’piiri, ympyrä, rengas’, mt kompas,
ns Kompaß ’kompassi’ (> vi kompas(s), kumpas),
ransk compas < ital compasso ’kompassi,
ympyrä’, compassare ’mitata’, vrt. lat passus
’askel, aste’. — Ka kompassu, kumpassu, ly
kumpas ’kompassi’ < kaiketi ven kómpas.
Ganander 1786 NFL 1 497a (sm ~ vi), Lönnrot 1874 SRS 1
721 (< ital), Streng 1915 NRL 69 (< vur jne.), SKES 1958
214, Koukkunen 1990 Atomi 244.

kompastua (Agr; yl., ei Länsip), kompistua
’kaatua, sotkeutua jalkoihinsa / stolpern’,
kompastella ~ ka kompastuo ’kompastua, langeta,
hairahtua’, kompassella ’kompastella’ | ly
kombi«studa | ve komba«studa, kombi«studa ’kaatua
polvilleen’ | va kompassua | vi komistada,
kommastada, murt. kum(m)astada ’kompastua’
(sm > lpR kåmpestet id.).
Ilm. samaa deskr. alkuperää kuin kompas,
kompero, kompelo, kömpelö ’horjuva, epävarma’
sekä kompia ja kompuroida, ks. näitä. Vrt. myös
kömmähtää. — Myös kommellus, kompelus
saattaa osittain liittyä tähän, vrt. komme.
Ganander 1786 NFL 1 447a (sm ~ vi), Mustonen Vir 1883
171 (+ va), Hakulinen 1942 Suomi 101 42, SKES 1958 214
(+ ve), EEW 1982–83 926.

kompia (Eurén 1860; KaakkSm), kömpiä (yl.)
’kontata, ryömiä / kriechen’ ~ ka kömpie, kömppie
’kömpiä, liikkua vaivalloisesti’, kompuisin
’kontillaan’ | ly gombu«st«si ’nelinkontin’ | ve
kompta, kombida ’ryömiä’, komb%u, komb%u«z‰ıƒl
’nelinkontin’, komb (g. –un) ’polvi’ (voisi olla
koko sanueen lähtökohta, vrt. kontata) | vi
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kYompida ’laahustaa’, ? kompida, kombata
’haparoida, tunnustella’.
Mahd. deskr. alkuperää, vrt. kompastua,
kompuroida. — Ve t. ly > ven kombu«skí
’nelinkontin’.
Kalima 1915 OLR 127 (sm ~ ve; ve > ven), Rätsep 1956
ESA 2 81 (+ vi), SKES 1958 214 (+ ly), EEW 1982–83
1096.

komposti (Lönnr 1874) ’lanta-, jätetunkio /
Kompost’, kompostoida ’maaduttaa jätteitä’
< nr kompost << ransk compost id. < klat
compostum ’lantatunkio, -kasa’ < lat compositum,
v:stä componere ’kerätä yhteen’.
Lönnrot 1874 SRS 1 721 (< lat), Hellquist 1939 SEO 491,
Renkonen 1954 Avainsanoja 42.

komppania (As 1697 kompagnia) ’jalkaväen
perusyksikkö / Kompanie’
< nr kompanie id. (1618, merk:ssä
’käsityöläisten ammattikunta’ jo 1575) < ns
Kompanie, Kompagnie (> vi kompanii
’komppania; yhtiö’) < ransk companie, compagnie
’komppania; seura’ < klat companium ’seura’ (oik.
’yhteisissä leivissä oleva’). Vrt. kumppani.
Renvall 1823 SSK 1 211 (vierasper.), Lönnrot 1874 SRS 1
721 (< ransk), SKES 1958 214, Koukkunen 1990 Atomi
245–46.

kompuroida (Eurén 1860; yl.), komparoita (Gan
1786), komperoida, kömpyröidä ’horjahdella,
kaatuilla / stolpern’ ~ ka kompuroija, kömpyröijä
’kompuroida, kompastella’ | vi komberdada
’kompastua, pudota polvilleen’.
Samaa, ilm. deskr. sanuetta kuin kompastua ja
kompia, ks. näitä.
komsa, kompsa (PKarj Peräp), kompsu (PHäme
PSatak), kopsa (Gan 1786; I- ja PSm)
’tuohikoppa, -vakka, kori; kontti / Schachtel,
Korb (aus Birkenrinde)’, komsio (Lönnr 1874)
’lappalaisten kehto’ ~ ka kom«s(«s)a ’tuohi- t.
pärekoppa, vasu’, kom«sa7ne (demin.) | ly kom«s(e
’tuohivakka’, kom«saine (demin.) | ve kom«s (g. -un)
’jauhovakka’ | ? vi murt. komps (g. -u) ’mytty,
käärö, paketti, kimppu’ (sm > nr murt. kåppsa
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’sankakoppa’, ka t. ly > ven murt. kom«sá ’koppa,
tuohivasu’).
Osittain mahd. deskr. alkuperää, vrt. komi1.

< ven ko7n ’hevonen’. — Ilm. sm:n välittämiä
ovat nr murt. koni, hesstkoni ’hevoskaakki’ ja lpN
g%oni ’iso t. huono hevonen’.

J. Krohn 1872 Suomi 2:10 142 (sm ~ vi), Pogodin 1904
Severnorussk 32 (ka > ven), T. I. Itkonen Vir 1912 95 (sm
kom(p)sio < lp Rosbergin muk.), Valonen 1952 KA 9 86 (+
ka ? ly ? vi), SKES 1958 214, Hakulinen 1968 SKRK3 118
(kopsa ~ koppa, -i), EEW 1982–83 928, 950 (komsa ja
kopsa erilähtöisiä).

Ganander 1786 NFL 1 450 (sm < ven), Butkov 1842
OFSlovah 58, Mikkola 1894 SUST 8 37, SKES 1958 215
(+ ka vi), Plöger 1973 RL 76.

komuuti (yl.), komuti (Lönnr 1874)
’(pesu)kaappi; komero; lipasto / Waschtisch;
Kommode’
< nr vur kommod, nattk. ’pesukaappi’ < ns
Kommode ’lipasto’ (> vi kummut) < ransk
commode id. (a:sta commode, joka < lat
commodus ’sopiva, mukava’). — Ink kamotti
’piironki’, ka kamota, kamotta id. < ven komód
id. (< saks).
Lönnrot 1874 SRS 1 722 (< ransk < lat), Virtaranta 1963
KV 43 22 (ink < ven), Vahros Vir 1963 144.

kone (GJCalamnius 1734 conheita; yl.; ei
Verml), koneh ’laite, koje (JuslP, Helenius 1838),
(murt. ja vanh. myös) työkalu, taikakalu; kuje,
(taika)temppu, keino, juoni; omituinen; soma /
Maschine, Gerät, Werkzeug; Zaubermittel;
(Zauber)streich, List; merkwürdig; nett’, konepuu
’kalupuu’, koneellinen (nykymerk. 1865),
konehtia ’noitua, taikoa’ (vrt. komehtia id.),
konelehtia ’ilveillä, juonitella’, konella (Savo
PKarj) ’puhella, väitellä, torua, moittia’, konu l.
koneva ’ihmeellinen, eriskummallinen; temppu,
taika(konsti)’ ~ ink konu ’erikoinen tapa’, konella
(< vi) ’puhua, laskea leikkiä’ | ka koneh ’taika;
kone, koje (uud., < sm )’, konehtie ’taikoa, loitsia;
suunnitella, aikoa’, ? au kona ’leikki, tanssi,
peli(jakso)’ | ? vi kYone ’puhe’, kYonel(e)da ’puhua,
puhella’ (vksm *kone«s)
? = lpIn kuonas ’siisti, järjestystä rakastava’.
MUSz 1873–81 58 (sm ~ vi), Hakulinen Vir 1927 223,
Hakulinen Vir 1930 277, *Rapola Vir 1941 307–10, SKES
1958 214–15 (+ au), E. Itkonen 1969 SKK 494 (+ lp),
Hakulinen 1969 SSK 13, EEW 1982–83 1097–98.

koni (Jusl 1745; yl., ei Verml) ’hevosluuska /
Gaul, Klepper’ ~ ka koni ’koni, kaakki’ | vi murt.
koni ’vanha, laihtunut hevonen, kaakki’

konjakki (1844), murt. konjaakki, komjakki
’tislattu (ranskal.) alkoholijuoma / Kognak’
< nr konjak << ransk cognac id.
(samannimisen Ranskan kaupungin mukaan).
Lönnrot 1874 SRS 1 723 (< ransk), Hämäläinen Vir 1956
225, Koukkunen 1990 Atomi 251–52.

konka ks. konkka.
konkari (VR 1644 gongari; yl.) ’(hevosesta)
tasa-astuja; suuri t. kömpelö, vanha t. laiha; raju,
vilkas, aitomus; (myös ihmisestä) vanha tekijä /
Paßgänger; großes Pferd, Gaul; (feuriges) Roß;
»alter Hase»’ ~ ka konkari ’aitomus, iso ruma
hevonen’
< nr gångare ’kävelijä, astuja, ratsu, tasaastuja’ = mr gangare (> sm kankari ’hevonen’, ka
(run.) kankaro ’kankari, virkku hevonen,
aitomus’).
Lönnrot 1874 SRS 1 723 (sm < ruots), Ojansuu 1907 KKO
75 (ka < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13 319 (kankari <
mr), SKES 1958 215.

konkata, konkota, konkottaa (EPohjanm
hämmurt.) ’ontua, lenkata; hyppiä (leikissä)
yhdellä jalalla / hinken, auf einem Bein hüpfen’,
vrt. ka konkuttoa ’liikkua raskaasti ja kömpelösti,
lonksuttaa’, konkaroija ’köntystää, kompuroida’,
konkelehtoa ’koikkelehtia, toikkaroida’ | vi
kongata, konkida ’astua, kulkea hitaasti’.
Deskr. sanoja, kuten myös samaa merkitsevät
konk(k)ia (Jusl 1745) ’kulkea horjuen, ryömien,
hitaasti’. Mahd. sanueeseen on osittain vaikuttanut
myös nr murt. kånk(a) ’keinua, hetkua, hölkkyä;
retuuttaa, raahata (taakkaa)’, kångla ’huojua,
kulkea hankalasti’.
Genetz 1906 SUSA 23:11 1 (sm ~ unk hág ’astua’), EEW
1982– 83 932.
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konkelo (JuslP, Gan 1786; yl., ei lounmurt.
EHäme) ’mutka t. lenko (puussa); kaatumassa
oleva t. kaatunut puu; käyrä, ontto pökkelö; (Jusl
1745; harv.) tikka, palokärki
(»konkelonpäristäjä»; PSatak PHäme, paik.
EPohjanm) / Krümmung (im Stamm od. Ast);
teilweise od. ganz umgefallener Baum; krummer,
hohler Baum; (Schwarz)specht’ ~ ka konkelo
’konkelo, puun t. oksan polveke, mutka; käyrä
puu, toisen varaan kaatunut puu; ruipelo’. — Sm
> lpLu kågg%el ’puoliksi kaatunut puu’.
Deskr. sana, jollaisia on muissakin kielissä,
esim. lpN gognel ’väärärunkoinen’, votj kong{iƒlo,
g– ’vääntynyt, käyrä’. Vrt. myös konka, –o (s. v.
konkka).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 313 (lpLu < sm), Joki 1952
SUST 103 211–12 (~ ostj sam; ~ turk mong tung), SKES
1958 215, EEW 1982–83 931–32.

konki (Gan 1786; yl., ei Ink), murt. myös kongi
’käytävä, kulkutie, väylä; (mittayksikkönä) yhden
hevosen kengittämiseen kuluvat tarpeet / Gang,
Torweg; Material zum Hufbeschlag eines
Pferdes’
< nr gång ’käynti, käytävä; kerta’.
Renvall 1823 SSK 1 211 (sm < ruots), SKES 1958 215.

konkka (Eurén 1860; hämmurt. Kymenl savmurt.
Pohjanm), konkki (EHäme), konka, konko, konke
’lonkkakyhmy, lonkkaluun seutu, lonkka, kuve;
reisi, jalka (et. teuraan) / herausragender Teil des
Bekkens, Hüfte; Schenkel, Bein’, konkkaluu
’lonkkaluu’, konkka-, konka-, konkonenä, -nokka
(Juteini 1810) ’kyömynenä’ ~ vi konk (g. kongi, –
u) ’haka, koukku’, konknina ’koukku-,
konkonenä’, konkjas ’koukun muotoinen’.
Deskr. sanue, vrt. myös konkelo. — Sm > lpN
goan |ko ’käyrä puu’.
VW 1 1874 5 (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST 10 214

lp), SKES 1958 215, EEW 1982–83 933.
konkkia ks. konkata.
konkurssi (As 1767 »Concoursin rijdoisa»)
’vararikko / Konkurs’

(~

< nr konkurs = ns Konkurs jne. << lat
concursus ’kokoontuminen (mm. velkojien)’.
Lönnrot 1874 SRS 1 724 (< lat), Karlsson 1964 AAA 28:2
83 (< nr saks < lat), Koukkunen 1990 Atomi 253–54.

konna (1611 adv. connemmin
’konnamaisemmin’; loun- ja kaakkmurt. Verml
Ink) ’(rupi)sammakko, Bufo (Schr 1637); (joks.
yl., ei Verml Ink) kelmi, lurjus, paholainen /
Frosch, (Erd)kröte; Halunke, Teufel’, konnikka,
konnakas, konnamainen, konnuus ~ ink konna
’sammakko; roisto’ | ka konna ’rupisammakko;
konna, heittiö; mokoma, pahanen’ | va konna
’sammakko’ | vi konn (g. konna), murt. kond (g.
konna) ’sammakko, rupikonna’ | li k%uona
’sammakko’. — Sm > lpN goad |ne ’viluinen,
vilunarka (henkilö); saamaton, nahjus’; vi t. li >
latv konne, kunne, kunna ’sammakko’.
Ahlqvist 1856 WotGr 74 (sm ~ va vi), VW 1 1874 74 (+ li),
Thomsen 1890 BFB 263 (latv < ims), SKES 1958 215 (? +
lp), EEW 1982–83 934.

konovala (Eurén 1860; kaakkmurt. PKarj),
konavala, konavalo, konevala, konohva(a)la,
konovaara (Gan 1786) ’kuohari; hevosten
parantaja; hevoskauppias; taikuri, poppamies /
Kastrierer; Pferdearzt, –händler; Zauberer’ ~ ink
konovala ’kuohari’ | ka ko7nevoala, ko7navuala,
ko7nivuala | va konovala | vi konoval, kanaval id.
< ven konovál ’(oppimaton) hevoslääkäri,
salvuri’, puol konowaﬁl ’hevos-, eläinlääkäri’.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Mechelin
1842 Käsik 174 (ka ~ ven), Nissilä Vir 1956 55, SKES
1958 215.

konsa (Renv 1823; itämurt.) ’koska, milloin;
(silloin) kun; kunnes / wann, wenn; bis’,
konsanaan ’koskaan; ainakin; aivan, kokonaan,
tykkänään’ ~ ink kons(a), kons ’milloin, konsa’,
konsk5a ’koskaan’ | ka konsa, konse ’koska,
milloin; (silloin) kun, kunnes; joskus’, konsaine
’milloinen; ammoinen’, konsanah ’konsanaan,
ainakin, ikään’, konsassah ’kuinka kauan, mistä
ajasta alkaen, ammoin’, konsassai id. | ly konz,
kouz ’milloin, konsa; kun’ | ve konz ’koska,
milloin’ | va k%(ez | vi murt. koos, kYois id.
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= lp goas ’milloin’, N goas |sege
’milloinkaan’. Johd. pron.-vart:sta ko- (ks. tätä),
vrt. myös ku-.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 142 (sm ~ vi), Genetz 1890
Partikk 178 (+ ink ka ve va), SKES 1958 215, T. Itkonen
Vir 1983 360 (ims ~ lp).

konstaapeli ’alempaan poliisikuntaan kuuluva
henkilö, (vanh. kiel., As 1752) aliupseeri /
Polizeiwachtmeister; Konstabler’
< nr konstapel (1629), -stabel id. < saks
konstabel (> vi konstaabel), konstabler = engl
constable < klat constabularius, comes stabuli
’tallikreivi, talliveli, toveri (sotapalveluksessa)’.
Lönnrot 1874 SRS 1 725 (< keskiajan lat), Hellquist 1939
SEO 495, Koukkunen 1990 Atomi 257.

konsti (Agr; yl.) ’temppu, metku, kuje; keino,
niksi, tapa, taito; tieto, ymmärrys / Trick, Streich;
Mittel, Kunst; Verstand’, konstikas, konstillinen,
konstailla ~ ink konsti ’keino, tapa, temppu’ | ka
konsti ’keino, niksi, taito, konsti; kuje, metku,
temppu’ (molemmat todennäk. < sm)
< nr nn konst, mmr konst, kunst ’taito, keino;
taide; viisaus, ymmärrys’ = mt kunst ’taide;
kelpous; kavaluus, noituus’ < kas konst, kunst
’tieto; taito, taide’. — Saks > vi kunst, (murt.,
Wied myös) kunts, kunss ’taide; taika, noituus’;
lpN goan |stâ, In konsta ’konsti, temppu’ < joko
sk t. sm.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 181 (sm ~ lp), Renvall 1810–
11 Orth 21 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 468
(+ vi), Streng 1915 NRL 70 (+ ka; < vur mmr jne. < kas (~
vi)), SKES 1958 215, E. Itkonen 1960 LpChr 115 (lp joko
< sm < ruots tai < nn ruots).

kontata (LPetri 1670; yl., ei Ink, harv. KaakkSm)
’kulkea nelin kontin, ryömiä / kriechen’, kontia
(LUus EHäme Verml), kontustaa ’kömpiä’,
kontta: olla kontallaan, nelinkontin ~ ink kontia
’astella’ | ka kontata (mahd. < sm) ’kontata,
ryömiä’, kontta: kontallah ryömiv; kontamaisin,
neljin konttamaisin ’nelin ryömin’ | ly kontomel,
kontomal: 7neƒlƒläl k. ’nelin kontin’ | vi kYondida
’astua, kävellä, kulkea’, kYond (g. kYonni) ’kävely,
käynti’, kYonnak ’kävelytapa’, kYonnik ’käynti’. —
Sm > lpN goan |tot ’käydä vaivalloisesti, jäykin
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jaloin ja onnahdellen’, njællj3a-koan |tai ’nelin
kontin’.
Kuulunee kontti2 sanan yhteyteen, ks. myös
kontio.
Moller 1756 Beskr 148 (~ kontti), Ganander 1786 NFL 1
451a (sm ~ vi), Wessman 1954 FmS 15–16 69 (sm > nr
murt. Sm; harv.), SKES 1958 215 (+ ka ly; sm > lp).

kontio (Jusl 1745; yl. (? < kirj.), ei Verml),
kontia, murt. myös kontja, kontii, kontiain ’karhu
/ Bär’ ~ ka kontie | ly ko7nd‰ı | ve ko7nd' ‰ı, ko7nd' i id.
— Sm > vi murt. konja ’karhu’.
Todennäk. petoeläimen vanhoja
kiertoilmauksia, johd:ia v:stä kontia ’kömpiä,
ryömiä, köntystää’, ks. kontata.
Sjögren 1851 MélR 1 618–19 (♦ kontia), Ahlqvist 1859
Anteckn 90 (sm ~ ve), Ahlqvist 1877 SKR 8, Kettunen Vir
1940 298 (+ ka), Nirvi 1944 Sanank 69–73 (+ ly), Nirvi Vir
1944 101, Saareste 1953 Suomi 106:3 16 (sm > vi murt.),
SKES 1958 215, T. Itkonen 1963 CIFU 3 234.

konto (LönnrLis 1886; PSm) ’sumu / Nebel’ ~
kaP (Kiestinki; < sm) konto id.
luult. < lp skoad |do ’sumu’, joka taas kaiketi
< sk, vrt. nn skodd(a), skadda, nr murt. skadd,
skådd id.
Uotila 1933 SUST 65 118 (sm ~ votj unk sam), SKES 1958
216 (+ lp; < sk), MSzFE 1971 370 (sm ei kuulu etäsukuk.
sanojen yhteyteen).

kontrahti (Flor 1688 »Contractin jälken»; yl.)
’sopimus / Kontrakt’
< nr kontrakt id. << lat contractus id., v:stä
contrahere ’vetää yhteen’.
Renvall 1823 SSK 1 212 (vierasper.), Lönnrot 1874 SRS 1
727 (< lat), Hellquist 1939 SEO 495–96.

kontta1 (Jusl 1745) ’kohmetus, jähmetys / (durch
Kälte verursachte) Starrheit’: olla (kylmän)
kontassa (yl., KaakkSm harv.) ’kylmästä
jäykkänä’, kon(t)taantua, kontistua ’kohmettua’,
kontata ’jäykistää, kohmettaa (Agr »Caiki Canaan
asuijat condattihin»)’ ~ ka kontassa ’kohmeessa’,
kont«sistuo ’kangistua, kohmettua’ | vi kYont
’kohmetus, jäykkyys’: külm paneb käed kYonta
(kYonti) ’kylmä jäykistää kädet’.

SSA

VW 1 1874 71 (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST 10 213 (+ lp
goaddes ’jäykkä’), Setälä 1912–14 FUFA 12 81 (+ sam),
Ojansuu 1918 KAÄH 56 (+ ka), SKES 1958 216, EEW
1982–83 1099, UEW 1988 176–77 (sm ? ~ lp sam).

kontta2: kontallaan ks. kontata.
kontti1 (VR 1644; yl.) ’tuohesta punottu
selkälaukku / Ranzen od. Korb aus Birkenrinde’ ~
ink ka kontti ’tuohikontti’ (? < sm) | vi kont-:
kontkaabakas, –külaline, -vYoYoras, kontlane
’kuokkavieras (häissä, talkoissa)’ | li k%o7ntad
’miehen kivekset’
= vogE k%ont, I x%ut, L kunt, P x%unt ’mytty,
laukku’ | ostjI k{int, E xent, P x¥ınt ’tuohikontti’ (>
samJr (m) k‰{ınt id.). — Sm > lpN gon |ti
’tuohikontti’ ja nr murt. kont, kunt, nn kunt id.
Castrén 1849 Ostj 81 (sm ~ ostj), VW 1 1874 15–16 (~ syrj
kuda ’kontti’), Munkácsi 1901 ÁKE 385 (+ vog), Wessman
1936 FmS 4 184 (sm > nr murt.), Kettunen 1938 LivW 147
(+ li), SKES 1958 216 (+ vi), DEWOS 1972 517, FUV2
1977 106, UEW 1988 177 (sm ~ vi; votj kudo, syrj ? vog ?
ostj).

kontti2 (Martti n. 1580; LounSm Häme
EPohjanm Peräp Länsip) ’jalka, sääri(luu), kinttu,
koipi / Bein, Unterschenkel(knochen)’ ~ vi kont
(g. kondi) ’luu’, kontnik ’luuranko’ (sm > lpN
murt. konte ’reisiluu, ydinluu’ ja nr murt. Sm
kontt ’jalka, sääri’)
? = vogI L k%(ent, P x5anta ’aitan jalka l.
kannatuspatsas’ | ostjI kant, E xont, P xont id.
Samaa sanuetta lienee myös kontata, ks. tätä.
Moller 1756 Beskr 148 (sm ~ vi), Sjögren 1850 MélR 1
535, Kannisto 1930 Nyr 59 63–64 (+ vog), Toivonen 1934
FUF 22 154–55 (+ ostj), Lagercrantz 1939 LpWsch 334
(sm > lp), Wessman 1956–57 FmS 17–18 47–48 (sm > nr
murt. Sm), SKES 1958 216, DEWOS 1972 516, UEW 1988
123 (vog ostj ~ sm kanta).

kontti3 ’iso tavarankuljetussäiliö / Container’,
vrt. engl container id., johd. sanasta contain
’pitää sisällään, sisältää’. Kyseessä on kontti1
sanalle annettu uusi merkitys tämän ja main. engl
sanan äänteellisen samankaltaisuuden perusteella.
Häkkinen 1990 MST 49.
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konttori (1799 contori, As 1748 contoiri; yl.),
murt. myös konttu(u)ri, kanttuuri (Gan 1786
kanttoori) ’toimisto; säilytyshuone, -tila / Büro;
Vorratskammer’
< nr kontor, vanh. kiel. contoir, comptoir
’konttori, säilytyshuone, säiliö’, contor, cantor
’kaappi’ < as kantoor, saks kontor < ransk
comptoir, ital contore ’kauppapuodin tiski;
toimisto, pankin, liikkeen konttori;
varasto(paikka); (alk.) tili-, laskuhuone’ (sk t. sm
taholta > lpN gon |tur, kantúw |râ ’konttori’).
Renvall 1823 SSK 1 212 (vierasper.), Lönnrot 1874 SRS 1
727 (< ransk), Renkonen 1954 Avainsanoja 124 (< saks
ital), SKES 1958 216, Koukkunen 1990 Atomi 261.

kontu1 (1742; melko yl. (osaksi < kirj.), ei PSm;
tav. koti ja kontu), konnu, konno ’tila, maatila,
talo, asumus; omaisuus, tavara / (Bauern)hof,
Zuhause; Habe’ ~ ka kontu ’koti, tila, talo,
asumus; tilus, pelto’ | ly kond(u) ’kontu, maatila’
(kod'id kondud ) | ve -kondus (pn:issä) ’konnussa’ |
vi kYond, kYonnumaa ’maa’. — Venäjällä on laajalti
pn:iä, joiden (alku)osana on kond(a)-, kondo–,
kondu-. Vrt. kontu2.
Kettunen 1922 LVeHA 1 54 (ve pn:istä), Kalima 1944 FUF
28 114–16 (sm ka > ven pn:iin), SKES 1958 216 (+ ly),
EEW 1982–83 1097.

kontu2 (JuslP, Gan 1786; etup. länsimurt. PKarj
Kain, paik. Savo), rinn. konto, konnu, konno
’rehu, eläinten ruoka, heinien, olkien karisteet,
roskat, törky; suo, räme, turve / (Rauh)futter,
Spreu; Moor, Torf’, kontoneva (Gan; EPohjanm
PSatak KSm), kon(t)teikko ’korpimaasto’ ~ ka
kontu ’rehu: heinät, lehdekset’, kontto«sikko,
kontteikko ’epätasainen maa’ | ly konto«zikkokoht
’rytöpaikka’ | vi kund, kYond, konnu-, kYonnumaa
’vetinen, hedelmätön maa, autiomaa, erämaa’.
Vrt. kontu1.
SKES 1958 216 (sm ? ~ vi), EEW 1982–83 1097.

kookas ks. koko.
kooli (Gan 1787; yl. paitsi KaakkSm PKarj),
skooli (VR 1644 Wichti skoli ’vaakakuppi’)
’pyöreä matalahko vati, malja / (Trink)schale,
Schüssel’

SSA

< nr skål ’malja, kulppo’, mr ska(a)l id. = nn
skål (> lpN skoallâ ’vati, malja’).
Lönnrot 1874 SRS 1 728 (sm < nr), Qvigstad 1893 NL 297
(lp < sk), Mark 1949–51 FUF 30 78, SKES 1958 216.

koota ks. koko.
kopano (Gan 1786) ’ontto, laho kanto / hohler,
fauler Baumstumpf’, murt. (ISm Pohjanm)
kope(tto) ’holvi, onkalo, kolo, reikä; kova kuori;
ontto (puu); tyhjä’, kopelo, kopero, kopura,
koppelo (myös Satak Häme) ’kolo’, kopo(jää)
’alta ontto jää’.
Deskr. sanoja, joita muistuttavat mm. lpN
goppe, goappe ’syvennys, kouru (esim. lusikan,
kauhan)’, goppât ’kovertaa’, skobos, skobudâs
’tyhjä kuori’. Vrt. koppa.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 43 (sm ~ lp), SKES 1958 216–
17.

kopara (JuslP, Gan 1786; PPohjanm Peräp
Länsip) ’sorkka (poron, lampaan); kavio; (harv.)
jalka; koura, käsi / Huf (z. B. des Rentiers,
Schafs); Bein; Hand’
< lpN guober, guover (E Pi Lu In Ko) ’(poron,
lehmän, vuohen) sorkka’. Vrt. kopare.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 545 (sm ~ lp), VW 1 1874 79,
Toivonen Vir 1926 48 (sm ? < lp), SKES 1958 216.

kopare (Jusl 1745; itämurt. PHäme) ’maahan t.
lumeen kaivettu kuoppa, johon kootaan mm.
nauriita, kaloja; kasa, läjä, määrä; paakku,
kokkare / Grube in der Erde od. im Schnee, z. B.
für Rüben, Fische; Haufen; Klumpen’ ~ ink
kopara, koparo, kopp5are ’jäähän tehty kuoppa,
johon nuottahailit pantiin’ | ka kopareh ’läjä,
kasa; kumpupilvi’, kopaija, kopertoa ’kaivaa’ | ly
kobar(eh ’kourallinen, kasa’ | vi kobar, kYobar
’terttu, rypäle, joukko, ryhmä, parvi (esim.
lampaita)’.
Ganander 1786 NFL 1 452a (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 30, SKES 1958 216, EEW 1982–83 877.

kopata (SAchrenius 1758; yl.) ’siepata, temmata;
ottaa kiinni / greifen, schnappen’, ottaa koppi ~ ink
kopata ’kopata, äkkiä tarttua’, kopehtoja ’tarttua
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(pikkuhiljaa, esim. lika)’ | ka kopata ’kopata,
siepata, temmata, kaapata, tarttua äkkiä’, kopareh
’pallon tms. sieppaaminen ilmasta kiinni, koppi’.
Ehkä deskr.-luonteisia sanoja, vrt. kaapata.
kopea (Flor 1702; yl., et. LSm, ei Kain Verml
Ink), kopeas ’ylpeä, pöyhkeä; kaunis, komea /
stolz, hochmütig; schön, prächtig’, kopeilla,
kopennella ’ylpeillä’ ~ ka kopie (Kiestinki; ? <
sm) ’kopea, korska, ylpeä’, kopakka ’toimelias,
touhukas, topakka; kova; kuohkea (Tver)’ | vi kobe
(g. -da) ’voimakas, vahva’.
Todennäk. samaan yhteyteen kuuluvat myös
sm (LUus) kopaantua ’vahvistua, lihoa, toipua’,
ink kopistua ’toipua, elpyä’ ja ka kopeutuo
’ryhtyä, ruveta, syntyä’ sekä sm koppava ’ylpeä’.
MUSz 1873–81 189 (sm ~ unk), VW 1 1874 78 (sm ~ vi),
SKES 1958 217, EEW 1982–83 878.

kopeekka (Gan 1786; yl.), kopekka, kopeikka
’Kopeke’ ~ ink kopekka | ka kopeikka | ly kopeik | ve
ko7peik | va kopeikka | vi kopikas, kopek | li kop‰ık
id.
< ven kopéjka id. (käytössä v:sta 1553).
JuslP 50 (ka < ven), Ganander 1786 NFL 1 452a (sm ~ ka;
ven), Knorring 1833 Gamla Finland 53, Ahlqvist 1871 KO
171, Lönnrot 1874 SRS 1 729, SKES 1958 217, Plöger
1973 RL 76.

kopeloida (yl.), koperoita (Agr; LSm), murt.
myös kopuloida (hajat.) ’haparoida, hapuilla,
tunnustella, koetella, penkoa / tappen, nesteln,
(be)fingern’ ~ ink kopeloja ’kopeloida, tehdä
vitkastellen, hitaasti’ | ka kopeloija ’kopeloida,
haparoida, hamuta’, kopelehtoa ’id., hommata
(hiljakseen)’ | vi (Kolga) kobeldada ’hapuilla’.
Tähän sanueeseen kuuluvat ehkä myös kopelo
(ESm) ’taitamaton, kömpelö, avuton’ ~ ka kopeli,
kopelo ’(vanha) köppänä’. Ks. myös koplata1.
SKES 1958 217.

kopio, vanh. kopia (1593) ’jäljennös / Kopie’,
kopioida
< nr kopia, vanh. kopie = ns Kopie (> vi koopia,
koopie) << klat copia ’jäljennös’.

SSA

Renvall 1823 SSK 1 213 (vierasper.), Lönnrot 1874 SRS 1
729 (< lat), Streng 1915 NRL 71 (< vur < klat), Renkonen
Vir 1953 301–03, SKES 1958 217.

kopista (Agr; yl.) ’pitää kopinaa, kopsetta,
kolistella / klopfen, klappern’, kopistaa, koputtaa
(Jusl 1745), koputella (Mennander 1699),
kopauttaa, kopina, (suu)kopu ~ ink kopissa
’kopista; tehdä jtak saamatta paljon mitään
aikaan’, kopissella ’kopistella, tyhjentää’, koputt5a
’koputtaa’ | ka kopissa ’kopista, kahista, rapista’,
kopissella ’kopistella’, kopistoa ’kopistaa’,
kopisuttoa, kopa(v)uttoa ’kopauttaa’, kopina | vi
kobiseda, kYobiseda, kYobida ’kopista’, kobistada,
kopitada, kopistada ’kopistaa’, koputada,
kopustada ’koputtaa, kolkuttaa’, kobin, kYobin
’kopina’.
Onomat. sanoja, joita muistuttavia on
muissakin sukukielissä, esim. unk kopog
’koputtaa, kolkuttaa’.
Ganander 1786 NFL 1 452, 454a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799
Aff 66 (~ unk), Toivonen 1934 FUF 22 139–40, SKES
1958 216.

kopitsa (LönnrLis 1886; KarjKann Ink) ’aspi,
määrly, sinkilä / Krampe’ ~ ka kopitt«sa
’kammitsa’
< ven skobá ’sinkilä, määrly’.
Vahros Vir 1963 144–45 (sm < ven).

kopla (melko yl. et. länsimurt., ei kaakkmurt. Ink
Kain Verml; 1910-luvulta kirjak.) ’porukka,
sakki, joukk(i)o, kuppikunta / Gruppe, Bande’
mahd. < nr koppel (: kopplet) ’joukko, kopla
(ellei tämä < sm, kuten selvästi on nr murt. Sm
koppla ’rikolliskopla’); vitjat, koirapari’ < holl
koppel ’ketju(t); yhteen kytketty pari; joukko,
parvi, lauma (eläimiä t. ihmisiä)’, vanh. ransk
co(u)ple << lat copula ’side; ihmis- t. eläinpari’.
Vrt. koplata2 ja koppeli3.
Renkonen 1954 Avainsanoja 128 (< nr < ransk < lat),
Wessman 1954 FmS 15–16 69 (sm > nr murt. Sm),
Koivulehto Vir 1981 202.

koplata1 (Eurén 1860; murt. hajat.) ’käsin
tunnustella, koetella, hapuilla, tapailla /
(be)fingern, tappen’, koplia, kuoplia, koplotella
’id.; siepata’ ~ ink koblia ’kopeloida, käsin
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tunnustella, pidellä’, koblata id. | ka koplie
’kopeloida, kouria, koplia, tunnustella’ | va koblia
’kopeloida’ | vi koblata, koblida ’id., käsin
tunnustella’. Vrt. kopeloida.
Ahlqvist 1856 WotGr 129 (sm kopeloida ~ va vi), SKES
1958 217.

koplata2 (Stjerncreutz 1863; joks. yl.) ’yhdistää,
liittää yhteen, kytkeä / verbinden, koppeln’,
koploa (LönnrLis 1886) ’koota, kytkeä’
< nr koppla ’yhdistää, liittää yhteen’ = ns
koppeln << ransk coupler, vanh. kiel. copler
’yhdistää toisiinsa’ < lat copulare. Vrt. kopla ja
koppeli 3.
Lönnrot 1874 SRS 1 730, Renkonen 1954 Avainsanoja 128
(<< ransk).

koppa (JuslP, Gan 1786 »Mistä k.
kanteloisen?») ’kanto- t. säilytyskori, vasu (yl.,
et. LSm); ontto t. kupera esine; kupu, suojus,
kuori, kotelo (ISm Häme) / Korb; Hohlkörper;
Haube, Gehäuse’, pääkoppa ’pääkallo’,
koppakenkä ’pyöreäkärkinen korkokenkä’ ~ ka
koppakives ’tuohella päällystetty verkon kives’ |
vi kopp (g. kopa) ’iso pata t. kattila,
ammennusastia; (murt.) pieni astia, iso
puulusikka’, mäekopp ’mäen, vuoren huippu’ (sm
> nr murt. Sm koppa ’vati, pytty’)
= lpKo kuo´pp#e: vuå´jv k. (T) ’pääkallo’
(mahd. < sm) | ? vogI L pänk-kop, P punk-xopi
’kallo’, E l{ejql-kap%(e ’jalkaterä’. —
Samankaltaisia, deskr.-sävyisiä sanoja on
muissakin kielissä, myös uralilaisten
ulkopuolella. Vrt. myös koppi, koppeli2.
VW 1 1874 78 (sm ~ md unk), Paasonen 1897 SUSA 15:2
38 (~ vi), Munkácsi 1901 ÁKE 427–28 (~ mm. lp md vog),
Wichmann 1907–09 FUF 7 40, Liimola 1939–40 FUF 26
87– 89, FUV 1955 90, SKES 1958 217, EEW 1982–83
948, UEW 1988 181–82.

koppeli1 (Gan 1786; LUus EHäme kaakkmurt.),
koppoli, koppali, koppuli, koppilo ’pieni aidattu
peltotilkku, haka / kleiner eingezäunter Acker,
Koppel’
joko < nr murt. koppel ’pieni haka, pieni aitaus’
tai < vi kop(p)el (g. kopli) ’haka, laidun’ < kas
koppel ’(yhteis)laidun’. — Va (Kukk) koppeli,

SSA

(Tsv) kopp(eni ’aidattu hevoslaidun’ < sm t. vi; li
koppel ’laidun’ < vi t. kas. Myös nr murt. koppel
mahd. < vi.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 142 (sm ~ kys), Mägiste 1933
EKirj 27 375 (sm ? < vi), Karsten 1936 FmS 4 514–15 (sm
< ruots; vi < kas), SKES 1958 217 (sm < nr murt. t. < vi),
Nissilä 1967 KV 47 291–92, EEW 1982–83 949.

koppeli2 (Jusl 1745; hämmurt. EPohjanm
kaakkmurt. Savo), koppilo (lounmurt.), koppelo
(GJCalamnius 1729; hajat.), koppero (et.
KPPohjanm), koppio (EPohjanm Satak) ’koppi,
pieni huone, kammio, vaja, hytti; pieni koppa,
rasia / Hütte, Kammer, Schuppen; Schachtel’ ~ ka
koppeli (Suistamo; ? < sm) ’rekeen tehty katos’.
Samaa deskr.-sävyistä sanuetta kuin koppa ja
koppi, ks. näitä.
VW 1 1874 80 (~ koppi), Hakulinen 1979 SKRK4 163.

koppeli3 (As 1757 »Koppel- eli yhteensitomushihna») ’(koiran) talutin; kytky; (PSm) tukkien
puomituksessa käytetty rautakettinki / Koppel;
Kette’
< nr koppel < kas koppel ’kytky’ << lat copula
’side, kytky’. Vrt. myös koplata2.
koppelo (Flor 1702; yl.), murt. myös koppali,
koppeli, koppala ’naarasmetso / Auerhenne’ ~ ka
koppala, koppali, koppalo | ly koppal(o), koppau,
koppaƒl, koppali id.
= lp goap |pel id. | ? tvserI kuwÄqlƒt/sÄq id. —
Ims (ka t. ly) > ven murt. kóppala, kópala,
kopalo ’koppelo’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 182 (sm ~ lp), Sjögren 1853
IRJaSMat 1 154 (sm ~ ven), Pogodin 1904 Severnorussk 32
(ims > ven), Wichmann 1913–18 SUSA 30:6 25 (+ tvser),
Kalima 1915 OLR 128, Toivonen 1929 FUF 20 67 (+ vog),
SKES 1958 217 (+ ka ly ? vog), Ruoppila 1967
KalKansank 21, UEW 1988 181 (? vog; onomat.).

koppi (AAchrenius 1756; yl., ei Verml) ’pieni
huone, mökki, koppeli, kammio, loukko, soppi,
hökkeli / Kammer, Schuppen, Hütte’ ~ ka koppi
(Uhtua) ’pieni pärevakka’. — Sm > nr murt. Sm
kopp(i) ’pieni huone, koppeli, hökkeli’.
Samaa deskr.-sävyistä sanuetta kuin koppa ja
koppeli2, ks. näitä.
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VW 1 1874 80, Wessman 1936 FmS 4 213 (sm > nr murt.
Sm).

koppola (Lönnr 1874; ei murretiet.), koppula
(paik. kaakkmurt.) ’puinen lesti / Leisten’ ~
ink kopp%ula ’lesti’ | va kopula | vi murt. (Vaivara,
KS) kopula id.
< ven kop/yl, kopyló ’lesti’ (> syrj k(epuv
’saappaan lesti’).
Wichmann Valvoja 1920 402 (syrj < ims), Toivonen Vir
1936 227 (sm va syrj < ven), SKES 1958 217, Nirvi 1971
InkS 193 (ink < ven).

koppura (1765 k. kynnet; yl., ei Ink), kopura,
koppuri ’kovaksi käpristynyt, käyrä (kynsi, sormi,
jalkine tms.) / schrumplig, krumm’, vrt. kopuri
(Jusl 1745) ’huono hevonen’ ~ ka koppura
’(hevos)kopukka’, kopristuo ’kouristua, käyristyä,
käpertyä’.
Deskr.-sävyisiä sanoja kuten esim. kippura,
käppyrä (ks. käpristää), vrt. myös koura.
kopra ks. koura.
kopsa1 ks. komsa.
kopsa2 (LönnrLis 1886; lounmurt., paik. IHäme)
’kiehuvan veden t. liemen päälle tuleva vaahto /
Schaum auf einer kochenden Flüssigkeit’, kopsu
(Lönnr 1874; Häme) ’id.; viilipiimä, hiukan
suolattu viilin kerma; siemenneste’ ~ ka kopsu
’vaahto’
? = lpN guok |sâ, Lu kuopsa, kuoksa, In kuopsa
(Ko) ’kalan maiti’.
SKES 1958 217.

kopsaa (itämurt.), kopsata (Lönnr 1874) ’lyödä,
koputtaa, kopista / klopfen, klappern’, kopsia
(Jusl 1745) ’lyödä, sivallella’, kopsahtaa
(1766; yl.), kopsehtia, kopsuttaa, kopsis! ~ ink
kopsutella ’kopsutella (jaloilla)’ | ka kopsoa
’kopsaa, kopsuttaa’, kopsie ’kopsia, lyödä’,
kopsahtoa ’kopsahtaa, kapsahtaa’, kopseh
’kopse, kapse’, kopsuttoa ’kopsuttaa, kapsuttaa’
| ve kopsta (prs. kopsab) ’kopsaa, kapsaa’,
kopsahtuda ’kopsahtaa’ | vi kops (g. -u t. -i)

SSA

’lyönti, kopsaus’, kopsida ’lyödä, koputtaa,
polkea’, kopsutada ’lyödä, koputtaa’.
Onomat. sanoja kuten myös mm. kapsaa, ks.
tätä. — Sm t. ka > ven murt. kópsaƒt ’kolista,
kopista’.
Pogodin 1904 Severnorussk 32 (sm > ven), Rätsep 1956
ESA 2 82 (sm ~ vi), SKES 1958 217 (+ ve), EEW 1982–83
950.

kora (JuslP, Gan 1786; itäisimmissä nykymurt.)
’kurjuus, onnettomuus; puute; huonoa onnea
tuottava voima / Elend, Unglück; Mangel; böse
Macht’ ~ ka ko/ra, go/ra ’hätä, kurjuus, kärsimys,
onnettomuus, murhe, vaiva, tuska; kurja, raukka’ |
ly ve go/ra ’kurja, vaiva(inen); huoli, murhe,
tuska’
< ven góre ’suru, murhe, onnettomuus,
turmio; säälittävä, kurja, onneton’.
Ganander 1786 NFL 1 455 (sm ~ ka), Lönnrot 1874 SRS 1
732 (sm < ven), Tunkelo Vir 1930 380 (+ ve), SKES 1958 217
(+ ly).

koraali ’virsi(sävelmä) / Choral’
< nr koral = ns Choral, -gesang ’kuorolaulu’
< klat choralis ’kuorolle t. kuoroon kuuluva’. —
Vi koraal ’koraali’ < saks.
Lönnrot 1874 SRS 1 732 (sm < ruots), SKES 1958 217.

koraani (Eurén 1856), alkoraani (vanh., Sorol
1621 »Turkit (perustavat uskonsa) heidän
Alcoranins päälle») ’muslimien pyhä kirja /
Koran’
< nr koran, vur alcoran id. << arab al-qor5an
’lukeminen, julistus’.
Lönnrot 1874 SRS 1 732 (korani < arab), Streng 1915 NRL
3–4 (alkoraani < vur < arab), SKES 1955 16, Koukkunen
1990 Atomi 264–65.

koralli (Raam 1642; Agr corilo) ’Koralle’
< mmr korel, korill, vur korel, korall = mn
korell, kys koralle < klat corallus < kr korállion
(ehkä < seem taholta).
Lönnrot 1874 SRS 1 732 (< kr), Streng 1915 NRL 71 (sm <
mmr vur kys klat < kr), SKES 1958 217–18.
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koranus, koraanus, korannus (Lönnr 1874;
Länsip Peräp, paik. PPohjanm) ’lievä haukkumaja kirosana: piru, pahus, vietävä, hylky, heittiö,
ruoja / schwacher Kraftausdruck: verflixt, Lump’,
korantaa (Lönnr) ’vahingoittaa, tärvellä, tuhota’
< lp, vrt. N goaradus ’menehdyttäminen;
henkilö, esine tms., joka tuottaa huonon onnen’,
goarranit ’menestyä huonosti, näivettyä, riutua’,
goaredit ’saattaa huonosti menestymään; kiusata,
rääkätä’, In koariadas ’ilkeys, »paha silmä»’. —
Toisaalta korahinen (Eurén 1860), korainen
(Lönnr; PKarj) ’kurja, onneton, vaivainen;
kerjäläinen’ ja sen vastine ka ko/rahine ’kurja,
köyhä, parka, raukka, onneton’ ovat
luontevimmin johd:ia s:sta kora ’kurjuus’ jne., ks.
tätä. Tähän ehkä myös korata (Lönnr; PPohjanm
Peräp) ’pilata taikomalla, noitua’.
Wiklund 1896 SUST 10 214 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 13 (sm < lp), Beronka 1925 SkrNVA 2:1 17,
SKES 1958 218.

korea (Agr; yl.) ’kaunis, sorja; värikäs, kirkas,
kirjava; mainio, erinomainen; ylpeä, hienosteleva,
nirso / schön; bunt, hell; prächtig; stolz,
wählerisch’, koreus (Agr), koreilla (Agr ’ylpeillä,
mahtailla’), koriste (Ahlqvist 1846), koristaa,
koristella (Jusl 1745), koru (ks. erikseen korlu) ~
ka korie, korei ’ylpeä, kopea; kaunis, hieno, korea;
hoikka, ohut (puu)’, koreta ’ylpistyä’, korevuo
’id.; tulla koreaksi, komeaksi’, koresva ’koriste,
koreus’ | vi murt. kYore ’pitkä, suora, solakka, sileä
(puu, mm. kuusi)’, kYorendik, kYorestik ’nuori metsä’
(vi murt. Kuusalu kore (g. -ja) ’kaunis’ < sm). —
Sm t. ka > lpN goarrâd, attr. goarrâdis (Lu In
Ko), gor |ris ’ylpeä, kopea’.
Lönnrot 1858 Hiisi 576 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge
74, *Tuisku Vir 1956 248–62 (+ ka, vi kore), SKES 1958
218 (+ vi kYore), Hansegård 1967 Jukk 163, EEW 1982–83
1101–02 (vi kYore ~ sm korento), 1105 (korea ? ~ korkea).

korento (yl.), korenta (Agr; et. EPohjanm KSm
Savo kaakkmurt.), korennos (ei murretiet.)
’seiväs, kanki, kantotanko; eräiden lentävien
hyönteisten nimissä: et. sudenkorento, Odonata /
(Trag)stange; im Namen best. fliegender Insekten:
v. a. Libelle’ ~ ink korenta ’vesikorento; vaa’an
selkä’ | ka korenta, -o ’korento, kantotanko, salko,
seiväs; pesukarttu; tahkon kampi; (suden)korento’

SSA

| ly korend(o) ’korento’, kore(n)dhänd
’sudenkorento’ | ve korend, korond ’korento’,
keƒl ikorend ’sudenkorento’ | va k(er(eta ’korento’,
pitt«sä k(er(e l. su(ek(er(e ’sudenkorento’ | vi kYorend
(g. -a, -i), korend (g. –i), korendus ’tanko, riuku’,
korendik ’nuori metsä’
? = mdE ku/rƒtsa, M kq/Rƒt/sä
’(vedenkanto)korento, -ies’. — Samaa juurta
saattavat ainakin osittain olla myös
lähimerkityksiset sm korelo ’uunin
kohennuskeppi’ ja korilo ’id.; korento;
sudenkorento’.
Ganander 1786 NFL 1 455 (sm ~ vi), Lindström Suomi
1852 45 (sm ~ votj), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va),
MUSz 1873– 81 114 (+ syrj unk), Paasonen 1909 MdChr
87 (+ md), Wichmann Vir 1921 105–07 (+ ka), Kettunen
1922 LVeHA 1 7 (+ ve), *Uotila 1939–40 FUF 26 154–57
(ims ~ md votj syrj), SKES 1958 218 (+ ly; md ? votj ? syrj
? unk), MSzFE 1971 299–300 (sm ~ md).

korho (JuslP, Gan 1786; Peräp, paik. Pohjanm)
’pöyhitty, kouhittu (kuiva heinä) / gewendet,
gelockert; gewendetes, trockenes Heu’, korhottaa,
korhotella ’pöyhiä, liikutella (kuivia heiniä)’,
korho, -pää ’pörrö-, takkutukka’ ~ ka korhota
’kohota, nousta’, korhottoa ’olla t. liikkua
pystyssä; kohottaa, heristellä, höristellä’ | ly
korhi«stada ’kohottaa, höristää (korvia)’ | ve
korhot%od5azhe ’nousta pystyyn, takajaloilleen;
höristää korviaan’ | vi murt. kore ’löyhä, höllä,
kuohkea’, kohr: kohrul ’koholla (oleva), kuohkea,
löyhä’, kohrata ’kohota, paisua’, kohrutada
’pöyhentää, tehdä kuohkeaksi, pörhistää’ | li koC /r/ri
’soinen; löyhä, kuohkea, pehmeä’.
Deskr.-luonteisia sanoja, vrt. myös karho ja
karhe.
SKES 1958 218 (sm ~ vi li), EEW 1982–83 894, 953.

kori (Agr; yl.) ’koppa, vasu, vakka; (vanh. kiel.,
Mennander 1699) korireki, korja / Korb;
Schlittenkasten’ ~ ink kori ’reen kori’ | ka kori
’kori, vasu’ (uud. < sm) | va kori ’ruuhi’
< mmr korgher, vur korgh, nr korg = mn korf,
nn korg, korj, nt kurv, kas korf (> vi korv, g. -i
’kori, koppa, vasu’). — LpN k%ori, g%ori (E Lu In
Ko) ’kori’ < sm, ositt. < sk.
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Renvall 1823 SSK 1 214 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
64, Ahlqvist 1875 KW XI, Qvigstad 1893 NL 176–77 (lp <
sk, sm), Setälä 1912–13 FUF 13 389, *Streng 1915 NRL 71
(+ ka va; < mmr vur jne.), SKES 1958 218, EEW 1982–83
962.

korilo ks. korento.
korintti (Lönnr 1874; kirjak.), vanh. korintteri
(Schr 1637 Corinther) ’pieni kivetön rusina /
Korinthe’
< vur corinther, nr korint(er) id. < saks
Korinthe(n), vrt. ransk raisin de Corinthe, siis
Kreikan Korintin kaupungin mukaan, mistä tätä
rypälelajia on runsaasti tuotettu.
Lönnrot 1874 SRS 1 733 (< Korinth (pn.)), Streng 1915
NRL 72 (< vur ur < saks).

korista (Gan 1786; yl.), korata (: koraa t.
korajaa) ’kurista, kuorsata / röcheln, schnarchen’,
korahtaa, korina jne. ~ ink korissa ’korista,
kuorsata’ | ka korata, korissa id., korahtoa
’korahtaa’ | vi koriseda ’korista, tohista’, korin
’korina’, kYoriseda ’korista, röhistä; kalista’,
kYorrin (g. kYorina) ’korina, kalina’ | li gor‰ık«sq
’korista, porista, sorista’, g(er‰ık«sq ’kalista,
kalkattaa’ jne.
Onomat. sanoja.
Ganander 1786 NFL 1 456 (sm ~ vi), VW 1 1874 44, Setälä
1890–91 ÄH 182 (+ li), Posti 1942 SUST 85 141, SKES
1958 218 (+ ka), Vääri 1976 Fenno-ugr 2 70.

koristaa, koriste ks. korea.
koritsa (Lönnr 1874; ei murretiet.) ’pahkasta
tehty nappo; jauhohinkalo / Schöpfkelle aus
Knorren; Mehlkasten’ ~ vi murt. korits
’löylynheittoastia’
< ven koréc ’nappo, kauha’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Lönnrot 1874 SRS 1
733 (< ven), SKES 1958 218.

korja ’ajelu-, kori- l. korjareki (JuslP, Gan 1783;
ISm); reen kori; reen, tuolin selkänoja (Schr
1637) / Reise-, Pferdeschlitten; Schlittenkasten;
Rückenlehne im Schlitten od. am Stuhl’,
korjalaudat ’(reen) laitalaudat’ ~ ka korja
’ajelureki, kirkkoreki’ | ly ko/rd'((e ) ’juhla- l.

SSA

kirkkoreki’ | ve kord', korj, ko/r‰ı ’laidaton
talvireki, laitioreki’ | vi murt. kori (g. korju, korja)
’(reen, vaunujen, tuolin) selkänoja, vaunujen
puukehä’, koor (g. -i) ’reen selkänoja’, korjas: ree
korjaksed ’2 pitkää reen pohjalla olevaa salkoa’.
— Ims > ven murt. korjoga, -ha ’pieni lasten reki,
kelkka’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (sm ~ ve), J. Krohn 1872 Suomi
2: 10 142 (+ ka vi), Kalima 1915 OLR 130 (+ ly; > ven),
Oinas Vir 1953 328, SKES 1958 218, Ruoppila 1967
KalKansank 21–22.

korjata (Agr; yl.) ’ottaa suojaan, panna talteen,
kerätä; panna kuntoon, huoltaa; (murt.) teurastaa;
perata (kalaa) / ernten, einsammeln; reparieren,
korrigieren; schlachten, ausnehmen’, korjaus,
korjuu, korju ’säilö, suoja, piilo’ jne. ~ ink
korjata ’kerätä, koota (säilöön), kunnostaa,
parantaa’, korjahua ’kokoontua, kerääntyä’ | ka
korjata ’kerätä yhteen, panna talteen, koota;
korjata, paikata, kunnostaa, kohentaa; lopettaa,
saattaa päätökseen; lukita, salvata, teljetä, sulkea’
| ve ko/rd'ata ’korjata’, E ko/rjata ’käännyttää
ympäri’ | va k(erjata ’panna piiloon’ | vi korjata
’koota, kerätä, keräillä, kokoontua, panna
korjuuseen’, kori (g. korju, korja) ’keruu’,
korjandus ’keräys, keräily, keräelmä, kokoelma;
kolehti’, koristada ’siivota, järjestää, korjata pois’
| li kuo/r/rq ’kerätä, koota, poimia’. — Sm > lpN
goar |jedit (Lu In) ’kerätä yhteen, korjata pois,
ottaa talteen’ ja > nr murt. Sm kori, korj(a)
’koota, korjata’.
Ganander 1786 NFL 1 456a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 129 (~ va vi), VW 1 1874 48 (+ li), Setälä 1890–91
ÄH 107– 08 (+ ve), Wiklund 1896 SUST 10 214 (+ lp),
Nirvi 1944 Sanankieltoja 211, Wessman 1954 FmS 15–16
70, SKES 1958 218–19, EEW 1982–83 955–56, Häkkinen
1987 ES 114–15.

korju (PKarj PSavo Kain Peräp Länsip) ’karhun
(maanpäällinen) talvipesä / Winterlager des
Bären’, rinn. (hajat.) korjuu, korjupesä,
korjus(pesä), korjut (Jusl 1745), korjutpesä ~ ka
korju ’karhun talvinen makuupaikka, kontu’,
korjuh, korjuhus, korjuvo, korjivo id. | ly kord'ivo
’(karhun)korju, -pesä (maan päällä, ei
juurakossa)’ | ? vi murt. kori (g. korja)
’tuhkapesä, tulisija, riihen tulisijan kuoppa’
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= lpKo k#o3arj3a ’petoeläimen luola’ (kaiketi <
ka); vrt. myös N goar |jot (E Pi Lu In) ’asettua
makaamaan sykkyrälle kääriytyen (koira, kettu,
susi, karhu)’. Voi kuulua alkuaan samaan
yhteyteen kuin korju, korjuu ’säilö, piilo, suoja’,
ks. s. v. korjata.
Anderson 1879 Studien 162 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 11 (~ lpKo), SKES 1958 219.

korkea (Agr; yl.) ’hoch’, korkeus, korko (ks.
tätä), korota, korottaa, korostaa ~ ink korkia | ka
korkie ’korkea’ | ly korged, korgei id. | ve korged
id., ko/rgitada ’korottaa’ | va k(erk(ea ’korkea’ | vi
kYorge id., kYorgendada ’korottaa’ | li kuordq
’korkea’. — Sm > lpN goar |gâd ’korskea, ylpeä’,
goar |go (In Ko Kld) ’kunnia, arvo’, ehkä myös
lpN murt. guörggo (E Pi Lu Ko Kld T)
’hiekkasärkkä’. Vrt. myös korottaa.
Ganander 1786 NFL 1 457 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
129 (~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), YrjöKoskinen 1866 Liv 14 (+ li), MUSz 1873–81 37 (+ lp; myös
mdM kÄqRka ’syvä’, tVser kÄqrÄqk ’vuori’, syrj k{ir ’jyrkkä rinne,
mäki’), Qvigstad 1881 Beiträge 74, Lagercrantz 1939
LpWsch 335 (lp < sm), Kettunen Vir 1940 284–85 (+ ka ly),
SKES 1958 219, Häkkinen 1987 ES 115, UEW 1988 672
(sm ~ md ? tVser ? syrj).

korkki (Schr 1637; yl.), murt. myös korkka
’korkkitammen pintasolukko; (pullon) tulppa;
kalanpyydyksen koho / Kork; Korken;
Netzschwimmer, Angelfloß’, korkata (sm > ka
korkki)
< nr kork < saks holl t. kas kork = engl cork <
esp corcho << lat cortex (g. corticis) ’kaarna,
korkki’. — Vi kork < nr t. ns. Ks. myös korko.
Renvall 1823 SSK 1 215 (sm < nr), Lönnrot 1874 SRS 1
736, Ariste 1933 ERL 8, Wessman 1936 FmS 4 246 (< nr <
saks < esp < lat), SKES 1958 219, EEW 1982–83 957.

korko (Agr »Anna sen casua – – corghon cansa»;
yl.) ’jalkineen kanta, koroke, kohoama, korkeus;
rahan, velan korko; (musikaalinen) aksentti (Lönnr
1835) / Schuhabsatz; Erhöhung, Höhe; Zins;
(musikalischer) Akzent’, länsimurt. myös korkko,
korkka ’jalkineen korko’, korkokenkä (Flor 1702)
~ ka korko ’luoto, kari, matalikko; nuotan
korotusverkko; arvo; (velan) korko, hyvitys’
(viim. main. merk:t ehkä < sm) | vi kork (g. korgi):

SSA

kinga k. ’kengän nahkakorko’, saapa k. ’puinen
saappaan korko’, murt. korges (g. korke) id.
On ajateltu, että kysymys olisi kahdesta eri
sanasta. Merk:t liittyvät pääasiallisesti sanueeseen
korkea (ks. tätä), mutta nimenomaan
geminaatalliseen korkko asuun vedoten on
arveltu, että jalkineen osan nimityksenä olisi itse
asiassa sana korkki (ks. tätä), koska korkista on
tehty eräänlaisia jalkineita ja niiden osia, mm.
pohjia ja kantapään alaisia. Niinpä esim. puol
korek on sekä ’korkki’ että ’kengän korko’;
myös hämmurt. sanalla korkka on nämä
molemmat merkitykset.
Saxén 1895–98 Lånord 154 (kaksi eri sanaa: ~ korkea; ~
korkki), Mikkola Vir 1901 102 (< nr << esp), Setälä 1912–
13 FUF 13 389, Streng 1915 NRL 72 (< mmr vur jne. <<
esp lat), Collinder 1932 Urgerm 137 (germ alkup.
epätodennäk.), Ariste 1933 ERL 62–63 (vi < germ), SKES
1958 219 (~ korkki; saanut kansanetym. vaikutusta sanasta
korkea), Hakulinen 1979 SKRK4 376, EEW 1982–83 957.

korlu (WK 1701 sekä vanh. sanak. Gan 1786
jne.; ei murt.) ’koru / Schmuck’, koorlu
(KPohjanm) ’helminauha’.
Liittyy hämärästi korea, koru sanueeseen. On
mahdollista, että sanakirjatietojen korlu on
merkitykseltään epätarkka ja satunnainen
lyhentymä muodosta koorlu, joka
merkityksensäkin nojalla voidaan selittää
kontaminaatiosta koru + päärly ’helmi’, ks. näitä.
kormano (ISm, et. kaakkmurt.), myös kormana,
karmano, karmanto, kormento (Jusl 1745
cormendo), kormani, kormeni, kormelo,
kormon(t)o, korvanto ’tasku / (Hosen)tasche’ ~
ink kormano | ka kormano, –a7ni, –e7ni | ly
korman, –a7n(i) | ve karman, korman | va kormana,
kormuna | vi karman(d) id.
< ven karmán, murt. ja vanh. kiel. (jo 1343)
korman id.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
92 (< ven), Ahlqvist 1871 KO 134 (sm ~ va vi), Mikkola
1894 SUST 8 119 (+ ka), Räsänen 1937 FUFA 24 49,
Kalima 1952 SlS 93 (+ ly), SKES 1955 164, Plöger 1973
RL 77, Vahros 1974 Sananj 16 167–68.

kormu1 (Lönnr 1874; paik. KarjKann) ’veneen
peräkannen alla oleva säilytystila / Fach im
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Bootsheck’ ~ ve korm ’kalasumppu’, ? korn
’veneen perä’
< ven kormá ’laivan perä’.
Kalima 1952 SlS 99 (sm ? < ven), SKES 1958 219 (~ ve),
Mägiste 1962 CB 8–9 264 (ve korn ~ korm).

kormu2 (Eurén 1860; kaakkmurt.), korma, kolmu
’rehu / Futter, Nahrung’ ~ ink korma
’karjanruoka, rehu’ | ka kormu ’id.; ravinto’ | vi
korm (g. -i) id.
< ven korm (g. -a) ’rehu, ravinto’.
Ruoppila 1956 EKarj 105, Plöger 1977 RLDial 317, EEW
1982–83 957.

korna (Virolahti Ink), kornu (Muolaa) ’ahjo,
tulisija / Schmiedeofen’ ~ ink ka korna ’ahjo’ | ve
gorn id.
< ven gorn id.
Vahros Vir 1963 149 (sm < ven), Vahros 1964 ScSl 10 128,
Nirvi 1971 InkS 195 (ink < ven).

kornetti (Flor 1678 Corneti) ’vänrikkiä
vastaava ratsuväen sotilasarvo; vaskipuhallin /
Kornett’
< nr kornett id. << ransk cornette, cornet (<
ital cornetto ’pieni torvi’ << lat cornu ’sarvi’).
Lönnrot 1874 SRS 1 737 (sm ~ engl ransk), Hakulinen 1946
SKRK 2 58 (< nr < ransk).

kornitsa (Eurén 1860; PKarj Ink) ’vierashuone,
kamari / Gästezimmer, Kammer’ ~ ka kornitt«sa | ly
gor7nit«s id.
< ven górnica id.
Lönnrot 1874 SRS 1 737 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 55
(ly < ven), Plöger 1977 RLDial 317.

koro1, koroi, kora (Flor 1702 Cora, Jusl 1745
Coroi; yl.) ’tikka; palokärki, Dryocopus martius /
Specht; Schwarzspecht’ ~ ink koroi ’palokärki’ |
ka koro(i) ’id.; tikka’ | ve torolind ’isotikka,
palokärki’ | vi puukoristaja, -koristi ’tikka’.
Onomat. tikan koputusta kuvaavia nimityksiä,
joita muistuttavat jonkin verran myös mm. lpPi
kohra7n, Lu koara«s ’tikka’, In (muora-)koariattoh
’palokärki’. Vrt. myös koro2 ja korra.

SSA

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 8 (sm ~ lpIn), Mägiste 1928
Demin 151 (+ ? ve), Rytkönen 1940 tm 54 (onomat.),
Toivonen 1953 UAJ 25 176–77 (+ ka vi), SKES 1958 219,
EEW 1982–83 955.

koro2 (Gan 1786; etup. länsimurt. Kain) ’lovi,
uurros, kolo, halkeama (mm. puussa) / Ritze,
Loch, Riß (im Baumstamm)’, koropuu ’ontto
puu’
mahd. < germ *skor%o, vrt. mn skora, nr skåra,
murt. Sm skåro ’lovi, uurros’, mr skora, skura, nt
skure ’vako’; ellei kyseessä ole ainakin osaksi
omap. deskr. sana, vrt. koro1, kuru, kolo sekä ? vi
korgas (g. korka) ’kolo, reikä’. — Ainakin lpN
skoarro (R) ’halkeama (mm. kallion), lovi,
uurros’ < sk taholta.
MUSz 1873–81 874 (~ ’tyhjää’ ja ’onttoa’ merk. sanoja eri
sgr kielistä), VW 1 1874 52–53 (~ kuru), Anderson 1879
Studien 160–62 (~ mm. sanskr mn), Qvigstad 1893 NL 298
(lp < sk), Neuhaus 1908 Sprachlehre 142 (sm < germ),
Setälä 1912–13 FUF 13 389, Toivonen Vir 1953 356–58,
EEW 1982–83 954.

koroppa (Lönnr 1874; EPKarj Kain), koropa,
koroppi ’kannellinen kori, vasu, vakka, rasia /
Korb, Schachtel’ ~ ka koropa, -ba ’kori, vasu,
vakka, lipas’ | ly (demin.) koropk ’rasia, laatikko’ |
ve korob, karab ’arkku’, karabai7ne ’rasia’ | vi
korup, -i ’kori’
< ven kórob ’koppa, kori; laatikko; arkku’,
koróbka id.
Lönnrot 1874 SRS 1 737 (sm ~ ven saks lat), Mikkola 1894
SUST 8 125 (sm ka < ven), Mikkola 1938 SUST 75 26,
Kalima 1952 SlS 99–100 (+ ve), SKES 1958 219, Ruoppila
Vir 1964 25, EEW 1982–83 962.

korottaa (Agr; yl.) ’lisätä korkeutta, kohottaa,
nostaa, ylentää, enentää, suurentaa / anheben,
erhöhen, befördern’ ~ ink korott5a | ka korottoa
’id.; ylistää’.
Mahd. johd. v:stä korota (: korkoaa;
KaakkHäme LUus) ’kohota’, joka on samaa
pesyettä kuin korkea, ks. tätä, kun taas v:n
korostaa ’tehostaa, tähdentää, painottaa’
kantasana on korko, ks. tätä.
korpa (paik. KarjKann Ink) ’kyttyrä, köyry selkä
/ Buckel’, k.-selkä (mm. Lavansaari), –hartia jne.
~ ink ka korpa ’kyttyrä’ | ly ve gurb id.
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< ven gorb id.
Kujola 1944 LyS 57 (ly < ven), Vahros Vir 1963 149 (sm <
ven), Nirvi 1971 InkS 193 (ink < ven), Plöger 1977 RLDial
317.

korpi (Agr; yl.) ’tiheä, synkkä, us. kostea (kuusi–)
metsä; kaukana asutuksesta oleva metsämaa;
sydän-, erämaa, salo / tiefer (Fichten)wald;
Urwald; Bruchwald; Wildnis’, johd. ? korpiainen
’korpiruis; seipi, Leuciscus grislagine’ ~ ka korpi
’korpi, synkkä metsä, tav. kuusikko’ | ly ko/rb(i),
korbi ’korpi, vesiperäinen kuusimetsä’ | ve ko/rb
’tiheä, synkkä metsä, korpi, erämaa’ | vi kYorb (g.
kYorve, kYorbe) ’suuri metsä, vesiperäinen tiheikkö,
erämaa’ (ka t. ly > ven murt. kórba ’kostea
kuusimetsä, tiheikkö’).
Etäsukukielistä ja kauempaakin esitetyt
rinnastukset ovat aivan epävarmoja.
Ganander 1786 NFL 1 458a (sm ~ vi), Sjögren 1853
IRJaSMat 1 154 (sm ka > ven), Anderson 1879 Studien 211
(~ vi), Kalima 1915 OLR 128 (~ ka ve vi; ven < ka ve),
Räsänen 1955 StO 18:3 33 (~ mong ? turk), *Liimola 1956
FUF 32 243–44 (+ ly; äänt. yhtäläisyydestä huolimatta
tuskin ~ vog k%orp, x%orp ’metsä’), SKES 1958 219 (? vog ?
sam), FUV2 1977 45 (? vog ? sam).

korppi (Agr; yl.) ’kaarne, Corvus corax / Rabe’ ~
ink korppi ’jokin mystillinen olento (ei ’korppi’)’
(kaiketi < sm) | ka korppi ’korppi’ (? < sm) | vi
korp (g. korbi), murt. korbus (myös vi murt.
sanoissa arvellaan olevan sm vaikutusta)
< mr korper, vur nr korp = mn korpr, mt korp
’korppi’. — Sk taholta, ehkä osaksi sm välit.
myös > lpN goar |pâ (Pi Lu) ’korppi’.
Renvall 1823 SSK 1 216 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
44 (+ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 123, Setälä 1912–13 FUF
13 389, Streng 1915 NRL 72 (+ ka vi), Saareste 1924
LVEM 87 (vi osaksi < ruots murt. Vi, osaksi < sm), Wiget
SbGEG 1927 260, Ariste 1933 ERL 63, Karsten 1936 FmS
4 515, SKES 1958 220, EEW 1982–83 958.

korppu1 (Schr 1637 skorpup [!]; yl.) ’uunissa
kuivattu (vehnä)leivän viipale / Zwieback’ ~ ink
korppu (? < sm) ’korppu’ | va (Kukk) korppu (<
ink t. sm) id.
< nr vur mmr skorpa ’rupi, kuori, kohva;
korppu, kuivattu t. kova leivänpala’, mn skorpa
jne. (vi murt. korp, g. korbi ’eräänl. kakku;

SSA
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korppu; kova kuori, rupi’ kaiketi myös < nr
murt.).

Wiklund 1896 SUST 10 216 (sm ~ lp), SKES 1958 220 (sm
< lp).

Renvall 1823 SSK 1 216 (sm < nr), Lönnrot 1874 SRS 1
739, Streng 1915 NRL 72 (+ vi; < vur mmr jne.), Karsten
1915 GFL 160, Karsten 1936 FmS 4 515, SKES 1958 220.

korsetti (Lönnr 1874; eri tahoilla murt.)
’kureliivi(t) / Korsett’
< nr saks korsett < ransk corset (< *corpset,
sanasta corps ’ruumis, keho’ < lat corpus id.).

korppu2 (JuslP; Peräp Länsip Kain), harv. korpu
’kepponen, kosto; vastus, vaikeus, vahinko /
Streich; Revanche; Unglück’
< lpN skuor |po (R(LÖ)) ’pula, pulma, vaikeus,
petkutus’.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 44 (sm ~ lp), SKES 1958 220
(< lp).

korpraali (yl. murt.), vanh. kiel. corporal(i)
(Speitz 1642), kapraali (Gan 1786)
’ylempiarvoinen miehistön jäsen / Gefreiter’
< nr korporal, korpral, vur corporal, nt saks
korporal, kaporal < ransk corporal (s:n corps
’sotajoukko’ vaikutusta) < caporal ’korpraali’ <
ital caporale ’johtaja, päällikkö’ (s:sta capo
’pää’). — Vi kapra(a)l, kapran ’korpraali’ ilm. <
ven kaprál (<< saks).
Renvall 1823 SSK 1 161 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
739, Streng 1915 NRL 72 (< vur ur << ransk), SKES 1958
220, EEW 1982–83 699 (vi < saks).

korra (mm. Peräp) ’palokärki, Dryocopus
martius / Schwarzspecht’.
Onomat. sana, joka merkitsee murt. myös
palokärjen t. kahden vastakkain hankautuvan
puun synnyttämää ääntä; vrt. myös koro1, korrata.
korrata (Eurén 1860; joks. yl., et. KaakkSm
hämmurt.) ’korista, kuorsata, kurnuttaa / röcheln,
schnarchen, quaken’ ~ ka korata id.
Onomat. sanoja, jotka ositt. > ven murt.
kórandaƒt ’kurnuttaa’. Vrt. myös korra ja koro1.
Pogodin 1904 Severnorussk 16 (sm > ven), Meckelein 1913
FgrElem 43, Kalima 1915 OLR 128.

korri (Gan 1786; Peräp) ’pilkkasiipi, Melanitta
fusca / Samtente’
< lpN skoarrâ (Lu) id., ositt. voi olla myös
omap. onomat. alkuperää, näin ainakin todennäk.
(lounmurt.) korra ’silkkiuikku’.

Lönnrot 1874 SRS 1 739.

korsi (Agr; yl.) ’(heinä)kasvin varsi, viljan olki;
järvikorte / Halm; Schlamm-Schachtelhalm’ ~ ka
korsi ’viljakasvien, herneen, perunan tms. varsi,
korsi’ | ly kor«z, korzi ’(viljan)korsi, kasvava olki’ |
va k(ersi | vi kYors (g. kYorre) ’korsi, sänki’ (sm >
lpLu kår´så ’ruohonkorsi’)
mahd. < baltt, vrt. liett kártis ’ohut tanko,
lista, rima’‚ ka˜rVciai, karVciahı ’pitkä ruoho’.
Ganander 1786 NFL 1 458a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 130 (~ va vi), Mark 1940 ETAA 1 445–47, SKES
1958 220 (+ ka ly; sm > lp), *Koivulehto 1979
JuhlakFromm 137–39 (< baltt), EEW 1982–83 1108.

korska (1780; yl., ei Verml Ink), korskea ’kopea,
ylpeä, pöyhkeä; komea, upea, uljas / protzig,
stolz; prächtig’, korskailla, korskeilla ’ylpeillä,
prameilla, koreilla’.
Mahd. samaa alkuperää kuin onomat. sanue
korskua jne., ks. tätä.
Hakulinen 1933 StF 1:2 63–64, Hakulinen Vir 1948 208–
09.

korskua (Gan 1786; yl.), korskaa, korskata,
kuorskua (Raam 1642), kuorsua ’päristää, pärskiä
(esim. hevonen) / schnauben, prusten (z. B.
Pferd)’ ~ ka kuorskuo ’korskua’, korskoa, -kuo
’rouskua, karskua, narskua’ | ly kuorskata
’kuorsua (hevonen)’ | ve korskta ’id., korskata’ |
vi korsata (prs. korskan), korskada id.
Onomat. sanoja kuten myös mm. syrj korsk{in{i
’korskua’. Vrt. myös kuorsata, korista ja korska.
VW 1 1874 44 (sm ~ vi; ~ korista, kuorsata), *Hakulinen
1933 StF 1:2 64 (~ korska), Rytkönen 1940 tm 46, 48
(onomat.; ~ syrj), Hakulinen Vir 1948 208–09, SKES 1958
220 (+ ly ve).

SSA

korste(e)ni (Flor 1678; yl.), (s)korste(i)ni
’savupiippu; takka, liesi / Schornstein; Kamin;
Herd’
< nr skorsten, murt. korstein, skårrstäin id.,
mr skorsten, skurstain ’tulisija’ < kas scorenstein,
schorst%en ’savupiippu’ (> vi korsten, murt. korssen,
korsna(s) id.).
Renvall 1823 SSK 1 216 (sm < nr), Lönnrot 1874 SRS 1
740, Karsten 1936 FmS 4 515 (< nr murt. Sm), SKES 1958
220 (< nr mr < kas; vi ? < saks).

korsu (Flor 1683), murt. korssu ’pieni, us.
tilapäinen säilytys- t. asuintila, riihen t. navetan
kylkiäinen, ruumenkoppi, olkilato (Savo
kaakkmurt. KPohjanm); karsina; rähjäinen mökki,
maja t. huone (LounSm Häme EPohjanm); (Jusl
1745) talli, majatalo; iso pyöreä puuastia, tiinu,
purnu, mäskisammio; kätkö, piilo / kleiner, meist
notdürftiger Aufbewahrungs- od. Wohnraum:
Hütte, Unterstand, Verschlag, Scheune;
Stall(box), Gasthaus; (Maisch)bottich; Versteck’
~ ka korsu ’riihen kylkiäinen (uud.; < sm)’ | vi
korsik (g. -u) ’mökki, maja, surkea asumus’. —
Näitä muistuttavat sm korsua (Eurén 1860), vi
kYorts ’majatalo, kapakka’ todennäk. < ven korVcmá
’kapakka’. — Sm > nr murt. Sm korsso
’bunkkeri’.
Mikkola 1894 SUST 8 127 (vi kYorts < ven), Ojansuu 1916
SKTT 150, *Setälä 1929 SUSA 43 67 (+ ka), Kalima 1952
SlS 107, SKES 1958 220, EEW 1982–83 959, 1109–10.

kortata1 (yl. paitsi LounSm EPohjanm Peräp
Länsip Verml Ink), myös korstata, korssata
’korventaa (esim. teurassian karvoja t. sorkkia),
paahtaa (aurinko); pyytää, vaatia, haalia,
tavoitella, kurkottaa, kaivaa esiin, penkoa;
kähveltää / absengen, sengen (Sonne); betteln,
nach etw. langen, durchwühlen, an sich raffen;
stehlen’ ~ ka (kaiketi < sm) kortata ’harata,
haalia, kiskoa’
= lp goar |det ’paahtaa (aurinko), korventaa
(esim. kynittyä lintua), kiihkeästi pyytää’ (> sm
murt. Peräp kortaa ’korventaa’) | mdE kirtams,
kuRtams, M kÄqRtams ’korventaa, paahtaa’ | tvser
kordem ’kuljettaa palavaa pärettä uhripöydän
ympäri, savuttaa (uhripappi ennen rukousta)’.
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T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 11 (lp ~ tvser), *Toivonen Vir
1948 96–99, 101–02 (sm ~ lp md tvser; lp > Peräp murt.), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 161, SKES 1958 220, Koivulehto
1979 JuhlakFromm 153 (< ieur *kØ%rd- ’palaa, hehkua,
lämmittää’), UEW 1988 186.

kortata2 (Gan 1786; LounSm Häme Pohjanm,
paik. itämurt.), korttaa (et. länsimurt.) ’korvata,
palkita, kuitata, vähentää, lyhentää; siirtää
paikasta toiseen / vergelten, wettmachen, kürzen;
von irgendwo irgendwohin schaffen’ ~ vi murt.
kortida ’lyhentää kangasta ommeltaessa’
< nr korta: avkorta, mr afkorta ’lyhentää,
vähentää’, nn korta id. jne.
Ganander 1786 NFL 1 459a, Toivonen Vir 1948 95–96,
SKES 1958 220, EEW 1982–83 960–61.

korte (Schr 1637; yl.), murt. myös korteh, kortes,
korre ’Equisetum (et. järvikorte) / (Schlamm–
)Schachtelhalm’ ~ ka ly korteh | ve kortez id. —
Sm > lpN gordëg, gor |dëk id.; ka t. ly > ven murt.
korteg(a) jne. id. ja ? syrj kört turun ’takiainen’.
Setälä 1890–91 ÄH 310 (sm ~ ka), Pogodin 1904
Severnorussk 33 (ka > ven murt.), Meckelein 1913 FgrElem
43, Kalima 1915 OLR 132, Kettunen 1922 LVeHA 1 39, 87
(+ ve), SKES 1958 220 (+ ly; sm > lp; ka t. ly > ven murt.),
Turkin 1970 VFU 5 157 (ims > syrj murt.), Lytkin &
Guljajev 1975 KESKDop 27.

kortsi (Peräp) ’jyrkkä vesiputous / jäher
Wasserfall’
< lpN gor |zV e (Lu In) ’vesiputous’.
Qvigstad 1944 LpSted 30.

korttaa (Peräp Länsip) ’taikoa, pilata et.
pahansuovalla katseella / (durch den bösen Blick)
verhexen’, korttua, korttaantua ’pilaantua’, kortto
’pilaus; heittiö, hävytön ihminen, piru’, vrt. lpN
goar |tot ’pilaantua, tulla osumattomaksi (pyssy)’,
goar |todit ’pilata (pyssy)’, goar |to-lod |de
’onnettomuuden lintu’; lpLu kuor´ht%e ’vatsakipu’,
kuorct%ek ’poro, jolla on rakkuloita suolissa’ = lpN
guor |te ’jonkinlainen eläin, jonka uskotaan
aiheuttavan sydänkipuja’. — Ilm. lainaa suuntaan
t. toiseen. Ajateltavissa on myös, että sm kortto
jne. < *kortso < lpN guorVzo ’henkilö, jolla on
»paha silmä»’, gur |zV it ’pilata, turmella, noitua
»pahalla silmällä»’.

SSA

T. I. Itkonen Vir 1912 32, *Toivonen Vir 1948 99–102,
SKES 1958 220–21.

kortteeri (As 1721; yl.), kortteiri, -ieri, -eri,
kortte(e)li ’majapaikka, asunto / Quartier,
Wohnung’ (> ka korttieri ’majapaikka’)
< nr kvarter ’majatalo, maja, asunto,
kortteeri’, murt. Vi ko(r)tt%er (< kas quart%er < klat
quartarium ntr., lat quartarius m. ’neljännes
jostain mitasta’ < quartus ’neljäs’; vi korter,
kortel, korten ehkä sikäl. ruots-murteista; myös li
k%uortiƒl ’maja, asunto’ mahd. < ruots).
Merkityksen muutos ’majapaikka, asunto’ <
’sotilasleiri’ < ’leirin neljännes’ on tapahtunut kai
saks ja ruots kielialueella. Ks. kortteli.
Renvall 1823 SSK 1 216 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
72– 73, SKES 1958 221.

kortteli (WK 1701; yl.), murt. myös kortteri
’neljänneskyynärä; neljännestuoppi; tietty
kaupunkialue (tav. neljän kadun ympäröimänä) /
Viertel’ (> ka kortteli ’neljänneskyynärä;
neljännes’)
< nr kvarter id. (mr kvarter, nn kvartel
’neljännes; neljännestynnyri, nelikko;
neljänneskyynärä; kuun neljännes’, korter
’neljännestunti’, nt kvarter) < kas quart%er, as
kwart%el < klat quartarium, lat quartarius
’neljännes, roomal. tilavuusmitta’ < quartus
’neljäs’. — Vi kortel jne. ’kortteli, neljännes’ <
joko ruots t. as; lpN goar |tel (In)
’neljänneskyynärä’, Lu kJårctal ’kortteli; kortteeri’
< joko sk tai ositt. sm. Ks. kortteeri.
Renvall 1823 SSK 1 216 (sm < ruots), Qvigstad 1881
Beiträge 123 (lp < sm t. nn), Streng 1915 NRL 72–73, SKES
1958 221.

kortti (peli- ym.; Hemm 1616; ei tietoja
KPohjanm Verml) ’Karte’ ~ (sm >) ink kortti | ka
kortti
< nr vur kort (ehkä < mt kort) id.
Renvall 1823 SSK 1 216 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
73, SKES 1958 221.
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korttikaari (paik. murt.), korttikaali, korkkaari
(Lönnr 1874), korkkaali ’putka, vankila /
Gefängnis’
< nr kårdegard (kansanom. kårrtigále),
cordegarde ym. ’vahtimiehistö; vahtitupa,
päävahti’ < ransk corps de garde id.
Lönnrot 1874 SRS 1 736 (sm < ransk), SKES 1958 221 (sm
< nr).

koru ks. korea.
korva1 (Agr; yl.) ’kuuloelin; kahva, kädensija
(esim. saavin, padan); (esim. merran t.
heinäsuovan) sivussa oleva tukipuu / Ohr;
Henkel’, korvan, korvatuksin, –tusten ’rinnan,
vieretysten’, korvake, -akko, -asin, -astin ’(esim.
pinon) tukipuu’, korvata ’hyvittää, palkita;
pienentää, typistää; (vanh.) siirtää härkäparin
ikeessä vetorahjetta vahvemman härän puolelle’,
korvo (ks. tätä) ~ ink korva; korv5as ’rinnalla,
vieressä’ | ka korva ’korva, vierus, vieri;
korvakko’, korvatt«su ’korvakko; korva (esineen)’ |
ly korv((e) ’korva; heinäsuovan päässä oleva
tukipuu’, korvat«s ’suovan päissä t. auman ympäri
olevia pystypuita vasten vinosti asetetut tuet’ | ve
korv ’korva’, korval‰ı7ne ’korvapuusti’, korvat«s
’toimikas (kangas)’ | va k(erva | vi kYorv (g. -a)
’korva; kädensija; vierus’ | li k%uora ’korva’ (ka
korvatt«su, ly korvat«s > ven murt. Au korbáVc,
korváVc, korvaVcí ’verkkovapeet’)
= lpN goar |ve: bæl |lj#e-g. ’korvareikä; (Friis)
korvarusto, korvan ympärysrusto’ (? < sm; lpR
kårve ’veneen hanka’, Ko k#o3arv#e (Kld T)
’haarapäinen seiväs telineitä varten’ < sm) | votj
kwar ’lehti’ | syrj kor, J kur id. | ? unk harap
’kuivunut ruoho, puista pudonneet kuivat lehdet ja
oksat; ruoho- t. sänkipalo; palanut pensaikkoinen
paikka’.
Ganander 1786 NFL 1 460a (sm ~ vi), Sjögren 1830 GS 1
564 (+ va), Sjögren 1849 MélR 1 197 (+ li), Ahlqvist 1859
Anteckn 90 (+ ve), VW 1 1874 35 (+ votj), Setälä 1890–91
ÄH 468 (+ lp), Paasonen 1917 Beiträge 209 (+ syrj),
Sebestyén-Németh 1942 JuhlakMelich 358 (+ unk),
Toivonen 1953–54 SUSA 57:2 21–22 (ka ly > ven), SKES
1958 221 (+ ka ly, ? votj ? syrj, ei unk), TESz 2 1970 56 (?
votj ? syrj ? unk), MSzFE 1971 266 (samoin), Häkkinen
1987 ES 115–16, UEW 1988 187–88.

SSA

korva2 ’pieni koski’ ks. koura.
korvata ks. korva.
korventaa (Hemm 1605; yl.); korveta (:
korpean), korvuttaa, koruttaa jne. ’polttaa,
kärventää (esim. teurastetun sian karvoja ja
sorkkia, kynittyä lintua), kuumentaa / abbrennen,
(ver)sengen, absengen, erhitzen’, korpu
’kuumennus, paahde’, koru ’palaneen käry’ ~ ka
korventoa ’korventaa, käristää’, korveta
’korventua, kärventyä, palaa’ | ly korbendada
’polttaa, korveta’, korbeta ’korventua’ | ve
korbeta ’korventaa, paistaa’ | vi kYorbeda ’kärytä,
kärventyä, korventua’, kYorvetada ’kärventää,
korventaa, paahtaa’, kYorb (g. kYorve) ’polte’ | li
kuorbq ’korventua, palaa kuivaksi’, k%uorbastq
’korventaa’
= lpLu kuor´pa (Ko) ’palomaa’, N guor |bât
(Lu In Ko) ’palaa, korventua’, guor |bâdit (In Ko)
’korventaa’ | mdE kurvams ’leimuta, roihuta’, E
kurva/zams, kirva/zams, M kq/rvä/zams ’syttyä’ | ?
unk hervad ’lakastua, kuihtua’ || ? slk k%ura-,
k%urra- ’korventaa, paahtaa (puuta)’.
Ganander 1786 NFL 1 460 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 97 (+
lp unk), VW 1 1874 42 (+ li md), Setälä 1912–14 FUFA 12
104 (+ ? slk), Kettunen 1922 LVeHA 1 90 (+ ve), Collinder
1957 Survey 533–34 (ei md, slk varauksitta, lisäksi
virheellinen lisä samJr), SKES 1958 221, TESz 2 1970
100–01 (+ ? unk ? slk), MSzFE 1971 282–83 (samoin),
FUV2 1977 45 (? slk), UEW 1988 186 (? unk ? slk).

korvo (Jusl 1745), korvoi, -vio, -vee, -vei ’saavi /
Zuber’ ~ ka korvo, au korvoi | ly korvoi id.
Johd. sanasta korva: korvoi ’korvallinen
(astia)’ (vrt. sanko ~ sanka).
Juslenius 1745 SSC 53 (korvo ♦ korva), SKES 1958 221.

kosana (JuslP; Karj) ’nahkahaarniska (vanh.);
öljykankainen sadetakki; kova kangas, nahka tms. /
Lederharnisch, Regenmantel aus Ölzeug; hartes
Tuch, Leder o. ä.’ ~ ka ko«sana ’sadetakki’
< ven ko«zán ’nahkatakki’.
Mechelin 1842 Käsik 174, Lindström 1859 KeltGerm 158.

kosia (HLilius 1728; laajalti murt.), kosita (:
kositsen), kosella (LPetri 1656), kosjota ’freien,
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werben’, kosi (käydä kosissa), kosio (mennä
kosioille; Hemm 1616 cosiosana) ~ ink koss‰ıa
’kosia’ | ka kosita (prs. kositt«sou) ’kosia; pyytää
lahjoja, vaatia myötäjäisiä’, kosilla, -lta
’kosimassa, -sta’, kosjoja ’kosija, kosiomies’ | ly
ko«zita (prs. ko«zit«sen) ’kosia’, ko«zil(e ’kosimaan’ |
ve ko/zita (prs. ko/zit«s(en) ’kosia’, ko/ziƒle
’kosimaan’, ko/zimez ’kosiomies’ | va (Kukk)
ko/z/zoa ’kosia’ | vi kosida ’kosia’, kosja minna
’mennä kosimaan’ | li kuoC «z«zq ’kosia’, kuo«z5ali
’kosija’. — LpIn koa«s«su∞d ’kosia’ < sm ka kosjo-.
Ganander 1786 NFL 1 461a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 90 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 404 (+ li), T. I.
Itkonen 1916 SUST 39 46 (+ lpIn), SKES 1958 222 (+ ka ly
? ostj x#us ’(lihallinen) himo’, I kusqn, E xusqn, P x#uzqn
’himokas’), FUV2 1977 107 (? ostj).

kosina ’karsinan ovi uunin vieressä (Lönnr
1874); suojalauta tuvassa (Ruskeala) / Kellertür
neben dem Ofen; Brett als Sichtblende in der
Wohnstube’ ~ ka kosino, koseno, kos(o)no ’pirtin
uunin kupeessa oleva kaappimainen rakennelma,
jonka kautta käy kulku karsinaan ja jonka päällä
on makuulavitsa; kanahäkki; (penkin alle tehty)
maitoruukkujen säilytystila; säilytystila veneessä’
| ly ko«zino ’kanahäkki’
< ven kazjónka ’uunin viereinen koppi, jonka
takana on sisäänkäynti lattian alaiseen karsinaan’.
Lönnrot 1874 SRS 1 744 (sm < ven), *Kalima 1952 SlS
100– 02 (+ ka ly).

kosinkka (Eurén 1860) ’kaulahuivi /
Halstuch’, kosinka (Suistamo) ’naisen päähineen
yli sitaistava huivi’ ~ ka kossinkka, kosinkka,
kossintka ’kolmikulmainen, us. kirjailtu
silkkihuivi’ | ly kos{ink ’kolmikulmainen liina’
< ven kos/ynka id.
Lönnrot 1874 SRS 1 744 (sm < ven).

kosio, kalakosio (Peräp) ’suuri rove / große
Schachtel aus Birkenrinde’ ~ ka kosja, koisa
’sangallinen rove’ | ? va ko«s«so ’rove’
= lpN guo«s |«se (In Ko Kld T) ’sangallinen rove’
| ? vogP xoas, xos: s5anxoas, s5anxos ’pieni
tuohinen’ (s5an ’tuohinen’).

SSA

T. I. Itkonen Vir 1919 104 (ka ~ lp), Toivonen 1928 FUF
19 144 (sm ~ ka lp ostjI k#oƒtqk ’tuohikori’), Liimola Vir
1942 94 (+ vog), Liimola 1944 FUF 28 90 (liittää vog sanan
toiseen yhteyteen), FUV 1955 90 (lp ? < sm; vog), SKES
1958 222 (? va ? vog), UEW 1988 164 (? vog ? ostj).

koskea (Ljungo 1609; yl. muualla paitsi
lounmurt. ja paik. EPohjanm hämmurt.)
’berühren; schmerzen; betreffen, angehen’,
koskettaa ~ ink koskia ’kajota jhk’ | ka koskie,
koskettoa | ly koskeda ’kajota, koskea, sattua’,
koskettada ’koskettaa’ | ve koskta (prs. koskeb)
’koskea; piestä, pahoinpidellä’, kosketada
’koskettaa, kajota; pistää (käärme)’, ko/skitada
’piestä, hakata’
= lpN guos |kât (Lu In Ko Kld T) ’koskea,
koskettaa’, N guoskâtit (In Ko) ’koskettaa’ | ? syrj
kosn{i (p{i«zj(en) ’koskettaa, satuttaa pohjaan (vene)’.
On epävarmaa, kuuluuko tähän lpPi guös |nât
’koskea, koskettaa’, Lu kuos´nat ’liikuttaa’, Pi
guosnâtit ’käsitellä kovakouraisesti’, Lu kuosnatit
’lyödä kepillä’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (sm ~ ve), Budenz 1879 BB 4
237 (+ lp guos |kât), Wiklund 1912 MO 5 122 (+ lp
guos |kât ~ kuos´nat), SKES 1958 222 (+ ka ly ? lp
kuos´nat, ? tvser kuVskem ’kirnuta’, syrj), T. Itkonen 1980
CQuiIFU 3 228 (+ ink), Häkkinen 1987 ES 117, UEW
1988 673 (?? tvser ?? syrj).

koskelo (Schr 1637; us. murt.) ’vesilintu Mergus
/ Säger’ ~ ink koskelo | ka koskela, koskelo | ly
koskel, -o | vi koskel (g. koskla), murt. mm.
kosklane, kostlane, kostal, kossal, kosla(s),
(Wied) korskla, koskus, koosel
? = syrj kos{i/s, kos{is ’koskelo’. Yhteistä ainesta
vart. *kosk(e)-. Eri alkuperää lienee lp goal |se
’koskelo’ > sm murt. Peräp kolsa id.
Setälä 1906–08 FUF 6 242 (sm ~ ka vi lp syrj), Äimä 1908
SUSA 25:1 23 (sm koskelo ♦ koski; lp goal |se > sm murt.
kolsa), Nirvi Vir 1941 333 (koskelo ~ koskut ’kuori’), SKES
1958 222 (syrj; lp goal |se lienee eri alkuperää), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 135 (+ tvserL kos, I koso ’eräs
sorsalaji’), UEW 1988 673–74 (? syrj).

koski (Agr; yl.) ’Stromschnelle’ ~ ka koski, ko«ski |
ly ko«sk, koski | ve ko«sk | va K(eht«siz(ella adess. (pn.) |
vi kosk (g. kose), murt. (Wied) kYosk ’koski,
putous’
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= lpN guoi |kâ (E U Pi Lu), In kuo«ska (Ko Kld T)
’koski’ | tvserL ka«skÄq, I ka«skÄq, ko«ske, ko/skÄq ’virtaava,
vuolas (joki); koski’ | syrj ko/s, ko/sk, ko/st ’koski’.
On myös ajateltu, että tämä sanue olisi samaa
alkuperää kuin lp goikes, ko«skes, attr. goi |k#e, ko«ske
’kuiva’ | md ko/ske id. | votj kwa/s ’matala (vesi)’,
kwa/sm{in{i ’kuivua’ | syrj ko/s-: ko/sm{in{i ’kuivua’ ||
ksam *kåsÄq- ’kuivua, olla kuiva’, mutta tätä
vastustaa ennen muuta lappi, jossa molemmat
sanueet ovat selvästi erillään: kuo«ska < *ko/ske ja
ko«ske < *ku/ska.
Castrén 1845 EGTsch 63 (sm ~ tvser), Schott 1849 AltSpr
116 (+ lp), Wiedemann 1884 GrSyrj 26 (+ vi syrj),
Kettunen 1915 Suomi 4:15 24 (+ va), Saareste 1924 EKeel 3
188 (+ ve), SKES 1958 222 (+ ka ly), Lytkin & Guljajev
1970 KESK 135 (+ syrj ko/sm{in{i vastineineen), Janhunen
1981 SUSA 77:9 17 (+ ksam), UEW 1988 674 (sm ~ lp
guoi |kâ jne.).

kosku, koskus (SAchrenius 1758), koskue, koskut,
kosus (puuttuu paik. länsimurt.) ’kuusen kuori,
kuusenkuorilevy / Fichtenrinde(nscheibe)’ ~ ink
kosut ’kuusen kuori’ | ka koskus, koskut ’kuusen
(harv. lepän) kuori, vars. isohkona levynä’ | ly
koskud ’koskut’ | ve koskhaine | va k(esku id. | vi
kosk (g. kose), koskel ’kuusenkuorisuikale, paksu
sitkeä kuori; rupi; puunkuoresta tehty
mehiläispönttö’ | li kuosk, kuo«sk ’suuri
kuusenkuoriliuska (käytetään kattoihin)’ (li > latv
kaska, koska ’kuusen kuori’)
?? = syrj kaƒt/s, kaƒt/ska, (po«z(em-)kad'z/ ’petäjän
kuoren sisäkerros, pettu; havupuun kuori’ | ostjI
k{i7nƒt ’puun nilakerros’ | unk hárs ’lehmus, niini,
puun kuori’ || samJn sesa | T kasu | slk qaas | Km
kåzå ’puun kuori’.
Ganander 1786 NFL 1 462a (sm ~ vi), Donner 1879
Verwandtschaft 21 (+ li), Thomsen 1890 BFB 258 (li >
latv), Setälä 1902–03 FUF 2 232 (+ syrj), Setälä 1912–14
FUFA 12 75 (+ ? sam), Toivonen 1928 FUF 19 187 (+ ostj
unk háncs ’puunkuori, niini’), Zsirai 1928 MNy 24 298 (+
unk hárs), E. Itkonen 1956 UAJ 28 71 (sm sanan ja siihen
verrattujen etäsukukielten sanojen välillä suuria äänt.
vaikeuksia), SKES 1958 222 (+ ka ly ve; syrj ? ostj ? sam;
ei unk), Hajdú 1964 ALH 14 57–58 (unk hárs ja háncs
voivat kuulua yhteen mutta olla toista alkuperää kuin sm
kosku), TESz 2 1970 63–64 (syrj ostj unk hárs ? sam),
MSzFE 1971 269–70 (samoin), FUV2 1977 46 (empimättä
sam), UEW 1988 179–80 (? sam).

SSA

*koso: kosolti, -lta (1774; paik. länsi- ja itämurt.)
’runsaasti / reichlich’.
Vaihtoehtoisia epävarmoja vastineita: joko
mdE ko/zav, M ko/zä ’rikas’ tai ostjP xpol, kertosana
sanalle /s#u7n ’hyvinvointi, varallisuus’, E xutqn, P
xpolqn: /s#u7nqn x. ’hyvinvoipa, varakas’ (? > vogP
x%ul ’siunaus, hyvinvointi’, x%ulan ’rikas;
onnellinen’). Jos vog sana on perinnäinen ostj
sanan vastine, niin vertaus sm koso sanaan on
mahdoton.
VW 1 1874 26 (sm ~ md), Genetz 1896 ETV 15 (+ lpT
k{{‰ı´sse ’rikas’, joka ei kuitenkaan voi kuulua tähän
geminaatta-ss:nsä takia; sana on sama kuin lpN guos |se
’vieras, Gast’), Toivonen 1927 FUF 18 176 (+ ostj; lp),
FUV 1955 91 (lp ostj, ei md), SKES 1958 222–23 (? lp ?
ostj, ei md; ? ostj > vog), UEW 1988 189–90 (? ostj, ostj >
vog; ei lp md).

kosotus (Gan 1786; Peräp), kosatus, kosutus
’viisivuotias t. viidennellä vuodella oleva poro /
vier- bzw. fünfjähriges Rentier’
< lp goas#ohâs, goai |stâs id.
Qvigstad 1881 Beiträge 74 (sm ~ lp), Tiesmaa Vir 1937 170
(sm < lp), SKES 1958 223.

kossa1 (Eurén 1860; KarjKann Ink) ’palmikko /
Zopf’ ~ ink kossa id.
< ven kosá id.
Nirvi 1971 InkS 197 (ink < ven).

kossa2 (LönnrLis 1886; Karj) ’pitkävartinen
viikate / Sense mit langem Stiel’ ~ ka kossa
’pitkävartinen viikate, jossa on kaksi kädensijaa’
< ven kosá ’viikate’.
kosseli (1854; Satak Kärsämäki Kuusamo)
’koukkuaura / Hakenpflug’
< nr murt. (EPohjanm) korsal (= korsårder)
id. Varmaan eri alkuperää on auran nimitys
kossuli, ks. tätä.
Lönnrot 1874 SRS 1 746, 748 (kosseli, kossuli < ven),
Ahlbäck 1938 Budkavlen 17 57 (kosseli < ruots), SKES
1958 223 (joko kosseli, kossuli < nr tai kossuli < ven),
Plöger 1973 RL 77 (kosseli < joko ruots t. ven).
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kossi ’poika (Gan 1786; laajalti murt., us. pojan
kossi); pieni lohi, forelli (Eurén 1860; PPohjanm
Peräp) / Junge; kleiner Lachs, Forelle’, vrt. myös
kossi, kossa (etup. itämurt.), kossu (etup. KSm
Pohjanm PKarj) ’sika (et. kutsuttaessa t.
kyhnytettäessä)’, kössi ’poika (pojan k.; hajat.);
sika (melko laajalti murt.)’, kös ’sian kutsu’ ~ vi
murt. koss-koss, kosse-kosse, kooss, koss: lypsäjä
näin kutsuu lehmää
< nr gosse ’poika’ = nn gosse ’(iso vahva)
mies; karju’.
Renvall 1823 SSK 1 218 (sm kossi < ruots), Setälä 1912–13
FUF 13 389, Saareste 1921 EKirj 15:1 180 (vi ja sm lehmän
t. sian puhuttelusanat olisivat < goot *k%os ’lehmä’), SKES
1958 223 (< sk).

kossuli (Lönnr 1874; paik. KarjKann Ink) ’eräänl.
kääntöaura / russischer Hakenpflug’, kosuli
(Mechelin 1842) id., kossula (Ink) ’puuaura’
< ven kosúlja ’sahrat’. Vrt. kosseli.
Mechelin 1842 Käsik 174 (kosuli < ven), Lönnrot 1874 SRS
1 746, 748 (kossuli, kosuli ja myös kosseli ’koukkuaura’ <
ven), SKES 1958 223 (kosuli, kossuli < joko ruots t. ven),
Plöger 1973 RL 77 (kosuli, kossuli < ven).

kostaa (Agr; yl.) ’korvata, palkita (pahalla t.
hyvällä); kääntää, ohjata, pidättää, palauttaa;
(harv.) kostuttaa / (sich) rächen; belohnen,
vergelten; zurückhalten, -bringen; befeuchten’,
kosto; koste (ks. tätä) ~ ink (run.) kost5a ’palkita’ |
ka kostoa ’suojata tuulelta’ | vi kosta ’kuulua;
vastata; kaikua’ | li kuostq ’vastata’. — Sm > nr
murt. Sm kosta ’kostaa’, lpN murt. goas |tet, In
koastidi∞d id., lpLu kåst%o ’kosto’. Vrt. kostea.
Ganander 1786 NFL 1 463 (sm ~ vi), Donner 1879
Verwandtschaft 21 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 74 (+ lp),
Wessman 1925–26 SO 402 (sm > ruots murt.), Lagercrantz
1939 LpWsch 340 (lp < sm), Hakulinen Vir 1940 43 (+ ka),
SKES 1958 223, Koivulehto 1982 Esit (kyseessä olisi *kos
+ ta- eli johd. vksm lainasanasta *kojse- t. *ko/se- <<
esigerm *goiséjo-, jonka jatkajat germ kielissä merkitsevät
’kääntää’).

koste (Keksi 1677; laajalti murt.) ’koskeen t.
jokeen pistäytyvä niemeke, joka kääntää osan
vettä viereiseen poukamaan; akanvirta; tyven,
suvanto; linnunansan, –satimen risuista tehty
johdeaita l. vihi / in eine Stromschnelle od. einen
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Fluß vorspringende Landspitze, die einen Teil des
Wassers in eine angrenzende Bucht ablenkt;
Gegenstrom; stilles Wasser; zu einer
Vogelschlinge leitender Reisigzaun’, kosteranta
’suojaranta (johon tuuli ei sovi)’ ~ ka kosse,
ko«s«se, koste ’tyyni paikka esim. saaren suojassa;
tuulensuojainen’, kosseranta ’tuulen suojassa
oleva ranta’ | ly kosterand ’tuulen päällä oleva
järven ranta’ | vi koste ’vastaus, kaiku’. — Sm t.
ka > lpT k{iÄqsta ’akanvirta, vastavirtaus koskessa
t. sen alla’.
Johd. sanasta kostaa, ks. tätä.
Hakulinen Vir 1940 44 (sm koste ♦ kostaa), T. I. Itkonen
1943 KV 22 49 (lpT < ka), SKES 1958 223.

kostea (Jusl 1745; yl.) ’feucht’, kostua (Ljungo
1601; yl.) ’tulla märäksi, kastua, pehmitä; piristyä,
hyötyä; herua (lehmä); joutua, saapua; taipua,
tottua’, kostuttaa (Agr) jne. ~ ink (< sm) kostehus
’kosteus’ | ka kostie ’kostea’, kostuo ’kostua, tulla
kosteaksi; virota, voimistua, lihoa; joutua, päätyä’
| ve kostuda ’sulaa’ | vi kostuda ’pehmetä, sulaa’,
kostutada ’sulattaa, kostuttaa’ | li kuostq ’parantua’
(sm kostua > lpN goas |tât (In Ko Kld) ’päästä
perille’).
Kuulunevat sanan kostaa johdoksiin.
Ganander 1786 NFL 1 464 (sm kostutus ~ vi kostotus), J.
Krohn 1872 Suomi 2:10 142 (sm kostua ~ vi), Kettunen
1938 LivW 174 (+ li), Hakulinen Vir 1940 43–47 (sm
kostea ja kostua ♦ kostaa), SKES 1958 223 (kostea ja
kostua ? ♦ kostaa; lp ? < sm), E. Itkonen 1960 LpChr 115
(lp < sm).

kosti1 (Mechelin 1842; kaakkmurt.) ’vieras,
vierailukäynti / Gast, Besuch’, kostilainen
’kestiystävä, vieras’, kostia ’vierailla’, kostita
’antaa majaa, kestitä’ ~ ka kostja, go«sƒt i, au gostju
’vieras, vierailija’, kostissa, -sta ’vieraissa,
vieraista’, kostie ’käydä vieraisilla’, kostittoa
’kestitä’ | ly go«st(«s), gosƒt ’vieras’, go/sƒt ida
’vierailla’, go/sƒt ittada ’kestitä’ | vi kost (g. -i)
’täysihoito, elatus, ylläpito; vieraskäynti;
tuomiset, tuomislahja’, kostitada ’kestitä’
< ven gosƒt ’vieras’, gostíƒt ’olla vieraana’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm < ven), Ahlqvist Suomi 1857
92 (samoin), Weske 1890 SFKO 242 (+ vi), Mikkola 1894
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SUST 8 109 (+ ka), Kalima 1952 SlS 102 (+ ly ve), SKES
1958 223, Plöger 1973 RL 78.

kosti2 (Jusl 1745; ei murretiet.), kosto (Renv
1823; ESavo LaatKarj PKarj) ’neliniitinen
hamppu-, rohdinkangas, hursti / Hanf-,
Hedeleinen in Köperbindung, Sackleinwand’,
kosto, kostu (Lönnr 1874) ’naisten hame’, kosteli,
kostoli (KarjKann) ’naisten lyhyt pellavainen
alusröijy; miesten pitkähkö kesänuttu’, kostuli
(KarjKann Joutseno) ’naisten villainen nuttu’ ~ ka
kosto(i), ko«sto ’vyötäisten yläpuolelle ulottuva
olkainhame, sarafaani; neliniitinen kangas’
< ven kostól, kostolán ’mekko, nuttu;
pellavainen leninki’, kost/yVc ’lyhyt kotikutoinen
nuttu’.
Kalima Vir 1928 105–06 (sm ka < ven), Kalima 1952 SlS
102– 03, SKES 1958 223, Plöger 1973 RL 78.

kosti3 ’kustannus; muona’ ks. kusti.
kostikka (Eurén 1860; Karj ESavo, paik. KSm)
’virsujen teossa käytettävä luinen neula / beim
Anfertigen von Bastschuhen verwendete
knöcherne Nadel’ ~ ka kostiika ’virsujen teossa
käytetty puikko’
< ven kost/yg ’virsuntekoneula’.
Valonen 1952 KA 9 23, 25, SKES 1958 223.

kosuri (Mechelin 1842; Karj) ’lakin lippa;
lapikkaan kaudon osa; valtti / Mützenschirm;
Teil des Stiefeloberleders; Trumpf’ ~ ink koss%eri
’valtti’ | ka kosuri ’lakin lippa; kengän
päällisnahasta varteen pistävä kieleke; valtti’ | ly
kozu/r ’reen nokkasuojustin; lakin, neitojen
pääkoristeen lippa’ | vi koser ’valtti’
< ven kózy/r ’kengän päällys; lakin lippa; reen
taivutettu etuosa; valtti’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm < ven), Lönnrot 1874 SRS 1
748 (samoin), Ahlqvist 1876 Kort 94 (+ vi), Mikkola 1894
SUST 8 66 (+ ka), Kujola 1944 LyS 155 (ly < ven),
SKES 1958 223–24 (+ ly).

kota (Agr; yl.) ’keilanmuotoinen asumus (vars.
lappalaisten), keittosuoja / kegelförmige
Wohnung, Hütte, Zelt (bes. der Lappen), Kote;
Kochhütte’, murt. myös ’kohtu, sikiökalvo

SSA

(lapsenkota)’, koti, koto (ks. näitä), kotelo, kodus,
kotos, kotus ’maja, suoja, talas’ jne. ~ ka kota
’tukisalkojen varaan rakennettu katos, havumaja,
metsästyskoju tms.; keittokota; saunan eteinen;
leikkimökki; vetolaatikko; emä, kohtu’ | ly koda
’kanahäkki’ | ve koda ’kanakoppi; leikkimökki;
takapuoli; kohtu’ | va k(eta ’tupa, keittohuone’ | vi
koda ’kota, maja, talo, huone; sikiökalvo (lapse-,
varsakoda)’| li kuod5a ’rakennus, talo;
kalansavustuskota’ (ven murt. koda ’kanakoppi’ <
ly t. ve, koda7n ’eräänl. linnunsadin’ < ka koda7ne
id.)
= lp goatte ’kota’ | mdE kudo, M kud ’talo,
tupa’ | tvserL kudÄq ’tvseremissiläinen kesäkota’, I
kudo ’keitto-, pesukota; kohtu’ | votj kwala, kowa,
kwa ’kesäkota’, kwa, ka: kunokwa, -ka ’majatalo’,
korka ’talo’ | syrj kola ’metsäkota; kesäinen
keittokota (saunan edessä)’, k(e, k(ev: jen-k.
’nurkkahylly pyhimystenkuvia varten’, k(e, ko, ku:
viƒt/s-k. ’kirkko’, ka, ku: ker-k. ’talo’ | ostjI kat, E
xot, P xot, xat ’talo’ | unk ház ’talo, rakennus’.
Sgr *kota voi olla ieur lainasana
(lainaussuunta voi olla päinvastainenkin), vrt. av
kata- ’maja; varasto; talo’, pers kad ’talo’. Myös
germ taholla on samantapaisia sanoja, joista jotkut
(esim. ruots kåta ’lapinkota’) tosin voivat olla
lainoja ims:sta. Sen puolesta, että kyseessä on
vanha kulkusana, puhuvat myös mm. mong
qota(n) ’aitaus; kylä; kaupunki; talo’, turk kota
’talo’, ainu kot ’talonpaikka, paikka’, kota ’kylä’.
Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp), JuslP 55 (+ unk),
Thunmann 1772 Untersuch 89 (+ vi), Castrén 1845 EGTsch
64 (+ tvser), Castrén 1849 Ostj 82 (+ ostj), Boller 1853
SbAW 10 284 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 129–30 (+
va), Hunfalvy 1856 MNyszet 2 300 (sm koti ~ md unk),
Europaeus 1868 Suomi 2:7 6, 7, 119 (+ votj), Ahlqvist 1871
KO 55 (+ ve li), MUSz 1873–81 94–96 (+ ka au syrj),
SKES 1958 224, TESz 2 1970 76, MSzFE 1971 278–79. —
Vertailuja muihin kielikuntiin mm. Moller 1756 Beskr 148
(~ sk), Ihre 1769 Gloss 1 1055 (~ germ), Adelung 1796
WHd 2 1341–42 (~ ieur), Rask 1834 SA 1 179 (~ turk),
Rietz 1862–67 SDL 381 (~ ieur), Thomsen 1869 GSI 40 (~
germ sanskr), Schott 1872 AltSt 38–39 (~ mong),
Munkácsi 1899 NyK 29 29 (~ turk sanskr), Munkácsi 1903
KSz 4 379 (< av pers), Wiklund 1906 MO 1 61 (< av m-int),
Paasonen 1907–09 FUF 7 20 (~ jukag), FUV 1955 130 (~
av pers), Räsänen 1955 StO 18:3 5 (~ turk mong tung kor),
Joki 1956 FUFA 32 53 (vanha kulkusana), UEW 1988 190.
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koti (Agr; alk. itämurt. sana) ’Heim, Zuhause’ ~
ink koti ’koti, talo, asuinrakennus’ | ka koƒt i, -d'| ly kod'i id. | ve kod'i id.
Sana on joko kota sanan mon.
sisäpaikallissijoista kotiin, kodissa, kodista, ka
kod'ih, koissa, koista, ve kod'he, kod'i«s jne. (alkup.
merkitys ’kotaryhmään, -ässä, -ästä’) kehkeytynyt
uusi nominatiivi tai kota sanan johd. < *kote˝i
’kodallinen asuinpaikka’. Edellistä oletusta
näyttävät tukevan sm kotia ’kotiin’ todennäk. <
*kotijak (siis kota sanan mon.-vart. muoto, vrt. li
yks.-vart. kuod5ai id. < *kotajak) sekä seuraavat lp
muodot: E goåd´ede, goåd´ere, In k%o∞d ‰ıid
’kotiin’ mon. ill., k%o∞d ijn ’kotona, kodissa’ mon.
lok. sanasta koati ’kota’, jälkimmäistä sellaiset
yhdyssanat kuin kotieläin, –maa, –vävy (ka ly
kodavävü, ve kodavävu, lpIn koat-vivva), joiden
alkuosa koti- edellyttänee *-e˝i-loppuista johdosta
samoin kuin esim. lehmisavu, sotisopa ym.
samanlaisten alkuosa.
Tunkelo Vir 1933 404–05 (koti abstrahoitu kota sanan mon.
muodoista), E. Itkonen Vir 1938 456–57 (lp ’kotiin, kotona’
merkitsevät muodot ovat ’kota’ sanan mon. muotoja), SKES
1958 224, Häkkinen 1987 ES 117–18.

kotka (Agr; yl.) ’Adler’ ~ ka kotka (luult. < sm),
au kotku, kotkoi | ly kotk(e (mon. kotkad) | va
kotko | vi kotkas (g. kotka), kodask jne. | li
kuotk5anqz id.
= lpN goas |kem (R Lu In), Ko k#o3a´ckem (Kld T)
’kotka’ | md kuƒt/skan | tvserL kut«skq«z, I kutkÄq«z,
kutkÄqs« id. | votj kut«s ’kotkan näköinen, mutta tätä
pienempi lintu’, ƒt/su7n{i-k{it«s ’kotka’ | syrj kut«s
’kotka; huuhkaja’. Samaa alkuperää on varmaan
myös kokko, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 465a (sm ~ vi), Castrén 1845
EGTsch 65 (+ tvser syrj), Lindström Suomi 1852 45 (+ lp),
Europaeus 1870 Suomi 2:8 32 (+ md), Mustonen Vir 1883
172 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 18 (+ li), Setälä 1902–03
FUF 2 234 (+ votj), Toivonen 1928 FUF 19 124 (+ au ly),
SKES 1958 224, UEW 1988 668.

kotkata (Eurén 1860; itämurt. KPPohjanm
Peräp) ’kääntää puun läpi lyödyn naulan kärki
takaisin puuhun / die aus dem Holz
herausragende Spitze des Nagels krumm

SSA

schlagen’, kotkautua ’taipua, luontua (esim. jhk
työhön)’, kotkas (Eurén; ei nykymurt.)
’käyristetty naulan kärki’ ~ ka kot«ska ’koukku,
vaarna, haka tms.’ (Suistamo kotkata ’kotkata,
kääntää naulan pää takaisin puuhun’, kotkautuo
’juuttua kiinni’ < sm) | ly kot«sk((e) ’koukku’ | ve
kot«sk ’nurkkaus, soppi’, kot«sk(eita ’lyödä, iskeä’
? = mdE kot«sk/sems ’nokkia (lintu)’, kot«ska/ra,
M kot«skära ’kantapää’.
Sm kotkata verbissä voi olla kotka sanan
vaikutusta, kuten osoittaa ISatak kotkan kynsi
’käyristetty naulan kärki’. Md kot«sk/sems taas
lienee frekv.-johd. verbistä kot«skams ’poimia,
kerätä; valita’.
Paasonen 1909 MdChr 83 (md kot«sk/sems ♦ kot«skams),
Kettunen 1922 LVeHA 1 72 (sm ~ ve), Toivonen 1928 FUF
19 125 (+ au ly ? mdE kotVska/ra, M kot«skära), Tunkelo
1946 VeKÄH 330–31 (+ ve), Virtaranta 1957 LYSMÄH 2
660 (rinnastus kotkata ~ kotkan kynsi), SKES 1958 224–25
(md lisäksi ? kot«sk/sems), UEW 1988 668 (sm ? ~ md).

kotkottaa (kana, hanhi; Gan 1786, Agr
kotkottaja; yl.) ’gackern’ ~ ka kotkottoa | ly
kotkottada | ve kotkotada.
Onomat. sana (Lönnr 1874 »kana panee l.
sanoo kot kot») kuten samaa merkitsevät tvserL
kqtkqtla«s | votj kotkal-, godkal- | syrj kotk{in{i(s),
gotk{in{i | unk kotkodácsol ym.
SKES 1958 225.

kotletti (Lönnr 1874; ei murt.) ’kyljys / Kotelett’
< nr kotlett < ransk côtelette (sanasta côte
’kylki(luu)’).
Lönnrot 1874 SRS 1 751 (sm < ransk).

koto (Agr; alk. länsimurt. sana), -na, -a ’Heim,
Zuhause’, kotoinen, kotoisin ~ ink kotoisin
’kotoisin, peräisin’, kotonna ’kotona’, kotonta
’kotoa’ | ka koto ’koti’ (harv.; ilm. < sm), kotoine
’kotoinen, kotoa tuotu t. peritty’, kotoisin | va koto
’asuinrakennus, talo, koti’, koton(n)a ’kotona’,
kotua ’kotoa’, kott%o ’kotiin’ | vi kodu, E kodo
’koti, koto’, kodus ’kotona’, kodunt ’kotoa’, koju
’kotiin’, kodune ’kotoinen, koti-’ | li kuoC d ’koti;
asuinpaikka’, kuoC nnq ’kotona’‚ kuoC ndq ’kotoa’.
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— Sm > lpIn koatu- ’koti’, koattun ’kotona,
kotoa’, Lu kJåt%on, N goatton ’kotona’.
Sanan kota johd. ? < *koto˝i ’kodallinen
asuinpaikka’, vaiko ? *kotav id. Jos edellinen
selitys osuisi oikeaan, odottaisi eräissä sm
murteissa 2. tavussa jälkiä diftongista.
Tunkelo Vir 1933 416 (koto olisi hyvin vanha ieur
lainasana, jonka originaalin 2. tavussa on vielä alkup. *o
ollut säilyneenä, kun taas myöhempi laina kota palautuisi
muotoon, jossa *o on jo muuttunut a:ksi), SKES 1958 224
(koto ? < *koto˝i).

kotta (mon. kotat, Eurén 1860; itämurt.) ’jalkine
(tav. saapas), josta varsi on leikattu pois, tohveli /
Schuh (gew. Stiefel) mit abgetrenntem Schaft,
Pantoffel’, kotti ’huopasaapas, josta varsi on
leikattu pois’, kottonen (mon. kottoset) ’saappaan
terät ilman varsia’, kottaset, kottoset ’paulattomat
kengät’ ~ ink kotti ’varreton jalkine’ | ka kotta
’saappaan terä, josta varsi on leikattu pois’, kotti
’id., tuohijalkine, laapotti’ | ly kot (mon. kotad)
’varreton kenkä (varsi leikattu pois)’ | ve kot
(mon. kotad) ’eräänl. naisten kenkä; kenkäraja
(tav. saapas)’ | vi koot (g. kooda) ’nahkakenkä’, E
kott (g. kota) ’tohveli, päällyskenkä’
< ven kot (mon. kot/y) ’naisten puolisaappaan
tapainen jalkine; miesten päällysjalkine; yhdestä
nahkakappaleesta tehty jalkine; nauhoilla
varustettu tuohivirsu’ (tästä myös mdE kota
’naisen kenkä’, samJr h%oti, h%utiC ’saapas’, syrj k(eti,
P koti ’matala nahkainen ruojukenkä, jossa
kantapään kohdalla jalan ympäri kierrettävä
nauha’ > vogL kÜJuta, P k%uta ’eräänl. jalkine’); ven
kot < syrj kot ’nahkakurpponen, jommoiset
pannaan vainajan jalkaan’, g{in-k.’huopasaapas’,
k(em-k., P -k(et ’jalkine’ = votj kut ’niinivirsu’.
Lönnrot 1874 SRS 1 752 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST
8 128 (+ ka), Paasonen 1909 MdChr 83 (md < ven), *Uotila
Vir 1937 400 (syrj k(eti, koti < ven), 401–02 (+ au ve vi), 404
(ven < syrj kot), Kalima 1952 SlS 104 (+ ly), SKES 1958
225.

kottarainen (JuslP, Gan 1786; us. murt.), rinn.
kottero, kotteroinen ’Sturnus vulgaris; (paik.
myös) varpunen, Passer / Star; Sperling’ ~ ka
kottaraine, kottorane ’kottarainen’.

SSA

Linnun nimi kuuluu mahd. yhteen sen
pesäontelon nimityksen kotti, kottelo, kottero
kanssa, ks. kotti1.
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kottikärryt (Lönnr 1874 kotkärry; yl.)
’Schubkarre’
< nr skottkärra ’työntökärryt’.

Uotila Vir 1939 123, Nirvi Vir 1941 336.

kotti1 (Alm 1775; yl.) ’pussi; kivespussi;
(lehmän, hevosen) sikiökalvo, kohtu, vatsa; kotelo,
siemenkota, kuori, suojus; kala-astia, pieni astia,
kaukalo, ruuhi (esim. lannanvedossa käytetty) /
Beutel; Hodensack; Eihülle (Kuh, Pferd),
Gebärmutter, Bauch; Hülle, (Samen)gehäuse;
Fischgefäß, kleines Gefäß, Trog (auch als Schleife
zum Mistfahren)’ ~ va kotti ’pussi’, kotikko ’pikku
pussi’ | vi kott (g. koti) ’säkki, pussi’, kotik
’(pikku) pussi’ | li kuoƒt ’säkki’
< germ, vrt. mn isl koddi ’tyyny; kivespussi’,
ruots norj kodd(e) ’kives; kivespussi; tyyny’, ags
codd ’säkki, palko, kivespussi’, engl cod ’pussi,
kukkaro, kuori, kotelo, palko, kivespussi, maha,
nuotan perä’. — Sk obl.-sij:sta kodda on peräisin
sm (paik. itämurt. Verml) kotta ’sikiökalvo’.
Aminoff 1869 WirSS 28 (sm ~ vi), Saxén Vir 1899 62–63
(sm vi < germ), Toivonen 1924 SUST 52 310 (+ va li,
erheellisesti votj kudo, syrj kuda ’koppa’ sekä sam
vastineita), *Uotila Vir 1939 120–29 (ims < germ), SKES
1958 225 (ims ~ ? votj ? syrj), *Koivulehto Vir 1973 5–7
(ims < germ).

kotti2 (Gan 1786; EPohjanm Satak, paik.
itämurt.) ’pikku poika / kleiner Junge’
< nr kotte, kott, kutte id.
Rietz 1862–67 SDL 368, Saxén Vir 1899 63, Karsten 1936
FmS 4 515, SKES 1958 225.

kotti3 (Lönnr 1874; paik. VarsSm Satak
PPohjanm) ’taimi, vesa, istukas / Pflanze, Sproß,
Setzling’
< nr skott ’verso, vesa’ (v:stä skjuta merk:ssä
’lykätä, kasvaa (vartta)’).

Lönnrot 1874 SRS 1 751, Karsten 1936 FmS 4 515, SKES
1958 225.

kotva (1765; etup. itämurt.), ohella kolva (paik.
KPPohjanm Peräp) ’epämääräinen aika, hetki;
pitkähkö t. pitkä aika / unbestimmte Zeitspanne,
Weile, längere od. lange Zeit’, kotvan aikaa
’hetken; pitkän aikaa’, kotvi-, kolvipetäjä ’vanha
ikihonka’, kotventaa, kolventaa ’odottaa, viipyä,
vitkastella’, kotvia ’id.; olla vapaana, levätä,
kostua’, kotvistaa, kotvittaa ’odottaa, vitkastella;
lepuuttaa (nuottaa, apajaa)’, kotvittua, kolviintua
’levätä, kostua, tulla kalaisaksi (esim. potkettu
nuotta, apaja)’ ~ ka kotva ’lyhyehkö aika, hetki,
tuokio; us. myös pitkähkö aika’, kotvaine,
kodva7ni ’lyhyt aika, hetkinen’, kotvie, kotvittoa
’viipyä, kestää; olla joutilaana, odotella; olla
tulematta pyydykseen (kalat, linnut)’ | ly kodv(((e)
’kotva, pitkä aika, hetki’, kodvai7ne ’hetkinen’,
kod'vida ’kokea verkkoja’ | ve kodv ’kotva, pitkä
aika’: kodval ’kokemassa (verkkoja)’, kod'vda
(prs. kod'vib) ’kokea (verkkoja)’, kodvotada
’haravoida heinäkarhoa hajalleen’
= lpR kåtfo, kårfo ’välimatka; hetki, kotva’,
Lu korefu- ’välimatka, kappale matkaa’, koarfuj
’toisinaan’, In koa∞d fi ’kokemakertojen väli
verkoilla t. pitkälläsiimalla pyydystettäessä’,
ko∞dfu∞d ’jäädä pitemmäksi aikaa kokematta’ (imslp *kod´va) | ? tvser kot ’vuosi, aika’, kodÄqm,
godÄqm ’aikaan, silloin kun’.
Ahlqvist 1871 KO 224 (sm ~ ka), MUSz 1873–81 8 (+ lpR
tvser sekä syrj kad ’aika’, joka kuitenkin on muuta alkuperää,
koska syrj d ei ole sgr *d´:n edustaja), Setälä 1890–91 ÄH
158 (+ au), E. Itkonen 1956 JuhlakPais 619 (+ lpIn, syrj ei
tähän), SKES 1958 225 (+ ly ? tvser ? syrj), UEW 1988 669
(tvser, ei syrj).

Uotila Vir 1939 120.

kotti4 (hajat.) ’patruuna, panos, laukaus /
Patrone, Schuß’
< nr skott ’laukaus, panos’ (v:stä skjuta
merk:ssä ’ampua’).
Uotila Vir 1939 120.

kouder (PPohjanm), koutere (Eurén 1860),
kouteri, -o, kouvero ’pieni taimenlaji, (harv.)
lohenpoika / kleine Forellenart, Lachsjunges’
mahd. < lpIn kuiayVzur ’taimen’, Ko kuouVz(ar
’purolohi; iso taimen’.

SSA

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 11 (sm ~ lp), SKES 1958
225 (sm ? ~ lp).

koukku (Agr; yl.) ’Haken, Angelhaken’, koukka
id., koukata, koukkari ’koukkupäinen puu, keksi;
ongensiiman punomisessa käytetty koukkupäinen
puikko; tav. kolmikarainen peltohara’, kouk(k)ura,
koukero, koukkia, koukistaa ~ ink koukku
’hiilikoukku, jolla hiilet vedetään uunista; raskas
työ’ | ka koukku, koukkuine, koukero, koukistoa |
ly kouk, koukku; koukui7ne ’(made)koukku; haka’,
koukuta ’peitota lammasnahkaa koukulla’ | ve
kouk, k%uk ’koukku’, koukui7ne, kouk{ii7ne, k%ukui7ne
’koukkunen; oven t. ikkunan haka; virkkuuneula’,
kouki«studa, k%u- ’koukistua’, k%ukeroita ’mutkitella’
| va koukku ’hiilihanko, –koukku’ | vi murt.
(Kuusalu) kouk (g. kougu) ’perunakuokka’,
koukkida ’muokata nahkaa; kuokkia perunoita
maasta’ (todennäk. < sm); huom. myös kauk (g.
kaugu) ’kuokka, koukku’, koogitseda ’kuokkia;
ottaa kuokalla, hangolla’, kookida ’vetää
koukulla’ sekä li k%uok ’koukku’, joista ainakin vi
kook johdoksineen ja li sana näyttävät
äänteellisestikin lähenevän kuokka sanaa. — Sm
> lpR kåuko ’kuokka’, Ko kovk3a ’mutka
nuotassa’, T k‰{ı¢Vk3a ’pata-, keittokoukku,
ongenkoukku’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 170 (sm ~ vi kook), VW 1 1874
1 (+ ve li lp), Setälä 1906 SUSA 23:1 36 (+ ka; vi kook ja li
k%uok ovat sekamuotoja: koukku + kuokka), Willberg 1910
EKirj 5 340 (sm > vi rantamurt. kouk), Winkler 1912 Nyr
41 158 (sm > lp), SKES 1958 226 (+ ly va).

kouko (JCajanus 1683 g. Coucon; laajalti murt.),
rinn. koukoi, kouki, kouvo ’aave, kummitus;
karhu, susi, peto; täi; kookas henkilö / Gespenst,
Spuk; Bär, Wolf, Raubtier; Laus;
hochgewachsene Person’ ~ vi kYou (g. kYoue), kYoue
(g. kYoue), kYouk (g. kYougu) ’ukkonen, ukkosen
jumala’, vana kYou ’vanhus, ukko, esi-isä, isoisä’
? < baltt, vrt. liett kaYukas ’kääpiömäinen
maan- t. kodinhaltija, tonttu’, latv kauks ’tonttu’,
mpr cawx ’piru’, tai < ieur *kouko-.
Kreutzwald & Neus 1854 MythLieder 12–13 (sm ~ vi), J.
Krohn 1883 SKirjH 1 497 (< baltt), Setälä 1911–12 FUF 12
193 (< baltt t. ieur), Karsten 1915 GFL 181 (< esigerm
*kowukó-), Kalima 1936 BL 119 (? < baltt), Nieminen Vir
1945 528 (< baltt), SKES 1958 226 (? < baltt t. ieur).
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koulu (Agr scoulu, schoulu; yl.) ’Schule’
< nr skola, murt. skoula, vanh. schola, mr skole
’luento; koulu’ (= kas sch%ole, ags sc%ol) < lat
schola ’luento, esitelmä; oppilaitos, koulu;
koulukunta’ < kr skhol%Fe ’vapaa aika, lepohetki;
henkinen askartelu lepoaikoina’.
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
755 (~ kr lat engl ransk), Streng 1915 NRL 73–74 (sm
koulu, vi kool ’koulu’ < vur mmr mn mt klat < kr), SKES
1958 226, Häkkinen 1987 ES 119.

koura (Raumannus 1646; alk. länsimurt.), kopra
(paik. itämurt.) ’Faust, hohle Hand’, kouraista,
kouria, kouristaa jne. ~ ink kobra, kobrata
’kouraista’, kobrist5a; kobri ’riihessä jyvien
luontiin käytetty lapiomainen väline’ | ka kopra,
kopristoa | ly kobr((e) ’koura; tuulaskoura’,
kobri«stada | ve kobr ’koura, nyrkki’, kobrda,
kobrotada ’kouria, kopeloida’ | va kobra ’koura’,
kobri ’viljalapio’ | vi murt. kobratäis
’kourallinen’, kourad ’kädet (halv.)’ (molemmat
todennäk. < sm; ka > ven murt. kóbra
’kourallinen; suuri likainen käsi, koura’)
= lpR kåbre ’kovera, alta ontto (esim.
jyrkänne)’, k. paroh ’hyökyaallot’, Lu kåb´r%e
’jokin tuohen tavoin käpristynyt’, N goar |ve
’räystään tavoin kaartuva maan, vuoren t.
kinoksen reuna; pieni koski’, In koarvi ’ulkoneva
reunama’, Ko k#o3a´br#e (Kld T) ’kouru; jyrkkä
kynnys koskessa, kovera kosken kuohu’ (> sm
murt. (Peräp Pohjanm) korva ’pieni koski, kosken
vuolle’) | ostjI kugqr, k3agqr ’koura, pivo, kouraus
(esim. heinää)’. Ks. myös kouru.
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (sm ~ ve), Qvigstad 1881
Beiträge 74 (lp goar |ve ~ sm korva), Setälä 1890–91 ÄH
146 (+ ka), Weske 1890 SFKO 111 (sm > ven), Kalima
1915 OLR 120–21 (ka > ven), Kalima 1923–24 FUF 16 231
(+ syrj gab{ir ’koura’), Toivonen Vir 1926 48–49 (+ ly va
ostj sekä lp guober ’sorkka’), FUV 1955 91 (? lp guober ?
syrj ostj), E. Itkonen 1956 UAJ 28 71 (+ lp kåb´r%e, goar |ve,
ei syrj), SKES 1958 226 (+ vi murt., ? syrj ostj, ei lp), T.
Itkonen 1959 KV 39 231–45 (lp; sm murt. korva ’kosken
vuolle’ < lp), M. Korhonen 1981 Johd 174 (lp), UEW 1988
183 (sm ?? ~ syrj ostj, ei lp).

kouri (Schr 1637; Pohjanm), kouru (Flor 1678;
myös VarsSm pohj-osa) ’ruutana / Karausche’ ~ vi
koger (g. kogre), kogr (g. -i, -e, -a), kogras,

SSA

kogrias | li koC ggqrz, koC grqz id. — Vi > latv
kugre, k%ure id.
Thomsen 1890 BFB 262, SKES 1958 226.

kouru (Alm 1778; laajalti murt.) ’ura, vako;
kaukalo; ränni; lapio; lovi, kolo; kovera,
koveruus; korkea aalto koskessa / Rinne, Furche;
Trog; Schaufel; ausgehöhlt, Konkavität; hohe
Welle in einer Stromschnelle’, koururuoho (VR
1644), kourulehti (Tillandz 1683; paik. VarsSm ja
Satak) ’ratamo’, vrt. myös (Eurén 1860; esim.
Kain run.) kopru ’kosken kuohu, pyörre’ ~ kaP
(run.) kopru id. | vi kober, kobr (g. kobru) ’vaahto’,
kYobr (g. -u) ’poimu, laskos’.
Todennäk. johd:ia sanasta koura (ks. tätä).
VW 1 1874 81–82 (sm kopru ’koski’ ~ vi kobr), Qvigstad
1881 Beiträge 74 (sm kouru ~ lpN goaw |re ’suurikokoinen
kumarainen henkilö, iso käyrä esine’), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 11 (sm kopru, kouru ~ lp goar |ve, Ko k#o3a´br#e,
ks. koura), Uotila Vir 1930 180 (sm kouru ~ vi kYobr;
molemmat mahd. ♦ koura), SKES 1958 226 (sm ~ vi kobr ja
kYobr; ? lp kåbre, goar |ve, vrt. myös lpN goaw |re, sm
koura).

kousa1 (Jusl 1745), koussa, koosa, kousi, koussi
(LounSm) ’nimipäiväkestitys / Bewirtung am
Namenstag’
< nr kåsa, murt. kås, kosa, kous, köus ’malja,
kauha, nappo’ (= nt murt. kous, kouse) < kas
kosebeker ’vieraspitojen lopussa juotu malja’,
kouvese, kauseke ’malja’ < liett káu«sas ’iso
kauha, puinen juoma-astia’; lpE goåse, N murt.
goasse ’(hopea-) pikari’ todennäk. < nr. Vrt.
kousa2.
Kirjallisuus s. v. kousa2.

kousa2 (VR 1644), koussa, kous(s)i, kous(s)u
(VarsSm Uus ESavo KarjKann (harv.), Ink;
itämurt. vain -ss-:llisiä muotoja) ’vesikauha /
Schöpfkelle’ ~ ink koussa, koussi id.
Länsimurteissa sana on sama kuin kousa1 (ks.
tätä), mutta itämurteissa ja ink < ven kov«s ’kauha,
kousa, kousu, nappo’ < liett káu«sas ’iso kauha,
puinen juoma-astia’. Länsimurt. ruots ja itämurt.
ven lainasana ovat pohjimmaltaan samaa baltt
alkuperää, vrt. kousa1.
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Ahlqvist Suomi 1857 92 (sm < ven), Ahlqvist 1871 KO 126
(sm < ven t. baltt), Lönnrot 1874 SRS 1 758 (sm < ven),
Thomsen 1890 BFB 184–85 (samoin), Setälä 1890–91 ÄH
306 (samoin), Mikkola 1894 SUST 8 120–21 (sm < nr),
Saxén 1895–98 Lånord 142–43 (ruots < sm < ven), Setälä
1912–13 FUF 13 389–90 (sm < nr), Vilkuna 1935 VSH 3:2
182 (ruots < sm < sl t. baltt), Kalima 1936 BL 20 (sm < ven <
baltt), Karsten 1936 FmS 4 516 (sm < nr), SKES 1958 226
(samoin), Nirvi 1971 InkS 199 (ink < ven).

kousikka, koussikka (Eurén 1860; itämurt.) ’vesi, jauhoäyskäri / Schöpfkelle’ ~ kaE kou«sit«ska
’vesikauha’, au kou«sikku id. | ve kousik id. | vi
(Hiidenmaa) kopsik (g. -u) ’suuri vaskinen kauha’
< ven kóv«sik, demin. sanasta kov«s ’kauha,
nappo’, ks. kousa2.
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (ve < ven), Lönnrot 1874 SRS 1
758 (sm < ven), Kalima 1952 SlS 104–05, SKES 1958 227 (+
au vi).

koutua (Peräp) ’kellua, pysyä pinnalla / auf
etw. schwimmen, nicht einsinken’
< lpN gow |dot (E Pi Lu In) id.
kova (Agr; yl.) ’hart; fest; streng’, kovasti, kovin,
kovasin, koveta, -entaa, kovistaa jne. ~ ink kova,
kovast, kovin, koveta, -ent5a | ka kova, kovasti,
kovasin, kovastoa ’hioa kovasimella’, koveta,
koventoa, kovistoa | ly kova, kova«stai ’hioa
kovasimella’, kova«zin, -im ’kovasin’, koveta | ve
kova, koviduda, kovizuda ’koveta’ | va k(eva
’kova’, k(ev‰ı ’kovin’, k(evisuz ’ankaruus, kuri,
kovistus’ | vi kYova ’kova, luja, vahva’, kYovasi
’kovasin, siera’, kYovastada ’kovettaa’, kYovastuda
’koveta, kovettua’, kYoveneda ’koveta, lujeta’,
kYovendada ’koventaa, lujentaa, vahvistaa’ | li k(ev5a
’kova’, k(ev‰ıstq, kiv‰ı«stq, küv‰ı«stq ’hioa’, k(ev‰ıstqm,
kiv‰ı«st ’kovasin’. — Sm > lpN goavve, attr. goaves
’kova, ankara esim. sää t. vuodenaika;
häikäilemätön’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Castrén Suomi
1844 27 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 130 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 90 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 68 (+ li),
Qvigstad 1881 Beiträge 74 (lp < sm), Budenz 1887 NyK 20
448 (+ ka), SKES 1958 227 (+ ly), Laanest 1975
Sissejuhatus 210 (+ ink), Häkkinen 1987 ES 119.

koveli, koveri (1756; yl.), kovelin (1793), kovelo,
kovero ’sivukäyrä veitsi, jolla kauhaa, lusikkaa

SSA

ym. koverretaan / Hohleisen’, koveltaa ’kovertaa,
vuolla kovelilla’ ~ ink kovelin ’käyräteräinen
veitsi, jolla nappoja koverrettiin’ | ka koveli
’koveli, koukkuteräinen koverrusveitsi, vuolin’,
koveloija ’kovertaa kovelilla’ | vi kYoveldi, kYoverdi,
kYommeld, (Wied) kõmel (g. -a) ’koveli’,
kYom(m)eldada ’kovertaa’
= lpR kuowol, E guovele ’koveli’, R kuowat (?
< sm) ’koveltaa’. — MdM kopÄql ’kourutaltta’,
tvser kowÄql ’höylä’, kopÄql ’kourukirves’, todennäk.
myös kowÄq ’kourutaltta, kourupura’ < ven kop/yl
id. Vrt. kovera.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 170 (sm ~ lp), Paasonen 1903
SUST 22 117 (md < ven), Ojansuu Vir 1909 25–26 (+ vi),
Wichmann Vir 1915 112–13 (+ tvser), Lagercrantz 1939
LpWsch 380 (lp ? < sm), SKES 1958 227 (lp ? < sm; md
tvser < ven).

kovera (ChrLencqv 1782 (karhusta:) »kowera
koura»; yl.), kovero ’konkav, ausgehöhlt’,
kovertaa (Raam 1758) ~ ink kovv%era ’väärä,
käyrä, koukkuinen’, kovert5a ’taivuttaa, painaa;
kaartaa, väistää’ | ka kovera ’väärä, käyrä,
mutkainen, polveileva; mutka’, kovertoa
’kovertaa, kaivertaa; koukistaa, vääristää,
pyöristää’ | ly koverdazetta ’kyyristyä,
kumartua’, koverduda ’kumartua syvään’ | ve
kover (g. -an) ’kiero, käyrä’, koverta (prs.
koverdab) ’taivuttaa kaarevaksi, väärään t.
kumaraan’ | va (Kukk) kover(a) ’kovera, väärä’ | vi
kYover (g. -a) ’käyrä, väärä, kiero’, kYoverdada
’koukistaa, käyristää, taivuttaa, notkistaa’ | li
k(eC urq, kiC urq, küC urq ’käyrä, väärä’. — Seur. lp
sanat, mikäli kuuluvat tähän yhteyteen, ovat < sm:
lpE goåvaan, guävaan, goåvede ’käyrä’, N
goabâgit, goavâgit ’tulla t. mennä koveraksi t.
kuperaksi, käyristyä (esim. pöytä)’, goabâld,
goavâld (adv.) ’koverassa t. kuperassa (esim.
pöydän pinta)’.
Ganander 1786 NFL 1 468a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 90 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 444 (+ li),
Wichmann Vir 1915 112 (+ ka au), SKES 1958 227 (+ ly ?
lp).
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kraakku1, kraaku, kraakun marja, harakan
kraaku, vareksen kraakku (Tillandz 1683
crakunwarsi; VarsSm Satak, muualta hajat.)
’variksenmarja / Krähenbeere’, raakku, raaku
(Jusl 1745) id.
< nr kråkbär, murt. Sm kråkon id. (= nn
kraakebær, nt kragebær, saks Krähenbeere, engl
crow-berry, jne.); alkuosa kråka ’varis’.
Renvall 1823 SSK 1 221 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
516–17, SKES 1958 227, 1962 703.

kraakku2, raakku (Petraeus 1649; laajalti
länsimurt.) ’(avotakassa käytetty) padankannatin /
Kesselhaken’
< nr murt. Sm kr5ako, kråka, kråko, -u id.
Renvall 1823 SSK 1 221 (sm < ruots), Wessman 1956–57
FmS 17–18 51 (sm < nr murt. kr5ako), SKES 1958 227.

kraak(k)ua ks. raakkua.
kraana (Lönnr 1874; yl.), raana, raani, krana,
rana, rani ’nosturi, nostokurki;
savensekoituskone, savimylly; (vesi)hana / Kran;
Lehmmühle; (Wasser)hahn’
< nr kran, vanh. kraan, vur myös krana id. (=
nt kran, holl kraan) < kas kran ’kurki; nostolaite’
= ns Kran ’nosturi; hana’. — Saks > vi kraan (g. –
i) ’hana’; kas t. holl > ven kran (g. -a)
’nostokurki’ > ka krana, kroana, gr-, au kruanu
’hana; (murt.) nostokurki’.
Lönnrot 1874 SRS 1 761 (sm < ruots), SKES 1958 227,
1962 704.

kraaseli (JuslP, Gan 1786), raaseli
(KPPohjanm Ruija), raateli ’harmaahylje /
Kegelrobbe’
< nr gråsäl id. (grå ’harmaa’ + säl ’hylje’).
Karsten 1936 FmS 4 517, Nirvi 1944 Sanankieltoja 167,
SKES 1958 227, 1962 707.

kraatari, (vanh.) skraatari (Ljungo 1601
skratari), (murt.) raatari, -li ’räätäli / Schneider’
< mr t. (vanh.) nr, vrt. mn skraddari, mr
skräddare, skredare, nr skräddare, mt nt
skrædder id. (< joko mfriisi skr%edere tai kas
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schr5ader ’leikkaaja’, vrt. schr5aden ’leikata’). Vrt.
räätäli.
Porthan 1788 OS 5 13 (sm < ruots), Renvall 1810–11 Orth
22, Streng 1915 NRL 199, Karsten 1936 FmS 4 517 (< mr
*skr5adari), SKES 1958 227.

krai, rai, (k)raji, kraiji, krahi, kra(a)ka, kraaki,
(k)raki (Hemm 1616 mon. adess. Crajeil;
länsimurt. Kain) ’kaulus; liperit / Kragen,
Beffchen’
< nr krage ’kaulus; (vanh.) kaula’, mr
kraghi ’kaula; kaulus’ (< kas krage id.).
Renvall 1823 SSK 1 221 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
74, Karsten 1936 FmS 4 517, SKES 1958 227.

kramppi1, ramppi (ei vielä Lönnr; paik. länsi- ja
itämurt.) ’kouristus(kohtaus); kaatumatauti /
Krampf; Epilepsie’ ~ ka (Suojärvi) ramppi
’kaatumatauti’ (< sm)
< nr vur kramp, -e, -a ’kouristus’ < kas
krampe (> vi kramp g. krambi ’kouristus,
kramppi’).
Karsten 1936 FmS 4 518, SKES 1962 728, EEW 1982–83
978.

kramppi2, ramppi (Eurén 1860; Nakkila
itämurt.) ’oven säppi, haka, sinkilä, oven t. sirpin
kädensija / Türangel, Krampe, Tür- od.
Sichelgriff’, ramppu (Virolahti Suomenl. saaret)
’veneen keulassa ja perässä oleva, partaan laitoja
yhdistävä kaareva puu’ ~ au ramppi ’rautainen
oven salpa, säppi’ (< sm)
< nr vur krampa, krampe, kramp ’sinkilä, aspi,
eräänl. puuluistin’, nr murt. Sm kramp,
krampo, krampu ’id.; saranan sijasta käytetty
väärä puu; rekeen tukinajossa alustaksi pantu
käyrä puu’, ositt. < (k)as krampe ’sinkilä,
(muuri)haka’ (as taholta myös vi kramp g. krambi
’säppi’, li krämp mon. krÜJampid ’haka’; va
kramppi ’säppi’ < vi).
Lönnrot 1874 SRS 1 762, Karsten 1936 FmS 4 517 SKES
1962 728–29.

krampsu, krams(s)u (Lönnr 1874; melko us.
länsimurt.) ’kama, roju; rykelmä / Kram; Haufen’

SSA

< nr murt. Sm kramss ’hetaleet, koristeet,
roju’.
Karsten 1936 FmS 4 518.

kranaatti (As 1677 Granateissa; nyk. yl.)
’räjähdysammus / Granate’
< nr granat id. << ital granata ’ruudilla ja
hauleilla täytetty kuula’. Perimmältään sama sana
on sm hedelmäpuun nimi granaatti, kranaatti
(vain kirjak., Agr granatinpw, Raam 1642
granatipuu, granatinomenat) < ruots granatträd,
-äpple (saks Granatapfel < lat malum granatum
’»rakeinen omena», runsassiemeninen
marjahedelmä’ sekä jalokiven nimi granaatti <
mr granat < lat granatus ’rakeinen’.
Streng 1915 NRL 74, SKES 1958 228, Koukkunen 1990
Atomi 269–70.

krankka (Lönnr 1874), krankki, krankku (paik.
länsimurt.), rankku (myös paik. itämurt.) ’sairas,
kivulloinen, huono, laiha, ränsistynyt,
rikkinäinen, kelvoton / krank, kränklich, schlecht,
heruntergekommen’
< nr krank ’sairas, sairaalloinen, pahoinvoipa;
huono’ (< kas krank).
Lönnrot 1874 SRS 1 762 (sm < saks), Karsten 1936 FmS 4
518 (sm < nr < saks), SKES 1962 732.

krankki1 (VarsSm) ’helposti kaatuva, kiikkerä
(vene) / leicht kippend od. kenternd’
< nr rank, (harv.) krank id.
SKES 1962 732.

krankki2 (Lönnr 1874) ’kuisti, jossa on kaidepuut
sivuilla / Vorbau’
< nr skrank ’aitaus, aidake, (murt. Sm)
konttori vintinportaiden alla’.
Lönnrot 1874 SRS 1 762 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
518 (sm < nr murt. Sm).

krannata (VarsSm LUus) ’hyljeksiä t. valikoida
ruokia / beim Essen mäkeln’
< nr granna ’tutkia tarkoin’, grannas ’olla
herkkusuu, nirsoilla’. Vrt. kranni2.
SKES 1962 732.
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kranni1, ranni (Ljungo 1601 granni; länsimurt.)
’naapuri / Nachbar’
< nr mr granne id.
Renvall 1823 SSK 1 221, Streng 1915 NRL 74–75, SKES
1958 228.

kranni2, ranni (GPCalamnius 1753 cranni; paik.
länsimurt. Sakkola Kurkijoki) ’korea, hieno,
valikoiva, nirso / schmuck, fein, wählerisch,
mäkelig’ (? > au gra7n7ni ’koriste’)
< nr grann ’korea, siro, hieno; tarkka’. Vrt.
krannata ja kranttu.
Renvall 1823 SSK 1 221 (sm < ruots grannlaga), Lönnrot
1874 SRS 1 762 (sm < ruots grann), SKES 1962 732.

kranssi (Pictorius 1622 krantzi), rantsi, rans(s)i,
rans(s)u (laajalti länsimurt., harv. itämurt.)
’seppele, kiehkura, rengas, takan reunus / Kranz,
Ring, Kaminsims’
< nr krans, mr krantz ’seppele, kehä, kiehkura,
reunus (mm. takan)’ (< kas kranz < mys kranz).
Renvall 1823 SSK 1 221, Streng 1915 NRL 75, SKES 1958
228, 1962 733.

kranttu (Gan 1786; joks. yl. länsimurt.), rinn.
(paik. myös itämurt.) ranttu, (k)rantu ’(ruokia)
valikoiva, nirso, vaativainen; tarkka, huolellisuutta
vaativa (esim. työ); kitsas, saita; arka,
loukkaantuva / wählerisch, mäkelig,
anspruchsvoll; genau, Sorgfalt verlangend (z. B.
Arbeit); geizig; empfindlich’, (k)ranttuilla ’olla
turhantarkka, valikoiva t. saita’ (sm > kaP
(k)ranttu ’ruokaansa valikoiva’, lpLu rantu, N
murt. ran |tu, In ranttu ’valikoiva, nirso (ruoan ja
vaatteiden suhteen)’)
< nr grann (ntr. ja adv. grant), vur (1522–
1689) grand, nr murt. grannd(an), grandär,
(lastenk.) grantti ’ohut, hieno, korea; tarkka,
huolellinen (mm. työ); nirso, vaativainen (ruoan
suhteen)’, mr grander, granner ’hieno, ohut,
tarkka’. Vrt. kranni2.
Karsten 1936 FmS 4 519 (kranttu on lyhentymämuoto nr
sanasta granntyckt ’tarkka; arka’), SKES 1962 734.

SSA

krapa (Mennander 1699 crapat; länsimurt.
Kain), rinn. rapa, krava, (k)raappa ’kaavin,
parkinkuorimisveitsi; suka, pesutukko / Schaber,
Messer zum Abrinden; Striegel; Scheuerbündel’,
krapata, kravata ’kaapia; sukia’ (Agr »ia wärelle
opetuxella krapatut ia myrckytetut ouat») ~ kaP
(Vuokkiniemi) krapa ’hevossuka’ (< sm)
< nr skrapa ’kaavin; suka’, skrapa ’kaapia,
raapia; sukia’.
Renvall 1823 SSK 1 221, Karsten 1936 FmS 4 519, SKES
1958 228, 1962 706.

krapeli (Lönnr 1874; VarsSm Satak), krapelo,
rapeli ’huonosti tehty esine, romu; huono, heikko,
kelvoton, laiha, mitätön, epäluotettava /
minderwertiger Gegenstand, Schund; schlecht,
schwach, untauglich, unzuverlässig’
mahd. joko < nr murt. Sm krapel, krapäl
’raukka, työssään epäonnistuva’, kraplu
’sairaalloinen, kitulias’ tai < nr murt. Sm skrapil,
skrapäl ’tylsä veitsi; roju; vanha ja raihnas nainen
t. muu olento; vanha kulunut vihta, siipi tms.’.
Karsten 1936 FmS 4 519 (sm < nr skrapil, skrapäl), SKES
1962 738 (sm mahd. < nr krapel, krapäl).

krapi (LönnrLis 1886; PPohjanm Peräp), rapi
(Gan 1787; PPohjanm Peräp), rappi (Gan)
’verkon, rysän paino, kives / Senker an Netz od.
Reuse’
< nr murt. Sm krabb ’id., naara’ (> vi murt.
rabi ’naara’) = mr nn nt krabbe ’eräänl. ankkuri,
naara’.
Sirelius 1906 Sperrfischerei 449 (sm < nr; tieto Saxénilta),
Setälä 1912–13 FUF 13 390, SKES 1958 228 (nr murt. > vi
murt.), 1962 738.

krapula (länsimurt.), rapula (itämurt.) ’kohmelo
/ Kater, Katzenjammer’
< ruots krapula < lat crapula < kr kraipál%e id.
TS 4 1912 1475, SKES 1962 739–40, Koukkunen 1990
Atomi 270.

krassi (Schr 1637; paik. länsimurt.), rassi (paik.
länsi- ja itämurt.) ’kasvi Lepidium, Cardamine
jne. / Kresse’
< vur nr krasse ’krassi’.
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Lönnrot 1874 SRS 1 764, Streng 1915 NRL 75.

kratti (Agr »Cratti, murhen piti Tauarast»)
’maahan kaivettujen aarteiden vartija / Schrat’,
murt. tratti (Urjala), ratti (Sääksmäki) ’hevosia,
joskus lehmiä, ahdistava painajainen, mara’ ~ vi
kratt (g. krati), ratt (g. rati) ’para (antaa rikkautta,
imee lehmistä maitoa, turmelee voin ja maidon)’
< nr (vanh.) skratte mm. ’tonttu’, murt.
skratten ’paholainen’, (Sm) skratt ’aave,
kummitus; paholainen; myyttinen onnea tuottava
olento’, (Vi) skratt ’tonttu; paholainen; para’, mr
skratte ’tonttu’, mn skratti ’noita’.
Porthan 1782 OS 4 66 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 75 (+
vi), Ariste 1933 ERL 64, Karsten 1936 FmS 4 520, SKES
1958 228.

kravatti (1890; laajalti murt.), rinn. ravatti
’solmio / Krawatte’
< nr kravatt < ransk cravate. Sana tulee
kroaattien nimestä ja on alk. tarkoittanut
kroatialaisten sotilaiden 30-vuotisessa sodassa
käyttämää kaulaliinaa.
Hakulinen 1946 SKRK 2 53 (< nr < ransk), Renkonen 1954
Avainsanoja 220–21, Koukkunen 1990 Atomi 270.

kreelata (paik. VarsSm Satak Häme) ’nirsoilla,
moittia (ruokaa); haastaa riitaa, äksyillä / mäkeln;
Händel suchen, zanken’
< nr gräla ’torua, sättiä, riidellä, kiistellä’.
krefta, krehta (Satak VarsSm TornLaakso
Kuusamo), skräfta (paik. Satak) ’syöpä / Krebs
(med.)’
< nr kräfta ’äyriäinen; syöpä’. Merkityksen
kahtalaisuus laajalti Euroopan kielissä, vrt. kr
karkínos, lat cancer, saks Krebs, ven rak, unk rák
(< sl) ’äyriäinen; syöpä’.
Kreikka (Agr Grecan kielen) ’Griechenland’,
kreikkalainen (VR 1644 grecalaiset, Agr
grekilainen)
< nr grek (s.), grekisk (a.) ’kreikkalainen’ (<
lat Graecus, Graecum, Graeca).
kreivi, vanh. kiel. greffui- (Martti n. 1580
greffuicunda), greifwi, greifvi ’Graf’
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< nr greve, vur Greffue, grefwe, mmr grewe =
mn greifi (< kas gr%eve; mys gr5avio ’alk. eräänl.
kuninkaallinen virkamies, et. jonkin alueen
vallanpitäjä, myöh. perinnöllinen arvo’).
Renvall 1823 SSK 1 222 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
765 (sm < ruots < ags t. goot), Streng 1915 NRL 76 (sm <
ruots < kas), Karsten 1936 FmS 4 520, SKES 1958 228.

kreppi ’eräs kangas- t. paperilaatu / Krepp’
< nr kräpp id. << ransk crêpe, vanh. crespe <
lat crispus ’ryppyinen’.
TS 4 1912 1557 (sm < ransk < lat), Hellquist 1939 SEO
519.

kretliini, retliini (joks. yl.; Gan 1787 reteliini)
’sinipunainen, violetti / violett’
< ruots gredelin, gredlin id. (< ransk gris de
line ’pellavanharmaa’).
Hellquist 1939 SEO 297.

kretonki, retonki, retoni, retolli (laajalti murt.)
’eräs kangaslaatu / bedruckter Baumwollstoff in
Leinenbindung’
< nr kretong (< ransk cretonne; sana johtuu
kylän nimestä Creton).
Hellquist 1939 SEO 509 (ruots < ransk), Renkonen 1954
Avainsanoja 222 (sm < ransk).

kriiata (Lönnr 1874; paik. VarsSm Laihia)
’huutaa, kirkua / schreien, kreischen’
< nr skria ’huudella, kirkua’.
Lönnrot 1874 SRS 1 765.

kriikata (Rauma Laitila) ’kirkua / schreien’,
kriikastaa (EPohjanm) ’huutaa, kirkua, hoilata’,
kriikaista (paik. Satak) ’kirkaista’, kriikua,
kriikkua (paik. VarsSm ja Satak) ’kirkua’
< nr skrika ’huutaa, parkua, kirkua’.
Erillinen onomat. verbi on ka kriikkoa ’kirkua
(lintu), kiekua; äristä, kinata, kiistellä,
vastustella’.
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kriikuna, kriikona (Schr 1637 krijkunat;
VarsSm Uus) ’luumunsukuinen hedelmä /
Kriechenpflaume’
< vur krijkon, nr krikon (-on-loppuisten
hedelmän- ja marjannimien tyyppinen muodostus
sanasta krika < kas kr%eke, krike ’kriikuna’, josta
myös vi kreek id.).
Streng 1915 NRL 76, Karsten 1915 GFL 168, SKES 1958
228.

kriinata (paik. VarsSm Satak ja Pohjanm)
’virnuilla, irvistellä, nauraa pilkallisesti /
grinsen, spöttisch lachen’
< nr grina ’irvistellä’.
kriini (Schr 1637 krijni; yl.), riini, riimi ’lipas,
vakka / Kasten, Schachtel’
< nr mr skrin ’lipas’ = mn skrín
’pyhäinjäännöslipas’ (<< lat scrinium ’kotelo,
lipas’).
Lönnrot 1874 SRS 1 766 (sm < ruots, vrt. lat), Streng 1915
7NRL 76, SKES 1958 228, 1962 786.

kriivata (länsimurt.) ’kirjoittaa / schreiben’,
kriivari (1584 Schrifwarit; länsimurt.) ’kirjuri’
< nr skriva ’kirjoittaa’, nr mr skrivare
’kirjuri’.
Lönnrot 1874 SRS 1 766 (sm < ruots; lat scribo), Streng
1915 NRL 210, SKES 1958 228.

kriksu, mon. kriksut (Lönnr 1874; paik. LounSm)
’luistin / Schlittschuh’
< nr skridsko id.
krinaasi (Lönnr 1874; EPohjanm) ’sisu; sisukas
ihminen / Courage; couragierter Mensch’
< nr murt. Sm krin5as ’rohkeus’.
Karsten 1936 FmS 4 521.

krinnata (VarsSm Askola) ’luistella /
Schlittschuh laufen’
< nr skrinna id.

Karsten 1943 FmS 9:2 225.

krinoliini (murt. yl. asussa krinuliini t. krenuliini)
’vannehame / Krinoline’

SSA

< ruots krinolin (< ransk crinoline < lat
crinis ’tukka’ + linum ’pellava’).
Lönnrot 1874 SRS 1 766 (sm << ransk; lat).

krinti1 (Forseen 1738; paik. VarsSm ja Satak,
Hailuoto), rinn. (eri tahoilla et. länsimurt.) krintti,
rint(t)i (Renv 1823), (k)rinni, (k)rinnu ’veräjä,
portti / Pforte’
< nr mr grind id.
Renvall 1823 SSK 1 222, SKES 1958 228, 1962 802, 804.

krinti2 (Gan 1786), rinn. (laajalti länsimurt.)
rinti, (k)rinni, krintu, rintti ’häkki, häkkireki
(esim. heiniä, sysiä ja matkatavaroita varten) /
leiterartiger Schlittenaufbau, Leiterschlitten (z. B.
für Heu, Holzkohle und Gepäck)’
< nr skrinda ’häkki’, höskrinda ’heinähäkki’,
kolskrinda ’sysihäkki’ (= nn skrinda ’selässä
kannettava vitsakori’).
Renvall 1823 SSK 1 222, Karsten 1936 FmS 4 521, SKES
1958 228, 1962 802–03, 804.

kristalli (Agr; murt. hajat.), ristalli merk. murt.
myös ’kidesokeri / Kristall, Kristallzucker’
< nr kristall, vanh. christall, crystall, mr
kristal, crystal jne. (< lat crystallus ’vuorikristalli,
kide’ < kr kr/ystallos ’jää; kristalli’).
Lönnrot 1874 SRS 1 767 (sm < kr), Streng 1915 NRL 76
(sm < ruots < lat < kr), SKES 1958 228, Koukkunen 1990
Atomi 273.

kristi ’Christ(en)-’: kristikansa, -kunta (Agr
Christikunda), -sisar, -veli, kristinoppi, -usko (Agr
Christin Usko) on ehkä lähtöisin Kristus nimen
lat g.-muodosta Christi tai ruotsissa käytetystä
vanh. nominatiivista Krist, huom. esim. Agr g.
Christin. Johd. kristillinen (Agr Christilinen) on
muodostettu nähtävästi nr kristlig, mr kristeliker,
cristelig ’kristillinen’ sanan pohjalta; sanat
kristitä (Agr »christittemen pitä»), nykykiel. vain
ristitä, kristitty (Agr Christittu, Christitty,
»Opetuslapset ruuettin ensin Antiochias cutzuman
Christityxi»), murt. ristitty ovat nähtävästi
sekamuodostuksia, joiden pohjana on ositt. nr mr
kristna ’ristiä, kastaa’, ositt. ven krestíƒt id., ks.
risti.
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Renvall 1823 SSK 1 222 (sm Kristi ~ ruots Christen),
Streng 1915 NRL 76–77 (sm kristillinen < ruots), Kalima
1952 SlS 149–50 (sm kristitty < ruots kristen, kristna),
SKES 1958 228 (sm (k)ristitä, (k)ristitty nähtäv.
sekamuodostuksia), Häkkinen 1987 ES 119.

krisähti (Lönnr 1874; ESatak), krisäähti,
krisäätti (Satak) ’riita, toraisa kohtaus /
(lautstarke) Auseinandersetzung’
< nr krigsrätt ’sotaoikeus’, vrt. As 1772
»(Oikeudenkäyttöön kuuluvat asiat) HofRätteildä, Krigs-Rätteildä ja kaikilda TuomioIstuimeilda Waldakunnasa päätetään».
Lönnrot 1874 SRS 1 767.

krokotiili (Ikalensis 1659 »Mutamat itkewät
Crocodilein itkua») ’Krokodil’
< nr krokodil ’krokotiili’ (<< kr krokód‰ılos
’id.; sisilisko’).
Lönnrot 1974 SRS 1 768 (sm < kr), SKES 1958 228,
Koukkunen 1990 Atomi 274–75.

krolla (VarsSm Satak Pornainen), rolla
(KPPohjanm Iitti Nilsiä), trolla (Kälviä Ikaalinen)
’naisten päähine, rusetti, rimpsu / Kopfbedeckung
für Frauen, Schleife, Franse’
< nr murt. mm. Sm skrålla, skrolla, skrulla,
skråll ’oljista punottu, (tav.) vanha naisten hattu’,
skråll(a) ’rypistää, rypyttää’.
Wessman Vir 1909 36, SKES 1962 830.

kromi ’(JKrohn 1862) eräs alkuaine, (murt. paik.
LounSm) karkeapintainen nahka / Chrom, grobes
Leder’, krominahka (paik. PHäme ISatak)
< nr krom (<< kr khrYoma ’väri, nahka’).
Lönnrot 1874 SRS 1 768 (sm < kr), Koukkunen 1990
Atomi 275.

kronata, ronata (länsimurt.) ’kaivaa, koluta,
penkoa / graben, wühlen’, kronia, ronia (myös
paik. itämurt.) id., krona (paik. Satak) ’koukku,
väkäpäinen naarausväline’
mahd. ainakin ositt. < nr murt. Sm kråna (=
krona), merk. mm. ’kaivella kepillä jtak’.
SKES 1962 834.

SSA
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< nr murt. Sm gråbonde id.
kronikka ’aikakirja, ajantieto / Chronik’ (Agr
Cronikan kirian, Raam 1642 Chrönickä,
Chrönikän Kirja, Chronican Kirjas ’Raamatun
Aikakirja’)
< nr krönika, mr krönik(a), kronika (mt
krønike < kas kroneke < klat chronica
’aikajärjestystä noudattava historia’ < kr khroniká
mon. nom. a:sta khronikós ’aikaan kuuluva’,
sanasta khrónos ’aika’).
Streng 1915 NRL 77 (sm < mmr vur jne. < kas < klat, vrt.
kr), SKES 1958 228.

krooka (paik. PPohjanm Peräp), rooka (paik.
EKarj KPPohjanm Peräp), krookka (paik. Satak ja
Häme) ’lasten t. naisten päähine / Kopfbedeckung
für Kinder od. Frauen’
< nr kråka id.
SKES 1962 837.

krookka ’koukku (Lönnr 1874; etup. Satak
EHäme), kuokka (hajat. länsimurt.) / Haken,
Hacke’, rookka (hajat.) ’kolmipiikkinen kuokka’,
krookki, rookki (Peräp TornLaakso) ’haka’, rooki
(KPohjanm) id., ruokki (etup. Savo) ’oven haka,
säppi’, krookata (Satak) ’koukata, siepata’,
krookkia (laajalti länsimurt.) ’sorkkia, kuokkia’,
rookita (paik. PPohjanm) ’panna ovi hakaan’
< nr krok ’koukku; mutka’, mr kr%oker
’koukku, haka; koukkuaura’.
Lönnrot 1874 SRS 1 768 (sm krookka < ruots), Lönnrot
1886 Lis 71 (sm krookki < ruots), Karsten 1943 FmS 9:2
226, SKES 1958 228–29, 1962 837, 1969 871.

krooppi (Agr Cropi, ill. Cropihin, Gropihin, Schr
1637 crooppi; etup. VarsSm Satak EPohjanm)
’kuoppa / Grube’, rinn. rooppi, (k)roopi,
(k)rooppa, (k)rooppu (länsimurt.), kruoppi (Lönnr
1874; paik. itämurt.), ruoppi, ruoppa, ruoppu
(itämurt.)
< nr mr grop, mn gróp id.
Lönnrot 1874 SRS 1 768 (sm krooppi < ruots), 770 (sm
kruoppi < ruots), Streng 1915 NRL 77, Karsten 1915 GFL
159, 167, SKES 1958 229, 1962 837, 1969 873.

kroopuntti (LUus), -punti (myös paik. VarsSm)
’maruna, Artemisia vulgaris / Gemeiner Beifuß’

kroosi, kroossi, roos(s)i, krossi (länsimurt.)
’rintaneula, -solki; kaulus, kaularöyhelö /
Anstecknadel, Brosche; Kragen, Halskrause’
< nr krås ’röyhelö, poimukaulus’ (< saks
Krause).
Saarimaa 1919 Selityksiä 29, Karsten 1936 FmS 4 522,
SKES 1969 842.

kroppa (Lönnr 1874; länsimurt.), roppa (paik.
länsimurt.), kroppi (Verml Peräp Länsip), roppi,
(k)ruppi, ruppa (PSm) ’ruumis, ruho / Körper,
Tierkörper’
< nr kropp, mr kropper jne. id.
Lönnrot 1874 SRS 1 769, Karsten 1936 FmS 4 522, SKES
1958 229, 1962 839.

kropsu (LönnrLis 1886; etup. Pohjanm)
’veriohukainen, pannukakku /
(Blut)pfannkuchen’, krupsi, rupsi (Uus) ’palttu
tms.’
< ruots kropps-, yks. g. s:sta kropp
’mykykeitto, veripalttu’.
Karsten 1936 FmS 4 522.

krossi1 (Lönnr 1874; laajalti länsimurt.), rossi
(myös itämurt.) ’12 tusinaa / Gros, 12 Dutzend’
< nr vur gross id. << ransk grosse f. ’iso’:
douzaine grosse ’krossi’, oik. »iso tusina». Vrt.
krossi2.
Lönnrot 1874 SRS 1 769 (sm ~ saks), Karsten 1936 FmS 4
522 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 302, SKES 1969 843.

krossi2 (Lönnr 1874; paik. länsimurt.), rossa
(paik. IUus) ’tukku, epämääräinen suuri erä,
joukko; marjaterttu / Haufen, unbestimmte große
Menge; Traube’: myydä (k)rossissa, krossata
(paik. länsimurt.) ’ostaa t. myydä paljon
kerrallaan’
< nr gross ’tukku’: sälja i gross ’myydä
tukuttain’ < ransk gros ’iso’: en gros ’tukuttain’.
Vrt. krossi1.
Karsten 1936 FmS 4 522, Hellquist 1939 SEO 302, SKES
1969 843.
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krotti (Lönnr 1874; VarsSm Satak) ’(huono)
vaatekappale, räsy, riepu; laiha mitätön ihminen /
Lumpen; magerer, unbedeutender Mensch’
< nr murt. Sm skrott, merk. mm.
’terveydeltään t. jäseniltään heikko olento,
raukka’.
Karsten 1936 FmS 4 522.

krouvari (asiak. 1584 krouwari, krowari;
EPohjanm Nakkila), rouvari (hajat.) ’kapakoitsija
/ Gastwirt’
< vur krogare, mr kroghare id. (< kas kr%oger).
Streng 1915 NRL 77, Karsten 1936 FmS 4 522, SKES 1958
229.

krouvi1 (Agr »Colmeenkrouwijn»; us.
länsimurt.), rouvi (Gan 1787) ’kapakka /
Gastwirtschaft’
< nr krog, mr krogher id. (< kas kr%och, kr%uch).
Renvall 1823 SSK 1 222 (sm < ruots), Lönnrot 1874 SRS 1
769 (~ myös saks Krug), Streng 1915 NRL 77–78, Karsten
1936 FmS 4 522, SKES 1958 229.

krouvi2 (1749), rouvi, (k)ruovi (eri variantit murt.
yl.) ’karkea, järeä, paksu / grob’
< nr grov id., mr gr%over (< kas grof, gr%ov-).
Renvall 1823 SSK 1 222, Karsten 1936 FmS 4 522, SKES
1958 229.

krunni, runni (etup. PPohjanm), kruntti (paik.
Satak) ’kari, matalikko / Klippe, Untiefe’
< nr grund, murt. Sm grunn id.
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pohjaväri’ (molemmat < saks Grund), au gruntti
’rakennuksen perustus’ < ven.
Lönnrot 1874 SRS 1 770 (sm < ruots), Karsten 1936 FmS 4
522, SKES 1969 867 (au < ven), Nirvi 1971 InkS 208–09
(ink < ven t. vi).

kruppana (JuslP, Gan 1786), kroppana (Gan;
melko laajalti länsimurt.), ruppana, roppana
(paik. myös savmurt.) ’verestä ja ruisjauhoista
paistettu ruoka, palttu, verileipä / Gebackenes
aus Blut und Roggenmehl’
< nr murt. Sm kroppan, kroppon, kroppa
’veripalttu, verileipä, myky’.
Karsten 1915 GFL 254, SKES 1958 229, 1962 839, Talve
1974 Sananj 16 58, 68 (sm sanojen levikkikarttoja).

krupu1, rupu, krupa, (k)ruppu, kropu, rop(p)u
(As 1729 yhd. Krupuliecka; yl. muualla paitsi
Verml KPohjanm ja Peräp) ’(tallin, hevosen)
seimi / Futterkrippe’
< nr krubba, murt. Sm krobb, mr krubba,
krobba (< kas krubbe) id.
Renvall 1823 SSK 1 222, Wessman 1936 FmS 4 27, SKES
1958 229, 1962 839.

krupu2, rupu (paik. KPohjanm), krupi (paik.
Uus) ’ullakkokomero / Dachkammer’
< nr skrubb ’komero, koppi, rojukammio’,
murt. Sm skrubbu ’nurkka’.
SKES 1969 878.

krutti, rutti (KaakkHäme) ’sammakko / Frosch’
< nr groda id.

Karsten 1943 FmS 9:2 227, SKES 1969 863.

krunti (Lönnr 1874; laajalti murt.), rinn.
(k)runtti, runti ’perustus, kivijalka; pohjaväri;
maakappale; sisu, (luja) luonne / Grund,
Fundament; Grundfarbe; Stück Land; Ausdauer,
(starker) Charakter’, (k)runtata, runnata ’pohjata,
pohjustaa (esim. alusmaalilla)’
< nr grund ’pohja, perustus; pohjaväri; maaalue, maa; peruste, syy, periaate’, grunda
’perustaa, pohjata’ jne. — Ink kruntti ’maa,
maaperä, maapalsta’ < vi krunt ’tontti, palsta;
pohjamaali’ t. ven grunt ’maaperä, pohja;

kruuhu (JuslP, Gan 1786), kruuva, kruuvu,
kruupu, kruhu, kruho, kruu, (k)rupu (melko
laajalti länsimurt., eräät variantit nykymurt.
tuntemattomia) ’takassa uunin edessä oleva hiilija tuhkasyvennys; kaivos, kuoppa / Vertiefung vor
dem Backofen für Glut und Asche; Grube’
< nr gruva ’kaivos; (murt.) uunin t. lieden
edessä oleva syvennys, johon hiilet kerätään;
tulisija (takassa)’ (< kas gr%uve ’syvennys;
kuoppa’).
Renvall 1823 SSK 1 222, Karsten 1936 FmS 4 524, Mark
1949–51 FUF 30 75, SKES 1958 229.
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kruunata (Agr »Jotca – – Crunasit sinun
Orientappuroilla»), kirjak. merk:n (hajat.
kaikkialta) ohessa merk. myös ’vaata mittoja (yl.);
pukea morsian (etup. KaakkHäme) / krönen;
eichen; die Braut kleiden’ ~ ka kruunata
’kruunata, vaata’ (< sm)
< mr krona ’seppelöidä, kruunata (myös
kuv.)’. Ks. kruunu.
Streng 1915 NRL 78, Karsten 1936 FmS 4 523, SKES 1958
229.

kruunu (Agr Crunu, cruno, krunu jne.; yl.)
’hallitsijan, morsiamen päähine; hallitus, valtio;
tietty rahayksikkö / Krone’ ~ ka kruunu
’(vihki)kruunu; valtio, valtiovalta’ (< sm)
< nr krona, nr murt. Sm kr%uno, mr krona,
kruna ’seppele; kruunu; tonsuuri; hallitus, valtio
(jo 1300-luv.); rahayksikkö (rahassa olevan
kruunun kuvan mukaan)’ < kas kr%one, kr%une <<
lat corona ’seppele, kruunu (kukista, lehvistä,
metallista)’ < kr kor%Fon%e ’kiehkura, seppele’.
Ruotsista myös vi (1700-luvun alkup.) kruunu
(cruno) ’hallitus’. Sen sijaan vi kroon (g. -i)
’kruunu, seppele’ < saks Krone, kas kr%one.
Myöhempi laina nr krona sanasta on kruuna
’se metallirahan puoli, jolla on kruunun kuva’
(heittää kruunaa ja klaavaa t. kruunaa ja ristiä,
vrt. nr spela krona och klave: rahan toisella
puolen oli kruunun, toisella puolen ristiin
pantujen nuolien kuva).
Renvall 1823 SSK 1 222 (kruunu < ruots krona), Streng
1915 NRL 78 (+ ka; vi < kas), Karsten 1936 FmS 4 523,
SKES 1958 229.

kruusata, ruusata (Pictorius 1622; länsimurt.,
paik. itämurt.) ’kähertää hiuksia; poimuttaa,
rypyttää; koristaa, koristella; kursailla / kräuseln,
fälteln; verzieren; sich zieren’, (k)ruusailla
’koristella; kursailla; mielistellä, maanitella’,
(k)ruusi ’koriste; leivän koristeluväline; kursailu’,
(k)ruusa, (k)ruusu ’koriste; koristelu,
koristekuvio’ ~ kaP kruu«sata ’koristaa
leikkauksilla’, kruu«soaƒlƒla id. (< sm)
< nr krusa ’kähertää, poimuttaa; uurtaa,
koristella (esim. leikkauksilla)‚ kursailla,
kainostella’, krus ’koriste, koru; leivän
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koristeluväline; kursailu’, murt. krusa ’koristelu
(esim. leivässä)’, kr%uso (Sm) ’ryppy, poimu;
koristelu (leivässä); leivän koristeluväline’. —
Sm (k)ruusu-, ruusi-, (k)ruus-, ruusa-, ruusin-,
ruusinkihöylä, -hövel(i), -hevel(i) ’koristeluhöylä’
< nr krus- t. krusningshyvel id. Ks. myös
kursailla.
Renvall 1823 SSK 1 223 (sm kruusata < ruots krusa; sm
kruusi < ruots krus), Karsten 1936 FmS 4 523, SKES 1969
890.

kruusi, ruusi (Agr crwsi, crusi; us. murt.)
’ruukku, saviastia / Krug, Tongefäß’
< nr mr krus ’kivi-, saviastia, lieriömäinen
astia’ (< kas kr%us, kr%os ’juomakannu, ruukku’ > vi
kruus id.).
Ihre 1769 Gloss 1 1167 (sm ~ ruots), Renvall 1823 SSK 1
223, Streng 1915 NRL 79–80 (vi < kas), Karsten 1936 FmS
4 524, SKES 1958 229.

krykky ’kainalosauva (Lönnr 1874; Satak
VarsSm); korilo, jolla uunista hiilet vedetään
(Lönnr), kyttyrä(selkä) tms. (etup. EPohjanm) /
Krücke; Buckel’, kryky (Satak VarsSm)
’kainalosauva’, krykkä (VarsSm LUus) id.
< nr krycka ’kainalosauva; sakara’, mr
kryk(k)ia ’käyrä sauva, kainalosauva’ jne. — Sm
krykkypaalit (Lönnr 1874; Satak
lähiympäristöineen) ’kuuliaiset, kuuliaiskestit’ <
nr murt. Sm kryckdans, kryckkalas, krycka id.,
nämä ovat ensimmäisenä kuulutuspäivänä pidetyt
kestit ja tanssit, joissa morsiamelle annettiin
nauhoilla ym. koristettu keppi, alk. kainalosauvat,
koska hänet muka oli pudotettu saarnastuolista,
jolloin jalka oli katkennut.
Lönnrot 1874 SRS 1 773 (sm krykky < ruots), Karsten 1936
FmS 4 524, SKES 1958 229.

krympätä (LounSm EPohjanm) ’kuroa, ommella
huonosti; kutistua / zusammenziehen, schlecht
nähen; einlaufen’
< nr krympa ’kutistua, kutistaa, vanuttaa’.
Karsten 1936 FmS 4 524.

kryssätä, ryssätä (Stjerncreutz 1863),
(k)ryyssätä, krysätä (laajalti länsimurt.) ’luovia;
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tehdä jtak vaivalloisesti / kreuzen; mühsam etw.
tun’
< nr kryssa ’luovia’ (> vi murt. krüssama id.).
Lönnrot 1874 SRS 1 773 (sm < ruots), Ariste 1933 ERL 68
(vi < ruots), Karsten 1936 FmS 4 524, SKES 1958 229.

kryypätä (paik. länsimurt.) ’tunkeutua, ryömiä,
(kuv.) imarrella, mielistellä / kriechen;
schmeicheln’
< nr krypa ’madella, ryömiä, kontata’.
Karsten 1936 FmS 4 524.

kräkylä (LönnrLis 1886; paik. EKPohjanm),
kräkkylä (paik. EPohjanm) ’monihaarainen
kuontalopuu (rukissa); leipien kuivausteline /
mehrarmiger Spinnrocken; Trockengestell für
Brote’, kräklö (Lönnr 1874; paik. VarsSm)
’olkatanko, kuontalopuu’
< nr kräckla, murt. kräkla ’härkin;
koukkusauva; (murt.) monihaarainen
kuontalopuu’, murt. Sm kräkil ’oksainen puu’,
kräkklo ’kuontalopuu’, johd. sanasta krake
’haasia; ripustusorsi; (murt.) kuiva oksa,
patakoukku jne.’. Tähän ruots sanasikermään
palautuvia lyhentymämuotoja ovat ilm. kräki
(Eurén 1860), kräky, kräkky, kräkkä, krääkki,
krääkky, krääkkä (LounSm, ositt. myös
Pohjanm) ’kuontalopuu; risu, kuiva oksa’, eri
varianteilla myös merk. ’heinäseiväs,
perunakuokka; koukku, karsittu puu, seiväs,
leipien kuivausteline’, mahd. myös kräksy
’kuontalopuu; kuiva oksa, risu; heinäseiväs;
perunakuokka’, kräksi ’id.; käsihara; uittohaka,
keksi’, kräksä ’perunakuokka’.
Karsten 1936 FmS 4 524–25 (sm kräkylä, kräkky < ruots),
SKES 1958 229–30 (myös sm kräksi, kräksy mahd. <
ruots).

kränni (Renv 1823), kränt(t)i (paik. VarsSm)
’kuja, syrjäkatu / Gasse’
< ruots gränd id.
Renvall 1823 SSK 1 223, SKES 1958 230.

krävätä1 (: krävään; Lönnr 1874; etup. Satak)
’kaivaa, kovertaa / graben, aushöhlen’
< nr gräva ’kaivaa’.
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Lönnrot 1874 SRS 1 775.

krävätä2 (: krävään; EKPohjanm) ’karhuta,
velkoa / anmahnen’
< nr kräva ’vaatia, velkoa’.
Karsten 1936 FmS 4 525.

kräädätä (Lönnr 1874; länsimurt.), räädätä,
skräädätä (Schr 1637 skrädätty leipä) ’lestä
jauhoja, puhdistaa jauhot kuorista; nirsoilla,
hylkiä ruokaa / Mehl sieben; beim Essen mäkeln’,
kräädi-, (k)räätijauhot ’lestyjauhot’, kräädi
(Satak) ’nirso, vaativainen’
< nr skräda ’lestä jauhoja; hylkiä ruokaa’.
Karsten 1936 FmS 4 525, SKES 1958 230.

krääli (Lönnr 1874) ’tora, riita / Zank’, kräälätä
(Lönnr; paik. Satak ja PSm), räälätä (Kain)
’riidellä, torailla, rähistä’, kräälinki (Länsip),
räälinki (paik. Kain) ’riita’, kreelata (LounSm)
’haastaa riitaa’, kreelinki (paik. Häme)
< nr gräl ’tora, riita’, gräla ’riidellä, torua,
sättiä’.
Lönnrot 1874 SRS 1 775, SKES 1969 922.

kräämi (Lönnr 1874; länsimurt.), räämi (etup.
Häme), kreemi (Lönnr; hajat. länsimurt.), reemi
(KaakkHäme, paik. itämurt.), reimi (paik. Häme
ESavo PKarj) ’luumu-, marjakiisseli, -keitto,
kermavaahdolla koristeltu marjapuuro / Creme,
Beeren-Grießbrei mit Schlagsahne’
< nr kräm ’kiisseli’ (< ransk crème ’id.,
kerma’).
Lönnrot 1874 SRS 1 775, SKES 1969 922.

kräämä (Gan 1786; VarsSm Satak KPohjanm;
Ljungo 1601 krämä), räämä (Gan; paik. PSm,
itämurt.), kraama (As 1757; EPohjanm, hajat.
muualtakin länsimurt.) ’rihkama / Kram’,
kräämäri (Agr) ’kauppias’ ~ ka reämä
’sekalainen tavara’ (< sm räämä)
< nr mr kram, murt. myös krÜJam ’rihkama’.
Renvall 1823 SSK 1 223 (sm kräämä < ruots), Lönnrot
1874 SRS 1 761 (sm kraama < ruots), Saxén Vir 1898 9 (sm
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räämä < ruots), Karsten 1936 FmS 4 525, SKES 1958 230,
1969 922 (sm > ka).

krääppi (Lönnr 1874; melko laajalti länsimurt.)
’jäte, tähde, roska / Rest, Abfall’, krääppä (paik.
länsimurt.) id.
< nr skräp ’roju, romu, törky’.
Lönnrot 1874 SRS 1 775.

krönsiskä (melko laajalti länsimurt.),
rönsiskä, (k)röönsiska, kröönsisko (et. Pohjanm)
’vihervarpunen / Erlenzeisig’
< nr grönsiska, murt. Sm grönsisko id.
Karsten 1943 FmS 9:2 230, SKES 1969 932.

krööni (Gan 1788; paik. PPohjanm), rööni
(KPPohjanm PKarj), ryöni, rööninen, ryöninen
(savmurt.) ’vihreä (us. erityisesti maalatusta
vihreästä väristä) / grün (bes. von irgendwo
aufgetragener Farbe)’, röönä (paik. PPohjanm)
’nurmikko’
< nr grön ’vihreä’.
SKES 1969 932.

ku- interr. ja rel. pronominivartalo /
Pronominalstamm: kuka (Agr; yl.) ’wer’, kuhun,
kussa, kusta, kunne, kunnes, kulloin (harv.)
’milloin’, kun, kuin, kuten, kutta (vanh.) ’kuin;
jotta; kunpa’, kukin, kuitenkin, kumpi, kumminkin,
kumpainen jne. ~ ink ku-: kuhu, kus, kust, kunne;
ku(i) ’kun; kuin, kuinka’, kuin ’kuinka, miten,
kuten’, kunis ’niin kauan kuin’, kumpa ’kumpi;
joka, mikä’ jne. | ka ku, mon. kut ’kuka, mikä;
joka, jokin’, ess. kuna, partit. kuta, paikallissij.
kus(sa), kus(ta), kuh(u); kunne; kuin, kun; kuni
’kunnes; niin kauan kun, ennen kuin’, kuka, kuki
’kukin’, kuitenki, kumpi, kumpaine | ly ku, kun
’kun, kuin, niin kuin, koska’, kui ’kuin, kun,
kuinka, koska’, kuhu, kuhe ’mihin, johon’, kunna,
kunne ’mihin, minne’, ku7ni ’kunnes, kun, niin
kauan kuin’, kus ’missä, mistä’, kuga, -l ’missä,
mistä’ | ve ku ’kun’, kuna ’kunne, minne’, ku7ni
’kunnes, niin kauan kuin’, kus ’missä’, kut ’kuinka,
kuin, kun’ | va ku-: kuh%(e ’mihin’, kussa, kus
’mistä’, kumpa ’joka (rel.)’ | vi ku-: kuhu ’mihin’,
kus ’missä; jossa; mihin’, kust ’mistä; josta’, kuda,
-s, kuida, –s, kut ’kuinka, kuten, niin kuin’, kui

K 458

’kuin, niin kuin; kun, koska; sitten kun‚ miten’,
kuna ’koska, milloin; kun, kun taas; samalla
kun’, kumb ’kumpi’ | li ku ’jos; kun; että; kuin’,
kui, kuC i ’kuinka; kuten; mitenkään’, kun5a
’milloin’, kus ’missä; mihin’, kust ’mistä’ jne.
= lpV k%u (g. kon) ’kuka, joka’, Kld mon. nom.
kogg, akk. kojd, N go-, In ko-: N gosâ, In kuuz
’minne’, N gost, In kost ’missä, mistä’; E guh, Pi
ku, ko, Lu kå, N go, In ko, ku ’kun; kuin; jos’, E
guktie, N govt ’kuinka’ jne. | md ko-, ku-: E kozo,
kozoj, kozo7n ’mihin; johon’, E kosto, M kosta
’mistä; josta’, E koda, M koda, kÄqda ’kuinka;
kuten; jos; kun, kuin’ jne. | tvserL kÄq-: kÄq«s, kÄq«skÄq, I
ku-: ku«s, ku«skÄq ’mihin’, L kÄqtse, I ku/ze ’kuinka’, L
kÄqdÄq, U kudÄq ’kuka; mikä‚ joku’ jne. | votj ku-: ku
’kun, milloin’, kud, kudiz ’mikä; muutamat’, kuke
’kerran, joskus; kun, milloin’, k(e: k(e7na ’paljonko’,
k(et«se ’millainen; miten’, k{i-: k{it{in ’missä’, k{iti/s
’mistä’, k{its{i, k{it/si ’mihin’, k{i/z{i ’kuinka’ jne. | syrj
ko-, k(e-, k{i-, ku-: kod, kodi, koda, k(ed, k(eda, kut,
kudik ’kuinka, mikä’, k(en, k(eni ’missä’, k{it(en id.,
k{i/s, k{it{i/s ’mistä’, k{id'/z, kud'/z, k{id'/zi, kid'z/ {i, kud'z/ {i
’miten, kuinka’, kut«s(em, k{it«s(em ’mikä, millainen’
jne. | vogE kan, I xon, xan, L kon, P x%onka ’kuka’,
E k%on, I x%un, L k%un, P xu7n ’milloin’, E k5at, I x%ot,
L k%ot, P x%ot ’missä; jossakin’ | ostjI koj{i, E x#ojq, P
x#oj ’kuka’, E xun, P xon ’milloin’, I kot, E x3atan,
P x#ota, x3ata ’missä’, I koƒl ’mistä’, E x3ata, P x#ol
’minne’ jne. | unk ho-: hol ’missä’, honnan, honnét
’mistä’, hova, hová ’minne’, hogy ’kuinka, miten’
jne. || samJr x%una ’missä’, x%ujumC ’kumpi’,
xinƒt/serC ’kuinka’ | Jn k%uC ’minne’, kokohone
’missä’, kuro, kudo ’mistä’, kune, kunne ’milloin’,
k%unoC ’miten’ | T kua, kunie ’mikä’, kuniC 5an
’mihin’, kuninu ’missä’, kunida ’mistä’ | slk kud,
kut, kutte ’kuka’, ku ’minne’, kun ’missä; mistä’,
kutar, kundar ’kuinka’, k%ujem ’jonnekin’ | Km
k5amÄqn ’milloin’, kadeC , kÄqdaC ’miten’, kojqt
’millainen’ | Kb kumine ’montako’, kudegan
’missä’ | M kui ’mistä’, kuna ’missä’. Vrt. ko-,
jonka vastineita voi sisältyä edellä lueteltuihin
etäsukukielten sanoihin, ja konsa.
Ural pron.-vartalolle on esitetty vastineita
useista kielikunnista, esim. ieur *qwuu: m-int k%u,
kuha, kutra, av k%u, kud5a, kusra, alb ku, liett kur
’missä’ jne. Samantapaisia sanoja on mm.
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jukagiirissä: xadi ’mikä’, xon ’missä, minne,
jonne’ ja turk kielissä: uig kali ’jos, kun’, osm
kani ’missä’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Thunmann 1772
Untersuch 91 (sgr ~ latv), Idman 1774 Försök 20 (sm ~ lat
kr), Lindahl & Öhrling 1780 LL 171 (+ lp), Sjögren 1821
GS 1 30 (+ votj syrj; ~ tvsuv ven), Sjögren 1828 (?) GS 1
454 (+ ka tvser), Sjögren 1850 MélR 1 541 (+ li),
Diefenbach 1851 VWGoth 2 596 (+ md; ~ sanskr goot
baski), Boller 1853 SbAW 10 57 (+ ostj), Boller 1853
SbAW 12 165, 171 (+ unk), MUSz 1873–81 100 (+ vog),
605 (+ ve), Donner 1881 SamFUgr 244 (+ sam), Nagy 1902
Ethn 13 50 (~ turk mong), Paasonen 1907–09 FUF 7 20 (~
jukag), Winkler 1908–09 IFA 23 64–67 (~ mantVsu-tung),
Collinder 1940 Jukag 72–73 (+ samKm), FUV 1955 26,
145 (~ goldi kor), SKES 1958 230, Bergsland 1959 SUSA
61:2 13 (~ esk aleut), TESz 2 1970 129, MSzFE 1971 289–
92, *Illitvs-Svitytvs 1971 OSNJa 355– 56 (~ seem-haam),
Janhunen 1977 SamWsch 75 (+ samKb M), Häkkinen 1987
ES 120–23, UEW 1988 191–92.

kuha (Schr 1637; yl.) ’kalalaji Lucioperca /
Zander’ ~ ink ka ly ve kuha | vi koha, kuha id.
? < ksm *kuza ? < germ (sk), vrt. nr gös, murt.
gys, mr gius, mt gys.
Ganander 1786 NFL 1 478 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
90 (+ ve), Ojansuu 1911 NphM 13 107–08 (sm < germ
*geusa), Setälä 1912–13 FUF 13 390 (sm < *kuza ? < germ
*gusa), Karsten 1936 FmS 4 525–26 (sm < ksk *guzia-),
Hellquist 1939 SEO 324, SKES 1958 230 (tuskin < sk).

kuharkka (Lönnr 1874; kaakkmurt.)
’emännöitsijä, keittäjä / Haushälterin, Köchin’
~ ink kuhh5arka ’emännöitsijä, kotiapulainen’ |
ka kuharkka ’piika, palvelijatar, emännöitsijä,
keittäjä’
< ven kuhárka ’ruoanlaittaja’.
Lönnrot 1874 SRS 1 777 (sm < ven).
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kuhilas (Schr 1637; yl.), kuhila (Agr mon. nom.
Cuhilat, Martti n. 1580 mon. elat. kuhiloista),
kyhläs (Eurén 1860; ei nykymurt.) ’viljakeko /
Getreidehocke’ ~ ink kuhjalas, kuilas | ka kuhilas,
kuila«s, kuilas, kuhuƒlas, kuhƒlas, kuhƒla«s, kuuƒla«s, au
kyhläs | ly kühläs, kühlas | ve kuhilaz, kuhlaz,
kuhƒläz | va kuhila, (Kukk) kuhjalaz | vi kuhelik,
kuhilik, kuhilas, kuhelas id.
? < germ *sk%uilaz: nr skyl, mr sk%‰yl ’kuhilas’.
Tuskin johd. sanasta kuhja, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 130 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 90 (+ ve), Lindström 1859 KeltGerm 128 (~ ruots
skyl), VW 1 1874 34 (♦ kuhjo), Ahlqvist 1877 SKR 36
(johd., vrt. vi kuhi), Thomsen 1890 BFB 262 (♦ kuhja),
Neuhaus 1908 Sprachlehre 142 (< germ *skuhilaz (?) > nr
skyl), Karsten 1915 GFL 146 (? < kgerm *xuhila-z > ns Hügel
’kumpu jne.’), Rapola Vir 1924 15–16 (kuhilas tuskin ♦
kuhja), Setälä 1934 AASF B 30 568–70 (germ *sk%uilaz >
kuilas; muodon kuhilas -h- sekundaarinen), SKES 1958 231
(ims ? < germ *sk%uilaz, mahd. kuitenkin ♦ kuhja).

kuhja (Lönnr 1874; LSavo KarjKann), kuhjo
(Eurén 1860; Savo) ’heinäkeko, -suova /
Heuschober’ ~ ink va kuhja | vi kuhi (g. kuhja) | li
k%uC i id. (vi > Balt saks Kui, Kuje ’suuri olki-,
vilja-, heinäkeko’, li > latv kuC ija id.)
? < vkgerm *xuzdj5a (vahva f.; vrt. heikko f.
*xuzdj%on > mr hydda ’vaja, suoja’).
Ahlqvist 1856 WotGr 130 (sm ~ va vi), Thomsen 1890
BFB 262 (+ li; vi li > latv Balt saks), Karsten 1915 GFL
145–46 (sm < kgerm *xuh˝io- > ksk *huhja-, goot *huhjakantasanana verbille huhjan ’kerätä, kasata’), SKES 1958
231, Koivulehto 1986 CILT 38 288–89 (ksm *ku«sja <
vkgerm *xuzdj5a).

kuhata (: kuhajaa; Gan 1786), kuhista (Jusl
1745; yl.) ’wimmeln, tuscheln’, kuhina ~ ink
kuhista | ka kuhata ’kuhista, kahista’, kuhissa id.,
kuhineh ’kuhina’ | vi murt. kuhada ’kohista,
kuhista’. — LpKo k%ohh(ad ’kuhista, kihistä
(sääskiä, matoja)’ ? < sm kuhista.
Deskr.-onomat. sanoja.

kuhmu (Jusl 1745; yl.), kuhmo (Jusl; paik.
länsimurt. Sotkamo), kuhma (Lönnr 1874; Kirvu),
kyhmy ’Beule’ ~ ka kuhmu | ly kuhm (mon. -ud, ad) | ve kuhm (g. -un) ’kuhmu, pahka’, (jos tähän:)
kuhmoi, kuhmat«s ’nutipää (lehmä)’ | vi kuhm (g. –i,
–u), kühm (g. -u, -a, -i) ’kyhmy, kuhmu, myhky,
pahka, nyppylä’ (sm kuhma > lpIn kuhme
’kuhmu’).

Ganander 1786 NFL 1 478a (sm kuhina ~ vi kuhhi), Äimä
1919 SUST 45 199 (+ vi kuhada), KKSK 1958 141 (lpKo ?
< sm), SKES 1958 230–31 (+ ka).

J. Krohn 1872 Suomi 2:10 171 (sm ~ vi kuhm, kühm),
Kalima 1915 OLR 135 (+ ka), Kalima 1936 BL 121 (ve
kuhmat«s tuskin tähän), E. Itkonen 1937 FUF 24 267 (sm >
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lpIn), Karsten 1943 FmS 9:2 231 (sm kuhma, -o < kgerm
*xuhma, -o), SKES 1958 231 (+ ly ve).

kuihtua ks. kujua.
kuikistaa (Gan 1783 »kuikistaxen keikistäxen»;
monin paik. länsi- ja itämurt., vars. PSavo PKarj
Kain KPPohjanm Peräp) ’kurkistaa kaulaansa
kurottaen / den Hals recken’, kuikistella (Flor
1702 »Culu cuikistellengin») ~ ka kuikistoa
’kurkistaa, kurkottaa’, kuikissella.
kuikka (Jusl 1745; yl.), kuikko (Lönnr 1874;
melko laajalti etup. länsimurt.; rinn. Gan 1786
myös kuiko) ’vesilintu Gavia arctica; (paik. myös)
kuovi / Seetaucher, bes. Prachttaucher;
Brachvogel’ ~ ka kuikka, g- ’kuikka’, kuikkoa
’äännellä (kuikka, kuovi ja lokki)’ | ly guik,
guikk(e, guikku, kuikk(e ’kuikka’ | vi murt. kuik (g.
kuigu) ’joutsen; hanhen poika’, kuigas (g.
kuika) ’kuovi’ (ims > ven kujka, gujka, kujok,
gujok ’kuikka’, vi ? > latv kuiga ’nokikana’).
Kuikan huutoa matkivia onomat. sanoja, joita
muistuttavat myös lpN murt. guikastak,
skuikastak, skui |kâ ’kuovi; kaakkuri’.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 148 (sm ~ ven), Leskov 1892
‹ZStar 100 (ka ~ ven), Ojansuu 1905 KaÄO 26 (+ ka), B5uga
1911 RFV 66 223 (latv > ims), Kalima 1915 OLR 135 (+ ly
vi; ims > ven; li vi > latv), SKES 1958 231.

kuikuttaa (Raam 1642 »Minä cuicutin nijncuin
Curki»; paik. länsi- ja itämurt.) ’äännellä
valittavasti, valittaa, vaikertaa / piepen, jammern’,
kuikutella ~ ka kuikuttoa ’äännellä (kuikka);
uikuttaa; itkeä’.
Onomat. sanoja, vrt. kuikka.
kuilu ks. kulju.
kuiri1 (Jusl 1745; Satak EHäme sav- ja
kaakkmurt.) ’kuovi; hyyppä / Brachvogel;
Kiebitz’ ~ ka (Suistamo) kuiri ’kuovi’ (? < sm).
kuiri2 (Gan 1786; PKarj PSavo Kain KPPohjanm
Peräp) ’puulusikka, kauha, ammennusastia,
mittalusikka / Holzlöffel, Kelle, Meßlöffel’ ~ ka
kuiri ’omatekoinen soikeapesäinen puulusikka’.
Mahd. sama sana kuin kuiri3, ks. tätä.
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kuiri3 (Lönnr 1874; Satak EHäme kaakkmurt.)
’ruuhi, tasapohjainen vene / Kahn, flaches Boot’,
kuiru (JuslP; VarsSm itäosa) ’pitkä ja kapea
vene’, tähän kai myös kuiru merk:ssä ’soukka,
kapea (paik. länsimurt.); kapea maastokohta
(Satak EHäme)‚ laiha (etup. PHäme)’
? = votj syrj g{ir ’huhmar’ (> ostj k#er, k3Üarq id.)
| vogI koorq, kourq, P xura ’kaukalo’ | ostjI kur{i, E
kurq, P x#urq ’kaukalo, ruuhi’ (obinugr sanat
kuuluvat yhteen) || samJr k%uri ’kaukalo’ (< ostj).
Toivonen 1924 SUST 52 313 (sm ~ ? votj syrj ostj samJr;
samJr ? < ostj), Liimola Vir 1936 313 (+ vog), FUV 1955
26 (sm ~ perm obinugr samJr (? < ostj)), E. Itkonen 1956
UAJ 28 63 (syrj g{ir vaikuttaa deskr.-onomat. sanalta;
obinugr sanat eivät vokaaliedustukseltaan vastaa hyvin sm
sanaa), SKES 1958 231 (sm ~ epäilyksittä perm obinugr),
UEW 1988 196 (samoin).

kuiskata (Jusl 1745; paik. länsi- ja itämurt.)
’flüstern’, kuiskia, kuiskutella (Agr)
< sk, vrt. nr viska, mr hviska, murt. Sm
kv‰ıskra, kw‰ıskra, nn kviskra, mn hvískra ’puhua
hiljaa, kuiskata’.
Moller 1756 Beskr 148, JuslP 59 (? < ruots), Thomsen
1869 GSI 59, Streng 1915 NRL 80, Karsten 1936 FmS 4
526, SKES 1958 231.
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kuisla (Lönnr 1874; kaakkmurt.) ’ajos, paise;
kasvi, jolla ajosta haudottiin / Geschwür; für
Geschwürumschläge verwendete Pflanze’, kuislaajos, -heinä; vrt. myös kuisma (JuslP, Gan 1786;
sav- ja kaakkmurt.) ’ajos, paise’, kuismaheinä, –
ruoho (JuslP), -paise, kuismankukka (Haartman
1765)
mahd. < nr kvissla ’näppylä, nyppylä’.
Toisaalta sanaa kuisma ja sen varianttia kusma
(Lönnr; ei murt.) on arveltu sk lainaksi, vrt. nn
kusma ’sairaus, joka ilmenee kasvojen
turpoamisena, parotitis’.
Lönnrot 1874 SRS 1 782 (sm kuisla ~ ruots kvissla), Falk &
Torp 1903 EO 426 ja Setälä 1912–13 FUF 13 395
(molemmat epäillen sm kusma, kuisma ~ nn kusma),
Marstrander 1928 NTS 1 152 (sm kusma, kuisma mahd. <
goot), Reichborn-Kjennerud 1942 NTS 12 225 (sm
kuisma < joko nn kusma tai nr murt. kusma, kôsma
’parotitis’).

kuisti (VR 1644; yl.) ’porraskatos, eteishuone,
portaat, rappuset / Vorbau, Vorraum, Treppe’
< nr kvist: förstugukvist id., 1538 qvist, nn kvist.
Renvall 1823 SSK 1 226, Thomsen 1869 GSI 59, Karsten
1905 ANF 22 185, Setälä 1912–13 FUF 13 391, SKES
1958 231.

kuitata (WK 1703; yl.) ’quittieren’ (sm > ka
kuitata ’maksaa, kuitata velka’ ja > lpN murt.
(Qvigst) guitedet ’maksaa velkansa huonoilla
tavaroilla’)
< nr kvitta, mr qvitta ’vapauttaa; kuitata’ jne.
(< kas quiten, quitten), ks. kuitti.
Renvall 1823 SSK 1 226 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
182 (lp < sm), Setälä 1912–13 FUF 13 391, SKES 1958
231.

kuitti (Agr; yl.) ’loppuun suoritettu, tasassa
oleva, selvä, vapaa jstak; kirjallinen todiste jstak
suorituksesta / quitt; Quittung’ (Agr »tekepi meite
– – Perkelen – – wallasta iuri quitixi», »Jos he
quittit heiste olisit», Martti n. 1580 quittikirians)
~ ka kuitti ’kuitti, kirjallinen maksutodiste; kuitti,
maksettu, tasassa oleva, selvä; velkansa
suorittanut, välinsä selvittänyt’ (< sm)
< nr kvitt, mr qvitter, qwit jne. ’turvallinen,
varma; vapaa, turvattu (jltak), vapautettu (jstak),
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kuitattu’ jne. (< kas qu‰ıt jne. << klat quittus,
quitus < lat quietus ’rauhallinen, levollinen’), nr
kvitto, kvittobrev, mr quitobref ’todistus maksun
saamisesta’.
Renvall 1823 SSK 1 226 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF
13 391, Streng 1915 NRL 80–81 (+ ka), Karsten 1936 FmS
4 526, SKES 1958 231.

kuitu (Jusl 1745; yl.), kuito (paik. EPohjanm
Satak) ’pellavan, hampun syy / Flachs-,
Hanffaser’ ~ ink kuito, kuitu ’kuitu’ | ka kuitu | ly
kuid, kuidu (pellavan) | ve kuid ’kuitu,
aivinapellava’ | va kud'ju, t«siuto, (Kukk) kuito
’kuitu’ | vi kiud (g. kiu) ’kuitu, syy, säie’ (sm >
lpIn kujda ’kuitu (hampun)’, Ko k%oid(a«z ’haiven,
parranhaituva’).
Votj kud«z ’pellavakuontalo’, ku«z ’id.,
(hamppu-) rohtimet’ ei äänt. vaikeuksien takia
voine kuulua tähän.
Ahlqvist 1871 KO 38 (sm ~ ve), Setälä 1902–03 FUF 2 221
(+ vi; ~ votj), Toivonen 1928 FUF 19 99 (+ au va), SKES
1958 231 (+ ly; votj yhdistetty epäilyksittä), T. I. Itkonen
1968 SUST 145 66 (lp < sm), UEW 1988 675 (votj
yhdistetään tähän olettamalla sananalk. k:n aiheuttamaa
sporadista *{i > u muutosta).

kuiva (Agr; yl.) ’trocken’, kuivaa, kuivata,
kuivettua, kuivua ~ ink kuiva, kuiv5a ’kuivaa,
kuivua’, kuivata, kuivatt5a | ka kuiva, kuivoa
’kuivaa, kuivua’, kuivata, kuivattoa, kuiveta | ly
kuiv((e), kuivada ’kuivua’, kuivata | ve kuiv, kuida
(prs. kuivab) ’kuivaa’, kuivata | va kuiva, kuiv5a,
kuivatt5a | vi kuiv (g. -a) ’kuiva; laiha; kuivuus’,
kuivada ’kuivaa; vetäytyä kokoon’, kuivatada
’kuivattaa’ | li k%uja ’kuiva’, kuijq ’kuivaa’, k%ujastq
’kuivattaa’
? = lpR kuife, kuiwe, Lu kui´f%e, kuffi ’tyhmä’
(jos lp sana kuuluu tähän, niin se on < sm) | ostjI
k#ojqm-, E P x#ojqm- ’vähetä, laskeutua (vesi)’.
On myös arveltu, että ims sana olisi < germ
*kwiwa ’elävä’ tai jo < esigerm *gwiwo- tai ieur
*gwuiwuo-, jolloin myös ostj sana, jos se kuuluu
tähän, voisi olla ieur alkuperää. Selvät
merkitysparalleelit kuitenkin puuttuvat.
Ganander 1786 NFL 1 483 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), Thomsen
1890 BFB 53 (+ li), SKES 1958 231 (+ ka ly ? lp ? ostj),
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Koivulehto 1983 NphM 84 66–73 (ims < germ t. sgr <
esigerm t. ieur), Häkkinen 1987 ES 121, UEW 1988 196–
97 (?? lp ostj).

kuja (Agr; yl.), kujo, kujaset, kujoset ’kahden
puolen aidattu tie, tanhua, sola (kahden
rakennuksen välillä); karjatarha; navetan ja
rehuladon välinen vaja / Weg zwischen zwei
Zäunen, Allee, Gasse (zwischen zwei Gebäuden);
Pferch; Schuppen zwischen Viehstall und
Scheune’ ~ ink kuja ’ulkosuoja, jota on käytetty
myös ihmisten ulostuspaikkana;
karjarakennuksessa oleva tanhua’ | ka kuja, kujo |
ly ve kujo ’kuja’ | va kuja ’katu, kyläkuja’ | vi murt.
kuja ’kyläkuja, rakennusten välinen sola’ (? < sm)
< ksk *kw‰ıj5a, vrt. nr murt. kvi, kvia, k%‰yo
’karjatarha, -aitaus; pieni pelto- t. niittytilkku,
aidattu peltotilkku’, kviar, kväjar ’kahden puolen
aidattu kapea ajotie’, nn kvi(e) ’karjatarha, aitaus’, mn kví id. — Samasta lähteestä, ehkä sm
välityksellä, myös lpLu kådj%e ’poroaitaus;
aurinkoa t. kuuta ympäröivä kehä’, kudj%e ’katu’,
N murt. goggje ’karja-aitaus’, guggje ’aukko,
kulkutie, etenkin kahden aidan välinen; tieaukko
metsässä’.
Brenner 1716 Kirje 260 (sm ~ germ), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (sm ~ va), VW 1 1874 66 (+ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
76 (sm ~ lp guggje), Paasonen 1896 KielLis 43 (lp goggje <
joko suoraan sk kuí t. sm välit.; sm kuja olisi merkityksessä
’Pferch’ sk lainasana, mutta erheellisesti kuja ’Gäßchen’ md
ki ’tie’ sanan vastine), Karsten 1911 NphM 13 182 (sm kuja
< kgerm *kw‰ıj5a), Karsten 1915 GFL 131 (+ ka), Kettunen
1922 LVeHA 2 22 (+ ve), Karsten 1936 FmS 4 526 (sm <
ksk), Qvigstad 1944 LpSted 32 (lp guggje < sm kuja),
SKES 1958 231–32 (+ ly; sekä lp goggje että guggje < sk,
ehkä sm välit.).

kuje (Jusl 1745; ei VarsSm eikä Uus) ’konsti,
temppu, ilve / Streich, Posse, Scherz’, kujava
(kaakkmurt.) ’kuje, (huono) tapa; kujeilija, ilkeä
ihminen’, kujave ’huono tapa’, kujehtia,
kujehdella (Agr cuiechteleuat), kujeilla ~ ka
kujeh ’kuje, juoni’, kujehtie, kujehella | ? ve kuju
’heijastus, –kuva’ | ? vi kuju, koju, kojo ’kuva,
kuvapatsas; hahmo, muoto, asu’
? = md koj ’tapa, käytäntö, tottumus (etenkin
huono), elintapa’ | tvserI kojÄqs« ’miellyttävä,
mallikelpoinen, iloinen käytöstapa’ (jos sana on
sama kuin L kajÄqs« , I kojÄqs« ’vallattomat kujeet,
vallattomuus, nuorekas kevytmielisyys (L),
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vallattomuus, ilveily, kerskailu (I)’, niin se ei
kuulu tähän) | vogE k{ej-: k{ejtql, I L kojtql, P
xojtql ’(jnk) tavoin, niin kuin, kuten’. — Votj
kad', kad'ik, kajik ’kaltainen, samanlainen; kuin,
kuten, niin kuin’ ja syrj kojd, kod' id. tuskin
kuuluvat tähän.
Paasonen 1909 MdChr 80 (sm ~ md), Liimola 1946 FUF 29
174 (+ vog), FUV 1955 91 (sm ? ~ md vog), SKES 1958
232 (sm ? ~ ve vi md tvser votj syrj vog), Lytkin & Guljajev
1970 KESK 127 (perm sanojen kuuluminen ims sanojen
yhteyteen epäiltävää), EEW 1982–83 1022–23 (vi kuju
sanan vastineita voivat olla muut paitsi tvser kojÄq«s), UEW
1988 195 (md votj syrj vog sanat kuuluvat yhteen, ims
epävarma; tvser ei tähän).

kujeri, ku(v)eri ks. kuuja.
kujua (JuslP; PKarj Kain PPohjanm) ’sairastella,
kuihtua, näivettyä, kitua / kränkeln, abmagern,
siechen’, ? kuihtua ~ ka kujuo ’kuihtua, laihtua,
sairastua, kitua’.
Hakulinen 1941 SKRK 1 247 (kuihtua, vrt. kujua).

kukertaa (JAFrosterus 1764; useimm. murt.),
kudertaa (Agr »Cudersin ninquin Mettinen»),
kujertaa (JuslP), kuhertaa (esim. teeri,
kyyhkynen) ’girren, kollern (z. B. Birkhuhn,
Taube)’, kuherrella ~ ink kuherrella ’(linnusta:)
olla soitimella’ | ka kujertoa ’kujertaa, laulaa’,
kukertoa ’kukertaa, kuhertaa (vars. teeri)’ | ly
kukertta ’kuhertaa’, kukurta ’kukertaa, kuhertaa’ |
ve kukerta ’kukertaa’.
Onomat. sanoja kuten samaa merkitsevät va
kudrutt5a | vi kudrutada | li kuC ddqrtq; huom.
myös vi kudres | tvserL kqdqr, I küdÄqr, küdür |
ostjP k#utqr¥ı, k#utqr ’teeri’.
Ganander 1786 NFL 1 484 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (va kudrutt5a ~ vi), Toivonen 1927 FUF 18 188 (vi
kudres ~ tvser ostj), Kettunen 1938 LivW 159 (vi ~ li),
SKES 1958 232 (+ ly ve), UEW 1988 231 (vi kudres ? ~
tvser ostj).

kukistaa (Agr; hajat. laajalti murt.) ’kaataa,
kumota, kellistää; saattaa vastustuskyvyttömäksi,
lannistaa / (um)stürzen; niederschlagen,
bezwingen’ (Agr »He ouat – – sinun Altaris
cukistaneet»; »Wanhurscaudhen te mahan
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cukistat»), kukistua ~ ka kukistoa ’kaataa,
kukistaa’, kukistuo ’painua alas, kallistua, mennä
riipuksiin; luhistua, kaatua; kuihtua’ | ve
kuki«stada ’kaataa, työntää kumoon’, kuki«studa
’kompastua, langeta’ | ? vi murt. kugistada
(Kuusalu, ? < sm) ’kaataa; läikyttää, loiskuttaa’
(mahd. sm > lpIn kuha«sti∞d ’kuluttaa toisen tavaraa,
köyhdyttää toinen’). — Samaan kantaan kuuluvat
ilm. myös sm (Häme) kukertua ’tuupertua’ ~ ink
kukertua ’kaatua, kellahtaa kumoon’ | ve kukerta
’kaataa kumoon t. nurin’ | va kuk(ert5a id. | vi
kukkuda ’pudota, kaatua’ | li kukkq ’säikähtyä;
kaatua’.
Kettunen 1928 EKO 56 (sm ~ vi kukkuda), Kettunen 1938
LivW 160 (vi kukkuda ~ li), Hakulinen Vir 1948 115 (+ ve
kukiVstuda, kukerta; va), SKES 1958 232 (+ vi murt.
kugistada; sm > lpIn), Hakulinen 1969 SSK 72–73 (vi murt.
kugistada ei tähän).

kukka (Agr; yl.) merk. myös ’lelu; laukki hevosen
t. naudan otsassa / Blüte, Blume; Spielzeug;
Blesse’, jääkukka ’avannon sytemisestä
syntynyt jääkasa’, sytykukka id., kukkanen (Agr
cuckainen, cuckanen), kukkia ’olla kukassa;
poimia, katkoa (esim. tupakan) kukat’, kukoistaa,
kukkea ~ ink kukka, kukkain ’kukkanen’, kukkia |
ka kukka ’kukka; leikkikalu’, kukkaine id., kukkie
’kukkia’, kukki ’armas, kulta’ | va kukka, kukaz
’kukka’, kukitts5a ’kukkia’ | vi murt. (Alutagune)
kuke ’kukoistus’, (Vaivara) kukkane ’kukka’, E
kukk (g. kuku) ’sikiäin; käpy; silmu’, lina-k.
’pellavan sylkky’, jYoe-k. ’lumpeen, ulpukan
hedelmä’, kukk (g. kuka) ’papu’, kuku, kukune
’armas, rakas’, kuketta- ’kukkia’. — Sm > lpN
guk |ka (In) ’kukka’. Vrt. kukku.
Ahlqvist 1856 WotGr 130 (sm ~ va), VW 1 1874 3 (+ vi
kuke), Saareste 1924 LVEM 37–38 (+ ka, vi kukk),
Lagercrantz 1939 LpWsch 346 (lp < sm), SKES 1958 232,
Ariste 1962 ESA 8 16 (+ vi kukkane).

kukkaro (Agr Cuckaro; yl.) ’(Geld)beutel’,
kukan k. ’kukkakupu’, kukkaroheinä ’taskuruoho;
kohokki’ ~ ink ka kukkaro | ly kukkar(o) | ve
kukkor, kukor (g. kukron) | vi kukkur, kukur (g.
kukru), kuker ’(raha-, tupakka)kukkaro’, murt.
lina kuguraC l. kukraC l. kuprad ’pellavan sylkyt’ |
li kukkqrz, kuk5ar ’kulkunen; siemenkota; silmu;
takaraivo’
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mahd. < germ (ksk) *kukaro: mys kochar,
mas kokar, kas koker (> vanh. tansk kaager, nt
kogger ? > mr kogher, nr koger) jne.
’(nuoli)viini’. Toisen, vähemmän todennäköisen
selityksen mukaan johd. sanasta kukka. — Sm >
lpLu kuhkk5ar, N guk |kar ’tupakkakukkaro’, In
kukker ’kirkon kolehtihaavi’; li t. vi > latv kukuri
’pellavan sylkyt’.
Ihre 1769 Gloss 1 1115 (~ germ), Lindström 1859
KeltGerm 107 (< germ), Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (sm ~
ve), Ahlqvist 1871 KO 135 (+ vi), Wiklund 1890 SUST 1
48 (sm > lp), Thomsen 1890 BFB 263 (♦ kukka; + li; ims >
latv), Karsten 1915 GFL 121 (< germ; + ka), Collinder
1924 JuhlakPipping 81 (♦ kukka), Karsten 1936 FmS 4 526
(< germ), Hakulinen Vir 1948 113 (♦ kukka), SKES 1958
232 (? < germ tai ♦ kukka; + ly), Hakulinen 1961 SKRK2
327 (< germ), Koivulehto 1973 NphM 74 608 (< germ),
EEW 1982–83 1028 (? < germ).

kukko (Agr Cuckoi; yl.), murt. kuko ’Hahn’,
kalakukko ’(suuri ruistaikinainen) kalapiiras’ ~
ink kukkoi | ka kukko ’kukko; piiras (nagris-,
kalakukko)’, au kukoi | ly kukoi, kukuoi | ve kukoi,
kuk(ei, kuk{ii, kuk (mon. kukid) | va kukk(e | vi kukk
(g. kuke) ’kukko’
? < germ, vrt. nr murt. kock, nt kok, mn kokr,
holl (vanh.) cocke, ags cocc, engl cock ’kukko’.
Sanat voinevat kuitenkin kummallakin taholla
olla onomat. alkuperää, kuten varmaankin on viE
kikas, kikk, li kik. Ims > ven murt. kúkkoj, kukkuj
’vehnäleipä, leivonnainen; eräänl. lihapiiras’ jne.;
ven murt. kuku«s-karándy, kúki«s-karandy«s
’orjantappuran marja’, kukky«s-karangy«s
’orjantappuran kukka’ < ve kuk{iinkarand{i«s,
kuk(ein-karang, au kukoin-karangaine
’orjantappura’.
Ihre 1769 Gloss 1 1179 (sm ~ ags), Ganander 1786 NFL 1
485a (sm ~ vi engl), Sjögren 1853 IRJaSMat 1 154 (ven
kukkuj < sm), Ahlqvist 1856 WotGr 130 (+ va), Ahlqvist
1866 Suomi 2:6 85 (+ li; ims < mn kokr, nr murt. kokk),
Thomsen 1869 GSI 125 (sm joko < sk tai ennemminkin
onomat.), VW 1 1874 6 (onomat.), Setälä 1912–13 FUF 13
391 (sm ? < sk), Kalima 1915 OLR 137–38 (ven < ims),
Saareste 1924 LVEM 86 (+ ink ka ve ly), *Ruoppila 1947
Kotiel 2 124–31, SKES 1958 232 (joko < germ tai
onomat.).

kukku (Schr 1637; us. murt.) ’huippu; kukkura;
(verkon, nuotan) koho / Gipfel; der Teil des
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Inhaltes, der über den Gefäßrand hinausragt;
Netzschwimmer’ (olla kukulla, panna mitta
kukullensa), kukku-, kukkopää (ESavo KarjKann
LaatKarj Ink), kukkura (As 1737; yl.), kukkula
(Agr; melko yl.), kukkurapää ~ ink kukkula
’kukkula, harja’, kukkura id. | ka kukuilla
’hartioilla, olalla, selässä; kantamuksen päällä’,
kukkula, kukkura ’kukkura; vaaran laki; jyrkkä
mäki; katonharja; kukkurainen’, kukkuri
’kukkula; kukkura’ | ly kukkurai7ne ’(esim.
männyn) käpy’ | va kukkula, (Kukk) kukkala
’päälaki, pää’ | vi kukal (g. kukla) ’niska,
takaraivo; kukkula’, kukil ’hartioilla(an),
harteilla(an)’, E kukru ’niska’ (? > latv kukurs
’kyttyrä’, liett kukùrai (mon.), kukùrIe, -s, kukyarai
(mon.) ’selän ylin osa; kyttyrä’).
Ehkä samaa juurta kuin kukka, ks. tätä.
Aminoff 1869 WirSS 29 (sm kukkula ~ vi kukal), Thomsen
1890 BFB 263 (vi > latv), Kalima 1936 BL 121 (ka
kukkuri, viE kukru sanojen ja toisaalta liett sanojen
yhtäläisyys todennäk. sattumaa), Hakulinen 1941 SKRK 1
117 (kukkura, vrt. kukkupää, kukkula, ? kukka), Ruoppila
1947 Kotiel 2 131 (sm kukku ♦ kukka), Hakulinen Vir 1948
112–13 (+ va kukkul), SKES 1958 232–33 (kukku mahd.
♦ kukka; + ly).

kukkua (Mennander 1699; yl.) ’kuckuck
rufen’, kukku, kukkuu ’käen huuto’, kukkulintu
’käki’ ~ ink kukkua | ka kukkuo | ly ve kukkuda | va
kukkua | vi kukkuda ’kukkua’, kukk (g. kuku),
kukku ’käen huuto’, kukulind ’käki’ | li kukkq
’kukkua’, kuk%u- lind ’käki’.
Onomat., käen ääntä kuvaava sanaryhmä,
jonka kaltaisia sanoja on etäsukukielissäkin: lpN
guk |kât | mdE kukams, M kÄqkams ’kukkua’, E
kuko, kukov, M kuku ’käki’ | tvserL kuku, I kükÄq |
votj k{ik{i, kuk{i, kik{i id., k{ikn{i, kikn{i ’kukkua’ | syrj
k(ekn{i id., k(ek ’käki’ | vog ostj kukkuk | unk
kakukk id., samoin muissakin kielissä: nr kucku,
gucku, ns Kuckuck ’käki’, lat cuculus ym.
Ahlqvist 1856 WotGr 130 (sm ~ va vi), VW 1 1874 6 (+ li
lp md), Thomsen 1890 BFB 172 (vrt. tvser syrj unk), Setälä
1890–91 ÄH 51 (+ ve), Kalima 1915 OLR 137 (+ ka),
SKES 1958 233 (vrt. vog ostj).

kuksa (Peräp Länsip) ’pahkakuppi, pieni
puukuppi, puinen kauha / Holznapf, kleine
hölzerne Kelle’, kuksi (Enontekiö) id.
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< lp guk |se id.
T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 303.

kuksia (Lönnr 1874; yl.) ’harjoittaa
sukupuoliyhteyttä / koitieren’ ~ ka kuk«sie id.
Lönnrot 1874 SRS 1 790 (~ ven kúksiƒt ).

kuksina (Eurén 1860; etup. kaakkmurt. ja
LaatKarj) ’astia, maitokannu, olutastia, kivikuppi,
ruukku / Gefäß, Milchkanne, Biergefäß,
Steintopf, Krug’ ~ ink kuksina | ka kuk«sina,
kuk«sino | ly ve kuk«sin ’ruukku’
< ven kuv«sín, murt. kuk«sín id.
Thomsen 1890 BFB 185, SKES 1958 233.

kulakka (Lönnr 1874; etup. kaakkmurt. ja
LaatKarj) ’nyrkki / Faust’ ~ ink kulakka | ka
kulakka, kulakko | ly kulak, -akko, -akk(e | ve kulak
| va kulakka | vi kulak(as) id.
< ven kulák id.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (va < ven), Lönnrot 1874 SRS 1 790 (sm < ven), SKES
1958 233 (+ ka ly ve va vi).

kulastua (Lönnr 1874; VarsSm), kulamastua,
kulamustua ’virttyä, haalistua (vaate) / verschießen
(Farbe)’ ~ vi murt. kuletu-, kulehtu-, kule- id. Vrt.
kulua.
SKES 1958 233.

kulhari, kuhlari (Agr Cuchlari, Culari;
Nousiainen Satak) ’velho, taikuri, silmänkääntäjä
/ Gaukler, Taschenspieler’
puoskari’ ehkä < sm.
Qvigstad 1893 NL 184 (lpR < mn), Mikkola Vir 1902 40
(sm < mr), Streng 1915 NRL 81, Karsten 1936 FmS 4 528,
SKES 1958 233 (lpN ehkä < sm).

kulho (Gan 1786; murt. hajat.), kulha
(KaakkHäme Verml) ’vati, ammennuskauha,
kippo / Schüssel, Schöpfkelle, Schälchen’ ~ vi
kula, kule ’ammennuskauha; maitoastia; viskain’.

< mr
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Ahlqvist 1871 KO 126 (sm ~ vi), Ariste 1939 Hiiu häälikud
176, Saareste 1953 Suomi 106:3 17, SKES 1958 233.

Karsten 1936 FmS 4 528, SKES 1958 233, Hakulinen 1962
SUST 125 59–63 (sm kulju ja kuilu kuuluvat etym. yhteen).

kuli (Jusl 1745; KaakkHäme itämurt. Pohjanm)
’(venäläinen) niininen jauhosäkki / (russischer)
Mehlsack aus Bast’ ~ ink kuli ’niinisäkki;
viljamitta: 8 vakkaa tai 2 säkkiä’ | ka kuƒl i, kuƒla |
ly kuƒla | ve kuƒl | va kuƒla | vi kuli, murt. kull, kuul
’jauhokuli’
< ven kuƒl (g. kuljá) ’niini, niinisäkki,
jauhomatto’.

kulju2 (Lönnr 1874; Peräp), kuljo (Peräp) ’ahkion
peite / Decke zum Abdecken der Last im
Lappenschlitten’, kurja (Länsip) ’kääre, peite,
suoja’, kurjoa ’peitellä, kääriä, suojata’
< lpN gu∞d |jo, gul |jo (Lu In Ko) ’peite, suoja
(kulumista, kylmää vastaan), ahkion peite’, N
gu∞d |jit, gul |jit (Lu In) ’peittää (ahkio ym.)’ (?
= samJn ko∂ei, ko∂oi, k%ore, k%ure ’peite’).

Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Lönnrot 1874
SRS 1 790, Mikkola 1894 SUST 8 56, 131 (+ ka vi),
Kalima 1952 SlS 105 (+ ly ve), SKES 1958 233, *Plöger
1973 RL 79–80.

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 70 (sm ~ lp), Toivonen Vir
1942 242 (sm < lp; lp ? ~ samJn), FUV 1955 12 (lp ~
samJn epäilyksittä), SKES 1958 233 (samoin), UEW 1988
193 (lp ? ~ sam).

kulissi (Lönnr 1874) ’lavaste / Kulisse’
< nr kuliss (< ransk coulisse, v:stä couler
’juosta’).

kulkea (Agr; yl.) ’gehen, wandern, fahren’,
kuljettaa, kulku ~ ink kulkia, kulett5a | ka kulkie,
kulettoa, kulku | ly kulgeda ’kulkea’ | ve k%ugetada
’kompuroida’ | va (Tsv) kulka- (kulg(en) ’kulkea,
käydä’ | vi kulgeda id., kulg (g. kulu) ’kulku,
juoksu’
= lp gol |gât ’virrata, valua, vuotaa’ | mdE
koƒlgems, M koƒlgqms ’tippua, tihkua, valua,
vuotaa’ | syrj k{ilaln{i ’mennä myötävirtaa’, k{il(edn{i
’kuljettaa, uittaa myötävirtaa’, k{iltn{i ’kulkea, uida
virran mukana’ | ostjI kogql- ’astua, mennä
käyden’, kogql-’juosta, mennä juosten’, E xogqt-,
xugqt- ’juosta’, P xpogql- id. | unk halad (vanh.,
murt. hallad) ’kulkea eteenpäin, edistyä’ || ? samJr
x%ul5a- ’kulkeutua virran mukana’ | ? slk q%ura’kulkea veneellä, mennä myötävirtaa’ | ? Km kål-,
xål- ’mennä, kuljeksia, mennä pois’. —
Vastineita on esitetty myös turkista, mongolista,
jukagiirista sekä ieur ym. kielistä, mutta ne
epäilemättä vain sattumalta jossain määrin
muistuttavat ural kielten sanoja.

Lönnrot 1874 SRS 1 791 (sm << ransk).

kulista (Gan 1786; hajat.) ’lorista, solista, kilistä,
kumista / gluckern, klingen, rauschen’, kulina
(Raam 1642; paik. Satak) ’solina, kilinä’ ~ ka
kulissa ’kurista, kalista, kitistä, helistä’, kulineh
’helinä, kolina’.
Onomat. sanoja.
kuljailla (Gan 1786; KaakkHäme KPPohjanm
Peräp itämurt. et. PSavo) ’kävellä vetelehtiä /
schlendern’, kuljaida (paik. Karj) id. ~ ka kuƒlaija,
g- ’kävellä, kuljeksia, kulkea t. ajella huvikseen’ |
ly g%uƒlaida, guƒlaida, guƒlaita | ve guƒleida id.
< ven guljáƒt ’kävellä, jaloitella; huvitella;
olla töistä vapaana; seurustella’.
Lönnrot 1886 Lis 72 (sm < ven).

kulju1 (Agr »Wettein Culiut»; LounSm EHäme)
’vesihauta, -lätäkkö; syvänne (meressä); lähteen
silmä; kuilu / Wasserloch, -lache; Tiefe, Untiefe;
Quelle; Abgrund’
< ksk *gulj%o: nr göl ’syvänne (et. joen tai
järven pohjassa), syvä lampi’, mr gööl jne.
SchwIdiotikon 2 1882 223 (sm ~ saks murt. gülle), Karsten
1906 NphM 8 16 (sm < ksk), Setälä 1912–13 FUF 13 392,

Lindström Suomi 1852 46 (sm ~ turk mong jne.), Lönnrot
1854 Enare 231 (sm ~ lp), Ahlqvist 1861 MMdGr 158 (+
md), Budenz 1867 NyK 6 396 (+ unk), MUSz 1873–81 79–
82 (+ syrj ostj), VW 1 1874 65 (+ vi), Setälä 1912–14
FUFA 12 105–06 (+ samJr), Wichmann 1914–22 FUF 15 34
(+ ka), FUV 1955 26–27, SKES 1958 233 (+ ly ve va ?
samKm), Lehtisalo Vir 1959 217 (+ ? slk), Angere Vir 1959
406 (~ jukag), TESz 2 1970 31–32 (sam sanojen kuuluminen
tähän yhteyteen epävarmaa), MSzFE 1971 252–53
(samoin), Häkkinen 1987 ES 123– 24, Koivulehto 1988
Laryngale 287 (sgr < ieur), UEW 1988 198.
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kulkku1 (Raam 1642 »pellawa oli culculla»;
LounSm) ’pellavan siemenkota / Samenkapsel des
Flachses’ ? ~ vi murt. kulk ’vesikupla’.
SKES 1958 233 (sm; vrt. vi), EEW 1982–83 1033 (vi sana
liittyy mieluummin sanaan kull (g. -i) ’vesikupla’).

kulkku2 ks. kurkku1.
kulkunen (Agr »Kijtteket hende kymiseuille
Culkuisilla»), kulku, kulkusin, kulunen, kulusin,
kulu ’tiuku / Schelle, Glöckchen’ ~ ka kuluine |
vi kuljus, murt. kullus, kulus(k), kulin id.
Mahd. deskr.-onomat. sanasikermä, samaan
tapaan kuin esim. lpN gol |kâ (R E Lu In Ko)
’kello, tiuku’, ehkä myös ostjI k#egq·l, k3Üogq·l, E
kowql, P k#owq·l ’kulkunen’. Vähemmän
todennäköinen on selitys, että sm kulku ja lp
gol |kâ olisivat lainoja sk taholta, vrt. mr mn
klokka, klukka ’kello, tiuku’.
VW 1 1874 57 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 123 (lp
gol|kâ < sk), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 155 (sm kulku <
sk), Setälä 1912–13 FUF 13 388 (sm ? < sk), Toivonen Vir
1917 86–87 (sm ~ ? ostj), Kettunen 1955 AASF B 90:1 145
(+ vi kulin), SKES 1958 233–34 (+ ka; ims sanat lp ja ostj
sanoista erillisiä).

kulkuus (Gan 1786; Peräp Länsip), kulkus
(Kemi), kulvusverkko (Inari) ’ajoverkko /
Treibnetz’, kulkuuttaa (Lönnr 1874), kulkuttaa,
kulvuttaa (Inari), kuluttaa (Ruija) ’kalastaa
ajoverkolla’, kulkutusverkko (Peräp), kulutus l. k.verkko (Ruija)
< lpKo kolg%(es (= N *gol |gâdus) ’ajoverkko’, N
gol |gâdit, In kulgadi∞d ’kalastaa ajoverkolla’, vrt.
N gol |gâdâk, In kulgadahviermi ’ajoverkko’. Lp
sanat ovat sanan gol |gât ’virrata, valua, vuotaa’
(~ sm kulkea) johd:ia. Sen sijaan kulkuverkko
(Suomenl. saaret Käkisalmi Länsip) tulee ilman
lp:n välitystä suoraan kulkea sanasta.
Sirelius 1906 SUSA 23:32 17 (sm ~ lp), SKES 1958 234, E.
Itkonen Vir 1970 216–17 (kulkuus ja muut em. Peräp sanat <
lp).

kulla ’hatun t. lakin kupu (LönnrLis 1886;
paik. Uus); ullakko, ylinen, aitan ulkoneva yläosa
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(etup. EKPohjanm); mäki (hajat.) / Kopfteil des
Hutes; Dachboden; Hügel’
< nr kull: hattkull ’hatun kupu’, (vanh.)
kull ’pääkallo, -laki’ = mr kulder ’huippu, päälaki,
pää’, nn koll ’huippu, kiire; kumpu; hatun kupu
jne.’, mn kollr ’pyöreä huippu; pää’ < germ
*kulla-z. Viimemainitusta ehkä kullas (g. -aan;
paik. Pohjanm) ’kallioisen vuoren ylin laki,
korkea mäki; rantatörmä, törmä; kunnas’.
Lönnrot 1886 Lis 72 (sm kulla ’hatun t. lakin kupu’ <
ruots), Chydenius Vir 1886 100 (sm kulla ’mäki’ < ruots),
Toivonen 1920 NphM 21 122 (sm kullas ? < germ), SKES
1958 234.

kullero1 (Lönnr 1860; paik. murt.), kulleri (Lönnr
1874; ei nykymurt.), kullervo (paik. murt.)
’Trollius europaeus / Trollblume’ ~ ka (Suistamo)
kullervonkukka (< sm) | vi kullerkupp, kulderkupp
id.
< nr murt. (Sm) kålldærbl%omå id., (Vi)
kuldor-kopp, kuller-kopp, küldurkup ’eräs
keltainen kukka’ (nr murt. kollrå, kolldro
’kupera’). Vrt. kullero2.
Lönnrot 1874 SRS 1 794 (sm kulleri ~ ruots kullra
’vierittää, vieriä’, kullrig ’kupera’), Setälä 1910–11 FUF 10
55 (sm kulleri, vi kuller-kupp < sk; sen sijaan nr murt. Vi
küldurkup < vi), Ariste 1933 ERL 68 (nr murt. Vi küldurkup
< vi), Karsten 1936 FmS 4 528 (sm < ruots), SKES 1958
234, EEW 1982– 83 1034 (nr murt. Vi < vi).

kullero2 (Eurén 1860; ei nykymurt.) ’pyöreä,
ympyriäinen; kevytliikkeinen t. pyöreä esine;
pallo / rund; leicht beweglicher od. rollender
Gegenstand; Ball’, kulleroita ’pyöriä, vieriä’,
kullertaa ’liikkua nopeasti ja kevyesti’
? < nr murt. kóllro ’kiekko, pyöreä puupala;
lasten leikkikalu’, kóllra ’pyöreä tuohinen verkon
koho’, (Sm) kålldrå ’kiekko’, kullra (murt.
kolldär jne.) ’vieriä, pyöriä; vierittää’. Kenties
tähän myös kullero (Lönnr 1874) ’huilu,
paimentorvi’, kulleroida, kulleroita (kansanr.
1760-luv.), kullervoita ’puhaltaa torvea, huilua’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 143 (sm ~ vi kullerdada
’vieritellä, pyöritellä’, joka kuitenkin ilm. < saks kullern
’vieriä, vierittää’, ks. Palmeos 1975 Fenno-ugr 1 241),
Setälä 1910–11 FUF 10 55 (sm kullero ’huilu, paimentorvi’
< nr kollra), Karsten 1936 FmS 4 528 (sm kullero eri
merkityksissään < ruots), SKES 1958 234 (? < ruots).
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kulli1 (kansanr. 1770-luv.; yl.) ’siitin; kohju, tyrä;
karju / Penis; Eingeweidebruch; Eber’, mon. kullit
’kivekset, miehen sukupuolielimet’, kullisika
’(salvamaton) karju’, suolikulli (Schr 1637; hajat.)
’tyrä’, kullerit, kullurit ’poikalapsen
sukupuolielimet’ ~ ink kulli ’koiras,
kuohitsematon koira, kissa t. sika’, kullikoira, –
sika | va kulli, kuƒlli, kuƒlƒl i ’karju’ | vi murt.
(Vaivara) kull(i) ’pikkupojan penis’ (? < sm).
Epätodennäköisiä ovat rinnastukset sanoihin
votj kuƒl{i ’penis; käpy’ ja samKm kc {i ’penis’ sekä
viittaukset ieur taholle. Vrt. kulli2.
Rietz 1862–67 SDL 375 (sm ~ ieur, mm. holl kul ’penis’,
lat coles id.), Lönnrot 1874 SRS 1 794 (sm ~ lat coles),
Halász 1893 NyK 23 29 (sm ~ votj samJr h‰ıle ’kives’
samKm), Ruoppila 1947 Kotiel 2 49 (+ va), SKES 1958
234 (sm va ~ ? votj ? samKm), Mäger 1959 ESA 5 108 (+
vi), Rédei 1963 NyK 65 164 (votj ei tähän, vaan sen vastine
on syrj koƒl ’käpy’).

kulli2 (LönnrLis 1886; itämurt.) ’kuovi /
Brachvogel’ ~ ka kulli, kullitt«sa (Valdai) id.,
kul(l)ikka ’? kuovi; peltopyy; lehtokurppa’ | ly
kuƒl ik (mon. kuƒlikad), kulik(k(e) ’suokurppa;
kuovi’ | ve kuƒlƒl ing (g. -on) ’kuovi’ | vi kull (g. -i)
’haukka’ | li kuƒl ’id.; kotka’.
Ilm. samaa alkuperää kuin kulli1.
Merkitysparalleeleja on lukuisia, esim. syrj kaj
’pieni lintu; penis’, votj papa ’lintu; penis’. Sana
on onomat. lähtöä; esim. sm:ssa linnun
ilmoitetaan ääntävän kul kul, kullii kullii, kullin
kullin tms. Myös ieur taholla on samantapaisia,
onomat. linnunnimiä kuten ven kulík ’kurppa’
(onko ka kulikka, ly kuƒlik tästä lainattu?), latv
kulainis ’kuovi’, liett kúolinga ’eräs vesilintu’.
Aminoff 1869 WirSS 29 (sm ~ vi), Kujola 1944 LyS 168
(ly ~ ven), SKES 1958 234 (+ li), Mäger 1959 ESA 5 108–
09 (kulli1 ja kulli2 kuuluvat yhteen, jälkimmäisen merk.
alkuperäinen), Rédei 1963 NyK 65 164 (merkityksenkehitys
’penis’ ♦ ’lintu’; paralleelitapauksia), Mäger 1967
ELinnunim 40–41 (monia kulli1:n ja kulli2:n sukulaisuutta
todistavia merkitysparalleeleja; ims ? ~ ieur), EEW 1982–
83 1033.

kulma (Agr; yl.) ’Winkel, Ecke; Augenbraue’ ~
ink kulma ’silmäkulma; (mon.) kulmakarvat’ | ka
kulma ’id., ohimo’ | ly kulm (mon. -ad)
’silmäkulma; kulmakarvat’ | ve kuƒlm (g. -un) | va

K 467

kulmo ’silmäkulma’, (Kukk mon.) kulmad
’kulmakarvat’ | vi kulm (g. –u) ’kulma; (mon.)
kulmakarvat’, E kolm (g. -u) ’silmäkulma, kulma’ |
li g%ulma, s‰ılma-g. ’kulmakarvat’ (sm > lpN
gul |bme, guol |bme (Lu In Ko Kld T) ’silmäkulma;
kulmakarvat; ohimo’)
= ostjI kuƒlqm: sem-kuƒlqm, ku7lqm: s3Üam-ku7lqm
’silmäkulma’, E xuƒtqm: sem-xuƒtqm ’silmäluomi’,
P x#ul7 qm, xuƒlqm ’silmäkulma’ (ostj > vog samxuƒlum ’silmäkulma’). — Ks. myös kumo, jonka
yhteyteen todennäk. kuuluvat kulma sanaan
aiemmin yhdistetyt votj syrj unk ja samKm sanat.
Ganander 1786 NFL 491a–492 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 130 (+ va), Budenz 1869 NyK 7 46 (+ lp syrj unk),
MUSz 1873– 81 109 (+ li votj ostj), Halász 1893 NyK 23
29 (+ samKm), Wichmann 1914–22 FUF 15 41 (+ ka),
Paasonen 1917 Beiträge 14 (votj syrj unk ja samKm sanat
eivät kuulu tähän), Joki 1952 SUST 103 155–56 (samKm <
turk), Posti 1953–54 FUF 31 27 (+ ve), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 167 (lp < sm), FUV 1955 92 (sm ~ lp (? < sm)
ostj), SKES 1958 234 (lp ? < sm; votj syrj unk ja samKm
sanojen kuuluminen tähän epävarmaa), MSzFE 1971 298
(vain sm vi lp ja ostj sanat voivat kuulua tähän), DEWOS
1972 492–93 (vog < ostj), UEW 1988 201.

kulmakko, kulmakka (LönnrLis 1886; Peräp)
’mutu t. muu pieni kala / Elritze od. ein anderer
kleiner Fisch’
< lpN gulmek: ruow |d#e-g. ’kolmipiikkinen
rautakala’ (ruow |de ’rauta’), T ko´lmex
’kivennuoliainen’.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 53 (lp ~ tai > sm), SKES 1958
234 (sm ? < lp).

kulmu (Gan 1786; savmurt. KPPohjanm Peräp
Länsip) ’rikka, roska; (mon.) heinän tähteet,
pellavan t. hampun siementen kuoret / Hälmchen,
Abfall; (Pl.) zerriebenes Heu, Schalen von
Flachs- od. Hanfsamen’, kolmu, –t (Lönnr 1874;
ISatak Häme) ’lehtien, heinien ym. jätteet’ ~ ka
(Uhtua) kulmu, -«s ’(tav. pellavan) tyhjä
siemenkota’ (? < sm), kulmuttoa ’riipiä sylkyt
pellavista t. hampuista’ (ims ? > latv kulm5aji
’hampun päistäret; pellavan varsi ilman sylkkyjä;
pellavan irrotetut sylkyt; pellavan, tattarin,
herneen varsi’).

SSA

Sanan kuuluminen mdE kulov, -on, M kulu,
vogP x%uƒlqm, ostjE xojqm, unk hamu ’tuhka’
sanojen yhteyteen on sekä merk:n erilaisuuden
vuoksi että äänt. syistä perin epävarmaa. Vrt.
kumu.
MUSz 1873–81 86 (sm ~ ? vog ostj unk ja syrj kun, kunm’lipeä’), Paasonen 1909 MdChr 86 (sm ? ~ md), Paasonen
1917 Beiträge 45 (sm ? ~ syrj vog ostj unk), Ojansuu 1921
Lisiä 51– 52 (+ ka; ims > latv), SKES 1958 234 (ims ? >
latv; etäsukukielistä esitetyt vastineet epävarmoja), TESz 2
1970 42, MSzFE 1971 259, Honti 1981 NyK 83 109 (sm
erotettava ugr sanoista), UEW 1988 194–95 (samoin).

kulo (Agr; yl. et. itämurt. Pohjanm ja Peräp)
’menneenvuotinen kuiva heinä (Flor 1702);
kulovalkea (Agr) / ungemäht gebliebenes
vertrocknetes Gras vom Vorjahr; Lauffeuer’,
kulovalkea, kulottaa, kulottua ~ ink kulo ’vanha
ranta- ym. heinä’ | ka kulo ’auringon polttama (us.
edellisvuotinen) niittämättä jäänyt t. liian
myöhään niitetty heinä’ | ly kulo ’kuloheinä’,
kulohein ’edelliseltä vuodelta tekemättä jäänyt
heinä’ | ve kulo ’viimevuotinen ruoho’,
kuloituda ’kuivettua (ruoho)’ | va kulo ’kulo;
(Kukk) lehmien alla kuivikkeina käytettävät
viikatteella niitettävät sammalet’, kuloeinä | vi
kulu, E kulo ’kulo’, kulutuli ’kulovalkea’ | li kuC l,
kuC ll-5aina ’kuloheinä’ (sm > lpN gullo, In kulo
id.)
luult. < baltt, vrt. latv k%ula ’kuiva
edellisvuotinen ruoho’, liett k%ulˆ|e ’viljan palo’,
k%ulˆ|eti ’maistua palaneelta, kärytä’. — Li k%ul, k%ul5aina ’kuloheinä’ varmaan < latv k%ula; ven murt.
kúla, kúlaga jne. ’kuloheinä’ < ims.
Ganander 1786 NFL 1 492 (sm ~ vi), VW 1 1874 61–62 (+
li), Thomsen 1890 BFB 190–91 (+ va; ims ~ baltt,
lainaussuunta epävarma), Setälä Valvoja 1891 469 (ims <
baltt), Pogodin 1904 Severnorussk 37 (ven < sm au), Kalima
1915 OLR 140 (+ ka), *Nieminen 1934 FUF 22 25–26 (ims
< baltt), Kalima 1936 BL 121–22 (+ ly; ims ~ baltt,
lainaussuunta epävarma), Kettunen 1938 LivW 170 (li k%ul <
latv), Lagercrantz 1939 LpWsch 352 (sm ~ lp), Fraenkel
1955–62 LitEW 306–07 (ims < baltt pikemmin kuin
päinvastoin), SKES 1958 234–35 (lp < sm; ims ? < baltt,
lainaussuunta voi olla päinvastainenkin).

kulppa ’räystäältä tippuvan veden lumeen
sulattama kuoppa (Satak Häme), syvennys,
kuoppa, vesilätäkkö, lammikko (Lönnr 1874;
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kaakkmurt. LaatKarj Ink) / durch tropfendes
Wasser entstandene Grube im Schnee, Grube,
Pfütze’, kulpas (KarjKann Suomenl. saaret; ? <
vi) ’syvänne vedessä, pyöreähkö ja syvä veden
täyttämä kuoppa maastossa’ ~ ink kulppa
’kuoppa, kolo maassa’ | vi kulbas (g. kulpa)
’onteva rantaäyräs, kolo äyräässä; painuma,
lommo (peltiastiassa)’
mahd. < sk, vrt. nr kulpa ’(pienehkö) syvennys
maassa, syvennys tiessä, syvänne suossa t.
järvessä’, nn kulp ’syvennys vesipaikan pohjassa,
pieni lampi’. Vrt. kulppi1–2.
Toivonen 1920 NphM 21 123 (sm ~ norj ruots), SKES 1958
235 (nn kulp ? < sm), Nikkilä 1983 FUF 45 113 (sm < sk).

kulppi1 (Jusl 1745; PHäme KPohjanm Länsip
Verml LaatKarj) ’(maito- t. piimä)kauha, vesiastia,
puukuppi, kulho / (Dick)milchkelle,
Wassergefäß, Holznapf, Schüssel’ ~ va kulppi
’kauha’ | vi kulp (g. kulbi) id.
mahd. < sk, vrt. nn murt. skolp ’pieni
koverrettu pölkky, jossa pidetään kovasinta’, ruots
skölp ’koverrus’, tansk skulpe ’palko’, skylp
’kourutaltta’, kys scholpe, schulpe
’simpukankuori’. Toisaalta kulppi on yhdistetty
kulppa sanaan, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 492a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (va ~ vi), SKES 1958 235 (esitetty kulppa sanan
yhteydessä), Nikkilä 1983 FUF 45 114 (sm < ksk *skulp-:
nn skolp jne.).

kulppi2 (etup. kaakkmurt.) ’lommo, pahkura,
pullistuma, kuhmu / Delle, Verdickung, Beule’ ~
ka kuƒl ppa ’kohollaan, pussillaan, vinossa oleva
kohta vaatekappaleessa; epäsuhtainen laskos’,
kuƒl ppu ’rakko, nyppylä, pahkura’, kuƒl pottoa ’olla
kohollaan, pussilla’ (? > lpKo kJålp3ated, Kld
kolb |xed, T kolb |ted ’rakottua, nousta rakolle’).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 69 (ka kuƒl ppu ~ lp), SKES
1958 235 (esitetty yhdessä kulppa ja kulppi1 sanojen
kanssa), Nikkilä 1983 FUF 45 113–14 (samaa sk alkuperää
kuin kulppa, yhteinen merk. ’kovera, kupera’).

kulppo (LönnrLis 1886; Peräp Länsip) ’härän,
poron t. koiran kaulaan ripustettu pölkky; nuotan
t. ongen koho / einem Stier, Rentier od. Hund am
Hals befestigtes Holz; Floß, Netzschwimmer’,
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kulppu (Peräp Länsip) ’puupölkky, –haarukka t. –
kapula, joka sidotaan koiran kaulaan’, kulppa
(Kittilä) ’pölkky sonnin kaulassa’, kulppi
(Ylitornio) ’nuotan koho’
< lpE gålpaa ’pölkky, joka sidotaan koiran
kaulaan’, N gul |po ’pölkky, pölkkymäinen t.
huono, kelvoton esine’, I kulppo ’tylsä veitsi t.
puukko’.
E. Itkonen Vir 1937 300–01, SKES 1958 235.

kulta (Agr; yl.) ’Gold’, kullata, kultainen ~ ink
kulta, kullatt5a l. kullitt5a ’kullata’, kultain | ka
kulta, kullata l. kullita l. kullittoa, kultaine | ly
kuld, k%ud((e) (mon. -dad); kuldita, k%ud{ida; k%udain(e
| ve kuld, k%ud (g. –an), k%ud{ita; kuld(ei7ne, k%udai7ne |
va kulta, kult(en | vi kuld (g. kulla), kullata, kuldne
| li k%ulda, kuldi ’kultainen’
< germ *gulSa-, *gul∞da-: mn gull, goll, goot
gulS, mas ags gold, mys golt jne. (< ieur *ghØlto-,
oik. ’keltainen metalli’). — LpSompio kolde, T
ko´lde < sm; lpN gol |le (R Lu In Ko Kld) < mn
goll.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm Culda < sk), Moller 1756 Beskr
148 (+ vi), Hager 1793 Neue Beweise 108 (+ lp < ruots),
Sjögren 1839 GS 1 633 (+ ka ve; < goot-germ), Ahlqvist
1856 WotGr 130 (+ va), Thomsen 1869 GSI 125 (+ li; ims
< goot gulS; lp golle, kolle < mn gull), Äimä 1918 SUSA
30:30 44 (lp Kuolajärvi Sompio < sm), Collinder 1932
Urgerm 10 (sm < ksk *gulSa), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54
(lpT < sm), SKES 1958 235.

kultaa (: kullan, TornLaakso) ’haroa et. ruokaastian makupaloja ja vedessä t. muussa nesteessä
olevia esineitä; lippoa (siikoja koskesta); (harv.)
kalastaa kullenuotalla / in Flüssigem, im Wasser
herumfischen, aus dem Essen das Beste
herausfischen; mit dem Hamen od. einem
beutellosen Zugnetz fischen’, kulle (g. kulteen,
Gan 1786; KPPohjanm Kain Peräp Länsip, hajat.
Häme Verml) ’poveton nuotta, ajoverkko’ ~ ka
kuultoa (prs. kuullan) ’kuoria pinnalta nestettä;
niittää kortteita veneen perästä tätä varten tehdyllä
viikatteella; pyytää kalaa kullenuotalla; harata,
naarata verkkoa tms. härkkimellä; pyydystää
simpukoita vetämällä pohjaa pitkin haravaa,
johon on kiinnitetty merta’, kuullattoa ’pyytää
kalaa kullenuotalla’, kuulle (g. kuultien) ’pieni
poveton nuotta, kulle’
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= lp gol |det ’kuoria kermaa, rasvaa; ottaa t.
ammentaa jk esine vedestä, liha keitosta, haroa,
penkoa (esim. ruokaa); valikoida parhaat
ruokapalat; pyytää kalaa kulteella, nuotata’, E
gåldeh, Lu kålc tå, N goldâ (g. gol |dâgâ) ’kulle,
ajoverkko’ | ? vogL P xult- ’kalastaa
laahusnuotalla; etsiä nokallaan penkoen ruokaa
vedestä (hanhi, sorsa)’ | ? ostjI kol-, kol-, E xut-, P
xol-, xpol- ’pyytää kalaa eräänl. uivalla rysällä’ ||
? slk qoltei- ’ammentaa’. — Sm ja lp sanojen
suhteet ovat epäselvät. Sm kultaa ja kulle sanojen
esiintyminen etupäässä vain lapin naapuruudessa
voisi viitata niiden lappalaisperäisyyteen. Tätä
mahdollisuutta ehkä kuitenkin vastustavat kulle
sanan muutamat eteläisemmät
esiintymätapaukset. On myös oletettu, että karjalan
pitkä uu olisi alkuperäinen ja että sanue olisi
johdos kuulla sanasta merkityksessä ’tuntea’.
Silloin sm lyhyt u olisi myöhempää kehitystä ja
lp sanue suomesta lainattu. On myös huomattava
melko laajalti tavattava sana kullata (: kullaa,
paik. murt.) ’sekoitella ruokaa lusikalla syömättä,
hämmentää juoksevaa ainetta, etsiä keitosta
herkkupaloja; kuoria kerma t. rasva’, joka jollain
tavoin kuuluu tähän yhteyteen.
Sm ja lp sanojen vastineiksi tavallisesti esitetyt
votj kalt{in{i ’pyydystää, nostaa (verkolla, nuotalla,
vadalla, lusikalla)’, kalton ’vata; liemikauha,
kuorinlusikka’ ja syrj k(eltn{i, k(evtn{i(s) ’pyytää
vadalla; valikoida keitosta parhaat palat; kuoria
kerma maidosta’, k(elt{in, kevt{im ’vata’ on tästä
erotettava ja liitettävä tvser sanueeseen keldem (<
*kältä-) ’pyytää nuotalla’, kelde ’nuotta, vata’.
Ostj sana (k-ostj *kol-) näyttää olevan täysin
homonyyminen sm kuulla sanan vastineen
kanssa ja voi kuulua tähän yhteyteen siinä
tapauksessa, että ims ku(u)lta- on kuulla sanan
johd.
VW 1 1874 70 (sm ~ votj), Sirelius 1906 SUSA 23:32 15 (+
lp syrj ostj vog), Nesheim 1947 StSept 3 88, 114 (sm ? <
lp), Nirvi 1949 KV 29 149–50 (sm < ka), FUV 1955 27 (+
slk), SKES 1958 235 (ei slk), E. Itkonen Vir 1970 214–19
(sm ka < lp ~ vog ostj; votj ja syrj kuuluvat tvser sanueen
yhteyteen), Posti 1978 KV 58 61 (ka > sm > lp; kultaa <
kuultaa ♦ kuulla), Sammallahti 1979 FUF 43 29 (sgr
*kulta- ~ sam *kÄqlt•-), UEW 1988 198–99 (sm ka < lp ~
vog ostj ?? slk).

SSA

kulttuuri (As 1729 Jywäin Culturi) ’Kultur’
< ruots kultur < lat cultura ’muokkaus,
viljelys; kehitys, jalostus; kunnioitus’.
Lönnrot 1874 SRS 1 798 (sm < lat).

kulua (Agr; yl.) ’sich abnutzen, verbraucht
werden; vergehen’, kulu, kulunki (1797), kuluttaa
~ ink kull%ua, kulu ’rahanmeno’, kulutt5a | ka kuluo,
kulu, kuluttoa | ly kuluda, kulu | ve kuluda, kulu
’kulunut, kulu, raukka, poloinen’ | va kulua, kulu,
kulutt5a | vi kuluda, kulu, kulutada | li kuC llq
’kulua’, kuC l (mon. kul%ud) ’kulunki, kustannus’,
kuC ltq ’kuluttaa’
= lpN gollât (Lu In Ko) ’kulua (aika, rahat,
ruokatavarat, vaatteet)’ (lapissa todennäk. on
alkup. *e-vartalo säilynyt), N gollo (Lu In Ko)
’(ajan, rahan) kulu, kulunki’, N golâtit (Lu In Ko)
’kuluttaa’ | vogE kol-, I xool-, L kol-, P xol’loppua, lakata, riutua’, I xoolt-, L koolt-, P xolt’kuluttaa, hävittää’ | ostjI k#ola-, k#ol-, E x#ota-, x#ot’loppua, kulua loppuun (esim. leipä, vaate),
vähetä (kuu), lyhetä (päivä, yö)’, P x#ola-, x#ol’kulua loppuun’ | ? unk hull ’pudota, varista’,
hullat ’pudottaa, vuodattaa (verta, kyyneleitä)’.
Ganander 1786 NFL 1 493a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 130 (+ va), Hunfalvy 1864 Reg 290 (+ vog), Budenz
1867 NyK 6 390 (+ li lp), MUSz 1873–81 3 (+ ostj), VW 1
1874 62 (+ unk), Wichmann 1911–12 FUF 11 215–16 (+
syrj g{ilavn{i ’pudota, hajaantua’), Lagercrantz 1939 LpWsch
321 (lp < sm), FUV 1955 92 (syrj, ei unk), SKES 1958
235–36 (lp ? < sm; ? unk, ei syrj), TESz 2 1970 164,
MSzFE 1971 309, Häkkinen 1987 ES 124, UEW 1988
199–200 (? lp ? unk).

kulve (Eurén 1860; Tervola) ’tuiskun tekemä
lumivalli / Schneewehe’, kulvehus, lumikulvehus
’pienempi kinos’, lumikulvehti, kulvehto
(KarjKann) ’nietos’ ~ ink kulvehto ’lumikinos, nietos’ | ka kulvehus, kulvahus, kulvahi«sko,
kulvahisto id., kulvehtie, kulvehtoa ’kinostaa’.
kuma (Eurén 1860; ei nykymurt.) ’kiiltävä,
kuultava / blank, schimmernd’, kumea (paik.
KaakkHäme ja savmurt.) id., kumottaa (laajalti
murt.) ~ ka kumoittoa ’kumottaa’ | va kuma’hehkua’ | vi kuma ’kuulto, kumotus, kajastus,
kajo, siinto, hohde’, kumu (Wied) ’hohde, loiste’,
kume (g. –da, Wied) ’heikosti loistava, hohtava’,
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kumada ’kuultaa, kumottaa, kajastaa, siintää,
hohtaa’.
Lönnrot 1874 SRS 1 799 (sm ~ vi), Wiklund 1912 MO 5
231 (sm ku(u)mottaa, kumea < sk, vrt. mn skumi ’hämärä’),
Hakulinen 1933 StF 1:2 226–28 (va ~ vi), SKES 1958 236,
EEW 1982–83 1038 (samaa perua kuin kumata, kumista).

kumakka (Lönnr 1874; PKarj kaakkmurt.)
’punainen ohut pumpulikangas, punainen
pumpulilanka, punainen / dünner roter
Baumwollstoff, rotes Baumwollgarn, rot’ ~ ink
kumakka ’pumpulinen ompelulanka’, kumakkain
’pumpulinen’ | ka kumakka ’punainen
pumpulikangas’ | ly kumak id. | vi kumak, kumakas,
kumajas ’punainen pumpulilanka, turkkilainen
lanka’
< ven kumák ’eräänl., tav. punainen
pumpulikangas’ (< turk; Lönnr kumatsu ’pumpuli,
–kangas’, ka kumatt«su ’punainen pumpulikangas’
< ven kumáVc = kumák). — Vanhempi laina ven
taholta näyttää olevan kuomikko (Eurén 1860,
Kal) ’kangas, kudos’.
Ahlqvist 1875 KW 85 (sm kuomikko, ka kumakka, kumatt«su
< ven), Mikkola 1894 SUST 8 131–32 (+ vi), Kalima 1952
SlS 105–06, SKES 1958 236 (+ ly).

kumara (Agr; yl.) ’vorgebeugte Haltung’,
kumartaa, kumartua (myös kymärä, –rtää, –rtyä)
~ ink kummart5a ’kumartaa’ | ka kumartoa,
kumartuo | ly kumartaz(e, kumarduda, –arzuda
’kumartaa’ | ve kumarta(z(e), kumartazh(e id. | va
kummart5a id. | vi kummardada id., kummargil
’kumarassa’, –e ’kumaraan’ (vrt. myös kummar, –
as ’ontelo, astian sisäpuoli’, kummer, kumer
’kupera, käyrä, mykevä’) | li kum5ard ’kumartaa’
= lpN gob |mârâs, -âris ’eteenpäin työntyvä,
kärjestä alas kaartuva (poron sarvi)’, In kummar,
attr. –as ’id.; (liian) käyrä (ahkion, veneen keula,
kengän kärki)’ (vastaa äänt. vi kummer sanaa), N
gobmerdit (Lu In Ko Kld T) ’kumartaa’ | md
komams ’kumartaa, kumartua’ | tvserL kÄqmalam, I
kumalam ’kumartaa; rukoilla, uhrata’ | ? unk
homorú ’kovera, onteva; (vanh.) kupera, mykevä’.
Md sana on alkup. perussanan (*kuma)
edustaja, muut ovat johd:ia samasta kannasta.
Omituinen on osassa ims kieliä ja lapissa

SSA

esiintyvä geminaatta-m. Todennäk. johd:ia
samasta kannasta kuin kumo, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 494 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch
65 (+ tvser), Diefenbach 1851 VWGoth 2 531 (+ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr
158 (+ md), VW 1 1874 88 (+ ve li; kumara ja kumo
kuuluvat yhteen), MUSz 1873–81 109–11 (+ unk), Ojansuu
1907 KKO 78 (+ ka), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 12 (lp
gobmerdit < sm), SKES 1958 236 (+ ly; lp ? < sm; ? unk;
kumara ja kumo todennäk. kuuluvat yhteen), TESz 2 1970
138–39, MSzFE 1971 296–98, UEW 1988 201–02 (sm
kumo, kumara ~ ? unk homorú).

kumata (: kumajaa; Hemm 1605; EPohjanm,
paik. sav- ja kaakkmurt.) ’dröhnen’, kumahtaa
(laajalti murt.), kumista (Agr; yl.), kumina, kumea
(laajalti länsi- ja itämurt.) ~ ka kumata (prs.
kumajoa, kumajav) ’kumista’, kumahtoa, kumissa
’kumista’, kumina, kumineh; kumie ’kumea,
synkkä’ | ly gumaita ’kumata’ | va kumu ’jymy,
kumu’, kum(ea ’soinnukas, kumea’ | vi kumin
’kumina, kumu, jyminä’, kumiseda ’kumista,
jymistä, humista, suhista’
= lpLu kåpmåt ’kumahdella (halkeileva jää)’,
kåmijtit ’jymistä, kumista’, N gobmât, gomâidit
’kumista (lähellä)’, gobmâ ’läheltä kuuluva
kumea ääni’; sm > lpLu kum5aitit ’humista (tuuli)’,
N gubmât, gumâidit ’kumista (kaukana)’, gubmâ
’kaukaa kuuluva kumea ääni’, In kumiidi∞d
’kumista (tynnyri, kello)’, kuumman ’kumina’ | ?
syrj g{im ’ukkonen; (P myös) koputus, kolina’,
g{imaln{i ’ukkostaa’, g{im(edn{i ’koputtaa, lyödä,
kolkuttaa, tömistää (jaloilla)’.
Onomat. sanoja.
Ganander 1786 NFL 1 495 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (+ va), VW 1 1874 90 (+ syrj), Qvigstad 1881 Beiträge
74 (+ lp), SKES 1958 236 (+ ly; lp ? < sm; ? syrj), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 84 (syrj onomat. sanue, jolle ei esitetä
vastineita muualta), EEW 1982–83 1038 (~ kuma).

kumea1 ’kiiltävä, kuultava’ ks. kuma.
kumea2 (äänestä) ks. kumata.
kumea3 (paik. Savo) ’kupera / gewölbt’ ~ ka
kumie ’kohollaan oleva, kupera’, vrt. vi kumer
’kupera, mykevä’.
Varmaankin samaa kantaa kuin kumara, ks.
tätä.
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kumi, kummi (1769 gummi arabicum, Renv 1823
gummi, kummi, Lönnr 1874 kumi; yl.) ’Gummi’
< nr gummi, vanh. myös gumi (= saks gummi
< klat gummi < kr kómmi < egypt).
Lönnrot 1874 SRS 1 800 (< lat), Wessman 1936 FmS 4 157
(< nr), SKES 1958 236.

kumina (Agr; yl.) ’Kümmel’ ~ ink kumm‰ına | ka
kumina, -o | va kumina
< nr kummin, vanh. kummen, mr kumin (= nt
kummen < kas komen, komin < lat cuminum < kr
k/yminon < seem, esim. hepr kammôn).
Idman 1774 Försök 80 (sm ~ kr), Renvall 1823 SSK 1 230
(sm < nr), Lönnrot 1874 SRS 1 800 (sm ~ engl ransk kr
hepr), Karsten 1909 IF 26 249 (sm < nr < lat < kr), SKES
1958 236.

kumma (GJCalamnius 1734; yl.) ’ihme /
Wunder; sonderbar’, kummallinen, kummaksua,
kummastua, kummastella, kummita (Agr
cummittu, cumminnut) ’kummastuttaa’,
kummitella, kummitus (1704), kummajainen jne. ~
ink kumma, kummall‰ın, kummitella ’kummastella,
ihmetellä’ | ka kumma, kummassella, kummitella
’ihmetellä, kummastella’, kummitus | ly kum
(mon. kummad) ’kumma, ihme’, kummakas
’huvittava, naurettava, hauska’ | va kumma
’ihme’, kummis(ella ’ihmetellä’, kummit(ella ’id.;
kummitella; tehdä ihmeitä, ihmetekoja’, kummituz
’kummitus, aave; ihme, ihmetyö’ | vi kumm: imekumm ’kummallinen (ihminen)’, kummitada
’kummitella’, kummitus ’pelottava näky, aave,
kummitus’, (sm > kirjak.) kummaline
’kummallinen, kumma, merkillinen’
= lpN gob |me (In) ’aave, kummitus’,
gob |medit (Lu) ’kummitella’, In komia«si∞d
’kummastella’ (? < sm); lpN gum |ma (Lu)
’kummallinen’ < sm.
Lönnrot 1854 Enare 230 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr
130, 131 (+ va), VW 1 1874 91 (+ vi), Nielsen 1902 SUST
20 160 (lp < sm), Hakulinen 1933 StF 1:2 229–34 (+ ka;
kumma ♦ kuuma), SKES 1958 236–37 (+ ly; lp < sm),
EEW 1982–83 1042 (vi kummaline < sm kummallinen).
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kummata (ei vielä Lönnr; yl.) ’kuoria kerma
maidon päältä, vaahto kattilasta / abrahmen,
Schaum abschöpfen’
< nr skumma id. (skum ’vaahto’).
Wessman Vir 1909 156.

kummeli, kummel (g. kumpelen), kumpele,
kumpeli (Renv 1823; tietoja länsi- ja et. itämurt.)
’laiva-, merimerkki / Seezeichen’ (kumpeli myös
’mäen-, kallionnyppylä; röykkiö’)
< nr kummel ’kiviröykkiö; merimerkki’,
riimukirj. kumbl ’hautaraunio, -merkki’ = mn
kum(b)l ’merkki, hautakumpu’ jne.
Renvall 1823 SSK 1 231 (sm < nr), Karsten 1943 FmS 9:2
235, SKES 1958 237, FO 1 1976 156 (< nr; lisäksi sm > nr
murt. kumpel).

kummi (Ljungo 1609 kummit mon.; yl. paitsi
alueilla, joilla kumma, ks. alemp.) ’risti-isä, -äiti /
Pate’
< nr murt. gumme ’mies; risti-isä’, mr gumme,
gumi ’mies; ukko’ = mn gumi ’mies’. — Sm
kumma (Agr Gummat, Westh cummat mon.;
VarsSm itäosa EHäme Uus) ’kummi’, vi murt.
kumm (g. -a) id. < nr gumma ’eukko, akka;
(murt.) ristiäiti’ (ositt. kai lyhentymä < gudmoder,
gudmor, gummor ’ristiäiti’), mr guma, gumma
’nainen, eukko’.
Ihre 1769 Gloss 1 743 (sm < ruots), Ganander 1786 NFL 1
496 (sm < nr murt.), Sjögren 1821 GS 1 26 (sm < ven kum
’risti-isä’, kumá ’ristiäiti’), Ahlqvist Suomi 1857 92
(samoin), Thomsen 1890 BFB 214–15 (samoin), Mikkola
1894 SUST 8 132 (sm < nr murt.; vi kumm < joko sm t. nr
murt. Vi), Setälä 1912–13 FUF 13 392, Streng 1915 NRL
81–82, Ariste 1933 ERL 69 (vi kumm < nr murt. Vi),
Wessman 1936 FmS 4 140, Karsten 1936 FmS 4 529 (sm <
mmr), SKES 1958 237.

kummuras (Gan 1786; ei nykymurt.), k.-ohra;
kumerkki (Agr), kumuri, k.-ohra (paik. Kain
EPohjanm Häme PSavo), kumurikki, k.-ohra
(paik. ISatak Häme) ’kaksitahkoinen ohra,
sulkapää / zweizeilige Gerste’
< nr gumrik, gumrik(s)korn, gumring id.
Renvall 1823 SSK 1 230 (< nr), SKES 1958 237.
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kummuta (: kumpuaa, 1818; itämurt.) ’pulputa,
kuohua; vaahdota (saippua) / hervorquellen;
schäumen’
= ? lpR kabbol ’kalojen kerääntyminen
kutupaikalle’, Lu kåppål ’verkon koho’, E
gåbbeldidh, Lu kåppålc tit ’uida, kellua veden
pinnalla’, N gobbolastet ’nukkua veden pinnalla
(hylje)’ | mdE kumboldoms, kopÄqldums ’olla
aaltoilevassa liikkeessä’, M kombÄqldÄqms
’pulputa esiin, aallota, lainehtia, kuohuilla’,
kombafkstÄqms ’kiehua ylitse’ | ? syrj g{ibavn{i ’uida
parvittain, niin että vesi väreilee (kalat); kellua
(vesinappo avannossa)’.
Sm kummuta etäsukukielten vastineineen on
ilm. johd. sanasta kumpu.
MUSz 1873–81 65 (? lpR kabbol ~ syrj), VW 1 1874 87
(kummuta ♦ kumpu), Paasonen 1911–12 NyK 41 377 (+ sm
md), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 67 (+ lpR kåppålctit),
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 53 (+ lpN gobbolastet),
Turunen 1949 KalSk 118–19 (♦ kumpu), FUV 1955 28 (ei
lp), Kettunen 1955 AASF B 90 104 (♦ kumpu), SKES 1958
237, TESz 2 1970 7–8 (? lp ? syrj), MSzFE 1971 237 (? sm
? lp ? syrj), E. Itkonen 1981 JuhlakLakó 78–85 (♦ kumpu),
UEW 1988 203 (♦ kumpu; myös lp syrj).

kumo (Lönnr 1874; murt. harv.) ’(esim. taivaan)
laki; (kirkon) holvi, kupu; reen kuomu / Gewölbe;
Schlittenverdeck’, kumoon, kumossa, kumollansa
(1649; yl.), kumota, kumous jne. ~ ink kummull5a
’kumollaan’ | ka kumossa, kumoh, kumoallah
’kumossa’, -lleh ’kumoon’, kumata ’kumota,
kaataa t. kääntää kumolleen’, kumalleh ’kumossa,
kumoon’ | ly kumad'i id., kumaiduda ’mennä
kumoon’, kumaitta ’panna, kääntää kumoon,
kaataa’ | ve kumaita id. | va kummol5a, kummoll5a
’kumolleen; kumollaan, vatsallaan’ | vi kummuli, ali ’kumossa, -oon, vatsallaan, –lleen’,
kummutada ’kumota, kaataa’, ? kumm (g. -i, -u)
’kupu, holvi’, ? kummida ’holvata, kaareutua’ | li
kum5alqz, kuC mliz ’kumollaan, -lleen’, kuC mtq
’kumota’
= lp gomo ’kumollaan oleva’, gobmot
’kumossa, -oon’, gometit (N myös gomotit)
’kumota, kaataa’ | mdE komaftoms id. | tvserL
kÄqmÄqk, I kumÄqk ’nurin, kumossa’, L kÄqmÄqktem, I
kumÄqktem ’kääntää kumoon, kumota’ | votj k(emi7n
’kumossa, -oon’, k{iman{i ’kaataa kumoon’, ?
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k{imes, k{im{is ’otsa’ | syrj k{im{i7n, –i7n ’kumossa, oon, kasvot alaspäin’, k{imn{i ’kääntää kumoon
(astia, vene)’, ? k{im: /sin-k{im ’silmäkulma’, k{im(es,
-es ’otsa’ | vogE kamqwt5axt- ’mennä kumoon
(vene)’, I xamqj, L kam, kamq, komqg, P xomi
’kumossa, –oon, suulleen, vatsalleen’, I xam’kaataa kumoon’ | ostjI komtag ’etukumarassa,
vatsallaan’, k3amqtg{i ’silmilleen (esim. suistua)’, E
x3am ’ylösalaisin’, E P x#omta, x3amta ’alassuin,
kumossa, -oon, vatsallaan, -een’, E xum-, P xpom’peittää alassuin käännetyllä astialla’ | unk homlít
’kumota, vierittää’, ? homlok ’otsa, etuosa;
(vanh.) otsalleen, kasvoilleen’ || ? samJr xaw5a’kaatua (esim. puu, juopunut)’, xawd5a- ’kaataa’ |
? Jn kaC a∂a-, kaC ara- ’kaataa’ | ? T kamágu
’makaava puu’ | ? slk qamt, qam{ittä ’kasvoillaan,
suullaan’ | ?? samKm kamaC ’otsa’.
Sanueelle on esitetty vertauskohtia myös
muista kielikunnista, esim. jukag hobo-nugode’kaataa maahan’ (nugo ’kaatua’) || alt: goldi
xum/suri- ’kaataa kumoon, heittää nurin’, mantVsu
kumcuhun ’käyrä, kumara’, tung kum-t(e ’kaatua
kumoon’, burj xiomer- ’panna nurin’ || ieur *qqm’kupera’: kr kamar5a ’holvi, kaari, kupu’ | lat camur
’käyrä’ | m-int kmara- ’olla käyrä’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 174 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 497 (+ vi), Castrén 1844 EGS 146 (+ syrj),
Lindström Suomi 1852 47 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr
131 (+ va), Budenz 1873 NyK 10 38 (+ votj), VW 1 1874
88 (+ li samJr), MUSz 1873– 81 109–11 (+ vog unk homlít,
kun taas homlok ja muut sgr ’otsaa’ merk. sanat esitetään sm
kulma sanan yhteydessä), Ahlqvist 1880 NOstj 72 (+ ostj),
Setälä 1912–14 FUFA 12 16 (+ samJn), Sauvageot 1929
Rech 97–98 (+ goldi ultVsa mong burj), Collinder 1940
Jukag 135 (+ jukag), Räsänen Vir 1947 172 (+ tung lam),
FUV 1955 145 (+ samT slk), SKES 1958 237 (ei unk sam;
myös rinnastukset muihin kielikuntiin puuttuvat), Collinder
1965 HUV 123 (+ ieur), TESz 2 1970 138 (sgr ’otsaa’ merk.
sanat yhdistetty tähän), *MSzFE 1971 296–98, Illitvs-Svitytvs
1971 OSNJa 310–11 (runsaasti alt vertailuja), Janhunen
1977 SamWsch 52, UEW 1988 201–02. — Ks. myös kulma
sanan kirjallisuutta.

kumokas (PKarj Kain, paik. Peräp TornLaakso)
’lapikas, saapas / Stiefel’ ~ ka kumokas ’pohjattu
kannallinen lapikas’.
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kumppani (Agr cumpani), kumppali (Gan 1771)
(molemmat murt. yl.) ’Partner’ ~ ka kumppani, ali (< sm)
< mmr kumpan, kompan ’toveri, seuralainen’
= mn kumpánn (< kas kump5an, kys komp5an <
mransk compain, ital compagno < klat companio
’toveri’, oik. »leipätoveri»: lat con ’yhdessä,
yhteen’ + panis ’leipä’). Vrt. komppania.
Hallenius 1732 BorFenn 44 (< goot), Ganander 1786 NFL 1
497a (~ ransk), Renvall 1823 SSK 1 V (< mn), Ahlqvist
1871 KO 194 (< mr), Lönnrot 1874 SRS 1 803 (~ saks
ransk), Thomsen 1890 BFB 215 (< vur), Streng 1915 NRL
82 (< mmr < kas), Karsten 1936 FmS 4 529 (< mr vur),
SKES 1958 237–38.

kumpu (Gan 1786; laajalti murt.), kumppu (hajat.
länsimurt.) ’Hügel, Haufen’, kumpare ~ ka kumpu
’kumpu, kumpare, sammalta kasvava
korpimaa’ (huom. myös viE komp g. komba
’pieni kohouma, mätäs’)
= lpLu kåbbå (E) ’pieni vuori keskellä metsää
tai suota’ | mdM komba (-Äq-) ’suossa mätänevän
kannon päälle syntynyt mätäs’, kumba (-Äq-)
’mätäs (joessa, järvessä)’; sama sana lienee
edelleen mdM kumbÄq- ’rupi haavan päällä’ | votj
g{ibed ’humus, turve; lahonneen puun jäännökset
palaneessa maassa’ | syrj g{ib(ed, g{ibad, gubad
’hete, suomaa, mätäs (suossa); heinäniitty’ | vogE
kop, I xop, kup, L kup, kump, P xump ’aalto’ | ostjI
k#omp, kump, E xump, P xump, x#omp id. | unk hab
’kuohu, vaahto, aalto’ || samJr x5ampa | Jn kaba | T
konfu (g. kombu) | slk qJåmpe, q%omp ’aalto’. —
Sm kumpu sanan johd. on ilm. kummuta (ks. tätä)
vastineineen.
Germ taholla on ural sanojen kaltainen sanue:
esigerm *kumbu, kgerm *xumpu > norj hump
’vuorenkukkula, pienehkö epätasaisuus’, mr
humper ’erillinen maapala’, ruots murt. humpel
’vuorenkukkula, kumpu’, joka ei kuitenkaan
sovellu ural alkuperää olevan kumpu sanan
originaaliksi. Kummallakin taholla sanat ilm.
deskr. alkuperää.
Castrén 1858 Ostj2 85 (unk ~ ostj sam), J. Krohn 1872
Suomi 2:10 143 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 65 (+ vog),
Karsten 1915 GFL 170 (sm < esigerm), Wiklund 1917 IF
38 67 (sm ~ lp), Ravila Vir 1932 374–75 (+ md), SKES
1958 238, TESz 2 1970 7–8, MSzFE 1971 237–38,
Koivulehto 1972 NphM 73 626 (sm < germ), Lytkin 1977
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SFU 13 182 (+ votj syrj), *E. Itkonen 1981 JuhlakLakó 78–
85 (ural ’kumpua’ ja ’aaltoa’ merk. sanat kuuluvat yhteen),
UEW 1988 203.

kumsi (Eurén 1860; murretieto vain
Muurmannin rannikolta) ’eräs forellilaji / eine
Forellenart’ ~ kaP kums(s)a, kumpsi ’pieni
taimen, järvilohi’
todennäk. < ven kúm«za, kum«zá jne. ’purolohi,
taimen’ < lpN guw |zV a, Ko kuvVz3a (Kld T) id. —
Sm > lp (Leem) koms ’tummapintainen lohilaji’.
Lönnrot 1874 SRS 1 803 (sm < ven), Genetz 1896 ETV 25
(sm ~ lp), Pogodin 1904 Severnorussk 37 (+ ka; sm > ven),
Kalima 1915 OLR 142 (ka t. lp > ven), T. I. Itkonen 1932
AASF B 27 53 (lp > ven todennäk. > sm ka), Vasmer 1953
REW 1 692 (ka t. lp > ven), SKES 1958 238 (sm ~ ? lp; ka
> ven).

kumu (PKarj) ’hampun t. pellavan siemenkota /
Kapsel eines Hanf- od. Flachssamens’ ~ ka ly
kumu | ve kumud mon. nom. id., kumutada ’puida
pellavaa tai hamppua’. Vrt. kulmu.
kumuri (Eurén 1860; etup. KPKarj) ’pieni pilvi,
sadekuuro / kleine Wolke, Regenschauer’ ~ ka
(Korpiselkä) kumura ’kuuropilvi’ (< sm).
Sanalle on esitetty etäsukukielistä vastineita,
mm. mdE kovol, M kovÄql ’pilvi, sadepilvi’ ja syrj
k{im(er, k{imer ’pilvi’, jotka kuitenkaan tuskin
kuuluvat ahdasalaisen sm murresanan yhteyteen
(syrj sana tosin vastaa sitä hyvin sekä
merkitykseltään että äänteellisesti).
Setälä 1896 SUSA 14:3 33 (sm ~ md syrj), Setälä 1912–14
FUFA 12 3 (+ unk homály ’hämärä, pimeys, hämäryys’),
Liimola 1946 FUF 29 168 (+ vogP xomxat-’hämärtyä
(sumun t. lumipyryn takia)’), SKES 1958 238 (sm ~ ? md ?
syrj), TESz 2 1970 137 (sm ~ md syrj vog unk), MSzFE
1971 295 (? sm ~ md syrj vog unk), T. Itkonen Vir 1973 165
(sm sanan kuuluminen siihen verrattujen sanojen yhteyteen
epätodennäköistä), UEW 1988 204 (? sm ~ md syrj vog
unk).

kunehtua (Gan 1786; PHäme PSavo KPKarj)
’kuivua (joki), ehtyä (lehmä) / austrocknen,
versiegen, keine Milch mehr geben’, kunehdus
’tauko kalansaaliissa t. maidontulossa’, kuneus
’id.; pula, puute; onnettomuus, ikävä seuraus’ ~
ka kunehtuo ’(vedestä) vähetä, laskea, kuivua,
kiehua kuiviin, kuivahtaa; kutistua, pienetä,
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laihtua’, vrt. vi murt. kunduma ’laihtua (maa)’,
kunnu t. konnu maa ’laiha maa’.
SKES 1958 238.

kuningas (Agr; yl.) ’König’, kuningatar (uud.
Gottlund 1828) ~ ink kunikas ’keisari’ | ka
kuninkas ’kuningas, keisari, tsaari’ | ly ku7ningas
id. | ve ku7nigaz (kansanr., epäm. merk.),
su/rku7nigaz (sad.) ’kuningas’ | va kunikaz, (Kukk)
kuningaz ’id., keisari’ | vi kuningas ’kuningas,
(murt.) keisari’
< germ *kuningaz: mys mas kuning, ags
cuning (mn konungr) ’kuningas’. — LpN
gonâgâs (Pi Lu In Ko T) ’kuningas’ < sm.
Wexionius 1650 Epitome 5:11 (sm < ruots), Scheffer 1673
Lapponia 179 (+ lp), Rudbeck 1717 Spec 12 (+ vi goot
ym.), Ihre 1769 Gloss 1 1124 (~ germ), Diefenbach 1851
VWGoth 2 465 (< germ), Lönnrot 1854 Enare 230 (+ lpIn),
Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va), Thomsen 1869 GSI 125–
26 (+ ka; < germ; lp < sm), Ahlqvist 1875 KW XII (< ksk),
Thomsen 1890 BFB 329 (+ ve), Setälä 1912–13 FUF 13
392–93 (< germ (goot)), SKES 1958 238 (+ ly).

kunnas (JuslP, Gan 1784; KPPohjanm, paik.
itämurt., vars. Kain) ’Hügel’, kunnare (PKarj)
’suon keskellä oleva kumpu’, myös kynnäs (Eurén
1860) ~ kaP kunnas ’kunnas, kumpu’.
kunne (: kunteen, Eurén 1860; kaakkmurt.)
’painanne (joka syntyy ihoon esim. nuoran
puristuksesta, käden puserruksesta), lommo
peltiämpärin kyljessä, vasaran lyömä syvennys
puussa / Druckstelle, Delle, Vertiefung’, kuntia
(hajat. länsi- ja itämurt.) ’raapia, penkoa, etsiä
tarkoin, noukkia tarkkaan’ ~ kaE-au kunnoh
(mon. kundohot, kundehed) ’iskun t. puristuksen
jälki ihossa: mustelma, sinelmä, heltymä, rantu’
ovat johd:ia verbivartalosta *kunta-, joka
= lp god |det ’tappaa; pyytää kalaa’ | md
kundams ’tarttua, ottaa kiinni, ruveta; alkaa;
pyydystää’ | vogE kant-, I xont-, kont-, L kont-, P
x%ont- ’löytää; nähdä’ || ? samJr x5a7nje- ’pyydystää,
metsästää, harjoittaa ammattia’ | ? Jn kad'a5 ’pyydystää, metsästää’. Ks. myös kuunnella.
Qvigstad 1881 Beiträge 128 (lp ~ md), Paasonen 1909
MdChr 86 (+ sm kunne), Paasonen 1917 Beiträge 87–88 (+
samJr), Setälä Vir 1928 251–55 (+ vog samJn), FUV 1955
28 (? samJr ?? samJn), E. Itkonen 1956 UAJ 28 63 (+ sm
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kuntia), SKES 1958 238 (ei vog eikä samJn; ? samJr),
UEW 1988 207.

kunnia (Agr; yl.) ’Ehre’ (asiak. v. 1631:
»Jonga päälle me viszimmäxi vahvistoxexi
itzecukin oman kättennä cans meidän cunnian eli
Talojn merkin alle teghem ja vedhäm», merk.
joko ’puumerkki’ tai kenties ’suku’), kunnioittaa
~ ink kunnia ’maine’ | ka kunnivo, kunnie
’kunnia, kunniallisuus, maine, arvo, asema, olot;
herkku, kestitys’ | va (Kukk) kunnia ’kunnia,
maine’ (sm > lpN gud |ne (Pi Lu In) ’kunnia’)
< germ *kunja: goot kuni ntr. ’suku,
sukukunta’, mys chunni, mas kunni id., mn kyn
’laji; sukupuoli; suku; tapa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 163 (sm ~ lp), Setälä 1912–13
FUF 13 320–22 (sm ka < germ; ajatus Reuterilta), Karsten
1936 FmS 4 531, Lagercrantz 1939 LpWsch 354 (sm > lp),
Toivonen 1944 FUFA 28 202 (? < germ), SKES 1958 238
(? < germ), Hakulinen Vir 1965 23, *Koivulehto 1973
NphM 74 597–98.

kunta (Agr; yl.) ’Gemeinde’ (STS 1776 merk.
’lääni’), kymmen-, sata-, kansa-, heimo-, suku-,
perhe-, hiippa-, seura-, valta-, kihla-, kylä-, maa-,
paikka-, lautakunta ~ ink heimo-, kirkko-, pereh-,
perttikunta | ka heimokunta ’heimokunta,
heimolainen’, venehkunta, yökunta: yökun«zissa t.
yökun«zin ’yli yön, yötä (olla)’ | ly heimokund
’suku’, nuoƒt ƒt ikund ’nuottue’, perehkund ’perhe’,
rodukund ’suku’ | ve h‰ımokund (g. -an)
’sukulaiset’, lautkund ’pöydänympärys syöjiä,
juojia, »pöytäkunta»’, pezakund ’poikue’ | va (Tsv)
kunt (g. kunn5a) ’piirikunta; pitäjä, alue’ (? < sm),
kont (g. konn5a) ’piiri, perhe’ (? < vi) | vi kond
(g. konna) ’–kunta, -yhteys, -piiri’: kümmekond
’kymmenkunta’, saa-, sadakond ’satakunta’,
perekond ’perhe, huonekunta’, laudkond
’pöytäkunta, syömäseura’, maakond
’maakunta’, hYoimkond ’suku, heimokunta’,
valdkond ’valtapiiri’
= lpN god |de (In Kld T): sokkâg. ’sukukunta’,
b5∞ærâh-, b5∞ærrâg. ’suku’, sær |vegod |de
’seurakunta’, val |deg. ’valtakunta’ (ilm. sm mallin
mukaisia; R kunde ’–kunta’ < sm) | ? mdM ko7nd'ä,
ku7nd'ä ’ystävä, toveri’ | vogE k5ant, I k%ont, P x%ont
’sota, sotajoukko’ (> ostjP xont id.), L k%ont
’(entiseen aikaan) kylien ryöstäjät, vogulit,
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berezovilaiset’ | ? ostjI k3antqg-: k3antqg-jax
’ostjakit’, E x3antq ’ostjakki, ostjakkilainen’, P
x3ant¥ı ’id.; ihminen’ | unk had ’sotajoukko; sota;
joukkio, rosvojoukko; suku, heimo’.
Toisaalta on oletettu, että sana olisi laina ieur
taholta sataa merkitsevästä sanasta. Ieur
kantakielen ƒkömtóm olisi ehkä aluksi merkinnyt
suurta määrää ja omaksuttu sgr kantakieleen
asussa *kumta. Toisen selityksen mukaan kunta
olisi < germ *hun∞da-, joka esiintyy ksk
*hun∞daraSa sanan alkuosana (merk. ’100’, oik.
’satakunta’). Germ *hun∞da kehittyi yhdyssanojen
jälkiosana jtak aluetta merkitsemään, esim.
Uplannin Att(h)undaland (1231), Ti(h)undaland
(1231), ja juuri näistä olisivat yhdyssanojen
jälkikomponentteina esiintyvät -kunta nimet
(esim. sm Satakunta, vi Lappegunda jne.)
kehittyneet, vaikkapa kunta sinänsä olisi sgr ajalta.
Kolmantena germ vertauskohtana on esitetty germ
*-kun∞da: goot guma-kunds ’miessukuinen’, qinak. ’naissukuinen’, ags god-cund ’jumalallinen’.
Kuitenkin kaikki viittaukset germ taholle ovat
epätodennäköisiä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 169 (sm ~ lpR kunde),
Ganander 1786 NFL 1 498 (sm ~ ruots hundari, mn kundu),
Rask 1818 Undersögelse 105 (sm ~ sk kundr ’poika’),
Hunfalvy 1864 Reg 295 (vog ~ unk), Thomsen 1869 GSI
126 (sm ~ vi lp god |de), Budenz 1869 NyK 7 46 (sm ~ lp
unk), Ahlqvist 1871 KO 198 (sm < goot kunda, kunds),
MUSz 1873–81 65 (sm ~ vi lp vog unk), Vendell 1894
SvBefolkn 6 (sm valtakunta < mn *valdahunda), Paasonen
1896 KielLis 16 (+ md), Karsten Vir 1906 89–90 (sm <
germ *hun∞da), Gombocz 1909–10 NyK 39 266 (+ ostjP
xont), Kettunen 1922 LVeHA 1 24, 2 70 (+ ka ve), FUV
1955 92, E. Itkonen 1956 UAJ 28 71 (md sopii tähän 2.
tavun etuvokaalinsa tähden huonosti), SKES 1958 238 (+ ly
va (< ? sm ? vi), ostjP xont ? < vog), Virtaranta 1959
JuhlakHakulinen 419 (+ ink), Radanovics (Rédei) 1960
NyK 62 120– 23 (+ ostj x3antq; ostj xont < vog), Collinder
1967 Sprache 13:2 181–82 (sgr *kumta < ieur *ƒkömtóm),
TESz 2 1970 13 (? md ? ostj x3antq), MSzFE 1971 238–39
(samoin), FUV2 1977 108 (ei md, vrt. ostj x3antq ja jukag
kudeje ’sukupolvi, suku’), Häkkinen 1987 ES 126, UEW
1988 206.

kunteus (PSm), kuntus (Gan 1786; paik. Peräp),
kuntuus (Pazelius 1751 Cuntuus; paik. PPohjanm
Peräp) ’kolmivuotias urosporo, aik. myös
(Pazeliuksen mukaan) samanikäinen majava /
dreijähriger Rentierbulle (od. auch Biber)’ ~ kaP

SSA
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kuntus t. kuntus-voajin ’kolmitalvias naarasporo’,
kuntassu ’kolmitalvias (uros)poro’ (< sm t. lp)
< lp goddudâs, goddâs ’nelivuotias
porohärkä’. — Ven murt. kóntus ’nelivuotias
porohärkä’ < lpKld k%ondas ’urosporo 4:nnellä
ikävuodellaan’, ven murt. kúndus, kúndas
’kolmivuotias porohärkä’ < lp t. sm. Lp sana on
johd. sanasta god |de ’peura’.

poron koipinahka (Eurén 1860);
poronsuonikimppu (Jyykeä)’, kyntyrä
(Kuolajärvi) ’poron kaikki koivet’ ~ kaP
(Vuokkiniemi) kuntura ’päänahka porontaljassa’
(< sm)
< lpLu kåddår´v%e, N goddor (yleislp)
’teurastetun eläimen kaikki neljä jalkaa t. niiden
nahka, ydinluut t. suonet’.

Kalima 1915 OLR 127 (ainakin ven murt. kundus < sm
kuntus), Äimä 1918 SUSA 30:30 72 (sm < lp), T. I. Itkonen
1932 AASF B 27 52 (ven murt. kontus < lpKld k%ondas),
SKES 1958 239.

Qvigstad 1881 Beiträge 75 (lp ~ sm kunturi), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 12 (lp ~ sm kyntyrä; lp > sm kuntura),
SKES 1958 239 (sm < lp).

kunto (JuslP, Gan 1784; yl.) ’(guter) Zustand,
(gute) Kondition’, johd. kunnollinen, kuntoinen
(huono-, vähäkuntoinen), kunnoton jne.; tähän
myös kunta (ASatak) ’kunto’, kunnaton
(EPohjanm) ’pieni, mitätön’, huonokuntainen
(EPohjanm) ’huonokykyinen’, puolikuntainen
(paik. YSatak Häme ja EPohjanm)
’keskinkertainen, ei hyvä eikä huono’ ~ ka kunto
’kunto, voima, taito; järjestys; aika, kunnon; hyvä
maine, siveys’ | vi murt. kunnatu, konnatu,
kummatu ’kunnoton, tyly’, künnatu ’inhottava,
kauhea, häpeällinen’ (sm > lpN gun |do ’rohkeus,
yritteliäisyys’, gud |dâ ’kunto, kelpoisuus’).
Sanat ovat ilm. samaa alkuperää kuin kunta,
ks. tätä. Lisäksi on perm ja obinugr kielistä esitetty
vastineita, jotka kuitenkin on äänt. syistä pidettävä
erillään.
Setälä 1902–03 FUF 2 224 (sm ~ perm obinugr), Hakulinen
Vir 1948 211–12 (sm ~ vi kunnatu, konnatu; ♦ kunta),
SKES 1958 239 (sm vi ~ ? votj ostj t. vaihtoehtoisesti ♦
kunta), EEW 1982–83 1048 (+ vi kummatu, künnatu; sm vi
sanat todennäköisemmin kunta sanan johd:ia kuin
etäsukukiel. sanoihin yhdistettäviä), Häkkinen 1987 ES 127,
UEW 1988 205–06 (sm ~ ? votj ? ostj).

kunutta (Lönnr 1874 < ka; ei sm murt.) ’piiska,
ruoska / Peitsche, Knute’ ~ ka kunutta, au kunuttu
| ly ve kunut id.
< ven knut ’ruoska, jossa on solmuja’ < mn
knútr ’solmu’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (ve < ven), Lönnrot 1874 SRS 1
807 (ka < ven), Thomsen 1919 SA 1 386 (ven < mn),
Kujola 1944 LyS 171 (ly < ven), SKES 1958 239.

kuoha (tav. mon. kuohat, Renv 1823; ei
nykymurt.) ’kives (etup. oriin) / Hoden (bes. des
Hengstes)’, kuohita, kuohia (Agr; länsimurt.
PSavo Kain) ’salvaa’, kuohari ’salvuri’, kuoho
(Koll 1648 cuohoi), kuohio, kuohilas, kuohilo
’kuohittu eläin’, kuohattimet, kuohittimet (paik.
itämurt.) ’oriin kivekset’, huom. myös kuha, -t
(Jusl 1745; VarsSm Satak Häme LUus) ’oriin
kivespussi’ ~ ka kuohita, kuohari ’kuohari,
salvuri; parantaja, lääkitsijä’ (< sm) | vi kohitseda,
kohida ’salvaa (porsaita, sonneja, pässejä)’, kohi
’kuohilas’ (sm > lpN guohar ’hevoskuohari’).
Tähän yhdistetty syrj kod'/zn{i ’kuohita’ on äänt.
vaikeuksien vuoksi pidettävä erillään.

kuntta (PKarj PSavo Kain PPohjanm Peräp
Länsip) ’suorahka, turve(möhkäle) / Rohhumus,
Torf(klumpen)’ ~ ka kuntta ’(pinta)turve’,
kuntta«zikko (Suistamo) ’mättäikkö’.

Ganander 1786 NFL 1 501 (sm kuohittu ~ vi kohhetud),
Renvall 1823 SSK 1 231 (sm kuoha ja kuohita kuuluvat
yhteen), Kettunen 1914 SUST 34 47 (sm kuohita ~ vi kohi),
Ojansuu 1916 SKTT 149–50 (sm kuohita ~ vi kohida,
kohitseda), SKES 1958 239, Lytkin & Guljajev 1970
KESK 126 (+ ?? syrj).

kuntura (LönnrLis 1886; PPohjanm (paik.),
Peräp Länsip) ’poron neljä koipinahkaa yhdessä;
poron pää ja neljä koipea; poron neljän jalan
suonet / (Teile eines geschlachteten Rentiers:) die
vier Schenkelfelle; Kopf und Schenkel; die
Sehnen der Beine’, kunturi ’poron neljä koipea;

kuohu (AAchrenius 1756; yl.) ’Sprudeln,
Schaum, Gischt, Schwall’, kuoha (Flor 1683; et.
KaakkHäme kaakkmurt.), kuoho (Gan 1786) id.,
kuohua (Agr cohua) ~ ink k%ohu ’vaahto’ | ka
kuohu ’kuohu, kuohunta; kohina; melu’, kuohuo
’vedestä, nesteistä: kuohua, vaahdota; taikinasta:
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nousta, kohota; huohottaa, korskua, kuorsata;
kohista’. — Sm kuohaa > lpT k{iÄqVVad ’kuohua,
vaahdota’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 71 (sm ~ lp).

kuokka (Mennander 1699; yl.) ’Hacke’,
kuokko ’kuokittu maa’, kuokos id., kuokkia
’hakata kuokalla; puskea (Raam 1642)’ ~ ink
k%okka, k%okkia | ka kuokka, kuokos, kuokkie | ly
kuok(k(e) (mon. –kad) ’kuokka; puinen
kokkarenuija’, kuokai7ne ’(oven)haka’, kuokkida
’kuokkia; nuijia (turpeita, paakkuja), hakata (tikka
nokallaan puuta)’ | ve kok (g. -an) ’kuokka; telso’,
kokta, kokkida ’kuokkia maata; kovertaa puuta
telsolla; nokkia, nokallaan pistää; nykiä (kala
onkea)’ | va k%okka ’kuokka’, k%ott«sia, (Kukk)
k%okkia ’kuokkia’ | huom. myös vi kook (g. koogu)
’koukku’, koogitseda ’koukkia’, kookida
’koukata, koukkia’ | li k%uok ’koukku’ (sm > lpN
guok |ke ’kuokka’, guok |kât ’kuokkia, kaivaa’; sm
kuokka > ruots murt. Sm k%okko, k%oka jne. ’kuokka’,
sm kuokkia > ruots murt. Sm k%okk(a) jne.
’kuokkia’; ims *k%okka ? > liett kúoka(s), kúoka
’paksupäinen keppi, nuija’, latv koks ’puu’)
? = votj kokƒt/san{i, kukƒt/san{i ’hakata
kuokalla’, kokƒt/san, kukƒt/san ’kuokka’ | syrj kokn{i
’kuokkia’, kokaln{i ’nokkia’, kokan ’kuokka;
kuokan tapainen koverruskirves’. — Koska sm
kuokka ei äänneasultaan hyvin sovellu sm-perm
kaudelta peräisin olevaksi sanaksi, sana saattaakin
olla germ alkuperää, vrt. holl hoek, engl hook
’haka, hakanen, koukku jne.’ < germ *h%oka-. Vrt.
kokka, koksari, koukku.
Adelung 1796 WHd 2 1682 (sm ~ saks Kog ’puunuija’),
Lindström Suomi 1852 47 (sm kuokkia ~ syrj kokal-), VW 1
1874 1 (sm ~ vi li), Qvigstad 1881 Beiträge 77 (sm > lp),
Mustonen Vir 1883 171 (+ va), Wichmann 1901 WotjChr
72 (+ syrj kokan, votj), Setälä 1906 SUSA 23:1 36 (sm
kuokka + ka ve; < germ, vrt. goot h%oka ’aura’, ags h%oc
’haka, kuokka’), Karsten 1928 SUST 58 58 (joko < germ t.
miel. sgr; alkusukulaisuus?), Collinder 1932 Urgerm 212–13
kirjallisuusviittauksineen (miel. sgr), Wessman 1956–57
FmS 17–18 54–55 (sm > nr murt. Sm), SKES 1958 239 (ims
~ ? perm; germ alkuperää ei mainita), Vries 1961 AnEW 278
(sm < sk, vrt. mn hœkja ’kainalosauva’), Lytkin & Guljajev
1970 KESK 129 (varauksitta ~ perm), Kiparsky Vir 1977
18 (ims ? > baltt), Koivulehto Vir 1983 548 (sm kuokka <
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germ *h%oka- t. h%okj%on > mn hœkja), UEW 1988 669 (? ~
perm).

kuoksa (Pazelius 1751 Cuoxa) ’yksivuotias
majava / einjähriger Biber’, kuoksi (Peräp)
’majavanpentu’
< lpR kuovse ’yksivuotias majava’.
T. I. Itkonen Vir 1920 6–7 (sm < lp), SKES 1958 239.

kuola (1670; yl.) ’ausfließender Speichel,
Schaum’, kuolain (: kuolaimet) ’hevosen
suuraudat’, kuola(i)sin (: kuola(i)simet) ’hevosen
sieraimet’, kuolata; murt. rinn. kuohla,
kuohlaimet, kuohlata ~ ink k%olo ’kuola, lima’ | vi
kool (g. -a) ’kuola, kina’, (murt.) kola id., huom.
myös va k%ono ’kuola’ (lpN murt. kuolah
’kuolaimet’ < sm).
Saareste 1924 LVEM 106 (sm ~ vi va), Lagercrantz 1939
LpWsch 369 (lp < sm), SKES 1958 239.

kuolla (Agr; yl.) ’sterben’, kuolo, kuolema
(molemmat Agr), kuolias: kuoliaaksi; kuolettaa
(Agr coletettu ’surmattu’), kuoleutua
’lakastua; turtua’, kuolastua (murt.) ’lakastua’ ~
ink k%olla, k%olema, k%olija ’kuoleva ihminen’,
k%olij5aks ’kuoliaaksi’, k%olett5a ’hoitaa kuolemaan
asti’ | ka kuolla, kuolema, kuoloma, kuolettoa
’esim. taudista: tappaa, kuolettaa; huoltaa jkta
kuolemaan asti, olla saapuvilla jkn kuollessa’,
kuoleutuo | ly kuolda, kuoƒl ‰ı ’kuollut (ennen
hautausta), ruumis, vainaja’, kuolettada ’surmata,
tappaa, aiheuttaa kuolema’ | ve kolda, kouda (prs.
kolob) ’kuolla’, kolotada, koƒletada ’tappaa’ | va
k%olla, (Kukk) k%olett5a ’hoivata jkta ennen
kuolemaa’ | vi koolda ’kuolla; halvaantua; saada
kouristus’, koolja, -s ’kuollut, vainaja’, kooletada
’panna kuolinvuoteelle, antaa kuolla’ | li k%uolq
’kuolla; puutua’, k%uoƒl iji ’kuoleva, kuolevainen;
kuollut, ruumis’, k%uoltq ’tappaa; antaa kuolla’
(sm > lpLu kuolatit ’tappaa’)
= mdE kuloms, M kulÄqms ’kuolla’, E kuloftoms
’tappaa’, kulomo ’kuolema’, E M kuli ’kuollut’ |
tvser kolem ’kuolla’ | votj kul{in{i, kuln{i | syrj kuln{i,
kuvn{i | vogE k5al-, I x%ol-, k%ol-, L k%ol-, P x%ol- | ostjI
k3ala-, k3al-, E x3at-, P x3al-, x3al- id., I k3al{i, E x3ataj
’kuollut, ruumis, vainaja’ | unk hal ’kuolla’, halál

SSA

’kuolema’, holt ’kuollut, eloton’ || samJr x5a- | Jn
k5a- | T k%uC a- | slk q%u-, kua- | Km kcu- ’kuolla’.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Porthan 1786 OS 1 140 (+
vi), Hager 1793 Neue Beweise 106 (+ md votj syrj ostj),
Gyarmathi 1799 Aff 202, 264 (+ ka tvser vog), Lindström
Suomi 1852 47 (+ sam), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 395
(+ li), Setälä 1912– 14 FUFA 12 33, SKES 1958 239 (+ ly),
E. Itkonen 1969 UAJ 41 81, TESz 2 1970 30, MSzFE 1971
250–51, Häkkinen 1987 ES 128, UEW 1988 173.

kuolmus (Peräp) ’petäjän sisäpuolen parkki
(mäihän ja koskuen välissä) / innere Schicht der
Kiefernrinde’, kuolmustaa ’vuolla »kuolmus»
petäjän rangasta’
< lp guolmâs ’petäjän sisäkuori, kuolmus’,
guolmâstit ’kuoria, kuolmustaa’.
Äimä 1908 SUSA 25 24, SKES 1958 240.

kuolpana, kuolpuna (Peräp) ’tasainen kangasmaa
/ ebener, trockener Waldboden’
< lp guolbâ, guol |bân ’kangas, tasainen
kangasmaa’.
T. I. Itkonen Vir 1920 7, SKES 1958 240.

kuoma (Eurén 1860; kaakkmurt. PKarj) ’kummi;
toveri, ystävä, armas (hyväilysanana); hyvä tuttava
/ Gevatter, Pate; Kamerad, Freund, Liebling (als
Kosewort); guter Bekannter’, kuomakset ~ ink
k%oma ’kummi’ | ka kuoma ’kummi; hyvä toveri,
ystävä (puhuttelusanana)’ | ly kuom((e) (mon.
kuomad) ’kummi (mies t. nainen), kuoma (näin
nimittävät saman lapsen kummit, kummit ja
lapsen vanhemmat toisiaan)’ | ve k%om, kom
’kummi’ (lpKo kuo´mm#e (Kld T) id. < ka)
< ven kum ’mieskummi’, kumá
’naiskummi’ (myöhempiä lainoja ven taholta ovat
ve kuma ja va k%uma ’kummi’).
Sjögren 1821 GS 1 26 (sm kuomukset < ven), Mechelin
1842 Käsik 174 (sm kuoma ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
90 (+ ve k%om), Lönnrot 1874 SRS 1 810 (sm < ven),
*Mikkola 1894 SUST 8 132 (+ ka), T. I. Itkonen 1943 KV
22 52 (lp < ka), Kujola 1944 LyS 172 (ly < ven), *Kalima
1952 SlS 105 (va nuori laina), Posti 1953–54 FUF 31 11 (+
ve kuma; nuori laina), SKES 1958 240 (+ ly), *Plöger 1973
RL 80.
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kuomi (Gan 1786; paik. murt.), kuomu (Eurén
1860; paik. murt.) ’katos reessä, vaunuissa /
Schlitten-, Wagenverdeck’, vrt. viE koomits (g. e), kohmits (g. -e) ’koppi, hökkeli, katos’.
Anderson 1879 Studien 159, SKES 1958 240.

kuomina (Eurén 1860; etup. kaakkmurt.),
kuomino, kuomen (Eurén; ei nykymurt.) ’riihen
yhteydessä oleva puintihuone t. huone, jossa
viljaa (etenkin herneitä) seinään lyömällä puitiin,
ruumensuoja; maahan tehty tasapohjainen
syvennys, jossa pellavansiemeniä ruohkittiin ja
viljaa puitiin / Tenne in der Darre,
Aufbewahrungsort für Spreu; Dreschboden’, mon.
kuominat myös (paik. savmurt.) ’viljat, jotka
seinään lyömällä karistettiin; siemenherneet, jotka
saadaan puimalla herneriihi’, kuominoida ’puida
herneitä t. viljalyhteitä seinään lyömällä’ ~ ink
k%omina ’riihen kuomina, jossa vilja tapetaan’ | ka
kuomino, guomino, guobino ’luuva; riihen
kylkiäinen, olki– ja ruumensuoja’ | ly guomin, -o
(mon. -od, -ad) ’riihen puintihuone, luuva’ | ve
gomin, gommin id. | va k%omina id., vrt. myös vi
murt. kominas, koomin ’loukko, johon
kelpaamattomat esineet viskataan’
< mven gum¥ıno, ven gumnó ’puimatanner,
luuva’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
129 (va < ven), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 108 (sm < ven),
*Mikkola 1894 SUST 8 110 (+ ka ve va), Kujola 1944 LyS
57 (ly < ven), SKES 1958 240 (+ ly), Nirvi 1961 KV 41
114 (+ ink), *Plöger 1973 RL 80–81.

kuona (JuslP, Gan 1786; yl.) ’raudan (hiilen,
tervan) palamisjäte; (murt. myös) raakarauta; muu
jäte, roska, lika / Schlacke; Roheisen; Schmutz’
~ ka kuona, (harv.) kuono ’(raudan) kuona;
kuola, ulostus, lika’.
Sanalle on esitetty lp tvser ja syrj taholta
vertauskohtia, jotka luult. kyllä ovat sukua
toisilleen, mutta eivät kuulu tähän yhteyteen.
Castrén Suomi 1844 29 (sm ~ lp gudnâ ’tuhka’), VW 1
1874 75 (+ tvser kon ’lipeä’, syrj kun id.), Bergsland Vir
1964 243, Plöger 1982 FUF 44 71–72, UEW 1988 672.

kuoninki (melko laajalti itämurt.) ’hameen
helmaan eri kankaasta ommeltu reunus, palle / auf

SSA

den Rocksaum genähte Borte’ ~ ka (Suistamo)
kuoninki id.

K 479

kuontalo (Jusl 1745 cuondalo; etup. itämurt. Ink
ja KPohjanm) ’rukinlapaan kerralla asetettava
pellava- t. villatukko / um den Rocken
gewickeltes Spinngut’ ~ ink k%ontala ’kuontalo’ |
va k%ontala | vi koonal (g. koonla) id.
< mven, vrt. ven kudéƒl, kudélja ’pellava-,
hamppukuontalo’ (< *kpodVel¥ı, *k%podVel¥ı; sl > liett
kuodYelis, latv koda„la ’kuontalo’; sm > lpN
guondâl).

(schaftlose) Socke’, vaikuttaa
esiintymisalueeseensa katsoen lp lainalta, vrt. lpE
guäbaa, Pi k%ohp5a, Lu kuohp5a, N murt. (Friis)
guoppa id., jonka eräät tutkijat johtavat yleislp
verbistä guoppât ’koota l. rynkätä parrassaumaa
(pieksua neulottaessa)’ (ks. lähemmin s.v.
kuupia).
Toisaalta on otaksuttu, että sm kuova olisi
laina sk (germ) taholta, vrt. mn skór, ruots sko
jne. ’kenkä’, joka on lainautunut norjanlappiin
asussa skuovvâ ’ei-lappalainen kenkä’. LpLu
skuohp5a, joka esiintyy sanan kuohp5a (ks. yllä)
sivumuotona, lienee sanojen guoppa ja skuovvâ
kontaminaatiota. Sm kuopa sanan ohella harvoin
esiintyvä kuova on ilm. ensin mainitun muodon
heikon asteen yleistymää, eikä voi olla lainaa lp
skuovvâ t. sk skór sanasta. — Vi murt. (Muhu)
koovakad (mon.) ’naudan (etenkin härän)
koipinahasta tehty sandaalimainen jalkine’,
joka on myös yhdistetty kuopa, kuova sanaan, voi
olla sanan koib (g. koiva) ’koipi’ johd.

Ganander 1786 NFL 1 505a (sm ~ vi), Mechelin 1842
Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va),
Lindström 1859 KeltGerm 149 (sm < ven), *Mikkola 1894
SUST 8 130 (sm < mven), *Kalima 1952 SlS 106–07,
SKES 1958 240 (sm > lp), Ruoppila 1967 KalKansank 94–
95 (+ ink), *Plöger 1973 RL 81.

Qvigstad 1893 NL 301 (lp skuovvâ < sk), Karsten 1915
GFL 252 (sm kuova, lp skuovvâ < germ), Wiklund 1917 IF
38 113 (sm kuopa ~ lp guoppa ♦ guoppât), Saareste 1924
LVEM 179 (sm ~ vi), Lagercrantz 1926 WWefsen 59 (lp
guoppa ♦ guoppât), SKES 1958 240 (sm ~ vi; lp guoppa ? <
sm), Vries 1961 AnEW 499 (sm kuova, lp skuovvâ < sk).

kuontua (Eurén 1860; etup. itämurt.) ’toipua,
virkistyä sairauden jälkeen; selviytyä, kyetä;
taipua, ylettyä; (Satak) laihtua, heikentyä /
gesunden, sich erholen, können; sich biegen, an
etw. heranreichen; abmagern, schwächer werden’,
huom. myös kuontea (savmurt.) ’pehmeä (nahka),
taipuvainen (luonne)’ ~ ka kuontuo ’herätä;
parantua, toipua, elpyä; (metallista:) kuoleutua,
väsyä, menettää joustavuutensa’ | ly kuonduda
’herätä unesta; virota, tulla tajuihinsa’ (vrt. myös
vi koondada, koonduda ’taivuttaa, antaa muoto’, li
k%uondq ’sanoa, ilmoittaa, varoittaa’).
Aiheettomasti verrattu lp sanaan goccet
’valvoa’.

kuopia (Gan 1786; melko laajalti murt.)
’scharren’, kuoppia, kuopaista, kuoputtaa ~ ka
kuopie ’kuopia, kuoputtaa, ruopsuttaa’ | ve (prs.)
kopotab ’(kana) kuopottelee’, (prs.) kobit«s(ez(e
’kaapii’ (huom. myös li kuC opq ’hoitaa’, m%o
k%uopiji ’maanviljelijä’).

kuono (Hemm 1605; yl.) ’Schnauze, Maul’ ~ va
k%ono ’kuono’ | vi koon (g. -u) id.
Aiheeton on rinnastus sanaan mdE ko7na, M
ko7nä ’otsa’.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 453 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 129 (+ va), MUSz 1873–81 109 (+ md), SKES 1958
240 (? md).

Toivonen 1928 FUF 19 106 (sm ~ ka lp), Mikkola 1938
SUST 75 63 (+ vi), Kettunen 1938 LivW 165 (+ li), SKES
1958 240 (+ ly ? lp).

kuopa (JuslP, Gan 1786; Peräp), kuova
’lyhytvartinen t. varreton sukka, sukanterä /

Kettunen 1938 LivW 165 (sm ~ li), SKES 1958 240 (+ ka
ve).

kuoppa (Agr; yl.) ’Grube’, kuopata; kuopo,
kuopoi, kuoponen, kuopus ’nuorin lapsi’ (vrt.
pahnanpohjimmainen id.) ~ ink k%oppa ’kuoppa’ |
ka kuoppa ’id., hauta’, kaP kuopu«s ’kuopus,
nuorin lapsi’ | ly kuop(p(e) ’(juurikasvien
säilytys)kuoppa’ | ve kop (g. -an) id., kopata
’kuopata, haudata’ | va k%oppa ’(peruna)kuoppa’ |
vi koobas (g. koopa) ’kuoppa, luola’, murt. koop
(g. kooba) ’id.; kasa’ (lpN guop |pe (Lu In)
’kuoppa’ < sm).

SSA

Äänt. yhtäläisyys sanojen votj gop ’kuoppa,
syvennys’ ja syrj g(ep ’kuoppa, vesihauta,
lammikko’ kanssa on ilm. satunnainen.
Ganander 1786 NFL 1 506 (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 141
(+ syrj), VW 1 1874 79 (+ votj), Wiklund 1896 SUST 10
201 (+ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 374 (lp < sm),
Tunkelo 1946 VeKÄH 172 (+ ve), SKES 1958 240 (+ ka ly
va), Rédei 1973 NyK 75 266 (perm sanat äänt. syistä
pidettävä erillään), Lytkin & Guljajev 1975 KESKDop 16
(perm sanat tähän), *Plöger 1982 FUF 44 72–73 (kuten
Rédei).

kuopus ks. kuoppa.
kuore (Flor 1678 cuoreet; laajalti länsi- ja
itämurt.), rinn. kuores, kuoret, kuorre, kore ’norssi
/ Stint’ ~ ka kuoreh, kuoris, kuoriene, kuo/roi | ly
kuoreh, -r{i«z, –/roi | ve ko/reh id. (ims > ven murt.
kóreha, kóreh, kore«sok ’kuore’; ka > lpKo kuor3a
g. k#u#orri ’pikku siika’)
? = slk kór, kuor, k%ur ’eräs lohensukuinen kala
(Salmo muksun)’ | samKm kuru ’Salmo lenoc’ |
Kb churrù ’Salmo coregonoides’.
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
92 (sm ~ ven), Genetz KKu 1877 76 (sm ~ ka), Setälä 1890–
91 ÄH 310 (+ ve; ims > ven), Setälä 1915 SUSA 30:5 50 (+
? slk), *Kalima 1915 OLR 130, Sebestyén-Németh 1935
NyK 49 12– 13 (+ syrj gurina ’Cyprinus gobio’ slk samKm
Kb), T. I. Itkonen 1943 KV 22 49–50 (lp < ka), FUV 1955
29 (lp ? < sm; ? syrj; slk samKm Kb), SKES 1958 240 (+ ly;
? slk), UEW 1988 187 (koko vertaus epävarma).

kuori1 (Agr; laajalti murt.) ’kirkon sisin osa,
jossa (pää)alttari sijaitsee; (vanh. kiel. myös, mm.
Agr chori) laulukunta, kuoro / (archit.) Chor;
Sängerchor’, murt. myös kuorti
< mr kor, chor, choor ’kuoro (et.
jumalanpalveluksissa), laulajien paikka kirkossa
(lähellä pääalttaria)’, mn kóri, kórr ’kuori, kirkon
sisin osa, jossa pääalttari sijaitsee; laulukuoro’
(kas k%or, mys ch%or < lat chorus ’piiritanssi;
laulava ja karkeloiva parvi; ryhmä’ < kr khorós
’piiritanssi (yl. laulun myötäilemä); laulajien ja
tanssivien parvi, piiri; joukko, ryhmä;
tanssipaikka)’. — Sm kuoro ’laulukuoro’ on
1800-luvun lopulla (esim. Kasimir Leino 1893)
käytäntöön tullut, ilm. nr kor ’laulukunta’, lat
chorus jne. sanoihin nojautuva muoto; kööri
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’laulukuoro’ < nr kör < ransk choeur (< lat
chorus).
Renvall 1823 SSK 1 233 (vierasper.), Ingman Suomi 1844
192 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 82–83 (< vur), SKES
1958 240–41.

kuori2 (Schr 1637; yl.) ’Rinde, Schale’, kuor(r)e
’kerma’, kuoria (Agr) ~ ink k%ori ’kuori’, k%orre
’hapan kerma’, k%oria | ka kuori ’kuori’, kuore
’hapatetun maidon pinnalle noussut kerma’,
kuorie ’kuoria’ | ly kuo/r(i) ’kuori (puun, leivän)’,
kuo/rida, kuo/rittada ’kuoria’ | ve ko/r ’kuori’,
ko/rda, ko/ritada ’kuoria’ | va k%ori, k%oria | vi koor
(g. -e) ’kuori, kerma’, koorida ’kuoria’ | li k%uo/r
’kuori’, k%uo/r«stq ’kuoria’
= md ka/r ’niinivirsu’ | ? syrj k{ir/s ’kuori,
parkki’ | ? vogI xorp, P xurqp ’kaarna, kuori’ | ?
ostjE x3arq ’koivun vihreä kuori’, P x3ar¥ı ’punertava
kerros l. kelmu tuohen sisäpinnalla’; ? E xurqp, P
x#urqp ’(leivän) kuori; rupi, rahka’. Mahdollisia
vastineita ovat myös vogE kor-, I xor-, L koar’kiskoa (tuohta, niintä), kuoria, nylkeä’ | ostjI k#or, E P x#or- ’nylkeä, kuoria puuta’ || samJr xir5a- |
slk kera-, k(era- | Km kqrq-, kÄqr- ’nylkeä’. Luult.
onomat. alkuperää. Näihin on myös verrattu
samantapaisia sanoja ieur ja muistakin kielistä.
Idman 1774 Försök 66 (sm ~ kr), Ganander 1786 NFL 1
506a– 07 (sm ~ vi, ven korá ’kaarna, kuori’), Porthan 1801
OS 4 322 (sm < ven), Castrén 1849 Ostj 82, 85 (sm kuoria
~ syrj ostj x#or-), Lindström Suomi 1852 48 (sm ~ lat cortex
’kuori, kaarna’, ven ym.), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va),
Castrén 1858 Ostj2 84 (+ slk kerap), Ahlqvist 1859 Anteckn
90 (+ ve), Donner 1879 Verwandtschaft 21 (+ li), Anderson
1879 Studien 147– 48 (+ md), Paasonen 1907–09 FUF 7 20
(sm ~ jukag), Paasonen & Donner 1926 OstjW 48 (sm ~ ostj
x3arq), Liimola 1946 FUF 29 167–70 (ostj x#or- ~ vog kor-),
Räsänen 1955 StO 18:3 29 (sm ~ turk tung), SKES 1958
241 (+ ka ly ? ostj x3arq ? ostj xurqp; mahd. myös vog kor~ ostj x#or-, sam), Illitvs-Svitytvs 1971 OSNJa 342 (nostr
sana), FUV2 1977 48 (sm ~ vog ostj x3ar¥ı, x#or-, sam),
Koivulehto JuhlakSteinitz 1987 200–02 (*k%ore < *kora <
ieur *kor5a t. baltt-sl *kar5a), UEW 1988 184–85 (+ vog
xorp, xurqp; yllä main. obinugr ja sam verbit erotetaan
näistä).

kuorma (Agr coorma; yl.) ’Fuhre, Last’ ~ ink
k%orma | ka kuorma | ve korm (g. -an) ’sylys’ | va

SSA

k%orma ’kuorma’ | vi koorem (g. koorma) ’kuorma,
taakka, paino, lasti, rahti’
= lpN guor |bme (Lu In Ko) ’kuorma’
(todennäk. < sm).
Ganander 1786 NFL 1 507 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 443 (samoin), Ahlqvist 1856 WotGr 129 (+ va),
Budenz 1867 NyK 6 403 (+ lp), Kettunen 1922 LVeHA 1
102 (+ ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 374 (lp < sm), SKES
1958 241 (lp todennäk. < sm).

kuoro ks. kuori1.
kuorrata, kuorata (Peräp) ’seurata jälkiä / einer
Spur folgen’
< lp guorrât id.
T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 14.

kuorsata (Agr; yl.) ’schnarchen’, murt. korsata
id., kuorsua, korsua ’id.; korskua (hevonen)’ ~ ka
kuorsata, kuorsuo ’kuorsata; korskua (hevonen);
kurnuttaa (sammakko)’ | ly kuorzuda ’kuorsua
(hevonen); kuorsata’ | ve korsta (prs. korzub)
’kuorsata’ | va k%ors5an ’kuorsaan’.
Vrt. lpN guor |sât (Pi Lu In) ’yskiä, kakistella,
kuorsata’, Ko k#o3ars(ad ’kuorsata’ (nämä lienevät
joko suomesta lainattuja tai muistuttavat vain
sattumalta ims sanoja). — Onomat. alkuperää;
samanlaisia ovat lisäksi sm korsnata, kornastaa,
korrostaa, kroosata, roosata | va kr%osnata | vi
norsata | mdE xirnan, kirnan, M kÄqrnan | votj
koret{in{i | syrj kar(etn{i ’kuorsata’ jne. Vrt. korskua.
Ahlqvist 1856 WotGr 129 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1861
MMdGr 157 (+ md), VW 1 1874 44 (+ lp syrj), Ojansuu
1918 KAÄH 56 (+ ka), SKES 1958 241 (+ ly ve; lp luult. <
sm).

kuoseli (Eurén 1860; harv. itämurt.), kuosali
’vanhanaikainen kehräyslaite / altertümliches
Spinngerät’ ~ ka kuo«sali, kuozeli ’kehräpuu,
kuosali, kuontalopuu, -lauta (värttinällä
kehrättäessä)’ | ly kuo«zaƒl, -li | ve ko«zaƒl id. | vi
murt. koosel (g. koosli), kootsli, koodsel
’kuontalo’ (ka > lpKo kuo´zzel (Kld T) ’kuosali,
kehräpuu’; ims > syrj ko/zaƒl id.)
< mven, vrt. ven kú«zeƒl, kú«zaƒl ’kuontalo’,
slov ko«zêlj ’rukki’ (< ksl *kpo«zel¥ı ).
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VW 1 1874 30 (sm ~ vi syrj), Ahlqvist 1879 EtymLex 104
(sm vi < ven), *Mikkola 1894 SUST 8 131 (+ ka),
Wichmann Valvoja 1920 402 (ims > syrj), T. I. Itkonen
1943 KV 22 52 (lp < ka), Kalima 1952 SlS 107 (+ ly ve),
SKES 1958 241, Plöger 1973 RL 81–82.

SSA

kuosi (Eurén 1860; useimm. murt.) ’malli, muoti,
tapa / Muster, Schnitt, Mode’, kousa (Gan 1786)
’suunta, järjestys’, kousu, koosa id., kuosu
(SAchrenius 1766; KPPohjanm Kain PSavo
PKarj) ’kuosi, malli, kunto’, kuusa (Pohjanm Kain
IPSatak, paik. VarsSm Häme) ’suunta, reitti; vihi,
ymmärrys’ sanontatav. päästä kuusalle, olla
kuusalla; koosi (paik. VarsSm PPohjanm Peräp)
’kuri, komento, suunta, tapa, malli’, kousi
(JWegelius 1747; Peräp TornLaakso) id. ~ ink
k%osi ’tapa, kuosi, muoti’ | kaP kousi ’kuri,
komento’ (< sm) | va (Tsv) k%osi ’laatu, tapa’ | vi
koos (g. –i) ’suunta, reitti, kurssi; tapa’ | li k%uo∆«z,
k%uoi«z ’paikka, kohta, toimipaikka’.
Eri kieliin ja murteisiin eri aikoina germ
taholta omaksuttuja sanoja, vrt. nr kos, kosa,
vanh. kose ’suunta’ (nn kos, nt kaas ? < kas k%ors
sanan sivumuodosta *k%oss << lat cursus ’juoksu,
kulku’).
Renvall 1823 SSK 1 220 (sm kousa, kousu < ruots kosa),
Karsten 1936 FmS 4 516 (sm kousa, kousi, kousu < ruots),
538 (sm kuusa < nr k%osa), Posti 1941 FUF 27 226–27 (sm
kuosi, koosi, kousi < ruots kos, kosa < kas; va k%osi, vi koos,
li k%uoi«z < as << lat cursus), SKES 1958 227, Nirvi 1971
InkS 204 (ink ? < sm), EEW 1982–83 945 (va mahd. < sm).

kuoska (Eurén 1860; ei nykymurt.) ’akanat /
Spreu’ ~ ly kuo«sk, -u ’ruumen’ | ve ko«sk (g. -un)
id.
SKES 1958 241.

kuoste (Eurén 1860; Peräp TornLaakso) ’pilvinen
kostea sää, kylmä tihkusade, ohut sumumainen
pilvikerros / trübes feuchtes Wetter, kalter
Sprühregen, Wolkenschleier’
< lpN guostâ (Lu In Ko Kld) ’kylmä tuulinen
ja pilvinen kevätsää’.
Wiklund 1896 SUST 10 201 (sm ~ lp), T. I. Itkonen Vir
1920 7–8 (sm < lp), SKES 1958 241.

kuosti (LönnrLis 1886; kaakkmurt. PKarj)
’maksu, palkka (vars. papin) luonnossa; viemiset
pitoihin t. hautajaisiin / Naturallohn (bes. des
Pfarrers); Gastgeschenk’ ~ ink k%osti ’paimenen
palkkio’
< ven ko«st ’menot, kulut, kulungit’.
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Plöger 1977 RLDial 317.

kuosto (LönnrLis 1886; Peräp TornLaakso)
’puoleksikuivunut mänty, pystyyn kuivunut puu /
absterbende Kiefer, abgestorbener Baum’.
Todennäk. < lp, vrt. goas |te, goastes ’härski,
hapan, vanhalta maistuva’.
SKES 1958 241.

kuosuttaa (Lönnr 1874), kuossuttaa (Peräp)
’kestitä vierasta / einen Gast bewirten’
< lp guoss#otit id. (guos |se ’vieras’ sanan johd.).
Wichmann Vir 1921 107, SKES 1958 241.

kuotko (Peräp) ’rämeinen notkelma, alava kohta
kahden järven välissä / morastige Vertiefung,
Niederung zwischen zwei Seen’, kuotkua
(PPohjanm pn.) ~ ka kuotkuo, kuotkut, kuotkuva,
kuotkova ’kapea niemen kannas’
< lpN guot‰ |ko (In Ko) ’kapea maakaista
kahden järven t. jängän välillä’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 25, Nissilä 1955 KV 35 251–52,
SKES 1958 241.

kuotta (Schr 1637; laajalti murt.), kuotto
’sikiökalvo; pintakerros; lima, tahma, lika jnk
päällä; oriin kivespussi / Embryonalhülle;
Oberschicht; Schleim, Schmutz auf etw.;
Hodensack eines Hengstes’ ~ ka kuotto ’oriin
siittimen esinahka’ | ly kuotto ’kivespussi
(oriilla)’.
Suhde sanaan kotti1, kotta epäselvä.
kuovi (Flor 1702; yl.) ’lintu, Numenius /
Brachvogel’ ~ vi koovitaja, (murt.) koov, koovitas,
koovit, koovis, koovisk, koovik, koove id.
Onomat. sana.
Ganander 1786 NFL 1 508, SKES 1958 241–42.

kupa ’verkon koho (Iitti Kurkijoki); kauhan pesä
(Ylitornio) / Netzfloß; Kellenlaffe’, kupaluu
(Ilomantsi) ’häpyluu’, kupea (Saarijärvi
Sodankylä) ’kupera’, kupakka (ESavo) ’kuohkea,
hyvin kohonnut (leipä)’, kupalo, kupelo, kupelus
(LUus) ’poukama, lahti; niemi; notkelma’, kupara
(Kymi) ’(täysi) vatsa (leik.)’, kupare (Räisälä

SSA

Heinävesi) ’kumpu’, kupertaa (yl.) ’käyristää;
kovertaa; kumota, kaataa’, kupertua (yl., ei
KPPohjanm Ink Verml) ’käpertyä; pyörtyä,
tuupertua’ ~ ink kupu ’verkon merkin pallo’,
kupertua ’pyörtyä; tehdä kuperkeikka’ | ka
kupertoa (lapsesta) ’pyöriskellä’, kupertoakseh
’tuupertua, kupsahtaa, käpertyä’ ja kupertuo
’kaatua, kuukahtaa, tuupertua; (kuolla)
kupsahtaa’.
Sanavartalon kupa johdoksille on yhteistä
merk. ’pyöreä, kupera’. Näitä voivat olla myös
kupera, kuperkeikka, kupu ja kuvas vastineineen,
mahd. myös kuve, ks. näitä.
kupari (Agr; yl.) ’Kupfer’ ~ vi (Gutsleff) kubar:
k.-vask ’kupari’ (joko < sm tai ruots murt. Vi)
< mr koppar, kopar, kupar = mn koparr (<
klat cuprum, aes cyprium oik. ’kyprolainen
metalli’, vrt. kr K/ypros ’Kypros’, saari, josta
antiikin kansat pääasiallisesti saivat kuparia).
Renvall 1823 SSK 1 234 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
126 (+ vi; sm < mn mr), Karsten 1936 FmS 4 533–34, SKES
1958 242, EEW 1982–83 1011 (vi mahd. < sm).

kupata (Agr; yl.), kupita ’schröpfen’ ~ ink
kuppia ’kupata’ | ka kupata ’id., iskeä suonta’ |
va (Kukk) kuppia | vi murt. kuppida ’kupata’,
kuputada ’id., kuppauttaa; (kuv.) piestä’ (lpN
goppedit, In kuppia∞d < sm kupata, N gup |pit (Ko)
< sm kupita)
< nr mr koppa ’kupata’ (kas holl koppen). Vrt.
kuppari.
Renvall 1823 SSK 1 234 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 84
(sm < vur mmr; + vi), SKES 1958 242.

kupera (JAFrosterus 1791; yl.) ’gewölbt,
konvex’ ~ ink kupp%era | ka kupera, kuber
’kupera’. Vrt. kupa.
kuperkeikka (Gan 1786), kuperkeikko, -keijakka
’Purzelbaum’, heittää t. mennä kuperkeikkaa, vrt.
myös kuppura, mennä ylenkuppuraisiaan,
kuppuroita id. Huom. edelleen ka kikiriukku,
kukkeriukku ’kuperkeikka’ | ve kukirikku,
kukirisƒtƒt i, kukerikku, kukeri«z{i ’nurinniskoin’ | vi
kukerpall, kuperpall, uperkuut, uperpall

K 483

’kuperkeikka’ (sm > nr murt. Sm kupperikejka
jne.).
Vrt. lpN gub |bârâs |tet, guppârâs |tet, In
koppiaristi∞d, kuppiaristi∞d ’mennä kuperkeikkaa’.
Deskr. sanoja. Vrt. myös kupa.
Wiklund 1896 SUST 10 226 (sm, vrt. lp), Saxén 1895–98
Lånord 157 (sm > ruots), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 70
(sm ~ lp), Wessman 1936 FmS 4 218, Wessman 1954 FmS
15–16 69, 76 (sm > ruots), SKES 1958 242 (+ ka ve vi).

kupias (1708) ’(merk. todennäk.) päällysmies,
(alk. mahd.) kylänvanhin / (wohl) Aufseher,
(urspr. viell.) Dorfältester’, ei murt. paitsi
Suomenl. saarilla, missä kupias ’työnjohtaja,
komentelija’ on vi laina. Kirjallisuudessa sanan
mainitsevat Castelin 1708 » – – Culdainen
Cubias, Uro ahkera uljas – – » ja Juteini 1810
»Tämä ukko täydellinen, Tämä kuulusa
kuupiias». Nimistössä sana tai sen johd:t
esiintyvät laajalti, mm. Lammi 1374 Cupiasson,
Kalvola 1447 Kupianpoika, pn. us. pit. Kupiala
jne., myös sn. Kupiainen ~ ink (run.) kupias,
kubjas (joskus kupoi) ’staarosta, vouti’ | vi kubjas
(g. kupja) ’työvouti’ (> latv kubjas, nr murt. Vi
kubias, kubius id.). Täysin hypoteettisia ovat
sanan rinnastamiset sm sanoihin kuvas ’verkon
koho’ tai kupea ’kupera’ (ks. kupa) sekä
muutamiin muihin sanoihin.
Lönnrot 1874 SRS 1 813 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
262 (vi > latv, nr murt. Vi), Ojansuu 1916 SKTT 151 (sm <
vi), *Kiparsky 1936 MSNph 11 46, Kalima 1949–51 FUF
30 279 (sm < ven gubá ’rikostuomarin tuomiokunta; piiri’),
SKES 1958 242, *Vilkuna Vir 1963 303–16 (~ sm kuvas),
Mägiste 1966 ETRA 4 69–75 (~ sm kupea).

kupinas (Gan 1786; Peräp), kupina (Peräp)
’kalan ilma-, uimarakko; linnun kupu /
Fischblase; Kropf’ ~ ka kupina, kupino ’kalan
uimarakko’
= lpN murt. gâppân, In koppan, koppajn,
kooppanj, kooppajn ’kalan uimarakko’ (? < sm
vaiko sm ka ? < lp) | vog E k%apqn, I x%opqn: x%ul-x.,
L k%opqn: kul-k., P x%opna: x%ul-x. id.
Wichmann 1907–09 FUF 7 51 (sm ~ vog), Paasonen 1917
Beiträge 103, Toivonen Vir 1927 50 (+ ka lp), SKES 1958
242, UEW 1988 212.

SSA

kupista1 (Gan 1786; ISatak Nivala Peräp
itämurt.), kuvata (: kupajaa; savmurt.), kupastella
’kolista, pitää kolinaa, liikkua kolistaen /
klappern, poltern, sich polternd bewegen’, kupilas
’kolinan, metelin pitäjä’ ~ ve kubaita ’liikkua,
kihistä, kuhista, vilistä’ | vi kubiseda ’vilistä,
kuhista’, kubin (g. -a) ’vilinä’.
Onomat. sanue, vrt. kupista2.
SKES 1958 242.

kupista2 (Lönnr 1874; paik. itämurt.) ’kutista,
syyhyä / kitzeln, jucken’, kupajaa ’kutiaa’, kupina
’syyhy’ ~ ka kuvata (prs. kupajau) ’kutista,
syyhyä’, kupa(v)uttoa ’syyhyttää, kynsiä, raapia’,
kupina, kupineh ’kutina, syyhyminen’ | ly
kubaitta, kubi«sta ’syyhyä, kutista’, kubaidoittada
’syyhyttää; hangata (kutiavaa ihoa)’, kubina,
kubi7neh ’syyhy, kutku’ | ve kubaid(eitab (prs. 3.
p.) ’syyhyä’ (ims > ven murt. kúbajdaƒt ’raapia;
syyhyttää’, kobájdaƒt ’syyhyttää’). Vrt. kupista1.
Kalima 1915 OLR 133–34 (sm ~ ka ve > ven), SKES 1958
242 (+ ly).

kupitsa (Lönnr 1874; kaakkmurt.), kupetsa,
kupetsi, kupsa ’kauppias, välittäjä / Kaufmann,
Zwischenhändler’ ~ ink kupsa ’kauppias’ | ka
kupt«sa, kupsa ’(rikas) kauppias’ | ly kupts (mon. ad) ’kauppias’ | ve kupts id.
< ven kupéc (g. kupcá) id.
Lönnrot 1874 SRS 1 813 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST
8 132 (+ ka ve), Kujola 1944 LyS 173 (ly < ven), SKES 1958
242.

Kupittaa erisnimi / Eigenname: Kupitta(a)n
lähde Turussa (1423 Kupitza, 1510-luv.
Kupitza, 1634 Kubitzbacken), Kupissa pelto Tl.
Lapissa, Kupitta niitty Loimaalla, pelto
Kauvatsalla, Kupitta l. Kupittanlahti Kokemäellä
jne. ~ vi kupits (g. -a), kupats (g. -e), kupets (g. a) ’rajapyykki’
< ven kopica, kupica ’rajakumpu’. — Li
kup‰ıt«s ’rajamerkki, -patsas’ ehkä < latv kupaVca,
kupica, kupice id. (< ven).
Ojansuu Vir 1914 185 (sm < vi), Ojansuu 1921 Lisiä 17
(sm < vi < latv), Kalima 1936 BL 23–24 (ims-latv < ven
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kopica), Kiparsky Vir 1936 471 (sm < vi < latv < ven
kopica), Peltola Vir 1953 221–22 (vi < ven kupica), SKES
1958 242.

kupla (JuslP, Gan 1786; laajalti murt.), kuula
(Schr 1637 cwla; paik. länsi- ja itämurt.), kuulo
’vesirakko, rakkula, kalan ilmarakko; kuhmu /
Blase; Beule’, kuplu ’rakkula; lähteensilmä;
polakoukku’, kuplus ’hetteikkö, vedessä
uiskenteleva mätäs’, kuplata, kuplia ’muodostaa
kuplia; uiskennella veden pinnalla’, kuplahtaa
’nousta veden pinnalle’, kuulettua ’tulla rakkoihin,
turvota (esim. jalka)’, kuulia ’kiehua kovasti’ ~
ink kupla ’harja (vakassa)’ | ka kupla ’veden
varassa pysyvä esine, roska; pehmeä, upottava
maa, hete’, kuplo ’hete’, kuplu ’koho, kuvas, pola;
hyllyvä kohta suossa; hete, rimpi’, kuplus id.,
kuploa ’pysyä pinnalla, kellua, uida’, kuplahtoa
’pulahtaa (veden) pinnalle; nousta rakoille’ | ly
kubl (mon. -ad) ’kalan ilmarakko’, kublu ’nuotan,
ongen koho’, kublada ’kellua veden pinnalla’ | vi
kubel (g. kubla), kubl (g. -u, –i, -a) ’paukama,
kupla’, kupelda, kupleda ’tulla rakoille; kiehua;
kovasti väristä’, kublitada ’tulla täyteen rakkoja,
kuhmuja’
= lpE gåbluo, gablaa ’keuhko’, In koble
’ahvenen mäti, mätipussi’, Ko kobl(ad (Kld T)
’kellua, lipua (matalassa vedessä)’ | tvserL kÄqwÄql, I
kuwÄql ’vesikupla’ | vogE k{ewl- ’uida’, L k{iwlqp
’virtaa vasten laskettu rysä’, P xiwl- ’liukua
myötävirtaa’ | ? ostjI kom·lqn, E x#omql, x#omql-s#ox,
x#om·la-s#ox ’kalan ilmarakko, rakkula’ | ? unk
hólyag (hupolag, hulyag jne.) ’rakko, virtsarakko,
kalan ilmarakko, paise’.
Hunfalvy 1853 FMSz 32 (sm kuula ~ unk), Hunfalvy 1859
MNyszet 4 215 (+ ostj), Blomstedt 1869 HB 89 (sm kupla,
kuula ~ unk), MUSz 1873–81 107 (+ vi), Wichmann 1907–
09 FUF 7 51 (+ tvser), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 11–12
(+ lpV), Toivonen 1929 FUF 20 56 (+ ? vog), Toivonen Vir
1934 404 (+ lpE, ei vog), E. Itkonen Vir 1938 457 (+ lpIn),
SKES 1958 242–43 (+ ka ly; vog ostj unk), TESz 2 1970
136 (unk ei tähän), MSzFE 1971 294 (? unk), UEW 1988
212–13 (? unk).

kupo (Jusl 1745; laajalti murt., ei VarsSm Uus),
kupu (Pohjanm Peräp TornLaakso ja lainana
virosta Myrskylä Suomenl. saaret ja Ink) ’olki-,
pellava-, pärekimppu, lyhde / Stroh-, Flachs-,
Spanbündel, Garbe’ ~ ink kupo, (vi >) kupu ’kupo’

SSA

| ka kupo ’kupo, olkisitoma, lyhde’ | ly kubo, kubu
’(olki)kupo’, kubuin(e ’pieni (pellava)kupo’ | va
kupo ’kupo, kimppu (mm. risuja)’ | vi kubu, E
kubo, kobu ’kupo (olkia, päreitä, risuja, heiniä)’ |
li kuC b (mon. kub%ud) ’tukku, kimppu,
niinikimppu’
< baltt, vrt. liett gubà ’heinäsuova; keko
(pystyyn pantuja lyhteitä)’, latv guba ’kasa, läjä’,
siena g. ’heinäsuova’, «zagaru g. ’risuläjä’ (> li
gub5a ’kasa, läjä; vilja-auma’; ka > ven kúbaVca
’olkikupo’).
Ganander 1786 NFL 1 509a (sm ~ vi), Sjögren 1853
IRJaSMat 1 154 (sm ~ ven), VW 1 1874 77 (+ li), Kalima
1915 OLR 134 (+ ka > ven), Nieminen 1934 FUF 22 27 (+
va; < baltt), Kalima 1936 BL 122 (+ ly; ? < baltt), SKES
1958 243 (< baltt).

kuppa (Gan 1786) ’kuhmu, paise (KPPohjanm
Peräp); nuotan pesä, pullistuma nuotassa
(KPPohjanm); ongen t. verkon koho
(KaakkHäme, paik. sav- ja kaakkmurt.) / Beule,
Geschwür; Beutel des Zugnetzes, Angel-,
Netzfloß’, kuppi ’ongen, verkon t. pitkänsiiman
koho (savmurt.), kuhmu (paik. hämmurt.)’, kuppo
’kupla, pahka, koho’, kuppu ’ongen t. verkon koho
(KaakkHäme kaakkmurt.), poimu, ryppy, pahka,
kuhmu (hajat. savmurt.)’, kupukka (VR 1644)
’lumme, ulpukka; rasvakuhmu’, kuppelo (Kain
LaatKarj) ’pahka, kuhmu, ajettuma, rakko, kurttu’
~ ink kuppu ’puinen verkonmerkki’ | ka kuppa
’povettoman nuotan (kullenuotan) perä’ | vi kupp
(g. kupu, kupa) ’kupla, rakkula, näppylä’, kupp (g.
kupu) ’mätäs; veteen lasketun verkon puinen
merkki’, Yonge- kupp ’ongen koho’, jYoe-kupud
(mon.) ’ulpukka’, järve-kupud, valged kupud, E
lemme-kupaC ’lumme’, ihu on kupul t. kupal ’iho
on rakkuloissa’, vesi on kupal ’vesi alkaa kiehua’,
kupa-piim ’kiehautettu maito’
? = lpN skop |pe (Pi Lu) ’kupumainen
pullistuma t. lisäke, kovera syvennys; laaja
syvänne maastossa; epätasaisuus ompeleessa’,
roaw |g#o-skop |pe ’jalkapussi makuutaljassa’ | mdE
kopa ’kuhmu; »häpykumpu», kohta vatsan
alapuolella’, M kopa ’ajos, pahka’ | unk hupolyag
’vesirakkula ihossa, paise; puun pahka’, hupalag
’paise, pahka’.
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Toisen selityksen mukaan sm kuppa olisi <
ruots koppa ’visvarakkula, rokko, kuppauksesta
aiheutunut rakko’.
Esitettyjen sgr sanojen yhteyteen ehkä kuuluu
myös kuppa(tauti) (Schr 1637 cuppa ’morbus
gallicus’) taudille ominaisten kovettumien ja
pahkuroiden mukaan, ellei senkin alkulähteenä
ole ruots koppa, mon. koppor, vanh. kuppor
’rokko’, nt kopper id. (metat. < pokker).
Ganander 1786 NFL 1 510 (sm kupukka ~ vi järwe kuppo),
VW 1 1874 77 (sm ~ vi md), Streng 1915 NRL 84
(kuppa(tauti) < ruots), Karsten 1936 FmS 4 534 (sm kuppa
molemm. merkityksissään < ruots), SKES 1958 243 (+ ? lp ?
md), MSzFE 1971 301 (+ ? unk), UEW 1988 213–14
(yhdistelmä kokonaisuudessaan epävarma).

kuppari (Schr 1637; yl.) ’Schröpfer(in)’ ~ ink
kuppari | ka kuppari | va (Kukk) kuppuri | vi
kuppar (g. -i) ’kuppari’
< nr koppare id., mr koppare ’id., välskäri’.
Karsten 1909 IF 26 254 (sm < mr), Streng 1915 NRL 84 (sm
< mmr; + ka vi), SKES 1958 242.

kuppi (Schr 1637; yl.) ’Tasse, Napf’ ~ ink ka va
kuppi id.
< nr kopp ’kuppi’, vanh. myös kupp
’ammennuskauha’ (mn koppr, nn kopp, nt kop
jne.). Todennäk. samalta taholta erikseen myös vi
kopp (g. kopa) ’kauha, kippo; (murt.) kuppi, pieni
astia, suuri puulusikka’, mahd. myös viE kupp (g.
kupa) ’kermakauha’; näihin vrt. kuitenkin myös
koppa, ks. tätä. — Sm t. ink > ven murt. kúppy«ska
’karkea puuastia’, sk > lpN gop |po jne. ’kuppi’.
Renvall 1823 SSK 1 234 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
44 (samoin), Wiklund 1890 SUST 1 45 (lp < sk), Kalima
1915 OLR 142 (ven < sm), Streng 1915 NRL 84 (+ ka va),
Saareste 1924 LVEM 243 (+ vi), SKES 1958 243.

kupsoa (Peräp) ’jättää ruoasta osattomaksi, ahmia
ruoka toisten edestä / jmdm. vom Essen nichts
übriglassen, den anderen wegessen’, jättää
kupsotille (Pulkkila Inari) id., kupsu (Lönnr 1874)
’sellainen, joka petoksella tai väkivallalla ottaa
toisen palkan’
< lpLu kåps%et, N gok |set (E In) ’jättää
osattomaksi, ottaa itselleen liian paljon (esim.
ruokaa t. juomaa)’ (? = samJr xad'o-, kaƒto- ’jäädä
osattomaksi’).

SSA

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 13 (sm ~ lp), Lehtisalo 1928
SUST 58 122 (+ sam), FUV 1955 13 (lp ~ ? sam), SKES
1958 243 (sm < lp), UEW 1988 214 (lp ja sam sanojen
yhteenkuuluvuus epävarmaa).

kupsu (JuslP, Gan 1786; PPohjanm Kain Peräp)
’kalan ilmarakko / Fischblase’ ~ va (Tsv; mon.)
kops(ed, kopsud ’keuhkot’ (luult. < vi) | vi kops
(g. -u) ’keuhko’
= lpLu kuopsa, N guok |sâ (In Ko Kld T) ’kalan
maiti’ | ? vogE kap«s%(e, I xop«s, L kop«s, P x%opsi
’keuhko’, L (Munk) khåpsei ’kalan ilmarakko’ || ?
samJr h5abd'o | slk kc%ubdä id. tai ? slk qop/sa id.
MUSz 1873–81 90, 240 (sm ~ vi lp vog), Saareste 1924
LVEM 94 (+ va), Äimä 1928 SUST 58 247 (sm ~ vi lp vog),
FUV 1955 92 (ei lp), E. Itkonen 1956 UAJ 28 71 (myös lp),
SKES 1958 243 (ei lp), Helimski 1976 SFU 12 122 (+
sam), Honti 1978 NyK 80 375–76 (ei vog), EEW 1982–83
950 (va lienee < vi).

kupu (esim. linnun, kaalin, hatun, uunin; Schr
1637; yl.) ’Kuppel; Kropf; Kohlkopf;
Rauchfang’, johd. kupula (hämmurt. Pohjanm
Peräp) ’pieni pahka jne.’, kupuri (JuslP, Gan
1786) ’isomahainen’ ~ ka kupu | ly ve kubu | vi
kubu, E kubo ’(linnun) kupu’
? = lpN goppâlâs, skoppâlâs (Lu In Kld)
’rakko (esim. kädessä)’. Vrt. kupa.
Ganander 1786 NFL 1 509 (kupula ~ vi kupp ’näppylä,
pahka’, ks. kuppa), Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), VW 1
1874 77 (sm kupu ~ vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 13
(+ lp), Saareste 1924 LVEM 110 (+ ka), SKES 1958 244.

kura1 (Jusl 1745; yl.) ’loka, rapa; vetelä ulostus /
Schmutz; flüssiger Kot’, kuratti (Jusl; Satak
EKPohjanm) ’vatsatautia sairastava, ripuli’ (olla
kuralla t. kuratilla ’ripulilla’) ~ kaP kura ’kura,
lika’ | vi kura ’pohjasakka, rapa’
? < germ *gura-: mn gor ’puoleksi sulanut
ruoka elukan mahassa’, nn gor ’rapa, loka, lika,
mahansisällys’, nr murt. gor, gur, går ’lika, kura,
sonta; märkä (haavassa)’, ags gor ’lanta, lika,
loka, kura’. (Sm kura > nr murt. Sm kora, koru
’muta; kasa’.) Vrt. kuitenkin kura2.
Ihre 1769 Gloss 1 698 (sm ~ germ), Ganander 1786 NFL 1
510 (sm ~ vi kurra ’vasen’), Rietz 1862–67 SDL 225 (sm <
germ), Karsten 1911 NphM 13 183–84 (sm ~ vi kura
’pohjasakka’ < kgerm *gura), Setälä 1912–13 FUF 13 394
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(sm < kgerm), Karsten 1936 FmS 4 534 (sm < ksk *gura-),
Wessman 1956– 57 FmS 17–18 55–57 (sm > nr murt. Sm),
SKES 1958 244 (sm ? < germ).

kura2 (Schr 1637) ’vasen / linke(r/s)’, kurakäsi
(VR 1644; mm. KPohjanm ja paik. savmurt.)
’vasenkätinen’, kurittu (Jusl 1745; etup. LounSm
Häme) id. ~ ink va vi kura ’vasen’ | li kur5a id.
= lpE gårruoh (Pi Lu), N gurot, -ok id. (? <
sm). Jos sanan alkumerkitys olisi ’paha, huono,
huono-, rapakuntoinen’ tjs. (vrt. lpR kårro pele
almats ’paha ihminen’), tähän voisi kuulua myös
vi kurat ’piru, perkele’, ehkä myös li kur%e, ku/r%e
id. (tähän vrt. kuitenkin kurja) ja kenties myös
kura1 (vrt. vi pahem ’vasen; pahempi’ ja hura).
Huom. myös lpE goore ’huono, kurja’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 183 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 510 (+ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 118 (sm ~ vi),
Sjögren 1849 MélR 1 214 (sm kura1 ja kura2 kuuluvat
yhteen), VW 1 1874 47 (+ li), Saareste 1924 LVEM 251 (+
va), SKES 1958 244.

kuraasi (Lönnr 1874; paik. länsi- ja itämurt.)
’rohkeus, into; kuri / Courage; Zucht’
< nr kurage ’rohkeus; into’ ( < ransk
courage).
Saarimaa Vir 1934 282.

kuranssi (paik. länsi- ja itämurt.) ’sisu, rohkeus;
kuri, kuritus / Mut; Zucht, Züchtigung’,
kuranssata (paik. länsi- ja itämurt.) ’pitää kurissa,
antaa kyytiä, rangaista; rohkaista’
< nr murt. Sm kurans ’kuri’, kuransa, koransa
’kurittaa, läksyttää’ (< saks kuranzen, koranzen).
Saarimaa Vir 1934 282.

kuras (: kuraksen, Gan 1786; kansanr. itämurt.)
’lyömäase, veitsi / Hiebwaffe, Messer’ ~ ink
kuras ’veitsi, puukko’ | ka kuras (kansanr.) id. | va
kuraz (g. kurahs%(e) id. | vi (murt. ja kansanr.)
kurask, kuurask (g. -i) id.
= lpR korr ’pieni huono veitsi’, U gürra id. ||
samJr xar, kar | Jn k%oru, kolu | M kura, kuro |
Taigi kurru ’veitsi’. Vrt. kurikka.
Ahlqvist 1871 KO 67 (sm ~ va vi lpR), Anderson 1879
Studien 319 (+ sam), Setälä 1912–14 FUFA 12 34 (vrt.
kurikka), FUV 1955 29, SKES 1958 244, UEW 1988 218–

SSA

19 (esitetään, kuten eräissä muissakin tutkimuksissa,
vertailuja myös jukag turk mong ja ieur taholle).

kurata (: kurajaa, 1801; ESavo EKarj Nurmo)
’knurren’, kurahtaa (esim. kukko), kurista (vatsa,
sammakko; Salamnius 1690; useimm. murt.),
kurina ~ ink kurissa ’kurista’ | ka kurata (prs.
kurajau) ’kurista, korista, murista, kurnuttaa’,
kurahtoa; kurissa ’kurista, hyristä, kurnuttaa’ | ly
kuraita ’kurista (vatsa, sammakko)’, kuri«sta ’id.,
kuhertaa (teeri)’ | vi kuristada ’kurlata, kurluttaa’,
murt. kurada, kuriseda ’kurista, humista (korva),
kuhertaa’, kurin, kurrin ’kurina, humina’,
kurahta- ’(kerran) hyrähtää, kurnahtaa (kissa);
nukahtaa’.
Onomat. sana, kuten myös esim. lpLu k%urratit,
N sku(h)rrât | syrj gur(edn{i | ostjI kurk{il- ’kurista
(vatsa)’.
Ganander 1786 NFL 1 511 (sm ~ vi), SKES 1958 244 (+ ka
ly ja onomat. sanoja muista kielistä).

kurento (Lönnr 1874; Peräp Länsip) ’teurastetun
eläimen ruho / Körper eines geschlachteten
Tieres’
< lpN gorod (E Lu In) ’ruumis, etup.
teurastetun eläimen ruho’ (lp ? = vogI xor, koar, P
xuri ’kuva, muoto, hahmo’ | ostjI k#or ’kuva’, E
x#or, x#orq ’linnunkuva, vietelintu’, P x#or ’haltijan,
ihmisen, eläimen kuva’ || samJr xar- | Jn ke∂eC ,
kereC refl.-pron.).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 13 (sm < lp), Toivonen 1949
SbFAW 179 (sm < lp ~ vog ostj sam), FUV 1955 13 (lp ~
vog ostj ? sam), SKES 1958 244 (lp ~ ? vog ? ostj ? sam),
UEW 1988 216–17 (lp ~ vog ostj sam).

kuri (Agr; yl.) ’järjestys, komento, keino, neuvo,
tapa, kuje; (VarsSm) suunta, taho / Zucht,
Disziplin, Ordnung, Art und Weise, Streich;
Richtung’ (: pitää kurissa, sillä t. tällä kurin
’tavoin’, joka kurilta ’taholta’), kurittaa
’rangaista, pitää kurissa’, kuritus, (hyvän- t.
pahan)kurinen, kuriton ’vallaton, huonotapainen’
~ ink kuri ’kuri, komento’ | ka kuri ’kuri, (hyvä)
järjestys, komento; kuritus; kuje’ (ink ja ka
todennäk. kuten ainakin lpN guritit (Lu) ’kurittaa’
< sm).
On selitetty, että lähtemällä murt. tavattavasta
merkityksestä ’kapeikko, sola, kuja’ voidaan kuri
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yhdistää sanaan kuru (ks. tätä). Toisaalta on
oletettu alkumuotoa *kura ja alkumerkitystä
’puoli, suunta’. Jälkimmäisen selityksen mukaan
sana voisi olla sk alkuperää, vrt. mr skura ’lovi,
rako, kuilu’; myös kura2 (ks. tätä) voisi kuulua
samaan yhteyteen.
Toivonen 1944 Sanat 186–87, *Rapola 1950 SUST 98
153–63 (< *kura), *Toivonen Vir 1953 353–60 (~ kuru),
SKES 1958 244, MSzFE 1971 300–01 (kuri ~ kuru), UEW
1988 217–18 (samoin).

kuriiri (JWegelius 1747 coureri) ’pikalähetti /
Kurier’
< nr kurir id. (<< ransk courrier id. v:stä
courir ’juosta’).
SKES 1958 244.

kurikka (Sorol 1621; yl.) ’puunuija, pesukarttu /
Keule, Bleuel’ ~ ink ka kurikka | ly ku/rik(k(e)
(mon. ku/rikad) | ve ku/rik (g. ku/rikon) ’yhdestä
puusta tehty nuija’ | va kurikka ’nuija’ | vi kurikas
(g. kurika), kurik (g. -a, -u) ’kurikka, karttu’. —
Sm > lpIn k%urah (Ko) ’kurikka, nuija’; ka ve >
ven murt. kurík id.
Mahd. johd. samasta vartalosta kuin kuras, ks.
tätä.
Ahrens 1843 GrEhstn 118 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
131 (+ va), Weske 1890 SFKO 90 (sm vi > ven), Leskov
1892 ‹ZStar 2 100 (+ ka), Setälä 1912–14 FUFA 12 34 (vrt.
kuras), Kalima 1915 OLR 143 (+ ly), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 13 (sm > lp), SKES 1958 244 (mahd. samaa
kantaa kuin kuras), UEW 1988 218–19.

kurimus (Jusl 1745; etup. sav- ja kaakkmurt.),
kurimo (paik. Savo Kain ja Peräp) ’veden-,
virranpyörre; juopa / Strudel; Kluft’ ~ ink
kurimus, kurmus ’syvä hauta’ | vi kuris (g. -e,
kurikse), kurismus, kurist, kuristik (g. -u) ’kuilu,
rotko, syvänne; juopa’. Vrt. kuri.
Aminoff 1869 WirSS 30 (sm ~ vi kuristik), J. Krohn 1872
Suomi 2:10 143 (sm ~ vi kurismus), SKES 1958 244 (vrt.
kuri ja kurkkio).

kuristaa (WK 1701; yl.) ’würgen, erdrosseln’,
kuristua, kuristus ~ ink kurist5a ’kiristää; hirttää’,
kuristua | ka kuristoa, kuristuo | va kuriss5a
’kuristaa, hirttää’, kurissua ’kuristua, hirttäytyä’ |

SSA

vi murt. kuristada, kurgistada, kurgustada,
koristada ’kuristaa kurkusta, kuristaa kuoliaaksi’.
Saattaa kuulua kuroa verbin (ks. tätä)
yhteyteen; virossa kansanetym. liittynyt kurk
’kurkku’ sanaan.
Ahlqvist 1856 WotGr 131 (sm ~ va vi), VW 1 1874 45 (vrt.
kuroa), SKES 1958 244–45 (vi murt. kansanetym.), EEW
1982–83 1057.

kurja (Salamnius 1690; yl.) ’elend’ ~ ink kurja
’kurja, huono’ | ka kurja ’kurja, hyvin huono,
mitätön, vaivainen, surkuteltava, parka, raukka’,
kurjaine id. | ly kurd'aine ’kurja, poloinen’ | va
kurja ’kurja’ | vi kuri (g. kurja) ’paha, ilkeä, häijy;
(murt.) piru, paholainen’ | ? li kur%e, ku/r%e ’piru’
(vrt. kura2).
Ganander 1786 NFL 1 512 (sm ~ vi), VW 1 1874 47 (vi ~
li), Posti 1942 SUST 85 53, SKES 1958 245 (+ ka ly va).

kurki1 (Agr; yl.) ’Kranich’ ~ ink kurki | ka kurki,
kurgi | ly ku/rg(i), kurgi | ve ku/rg, ku/r7g | va kurt«si |
vi kurg (g. kure), kure | li kurg, k%urgqz ’kurki’
= lpN guor |gâ (Lu In Ko) (gur |gi < sm) | mdE
kargo, M karga || samJr x5ar%u | Jn kori | slk qara,
q3ara | Km kuro, kuruC jo, -ju | M kuro#u | Krg korù
id.
Alkuaan onomat. sana, jota muistuttavia,
samaa lintua tarkoittavia sanoja tavataan
muissakin kielissä, mm. tung karav, sum kur.gi,
akkad kurk%u, aram kurkqj5a.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 364 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 513 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr
155 (+ mdM), VW 1 1874 45 (+ li mdE), Setälä 1912–14
FUFA 12 107 (+ sam; ei sm), Paasonen 1917 Beiträge 66 (+
sam, myös sm), Räsänen 1955 StO 18:3 15 (~ tung), FUV
1955 29, SKES 1958 245 (viittauksia muihinkin kuin sgr
kieliin), UEW 1988 128 (? sam).

kurki2 (Jusl 1745; paik. länsimurt.), kurko (Eurén
1860; paik. länsimurt.), kurkko (Lönnr 1874)
’hiisi, lempo, paholainen, kummitus, mörkö (käyt.
voima- ja haukkumasanana) / böser Geist, Teufel,
Gespenst (Kraft- u. Schimpfwort)’, kurki, iso k.,
mettän k. ’(peitenimenä) karhu’, kurko ’täi (euf.)’,
kurkko ’jokin nilviäinen’, kurkonen ’voimasana:
lempo, peijakas; jokin kovakuoriainen’, paha
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kurki ’lempo, piru’ (vrt. myös Agr curckomesso
’juoppous’, Koll 1648 curcumessu, curcujuhla
’vainajan muistojuhla kuoleman vuosipäivänä’) ~
kaP (Vuokkiniemi) paha kurki kirosana (< sm) | ?
ve (Bas) kurkku: haukkumasana: sina k.
? < baltt, vrt. mpr curche, curcho
’pakanallisten preussilaisten vuodentulon haltija’;
toisaalta vrt. ositt. kurki1.
Porthan 1782 OS 4 74 (sm kurki, paha k. ~ mpr curcko),
Setälä 1911–12 FUF 12 194–97 (sm < baltt), Rapola Vir
1926 165–68 (em. Agr ja Koll sanat ~ kurko), Mägiste 1927
EKeel 6 77–78 (+ ka kurkko ’paakku, kokkare, möhkäle’),
Nirvi 1944 Sanankieltoja 44–47 (sm < baltt t. ~ kurki1),
SKES 1958 245 (+ ve; ? < baltt).

kurkistaa (Agr; yl.) ’gucken’, kurkata ~ ka
kurkistoa, kurkata. Tähän ehkä myös kurkottaa,
kurottaa (Hemm 1605 »he curoitid»).
kurkkio, kurkio (Lönnr 1874; Peräp TornLaakso)
’jyrkkä, ahdas, louhikkoinen koski, köngäs /
Wasserfall’
joko < lpN gor |zV e (E Lu In) ’pystysuora
vesiputous’ tai johd. sanasta kurkku1 (ks. tätä),
vrt. merkitysten suhteen esim. koskennielu t. vi
vee-kurk ’vesipyörre’, nr svalg ’nielu’ ~ ’juopa,
kuilu’.
Wiklund 1912 MO 5 119 (sm ennemmin < lp kuin ♦
kurkku1), SKES 1958 245 (sm luult. ♦ kurkku1 eikä < lp).

kurkku1 (Agr; yl.) ’Kehle, Gurgel; Hals’ ~ ink
kurkku | ly kurk, kurku | ve kurk (g. -un) | va
kurkku | vi kurk (g. kurgu) | li kurk ’kurkku, nielu’.
— Sm > lpE gurke ’nielu, kita’, Lu kurck%os
’henkitorvi’, N gur |ko ’kurkku’.
Alkuperä epäselvä, mahd. ? < sk, vrt. mn
kverk ’leuan ja kaulan tekemä kulma’, mon. kverkr
t. kverkar ’kurkku’, kyrkje ’kuristaa, kiristää
kurkusta’, mr qvärk, mon. qvärkar ’kurkku, nielu’,
nr murt. kvärk ’kaula, kurkku’, Kvarken =
Merenkurkku (vrt. vi merekurk, li mieC rkurk
’salmi’), tai ? < sl *k#urk#u: mksl kr#uk#u ’kaula’,
tVsek krk id., krko«ska ’kurkku, kita, kaula’, puol
kark ’kaula, niska’, sorbi kyrk ’kaula, kurkku’. —
Myös sgr rinnasteluja on esitetty, joista mdE
kirga, korga, M kÄqrga ’kaula’, kÄqrga-pa/r ’kurkku,
kita, henkitorvi’ on merkityksen puolesta
mahdollinen, mutta äänteellisesti epäilyttävä, votj

SSA

g{irk ’ontelo, kolo’, syrj g{irk ’(ruumiin) sisus,
sisälmykset; ontelo; vyötärö’ äänteellisesti
mahdollisia, mutta merkityksen puolesta
epäilyttäviä, tvser körgq ’sisus’, vogP k‰ıwqr id.
kummassakin suhteessa mahdottomia.
Etup. sm itämurt., ink ja ka kulkku ’kurkku,
nielu’ | vi murt. (Kuusalu) kulkida ’äkkiä niellä
(esim. vettä); märehtiä; oksentaa’ ovat ehkä
epätavallisia muunnoksia kurkku sanasta tai <
germ, vrt. nt kulk ’ruokatorvi, kita; siemaus’,
kulke ’juoda loksuttaen’, nr murt. kolka ’juoda
ahnaasti’, kolk, kulk ’siemaus, kulaus’, kas kolk,
kulk ’vesihauta, veden syövyttämä syvänne’ jne.
Moller 1756 Beskr 148 (sm ~ saks Gurgel), Ihre 1769
Gloss XLI, 2 361 (sm ~ kas quarke), Ganander 1786 NFL 1
512a (sm ~ vi ~ ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va),
Ahlqvist 1861 MMdGr 157 (+ mdM), VW 1 1874 46 (+ li
votj), Setälä 1890– 91 ÄH 52 (+ ly), Mikkola 1894 SUST 8
41, 72 (sm ? < sl), Karsten 1905 ANF 22 185–86 (sm < ksk
*kwerku), Paasonen 1909 MdChr 86 (vrt. md), Wichmann
1911–12 FUF 11 203 (+ tvser syrj vog), Toivonen 1920
NphM 21 123 (sm kulkku < germ), Lagercrantz 1939
LpWsch 299 (sm > lpE), SKES 1958 245 (+ ve; sm > lpLu
N; sm mahd. ? < sk t. sl; vertailut etäsukukieliin joko
epäilyttäviä t. mahdottomia; sm kulkku joko kurkku sanan
muunnos t. < germ), UEW 1988 161 (sm ja md sanat
muiden sgr kielien sanoista erillisiä).

kurkku2 (Gadd 1768 mon. gurkut; yl.) ’Gurke’;
vanh. (Schr 1637) augurcka, (Jusl 1745)
augurcku; nykymurt. hajat. (Lönnr 1874)
aukurkku, akurkka, akurkki, akurkkuri, agurkki
< nr gurka, murt. gurk, gurkå, vanh. a(u)gurkor,
-er < as agurke, augurke, ns Gurke < puol ogurek,
tvsek okurka < kr aggoúra ’kurkku’, ágouros
’vihreä, raaka’.
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 104 (sm < ruots), Streng 1915
NRL 11, Wessman 1936 FmS 4 248, SKES 1958 245–46.

kurlata (Lönnr 1874; hajat. länsi- ja itämurt.)
’gurgeln’
< nr gurgla id.
kurma, kurmu, kuurma (Lönnr 1874; ei
nykymurt.) ’merkki, lovi / Zeichen, Kerbe’,
kurmittaa ’merkitä (esim. seinähirret huonetta
siirrettäessä)’, vrt. viE kurm (g. -u) ’poukama,
kolkka; kulmakunta’.
Kalima 1915 OLR 143 (sm ~ vi), SKES 1958 246 (vrt. vi).
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kurmitsa ks. kurppa.
kurmota (Gan 1786) ’syödä t. juoda ahneesti /
gierig essen od. trinken’, murt. kurmia ’hotkia’,
kurmata ’kulauttaa kurkkuunsa, juoda ahneesti’,
kurmuta ’ahnehtia, hamuta ruokaa’, kurmu (Gan
1784) ’ahne, valikoiva, nirso’ (mahd. ositt. sama
sana kuin kurmu ’permu’, ks. tätä), kormuta
’ahnehtia, haalia’, kormu ’ahne’ ~ ka kurmuta
’jatkuvasti syödä t. nakertaa; ahmia; kerätä,
hamuta’
? < nr murt. Sm gorma, gårrm(a) ’syödä
ahneesti ja likaisesti’ (= nn gurma ’sekoittaa,
sotkea’).
Uotila-Arcelli Vir 1974 130–31 (sm < nr).

kurmottaa (JuslP; etup. Häme Satak) ’kurittaa,
antaa selkään, torua / züchtigen, verprügeln,
schelten’, kurmaista ’rangaista, lyödä ankarasti
vitsalla’, kurmuttaa ’kurittaa’, kurmo (Renv 1823)
’äreä, riitaisa’, kurmu (Renv; Konginkangas) id.,
kormuttaa (Gan 1786) ’moittia, morkata’, kormu
’haukkuminen, moittiminen (Gan); äreä,
pahantuulinen’ (Ähtäri Koskenpää)
? < ruots gorma ’jankata, riidellä’.
Uotila-Arcelli Vir 1974 128–29 (sm < ruots).

kurmu (Keksi 1677; murt. etup. Peräp, mutta
paik. aina VarsSm myöten) ’permu,
ihosaivartajan toukka poron t. lehmän nahassa /
Dasselbeule, Larve der Dasselfliege’ ~ kaP kurmu
’poron ihosaivartajan toukan poron nahkaan
nostattama pahkura, kurmu’ (< sm).
Ainakin Peräp, mutta mahd. muuallakin < lpN
gur |bma (E Pi Lu) ’poron selässä olevan
ihosaivartajan toukka’. — Tähän yhteyteen ehkä
kuuluu joukko etup. pejor. murresanoja kuten
kurmu ’lehmä; nuori vuohi; ahne; laiha (ihminen);
nuori poika t. tyttö’, kurmo ’vuoden vanha vuohi’,
kurme ’nuori vuohi; laiha (ihminen)’.
Ruoppila 1943 Kotiel 1 207–10 (sm ~ lp; kurmu ’permu’ ja
kurmu ’vuohi’ ehkä kuuluvat yhteen), SKES 1958 246 (sm
kurmu ’permu’ todennäk. < lp), *O. Korhonen 1979 FUF 43
181–84, 189–92 (kaikki kurmu sanat ja niille äänt. läheiset
sanat kuuluvat yhteen ja ovat < lp).
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kurnata (Lönnr 1874; laajalti murt.) (esim.
vatsan, sammakon, kissan ääntelystä) ’knurren
(Magen), quaken (Frosch), schnurren (Katze)’,
kurnuta (Gan 1786), kurnia, kurnuttaa ~ ka
kurnata ’kurista, hyrrätä; (kissasta) kehrätä’,
kurnuttoa ’kurnuttaa’ | li kurnq ’murista, hyristä’.
Vrt. md /sulot gu/r7nit ’suolet kurnivat’. —
Onomat. sanoja, kuten myös liett kurnˆˆ|eti, latv
kurn%et ’murista, kurista’.
Setälä 1904–05 FUF 4 152 (sm kurnata ~ li), Ravila Vir
1952 269 (sm kurnia ~ md), SKES 1958 246, Fraenkel
1955–62 LitEW 317 (ims < baltt).

kuroa (Jusl 1745; murt. muualla paitsi VarsSm
LUus ja EHäme) ’ommella huonosti, kursia; vetää
tiukalle, kokoon; poimuttaa; kutistua / schlecht
nähen; stramm ziehen, zusammenziehen; fälteln;
einlaufen’, kure, kurehtua, kurahtua (Agr »pite –
– henen Caiuons curactuman») ’mennä kiinni,
kokoon; kuivua’, kure(e)ntua id., kuro ’poimu,
ryppy’ ~ ink kurr%oja, kurroa ’harsia’ | ka kuruo
’ommella huonosti; kuroa, harsia; paikata’ | vi
murt. (Kuusalu) kuru- ’rypistää, tehdä laskoksia,
kuroa (esim. kenkiä)’ (? < sm)
= lp gorrât ’sitoa’ | ? syrj k(ern{i ’laskostaa,
koukistaa’ || samJr h%ur5a-, kurr5a- ’sitoa, köyttää
(kuorma)’, h%u/r%er ’liistesarja, -levy’ | slk kurá’palmikoida, kutoa (esim. mertaa)’ | Km kurƒlä- id.
— Ka > ven murt. kuráƒt ’ommella
huolimattomasti; kirjoittaa huonosti’. Vrt. myös
kuristaa. Syrj k(ern{i voinee olla lp goarrot
’ommella’ ja ka koruo ’harsia; tehdä huonosti;
puhua joutavia jne.’ sanojen vastine.
VW 1 1874 53 (sm ~ syrj slk), Kalima 1915 OLR 142 (+ ka
? > ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 69 (+ lp), Toivonen
Vir 1949 31–33 (+ vi lp samJr Km; ka > ven), FUV 1955
29 (sm lp ? syrj sam), SKES 1958 246 (? syrj joko tähän t. ~
lp goarrot, ka koruo), UEW 1988 215.

kurottaa ks. kurkistaa.
kurpitsa (ei murt.), Agr curbita, Raam 1642
curbidzat (kasvi ja hedelmä) ’Kürbis’
< nr kurbits (< as t. saks, vrt. mas kurbiz <
mys churbiz < lat cucurbita id.).
Streng 1915 NRL 84, SKES 1958 246.
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kurppa1 (Eurén 1860; useimm. murt.), kurpa
(Lönnr 1874), kurvi (Gan 1786), kurvilo, kurvitsa,
kurmitsa (LönnrLis 1886; TornLaakso)
’kahlaajalintuja / Regenpfeifer, (Wald)schnepfe,
Brachvogel’, kurppa (KaakkHäme), kurvitsa,
kurmitsa (EPKarj) ’pisama, kesakko’ ~ ink
kurppa ’rokonarpi kasvoissa’ | ka kurmoi, kurvoi
’kuovi, kurppa’, kurmitt«sa ’kesakko’ | ly
suogurbit«s, -gurboi, -kurmoi ’suokurppa,
suokulainen, kuovi’, kurmitt«su ’teerenpisama’ | ve
gurbit«s, gurbat«s, gurb (g. -an) ’lehtokurppa’ | va
kurppa | vi kurp, kurb, kurvits, kurbiits, korbits,
korbiits, korbitsakas ’kurppa, kuovi’
vrt. tvser kÄqrmÄqzak, kurmÄqzak ’kurppa’ (> tvsuv
kÄqrmÄqz7D∆« ak, kÄqrÄqpƒt ∆«sak id.; ims > ? ven murt.
kurpist ’kurppa’). — Sanat ovat onomat.
alkuperää; esim. virossa on linnun ääntä matkittu
mm. korr-korr, pii-pii, korr-pits; kor-kor-kor,
korpiitsak.
Mustonen Vir 1883 172 (sm ~ va), Kalima 1915 OLR 143
(+ au vi tvser; ims > ven), Ojansuu 1918 KAÄH 61 (+ ly),
Kettunen 1922 LVeHA 1 1 (+ ve), Räsänen 1937 FUFA 24
52 (tvser > tvsuv), SKES 1958 246, Mäger 1967 ELinnunim
74–75, UEW 1988 676–77.

kurppa2 (LönnrLis 1886; PSm) ’nyytti, mytty,
reppu, kontti / Bündel, Ranzen’, kurpata ’sitoa
mytyksi’
< lpN gur |pe (Lu In) id.
Beronka 1925 SkrNVA 1925:1 76 (sm ~ lp), E. Itkonen Vir
1937 301 (sm < lp), SKES 1958 246.

kurpponen (JuslLis; etup. KPohjanm ja paik.
savmurt.), kurponen, kurpunen (Jusl 1745),
kurppunen, kurpos ’karvakenkä
(parkitsemattomasta nahasta)‚ huono kenkä /
Fellschuh (aus ungegerbtem Leder), schlechter
Schuh’ ~ ink kurppuin, (mon.) kurppuist,
kurpposet ’paulakengät’ | va (kreev) kurpat mon.
’kengät’ | vi murt. kurpakingat mon. ’matalat,
saappaan tapaiset anturalliset kengät’ | li kurp
’kenkä’
< baltt, vrt. liett kùrpIe, latv mpr kurpe ’kenkä’
(li sana lienee myöh. laina latviasta; ven murt. Au
kórbaVci ’niini-, tuohivirsut’ todennäk. < ims,
mutta Pihkovan ja Tverin murt. kúrpy, kurpíny
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’hamppunuorasta valmistetut miesten kengät’
nähtäv. < liett). Sm sanat ovat voineet saada
kansanetym. vaikutusta sanasta kurppu ’ryppy’.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 155 (ven kurpín, kúrpy ~ sm
kurpaiset), Lindström 1859 KeltGerm 152 (sm ~ mpr),
Ahlqvist 1871 KO 132 (♦ kurppu), Ahlqvist 1875 KW 149
(sm voi olla myös lainaa), Anderson 1879 Studien 246–47
(sm < liett t. päinvastoin; sm kurppunen osoittaa kurppu
’ryppy’ sanan vaikutusta; ven kurpíny < sm kurppuinen),
Thomsen 1890 BFB 191 (sm ~ va (kreev) li; < baltt),
Kalima 1915 OLR 129 (ven kórbaVci < ims), Kalima 1936
BL 123 (ven kúrpy, kurpíny pikemmin < liett kuin < ims),
Vasmer 1953 REW 1 701–02, SKES 1958 246 (+ vi; li sana
lienee myöh. laina latviasta; ven kórbaVci todennäk. < ims,
mutta kúrpy, kurpíny nähtäv. < liett).

kurppu (Lönnr 1874; Suomenl. saaret, Tyrö)
’poimu, ryppy / Falte’, kurppuinen ’ryppyinen’
(Eurén 1860) ~ ka kurppu ’kurttu, poimu, ryppy’ |
ve kurp (mon. partit. kurpoid' ) ’ryppy’. Vrt.
kurttu.
SKES 1958 246.

kurra (Uus), kurru (Gan 1786) ’kiekko
(leikkivälineenä); sompa / Wurfscheibe;
Skistockteller’
< nr murt. kurra, kurrå, kurro id.
Rietz 1862–67 SDL 347 (sm ~ ruots), Saxén 1896 Lisiä 10
(sm < ruots), Wessman 1936 FmS 4 236–37, Karsten 1936
FmS 4 535, SKES 1958 246.

kursata, kursailla (Eurén 1860; laajalti murt.)
’empiä, ujostella, kainostella / sich zieren’
? < nr krusa id. (josta varmasti kruusata id.).
Renvall 1823 SSK 1 223 (kruusata < ruots), Saxén Vir
1897 62 (kursata < ruots), SKES 1958 246.

kursia (Eurén 1860; murt. ei VarsSm) ’harsia /
mit großen Stichen nähen, heften’ voinee olla
kontam. sanoista kuroa ja harsia (sm > lpIn
kurssa∞d id.).
Paasonen 1896 KielLis 16 (epätodennäk. rinnastus mdE
sanaan ku/rd'/ze ’harvoin pistoin tehty kirjailu’), SKES 1958
246 (sm ~ ? md tai kontam.).

kurso (Eurén 1860; PKarj LaatKarj)
’vesiperäinen maasto, notko, hete, vesakko /
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sumpfiges Gelände, Niederung, Moor; Gebüsch’,
kursu (paik. I- ja PSm) ’vetelä suo, neva,
jyrkkärinteinen luonnonoja, kuru, rotko’,
vaarankursu (Inari) ’syvä vaaranrotko, jossa on
tiheästi pensaita, puita ja kiviä’ (> lpIn värikursso
id.), kurseikko, kursikko ’vetinen paikka metsässä,
rämeikkö, suo, vetinen rantapelto’ ~ ka kurso
’vetinen, ryteikköinen notkopaikka; risukko,
ryteikkö’, kurseikko ’pitkää varvikkoa ja pientä
puuta kasvava suoperäinen maa t. ryteikköpaikka
metsässä; tiheikkö’
mahd. < lpN gur |«so (Lu) ’syvä rotko; syvä,
jyrkkäreunainen kouru joen hiekkaäyräässä’; sen
sijaan lpN gor |sâ, kor |sâ (Lu) ’suuri rotko t. ahdas
ja syvä notko, jonka pohjalla voi olla joki’ ehkä <
sm. Vai olisiko lpKo kurVc3a, korVc3a ’rotko, laakso’
sm kurso, kursu sanan vanha vastine ja edellä
mainitut lp sanat eri-ikäisiä lainoja suomesta?
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 4 (sm kursu ~ lp gur |«so,
korVc3a; lp gor |sâ < sm), T. I. Itkonen Vir 1920 8 (kursu
mahd. < lp), SKES 1958 246–47 (mahd. sm kurso, kursu ~
lpKo korVc3a, mutta muut lp sanat < sm).

kurssi, murt. myös kursi (As 1747 wäxel coursi;
yl.) ’suunta; vaihtoarvo, oppijakso / Kurs,
Kursus’, merk. murt. myös ’tarmo, sisu, into;
tapa, työtahti, järjestys, komento, kuri; rasitus,
kulutus, kunto’, kurseva, kursikas ’sisukas’
< nr kurs ’kurssi, (murt.) sisu, rohkeus, vauhti’
(< saks Kurs < ransk cours < lat cursus ’juoksu’).
Stjerncreutz 1863 MeriS 193, Wessman 1936 FmS 4 248–
49, SKES 1958 247, *Karlsson 1964 AAA 28:2 91–92.

kurtikka (Eurén 1860; ESavo Virolahti)
’vanhanaikainen, ruumiinmukainen, lyhyt miehen
t. naisen takki / altmodische enggeschnittene
Jacke für Mann od. Frau’ ~ ka kurtiekka
’(miesten) lyhyt hihallinen kaulukseton nuttu’,
kurttika ’lyhyt miesten sarkanuttu’
< ven kúrtik ’eräänl. lyhyt takki, nuttu’.
Lönnrot 1874 SRS 1 819 (sm < ven kúrtka ’(miehen lyhyt)
takki’), Toivonen 1953–54 SUSA 57:2 18–19 (sm < ven
kurtik; + ka), SKES 1958 247.

kurtta1 (Peräp) ’poron kaulaliha / Halsfleisch des
Rentiers’
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< lpN gur |te (In Ko Kld T) ’teurastetun
eläimen kaulaliha (ynnä kaksi ensimm.
selkänikamaa ja kaksi kylkiluuparia)’.
T. I. Itkonen Vir 1920 8, SKES 1958 247.

kurtta2 (Eurén 1860; ei murt.) ’eräänl. mekko /
eine Art Jacke’ ~ ka kurtta ’lyhyt (naisten) topattu
liivi t. röijy’ | ly kurt (mon. kurtad) ’lyhyt naisen
takki (vanua vuorin ja päällisen välissä)’ | ve kurt,
kurta ’naisen talvipalttoo; pusero’
< ven kúrta ’eräänl. lyhyt takki, nuttu’.
Kujola 1944 LyS 174 (ly < ven kúrtka ’(miesten lyhyt)
takki’), Kalima 1952 SlS 111 (ve < ven kúrtka), Toivonen
1953–54 SUSA 57:2 15–18 (sm ka ly ve < ven kúrta),
SKES 1958 247.

kurtti (paik. PPohjanm), kurttu (KPohjanm)
’männyn tai kuusen käpy / Kiefern-,
Fichtenzapfen’ ~ vi murt. (Saarenmaa) kurt (g.
kurdi) ’havupuun käpy’.
Ehkä < ruots, vrt. nr murt. (mm. Sm ja Vi)
kort, korta id.
SKES 1958 247.

kurttu (Gan 1786; useimm. murt., ei VarsSm),
kurtti (Gan; murt. harv.) ’ryppy, rynkky / Falte,
Runzel’, kurtata, kurttaa, kurtuta, kurtistua, myös
kyrtty (Eurén 1860; PPohjanm Peräp itämurt.)
’ryppy, rynkky’, kyrtistyä jne. ~ vi kurd (g.
kurru), kord (g. korru) ’kurttu, ryppy’, kurrutada
’poimuttaa, rypistää; värehtiä, ryöppyillä (vesi
myrskyn edellä)’, vrt. myös ka kurtt«sa, kurtt«su
’ryppy, kurttu’, kurt«sistuo ’rypistyä, mennä
kurttuun’, kyrtt«sä, kyrtt«sy ’ryppy, kurttu’,
kyrt«sistyö ’kutistua, kurtistua, vetäytyä t. painua
kokoon, käpertyä; kumartua’ | ly kurt«si«studa
’kurtistua kuivuessaan (esim. märkä rukkanen t.
kenkä)’ | ve kurt«s (g. -un) ’solmu; turvottuma’,
kurt«si«studa ’vetää ruumiinsa kippuraan, otsansa
ryppyihin’ | vi kurts (g. -u), kurs (g. -u), korts (g. u) ’ryppy, laskos’, kortsuda ’rypistyä, rutistua’.
Ilm. ainakin ositt. deskr.-luonteisia sanoja,
kuten äänneasun horjuvuus osoittaa (joskin ka ve
–rt«s- mahd. < -rti-); myös ven kórVciƒt ’vetää
kokoon, vääntää’, skórVciƒt ’käyristää; rypistää,
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kurtistaa’ jne. sanaryhmän vaikutus on
mahdollinen.
Saxén Vir 1898 8 (sm kurttu, kurtata < nr murt. skrutta,
skrotta ’rypistää, kurtata’), Ojansuu 1918 KAÄH 51 (sm
kurttu ~ ka ~ vi korts, kurts, kord; sm kyrtty ~ ka kyrtt«sy),
Collinder 1932 Urgerm 137–38 (sm kurttu, kurtti ~ vi
kurd), Tunkelo 1946 VeKÄH 316–17 (ka ly ve vi korts, vrt.
ven), SKES 1958 247.

kuru (Gan 1786; paik. länsimurt., et. Peräp, harv.
itämurt.) ’pitkä, kaita syvänne, jyrkkä rotko t.
uoma; uurre, kurttu; loukko, nurkka, sola /
Schlucht, tiefer Graben; Furche; Winkel, Gasse’ ~
vi kuru ’nurkka, soppi, käytävä (riihessä); kapea
aitojen välinen kuja; kellarin käytävä;
ruumenkoppi’
= lp gurrâ ’lovi, kolo; kuru, rotko’ (todennäk.
< sm) | ? ostjI kor ’onsi, pitkinpäin kulkeva reikä
(puussa, torvessa jne.); (puron) kouru, uoma’, P
xpor ’(sorsaverkkoa varten tehty t. luonnollinen)
aukko metsässä t. korkeassa heinässä’ | ? unk
horhó, horog ’syvä vuoritie, kahden vuorenrinteen
välinen sola, rotkoiseen vuorenrinteeseen
kovertunut (veden uurtama) jyrkkä tie’.
Arveltu olevan saman kantasanan johd. kuin
kuri, ks. tätä. Ehkä myös vaikutusta nr murt.
skuru ’lovi, uurre, kolo, rako’, mr skora, skura
’id., rotko’ sanasta.
Europaeus 1868 Suomi 2:7 167 (sm ~ lp), Saxén 1905
Bidrag 23 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13 394 (sm ?
< ruots), Äimä 1919 SUST 45 250 (+ vi), Toivonen Vir
1953 356 (vrt. sm kuri), FUV 1955 92, SKES 1958 247
(ilm. ~ kuri; ? syrj ostj; ehkä vaikutusta < ruots), Rédei Vir
1970 45–46 (+ unk), MSzFE 1971 300–02, UEW 1988
217–18.

kurva1 (Mechelin 1842; paik. itämurt.) ’huora /
Hure’ ~ ink ka kurva | ve kurv (mon. -ad ) id.
< ven kúrva id. (nr murt. Sm kurrv, kurrva id.
< sm).
Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
93 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 133 (+ ka ve),
Wessman 1936 FmS 4 250 (nr murt. < sm), SKES 1958
247.

kurva2 (LönnrLis 1886; paik. murt.), kurvi (murt.
yl.) ’mutka, kaarre / Kurve, Biegung’
< nr kurva id.
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kurvi (Lönnr 1874; KaakkSm), kurva ’kuore,
norssi / Stint’ ~ ink kurvi id. (ven kurva id. <
ims).
Kalima 1915 OLR 142 (ven < ims).

kusi (Schr 1637; yl.) ’Urin’, kusta (Raam 1642) ~
ink kusi; kussa | ka kusi; kussa, kusta | ly ku«zi, -zi,
-/zi; kusta | ve ku/zi; kusta | va kusi; kussa | vi kusi;
kusta, kuseda | li kuC i«z, kuC «z; kuC zzq ’kusi; kusta’
=lp guVz |zV â, goVz |zV â ’kusi’, guVz |zV ât,goVz |zV ât ’kusta’
| tvserL kÄqz« -wqt, I ku«z-wüt ’kusi’ (wqt, wüt ’vesi’),
kÄq«zam, ku«zam ’kusta’ | votj k{id'z/ , k{i/z, ki/z ’kusi’,
k{i/zaln{i ’kusta’ | syrj kud'z/ ’kusi’, kud'z/ aln{i ’kusta’ |
vogE ko/s-w%eƒt, I xo/s-wiƒt, L ku/s-wüƒt, P xu/s-wit
(w%eƒt jne. ’vesi’) ’kusi’, E ko7nƒt/s-, I xo7n/s-, ko7n/s-, L
ku7n/s-, P xu7n/s- ’kusta; purra (muurahainen)’ | ostjI
k#os-j#enk, E x#os-j#enk (j#enk ’vesi’), P x#os ’kusi’, I
k3os-, E P x#os- ’kusta; purra (muurahainen);
polttaa (nokkonen)’ | unk húgy ’kusi’, hugyozik
’kusta’ || samT kunsq | slk kÜJu«z ’kusi’, kÜJu«za- ’kusta’ |
Km kunze, kqnze ’kusi’, kqnzq- ’kusta’ | Kb kynze |
M kund«zi-m (yks. 1. p. omistusmuoto) ’kusi’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 178 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 516 (+ vi), Castrén 1849 Ostj 82 (+ ostj), Lindström
Suomi 1852 49 (+ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va),
Hunfalvy 1864 Reg 283 (+ vog), Budenz 1867 NyK 6 404
(+ tvser votj), MUSz 1873–81 120 (+ syrj), VW 1 1874 20
(+ ve li sam), Toivonen 1928 FUF 19 177 (+ ka ly), FUV
1955 29, SKES 1958 247–48, TESz 2 1970 160–61,
MSzFE 1971 307–08, UEW 1988 210.

kusiainen (As 1750; laajalti murt.), kusilainen
(Schr 1637), kusiljainen jne. ’Ameise’ ~ ink
kusilaine | ka kut«sahaine, kut«soi | ly kud«zuoi,
kud«zoi, ku/zihaine, –i7ne | ve ku«ziaine, ku/zj5a7ne | vi
kusikas, kusilane, –iline ’muurahainen’
= votj ku/zili, kud'z/ {ili | syrj kod'z/ ul, kod'/z{il | ?
vog E kün«s-: k.-ka«skaj, I xo7n«s-: x.-xo«sgqj, L ku7n«s: k.– ko«s«si (xo«sgqj jne. ’muurahainen’) | unk
hangya, hangyal id. Ehkä kansanetymologisesti
yhdistetty kusi sanaan.
Juslenius 1745 SSC 67 (♦ kusi), Lindström Suomi 1852 49
(sm ~ votj), Hunfalvy 1853 FMSz 33 (+ syrj unk),
Wichmann 1911–12 FUF 11 182 (+ vog), Ojansuu 1918
KAÄH 54 (+ ka), Kettunen 1922 LVeHA 1 93 (+ ve vi),
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Toivonen 1928 FUF 19 178 (+ ly), FUV 1955 92 (? vrt. sm
kuse-), SKES 1958 248 (ehkä kansanetym. kusi sanaan; ei
vog), TESz 2 1970 47, MSzFE 1971 260–61 (? vog), UEW
1988 209–10.

kusini (Lönnr 1874; VarsSm itäosa), kusiini
(EHäme Uus KPPohjanm) ’serkku / Cousin,
Cousine’
< nr kusin id. (< ransk cousin, cousine <
*cosinus, hyväilymuoto lat sanasta consobrinus, ina id.).
Salonius 1881 Suomi 2:14 258 (sm < ruots), SKES 1958
248.

kuskata (Lönnr 1874; yl.) ’kyyditä / kutschieren,
fahren (tr.)’
< nr kuska ’olla ohjaksissa, ajaa’, ks. kuski.
Karsten 1936 FmS 4 536, SKES 1958 248.

kuski (As 1747 cuskit mon.; yl.) ’kuljettaja /
Fahrer’, kutski (As 1757)
< nr kusk ’ajaja, kuski’ (vanh. kutsk, kutsch, nt
kusk, vanh. kudsker < saks Kutscher, johd. sanasta
Kutsche ’vaunut’ < unk kocsi id., johd. kylän
nimestä Kocs, jossa tällaisia matkavaunuja
ensinnä valmistettiin).
Wessman 1936 FmS 4 271, SKES 1958 248.

kussakka (Mechelin 1842), kussakko, kusakka, –
kko, pussakka (Gan 1786), -kko, pusakka, -kko
(kaikki muodot etup. kaakkmurt.), ussakka
(Kain) ’(langasta kudottu) vyö (kauhtanan, turkin
ympärillä) / (Stoff)gürtel (um den Kaftan, den
Pelz)’ ~ ink kussakka ’punainen villavyö’,
kussekka ’tietynlainen vyö’ | ka ku«s«sakka, -kko,
ku«sakka, -kko, ussakka ’tav. villalangasta kudottu
pitkä ja leveä vyö, jolla miehet vyöttivät
päällysvaatteensa’ | ly ku«sak, ku«s«sakko ’leveä,
pitkä kudottu vyö (päällysvaatteiden yllä
pidettävä)’, gu«s«sak ’vyö, hihna’ | ve ku«sak (g. -on)
| va ku«sakka | vi kussak, kussakas, pussak,
pussakas ’venäläinen vyö, pitkä villainen miesten
vyö’
< ven ku«sák ’vyö’ (< turk ku«sak id.), myös lpN
ku«s«sak, gu«s«sak (Ko Kld T) ’pitkä villavyö’ < ven;
nr murt. Sm kosak ’villavyö’ < sm.

SSA

Mechelin 1842 Käsik 174 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
93 (sm < ven), Qvigstad 1893 NL 80 (+ vi < ven), Mikkola
1894 SUST 8 133 (+ ka ve < ven), Kalima 1952 SlS 111 (+
ly), Wessman 1956–57 FmS 17–18 56 (nr murt. < sm),
SKES 1958 248, SKES 1975 1554.

kustantaa (Flor 1688; laajalti murt.) ’finanzieren,
bezahlen; kosten; (Neol.) verlegen’, kustannus
< nr kosta ’maksaa; vaatia, kysyä (esim.
voimia), kustantaa, kuluttaa, uhrata’, mr kosta
mm. ’maksaa, kustantaa, käyttää (rahoja)’ (< kas
kosten ’maksaa, olla jkn arvoinen’, kys kosten jne.
< klat costare < lat constare mm. kuv. ’maksaa’).
— Samasta lähteestä myös o:lliset kostata (Gan
1786), kostantaa (Agr costanda; murt. PSm),
kostannus (asiak. 1686 costannoxilla; PPohjanm
Peräp Länsip); lpN koastedit, g- (Lu In)
’kustantaa’ < sm kostantaa.
Renvall 1823 SSK 1 237 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
177 (lp < sm), SKES 1958 248, *Karlsson 1964 AAA 28:2
92–93, Häkkinen 1987 ES 128.

kusti (1555; laajalti etup. länsimurt.) ’kulut,
menot, kustannus; ravinto, muona / Kosten;
Nahrung, Proviant’, kosti ’kustannus’
< nr kost ’ruoka, ravinto’, mr koster ’ylläpito,
ravinto, ruoka; kulut, kustannus, menot’. Vrt.
kustantaa.
Streng 1915 NRL 84–85, SKES 1958 248.

kutale (Eurén 1860; paik. itämurt.) ’resu, repale;
letukka, hulttio / Fetzen, Lumpen; Dirne,
Nichtsnutz’ ~ ka kutaleh ’huono, risainen
vaatekappale; ryysyläinen, tyhjäntoimittaja,
rähjys, kutale’.
Deskr. sana.
kutama (Eurén 1860) ’kuka (Ilomantsi), mikä,
millainen (paik. savmurt.) / wer, was, was für
ein’, sanontatapoja: kukin (menee) kutamalleen
’taholleen, suunnalleen’ (EKPohjanm PHäme,
paik. Savo PKarj), kukin kutamataan (muistaa)
’omaansa’ (PHäme Savo) ~ ka kutama, kutai(n)
’kuka, mikä; kumpi; joka; kukin, kumpikin;
jompikumpi’, kutamaine ’mikä, kumpi, joka’ | ly
kudam, kudai, –ain id. | ve kudam ’mikä, kuka, se
joka’, kudamb ’kuka, mikä, kumpi’
= mdE kodamo, M kodama ’mikä (interr. ja
rel.)’. Johd. pron.-vartalosta ku-, ks. tätä.

K 494

Paasonen 1909 MdChr 79 (ve ~ md), SKES 1958 248 (+ sm
ka ly).

kutea (Koll 1648; useimm. länsimurt.), kutoa
(itämurt. Pohjanm Peräp TornLaakso), kutia
’laichen’, kutu ~ ink kutt‰ıssa ’kutea’, kutu | ka
kutie, kutuo, kutu | ly kudoda, kudu, kudelm(o)
’kutu, mäti (sammakon)’ | ve kudoda, kuƒtƒtä (prs.
kudib) ’kutea’, kudo, kudu | va kut(e- ’kutea’,
kutƒt/s‰ıssa (Kukk) id., kutu | vi kudeda, kudu | li
kuC ddq ’kutea’, kuC d ’kutu’ (> latv kude ’kalojen
kutupaikka’, kudeties ’kutea’)
= lpLu kåt%et (Kld T), N go∞d∞dât (In Ko)
’kutea’, go∞d∞do ’kutu’ | syrj kuƒlm{in{i ’kutea’ | vogL
kuƒlqm, P xuƒlqm ’kalan kutupaikka (joessa)’ | ostjI
koj-, E xuj-, P xpoj- ’kutea’, I kojqm, P xpojqm
’kalan kutupaikka’.
Ganander 1786 NFL 1 518a (sm ~ vi), Lindström Suomi
1852 46 (+ ostj), Qvigstad 1881 Beiträge 75 (+ lp),
Thomsen 1890 BFB 262 (+ li; latv < ims), Setälä 1896 NyK
26 398 (+ ve va syrj vog), SKES 1958 248 (+ ly), UEW
1988 194.

kuteri, mon. kuterit (LönnrLis 1886; nykymurt.
vain Ink) ’kummitoverukset, saman lapsen
kummit / die Paten eines Kindes untereinander’
? < nr vanh. gudbroder, mr gudhbr%odher
’kummitoverus’.
Karsten 1936 FmS 4 536 (sm < ruots), SKES 1958 248 (sm
? < ruots).

kuti (Lönnr 1874; yl.) ’(pyssyn)panos / Schuß’
< nr skott id., mr skut ’id.; ampuma-ase’.
Cannelin Vir 1926 77, Karsten 1936 FmS 4 536, SKES
1958 248.

kutiaa (Jusl 1745; yl.), kutittaa (Agr cutitta; yl.),
kutista (Gan 1786; yl.) ’kitzeln, jucken’, vanh.
myös kutia (Procopaeus 1690 »waicka he Corwat
cutiman saattawat») ~ ink kutissa ’kutista,
kutkuttaa’, kututt5a ’kutittaa’, vrt. ka kut«su ’kutina,
kutittaminen’, kut«suttoa ’kutittaa, kutkuttaa’ | ve
kut«sutada ’kutittaa’, kuƒtutand ’kutittaminen’ | va
kutisa ’kutista, kutkuta’, (Tsv) kututt5a ’kutittaa’ |
vi kYodi, küdi, kidi, ködi, kuti ’kutitus, kutka’,
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kYodiseda, küdiseda ’kutista’, kYoditada,
kYodistada, küdistada, kidistada, kiditädä
’kutittaa’, kudjuda ’kutista’ | li g(ed‰ı7nƒtq,
kit‰ı7nƒtq, kut‰ınt ’kutista, kutittaa’
vrt. lpN gu∞d∞dât, gu∞dâidit ’olla yhtämittaisessa
liikkeessä (esim. hyönteiset, muurahaiset);
kutkuttaa (esim. kirppu juostessaan)’ | mdE
kuƒtams ’kutista’, kuƒtaftan, M koƒtfƒtan jne.
’kutitan’ | tvser küt«sü«sta ’syyhyää, kutiaa’, küt«sü«s
’syyhyminen’. — Sm kutittaa > nr murt. Sm
kotit(a) ’kutittaa’; ka ve > ven murt. kuVcítaƒt
’kutittaa’; li > latv kut%et, kutin5at id.
Deskr. sanoja, mistä äänneasun vaihtelevuus
selittyy. Vrt. kutka.
Thunmann 1772 Untersuch 92 (sm ~ latv), VW 1 1874 19
(sm ~ ve vi lp md), Weske 1890 SFKO 101 (+ li ven),
Thomsen 1890 BFB 263 (latv ? < ims), Kalima 1915 OLR
144 (+ ka; ven ? < ims), Wessman 1956–57 FmS 17–18 57
(sm > nr murt.), SKES 1958 248–49 (+ va tvser; ven murt. <
ka ve; latv < li).

kutistua (Gan 1786; yl.) ’pienetä, supistua;
laihtua, surkastua / schrumpfen, einlaufen’, (tästä
ehkä takaperoisjohdoksena) kutistaa (Gan; etup.
savmurt.) ’pienentää, vähentää; ehdyttää’, *kuti
(paik. savmurt.): (ruoka, vaate) näkee, saa kutinsa
’hupenee, kuluu’, kutu (etup. savmurt.): on kutu
käynyt ’(esim. ruoka) on huvennut’, kutea (ISatak
Häme) ’huveta, kulua’, kuteentua (laajalti länsija itämurt.) ’id.; kutistua’, kuteuntua (Tammelinus
1688; paik. hämmurt.), kuteuta (us. länsimurt.) id.
~ ka kut«sistuo ’kutistua; laihtua, kuihtua,
surkastua’ | ly kut«si«studa ’kutistua (vaate, kenkä
kuivuessaan)’ | vi kudu(ne)da ’kuihtua, vanheta,
kulua’.
Ojansuu 1918 KAÄH 50 (sm ~ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH
316 (+ ly), Saareste 1953 Suomi 106:3 17 (+ vi), SKES
1958 249.

kutka (Eurén 1860; KPohjanm itämurt.), kutku
(et. itämurt.) ’kutina, ihottuma, syyhy / Kitzel,
Jucken’, kutkua (1628; KPohjanm, itämurt.)
’kutista, syyhyä’, kutkuta (etup. hämmurt.
eteläosa, itämurt.) id., kutkuttaa ~ ink kutkutt5a
(harv.) | ka kuƒt ku, kut«sku ’kutkutus, kutitus’,
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kuƒt kuttoa, kut«skuttoa ’kutittaa, kutkuttaa’ | ly
kuƒt kuttada, –utada | ve kuƒt kutada ’kutittaa’.
Deskr. sanoja, vrt. kutiaa.
Äimä 1919 SUST 45 200 (sm ~ ka), SKES 1958 249 (+ ly
ve).

kutoa (Agr; yl.) ’weben, stricken, knüpfen’, kude,
kudin ~ ink kutt%oa, kue ’kude’ | ka kutuo ’kutoa;
punoa, nitoa, muurata’, kuve, kue ’kude, neule,
kudelma’ | ly kudoda ’kutoa (kangasta, sukkaa)’,
kude, -(e (mon. kudeged, -(eg(ed) ’kude’ | ve kudoda
’kutoa (kangasta, verkkoa jne.)’, kud(e, kud(e7g,
kud(egi (mon. kud(eged) ’kude’ | va kutoa, ku(e
’kude’ | vi kududa ’kutoa (kangasta, pitsiä,
vyötä)’, kude (g. koe) ’kude, kudonta’, kudu
’kutominen’ | li kuC ddq ’kutoa (kangasta, sukkaa,
koria)’, kuC d'gqz, kuC igqz ’kude’
= lp go∞d∞det ’kutoa (kangasta, verkkoa,
sukkaa)’, go∞dâ -∞d∞dâg- ’kude’ | md kodams ’kutoa
(kangasta, pitsiä jne.), punoa’, E kot, kotf, kotx,
kotst, M kotf ’palttina’ | tvserL koem, I kuem
’kutoa’ | votj ku{in{i, k{in{i ’kutoa, punoa’ | syrj k{in{i,
k{ijn{i ’kutoa (sukkaa, nauhaa, kangasta jne.),
punoa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 175 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 477a (+ vi), Castrén 1844 EGS 145 (+ syrj),
Lindström Suomi 1852 46 (+ votj), Ahlqvist 1856 WotGr
131 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), Ahlqvist 1861
MMdGr 158 (+ md), Budenz 1865 NyK 4 84 (+ tvser), Posti
1953–54 FUF 31 83 (+ ka), SKES 1958 249 (+ ly), UEW
1988 675.

kutri (Eurén 1860; ei murt.) ’hiuskihara / Locke’
~ ink kutrit ’kiharat’ | ka kutri, -t ’kihara, kutri;
kiharainen tukka’, kuitri ’kutri, hiussuortuva’ | ve
kud'rä«spä ’kiharapää’ | vi kudrus ’kihara kohta
(villassa)’
< ven kúdri mon. ’kiharat’. — Ink kudravoi
’kihara’ | ly kud/rav, -au ’kihara; niverä, visa
(koivu)’ | ve kudräv < ven kudrjávyi ’kihara’. Sm
sana on ilm. tullut Kalevalasta runokieleen.
Lönnrot 1874 SRS 1 822 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST
8 130 (+ vi), Mikkola 1938 SUST 75 64 (sm kutri
Kalevalasta), SKES 1958 249 (ven kudrjávyj > ly ve).

SSA

kutsari (Gan 1786; etup. KaakkHäme ja
kaakkmurt., muualta hajat.) ’kuski, kyytimies /
Kutscher’ ~ ka kutt«sari, kuutt«sari | vi kutsar id.
< nr murt. (Vi) skjutsare, skutsar id. Vrt.
kutseri.
Ganander 1786 NFL 1 519a (sm ~ vi), Kujola 1910 Suomi
4:10:2 59 (ka kutt«sari < ven), Karsten 1936 FmS 4 536 (sm
< ruots), SKES 1958 249 (+ ka).

kutsata (Lönnr 1874; laajalti murt.) ’hätistää,
ajaa pois; antaa vitsaa, piiskata; ajaa hevosta,
antaa kyytiä, kyydittää; kurittaa, rääkätä; rasittaa,
kiusata / wegjagen, (fort)prügeln,
(voran)peitschen; ein Pferd lenken; züchtigen,
plagen; peinigen’, kutsa (1797; Satak) ’vitsa,
piiska’, kutsi ’kyyti; selkäsauna; kyytimies’
< nr skjutsa ’kyyditä, olla kyydissä’, skjuts
’kyyti’.
Ojansuu Vir 1907 18, *Rytkönen Vir 1936 448–50, SKES
1958 249.

kutseri (Lönnr 1874; Lemi kaakkmurt.) ’kuski,
kyytimies / Kutscher’ ~ ink kutseri | ka kuutt«seri |
ly kut«ser, kuƒt/ser | ve kut«ser | vi kutser id.
< ven kúVcer id. (< saks Kutscher, josta myös
vi sana voi olla peräisin). Ka kutt«sari, kuutt«sari,
josta s. v. kutsari, ehkä myös palautuu ositt.
tähän ven originaaliin.
Lönnrot 1874 SRS 1 822 (sm < ven), Ojansuu 1907 KKO
79 (ka kuutt«seri < ven), Kujola 1910 Suomi 4:10:2 59 (ka
kutt«sari < ven), Kujola 1944 LyS 175 (ly < ven), SKES 1958
249 (ka kutt«sari < ruots; vi joko < ven t. < saks), Nirvi 1971
InkS 223 (ink < ven).

kutsevi (Agr mon. Gutzeuit, Gutzouit; ei
nykymurt.) ’kummi / Pate’
< mr guSsif, guSzeff ’nainen, jonka kanssa
joku on ns. hengellisessä sukulaisuussuhteessa’,
gudhsiver, guzsowir ’jkn hengellinen sukulainen;
kummi’.
Ahlqvist 1871 KO 224, *Streng 1915 NRL 85, Karsten
1936 FmS 4 537, SKES 1958 249.

kutsu (paik. PKarj) ’koiran pentu; koira (pejor.) /
Welpe; Köter’, tähän ehkä myös kutsu
sanonnassa »menee kuin kutsun suuhun t.
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perseeseen» (Kain) ~ ka kut«su (kud«zu) ’pentu,
penikka (tav. koiran)’, vrt. vi kutsikas, kutsu,
kutsa ’penikka, pentu’, kutsi id. (myös koiran
houkutushuuto).
kutsua (Agr; yl.) ’nennen, benennen; (zu sich)
rufen, einladen’, kutsu (Martti n. 1580), kutsumus
(Ljungo 1601 cudzumus ’haaste’) ~ ink kutsua,
kutsu | ka kutt«suo, kutt«su | ly kutt«suda | ve kutsta
(prs. kutsub) | va kuttsua | vi kutsuda ’kutsua,
pyytää, nimittää’, kutse ’kutsu, pyyntö’, (Wied)
kuts (g. -u) id. | li kutsq (prs. kuts%ub) ’kutsua,
pyytää, nimittää’
= lp goVc |Vcot ’kutsua, käskeä, nimittää’ | ? ostjI
kuƒt- ’opettaa, neuvoa, yllyttää’, E xuƒt-, P xu/s’viekotella, houkutella’.
Mahd. < ieur *gwuot˝i-, vrt. arm ko.Vcem
’nimittää, kutsua jhk’, mn kve∂ja ’tervehtiä,
puhutella; kutsua (kokoon, aseisiin yms.); vaatia’.
— Vaihtoehtoisesti on ims-lp verbille ehdotettu
baltt alkuperää: < baltt *kwuaitWia- < ieur *kwuoitWio> liett kvieVciù (prs. yks. 1. p.), kviYesti (inf.)
’kutsua jhk, haastaa (oikeuteen), pyytää,
kehottaa’.
Ganander 1786 NFL 1 519 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
229 (+ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), VW 1 1874
29 (+ li), Mägiste 1923 EKeel 2 35–36 (ims-lp < baltt),
*Niinivaara Vir 1926 168–70 (+ ka ly va), Toivonen 1928
FUF 19 21 (+ ostj), FUV 1955 93, SKES 1958 249,
*Koivulehto 1986 CILT 38 272–74 (ims-lp < baltt tai
vähemmän todennäköisesti sgr < ieur), Häkkinen 1987 ES
129, UEW 1988 192.

kutta, -u ’naisen häpy (Gan 1786);
sikiökalvo (Lönnr 1874); heittiö, hylkiö, lurjus
(Gan; paik. itämurt.); huono laiha vasikka
(Lehtimäki) / Vulva; Embryonalhülle; Gauner,
Taugenichts; schlechtes mageres Kalb’ (kansanr.
»Kule kutta kunne käsken, lähe herja häätämällä»,
»sielt olet kutta kulkenunna, mieron herjä
heitettynä»)
< ruots kutta ’naisen häpy’, vrt. as k%ute id., kys
kotze ’id.; portto’.
Rietz 1862–67 SDL 365 (sm ~ ruots kutta jne.), Ruoppila
1943 Kotiel 1 214–17 (tähän mahd. myös kuttu
’naarasvuohi’), Toivonen Vir 1944 352 (< germ), SKES
1958 249–50 (? < germ), Sköld 1988 Kratylos 33 213 (<
ruots).
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kuttelo (paik. Karj) ’pitkä- ja ohutvartinen
väällinen hyljekeihäs / Seehundspeer mit
Widerhaken’
< sk, vrt. mn skutill ’harppuuna’, selskutill
’hyljeharppuuna’, nn skottel, skotul ’heittokeihäs,
harppuuna, ahrain’ (sk taholta myös > lpN skottâl
’ahrain’; sm > ven murt. kutílo ’harppuuna,
heittokeihäs’).
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= ? lpLu kuojijit (Pi) ’nousta (kuu)’ | mdE kov,
kon, M kov ’kuu’ | ostjE x3aw, P x#uw ’kuukausi’ |
unk hó, hava- id. || samT k‰ıƒtad5a ’kuukausi’ | Km ki
| Kb k{iij | M ki«stit | Taigi ki«sti7n | Krg kistiƒt
’kuu; kuukausi’.

kutteri (asiak. 1790; etup. rantamurt.) ’pienehkö,
tav. yksimastoinen purjealus / Kutter’
< nr kutter id. (< engl cutter id.).

Porthan 1786 OS 4 142 (sm ~ vi), Porthan 1788 OS 1 41a
(+ md), Strahlmann 1816 Sprachlehre 244 (+ unk),
Lindström Suomi 1852 49 (+ sam), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), Budenz 1867
NyK 6 402 (+ li), Paasonen 1909–10 NyK 39 347 (+ ostj),
Ruong 1943 LpVerbPi 229 (+ ? lp), Posti 1953–54 FUF 31
30 (+ ka), FUV 1955 29, SKES 1958 250 (+ ly), TESz 2
1970 125–26, MSzFE 1971 288, Janhunen 1977 SamWsch
69, Häkkinen 1987 ES 129, UEW 1988 211–12.

kutti, kuti (Gan 1786; laajalti murt.)
’vahingoniloa ilmaiseva huudahdus / Ausruf der
Schadenfreude’, kutittaa (Gan; paik. murt.)
’härnätä, ilkkua huudellen: kutti kutti!’ ~ ka kutti,
kutittoa (? < sm). — Sm kutti > nr murt. Sm kotti,
koti koti, kott interj.

kuu2 (Koll 1648; savmurt. Verml Kain PPohjanm
Peräp TornLaakso) ’rasva, tali / Fett, Talg’ ~ ka
kuu ’rasva, ihra’, kuupaita ’sikiökalvo’ | ly ve
k%upaid id.
= mdE kuja, M kujä ’rasva; rasvainen’ | tvserL
kaja, I koja id. | votj k(ej id. | unk háj ’rasva’.

E. Itkonen Vir 1953 99–104, SKES 1958 250.

Wessman 1936 FmS 4 294–95 (sm > ruots).

kutvahtaa (Lönnr 1874) ’liikahtaa vähän / sich
ein wenig rühren’ ~ ka kuƒt vahtoa ’liikahtaa’ | ly
kud'vahtada id.
Deskr. sana.
kutvana (Gan 1786) ’riepu; vetelys, lurjus;
raukka / Lumpen; Taugenichts, Lümmel;
Memme’, kutvelo (Lönnr 1874; KPohjanm
savmurt.) id. ~ ka kuƒt vana ’resuinen vaate t.
ihminen’, kuƒt velo ’kuhnus, köntys, nahjus; ryysy,
rähjys’.
Deskr. sanoja.
Rytkönen 1940 tm 115–16.

kuu1 (Agr; yl.) ’Mond; Monat’, kuudan,
kuutamo, kuinen, kuukausi (Agr) ~ ink k%u | ka kuu,
kuutama, kuudoma, kuuda(i)n; kuuhine
’kuukauden ikäinen t. pituinen; (mon.)
kuukautiset’ | ly k%u, k%udam, kuldain, k%udoi, kuldoi
’kuu, kuutamo’, k%uhi7ne ’kuukautinen’ | ve ku, k%u,
kudai, k%udain, kuldain, kudmoi, kudm%o ’kuu,
kuutamo’ | va k%u | vi kuu | li k%u ’kuu; kuukausi’

Fábián 1856 MNyszet 1 86 (sm ~ unk), Budenz 1867 NyK 6
395 (+ votj), MUSz 1873–81 70 (+ md tvser), SKES 1958
250 (+ ka ly), TESz 2 1970 20–21, MSzFE 1971 245,
Koivulehto Vir 1986 172 (sgr < ieur *gwuowu˝io-: arm kogi
’voi’), UEW 1988 195–96.

kuuja (Eurén 1860; Ruija Länsip) ’eräs lohilaji,
järvilohi; naarastaimen / eine Lachsart,
Süßwasserlachs; Forellenweibchen’, kuujo (Lönnr
1874) id., kuujas (Lönnr) ’forelli’ ~ kaP kuuja
’järvilohi; taimen (Salmo trutta)’
? = lpN murt. koja ’1. vuodella oleva seiti’
(mahd. lp < sm tai päinvastoin); vrt. myös liett
kuojà ’särki’. Mahd. kuitenkin kuuja, kuujo = lpN
(johd.) guggjur, gujar ’eräs lohikala; joessa
talvehtiva meritaimen’ > sm kujeri (Lönnr 1874),
kueri, kuveri (LönnrLis 1886) ’jokin lohikala
(taimen)’.
Qvigstad 1881 Beiträge 76 (lp guggjur ~ sm kujeri), B5uga
1908 AistSt 24 (sm kuuja < baltt), Endzelin 1909–11 FUFA
9 30 (ed:n arvostelu), T. I. Itkonen Vir 1920 6 (sm kuuja ~
lp guggjur > sm kujeri), SKES 1958 250 (sm kuuja ? ~ lpN
koja t. guggjur), *Plöger 1982 FUF 44 73, 93 (ehkä baltt).

kuukkeli (Lönnr 1874; Peräp) ’närheä
muistuttava lintu, Perisoreus infaustus /
Unglückshäher’, rinn. (vanh. sanak. sekä eri
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tahoilla murt., et. I- ja PSm) kuukso, kuuksilainen,
kuusko (JuslLis), kuuskain, kuuskilainen,
kuuksiainen, kuusi(n)kainen, kuu(s)sanka,
kuuhanka, kuukkainen, kuukkaja(inen) ~ ka
kuuk«so(i), kuuk«sa | ly kuk«s(u)oi id. (ims > ven
murt. kúk«sa ’kuusankanärhi (? = kuukkeli)’ > syrj
kuk«sa ’närhi (?)’)
= lpN guovsâk (E Pi Lu), In kuiavskia, Ko
k%uusek, Kld k%usenG#e, T k{‰ıs{inG#e id. | tvserL
kÄqp«sÄqƒlÄq, I kup«süƒlq, kuk«suƒlo ’närhi’ || ?? slk
qaasera | samKm kazÄqra ’närhi’ | M kaisrae | Krg
gaeschira ’Corvus caryocatactes’. Samantap.
sanoja muissakin kielissä (tung lam jak ultVsa).
Ilm. onomat. sanoja.
Genetz 1896 ETV 26 (sm kuukso ~ lp), Kalima 1910 SUST
29 71 (+ ly; ims > ven > syrj), Setälä 1912–14 FUFA 12 64
(+ ka tvser sam), Äimä 1918 SUSA 30:30 73–74
(kuus(s)anka, kuusi(n)kainen todennäk. < lp), Räsänen Vir
1947 166 (vertailuja sgr kielten ulkopuolelta; sanat onomat.
alkuperää), SKES 1958 250 (ei sam), UEW 1988 172–73 (?
sam).

kuula (Gan 1786; yl.), kuulo (paik. EKPohjanm)
’luoti, ammus / Kugel’
< nr kula ’luoti; kuhmu; pallo’.
Renvall 1823 SSK 1 239, Karsten 1936 FmS 4 537, SKES
1958 250.

kuulla (Agr; yl.) ’hören’, johd. mm. kuulo,
kuulu(isa), kuuliainen, kuuliaisuus, kuulua,
kuuluttaa, kuulutus (useimmat Agr), kuulustaa,
kuulustella (’kuunnella’ LPetri 1656; nykymerk.
asiak. 1733) ~ ink k%ulla ’kuulla; tuntea; totella’,
k%ulua ’kuulua; tuntua’, k%uluisa, k%ulust5a
’kuulustaa, tutkia; kuulostella’ | ka kuulla
’kuulla; tuntea; totella’, kuulo, kuuluisa ’(hyvin)
kuuluva; kuuluisa, tunnettu, hyvämaineinen; jhk t.
jklle kuuluva’, kuuluo ’kuulua, tuntua’ | ly k%ulda
’kuulla, tuntea, totella’, k%ulo ’kuulo’, k%ului, k%ulu«z
’kuuluisa’, k%uluda ’kuulua’ | ve kulda, k%ulda,
k%uda ’kuulla’, k%ulus ’tarkasti kuuleva’, kuluda
’kuulua’ | va k%ulla, k%ulua | vi kuulda ’kuulla’,
kuulata ’kuunnella, kuulostaa, tiedustella; kuulla’,
kuuluda ’kuulua, lukeutua’, kuulus ’kuuluisa,
maineikas’, kuulutada ’julistaa, kuuluttaa,
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ilmoittaa, tiedottaa’ | li k%ulq ’kuulla; totella’, k%uldzi
’tottelevainen, kuuliainen’
= lp gullât ’kuulla, tuntea, ymmärtää; kuulua
jklle’, gullo ’kuulo; tunto’, gul |lut ’kuulua; koskea
jkta; tuntua’ | mdE kuƒlems, M kuƒlqms ’kuulla’, ?
E kuƒla, M kuƒlä ’maine, huhu; viesti’ | tvser kolam
’kuulla’ | votj k{il{in{i | syrj k{iln{i, k{ivn{i | vogE k5al-, I
L k%ol-, P x%ul- id. | ostjI kol-, kol-, E xut-, P xpol-,
xol-, xut- ’kuulla; tuntea; tajuta’ | ? unk hall
’kuulla’. Myös epätodennäk. rinnastuksia sam
taholle. Ks. myös kuullella ja kuunnella.
Sajnovics 1770 DemH 75 (sm ~ unk), Ganander 1786 NFL 1
521 (+ vi), Porthan 1786 OS 4 139 (+ lp), Gyarmathi 1799
Aff 263 (+ vog), Sjögren 1828 GS 1 307 (+ syrj), Sjögren
1832 GS 1 562 (+ va), Castrén 1845 EGTsch 64 (+ tvser),
Castrén 1849 Ostj 82 (+ ostj), Lindström Suomi 1852 45,
49 (+ md votj), Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), Budenz
1867 NyK 6 396 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 233, 261 (+ ka),
FUV 1955 93, SKES 1958 250 (+ ly ? unk), TESz 2 1970
35 (unk:ssa todennäk. yhtyneenä kaksi verbiä: *hal ja
*hadl), MSzFE 1971 253–54, Häkkinen 1987 ES 130,
UEW 1988 197–98.

kuullella (: kuultelen, Agr cwlella; länsimurt.
Uudenm ja EPohjanm välillä) ’kuunnella /
horchen, zuhören’ ~ va *k%ullata, prs. yks. 3. p.
k%ult5a id., k%ultava ’tottelevainen’ | viE kullelda
’kuunnella’ | li k%uldq (prs. k%uldqb, k%uldub) id.,
k%uldlq ’kuulla (frekv.)’
= lp gul |dâlit ’kuunnella; tunnustella, koettaa’,
vrt. myös mdE kultsonoms, kuntsoloms, M
kuLtsÄqndÄqms ’kuunnella; totella’ ja votj k{ildi/sk{in{i
’totella, olla kuuliainen’.
Sm kuullella on frekv.-johd. verbivart:sta
*k%ulta- (vrt. yllä va li), joka taas on muodostettu
ta-johtimella perussanasta k%ule- ’kuulla’.
Lönnrot 1854 Enare 232 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 130
(+ va), MUSz 1873–81 82 (vrt. md), Kettunen 1938 LivW
169 (+ viE li k%uldlq), SKES 1958 250–51 (todennäk. johd.
kuulla verbistä; vrt. votj).

kuuma (Agr; yl.), murt. myös kuhma
(Ruokolahti), kuuhma (etup. LaatKarj PKarj),
kuumma (etup. PHäme PSavo PKarj), kumma (Ink)
’heiß; Hitze’, kuume (murt. ’kuumuus; valo,
kajastus’; yleisk. merk. Lönnr 1837), kuumeta
(Agr), kuumentaa, kuumo(i)ttaa (Raam 1642) jne.
~ ink k%uma ’kuuma; kylmä’, k%umeta, k%ument5a;
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k%umatt5a ’näkyä himmeästi; kuumottaa, kuvastaa’ |
ka kuuma, (Tver Tihvinä) kuhma ’hehkuva,
tulipunainen; kuuma’, kuumeta, kuumentoa;
kuumottoa ’kumottaa, näkyä kaukaa, häämöttää,
pilkottaa, siintää; hohtaa, paistaa t. loistaa
himmeästi, säteillä’ | va k%uma ’kuuma;
kuumuus, punahehku’, k%um(ett5a ’kuumentaa’ | vi
kuum (g. -a) ’kuuma, tulinen, polttava; helteinen,
paahteinen’, kuumata ’kuumoittaa, hohkaa’,
kuumeneda ’kuumeta, tulistua’, kuumendada
’kuumentaa, lämmittää’ | li k%umi ’hehkuvan
kuuma’. — Sm > lpN gumes ’hehkuvan kuuma
(rauta), polttava (helle)’, In kume ’kuuma’, N
gubmot (In) ’kuumeta’.
Ganander 1786 NFL 1 524 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 2 245, 548 (sm ~ vi), VW 1 1874 91 (+ li), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 15 (sm > lpIn), Kalima 1927 FUF
18 158 (+ ka), Mark 1928 MNy 24 88–89 (+ mdE kumoka
’kuume’), Hakulinen 1933 StF 1:2 221 (+ va), SKES 1958
251 (sm > lpN; myös md), *Plöger 1982 FUF 44 73–74
(md < ven murt. komuhá ’kuume, vilunpuistatus’), UEW
1988 675–76 (myös md), Nikkilä 1991 LingU 27 21 (sm
ku(u)mottaa ’kajastaa’ < sk).

kuunari (Stjerncreutz 1863; rantamurt.)
’kaksimastoinen purjelaiva / Schoner’ ~ vi murt.
kuunar id.
< nr skonare (nt skonner, holl schooner,
ns Schoner < engl schooner id.).
Stjerncreutz 1863 MeriS 324–25 (sm < ruots), Ariste 1933
ERL 70 (vi < ruots), SKES 1958 251, OxfEt 1985 797.

kuunnella (Ljungo 1601 kwnnella; yl.), kunnella
(PSavo PKarj Kain) ’an-, zuhören; auf etw.
hören’ ~ ink k%unnella ’kuunnella; totella’ | ka
kuunnella, kunnella ’kuunnella; tuntea,
tunnustella; totella, palvella; pitää t. nauttia jstak’ |
ly kundelda, k%undelta ’kuunnella; totella’ | ve
k%undelda, kund'elta, kund%oda id.
= vogE kant5al-, I L k%ontl-, P x%untl-, x%ontl’kuunnella’ | ostjI kungql-, kuntqglq- ’kuulla’ | unk
hall ’kuulla’, (HB) Hadlaua ’audivit’.
Sm ku(u)nnella etym. vastineineen on
frekv.-johd. verbivart:sta *kunta-, josta ks. s. v.
kunne; sm 1. tavun pitkä vokaali on tartuntaa
verbistä kuullella (ks. tätä). Verbin ku(u)nnella ja
sen vastineiden merkityksenkehitys on ilm. ollut
’tavoitella’ > ’kuunnella’.
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MUSz 1873–81 82–83 (sm ~ vog unk), Budenz 1886–87
NyK 20 266 (+ ve), Setälä Vir 1928 251–55 (+ ka; kuntele♦ *kunta-; pitkä -uu- kuule- sanan vaikutusta), Toivonen
1936 NyK 50 453 (+ ostj), Mägiste Vir 1950 269 (sm
kuunnella on syntynyt dissimilaation kautta verbistä
kuullella), FUV 1955 28, SKES 1958 251 (+ ly; ? unk),
TESz 2 1970 35 (sm kuunnella sanan kuuluminen tähän
epävarmaa, vrt. Mägiste), MSzFE 1971 254 (kuten Mägiste),
Häkkinen 1987 ES 130–31, UEW 1988 207–08 (kuten
TESz).

kuupano (HWegelius 1778; Satak PHäme
EKPohjanm Kain), kuupana ’heinä-,
jäkäläkasa / Heu-, Flechtenhaufen’
< germ t. ksk *k%u‰ban-: nr murt. kuve
’heinäruko’, kue ’kahdeksan viljalyhdettä
käsittävä pyöreä keko’. — Sm kuuppo (Lönnr
1874; EPohjanm), kuuppu, kuupu (EKPohjanm)
’heinäsylys kierrettynä niin, että keskellä on
reikä’ ovat eräänl. demin.-muotoja kuupano,
kuupana sanasta. Nr murt. Sm k%opu, koupu
’heinäsuova’ < sm kuuppo.
Lönnrot 1874 SRS 1 827 (sm kuuppo < ven kúpa ’kasa, läjä,
joukko’), Karsten 1915 GFL 126 (< esigerm *g%upon(kgerm *k%u‰ban-); nr murt. < sm), Wiklund 1917 IF 38 102
(kuuppo demin. ♦ kuupano), Karsten 1936 FmS 4 537
(kuupano < ksk *k%u‰ban-; kuuppo demin. ♦ kuupano),
SKES 1958 251 (sm kuupano ? < germ *k%u‰ban-; kuuppo
joko demin. tai mahd. < ven).

kuupia (PPohjanm Peräp), kuuvittaa (I- ja PSm)
’koota l. rynkätä parrassaumaa (pieksua
neulottaessa) / das Oberleder fältelnd mit dem
Unterleder vernähen, so daß sich die Schuhspitze
nach oben biegt’ ~ ka kuuvittoa ’supistaa,
kaventaa (jalkinetta t. vaatekappaletta); ommella
poimuille; tehdä liian pieneksi’
= lp guoppât ’laskostaa, rynkätä pidempää
kappaletta, kun eripituisia kappaleita ommellaan
yhteen’; ilm. sm < lp.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 29–30, SKES 1958 251.

kuuppa1 (LönnrLis 1886; laajalti länsimurt.,
harv. itämurt.) ’vesikauha / Schöpfkelle’
< nr skopa id. (< kas sch%ope).
Lönnrot 1886 Lis 76.
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kuuppa2 (yl. kaikissa murteissa pohjoisimpia
lukuunottamatta) ’lieden, hellan yläosa; lampun
kupu, varjostin; suojakoppa / Rauchfang;
Lampenschale, –schirm; Schutzhaube’
< nr kupa ’kupu; kotelo; pesä’.
kuura (1732; useimm. murt.) ’Reif’ ~ ka
(Kiestinki) kuuro ’tav. ikkunassa oleva jäähile,
huurre’, kuuroittoa ’tehdä kuuraiseksi,
huurteiseksi’, kuuroittuo ’kuuroittua, huurtua’ | ?
vi murt. kuurukene, vanh. kuureg ’pieni tien
poikki tuiskulla muodostunut lumijuova’.
Seuraavat etäsukukielistä esitetyt vastineet
ovat enimmäkseen aivan epätodennäköisiä: lpLu
kJårr5alahka ’jääkuori maassa t. puissa’ (< kJårr%e
’kuura puissa’) | votj g(er, gör ’kuura, jäätynyt
kaste (puissa, parrassa, seinässä jne.)’ | syrj g{i(er
id. | ostj kir, ker ’hanki’ (voi olla sanan keri2 (ks.
tätä) vastine) || slk k%urq ’pienihiutaleinen lumi;
härmä’ | samKm kuro ’kuura’ (sam sanat ehkä
kuuluvatkin tähän). Sm kuura ja samKm kuro
sanoja on lisäksi verrattu eräisiin alt kielten
sanoihin. Toisaalta on esitetty, että kuura olisi <
germ *sk%ura, vrt. kys sch%ur ’rae(kuuro)’.
Wichmann 1911–12 FUF 11 211 (sm ~ votj syrj ostj unk),
Setälä 1912–14 FUFA 12 34 (+ samKm), Setälä 1915 SUSA
30:5 39 (+ lpLu), Räsänen Vir 1947 169 (~ alt), *Joki Vir
1950 158–61 (perm ja ugr sanat eivät kuulu tähän, myös
sam sanojen kuuluminen epävarmaa; kyseessä voi olla
joukko erillisiä deskr.-onomat. peräisiä sanoja), SKES 1958
251 (sm ? ~ lpLu votj syrj sam), *Plöger 1982 FUF 44 74,
Koivulehto 1986 JuhlakAlinei 137–38 (sm < germ), UEW
1988 215 (sm ~ lpLu votj syrj sam; + ? unk harmat ’kaste’;
(vanh.) hóharmat ’kuura, kirsi’).

kuurata (Mennander 1699 skuurata; yl.)
’scheuern’
< nr skura ’kirkastaa, kiillottaa; pestä’ (sk
taholta myös > lpN skuw |rit ’kuurata’, kun taas In
kuuria∞d id. < sm).
Wessman Vir 1909 36, 156 (sm < ruots), SKES 1958 251.

kuuri1 (ei vielä Lönnr; hajat. us. murt.)
’parannuskeino; kausi / Kur; Zeitabschnitt’
< nr kur ’hoito-, parannuskeino’ (< saks Kur <
lat cura ’huoli, hoito jne.’).
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kuuri2 (As 1756; VarsSm Satak Loun- ja
KaakkHäme kaakk- ja savmurt.) ’kuomu; katettu
reki; katos, suojus; vaja, varastosuoja / Verdeck;
Schlitten mit Verdeck; Schutz(dach); Schuppen’
< nr kur ’katos; kuomu; koju, koppi’ (< kas
k%ur > vi kuur g. -i ’vaja, liiteri, talas’).
Kettunen 1938 LivW 171 (vi < kas).

kuuria (Lönnr 1874; ei murretiet.) ’polttaa
tupakkaa; keittää viinaa / Tabak rauchen; Schnaps
brennen’ ~ ka kuurie ’polttaa tupakkaa; savuttaa,
tupruttaa’, kurie id. | ly k%u/rida ’polttaa tupakkaa’ |
ve k%urda (prs. k%urib), ku/rda, kurd'ä ’id.; savuttaa,
noeta, savustaa; polttaa (tervaa)’
< ven kuríƒt ’tupakoida; polttaa (tervaa,
viinaa)‚ suitsuttaa, savuttaa’.
Lönnrot 1874 SRS 1 827 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST
8 133 (+ ka ve), Kujola 1944 LyS 177 (ly < ven), SKES 1958
251 (+ ly).

kuuritsa (kaakkmurt.), kuurnitsa (LönnrLis
1886; kaakkmurt.), kuritsa (LönnrLis)
’nuottapyydys, jonka ala- ja siulapaulat ovat
kiinnitetyt reen jalasten tapaisiin puihin /
Kufenzugnetz’ ~ ve ku/rit«s ’pikkunuotta, kuuritsa’
| vi murt. kuurits ’haavintapainen, mutta tätä
vähän suurempi kalanpyydys; jalasnuotta’
< ven kúrica ’kuuritsa, hauenpyydys’.
Sirelius 1906 SUSA 23:32 32–33 (sm < ven), Manninen
1931 SKE 153 (+ vi), Kettunen 1943 SUST 86 225, 320 (+
ve), *Mägiste 1955 MLU 1:5 15–19, SKES 1958 251.

kuurna (Ljungo 1609; yl.), kurna (Renv 1823;
VarsSm LUus) ’uurre, ura, vako, kouru, ränni;
vars. sahdin teossa käytetty kourumainen puuastia
/ Rinne, Rille, Furche; Trog, längliches Braugefäß’,
kuurnita (Agr; murt. harv., Raam:sta opittuna)
’siivilöidä’ ~ ka kuura, kuurna, kuurne ’ura, uurre,
kouru, ränni’ | ly k%ur(e ’lehmien juontiallas’, kurn(e
’myllyn vesiruuhi’ | ve kurn (g. -un) ’kouru, ränni,
ruuhi, kuurna; nokka (astian)’ | va kurnata(g)
’siivilöidä’ | vi kurn (g. -a) ’siivilä, sihti’, kurnata
’siivilöidä’, kurnitseda ’tihkua, kihota läpi’ | li
k%urna ’pyykkikaukalo, -saavi; pyykki; lipeänteko,
lipeäpesu; pyykkipäivä; vuotava astia’
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? = tvser kornÄq, korno ’tie; raita (kankaassa);
vako’ | unk horny, horony ’uurre’, hornyol
’uurtaa’.

< germ *sk%ur%o, vrt. goot sk%ura: sk%ura windis
’myrskytuuli’, mn skúr ’sadekuuro’, mr nr skur
id.

Ganander 1786 NFL 1 525–26 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 131 (va ~ vi), VW 1 1874 52–53 (+ tvser unk), Setälä
1904–05 FUF 4 151 (+ ka li ? unk), SKES 1958 251–52 (+
ly; ? unk), E. Itkonen 1969 UAJ 41 242 (? tvser), TESz 2 1970
148, MSzFE 1971 302, Plöger 1982 FUF 44 74–75, UEW
1988 216 (kaikki rinnastukset hyväksytään varauksitta).

Ihre 1769 Gloss 2 640 (sm ~ germ), Diefenbach 1851
VWGoth 2 256 (sm < germ), Ojansuu 1911 NphM 13 108–
09 (sm < germ *sk%ur%o), *Setälä 1911–12 FUF 11 162–71
(sm ~ ka ve va; < kgerm *sk%ur%o), Karsten 1943 FmS 9:2 244
(< ksk), SKES 1958 252 (ims < germ).

kuuro1 (Agr cwroi; Vihti kuuroi, yl.)
’kuulematon, huonokuuloinen / taub’ (vrt. vi murt.
Kuusalu kuurulammas ’lyhytkorvainen lammas’)
liittyy varmaankin, toistaiseksi
selittämättömällä tavalla, seuraaviin samaa
merkitseviin sanoihin: sm kuurne, kuurnes,
kuurna (kaakkmurt. KaakkHäme) ~ ka kuurnis
(kuurnehe-), kuurneh, kuuris, kuunis | ly k%ur7niz, –
ni«s | ve kurd{i«z (g. kurdhon) | va kurr(e (mon.
kurt%(ed) | vi kurt (g. kurdi) ja on siis kuten nämä
< baltt, vrt. latv kurlis, kurls, kurns, kursls,
liett ku˜rVcias, ku˜rtas ’kuuro’ (mksl k#urn#u
’typpökorva’, m-int kar:ná-:h id., av karna’kuuro’; li k%urli id. todennäk. < latv kurlis, kurls).
Thunmann 1772 Untersuch 91 (sm ~ latv), Ahlqvist 1856
WotGr 131 (sm ~ ve va vi), Thomsen 1869 GSI 180 (sm ve
va vi ~ liett), Thomsen 1890 BFB 192, Setälä 1890–91 ÄH
310 (va ve < *kurdeh, sm ka au < *kuurneh), Kalima 1923–
24 FUF 16 168–69 (va vi < baltt -rt-, sm ka au ly ve < baltt
-rn-), SKES 1958 252.

kuuro2 ’sateen puuska (Agr sadhe cwro; yl.);
lyhyt aika, hetki, jakso, vuoro (IUus Kaakk- ja
KHäme ISatak EKPohjanm Verml); pitkähkö aika
(PKarj); taudin puuska (mm. EKPohjanm);
mielijohde, into (mm. EPohjanm) /
Regenschauer; kurze Zeit, Augenblick; längere
Zeit; Anfall; Einfall, Eifer’, kuurot, lapsenkuurot,
vaimonkuurot ’synnytystuskat’, kuurosade,
sadekuuro jne., moneen kuuroon ’kertaan,
otteeseen’ ~ ka kuuropeä (Uhtua) ’sateen- t.
tuulenpuuska’, kuuro«saje | ve kuro, kur
’rankka sadekuuro; voimakas lumikuuro;
ajanjakso, jolloin jtak tapahtuu’, ƒlebokur
’levonaika’, maidonkur ’maitoaika’, tuskkur
’ikävän puuska’, kuroi7ne ’sadekuuro’ | va k%uro
’lyhyehkö aika, hetki, tovi’, k%uraika ’hetki’

kuurtaa (Lönnr 1874): kuurten kaarten (LaatKarj
savmurt.) ’perin pohjin / gründlich’, kuurtain
kaartain (hajat. länsimurt.) ’varovasti
kurkistellen, kierrellen’, ei kuurra eikä kaarra
(Lönnr; VarsSm LUus) ’ei välitä (jstak)’, kuurre
(PKarj PPohjanm TornLaakso) ’vedenalaisen
kiven kohdalle virtaavaan veteen syntyvä juova t.
viri’, kuurto ’vako, ura, uurre, rattaan pyörän
raide, suksen olas, joen uoma (IUus ISatak
KaakkHäme savmurt. EKPohjanm Verml); tuki,
esim. päänalusen t. patjan alle pantava koroke
(Lönnr; PKarj Kain PPohjanm)’, kuurrota ’tukea
esim. patjan laidat panemalla koroketta alle
(Utajärvi Kain TornLaakso); kierrellä, kaarrella
(Länsip); synnyttää viri (vedenalainen kivi)
(Kuolajärvi Länsip)’ ~ ka kuurtoa ’tehdä
kerrattaessa lankaan paljon sykkyröitä (rukki);
tukea esim. lattialle sijattu vuode siten, ettei
nukkuja pääse siitä vierimään pois’, kuurto
’sykkyrä langassa; halot t. vaatteet, joilla lattialle
sijatun vuoteen reunat tuetaan’, kuurre ’vuoteen
tuki’ | vi kuurd (g. kuuru) ’kouristuma,
kääriytymä (esim. kaalin lehden), sykkyrä
(langassa)’, kuure (g. kuurme) ’sykkyrä
(langassa); (kaalin kuvun) kovertunut lehti’, E
kuurdu- ’kiertyä, kääriytyä keräksi (kaalin kupu)’.
— Sm > lpN gur |det ’jyrsiä (esim. hiiri), veistää
tylsällä kirveellä t. puukolla; kaivaa t. suurentaa
reikää (vaivalloisesti)’, In kurde∞d ’uurtaa (oksa,
ahkion naula tms. lunta)’, Lu kur´ht%otit ’mennä
sykkyrään, sotkeutua (esim. liian kieräksi kerrattu
lanka)’, kurct%ok ’kovaksi kerrattu’, N gur |do
’sykkyrä langassa’.
T. I. Itkonen 1931 FM 37 21–22 (sm kuurto ’suksen olas’ ~
lpN gur |det; kuurto ’tuki, alusta’ olisi muuta alkuperää),
*Toivonen Vir 1949 33–38 (+ vi ja lisäksi ? mdM ku/rd'qm
’siivilä’), T. Itkonen 1957 Suksisan 86–87 (sm kuurto ’olas’
ehkä kontam. kuurna + uurto), SKES 1958 252, Plöger
1982 FUF 44 75 (lp mahd. < sm), EEW 1982–83 1076 (vi
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kuurd todennäk. sanan kurd g. kurru ’poimu, kurttu, kure,
ryppy’ pitkävokaalinen variantti).

kuuru: olla kuurussa (Finno n. 1580; paik. murt.)
’kyyryssä, kumarassa, piiloleikissä / in der Hocke,
versteckt’, kuuro: kuurossa (etup. Pohjanm) id.,
kuuru-, kuuropeitto, -piilo (laajalti murt.)
’piiloleikki’, kuurua, kuuruta ’olla kumarassa,
olla sokkona piiloleikissä’, kuruilla (EPohjanm)
’piillä’ ~ ka ku/ru, g- ’(kuuru)piilosilla olo’: lapsed
ollah gu/rus (Suojärvi) ’lapset ovat piilosilla’,
ku/ruttoa, (Uhtua Vuokkiniemi) kuuruttoa ’olla
sokkona sokko- ja piiloleikissä’
< nr kura ’kyyristyä, olla kyyryssä; piileksiä’,
leka kura t. kurra gömma ’olla piilosilla’, mr k%ura
’istua hiljaa; seisoa (metsästystermi)’ jne. Ositt.
kuitenkin on ilm. kyseessä sanan kyyry (ks. tätä)
vaikutus; huom. esim. kuuristua (savmurt.)
’kyyristyä, kumartua’.
Grimm 1873 DW 5:1 315 (sm kuuru ~ sk), Lidén 1906 IF
19 344 (sm < sk), Setälä 1911–12 FUF 11 171 (+ ka
kuuruttoa; myös vi kuurd, ks. kuurtaa), Ojansuu 1918
KAÄH 2–3 (+ ka gu/ru, gu/ruttoa), SKES 1958 252.

kuusama (Jusl 1745), kuusamo, kuusa(i)n (Schr
1637 cuusan, Tillandz 1683 cuusain) (kaikki
nämä laajalti länsi- ja itämurt.), kuuselma (Gan
1786; VarsSm) ’pensaskasvi, Lonicera /
Heckenkirsche, Geißblatt’ ~ ink k%usan, k%useme,
k%usimi | ka kuusain, kuusami, kuut«sain | ly k%ud'/zain
| va k%usama | vi kuslapuu, murt. kuusman,
kuuslapuu, kuhlapuu, kuhlap, koslapuu
= tvserL kuzÄq: kuzÄq-wandÄq, I ku/ze: o«s-ku/ze,
kÄqza: o«s-kÄqza-wondÄq, o«s-küsö, o«s-küzö (o«s
’valkea’) ’kuusama’ | votj guzem-pu, g{izen-pu id.
(murt. gu«zem-pu kansanetym. vaikutusta sanasta
gu«zem ’kesä’) | syrj közan pu id.
Reinholm Suomi 1850 207 (sm ~ vi), Anderson 1879
Studien 100 (+ ? votj), Ojansuu 1918 KAÄH 54 (+ ka),
Wichmann 1923 TscherT 66 (+ tvser), Toivonen 1928 FUF 19
203 (+ ly va), SKES 1958 252, Lytkin & Guljajev 1970
KESK 139 (+ syrj), *Plöger 1982 FUF 44 75, EEW 1982–83
1066, UEW 1988 678.

kuusava (Eurén 1860; kaakkmurt.), kuuseva,
kuusova ’kori / Korb’
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< ven kúzov ’tuohi- t. pärekoppa jne.’ (> liett
k%uzãvas, k%uzYabas ’lepänkuorinen tötterö, eräänl.
koppa, mehiläispesä’).
Toivonen Vir 1919 104, SKES 1958 252.

kuusi1 (: kuute-, Agr; yl.) ’6’ ~ ink k%us | ka kuusi |
ly k%u«z, k%u«s, k%u/z, k%uzi | ve k%u/z, ku/z | va k%usi | vi kuus |
li k%u«z
= lp guttâ, gut |tâ -∞d- | mdE koto, M kota | tvser
kut (a.), kudÄqt (s.) | votj kwaƒt | syrj kvajt, kvaƒt |
vogE kat, I x%ot, k%ot, L k%ot, P x%ot | ostjI kut, E xot,
xut, P xpot, xut | unk hat id.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 I 5 (sm ~ vi), Strahlenberg
1730 NOstT taulukko (+ md tvser votj syrj vog ostj unk),
Sajnovics 1770 DemH 60 (+ lp), Gyarmathi 1799 Aff 289 (+
ka), Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va), Hunfalvy 1864 NyK 3
21 (+ li), Setälä 1896 NyK 26 412 (+ ve), FUV 1955 93,
SKES 1958 252, TESz 2 1970 71–72, MSzFE 1971 274–
75, Häkkinen 1987 ES 131, UEW 1988 225.

kuusi2 (: kuusen, Agr; yl.), (paik. sav- ja
kaakkmurt. Ink) kuusa ’kuusipuu / Fichte’ ~ ink
k%usi | ka kuusi | ly k%u«zi, k%u«z, k%u/z, k%uzi | ve ku/z | va
k%usi | vi kuusk (g. kuuse), E kuus (g. -e) | li k%uzq(z)
= lp guossâ | md kuz | tvser ko«z | votj k{iz | syrj
koz, k(ez | vogI xowt, kowt, L kowt, kagt, P x%owt |
ostjI kol, k#ol, E xut, P xol, xol, xpol-j#ux || samJr
x5ad‰ı, k5at | Jn kari, kadi | T kuC a | slk q%ut | Km koC,
kot | Taigi kat ’kuusi’. Vastineita on esitetty ural
kielikunnan ulkopuoleltakin, mm. mong hu«si
’Siperian sembra(mänty), vaivaissetri’.
Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp), Ganander 1786 NFL
1 527–28 (+ vi), Castrén 1844 EGS 144 (+ syrj), Castrén
Suomi 1845 178 (+ ostj sam), Castrén 1845 EGTsch 64 (+
tvser), Schott 1849 AltSpr 116 (~ mong), Lindström Suomi
1852 50 (+ md votj vog), Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), VW 1 1874 23 (+ li),
SKES 1958 253, UEW 1988 222–23.

kuuti (Stjerncreutz 1863; paik. KPPohjanm Peräp
ja KarjKann), kuutti (etup. Pohjanl. rantamurt.),
kouti (kaakkmurt. Ink), kyöti, kyötti (Pyhäranta)
’(purjeen) jalusnuora / Schot’ ~ vi murt. koud (g.
koui t. kouvi) id.
< nr skot, murt. skout, skäut id.
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Toivonen Vir 1933 305, T. I. Itkonen Vir 1933 383, SKES
1958 253.

kuutsa (Lönnr 1874; PKarj), kuitsa (Laat- ja
PKarj) ’miilu / Meiler’ ~ ka kuutt«sa id.; au
kuutt«su ’rovio, kasa, keko’, kuitt«su ’miilu’
< ven kúVca ’kasa, läjä; lauma; liuta, joukko’.
Lönnrot 1874 SRS 1 829, Nirvi Vir 1951 422.

kuutti1 (Eurén 1860; LaatKarj PKarj PSavo)
’ruuhi / Kahn’, kuutto (As 1659 skuto, Martinius
1689 mon. cuutot) ’purjealus (VarsSm Kymenl
KarjKann), ruuhi (EHäme)’, kuutta (Rantasalmi)
’ruuhi’ ~ ka kuutti, kuitti ’yhdestä puusta
koverrettu ruuhi’ | ly k%uƒtƒt i, kuiƒt jne. id. | vi kuut
(g. kuudi) ’puualus’
< nr mr skuta, mn skúta ’eräänl. pienehkö
alus’, nt skude, kas sch%ute, holl schuit (< germ
*sk%uti%on). Ehkä eri-ikäisiä germ lainoja; kuutta,
kuutto mahd. < ruots; vi todennäk. < kas (ven
murt. kujta ’suuri yksipuinen ruuhi’ < ka ly).
Ganander 1786 NFL 1 528a (sm kuuta, kuutto, skuutu ~ ags
skute), Renvall 1823 SSK 1 241 (sm kuutto < ruots skuta),
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 154 (sm ~ ven kujta), Lindström
1859 KeltGerm 164 (sm kuutti ~ ruots skuta), Ahlqvist
1871 KO 151 (sm kuutti < ruots skuta), Lönnrot 1886 Lis
76 (sm kuutta < ruots), Kalima 1915 OLR 136 (ven kujta <
ka kuitti), Karsten 1943 FmS 9:2 245 (sm kuutti < nr murt.
sk%ut), SKES 1958 253, EEW 1982–83 1078.

kuutti2 (GJCalamnius 1755; etup. rantamurt.)
’hylkeen poikanen / junger Seehund’ ~ vi kuut (g.
kuudi), küüt (g. küüdi) ’pienin hyljelaji’
< nr murt. kut ’hylje’.
Rietz 1862–67 SDL 367 (sm ~ ruots), Loorits 1926 LRU 1
193 (vi küüt olisi sama sana kuin küüt ’juova, viiru’, josta
ks. kyyttö), Ariste 1933 ERL 72 (vi kuut < sm; vi küüt <
ruots), Hellquist 1939 SEO 529 (sm < ruots), SKES 1958
253, EEW 1982–83 1078 (jos vi kuut on suomen
välityksellä (?) tullut ruots lainasana, on variantti küüt
todennäk. syntynyt sanan küüt ’juova, viiru’ kansanetym.
vaikutuksesta).

kuva (Agr; yl.) yl. merk:n ohella ’varjo;
peilikuva; kuvio (kirjailussa); malli, muotti;
houkutuslintu; kengänlesti / Bild; Schatten;
Spiegelbild; Figur (Stickerei); Muster, Form;
Lockvogel; Leisten’, kuvahainen ’varjo’,
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kuvajainen ’id.; peilikuva’, kuvata, kuvastaa,
kuvastin (Eurén 1860), kuvastella ’luulotella,
kuvitella; temppuilla, kujeilla; yrittää jtak,
suunnitella, kokeilla’, kuvittaa (’kuvitella’
Pazelius 1764, nykymerk. Eurén), kuvitella (Europ
1853), kuvatus (Agr »cuuatus eli Köpeli») jne. ~
ink kuva ’kuva, kuvio; lesti’ | ka kuva ’kuva;
kuvajainen, peilikuva; houkutuslintu; lesti;
muotti; kaava, malli’, kuvahaine ’kuvajainen,
peilikuva; varjo’, kuva(i)stoa ’kuvastaa, heijastaa,
kangastaa; kuvastua, heijastua; häämöttää, näyttää
jltak; ampua lintuja kuvilta; tehdä’, kuvata ’tehdä,
valmistaa, panna kokoon; lestittää kenkä;
synnyttää’, kuvatus ’kuvilta ampuminen; kuvatus,
rumilus’, kuvittoa ’asettaa linnunkuvia puuhun;
pyytää kuvilta; lestittää kenkä; tehdä nainen
raskaaksi’ | ly kuva ’lesti; (teeren) kuva’,
kuvahai7ne, -ine ’(varjo)kuva’, kuvata ’panna lesti
kenkään ja korjata tämä’, kuvittada ’rypyttää
hame vyötäröltä’ | ve kuva ’lesti; kuvatus’,
kuvahai7ne, -h(ei7ne, k%uh5a7ne ’varjo; valojuova’,
kuvata ’punoa (tuohivirsua, -ämpäriä)’, kuvazuda
’mukautua’, kuvit(eldas ’ilveillä’ | va kuva ’kuva,
kuvio’‚ kuv5an (prs. yks. 1. p.) ’tehdä, muodostaa’
(sm > lpR kåw(e), kuwe, N govvâ (Lu), In kouve
’kuva’, T kovve (Kld) ’hahmo, muoto; karva, väri
(poron)’; ka ve > ven murt. kuvá, kúba, kóva
’kaatuneen eläimen t. esineen jälki lumessa;
varjo, lesti’)
< germ *skuwwa-, vrt. goot skuggwa ’peili’,
mn skuggi ’varjo; (varjo)kuva’, ags scuwa, mys
scuwo ’varjo’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 172 (lp < sm), Ahlqvist 1856
WotGr 131 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve),
Mikkola 1893 MSNph 1 390 (sm < goot *skuwwa), Setälä
1906 SUSA 23:1 29–30 (+ ka au), Setälä 1912–13 FUF 13
396 (sm < germ), Karsten 1915 GFL 150 (ims < kgerm
*skuw(w)an-), Kalima 1915 OLR 134–35 (ka ve > ven),
Karsten 1936 FmS 4 538 (ims < ksk *skuwan-), SKES 1958
253 (+ ly), *Koivulehto 1977 FUF 42 142, Häkkinen 1987
ES 131.

kuvas (: kupaan, As 1766; KSm KaakkHäme
Laat- ja PKarj) ’verkon koho, laudus / Netzfloß,
Schwimmer’ ~ ka kuvas (g. kupahan)
’merkkikoho, pola, kuvas’ | ly kubas (mon.
kubahad ) id. | ve kubaz id.
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= lpKo k%o´ves (g. kåppaz (Kld))
’nuotanlaudus, -kuvas’ (voi olla < ka; lpN gubbas
(T) id. < ven kúbas id. < ka ve). Ks. myös kupa.
Pogodin 1904 Severnorussk 34 (sm ~ ka au ve; > ven),
Kalima 1915 OLR 134 (+ ly; > ven), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 12 (lpKld ~ sm; lpT < ven < ka), T. I. Itkonen
1943 KV 22 50 (lpKo < sm), Nesheim 1947 StSept 3 106 (lpN
< ven), SKES 1958 253.

kuve (mon. kupeet, Agr; yl.) ’nivus, nivukset,
nivuslihat; sivu, kylki; vatsanpohjan ja
reidenjuuren rajaseutu / Weiche, Lenden (Pl.);
Flanke; Leiste; Seite’ ~ ink kuve ’sivu, kylki;
nuotan perän sivuverkko’ | ka kuve(h) ’ihmisen t.
eläimen kuve, kylki; sivu, sivupinta, kylki’ | va
(mon.) kup%(ed | vi kube, mon. kubemed ’nivuset,
kuve’
todennäk. < germ *xupiz, vrt. goot hups
’lonkka, lanne, kuve’, ags hype, engl hip, kas hup,
mys huf. Vrt. kupa.
JuslP 71 (~ kupu), VW 1 1874 78 (sm ~ vi), Europaeus
1874 FAT 56 3 (sm ~ goot), Setälä 1890–91 ÄH 311 (+ va),
Suolahti 1914 NphM 16 2 (ims < germ *xupiz), Karsten
1915 GFL 103, 178 (ims < esigerm *kubes-), Collinder
1932 Urgerm 214–15 (vrt. sm kupu; germ alkuperä
epävarma), SKES 1958 253 (germ vertauskohtia ei
mainittu), Koivulehto 1981 PBB(T) 103:2 178 (sm < germ),
EEW 1982–83 1011 (germ alkuperä epätodennäk.).

kuvernööri (Speitz 1642 guberneur), murt. myös
kuper- ’Gouverneur’
< vur Guberneuren, nr guvernör < ransk.
Streng 1915 NRL 86.

kuvertti, kovertti, kofe(e)rtti, kohvertti jne. (As
1738 mon. g. couverttein; sana eri
muunnoksissaan murt. yl.) ’kirjekuori /
Briefumschlag’
< vur covert, nr kuvert id. < ransk couvert
v:stä couvrir ’peittää’.
kyetä (: kykenen; Jusl 1745; yl.) ’osata, voida,
pystyä / können, imstande sein’, kyentyä
(LounSm Häme), harv. murt. (KaakkSm) kykeä (:
ei kye) ~ ka (? < sm) kyvetä, kyhetä ’kyetä, pystyä,
osata; ryhtyä, ruveta’, kykevyö id., kyheytyö
’suoriutua, kyetä’. — Sm > vi kügeneda ’kyetä’ ja

K 504

lpN murt. kükenehk, In kikkani∞d id. — Ks. myös
kyky.
Lagercrantz 1939 LpWsch 380 (lp < sm), Mägiste Vir 1958
141 (vi < sm).

kyhmy ks. kuhmu.
kyhätä (Gan 1786; yl.) ’tehdä huolimattomasti,
yritellä / zusammenschustern, Versuche machen’,
kyhäys (Alm 1776 »(myllyn) k. eli kehä»),
kyhennellä ’yritellä’, kyhäyt(y)ä ’toipua, kyetä
(esim. työhön)’, kyhällä ’koossa (mökki, astia),
kunnossa (ihminen)’ ~ ka kyhätä, köhätä (? < sm)
’tehdä (huonosti, umpimähkään)’, kyheytyö
’suoriutua, kyetä’.
Vrt. kyky, kyetä.
kyky (As 1762; yl.) ’pystyvyys, voima, taito,
kelvokkuus, lahja / Fähigkeit, Kraft, Talent’.
Samaa sanuetta kuin kyetä, ks. tätä.
kylki (Agr; yl.) ’sivu, kuve, reuna, vieri / Seite,
Flanke’, kylkeinen, kylkiäinen ’rakennuksen, tav.
riihen kylkeen rakennettu säiliöhuone’, kyljes l.
kyles (KSm KPPohjanm) ’puussa olevan
huolaimen kova reuna, patvi’ ~ ink külki ’kylki’ |
ka kylki ’kylki, kuve, sivu, vieri, syrjä’, kylessä
’syrjässä, sivussa, vieressä’, kylitt«si ’sivuitse,
ohi(tse)’ | ly küƒlg, külg(i) ’patvi, koivun kylki’ | ve
küƒlg, külg ’kylkiluu’ | va t«sült«si ’kylki’ | vi külg
(g. külje) ’kylki, puoli, sivu’ | li kilg, külg ’sivu,
kylki’. — Sm > lpN gil |gâ ’elävän olennon kylki’.
Epävarmoja vastineita esitetty myös
etäsukukielistä (tvser kÄql ’ruumis’, unk kül
’ulkopuoli’, slk kyl ’rinta’).
Ganander 1786 NFL 1 532a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 133 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve),
MUSz 1873–81 33 (~ unk), Qvigstad 1881 Beiträge 71
(lp < sm), Ojansuu 1907 KKO 79 (+ ka), Setälä 1912–14
FUFA 12 106 (~ slk), Kettunen 1938 LivW 126 (+ li),
Paasonen & Siro 1948 OTschW 59 (? ~ tVser), SKES 1958
253, EEW 1982–83 1168– 69.

kyllä (Agr kylle; yl.) ’myöntösanana: niin,
aivan; s:na: (yltä)kylläisyys, runsaus, riittävyys,
rikkaus (»syö kyllänsä» ’kylliksi’) / (Affirmation)
ja; (Subst.) Überfluß, Genüge’, yhd., johd. ja
taiv.-muotoja: yltäkyllä t. yltäkyllin, kylläksi,
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kylliksi, kyllän, kyllältä, -lti, kyllin; kylläinen,
kyllästyä, kyllyys, kylläys l. kylleys jne. (sm > nr
murt. Sm kyll ’kyllä’, kylliks ’riittävästi’) ~ ink
kül, küllä (adv.) ’kyllä’, küllä (s.) ’kylläisyys’,
küllÜJast (adv.) ’riittävästi, runsaasti, yllin kyllin’,
külläin ’kylläinen, lihava’, küllüs ’kyllyys,
rikkaus’, küllöittÜJa ’kyllästyttää’ | ka kyllä ’(adv.)
kyllä (ilmaisemassa myönnytystä t. tehostamassa
väitettä); (s.) (yltä)kylläisyys, rikkaus, runsaus,
(kylläelo) varakkuus; (adv.) kylliksi, kylläksi’,
kylläine ’kylläinen, tyytyväinen; lihava; runsas,
hyvin varustettu’, kyllävä ’varakas, rikas; lihava’,
kyllys ’kylläisyys; kylläinen’, kyllästyö ’tulla
kylläiseksi; lihoa; saada tarpeeksi; kyllästyä’ | ly
külläl(di) ’kylliksi, kyllälti’, külläi7ne, küƒläi7ne
’kylläinen, tarpeeksi syönyt, lihava’ | ve
küƒl (ƒl )äks ’kylläksi’, küƒlƒlai7ne, külÜJa7ne, küllei7ne
’lihava, kylläinen’, külduda ’kyltyä’, külla«studa
’lihoa’ | va (Kukk) küllä ’kyllä’, küllässüä
’kyllästyä’ (< sm) | vi küll (g. külla) ’runsaus,
kyllyys’, küll ’kyllä; kyllin, tarpeeksi’, küllus
’kyllyys, runsaus’, küllane ’kylläinen’, küllalt
’kylliksi’ | li kiC l, kil, kül ’kyllin, kyllä, tosin’,
killqld ’kyllälti’
= lp gâl |l#e, gâll#e ’kyllin, riittävästi; paljonko’,
gâl, gâl3e, gâll3e ’kyllä, kyllä kai’.
Ganander 1786 NFL 1 533 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1
220 (+ lp), Lönnrot 1854 Enare 227, Ahlqvist 1859
Anteckn 91 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 38 (+ li), VW 1
1874 68, Ojansuu 1907 KKO 79 (+ ka), Wessman 1956–
57 FmS 17–18 58 (sm > nr murt. Sm), SKES 1958 253–54
(+ ly), Häkkinen 1987 ES 132.
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kyllänä (vanh. kirjak., mm. Agr kyllenete
(partit.), Sorol 1625 gyllänä) ’jk rahayksikkö /
eine alte Münzeinheit’
< mmr gyllene, gyldene, vur gyllen ’kultaraha,
dukaatti’ (< kas güllen, gülden).
Streng 1915 NRL 86 (sm ~ mmr vur mt < kas), SKES 1958
254.
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kümblen) id., jotka ? < *külmele-) | li gilbq, gilgq
(gülbq) ’kylpeä (meressä)’, giltq (gültq) ’kastella;
ammentaa; kylvettää’. — Ilm. tähän yhteyteen
kuuluu myös saunan nimitys kyly (Eurén 1860,
Kal ja eräissä itäisimmissä murt.; kaiketi < ka) ~
ink küƒl i ’sauna’ | ka kyly ’sauna(rakennus);
(lämmitetty) kyly, kylpy’ (lpKld k(e%l-p(e¢rt, T kallpa¢rt ’sauna’ < ka kyly-pirtti).

kylmä (Agr; yl.) ’kalt; Kälte, Frost’, johd.
kylmää, kylmätä, kylmetä, kylmyys jne. ~ ink
külmä ’kylmä; kylmyys’ | ka kylmä ’kylmä;
jäinen, jäätynyt; tyly, tunteeton; kuollut,
hengetön’ | ly külm(ü) ’kylmä, jäätynyt’ | ve küƒlm
id. | va t«sülmä ’kylmä’ | vi külm ’kylmä,
pakkanen’ | li k‰ılma, kÜJulma ’kylmä; kylmyys’
= lp gâlmâs, gâl |bmâ ’kylmä’ | mdE keƒlme, M
keƒlmä ’kylmä; kylmyys, pakkanen’ | tvserL kqlmq,
I kÄqlmÄq, kiƒlmq ’jäätynyt, pakkanen’ | votj k{in
(vart. k{inm-), k{im ’pakkanen, kylmyys; kylmä,
jäätynyt’ | syrj k{in ’kylmä, jäätynyt’. Myös
vertailuja muihin kielikuntiin on esitetty.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 180 (sm ~ lp), Gadebusch
1785 LivlG (+ va), Ganander 1786 NFL 1 534 (~ vi),
Porthan 1786 OS 4 140 (+ lpN), Castrén 1844 EGS 146 (+
syrj), Lindström Suomi 1852 50 (+ md votj), Budenz 1867
NyK 6 391 (+ li), VW 1 1874 63, Paasonen 1912–13
KSz 13 267 (~ tvser), Wichmann 1914–22 FUF 15 41 (+
ka), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 183, SKES 1958 254 (+
ve), Koivulehto 1983 SUSA 78 125–27 (< (esi)baltt),
Häkkinen 1987 ES 132, UEW 1988 663.

kylpeä (Agr; yl., ei LounSm), kylpöä ’saunoa,
vihtoa; ottaa kylpy (esim. ammeessa) / ein
Saunabad nehmen; baden’, johd. kylpy, kylvettää
jne. ~ ink külpiä ’kylpeä’, külpü ’kylpy,
kylpeminen’, külvettÜJa ’kylvettää’ | ka kylpie
’kylpeä, saunoa, vihtoa; uida, käydä uimassa
(järvie k.)’, kylpy ’kylpy, uiminen, saunominen’,
kylvetteä ’kylvettää, parantaa sairasta’ | ly külbeda
’kylpeä, vihtoa; uida’, külbettada ’kylvettää;
uittaa (hevosta)’ | ve külpƒt ä, kiƒlpta, külpƒtas,
külptäzhe ’kylpeä’, küƒl ƒbet ’sauna’, küƒl betada
’kylvettää, uittaa’ | va t«sülpiä ’kylpeä’, t«sülvettÜJa
’kylvettää’ | ? viE külbmä ’kylpeä’ (tieto
Looritsilta; epäselvä on sanan suhde vi murt.
sanoihin kü(m)meldada ’huuhdella itseään
kylmällä vedellä kylvyn jälkeen’, kümmelda (prs.

Ahlqvist 1856 WotGr 133 (sm ~ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 91 (+ ve), VW 1 1874 68, Thomsen 1890 BFB 73
(+ li), *Luukko Vir 1932 250–54, Toivonen Vir 1934 407
(kyly ~ kylpeä), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lp < ka),
Loorits 1957 Grundzüge 3 416 (+ vi külbmä), SKES 1958
254 (+ ly), EEW 1982– 83 1173 (vi kümmeldada ♦ külm;
kylmä ja kylpeä alk. ehkä samaa sanuetta).

kyltti (yl.) ’osoitekilpi, laatta / Schild’, murt.
myös syltti (Lönnr 1880)
< nr skylt, vur skilt < kas schilt id. (> vi silt id.).
Neuhaus 1908 Sprachlehre 143 (sm < nr), Karsten 1936
FmS 4 539, Hakulinen 1946 SKRK 2 51, SKES 1958 254.

kylttä (paik. Uus EPohjanm) ’emäsika / Sau’
< nr murt., mr gylta jne. id.
*Wessman Vir 1916 121, Karsten 1943 FmS 9:2 246,
*Ruoppila 1947 Kotiel 2 17, SKES 1958 254.

kylvää (Agr) ’säen, ausstreuen’, kylvy, kylvö(s) ~
ink külvÜJa ’kylvää’ | ka kylveä ’id., sirotella,
levittää’ | ly külvädä, külviä ’kylvää’ | va t«sülvÜJa |
vi külvata id., küli l. külv (g. -i) ’kylvö’ | li killq
(küllq), prs. k‰ılab, kÜJulab ’kylvää, istuttaa’, k‰ıla,
kÜJula ’kylvö’. — Sm > lpN gil |vet (Lu) ’kylvää;
sirotella, istuttaa perunoita’; myös lpIn kalve∞d (Ko
Kld) ’kylvää’ < sm t. ka.
Arveltu ikivanhaksi germ lainaksi (*kleu‰ba>> nr klyva ’halkaista, pilkkoa’).
Ganander 1786 NFL 1 535a (sm ~ vi), Sjögren 1832 MP
6:2 200 (+ va), Lönnrot 1854 Enare 227 (+ lp), Ahlqvist
1856 WotGr 133 (~ va vi), Donner KKu 1871 104 (+ li), T.
I. Itkonen 1943 KV 22 54 (lpKo In < ka), SKES 1958 254,
Koivulehto 1982 Symp 82 32–33 (< germ), T. Itkonen Vir
1983 205 (omap.), Hofstra 1985 OsfiGerm 147, UEW 1988
861.
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kylä (Agr; yl.) ’taloryhmä (maaseudulla), pitäjän
osa; (murt. myös) asumus, yksittäinen talo,
maatila, torppa; naapuri; kodin vastakohta:
vieraisilla (olla kylässä, mennä kylään) / Dorf;
Wohnung, einzelnes Haus, Bauernhof; Nachbar;
Ort, an dem man nicht zuhause, zu Besuch ist’,
kylällinen ’vieras; talossa asuva, talollinen’,
kylälliset ’tuliaiset, tuomiset’, kyläillä, kyläkunta
’kylä, kyläyhteisö, kylän väki’ ~ ink külä ’kylä;
vierailu (mÜJan küllÜJa)’ | ka kylä ’kylä (asutusryhmä,
-yhdyskunta); kodin vastakohta: vieraisilla
(kylä«s«sä istuo)’, kyläläine; kylöveh, kyläjäs ’kylän
väki, kyläkunta’ | ly külä ’kylä’ | ve külä, küƒla
’kirkonkylä, keskuskylä, kyläkunta’ | va t«sülä | vi
küla ’id.; naapuristo, maaseutu’, külaline
’kyläläinen; naapuri; vieras’ | li kil5a, kül5a ’kylä’,
kil5ali, kül5ali ’vieraskäynti; vieras, naapuri’
= lpN gâl |lit, gâl |lidit (In Ko) ’vierailla, käydä
jkn luona’, Lu kallitit ’kuluttaa aikaansa
vierailuihin, kylänjuoksuun’ (lpLu kill%e, N gille
’kylä’ < sm). — Samantapaisia asumuksen nimiä
esiintyy laajalti muuallakin, mm. alt kielissä.
Ganander 1786 NFL 1 532 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1
565 (+ va), Lindström Suomi 1852 50 (~ tvsuv ym.),
Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), VW 1 1874 69 (+ li;
vogE kül, IL koäl, P kol ’talo’), Qvigstad 1881 Beiträge 123
(lp gille < sm), Setälä 1890–91 ÄH 244 (+ ka), Räsänen
1946 KV 25–26 205 (~ alt), Räsänen Vir 1947 163,
Räsänen 1955 StO 18:3 5, FUV 1955 93, SKES 1958 254,
Räsänen 1969 EW 270, Illitvs-Svitytvs 1971 OSNJa 1 362–
63 (nostr), Häkkinen 1987 ES 133, UEW 1988 155 (~
vog).

kymi (Agr »sen swren Kymin Euphratin päle»;
paik. Kymenl KaakkHäme) ’iso runsasvetinen
joki, virta / großer Fluß, Strom’.
Vertailut eräiden etäsukukielten joen t. virran
nimityksiin (mm. votj kam ’joki, virta; Kama’,
syrj kom, vogL kÜJam, ostjE käm) on todettu äänt.
täysin epävarmoiksi. Samansointisia joennimiä
esiintyy laajalti P-Euraasiassa.
Porthan 1788 OS 1 40a (sm ~ votj), Wichmann 1901
WotjChr 65 (samoin), Wichmann 1903 SUST 21 147 (+
syrj), Kannisto 1927 FUF 18 72 (+ vog), Uotila 1938
SyrjChr 102 (+ ostj), FUV 1955 93, E. Itkonen 1956 UJ
28 71 (sm ~ votj jne. täysin epävarma rinnastus), SKES
1958 254 (epäillen sm ~ votj syrj vog ostj; vrt. va tVsäme
’puro’), DEWOS 1974 633, UEW 1988 229–30.
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kymmenen (Agr; yl.) ’10’, aik. kymmen, johd.
kymmenes, kymmenykset ’vero’, kymmenikkö
esim. ’kuhilas, jossa on 10 lyhdettä’, kymppi
’kymmen, kymmenikkö; kymmenmies, alempi
työnjohtaja (uittotöissä); kymmenmarkkanen’ ~
ink kümme, kümmenän, kümmen(ä) ’10’,
kümmenÜJas ’10:s’ | ka kymmen ’kymmen;
kymmenkunta, vuosikymmen; kymmenysmiehen
toimipiiri’, kymmen(en) ’10; suuri määrä’,
kymmenes ’10:s; kymmenesosa’, kymmenikkö
’kymmenen yksikköä sisältävä kokonaisuus’,
kymmenine ’kymmenkunta; 10 ruplan raha’ | ly
kümmene, küm7ne, küme ’10’ | ve küm7ne, küme,
kime ’10’, küme7nik ’kymmenruplanen’ | va
t«sümm%e ’10’, t«sümmenikko ’kymmensilmä
(kortti)’ | vi kümme (g. kümne) ’10’, kümnes (g.
kümnenda, Wied kümnema) ’10:s’, kümnis (g. -e)
’kymmenys (vero)’, murt. kümnus, kümnüs,
kümnes id. | li kim, küm ’10’, kimgqn, kümgqn
’kymmenkunta’
= mdE keme7n, M kemq7n ’10’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Strahlenberg 1730
NOstT tabula (+ md), Gadebusch 1785 LivlG (+ va),
Hunfalvy 1864 Reg 262 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 401–
02 (+ ka ve), SKES 1958 254–55 (+ ly), Sköld 1985 StHS
4 97–106, Häkkinen 1987 ES 133, UEW 1988 679.

kymnaasi (1634 mon. all. gymnasiaille),
kimnaasi ’lukio / Gymnasium’
< nr vur gymnas(ium) < lat < kr gymnásion
alk. ’alastomien nuorukaisten voimistelupaikka’
(kr sanasta gymnós ’alaston’).
TS 5 1913 246 (< kr), Hakulinen 1938 VGEG 30 168 (<
nr).

kyniä ks. kynä.
kynkkä (Gan 1786; laajalti murt.) ’linnun siipi
ilman sulkia, siipikynkkä, -pankko; käsivarsi,
käsikoukku, kyynärpään tienoo; mutka; kumpu /
gerupfter Vogelflügel; Arm(beuge); Bogen;
Hügel’ ~ ka kynkä, kynkkä ’kyynärpää, -koukku;
linnun siipikynkkä; rukin liipotin; reen
poikkipuu’.
Deskr. sanoja, joita muistuttavia on eräissä
muissakin sukukielissä; vrt. lisäksi sm murt.
kynkä- l. tynkäpää ’olkanivelen kohta hevosella’,
vi murt. künk, könk ’puunjuuri ja siitä riippuva
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turve; kumpu, pieni kasa (= küngas, künge)’. Ks.
myös tynkä.

= lp gâz |zâ ’kynsi’ | mdE ken«ze, M ke7n«zä
’kynsi, kavio’ | tvserL kqt«s, I küƒt/s id. | votj gi«z{i, g{i«z{i

MUSz 1873–81 245 (~ tynkä), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 12 (sm ~ lp), EEW 1982–83 1175–76.

’kynsi’ | syrj g{i«z | vogE kün«s, I koä«s, L kä«s, P kos |
ostjI k3Üo:nt«s, E k#o:nt«s, P k#o«s ’kynnet, jalka’ || ? sam

kynne(p)pää (1671) ’jalava, Ulmus (EHäme,
paik. LUus KarjKann); eläimen niska- t.
selkäjänne (kaakkmurt. Savo) / Ulme; Nackenod. Rückensehne beim Tier’, kynnäppä(ä),
kynnäpäs, kynetpää, kynne(p)puu, kynnä(p)puu,
kynnöppää, kynäpuu, kynnejalava ~ va t«sünnäpuu, (Kukk) künnöppÜJa, künnäspÜJa (ositt. ? < vi)
’jalava’ | vi künna(s)puu, küünaspuu, künnap (g. pu), künnapas, künnär(pää)puu, künnis ’id.,
jänne’ | li k‰ında-, kÜJundabÜJa ’jalava’.
Ahlqvist 1856 WotGr 153 (sm ~ va vi), VW 1 1874 73 (+
li), SKES 1958 255, EEW 1982–83 1176, *Erkamo 1983
Suomi 124:4 32–35, Vilppula Vir 1984 197–200.

kynnys (Agr; yl.) ’rakennuksen ovenkehän
alaosa, koroke, kohoama / Schwelle’ ~ ink künnüs
| ka kynnys | ly kündüs, -uz | ve ƒkünduz, kündüz |
va t«sünnüz | vi künnis, künnüs | li k‰ındqks, k‰ınduks,
kÜJunduks id.
= lpIn kooza«s ’kynnys’, Sompio ködsös id.
(kun taas lpKo k%(edd(as, Kld k(endas id. < sm) |
mdE ken(k)«s, M kenk«s, kent«siks ’ovi’.
Mahdollisesti vanha johd. s:sta kynsi, ks. tätä.
Lönnrot 1854 Enare 230 (sm ~ lpIn), Ahlqvist 1859
Anteckn 91 (+ ve), Wiedemann 1871 MP 7:17:2 102 (+ vi
li), VW 1 1874 72 (+ md), Paasonen 1896 KielLis 17 (♦
kynsi), Setälä 1902–03 FUF 2 224, Äimä 1918 SUSA 30:30
57, 77 (+ ka lpSompio), *T. I. Itkonen 1943 KV 22 51
(lpKo Kld < sm), Partanen Vir 1956 134–37 (kynsi ja
kynnys sanojen merk.-suhteesta), SKES 1958 255.

kynsi (Agr; yl.) ’Finger-, Fußnagel, Klaue,
Kralle’, kynsiä, kynnys (ks. tätä), yhd. kynsilaukka
’valkosipuli’ ~ ink küns ’kynsi’ | ka kynsi ’id.;
käsi (t. jalka), sormet, hyppyset; kärki, sakara’
| ly kü7nd«z, künzi ’kynsi’ | ve kün/z, künd' /z
(mon. künded), ki7n/z id. | va t«sÜJusi, t«sünsi (mon.
t«sÜJuned, t«sünned), (kreev) kühse id. | vi küüs (g.
küüne, küüse), E kÜJudz (g. -e) ’kynsi; pykälä,
hammas’ | li k‰ınt«s, kÜJu7nt«s (mon. k‰ındqd, kÜJundud),
k‰ın«z ’kynsi’

*kÄqtå: Jr xada, kattoÄq | Jn kóra, kóda | T kátu | slk
qat{i, kaaVce | Km kata | Kb koda, kuda ’kynsi’.
Ganander 1786 NFL 1 539a (sm ~ vi), Porthan 1786 OS 4
138 (+ lp), Sjögren 1832 GS 1 562 (+ va), Castrén 1844
EGS 145 (+ syrj), Castrén 1845 EGTsch 63 (+ tvser),
Castrén Suomi 1846 178 (+ sam), Castrén 1849 Ostj 86 (+
ostj), Lindström Suomi 1852 51 (+ md votj), Ahlqvist 1859
Anteckn 91 (+ ve), Wiedemann 1859 MélR 3 716 (+ li),
VW 1 1874 75 (+ vog), Genetz 1877 KL 53 (+ ka), Äimä
1919 SUST 45 264 (+ ly), *Toivonen 1928 FUF 19 107–
08, SKES 1958 255, *Sinor 1973 SUSA 72 392–97, UEW
1988 157.

kynteli l. kyneli (Schr 1637) ’maustekasvi,
Satureja hortensis / Bohnenkraut’
< vur nr kyndel id. < kys kundel < mys
quenala << lat cunila < kr kon‰∫ıl%e.
Streng 1915 NRL 86 (sm < vur).

kynttilä (Agr; yl.), murt. kyntteli, kynttylä ’Kerze’
~ ink küntteli ’tavallinen arkikynttilä’ | ka (uud.)
kyntteli, kynttylä ’kynttilä; kynttilänjalka’ | va
küntteli (< sm), t«sÜJunteliä ’vahakynttilä’ | vi küünal
(g. küünla), küünel (g. küünle) | li k‰ı7nd'ql, k‰ındiƒl,
kÜJundql ’kynttilä’
< sk, vrt. mn kyndill, mr kyndil ’kynttilä’, nn
nr murt. kyndel ’soihtu’ < *kundila, vrt. mn nr
murt. kynda ’sytyttää’. — LpN gintâl, gin |tâl (E U
Pi Lu In) ’kynttilä’ todennäk. < sm. — Sm kynttilä,
kynttilänpäivä, (Agr) Kyndelmesso < mr kundil-,
kyndel-, kyndilmässo dagher, mn kyndilmessa,
kyndilmessudagr ’kynttilämessu’, 2. helmikuuta
Neitsyt Marian kirkkoonoton muistoksi vietetty
juhla, jolloin myös kirkossa vihittiin vuoden
mittaan tarvittavat kynttilät, lat missa
candelarum.
Stiernhielm 1649 Käsik (Suomi 3:5 222; sm ~ sk lat),
Hallenius 1732 BorFenn 44 (sm ~ goot), Moller 1756 Beskr
151 (+ vi; ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 1 1180 (+ lp; ~ germ),
Idman 1774 Försök 12 (sm ~ lat), Lindahl & Öhrling 1780
LL 147 (sm ~ lp), Gadebusch 1785 LivlG (sm ~ va), Becker
1824 FGr 3 (sm < mr), Thomsen 1869 GSI 126 (sm va vi lp
< mn < lat), Setälä 1890– 91 ÄH 7 (va künteli < sm ink),
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Qvigstad 1893 NL 170 (lp < sk sm), Ojansuu 1917 NphM
18 18–19, SKES 1958 255.

suoritettu vero, jota maksettiin joko jäniksinä tai
metsoina tai rahana (puoli äyriä)’.

kyntää (Agr; yl.) ’pflügen’, kyntö, kynnös ~ ink
küntÜJa ’kyntää’ | ka kynteä ’kyntää, kääntää maata;
tehdä vako, uurtaa’ | ly künttä, küntä, kündäda
’kyntää’ | ve künttä, küntta, ƒkuntta, kütä, küntä |
va t«süntÜJa | vi künda | li kindq, kündq id.
= tvserI kü7nƒt/sem, künt«sem ’kaivaa (esiin),

Setälä 1913–15 FUFA 13 34 (esitelmän (1913) otsikkona:
kypsiraha, kipsivero = jänisvero), SAOB 14 1937 K 973
(sm ~ li; > mmr), Voionmaa 1947 HämE 55, 456, *Toivonen
1955 SanaSan 89, SKES 1958 255–56.

kovertaa’.
Ganander 1786 NFL 1 539 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1
562 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 98 (♦ kynsi), VW 1 1874 75 (+ tvser; ♦ kynsi),
Thomsen 1890 BFB 55 (+ li), Wichmann 1923–24 FUF 16
192 (+ ka; ? syrj ken«zan ’auran vannas’, jolloin ei voi olla
kynsi sanan johd.), Hakulinen 1946 SKRK 2 27 (ei ♦
kynsi), SKES 1958 255, E. Itkonen 1968 SKK 30, Vilkuna
1971 StF 16 20–22 (? ♦ kynsi), UEW 1988 663–64.

kynä (Agr; yl.) ’kirjoitusväline; sulka, sen ontto
keskisuoni t. tyvipää; (I- ja PSm) kaukalo,
(olut)kuurna, kouru; ruuhi; polku / Schreibstift;
Feder(kiel); Trog, Rinne; Pfad’, kyniä
’höyhentää’, kynäillä ~ ka kynä ’sulan t. höyhenen
kynä; sulka; siipikynkkä; kirjoituskynä; viikatteen
t. sirpin ruoto; ränni, kouru, kuurna’, kynie ’kyniä,
höyhentää’ | ly kü7nä ’kynä, sulka’ | vi küna ’ruuhi,
purtilo, kaukalo, allas’ | li kin5a, kün5a ’pieni
tuohesta t. lepän kuoresta tehty astia’. —
Alkumerkitys on ollut ’sulan kynä’ t. ’pitkulainen
(kynän muotoinen) astia’. Kirjoittamiseen
käytettiin varhemmin linnun sulasta tehtyä
välinettä ja monissa kielissä sana ’sulka’ on tullut
kirjoituskynän nimeksi, esim. lat penna (> nr
penna, engl pen), ransk plume, ns Feder, unk toll,
ven peró jne.
Ahlqvist 1871 KO 150 (sm ~ vi), VW 1 1874 72 (+ li),
*Toivonen 1927 FUF 18 176–78 (+ syrj k(ejn(es ’pytty,
tiinu’), Oinas Vir 1952 110 (+ ka), SKES 1958 255 (+ ly; ?
syrj), E. Itkonen 1968 SKK 495 (ei syrj), UEW 1988 664–
65 (ims ? ~ syrj).

kypsi ’? jänis / Hase’ vain yhd. (Teitti 1556):
kypsi-, kypseraha ’vero (1500-luv.), joka varsinkin
aikaisemmin oli suoritettu jäniksinä t.
metsälintuina’ ~ li kips, küps, k(eps ’jänis’. — Sm
> mmr kipsis ( peniga), kypsis, kiffsis ( peningha),
kipsisskatt ’Hämeessä, mm. Hollolan seuduilla

kypsä (Agr; yl.), rinn. kypsi (: kypsen) ’reif, gar’,
kypsyä, kypsetä, kypsentää, kypsyttää ~ ink küpsi,
küpsä ’kypsä; äkkipikainen, äkäinen’ | ka kypsi,
kypsä ’kypsä (ruoka, marja, vilja); tarpeeksi
pehminnyt (pellava t. nahka)’ | ly küp«s, küp/s(i) |
ve küps | va t«sühsi ’kypsä’ | vi küps (g. -e), E kütse
’kypsä; tuleentunut (vilja); pehmeä’ | li (SjW)
küps, (Sal) ƒtups ’liian kypsä’
= lpIn kop«sa∞d ’kypsyä’ (ja ? E gäpsj´edh
’kuivua (puu)’), ellei tämä < sm, kuten ilm. ovat
lpLu kipsat, kiksat, N gik |sât ’kypsyä’ | ? votj
ki/sman{i | ? syrj k{i/sm{in{i ’kypsyä’. — On myös
otaksuttu, että vksm *küpte ’kypsä, s. o. paistettu’
olisi < baltt *kepta-, vrt. liett kèptas, keptà
’paistettu’, kèpti ’paistaa’, jolloin perm sana olisi
lainattu ksm:sta.
Thunmann 1772 Untersuch 92 (sm ~ baltt), Ganander 1786
NFL 1 542 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852 51 (+ syrj),
Ahlqvist 1856 WotGr 133 (+ va), VW 1 1874 32 (+ lp votj),
Setälä 1890– 91 ÄH 195–96 (+ ka ve), Setälä 1896 SUSA
14:3 46 (lpN < sm), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 13 (sm ~
lpIn; lpN < sm), Kettunen 1938 LivW 129, 441 (+ li), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 183, SKES 1958 256, Koivulehto
1983 SUSA 78:7 16–19 (< baltt), UEW 1988 665–66.

kypärä (Koll 1648; yl.), murt. myös kyvär (paik.
PKarj Savo), kypäri (etup. LSm), (vanh. kiel.)
kyperä ’pään suojus; (korkea) lakki / Helm, (hohe)
Mütze’ ~ ka (verkonkudontaterminä:) kutuo
kyperäiseh l. ns. ryssänsolmulla | va t«süpär,
(kreev) küpper, kübar ’hattu, lakki’ | vi kübar (g.
-a) id. | li kib5ar ’lakki’
= lp gâpper ’lakki’ (> sm murt. kappira
’lappalaislakki’)
< baltt, vrt. liett kepùrIe, latv cepure ’lakki,
hattu’. — Lainaa ims asusta kyvär voivat olla ven
kíver ’hattu’, puol kiwior ’korkea hattu’ ja
edelleen as kywer, josta taas > vi kiiver ’kypärä’,
latv ;kivere, ;k‰ıveris ’sotilaskypärä’.
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Thunmann 1772 Untersuch 92 (sm ~ baltt), Ganander 1786
NFL 1 542 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 244, 382 (+ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 133 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 137 (+
li; < baltt), VW 1 1874 78 (omap.; sm kappira < lp),
Lönnrot 1874 SRS 1 840 (~ ven), Thomsen 1890 BFB 185
(ims < baltt, lp < sm), Kiparsky Vir 1935 105–06 (ven < ims;
ven > puol as > vi kiiver, latv ;kivere), Kalima 1936 BL 124,
SKES 1958 256, EEW 1982–83 1163.

kyrpä (Gan 1786; yl.) ’siitin / Penis’, kyrpiä
’(miehestä) olla sukupuoliyhteydessä, siittää’,
kyrpistyä, kyrpiintyä ’tympääntyä, suuttua’ ~ ink
kürpä ’siitin’ | ka kyrpä id., kyrpie ’(miehestä)
olla sukupuoliyhteydessä’ | ly kürb | va (Kukk)
kürpä | vi kirjak. kürb (g. kürva) ’eläimen siitin,
suoro’, koillmurt. kürbä ’siitin’, Wied kürb, kürv
’id., nuorukainen, poikamies’.
MUSz 1873–81 244 (sm ~ vi), Mägiste 1928 Demin 151 (+
ka), SKES 1958 256 (+ ly), EEW 1982–83 1163.

kyrsä (Raam 1642; yl.) ’(hapan, ohut tai kova)
reikäleipä, kakkara; nostattamatta paistettu tai
huonosti onnistunut leipä; kannikka; leipäjuusto;
leivottavaksi valmis taikina; pieni, kitukasvuinen
ihminen tai eläin, (liian) pieni tai huono esine /
(saures, dünnes oder hartes) Brot; nicht
aufgegangenes oder mißlungenes Brot; Brotknust;
Teig; von etw. Kleinem, Elendem’, kyrsätä
’tiivistää (astia) taikinalla’ ~ ka kyrsä ’piimästä
tai maidosta ja ohra- tai kauraryyneistä riehtilässä
paistettu pannukakku; maustettu ohrapuuro’ | ly
kürz((e) ’ohut pannukakku’ | ve kürz, ƒkörz ’kauratai hernejauho-ohukas’ | vi kürs: leib on kürsas
’leipä on kovaa’, kürss ’leivästä leikattu
ensimmäinen pala, kannikka’
= mdE k«se, k«si, M k«si (< *k«ssi < *k•rs•) ’leipä’.
— Ims kielistä (ka ve) on lainautunut ven murt.
kjúrzi(i), tjúrzi ’ohukaiset’. Alkuperältään
epäselviä ovat va kursi ’hääleipä’, valkoven kor«z
’happamaton, kuiva leipä’ ja ukr kor«z
’ohukainen’.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 156 (ven murt. < sm), Ahlqvist
1859 Anteckn 90 (sm ~ ve), Anderson 1879 Studien 153 (+
md), Mikkola 1902–03 FUF 2 73 (valkoven < sm), Pogodin
1904 Severnorussk 38 (+ ka), *Kalima 1915 OLR 130–31,
144 (+ ly vi; ven murt. < ka ve; va ja valkoven sanojen
suhde epäselvä; valkoven ? < syrj k(er{i«s ’leipä’, tämä tieto
Paasoselta), Kalima 1927 FUF 18 26 (va ? < ven), Vasmer
1953 REW 1 625, 711 (ven murt. < ims; ven kor«z tuskin sgr
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laina), SKES 1958 256 (+ ? syrj (7na7n-)k(er{i«s ’leipä,
happamaton ohukainen’), Lytkin 1965 SFU 1 45 (syrj ei
tähän), UEW 1988 679.

kysyä (Agr; yl.) ’fragen’, kysäistä, kysellä, kyse,
kysymys, kysyntä ~ ink küssÜJuä ’pyytää, anoa,
rukoilla; kysyä’ | ka kysyö ’kysyä, tiedustaa; pyytää,
anoa, kerjätä, kärttää; vaatia, edellyttää’, kysyntä
’kysyminen, kysely; pyytäminen’, kysös
’kysymys’ | ly kü«züdä, küzuda ’kysyä, pyytää,
vaatia’, kü«zeldä ’kysellä, tiedustella’ | ve küzuda,
küzüdä ’kysyä’ | va t«süsüä ’kysyä, pyytää’ | vi
küsida | li kiC zzq, küC zzq id.
= lp gâVcVcât ’kysyä, kysellä’ | mdE
kev(k)/sƒtems, M ki/zqfƒtqms ’kysyä’.
Porthan 1786 OS 4 139 (sm ~ vi lp), Lindström Suomi 1852
51 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 134 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 91 (+ ve), VW 1 1874 29 (+ li), Pogodin 1904
Severnorussk 6 (+ ka), SKES 1958 256 (+ ly), Häkkinen
1987 ES 134, UEW 1988 680.

kyteä (Westh »kyteuäistä lijna»; yl.), kytöä
(Hemm 1605; Satak EHäme Pohjanm Kain Peräp
Ink) ’palaa hiljakseen, ilman liekkiä, hehkua /
schwelen, glühen’, kytö, kydös, kydöttää; kyttää
’kyteä (KaakkHäme KPohjanm); polttaa mättäitä
uudismaalla (InkVi)’, kytös (länsimurt.)
’lehmisavu, hallatuli’ ~ ink küttÜJojä ’kyteä’ | ka
kytie | ly küdödä | ve küdoda id. | va t«süttÜJa
’kydöttää’, t«sütüz ’kytö’ | vi küdeda ’lämmitä,
palaa (uuni)’, kütta ’lämmittää, polttaa kytöä’,
kütis, kütus ’kytö(maa)’ | li kittq, küttq ’polttaa,
lämmittää’ (sm > nr murt. kytta ’kyteä; kydöttää’;
vi > Balt saks kütten, vi t. li > latv («s);kut%et
’polttaa kytöä’)
= vogE kü«s-, I koÜJas-, L kÜJas-, P kos- ’kyteä, palaa
ilman liekkiä’ | ostjI k3Üot«s-, E k#ot«s-, P k#o«s-, k#os’kyteä, huonosti, kituuttaen palaa; palaa pohjaan’.
Ganander 1786 NFL 1 544a (sm kytö ~ vi kütis), Ahlqvist
1856 WotGr 134 (+ va vi), Rietz 1862–67 SDL 378 (nr
murt. < sm), Thomsen 1890 BFB 281 (+ li; vi t. li > latv; vi
> saks), Paasonen 1917 Beiträge 116 (+ vog ostj), Toivonen
1928 FUF 19 70 (+ ka), FUV 1955 93, SKES 1958 256,
DEWOS 1972 590–91, UEW 1988 153.

kytkeä (Mennander 1699; yl.) ’sitoa, liittää,
kiinnittää / fesseln, anbinden, -schließen’, kytkin,

SSA

kytky, kytkyt (Flor 1702), kytkyn (Schr 1637),
kytkys, kytky(s)in ’kiinnitysriimu’ ~ ink kütüt (g.
kütkü(h)en) ’lehmän kiinnityslaitteen osa, nuora,
joka varsinaisesta kammitsasta yhdisti seinään’ |
ka kytkie ’kytkeä, panna kytkyeen’, kytkyt, kytyt,
kytköin ’kytkyt’ | ly kütküd id. | ve küƒt kta, kütkeda
’kytkeä’, ƒküttud, küƒtƒtut, kütküd ’kytkyt’ | va
t«süt«sed (mon.) ’kytkyet’ | vi kütke (g. kütke t.
kütkme), küte ’kytkyt’, kütkestada ’kytkeä’ | li
kik‰ım, kük‰ım ’kytkyt, riimu’
= votj k{itk{in{i ’valjastaa’ | ? vogE kät- ’sitoa’ |
? unk köt- (vanh. ket-) id.
Ganander 1786 NFL 1 544a (sm ~ vi), MUSz 1873–81 47
(+ tvserL kqtskem, I kiƒt/skem ’kytkeä, valjastaa’), Setälä
1890–91 ÄH 18, 19 (+ ve li), Munkácsi 1895 NyK 25 261,
350 (+ vog unk), Wichmann 1901 WotjChr 71 (+ votj),
Kettunen 1915 Suomi 4:15:1 150 (+ va), FUV 1955 93 (sm
~ votj vog unk), SKES 1958 256–57 (+ ly; ims ~ votj vog
unk), Liimola Vir 1970 168– 71 (vog ~ unk; eivät kuulu ims
sanan yhteyteen), TESz 2 1970 626 (sm ~ votj vog unk),
MSzFE 1971 377, UEW 1988 163 (samoin), 903 (+ tvser).

kyttyrä (Eurén 1860; yl.), paik. murt. myös
kytyrä, kytyri ’Buckel, Höcker’ ~ ka kyttyrä
’kyttyrä’, vrt. myös ka kytryssä, kyträssä
’kyyryssä, kumarassa’ ja kytristyö ’kutistua,
käpristyä, koukistua, kyyristyä’.
Deskr. sanoja.
kyttä (Schr 1637; yl.) ’metsämies,
(sala)metsästäjä, ampuja; vaanija, urkkija / Jäger,
Wilddieb, Schütze; Lauerer, Spitzel’, kytätä
’vaania, väijyä, metsästää’, (vanh. kiel., jo 1593)
skyttäri ’ampuma-ase’ ~ ink küttä ’metsästäjä’ |
ka kyttäkoira ’ajokoira’, kytätä ’kytätä, vaania’ |
va «sküttä | vi kütt (g. küti) ’metsämies’, küttida,
murt. (Wied) kütata ’metsästää’ | li küt m‰ıez
’metsämies’
< mr skytta, skytte ’ampuja, jousimies’, mn
skyti, skytta id. < kas schutte. — LpN skut |tar (In
Ko) ’tarkka-ampuja, hyvä ampumaan t. suopunkia
heittämään’ < sk.
Renvall 1823 SSK 1 246 (sm < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 154 (sm ~ va), Streng 1915 NRL 87, 211 (sm < mr),
Kettunen 1938 LivW 175 (sm ~ vi li; < kas mr), SKES
1958 257.
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kyty (Martti n. 1580; etup. kaakkmurt.), harv.
myös kytö ’aviomiehen t. vaimon veli / Bruder des
Ehepartners’ ~ ink kütü ’kyty’, kÜJukset ’kydyt
keskenään’ | ka kyty | ly küdü | ve ƒküdu | va t«sütü |
vi küdi, murt. küdü, küdo ’kyty, miehen veli’.
Sanalle etäsukukielistä esitetyt rinnastukset
ovat äänt. syistä hylättäviä (vrt. käly). Vertailuja
on esitetty myös ural kielikunnan ulkopuolelta
(turk küdägü ’vävy’, tung kut%e ’nuoremman
sisaren mies’ jne.).
Lindström Suomi 1852 52 (sm ~ ostjE kitq, turk mong),
Ahlqvist 1856 WotGr 134 (sm ~ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 91 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 189 (+ vi, md kefta
’kyty’), Setälä 1896 NyK 26 389 (+ ka, vog kil ’lanko’),
Karjalainen 1912–13 FUF 13 236 (ostjI küli, E kitq kontam.
kyty ja käly sanojen vastineista), Nirvi 1952 Suomi 106:1
171 (+ ly), Räsänen 1955 StO 18:3 8–9 (~ turk mong tung),
SKES 1958 257, UEW 1988 154 (sm vi ? ~ vog ostj).

kyy (Agr kykärme; yl.) ’Vipera berus /
Kreuzotter’ ~ ka kyy ’käärme, kyy’ | ve (run.) k‰ı id. |
vi küü: k-uss, küi ’vaskitsa; kyykäärme’ | li kÜJu
’käärme’
= md kuj, E kijov, kju ’käärme’ | ? tvserL kq«skq,
I ki«skÄq | votj k{i j ’käärme’ | syrj k{i j ’nahkiainen;
juotikas’ | unk kígyó, (vanh.) kijó ’käärme’ ||
samJr /s‰ıjet ’vesihyönteinen’ | slk «sü, sÜJu ’käärme’.
— Ks. myös kyypäin, kyyttö.
Ganander 1786 NFL 1 545a (sm ~ vi), Lindström Suomi
1852 52 (+ unk), Fábián 1856 MNyszet 1 86 (+ votj),
Ahlqvist 1861 MMdGr 159 (+ md), MUSz 1873–81 30,
VW 1 1874 23 (+ li), Setälä 1912–14 FUFA 12 37 (+ slk),
Setälä 1915 SUSA 30:5 49 (+ tvser), E. Itkonen 1949–51
FUF 30 48, FUV 1955 30 (? slk), SKES 1958 257 (+ ka
ve), Hajdú 1962 SUST 125 55 (+ samJr), TESz 2 1970 486,
MSzFE 1971 365, Turkin 1971 SFU 7 279 (+ syrj), UEW
1988 154–55.

kyyhkynen (itämurt. Pohjanm), kyhkynen
(länsimurt.; Finno n. 1580 »kyhkyisen muodholla
leten»), ky(y)hky, ky(y)hkyläinen (Agr »caxi
kyhckylesen poica») ’Taube’ ~ ink kÜJuhküläin
’metsäkyyhkynen’ | ka kyyhköi, kyyhky, -ine | ly
ƒküuhköi, küuhküöi | va (Must) t«sÜJuhküläine | vi
murt. kühklane, kü(ü)hküläne (ositt. ilm. < sm) id.
Todennäk. onomat. sanoja.
Mustonen Vir 1883 173 (sm ~ va), Budenz 1886–87 NyK 20
409 (+ ka), Suolahti Vir 1906 139 (+ vi; onomat.), Saareste
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1924 LVEM 92 (vi < sm), Mägiste 1928 Demin 152, SKES
1958 257 (+ ly), Mäger 1967 ELinnunim 91.

kyykky (yl.): olla kyykyssä, mennä kyykkyyn ’(sich)
hocken’, kykky id., kyykkysillään (1703 kyckisill),
kyykistyä, kyykistellä (1699), kyykkiä, kykkiä ~ ink
kükkü ’venäläinen yksintanssi, ripaska’,
kükküsillÜJa ’kyykyssä’ | ka kyykkä ’kyykky, köyry,
kumara’, kyykässä, kyykkyisilleh; kyykkie
’kyykkiä’, kyykistyö | ly ƒküukistüdä ’kyykistyä’ |
ve küktä ’kyykkiä’, kükui«zil, kükÜJu«z‰ıl
’kyykkysillään’ | vi kükk (g. küki) ’kyykky’,
kükitada ’kyykkiä’ | li kikkq, kükkq id.
Ilm. pääasiallisesti deskr. lähtöä, vaikka
toisaalta mm. germ taholla on näitä muistuttavia
samaa merkitseviä sanueita kuten ns hocken, mn
húka ’kyykkiä, kyykistellä’. — Nr murt. Sm
kykk(a) ’kykkiä’ < sm. Vrt. hyykyä.
Ganander 1786 NFL 1 546 (sm kyykistelen ~ vi kükkitama),
Ahlqvist 1859 Anteckn 89 (sm ~ ve kikistattaze
’kyykistyä’), VW 1 1874 4–5 (+ vi kükk, li), Kettunen 1922
LVeHA 1 30 (+ ve küki«studa), Wessman 1954 FmS 15–16
78 (nr murt. < sm), SKES 1958 257 (+ ly), Koivulehto 1971
NphM 72 583– 85 (< germ).

kyykkä (LönnrLis 1886 »Au»; PKarj) ’keila;
keiloilla ja kartuilla pelattava peli / Kegel; eine
Art Kegelspiel’ ~ ka kyykkä ’kyykkäpeli,
kyykkäpelin keila’ | ly ƒküuk ’kyykkä, kyykkäpeli’.
— Sm kyökkä ’pyöreästä puusta leikattu kiekko’:
lyödä kyökkää (ESavo, paik. PSm) ehkä kontam.
kyykkä + kiekko; tästä > nr murt. Sm tjykk, tjök
’kiekko’.
Saxén 1895–98 Lånord 160 (nr murt. < sm).

kyylyä (Raam 1642; ei murt.), kyyliä, kyylätä
(paik. PSm), kyölätä (EKPohjanm, paik. PHäme)
’voida pahoin, yökötellä; kuvottaa, röyhtäyttää,
oksettaa / Übelkeit empfinden, sich übergeben,
Ekel, Brechreiz empfinden’, kyylyttää, kyöläyttää
’oksettaa, kuvottaa’
? = lpN gow |lot (E Pi Lu In Ko) ’oksentaa,
röyhtäillä’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 70 (sm ~ lp), SKES 1958
257 (sm ? ~ lp).
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kyynel (Agr; yl.) ’Träne’, kyynelöidä, kyynelehtiä
~ ink kÜJunel ’kyynel’ | ka kyynäl, kyynel | ly ƒküu7näl |
ve kü7nal, künäƒl, künd'el, kündÜJa | va t«sÜJunel | li
k‰ı7nd'ql, kÜJu7nd'il, k‰ındƒlqz, kÜJundƒlqz id.
= lp gânjâl ’kyynel’ | votj k{iƒl i: /si7n-k. (/si7n
’silmä’) | unk könny id. || samJr h5ajel, hajal | Jn
k%o∂i, koiri | T k%el{i | slk kåi: seid-kåi (seid ’silmän’)
| Km kejel, kajÄql, kajil id.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Rudbeck 1717 Spec 78,
Sajnovics 1770 DemH 75 (samoin), Sjögren 1828 GS 1 220
(+ lp), Castrén Suomi 1845 178 (+ samJr), Lindström Suomi
1852 52 (+ votj kilivja), Ahlqvist 1856 WotGr 133 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 91 (+ ve), Wiedemann 1859 MélR 3
691 (+ li), MUSz 1873–81 42 (+ votj -k{iƒl i), Wichmann
1914–22 FUF 15 17 (+ ka), Paasonen 1917 Beiträge 23 (+
samJn T slk Km), FUV 1955 30, SKES 1958 257 (+ ly),
TESz 2 1970 611, MSzFE 1971 371–72, Janhunen 1981
SUSA 77:9 37, UEW 1988 159.

kyyny (1670 »catzella toisen päälle kyyny
Silmin»; hämmurt.): silmät kyynyssä, kyynyllään
’raollaan, puoliummessa / (die Augen) halboffen’,
kyynö (LPetri 1644 »nijn usein cuin silmäs
kyynön mene»), kyynysilmä ’tihrusilmä,
huononäköinen, silmiään siristelevä (ihminen)’,
kyynytä (EHäme) ’ummistaa silmät’; tähän ehkä
myös kyynähtää (paik. I- ja PSm, EPohjanm)
’uinahtaa’
= md ko7nams ’sulkea silmät’ | ? tvserL kÄqmem,
I kumem | votj k{i7n{in{i | syrj ku7nn{i id. | vogE ko7n-, I
koo7nk- ’räpyttää silmiä, ummistaa silmät’, I
koo7nkkat-, L konkat- (resipr.) ’iskeä silmää’, P xo7n’räpyttää silmiä’ | ostjI k#o7n-, E P x#o7n- ’sulkea
silmät’ | unk huny id. || samJr (t) hajem ’räpyttää
silmiä’, (m) kaje«s- ’sulkea silmät’ | slk qonijqoid. | Km kaj- | Kb xajƒl- | M kaj- ’sulkea’. — Sm
sanan etuvokaalisuus tekee rinnastuksen
epävarmaksi (voi johtua assosiaatiosta kyynel
sanaan), samoin tVser sanan osalta –m-;
merkitysseikat kuitenkin puoltavat rinnastusta.
Setälä 1896 SUSA 14:3 47 (sm ~ md), Genetz 1896 ETV 49
(+ unk), Paasonen 1917 Beiträge 23 (+ ? tvser; votj syrj vog
ostj samJr), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 170 (sm sanan
kuuluminen tähän yhteyteen epävarmaa), FUV 1955 15,
SKES 1958 257, Erdélyi 1967 NyK 69 177 (+ slk), TESz 2
1970 167–68, MSzFE 1971 309–10, T. Itkonen Vir 1973
165 (? sm), UEW 1988 208–09 (? sm ? tvser; + ? samKm Kb
M).
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kyynärä (Agr »lehes caxi sata kyneret»; yl.)
’vanha pituusmitta, n. 60 cm / Elle’, kyynärpää
(Raam 1642), murt. kyinär-, kyynäs-, kynnär-,
kyynnyspää ~ ink kÜJunärä ’kyynärän mitta’,
kÜJunüspÜJa ’kyynärpää’ | ka kyynärä, kyynerä
’pituusmitta: kyynärä’, kyynäspeä ’kyynärpää’ | ly
ƒküu7näs-, küu7nazpiä, künabras, -rüs | ve
ku7namb/rez, kü7nabrus, kürambles | va t«sünnärpÜJa
’kyynärpää’ | vi küünar ’kyynärvarsi, kyynärä’
| li k‰ındqr, kÜJundqr ’kyynärä’
= lpKo k%(e7n(ar ’kyynärpää’ (tähän yhteyteen
liitetty lpN gâr |dnjel (E U Pi Lu Ko Kld T) id. on
äänt. ongelmallinen, huom. myös lpN gâi |gner, In
käjnir ’kyynärpää’) | mdE ke7ne/r(e), ke7nir, ke7nd'ir,
M ke7nq/r ’kyynärvarsi; kyynärä’ | tvserL kq7ner, I
kÄq7ner, ki7ner ’kyynärä’ | votj g{ir: g.-pun, g.-pum
’kyynärpää’ | syrj g{ird'z/ a, g{ird'z/ a-pon id., g{ira: g.v{ila/sn{i ’nojata kyynärpäihinsä’ | vogI koängql, P
konql-: konl-%owl ’kyynärpää’ (%owl ’pää’) | ostjI
k3Üo:ncni, E k#onnaj | unk könyök id.
Ganander 1786 NFL 1 546a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff
161 (vi ~ unk), Lindström Suomi 1852 52 (+ md ostj),
Boller 1853 SbAW 10 54 (+ lp gâr |dnjel), Ahlqvist 1856
WotGr 153 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 174 (+ ve li tvser votj
syrj), MUSz 1873– 81 43–44 (+ lp gâi |gner), Ahlqvist 1891
SUST 2 16 (+ vog), Toivonen 1936 NyK 50 456 (? lp),
Nirvi Vir 1951 419, 422 (+ ka ly), E. Itkonen 1953–54 FUF
31 183 (+ lpKo, sm sanan tarkka äänt. vastine), FUV 1955
94, SKES 1958 257–58, TESz 2 1970 612–13, MSzFE
1971 372–73, UEW 1988 158–59.

kyyppari (1751 mon. kyparit; eri tahoilla murt.),
kyyppäri, syyppäri ’tarjoilija, viinuri / Kellner’
< nr kypare id., nt kyper ’viinikellarin esimies’
< kas k%uper ’id., tynnyrintekijä’, ns Küfer, Küper
(> vi kiiper id.); lpN giipar ’tynnyrintekijä’ < sk.
Wessman Vir 1909 155 (sm syyppäri (Kuopio) < nr),
Tallgren Vir 1931 151 (sm kyyppäri < nr < saks), SKES
1958 258.

kyyppi (Lönnr 1874; paik. murt.) ’sammio, et.
värjärin iso (sininen) värikattila / Bottich, Küpe’
< nr kyp ’indigoväri; värjäyskattila’ = saks
küpe, kupe ’sammio, tynnyri’ (> vi küüp id.).
EEW 1982–83 1184 (vi < saks).
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kyypäin (tav. mon. kyypäimet; Ink) ’koristeena
käytetyt kaurikotilot / Schmuck aus
Kaurischnecken’ ~ va t«sÜJupäimet ’eräänlaiset
valkeat simpukat’
oik. »kyyn päät» (ks. kyy), käännöslaina < ven
zmeínaja golóvka id., kuten myös mdE kumb/ra
’eräs simpukka’ (< kuji7n p/ra ’käärmeen pää’).
Mustonen Vir 1883 173 (va »kyyn päät»), SKES 1958 257
(s. v. kyy; va md ~ ven), Matikainen Vir 1962 42.

kyyry (Jusl 1745; yl.): (olla) kyyryssä, kyyryllään
’hocken; gekrümmt sein’, kyyristää (itsensä;
Raam 1642), kyyristyä, kyyristellä (1611),
kyyröttää ~ ink kÜJurü ’köyry’: kÜJurÜJus ’kyyryssä’ | ka
kykrä ’kyttyrä’, kykrässä ’kyyryssä, kumarassa’,
kyyrie, kykrie ’kulkea kumarassa’, kyyristyö,
kykristyö ’kyyristyä’ | ly küurötädä ’istua
kyykyllään’ | vi küür (g. -u, -a) ’kyttyrä, kyhmy,
kumpare’, küüritada, küürutada ’kyyristellä,
kyyröttää kumarassa’ | li k‰ır, kÜJur ’kyttyrä’ (? < vi)
mahd. = lpN gâw |re (In Ko Kld T) ’kumara,
köyryselkäinen’.
Deskr. sanoja, vrt. hyyristyä, kyykky, köyry ja
kuuru; ka k:lliset asut (kykrä jne.) voivat olla
myöh. analogian tulosta (vrt. esim. myyrä ~ ka
mykrä), tähän viittaa myös ly, jossa k:ta ei ole.
Ganander 1786 NFL 1 547 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
139, 142–43 (+ ka; li ? < vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
68 (+ lp), Kettunen 1938 LivW 135 (li < vi, koska karjalan
osoittama -k- puuttuu), SKES 1958 258 (vrt. lp guw |re
’kumara’).

kyyti (Martti n. 1580 »kydhin lukia»; asiak. 1584
»Skydin ia matkan menoist»; yl.) ’Fahrt,
Mitfahrgelegenheit’, kyyditä, kyydittää ~ ink kÜJutti
’kyyti’ | ka kyyti id., kyyvitä ’kyyditä; ajaa pois’ |
vi küüt (g. küüdi), murt. kiut, kjuut ’kyyti, ajo’,
küütida ’kyyditä, ajaa menemään, antaa kyyti’,
küüditada id.
< mr skiut ’kyytihevonen, tamma’, nr murt.
skjut ’tamma’, nn skjot ’kyyti’, mn skjótr
’kyytihevonen’.
Renvall 1823 SSK 1 247 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
127 (+ vi; < ruots), Streng 1915 NRL 87 (+ ka; < mr),
SKES 1958 258.

SSA

kyyttö (JuslP, Gan 1786; yl., ei Verml), kyytö,
kyittö ’naudan t. hevosen selässä oleva valkea
juova / weißer Streifen auf dem Rücken beim Rind
od. Pferd’, kyyttö-, kyytö-, kyyttä-, kyyselkä,
kyytäs, kyyttänen, kyyttiö, kyyt(t)iä ’juovaselkäinen
eläin’, kyytää, kyytestiä (Satak) ’(rukiinjyvästä)
punertaa kyljiltään’ ~ ink kÜJuttöi ’kyyttö, naudan
selässä oleva vaalea juova’, kÜJuttö- t. kÜJuttiselkä
’valkeaselkäinen lehmä’ | vi küüt (g. -du), kiut,
küit, kuit ’juovikas, valkojuovaselkäinen nauta’,
küüdik, kiudik id.
Ehkä johd. sanasta kyy (ks. tätä), johon
semantt. yhteys (kyyn selässä kulkeva juova)
on ilmeinen; huom. myös koristeraitojen
nimitykset kärmet (lounmurt.) ja madonnahka
(InkVi) sekä va t«siutto ’koristeraidoin kirjailtu
paita’ ja vi murt. küit ’juovainen hame’.
Ganander 1786 NFL 1 547a (sm ~ vi), Setälä 1912–13 FUF
13 326–27 (? ~ va), Kalima 1936 BL 203 (? < baltt, vrt. liett
skjaYutas ’tilkku, kangaspala’), SKES 1958 258, *Matikainen
Vir 1962 37–46 (♦ kyy), EEW 1982–83 1186.

kyäs (: kykään; Ljungo 1601; länsimurt. Kain,
paik. PKarj), kykäs (: kykkään; länsimurt.), kykö,
kykkä (LounSm Häme), kykkö(nen) (KSm Savo
PKarj), kykky (kaakkmurt.) ’kuhilas /
Getreidehocke’, kyästää ’tehdä kuhilaita’
todennäk. < germ (*skukka- ~ *hukka-), vrt.
mas skok ’60 kpl (lyhteitä)’, k-engl schokke
’kuhilas’ ja toisaalta ns Hock(e) id. Myös baltt
alkuperää (liett k7%ugis ’suuri keko’) on esitetty.
Lindström 1859 KeltGerm 23 (sm ~ liett), Toivonen 1916–
20 SUSA 34:2b 38 (sm ? < baltt), Kalima 1936 BL 124
(samoin), SKES 1958 258, Koivulehto 1971 NphM 72 580
(< germ, tähän myös ky(y)kkiä, vrt. ns hocken id.), Mägiste
1977 JuhlakRaun 168 (omap. deskr. sana, mahd. ~
ky(y)kkiä, vrt. ns Hocke ’kuhilas’ ~ hocken ’kykkiä’).

kyökki (Gan 1786; 1732 ill. kökihin; yl.), rinn.
kyöki, köök(k)i, köykki ’keittiö / Küche’ ~ va kÜJokki
(< sm t. vi) | vi köök (g. köögi) id.
< nr kök ’keittiö’, vanh. köke, mr kökia (< kas
koke, kokene << vlat cocina id.).
Renvall 1823 SSK 1 247 (sm < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 130 (sm ~ va), Thomsen 1869 GSI 127 (sm va vi <
ruots < kas), SKES 1958 258.
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kyölä (LönnrLis 1886; LaatKarj), kyönä ’suuri
kalahaavi, haavin tapainen suippo verkkopyydys,
rapuhaavi; kaivon kappa; kippo, kiulu / Hamen,
Kescher, Krebshamen; Brunneneimer; Kübel’,
kyölätä, kyönätä ’pyydystää haavilla’ ~ ka kyölä,
kyövä ’kalahaavi, lippo, liippi; kaivon kappa’,
kyölätä ’lipota’ | ly küöb(e ’pohjaliippi, kalaliippi’.
— ? Vrt. kiulu.
SKES 1958 258 (sm ~ ka ly).

kyöpeli (Agr »ei – – totinen coolema, wan sen
cuua, köpeli ia wario», »cuuatus eli Köpeli»; yl.),
murt. myös kööpeli ’aave, kummitus, näky;
metsänhaltija, paholainen / Gespenst, Spuk,
Waldgottheit, böser Geist’, köpeli (Satak Häme
EKPohjanm) ’vanha ihminen t. huono hevonen;
hidas, kankea, taitamaton; (Peräp) pyöveli’, kyö
(Gan 1786) ’metsänpeikko’, rinn. pöökeli, pöökeri
(KPohjanm) ’kummitus, aave’, yökyöpeli
’yöjalassa kulkija’, kyöpeli(n)vuori
’vanhojenpiikojen kokous- ja manauspaikka’,
kyöpelikki ’vanhapiika’, kyöpelöidä ’pelotella
kummituksilla’ ~ ink kopp%eli ’vanhapoika’ (ehkä
< ven kobéƒl ’koiras’) | ka kööpeli, kyöpeli
’vanhojen piikojen ja -poikien manauspaikka’, ?
kyöpelö ’kumarainen ihminen’ | ? vi kööbar
’vanha ihminen’
todennäk. < germ, vrt. vur *köbel, (1400-luv.)
køpel = saks kobold, kobol, kys kobolt ’tonttu,
talonhaltija; vuorenpeikko’ (tästä metallin nimitys
koboltti) sekä toisaalta nr spöke, spökelse
’kummitus, haamu, aave, mörkö, harhanäky’ (= as
spökels, kas sp%ok(e)nisse jne.). Jälkimmäisen
lainalähteen oletuksen tekee mahdolliseksi
rinnakkaisasu pöökeli, joka tässä tapauksessa
edustaisi alkuperäistä kantaa.
Idman 1774 Försök 34 (sm ~ kr kobálos ’vuorenpeikko’),
Ganander 1786 NFL 1 470a (sm ~ saks Kobold), Streng
1915 NRL 87 (? < vur *köbel), Setälä 1928 Sanastaja 5 68–
72 (? < ruots spökelse jne.), SKES 1958 258 (+ ink), Nirvi
1971 InkS 193 (ink ? < ven).

kyörätä (1787; yl.), rinn. kyyrätä ’ajaa (pois),
ajaa takaa, hätistellä / vertreiben, -jagen’
< nr mr köra ’ajaa (pois)’ = nt køre, mn keyra
id. — Sk taholta myös lpN kew |rit, g- (E Lu) ’ajaa
liikkeelle, hoputtaa’.

SSA

Qvigstad 1893 NL 168 (lp < sk), Ojansuu 1901 Suomi
3:19:1 79 (sm < ruots), SKES 1958 259.

kädys (Lönnr 1874; VarsSm Satak), rinn. paik.
kädyksin, kädystin ’vantus, kinnas /
Fausthandschuh’ ~ kaP kävykset ’neulotut
rannikkeet’ | ve käduz ’hihan käänne’ | vi käis,
murt. käius, käüs, käikse, kädis, kätis ’hiha;
(paik.) kudottu peukaloton vantus, kudottu
ranneke’ | li käd%uks ’hiha’
= mdE keƒt ks, M käƒt ks ’rannerengas’.
Johd. sanasta käsi (: käte-), samoin kuin sm
kädyin (mon. kätyimet; EPohjanm, paik. Satak ja
EHäme) ’käsine, kinnas; (Renv 1823) hiha’,
kädykkeet (paik. Satak sekä LounHäme)
’käsineet’.
Saareste 1924 LVEM 1 174–75 (vi li md; ♦ käsi), SKES
1958 263 (+ sm ve), EEW 1982–83 1127, UEW 1988 654.

käes (Gan 1786; yhd. käesverkko Lönnr 1874;
paik. Savo PKarj PPohjanm Kain) ’pieni matalaan
lahteen t. puronsuuhun laskettava pienisilmäinen
verkko, johon kalat ajetaan porkalla molskuttaen /
in niedrigem Wasser verwendetes feinmaschiges
Netz, in das die Fische durch Schläge auf das
Wasser getrieben werden’, johd. käestää (JuslP,
Gan; laajalti Savo Häme Pohjanm Kain Peräp),
käähestää (Gan) ’ajaa kaloja käesverkkoon’ ~
kaP (run., Vuonninen) kä(j)es ’käesverkko’,
keästetäh (pass.) ’käestetään, pyydetään
käesverkolla’; vrt. myös vi käis ’verkko, jolla
heiniä kannetaan’ (jollei se kuulu s. v. kädys
mainittuihin sanoihin).
Ilm. johd. sanasta käsi (: käte-; käes <
*kädes).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 143 (sm ~ vi), Lönnrot 1874 SRS
1 844 (♦ käsi), SKES 1958 263 (♦ käsi).

käetä (: käkeää; Agr »hen Rangastoxet ennusta ia
kekepi»; yl.), rinn. käkeä (: käkee) ’ennustaa,
enteillä; aavistella (vierasta); luvata, uhata, aikoa /
Vorzeichen für etw. sein, bedeuten; versprechen,
drohen, vorhaben’, käkeys ’ennustus, enne;
uhkaus’ (Agr »couat vhkauxet ia hirmuiset
kekeyxet») ~ ka keätä, käetä, käitä (vart. kägiä-,
kägie-) ’sanoa aikovansa, luvata, aikoa’ | ve
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kägetä id. — Sm > lpN g5∞ækkât (E Pi Lu In)
’aikoa, vihjata’.
Mahd. samaa sanuetta kuin käki (ks. tätä),
jonka ääntelystä on vanhastaan ennustettu
monenlaisia asioita.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 151 (sm ~ lp), Kettunen 1922
LVeHA 1 51 (+ ve), E. Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 49 (+
ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 282 (lp < sm), *Hakulinen
Vir 1944 250–58 (♦ käki), SKES 1958 259.

kähistä (yl.) ’puhua kuiskaten; sähistä (Agr »ia
ninquin Liecki corsis kähisis») / zischen,
fauchen’, kähinä, käheä; kähy ’touhu, vilinä;
meteli, riita; veden tai tuulen kohina’ ~ ka kähissä
’olla käheä, kähistä’, kähie ’käheä (ääni); terävä,
pystyvä (työkalu)’, kähäkkä ’käheä; nopea,
kipakka’ | ly kahi«studa ’tulla käheäksi’ | ve
kähi«sta ’kähistä’ | vi kähiseda ’puhua käheällä
äänellä, kähistä, kahista’, kähe ’käheä’.
Onomat. sanoja.
Ganander 1786 NFL 1 366a (sm ~ vi), SKES 1958 259 (+
ka ly ve), EEW 1982–83 1123.

SSA

kähmiä (Gan 1786; yl.) ’hapuilla, kopeloida;
hiiviskellä; kuhnailla; varastaa / tappen, tasten;
trödeln; stehlen’, käsikähmä, salakähmäinen;
kähmä ’kina, nahina (hajat. länsi- ja itämurt.);
pahka, kuhmu (paik. länsimurt. Ink); hidas, jäykkä
(paik. kaakkmurt. LUus)’, illan (pimeän t.
hämärän) kähmässä (savmurt. KPPohjanm)
’iltahämärissä’, kähmäillä ’hiiviskellä, puuhailla
salaa’, kähmätä ’varastaa’ ~ ka kähmisteä ’tehdä
jäykästi t. kömpelösti’, kähmäkkä, -ö, kähmie
’karkea, jäykkä; kova; saamaton’ | ? li kÜJaC mqrtq
’tuherrella’.
Deskr. sanoja, vrt. kahmia, kyhmy sekä
toisaalta kähveltää ’varastaa’ ja kähniä (Jusl
1745; I- ja PSm) ’kuhnailla, tehdä hitaasti;
hiiviskellä; näpistellä’.
Kettunen 1938 LivW 178–79 (sm ? ~ li), Rytkönen 1940 tm
118–19.

kähvelä (LönnrLis 1886; paik. KaakkHäme,
Tytärsaari), käffälä (Vihti) ’sukkela, vikkelä,
nopea / flink, schnell’
ilm. < vi murt. (Wied) kähvel ’nopea, reipas,
sukkela’, kähvata ’tehdä jtak nopeasti, äkkiä’.
Ojansuu 1916 SKTT 153 (sm < vi), EEW 1982–83 1124–
25 (sm ~ vi; deskr.).

kähärä (Gan 1783; yl.), käherä ’kiharainen;
kihara / kraus; Locke’, kähertää ~ ink kähh%erä
’kihara (a.)’ | ka kähärä, -ö, käherä, -ö ’kähärä,
kihara’, käheröitteä ’kihartaa’ | va t«säihärä
’kähärä’ | vi kähar ’kähärä, kihara’, kähardada
’kihartaa’.
Deskr. sanoja, vrt. kihara.
Ahlqvist 1856 WotGr 131 (sm ~ va vi), SKES 1858 259 (+
ka), EEW 1982–83 1122.

käki (1622; yl.) ’Kuckuck’, johd. käkö(i)nen, ?
käetä (ks. tätä) ~ ink käki, käkköin ’käki’ | ka käki,
käköi | ly kägi, käg(ü)öi | ve kägi | va t«säko | vi
kägu, kägi | li keC g, käC g id.
= lp giekkâ ’käki’
? < baltt, vrt. liett gegIYe, gYegIe, gegu«zYeI ’käki’;
oletuksen tekee epävarmaksi se, että liett muotoja
gegIYe, gYegIe pidetään myöhäisinä
takaperoisjohdoksina, vrt. myös latv dzeguze
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’käki’. Ims-lp sanaan on verrattu myös
etäisempien ural kielten sanoja (votj kik{i | syrj k{ik
| ostjI kögi, E käwq ’käki’ ym.).
Moller 1756 Beskr 150 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 239
(sm ~ syrj), Castrén 1844 EGS 146 (+ lp), Castrén 1845
EGTsch 63 (+ tvser), Lönnrot 1854 Enare 228 (+ lpN In),
Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
88 (+ ve), VW 1 1874 6 (+ li ostj), Thomsen 1890 BFB 172
(+ ka; ? < baltt), Kalima 1936 BL 124 (? < baltt), SKES
1958 259 (+ ly; ? < baltt), Mäger 1967 ELinnunim 94
(omap., onomat.), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 139 (sm ~
syrj votj), Larsson 1981 Lw 35 (? < baltt).

käkistä (Lönnr 1874; murt. harv.) ’kakistella,
yskiä kuivasti ja katkonaisesti, änkyttää; ujostella,
empiä / sich räuspern, trocken husten, stottern;
zögern’, kä(ä)kistää (Gan 1786; EPohjanm)
’kuristaa, tukehduttaa, nujertaa’, kääkistyä
’kuristua, tukehtua; lyyhistyä, kuihtua, kuolla’ ~
ka keäkistyö ’käpristyä’ | vi kägiseda ’vikistä,
kakistella, korista, röhistä’, kägin ’käheä ääni,
kähinä, korina, narina, vikinä’, kä(ä)gistada
’natisuttaa, vikisyttää, kuristaa (hengiltä)’ | li
käkast ’tukehduttaa’.
Onomat. sanoja, vrt. kähistä, kaakistaa.
Ganander 1786 NFL 1 364 (sm kääkistää ~ vi), Kyrölä Vir
1933 456 (sm käkistellä ~ vi kägin), Kettunen 1938 LivW
176 (vi ~ li), SKES 1958 259, EEW 1982–83 1121–22.

käkkärä (Lönnr 1874; yl.), käkkerä (Eurén
1860), käkkyrä ’käpertynyt, kumara, laiha
(ihminen); kihara, mutkainen; käyrä puu /
zusammengeschrumpft, hutzlig; lockig; krummer
Baum’, *käkkä (kaakkmurt. PKarj): käkässä
’mutkalla, koukussa’, yhd. käkkäleuka
’koukkuleuka’, käkkiäinen ’kitukasvuinen puu’
(Gan 1786 kuusen k.) ~ ka käkkyrä, käkkärä
’väärä puu’.
Deskr. sanoja, vrt. myös ve käku/rda ’kääriä
kokoon’ | vi käkruda, käkerdada id., käkr
’kääritty’.
Saareste 1956 UAJ 28 206 (sm ~ vi), SKES 1958 259 (+
ve), EEW 1982–83 1128.

källi (paik. kaakkmurt.) ’salvamaton sika, karju,
(paik. myös ESavo ja KSm) poikaviikari;
kiroilija; kylässä juoksija / Eber; Bengel;
Herumtreiber’, källillään (siasta) ’kiimassa’.

SSA

Mahd. rinnakkaismuoto sanasta kulli mm.
’karju’.
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HUV 125, Doerfer 1965 UAJ 36 175 (kulkusana), IllitvsSvitytvs 1971 OSNJa 295 (nostr), Joki 1973 SUST 151 267,
DEWOS 1974 620 (+ vog ? < ostj), UEW 1988 135–36.

Ruoppila 1947 Kotiel 2 49–50.

kälviä (JuslP, Gan 1786; yl., ei lounmurt.),
kälvitä, kälveytyä, kälvettyä, kälvyä ’kuivua (vilja,
heinä); näivettyä / trocknen (Getreide, Gras);
verkümmern’, kälvittää ’kuivata (auringossa),
paistaa miedossa lämmössä’, kälpiintyä ’kuivua’,
kälpiö ’laiha, heikon näköinen’, laihan kälpeä
(kasvoiltaan), kuivan k. (puu) ~ ka kälvevyö,
kälveytyö ’kuivua, vaaleta, lakastua (vilja)’,
kälväkkä ’vaalea, kalpea, kuivunut’, kälpivö
’kehno, kulunut, kelvoton’
? = lpN gal |vât (E Pi Lu) ’kuivua (puu)’, gal |vâ
’tuoreena kuorittu ja kuivunut lehtipuu’. Vrt.
myös kalpea ja kalu.
Qvigstad 1881 Beiträge 67 (sm ~ lp), SKES 1958 259 (?
lp).

käly (Martti n. 1580; yl.) ’miehen t. vaimon sisar,
veljen vaimo / Schwägerin’, kälykset ~ ink kälü
’veljen vaimo’ | ka käly ’(naiselle) veljen t.
aviomiehen veljen vaimo’ | ly kälü | ve kälü, käƒlu
’käly, veljen vaimo’ | va t«sälü ’käly’ | vi käli
’miehen veli; miehen veljen vaimo’, E kälo ’käly,
miehen veljen vaimo’ | li käl%u ’käly’
= lpN g5al#ojædne (E U Pi Lu In Ko) ’käly,
miehen veljen vaimo’ | mdM kel id. | votj kaƒli
’miniä’ | syrj kel ’miehen veljen vaimo’ | ? vogP
kil ’vaimon veli; vaimon sisar’ (? < ostj) | ? ostjI
küli, E kitq, P kili ’lanko, vaimon sisaren mies;
vaimon nuorempi sisar’ (mahd. kontam. käly ja
kyty sanojen vastineista) || samJr /s%el | Jn seri, se∂i
| T /salun, sealun | slk «sel ’lanko’. — Monilla
tahoilla (ieur alt drav) tavataan samansointisia
sukulaisen nimityksiä, joihin ural sanuetta on
verrattu. Kyseessä voi olla kulkusana, jonka
alkuperää on mahdoton ratkaista.
Idman 1774 Försök 49 (sm ~ lat kr), Ganander 1786 NFL 1
368a (sm ~ vi), Schott 1849 AltSpr 113 (~ alt), Ahlqvist
1859 Anteckn 88 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 190 (+ va li lp
ostj), Paasonen 1896 KielLis 18 (+ md votj syrj), Setälä
1912–14 FUFA 12 31 (+ samJn T), Wichmann 1914–22
FUF 15 32 (+ ka), Lehtisalo 1936 SUST 72 29 (+ samJr),
Collinder 1940 Jukag 79 (alt jukag), Nirvi 1952 Suomi
106:1 176, FUV 1955 23, SKES 1958 259, Collinder 1965

kämmen (Agr; yl.) ’Handteller’, rinn. murt.
kämmenä, -e; johd. kämmelmys, kämmenys,
kännelmys ’vanttuun, rukkasen kämmenpuoli’,
kämmekkä (JuslP) ’Orchis’, kämmentää ~ ink
kämmen ’kämmen, käsineen kämmenpuoli’ | ka
kämmen ’kämmen, käsi, käpälä; käsineen
kämmenpuoli’ | ly kämme7n ’kämmen’ | ve
käme7n, -en | va t«sämmäl | vi kämmal (g. kämbla),
kämmel (g. kämble, -li) id.
= lpIn kææmad (Ko) ’kämmen’ (mahd. < sm) |
? ostjI kömqn: kömqn-k3agÄqr ’pivo, kahden kouran
muodostama »mitta»’ (k3agÄqr ’koura, pivo,
kouraus’).
Ganander 1786 NFL 1 369 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare
233 (+ lpIn), Ahlqvist 1856 WotGr 131 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 88 (+ ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 9 (+
lpKo), Toivonen Vir 1926 49 (+ ostj), T. I. Itkonen 1943
KV 22 50 (lp < sm), FUV 1955 87, SKES 1958 260, UEW
1988 137 (sm ~ ? lp ostj).

kämmätä (Häme EPohjanm) ’pilkata, moittia,
puhua pahaa / spotten, tadeln’
< nr skämma, utskämma ’pilata, häpäistä,
pilkata, turmella’.
Karsten 1943 FmS 9:2 247 (sm < nr).

kämneri (Ljungo 1609 kämminäri), kämnäri ’alk.
kaupungin kassanhoitaja ja verojen kantaja,
myöh. pienten riita-asioiden ratkaisija ja sakkojen
perijä / Kämmerer; Fiskal’
< mr kämmenär(e) ’ruhtinaan hovi- t.
kamaripalvelija, ruhtinaan rahaston ja
tilintarkastuslaitoksen esimies, kamreeri;
kaupungin kassanhoitaja’, kmr kæmenær, mt
kæmner, kæmler < kas kemener << lat
camerarius. — Vrt. kamreeri.
TS 5 1913 283 (sm < lat), Streng 1915 NRL 88 (sm < mr
<< lat), SKES 1958 260.

kämpiä (Gan 1786; eri tahoilla murt.) ’kävellä
vaivalloisesti, ryömiä; rämpiä; (EKPohjanm)
nousta, kavuta / sich fortschleppen, kriechen;
klettern’, kempiä (HAchrenius 1777 »Kesä
cauden kempimällä Minä ehdin elatusta», sanak.,

SSA

ei murt.) ~ ka kämpitä ’liikkua kömpelösti,
kömpiä, kämpiä, mönkiä’ | vi kämpida ’kävellä
vaivalloisesti, laahustaa, hoippua’.
Deskr. sanoja, vrt. kömpiä, kompia.
SKES 1958 260 (sm ~ vi), EEW 1982–83 1131.

kämppä (yl.) ’tilapäinen maja, parakki; (ark.)
huone, asunto / Schutzhütte, Baracke; Wohnung,
Bude’
amerikansuomen välit. < engl camp ’leiri,
olinpaikka, metsätyömaa’.
TS 5 1913 285, Pulkkinen 1984 LokSp 98–99.

kämpyrä (JuslP, Gan 1786; laajalti murt.) ’käyrä,
väärä, kiero; kömpelö / krumm, schief;
ungeschickt’, kämppä ’rampa, ontuva, kompura’ ~
ka kämpyrä ’vino, kiero, väärä, käppyrä; kihara’.
Deskr. sanoja, vrt. käppyrä, kampura,
kompura.
kämse (LounSm Häme), rinn. kämsse, kämpse, y, -ä, käms(s)y, kämsäs ’heinäsylys, hangollinen
heiniä, pieni heinäruko / ein Armvoll od. eine
Gabel Heu, kleiner Heuhaufen’
< nr murt. Sm kämsa ’heinäsylys, pieni
taakka’.
Vilkuna Vir 1939 138–39, SKES 1958 260.

kämä1 (Lönnr 1874; LaatKarj Savo Häme Satak
EPohjanm) ’jäykistynyt tila, jäykkä taipumaton
tila; (murt.) kova pintakuori, kova sitkeä nahka,
kovettuma, känsä; kuiva kova maa / Steifheit,
Starrsein; harte Rinde, hartes zähes Leder,
Schwiele, harte trockene Erdoberfläche’, olla
kämässä ’vinossa, kumarassa, kallellaan;
sekaisin’, kämeä ’kova, kovettunut, sitkeä’,
kämiintyä ’jäykistyä, kovettua, käsnöittyä’.
Ekspressiivisanoja, joihin ilm. liittyvät s. v.
kämärä main. sanat. Samaa merkitseviä
äänteellisesti läheisiä deskr. sanoja, vaikkeivät sm
sanan etym. vastineita, ovat mdE keme, M kemä
’kova, luja’, unk kemény ’kova, luja; ankara’ ja
eräät sam sanat.
VW 1 1874 93 (md unk slk), Genetz 1896 KielLis 23 (sm ~
? md ? unk), Paasonen 1909 MdChr 75 (sm ~ md unk),
Paasonen 1917 Beiträge 14, FUV 1955 87 (? sm), SKES
1958 260 (sm ? ~ md sam), TESz 2 1970 437 (unk ~ md ?
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sm ? sam), MSzFE 1971 350 (samoin), UEW 1988 137 (?
sm ~ md unk slk Km).

kämä2 (Merikarvia) ’matala (äänestä) / dumpf,
tief (Stimme)’, kämätä ’hälistä, meluta (Eurén
1860); itkeä’ (lapsesta; Urjala Lemi; myös
kämistä), kämättää, kämittää (murt. hajat.) ’puhua
papattaa, hoputtaa, käskeä tjs.’, kämähtää (Laat- ja
PKarj Savo EKPohjanm) ’(kaatua, pudota)
läjähtää, kolahtaa’, kämä(h)yttää ’iskeä jymäyttää,
läiskäyttää, (ampua) räiskäyttää jne.’, kämäys
’isku, läjähdys’ ~ ka kämätä ’kaatua jysähtää; elää
kituuttaa’, kämähteä ’jysähtää, komahtaa’,
kämähytteä ’(kaataa, pudottaa) mäjäyttää’ | ? va
(Tsv) kämär ’kiireinen, pikainen, vilkas’ (alk. ?
»melua, kohua aiheuttava»).
Onomat. sanoja, kuten äänen eri tasoja
osoittavat kamea, kimakka, kimeä, kumea yms.
kämärä (itämurt., paik. PHäme Pohjanm,
muualta hajat.; harv. kämy) ’kovaksi kuivettunut
(leipä, nahka); käppyrä, kitukasvuinen; kyhmy,
kumpare / vertrocknet (Brot, Leder); schrumplig,
krüpplig; Beule, Hügel’, kämärässä ’kumarassa,
kokoon käpertyneenä’, kämärtää, kämertää (Agr
kämerettu) ’rutistaa, käpertää kokoon’, kämärtyä
(Raam 1642) ’kurtistua; tuupertua, nujertua’ ~ ink
kämmÜJarä ’pieni kohouma maanpiirissä’ | vi kämar
(g. -a) ’kihara, kurttu(inen), käppyrä(inen);
möykky, kyhmy, terttu’, kämaras ’kasassa, koossa,
kurtussa’, kämardada ’kurtistaa, rypistää’,
kämarduda ’kurtistua, käpertyä’.
Deskr. sanoja, johd:ia sanasta kämä1. Vrt.
myös kämpyrä.
Saareste 1938 ÕEST 30 620 (sm ~ vi), SKES 1958 260,
EEW 1982–83 1130.

känkky, känkkä (I- ja PSm), känk(k)ylä, -rä (Gan
1786), känkkänä, känk(k)ärä ’väärä, kiero,
mutkikas (esim. puu, puunjuurikko); kömpelö,
ontuva; riitaisa / krumm, schief, verästelt; klobig,
hinkend; zänkisch’, känkässä ’koukussa’, sydän
känkällään ’pahalla tuulella’, känkätä, känkkiä,
känkkyröidä (tietoja myös VarsSm) ’kulkea
vaivalloisesti, hyppiä yhdellä jalalla; harata
vastaan, inttää’, vrt. myös känkkä (tieto vain
Virroilta), känkkäle (Lönnr 1874) ’möykky,
kimpale (esim. voita)’ ~ ink känkkü ’kokkare,
pallo, lohkare’ | ka känkälleh ’luokilla,
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kaarevana’, känkelö, känkerä ’väärä, kiero’,
känki«skö ’suurikokoinen t. vastahakoinen
ihminen’, känkkyrä ’väärä, kiero; rumilus’,
känkkyröijä ’liikkua kumarassa t. kierossa’ | vi
känk (g. kängu) ’kokkare, möhkäle’, känkar (g. –i)
id., kängu t. känku jäädä ’jäädä kitukasvuiseksi’,
känguda id.
Deskr. sanoja, samantapaista
ekspressiiviainesta kuin sm kenkku, konkata,
konkelo, könkelö jne.
EEW 1982–83 1132 (vi sanat deskr. ~ kYongema; sm ja ka
sanoja ei mainita).

känni1 (ei vielä Lönnr; yl.): olla kännissä, tulla
känniin ’humalatila / Rausch’, känninen, kännätä
? < nr murt. ja puhek. känning ’lievä humala,
hutikka’, vara i känningen ’olla hutikassa’
(känning oik. ’tunto, tunne, tuntemus’).
Karsten 1936 FmS 4 540.

känni2 (Lönnr 1874; paik. VarsSm) ’yksi- t.
kaksikorvainen puutuoppi / Holzkrug mit einem
od. zwei Henkeln’, kännikkä (Lönnr)
’pullomainen savi- t. kiviastia’.
Ehkä aikoinaan saksalaisten kapakoitsijain t.
suomalaisten sotamiesten mukana suomeen
kulkeutunut saks sana Kännchen (demin. sanasta
Kanne) ’(pikku) tuoppi, haarikka, kannu’.
känny (LönnrLis 1886), kännä ’(lapsen) käsi /
Händchen’ ~ ink kännöi (lastenk.) | ka kä7n(7n)ä, i7ne | va (Kukk) känö | vi kännu id.
Sanaan käsi perustuvia hoiva- ja lastenk.
sanoja; vrt. sm kämmy, -ö, jonka pohjana lienee
kämmen.
EEW 1982–83 1133 (vi kännu ~ käsi).

känsä (UpsEK; laajalti murt.), käsnä (1772
kässnä puuta; ISm tavallisin, hajat. myös et.
VarsSm), kähnä (paik. LounHäme), kässä (Jusl
1745) ’ihon kovettuma, liikavarvas, syylä; puun
pahka, kääpä; sieni / Schwiele, Hühnerauge,
Warze; Geschwulst am Baum, Porling’, ? käsnä
(VarsSm) ’hilse’ ~ ink käznä ’kasvain (hevosen
jalassa), puun pahka’, kÜJaznä ’kääpäsieni’ | ka
käsnä ’känsä, patti, syylä; kääpä; homesieni’ | ly
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käzn(e) ’kääpä puussa; paise (kuppataudissa)’ | ve
käzn ’pahka, kääpä; taula’ | va t«säznä id. | vi käsn
’käsnä, syylä; pahka, kääpä; sieni’. — Näiden
perusteella sm känsä on todennäk. metateettinen.
Ganander 1786 NFL 1 369a (sm ~ vi), VW 1 1874 26 (sm ~
vi; sm:ssa metat.), Kettunen 1915 Suomi 4:15 75 (+ va),
Äimä 1919 SUST 45 41 (+ ka), Tynni Vir 1934 267,
Kettunen 1940 SmMurt 3 208–09 (+ ve), Posti 1953–54
FUF 31 69, SKES 1958 260, EEW 1982–83 1148.

käntty (Eurén 1860; laajalti murt.) ’(iso) kimpale,
möykky; kankea, kömpelö; kiero, väärä, kumara;
riitaisa / Brocken; ungeschickt; schief,
gebückt; zänkisch’, ehkä sotilasslangin
vaikutuksesta nyk. yl. myös merk. ’vehnänen,
pulla’, känttyrä ’kankea, kiero; (Eurénilla myös)
puun pahka’, käntti, känt(t)äle ’kimpale, pala’,
käntys ’jäykkä, kömpelö; kömpelys, kuhnus’,
käntystää, -tellä ’liikkua hitaasti t. kömpelösti’,
käntätä ’penkoa, etsiä; kuhnustella; ontua’ ~ ka
käntty ’hepotatti; mesileipä’, känttyrä ’iso, väärä,
kömpelö, ruma (esine, olio)’, käntti, käntys
’kömpelys’, känttyröijä, käntitä, käntysteä
’liikkua kömpelösti’ | vi murt. känderdada
’kompuroida’, kändrik ’vänkyrä(inen), oksikas;
tanakka, tukeva’, vrt. myös vi kännas (g. kända)
’pensas; rypäle, terttu, kimppu’, murt. känd (g.
känni), kännus id. (viimeksi mainituissa voi olla
myös sekaantumaa sanueeseen känd, kand
’kanto’).
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat ka känt«si«skö,
känt«säkkä, -ö, käntt«sy ’vastahakoinen,
juonitteleva, riitaisa’, ly känt«si«sk ’kömpelö (?)’,
känt«sü ’marjaterttu’, vi känts (g. -u), käntsäkas,
käntsik ’möhkäle, kimpale’. Vrt. myös känkky.
EEW 1982–83 1132 (vi kännas, känd jne. mahd. ~ sm
köynnös, murt. köynys, käynys).

känä (Eurén 1860; arkik., laajalti murt.) ’kina,
riita; riidanhaluinen, kiukutteleva; huono, mitätön,
kelvoton (ihminen, eläin, piippu t. muu kapine) /
Streit; Zänker; von etw. Untauglichem’, känätä
’kinata, riidellä, olla vastahankainen tms.’ ~ kaP
känä ’viha, riita; huono piippu’.
Deskr. sanoja, vrt. kina2. Huom. myös
känässä, känään (etup. Savo) ’kumarassa,
kippurassa, -raan’, känällään (LaatKarj)
’nojallaan, kyljellään’, joihin vrt. känkky, käntty.
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VW 1 1874 74 (känä ~ kina).

käpertää, käpertyä ks. käppyrä.
käpeä (Mennander 1699; laajalti et. länsimurt.)
’vikkelä, nopsa, kevyt, siro(tekoinen), soma / flink,
leicht, zierlich, hübsch’, rinn. käpelä, -evä,
käppelä, –erä, (tieto vain Verml) käppeä ’ketterä,
nopsa’ (itämurt. tav. käpseä, ks. käpsä) ~ ink
käpp‰ıä ’kaunis’, käpp%e ’vikkelä, nopsa’ | ka käpie
’kärkäs’ | ve käƒbed ’suloinen, kaunis; punainen’,
käbi«stada ’värjätä punaiseksi’, käbizuda
’punertua’ | va t«säpeä ’kaunis’, (Kukk) käppiä
’nopea, nopsa’ | vi käbe (g. –da) ’nokkela,
näppärä’.
Deskr.-sävyinen sana, jonka merkityksistä
ositt. kuvastuu kepeä sanan vaikutus.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 144 (sm ~ vi), Pukki Vir 1933
185– 87 (+ ka ve va; ve merk. ’punainen’ ven vaikutusta: ven
krasnyj ’punainen’ laajalti murt. alkumerk. ’kaunis’), SKES
1958 260, EEW 1982–83 1118.

käppyrä (JuslP myös käpyrä; yl.) ’sykkyrä,
kippura; sykertynyt, kippurainen / Runzel;
schrumplig’, käppärä, käp(p)erä (Lönnr 1874)
’kippura(inen)’, käperys, käperö (Lönnr; murt.
harv.) ’kippurainen, sykertynyt, kokoon kiertynyt
olento’, käpertyä (Gan 1786; myös käpärtyä,
kepertyä) ’mennä kippuraan; kuivettua, kutistua,
pyörtyä, kuolla’, käpertää ~ ka käppyrä ’kippura’,
käperä ’liikaa taivutettu’, käperteä ’käpertää’,
käpertyö ’mennä käppyrään’, keäppy ’käppyrä,
kerä’ | ly käperduda, -düdä ’käpertyä, kovertua’ |
va (Kukk) käperrellä ’vieritellä itseään’,
käpertÜJassä ’käpertyä’ | vi murt. käbar, käber
’ryppy, poimu’, käbardada, -ber- ’käpertää,
kiertää rullalle’, käberduda ’käpertyä, vetäytyä
rullalle (esim. tuohi palaessaan)’.
Deskr. sanoja, vrt. käpristää, käyrä.
Ganander 1786 NFL 1 370a (sm ~ vi), SKES 1958 260 (+
ka ly), EEW 1982–83 1119–20.

käppä, käppi (Lönnr 1874; E- ja KaakkHäme,
paik. Savo KPohjanm Kain) ’käpälä, jalka (et.
lampaan) / Pfote, Fuß (bes. des Schafs)’, kääp(p)ä
’(paik. lounmurt. Satak PUus) id.; (Jusl 1745)
sieppaava käsi’, käpäs (: käppään, Eurén 1860;
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luult. < kansanr.) ’kepeä, nopsa, kärkäs’, käppönen
’lasten vantus’, käpätä, kääpätä (laajalti murt.)
’koskettaa, lyödä kevyesti, sipaista; antaa kättä (k.
kättä); siepata, kähveltää; kävellä hitaasti,
varovasti t. ketterästi (KPPohjanm Peräp Länsip;
Martti n. 1580 »kääppä eli kijppiä mies pwhun»)’
~ ka käppä, -y ’linnun jalka’, käppi ’vesilinnun
räpyläjalka; kädetön t. käsipuoli ihminen’, käpäs
’ahne, kärkäs; varasteleva’, käpästeä ’näpistellä,
varastella’, käpätä ’lyödä kevyesti, läpätä; liikkua
epävarmasti t. hapuillen’ | ly käpät (mon. käptäd)
’(jäniksen, kissan) käpälä’ | vi käpp (g. käpa)
’käpälä, tassu; (murt.) ruumenhanko’ (> nr murt.
Vi käpp ’tassu’), käpis, käpine, käpukas ’kinnas’,
käpata ’siepata; näpistää, varastaa’ | li käp5a
’(koiran, kissan) käpälä’ (> latv ;kepa ’karhun
käpälä’)
= mdE kepe, M käpä ’paljasjalkainen; paljain
jaloin’. — Vrt. käpälä, käpsä, käpy.
Thomsen 1890 BFB 259 (sm vi li; latv < li), Paasonen 1909
MdChr 76 (+ md), Mägiste 1936 NyK 50 261–63 (? + md
keped'ems ’nostaa, kohottaa; (taivaankappaleista) nousta’),
SKES 1958 260 (+ ka ly ? md), EEW 1982–83 1134–35,
UEW 1988 651–62 (sm vi md).

käpristää (Lönnr 1874; laajalti murt., ei
LounSm), kääpristää (harv.) ’koukistaa, kipristää,
nyrpistää nenää, kääriä kokoon, rullalle /
krümmen, die Nase rümpfen, zusammenrollen’,
käpristyä (Alm 1777) ’käpertyä kokoon (esim.
tuohi), käyristyä; (Hailuoto) murtua (aalto)’,
käprä ’käsin kierretty savuke, sätkä’, käpry ’id.;
(JuslP, Gan 1786) torvelle kääritty tuohi, et.
verkon koho; ((aallon-, vesi)käpry, käpryaalto
paik. PKarj PSm) vaahtopääaalto, veden pärskäys
koskessa’, käprys, kääprys (harv. PKarj) ’mytty,
nyytti’ ~ ka käpristeä, käperteä ’käpristää,
käyristää; olla käppyrässä’, käpristyö, keäpristyö,
käpertyö ’mennä käppyrään, käpertyä, koukistua’,
käpry ’torvimaiseksi käpertynyt tuohi, et. verkon
koho; havupuun käpy, lepän urpu, (kosken)
kuohu’, käprys, keäprys ’tuohinen verkonkoho’ |
ly käbri«studa ’käpristyä (tuohi)’, käbr(ü),
kiäbr(ü), käbrik, kiäbrik, käbrüz ’tuohinen
verkonkoho’ | ve käbri«studa ’käpristyä (tuohi)’, E
tohkärp%u7ne (? metat.) ’tuohikäpry’ | vi murt. käpras
’käpristyneenä’, käpra ’käppyrään’, (Kuusalu)
kärbistüdä ’käpertyä, rypistyä’
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= lpLu kieb´rat ’kietoutua, sotkeutua; kiertää
porolauma’, Ko kie´bretted ’käpertää tuohta’. —
Ka t. ly > ven murt. kjabry, kebrik jne. ’verkon
koho’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. s. v. käppyrä ja käyrä
mainittuja sanoja. Äänteellisesti ja
merkitykseltään läheinen on myös syrj kepr(es,
ƒtepr(es ’käyrä (sirppi), väärä (sääri); kiikkerä
(vene)’.
Pogodin 1904 Severnorussk 28 (ka > ven), Kalima Vir 1905
43, Kalima 1915 OLR 110, T. I. Itkonen 1916 SUST 39
116, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 10 (+ lpKo), Kettunen
1922 LVeHA 1 31 (? + ve), SKES 1958 260 (+ ly vi; ~ syrj;
ven < ka t. ly), T. Itkonen 1959 KV 39 243 (+ käpry
’aalto’), EEW 1982–83 1119–20.

käpsä (eri tahoilla murt.) ’jäniksen käpälä (jolla
esim. pyyhitään pölyä), paistettu lampaan reisi;
vikkelä, reipas, ketterä, kätevä, kevyt (1677
»(myllyn)kiwet käwit käpsemmäldä»); näpistelijä,
varas / Hasenpfote (z. B. zum Staubwischen),
gebratene Hammelkeule; flink, geschickt, leicht;
Langfinger’, käpseä ’vikkelä; kätevä, kevyt’,
käpsätä ’koskettaa nopeasti, läpsäistä, napauttaa
(Eurén 1860); näpistää, varastaa’, käpsiä
’sormeilla, kopeloida (Eurén); läpätä kädellä t.
(esim. koira) käpälällä; näpistellä’ ~ ka käpt«sä
’linnun t. nisäkkään (jäniksen, lampaan) jalka’,
käpsätä ’läimäyttää, läpsäyttää’, käpsy ’läimäys’,
käpseä ’liikkua keveästi, pehmeästi t. hiljakseen’ |
ly käpt«s(e) (mon. käpt«säd) ’räpylä, linnun jalka;
käpälä’, käp«s ’linnun jalka’ | ve käp«s (g. -un)
’(kanan, kukon) jalka, (koiran, saukon, karhun)
käpälä’ | vi murt. käps (g. -u) ’kinttu, reisi;
pakara’, käps (g. -i), käpsjalad ’keitetyt
siansorkat’, käpsata ’tarttua kädellä, koetella;
varastaa’. — Ka t. ly > ven murt. kjápiVci, kjápeVci
’tapetun petoeläimen jalat; suuret saappaat’.
Etäsukukielten tässä yhteydessä esitetyt sanat
(tvserI küp«s ’vaatteen vuori’, votj kuslaln{i
’jarruttaa’, syrj g(eƒt/s ’rusto’ t. k{is ’eläimen
koipinahka, poronnahka suksen pohjassa’, vog
kÜJat, kot ’eläimen koipinahka’, ostj köwql, kepqt
id.) tuskin voivat olla ims sanan etym. vastineita.
Kalima 1915 OLR 145 (ven < ka sm käppä), Tunkelo
1946 VeKÄH 323–24 (ve ~ ka ly vi), Toivonen 1949–51
FUF 30 340– 41 (+ sm syrj vog ostj; vrt. Liimola Vir 1936
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312–13), Toivonen 1953–54 SUSA 57:2 23–24 (+ sm >
ven), FUV 1955 87 (sm au ly ve vi syrj vog ostj), E.
Itkonen 1956 UAJ 28 70 (syrj vog ? ~ ims), SKES 1958
267 (+ syrj), Lytkin & Guljajev 1975 KESKDop 17 (syrj
g(eƒt/s ~ sm käpsä), UEW 1988 159–60 (? sm vi ? tvser ? votj
syrj ostj vog).

käpy (Tillandz 1683; yl.) yleisk. merk:n ohella
’verkonkutojan »neula», tuohinen verkonkoho /
Zapfen (Nadelbaum, Hopfen); Schiffchen beim
Netzknüpfen, Netzfloß aus Birkenrinde’ ~ ink
käpü ’verkonkutojan »käpy»’ | ka käpy ’id.;
havupuun käpy’ | ly käbu ’verkonkutojan »käpy»’
| ve käbu, -ü ’id.; havupuun käpy’ | va t«säpü
’verkonkutojan »käpy»’ | vi käbi (murt. myös
käba, käbü) ’havupuun, humalan käpy;
(koillmurt. myös) verkonkutojan »käpy»’, (Wied)
käba ’suora, neliskulmainen naskali’ | li käb5a,
gäb5a ’havupuun käpy’; tähän ehkä myös ve käba
’nahkakintaan peukalo’ (lpN g5∞æppâ (Lu In T)
’verkon käpy’, R (LÖ) käbo ’puun käpy’ < sm,
samoin kuin nr murt. t«säpo ’tikku, jolla räsymaton
kuteita pujotetaan loimiin’)
? = votj k{i ’vihne, kärki’ | syrj k{i ’tähkän
vihne’ (ims sanoihin myös liitetty votj kuƒl {i, syrj
koƒl ’puun käpy’ ei äänt. sovi tähän).
Ims sanan alkumerk. luult. ’esiin pistävä osa,
kärki, puikko’. Mahd. sm käpy ’tuohinen
verkonkoho’, va t«säpä ’kaarna’, vi käba, keba
’kaarnainen t. puinen verkon koho, männyn
kaarna’ ovat kokonaan eri sanuetta.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 187–88 (sm ~ lp), Ahlqvist
1856 WotGr 132 (+ va), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 172 (+
vi), Qvigstad 1881 Beiträge 79 (+ lp), Wichmann 1911–12
FUF 11 209 (sm ~ lp votj kuƒl {i, syrj koƒl ’männynkäpy’),
Toivonen 1914–22 FUF 15 76–77 (sm ? > lp; ? votj ?
syrj), Kettunen 1922 LVeHA 2 28 (+ ve), Saareste 1924
LVEM 37–38, 226– 27 (+ ink ly ka; vi käbi
’verkonkutojan »käpy»’ ? < sm; vi käba ’verkonkoho’
mahd. eri alkuperää kuin puun käpy), Wessman 1954 FmS
15–16 79 (sm > nr murt.), SKES 1958 261 (? votj ? syrj),
Lytkin & Guljajev 1970 KESK 130, 148 (votj syrj k{i ei
tähän), EEW 1982–83 1117 (vi käba ’verkon koho’ eri
alkua kuin käbi ’havupuun käpy’).

käpälä (Agr; yl.) ’eläimen tassu, jalka; (leik.)
käsi / Pfote, Tatze; (scherzh.) Hand’,
kissankäpälä ’Antennaria’, käpälys-, käpälälauta;
käpälöidä ’käpälillään tapailla, kopeloida’ ~ ink
käppÜJalä ’käpälä’ | ka käpälä id. | ly käbäl id. | ve
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käbäl, -ƒl id. | va käpälä, (Must) t«säpälä id. | vi
käbalad l. käbarad (mon.): kuidas k. käivad?
’(leik.) kuinka voitte?’, murt. käbalad ’hylkeen
takaraajat’, käbali ’käpälillään, käsillään, käsin’;
tähän luult. myös käbal(as) ’muurain’,
humalakäbarad ’humalan kävyt’.
Todennäk. johd., jonka kantasana voi piillä ve
sanassa käba ’kintaan peukalo’. Vrt. käppä, käpsä,
käpy. — Sm > lpN gæppel ’hylkeen eturaaja’, In
keeppil (Ko Kld T) ’käpälä’ ja nr murt. kepil; ims
> ven tjabjálka ’jäniksen käpälä, jolla tököttiä
sivellään nahkajalkineisiin’.
Ganander 1786 NFL 1 370 (sm käpälä ~ vi käp), Setälä
1890– 91 ÄH 7 (sm Ink > va käpälä), Wiklund 1892 SUSA
10 234 (lp < sm), Saxén 1895–98 Lånord 161 (sm > nr),
Kalima 1915 OLR 29 (+ ka ly ve vi; ims > ven), SKES
1958 261, EEW 1982–83 1118, UEW 1988 160, *Koponen
1992 SUSA 83 (painossa; vi käbal(as) ’muurain’ sanasta).

käreä (Jusl 1745) ’käheä, karhea, rämeä, nariseva
(äänestä; etup. länsimurt.); äreä, kärttyinen (etup.
itämurt.) / heiser, rauh; mürrisch’, käräkkä id.,
murt. kärätä (: käräjää), käristä ’kähistä, rahista,
rähistä’, käristää ’aiheuttaa kärisevää ääntä;
paistaa lihaa; ärhennellen pyytää, kärttää’, käreys
(Flor 1678) ~ ink käristüä, kärttüä ’korventua,
palaa’ | ka kärie, käräkkä, -ö, käräkys ’karhea,
käreä, kärisevä’, kärätä, kärissä ’käristä’,
käristyö ’tulla käreäksi’ | ly käräk ’käreä, käheä
(ääni)’, käräita ’kähistä, käristä’ | ve kä/red
’vihainen’, ƒkäraita ’olla vihainen’, ƒkärduda,
ƒkäregata ’suuttua’ | vi käre (g. -da), murt. kere
(g. –da), E kärre ’rämäkkä; tiukka, ankara,
kiukkuinen; kirpeä’, käriseda ’rätistä; huutaa,
meluta, karjua; revetä’, käristada ’rätisyttää,
repiä, repäistä’ | li kär‰ık«sq ’ritistä; meluta;
raakkua (varis, korppi)’. — Ims > ven murt.
kjarjajdaƒt ’puhua käheällä äänellä’.
Onomat.-deskr. sanoja; vrt. lisäksi lpR (LÖ)
kärretet ’riidellä’. Ks. myös käry.
Ganander 1786 NFL 1 371a (sm käristä ~ vi kärisema),
Ahlqvist 1871 KO 200 (onomat.), Pogodin 1904
Severnorussk 4 (+ ve; > ven murt.), Kalima 1915 OLR 146,
Kettunen 1938 LivW 177 (vi ? > li), SKES 1958 261 (+ ly),
EEW 1982–83 1139.

kärhäkkä (Eurén 1860; et. itämurt., paik. PHäme
Pohjanm), rinn. kärhäkäs ’kärttyisä, äreä;
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hanakka, riuska / mürrisch; eifrig, rasch’ kuuluu
johd:na laajaan monimerkityksiseen kärhä
sanueeseen: murt. mm. kärhäpää ’kihara-,
pörröpää’, adv:t kärhällään, –lleen ’pörröllään,
harallaan, -lleen; riitaisena’, kärhässä
’parvessa, laumassa’, kärhämä ’rykelmä, joukko,
parvi (JuslLis; paik. LounHäme, hajat. Peräp);
nujakka, tappelu, sanaharkka (Lönnr 1874; vain
Nurmijärvi)’, kärhätä, kärhetä, kärhentää (Gan
1786) ’häärätä, pöyhiä, kohentaa (hiillosta),
hoputtaa, tunkeilla, takertua, kärttää, kiukutella;
paistaa, käristää, käryttää’, kärheä (et. itämurt.)
’karhea, kärisevä, käreä, vihainen, hanakka
tekemään jtak’, kärhi (paik. EPohjanm) ’männyn
vuosikasvain, tukeen (seinään tms.) kiinnitarttuva
kasvin elin (luult. uud. Lönnr 1860)’ ~ ink
kärhiäin, rautak. ’rautakala, Gasterosteus’,
koirank. ’tähtiku-vio seulaset’ | ka kärhäkkä, -ö,
kärhie ’kiivas, äkäinen, topakka’, kärhäpeä
’pörrötukkainen’, kärhenteä ’hämmentää, sohia;
kärttää, pyytää’, kärhevyö ’vihastua, kiivastua’,
kärhistyö ’mennä kippuraan; terhakoitua,
karhistua’ | tähän ehkä vi kära (jos se <
*kärhä) ’melu, huuto, temmellys, riita’, kärak,
kärakas ’luja isku, läjähdys’, kärada ’meluta,
riidellä, temmeltää’.
Onomat.-deskr. sanoja, joihin vrt. karhea ja
käreä.
Ojansuu Vir 1909 81 (sm ~ vi kära; tähän myös vi käre
’kiivas, äreä’ ja kärts ’käristys, käry’; -rh- < *-rts-, mikä
äänt. ei ole mahdollista), EEW 1982–83 1136 (vi kära,
kärada ~ sm käreä).

kärki1 (Westh »Coleman karki» (? o: kärki)
’kuoleman ota, kärki’, CullKiria 1670
»Hammas Puicon Kärjellä»; yl.) ’terävä pää /
Spitze, Stachel’, kärjellinen, kärjetön, kärkevä ~
ka kärki ’terä, kärki’ (? < sm). Vrt. vi murt. kärk
(g. kärga), E kärgäkene ’kirveen terän nurkka,
kirveen kasa’ | li kerk id.
Anderson 1879 Studien 292 (sm ~ vi li), Kettunen 1938
LivW 115, SKES 1958 261, EEW 1982–83 1140.

kärki2 (VR 1644), tav. yhd. palokärki (JuslP,
Gan 1786) ’Dryocopus martius /
Schwarzspecht’ ~ ink kärki (sp. »hilj5a sto ei
kurki k%ule, ei kärki nÜJa ») | ka kärki ’palokärki’ | ly

SSA

kär7g, -rgi | ve kä/rg | viE kärg (g. käre, Wied käru)
’palokärki’, (Wied) kärik, palukärg id.
= mdE ke/rgata, M kä/rgä, kä/rgata id. | tvserI
kergq, -Äq id. Mahd. onomat., palokärjen kovaan
huutoääneen kri, kri, kri perustuva sana.
Donner 1875 Boningsplatser 137 (sm ~ ka tvser), Anderson
1879 Studien 151 (+ vi), Paasonen 1903 s-laute 111 (+ md),
Kettunen 1922 LVeHA 1 9 (+ ve), Toivonen 1952 UAJ 25
174–75 (+ ly), SKES 1958 261, Mäger 1967 ELinnunim
118–19 (onomat.), EEW 1982–83 1138, UEW 1988 652.

kärkäs (Agr; yl.) ’hanakka, kernas, kerkeä,
utelias, ahnas, perso / (bereit)willig, eifrig,
(neu)gierig’, kärkkä (Gan 1786; murt. hajat.),
kärkky ’kärkäs, utelias’, olla kärkällä t. kärkyllä
’vaanimassa, norkoilemassa’, kärkeä ’kerkeä,
yritteliäs, innokas’, kärkästää (Agr), kärkästellä,
kärkkiä, kärkkyä (Agr; ei lounmurt., muualla yl.)
’väijyä, norkoilla, havitella, kerjätä’ ~ ink
kärkküä ’kärkkyä’ | ka kärkäs ’ahne, ahnas’,
kärkky ’herkku’, kärkytteä ’kestitä (herkuilla)’ | vi
murt. kärkida ’katsoa, tuijottaa; aikoa’ (? < sm).
Tämän sanueen kuulumista kärki1 sanan
yhteyteen on pidetty mahdollisena.
Anderson 1879 Studien 292 (sm ~ vi), Pukki Vir 1933 189
(kärkäs ’terävä’ > ’nopea’).

kärmeä (Kiikka) ’terävä (kirveestä); nopea,
liukas, äkeä / scharf; schnell’, kärmeesti (harv.,
paik. Satak ja LounHäme) ’nopeasti, (äkäisen)
joutuisasti’ ~ va (Kukk) kärmiä ’nopea’ | vi
kärmas, kärme, murt. kärm, (Wied) kermas,
kerme ’ketterä, vikkelä’ (> sm Lavansaari kärmiä
’(tulisen) nopea’), kärmesti ’nopeaan’, (Wied)
kermistada ’kiirehtiä, jouduttaa’.
Luult. sanaan käärme pohjautuvaa
ekspressiivistynyttä ainesta.
Setälä Vir 1913 154 (sm ~ vi), Karlsson 1957 Nukuksissa
156, SKES 1958 261, EEW 1982–83 1140–41.

kärnä1 (Lönnr 1874; paik. KaakkSm Savo) ’äreä,
härkäpäinen, riitaisa; kiero; ruma / mürrisch,
starrsinnig, zänkisch’, kärnäs (LönnrLis 1886)
’pikkumainen, nurjamielinen; saita’, kärnys
(Lönnr) ’murisija’, kärnätä (paik. KarjKann
Häme Länsip) ’kiukutella, riidellä, moittia,
marista, murista; kärttää’, kärnyttää ’marista,
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murista, torailla, jankuttaa’, yskiä k. ~ ink
kärnitellä ’kiusoitella’ | ka kärnätteä ’moitiskella’
| ve kärnak, -näk ’ärtyisä, vihainen’ | ? li kärnq
’töhriä; vaania, väijyä’.
Deskr.-onomat. sanoja. Ims, luult. li > latv
;k%ern5at ’töhriä (itsensä), tuhria, tuhertaa’ > liett
ke˜rnoti ’liata, moittia, soimata’.
B5uga 1922 KS 229 (ims > latv liett), MELettW 2 1926 376
(sm ~ li), Kettunen 1938 LivW 177, SKES 1958 262 (+ ve;
? li).

kärnä2 (Renv 1823; EHäme ESavo Tytärsaari)
’rosopintainen, kova puunkuori; kaarna (Renv);
rupi, ihottuma, syyhy; kuivunut lika, karsta;
(paik. Satak ja Pohjanm) pistävä käry, savu,
palaneen maku / Borke; Schorf, Ekzem, Krätze;
angetrockneter Schmutz, Ruß; scharfer
(Brand)geruch’, kärnäkäs ’paksukaarnainen puu’
~ ink kärnäkäs ’rupinen, rahkainen’ | ve kärnuda
’kuivua karheaksi, rosoiseksi’ | va t«särnä, (Kukk)
kärnä ’rupi, rohtuma’ | vi kärn (g. -a) id. | ? li
kärnq ’liata, tahria’ (vrt. kuitenkin kärnä1)
= lpN gær |dne ’ohut lumenkuori; rupinen
sairaus poron utareissa’, Lu kier´n%e, kärn%e (In Ko
Kld T) ’ohut lumenkuori’ | mdE k«s7nat, k«snit, k«s7nqƒt
(< *k•rn-) ’tuhkarokko, syyhy’ | ostjP k3Üar7ni
’jääriite’, E k3Üar7nqtaj- ’riittyä’. — Lp > sm kerni
(JuslP, Gan 1786; Peräp Kain EPohjanm) ’ohut
lumenkuori; ihottuma’; ehkä omapohjainen kärnä
sanan muunnos on (paik. KSm) kerne: olla
kerneessä ’ahavoitunut, ryvettynyt; sierettynyt’ ja
kernettyä ’sierettyä, ahavoitua; pinttyä (lika)’.
Ahlqvist 1856 WotGr 132 (sm ~ va), MUSz 1873–81 18 (+
vi lp), Setälä 1904–05 FUF 4 152 (+ ? li), Kettunen 1915
Suomi 4:15 17 (va k- < ink t. sm), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 9, 141 (PSm kerni < lp), Paasonen & Donner 1926
OstjW 74 (+ ostj), Toivonen Vir 1928 183 (+ ve md), SKES
1958 261, UEW 1988 138–39 (onomat.?).

kärppä (Martti n. 1580; yl.) ’Mustela erminea /
Hermelin’ ~ ink kärppä (? < sm) id. | va t«särppä,
(Kukk) kärppä id. | vi kärp (g. kärbi), murt. kärbik,
kärbits, kärk (g. kärgi t. kärgu) ’kärppä; (murt.
myös) näätä, hilleri, vesikko’ | li kÜJarpa ’hilleri’ (>
latv ;k%erpa id.).

SSA

Anderson 1879 Studien 263 (sm ~ vi li), Thomsen 1890 BFB
260 (li > latv), SKES 1958 262 (+ va).

kärpä (: kärvän, kärpän; laajalti murt.) ’koiran,
kissan, harv. ketun kiima, -aika / Brunst(zeit)
(Hund, Katze)’, tav. yks. ja mon. olosijoissa
kärvässä, kärvissä, kärvillään, kärville (Ljungo
1601 käruille juosta), kärpissään, kärmässä,
kärmissään, kärnässä, joihin pohjautuvia ovat
mm. uudet nominatiivit kärpi, kärvi ja johdokset
kärväinen, kärpäinen, kärvinen, kärpinen,
kärvitsä ’kiima’ ja verbit kärpiä, kärviä ’olla
kiimassa, kiimiä’ ~ ka kärpä, kärpi, kärpäkkä
’koiran, kissan kiima’ (kärväs, kärvälleh,
kärvissä, kärvilleh), kärpie, kärvitä (prs.
kärvit«söy) ’olla kiimassa’ | ly kärb(e ’koiran kiima’
(koirad on kärbäl, kärbis käveltah) | ve kärb id.,
kärboita, kärb(eita (prs. -t«seb, -t«sob). — Ka t. ve >
ven kjarba ’koirien kiima’.
Sanan alkuperä hämärä. Liitetty mm. sanoihin
kärpänen, kärväs ’kärpäsen, toukan muna’,
kärvästää (ks. tätä), kärmeesti ’nopeasti’ (ks.
kärmeä); mahdollisena on pidetty, että ainakin
ositt. nämä sanat ovat samaa ieur-peräistä ainesta
kuin käärme.
Pogodin 1904 Severnorussk 38 (sm ka ve > ven), Ojansuu
1904 Suomi 4:2:3 180 (~ kärpänen, kärvänen), Setälä Vir
1913 154 (~ kärpänen, kärväs, kärvästää, kärme(esti) jne.
eriaikaisia lainoja ieur kielistä), Kalima 1915 OLR 146 (ims
> ven), SKES 1958 262, Sivula 1989 Lintu 141–42 (kärpä
’kiima’ eri alkuperää kuin kärpänen).

kärpänen, kärpäinen, länsimurt. kärvä(i)nen
(Agr mon. kerueiset) ’Fliege’, murt. eri tahoilla
kärväs, kärväste, kärvästin, kärvänne,
kärvännäinen ’kärpäsen muna, kärpäsen toukka’,
kärvästää (Peräp, hajat. Kymenl) ’munia
(kärpänen); tulla kärpäsen muniin’ ~ ink kärpäin
(partit. kärpäist, kärväist) ’kärpänen’ | ka kärpäine
(partit. kärväistä) id., kärväisteä ’munia
(kärpänen)’ | ly kiärbä(hä)i7ne, kärbäine,
ƒkäbräine ’kärpänen’ | ve ƒkärb (mon. –ad), kärbaz
(g. kärbhan), kärbh(ei7ne id. | va t«särpä(lei)ne,
t«särpen(e) id. | vi kärbes, murt. kärbane, kärblane,
kärbik, kärmes id. | li kärmi id. (sm > lpIn keärpiazV ,
Ko gærp ’kärpänen’)
= mdE karvo, karva, karuv, kargo, M karu, uv ’kärpänen’ | tvser karme id.
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Sanat ovat onomat.-deskr.-sävyisiä, mikä
selittää ims ja md tvser sanojen äänt.
vaihtelevuuden. On myös arveltu, että ims sanat
olisivat pohjimmiltaan samaa ainesta kuin kärpä
’kiima’ ja mm. ka kärmehtie, ly ve kärmehtida
’heilimöidä (rukiista)’ ja eriaikaisia (ositt. eri
kielistä saatuja) lainoja, joiden pohjana olisi ieur
*kwurmi-, vrt. sanskr kØ/rmi- ’mato, toukka’, liett
kirmìs ’id.; käärme’. Ks. myös kärpä, kärvästää,
käärme.
Ganander 1786 NFL 1 373 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 562
(+ va), Lindström Suomi 1852 52 (+ md tvser), Ahlqvist
1859 Anteckn 132 (+ ve), VW 1 1874 42 (+ li), Ojansuu
1904 Suomi 4:2:3 180 (~ kärpä ’kiima’), Wichmann Vir
1913 132–33 (ims md tvser sanat kuvastavat astevaihtelua (r)m- ~ -(r)v-, -rp-:lliset asut sarjasiirtymää), Setälä Vir
1913 153–54 (ims kärpänen, kärväs, kärmes ja kärpä
’kiima’ ehkä < ieur), SKES 1958 262, UEW 1988 647–48,
Sivula 1989 Lintu 142–43 (kärpänen lainaa samasta baltt
lähteestä kuin käärme, alkumerk. ’kärpäsen toukka’;
Koivulehdon selitys).

kärri ’suo, suopelto (paik. KaakkHäme);
vesilammikko (Lavansaari) / Moor, Bruch’
< nr kärr ’suo, räme; ryteikkö’; samasta
lähteestä vi murt. kärr (g. -u) ’lammikko;
ryteikkö’.
Kettunen 1940 SmMurt 3 154 (< ruots).

kärry (tav. mon. kärryt; Agr; useimm. murt.),
rinn. kärri(t) ’Karre’, yhd. mm. käsikärryt (Gan
1786) ~ ink kärrit (mahd. < sm) id. | ka kärry(t)
(kai < sm), käri id. | ly käri(d) ’kaksipyöräiset
kärryt’ | va (Kukk) kärräd (harv.) ’yksipyöräiset
työntökärryt’ | vi käru ’yksi- t. kaksipyöräiset
veto- ja työntörattaat’, murt. kärr(u), E käro id. | li
kärrqd ’käsirattaat’
< mr kärra, nr murt. Sm kärro, mn kerra
’kärryt’ (<< lat carrus ’nelipyöräiset vaunut’).
Moller 1756 Beskr 151 (sm ~ ruots), Lindström 1859
KeltGerm 118 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 54, Streng
1915 NRL 88 (sm ka vi < mr), SKES 1958 262 (+ ly),
*Hakulinen Vir 1968 243, *Viires 1980 TaluVeo 143–50.

kärrätä (Lönnr 1874; melko laajalti murt.)
’kuljettaa (työntö- t. ajo)kärryillä tavaraa, roskia /
karren’, vanh. kärryttää (Gan 1786), vrt. vi
kärutada id.

SSA

< nr murt. Sm kärra id.; ks. kärry.
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kärsa) ’sian kärsä’. — Sm > lpN gærsse ’sian
kärsä’; ims > ven kjárzja, kjárza id.

Karsten 1936 FmS 4 540.

kärsilintu (Lönnr 1874), kärsimälintu, kärsittäjä,
kärsyttäjä, kärsälintu (kaakkmurt.) ’ruisrääkkä,
Crex crex / Wachtelkönig’, kärsittää ’äännellä
(ruisrääkkä)’
onomat. sanoja, joihin vrt. mdE kirestei,
ke/r/sƒt ij | tvserL kärq«s | syrjP gerskan, gert«skan
’ruisrääkkä’.
SKES 1958 262.

kärsiä (Agr; yl.) ’tuntea kipua, puutetta; sietää,
kestää, (kaakkmurt.) viihtyä (lapsi) / (er)leiden,
ertragen’, kärsittää (kaakkmurt.) ’tyynnyttää lasta;
(myös paik. EPohjanm) tehdä kylläiseksi;
kyllöittää, rasittaa (vahva ruoka)’, kärsimys,
kärsimätön, kärsivällinen ~ ink kärsiä, kÜJarsiä
’kärsiä’ | ka kärsie ’kärsiä, sietää; (lapsesta)
viihtyä, olla tyytyväinen’, kärsitteä, kärsytteä
’tyynnyttää, rauhoittaa (lasta)’, kärsimätöin | ve
kä/r/zida ’kärsiä, sietää’ | va t«särsiä id. | vi kärsida
’malttaa, sietää’, kärsitu ’kärsimätön’
= lp gier |dât ’kärsiä, kestää’ | mdE ki/rd'ems, M
ki/rd'qms ’pitää; kestää; kärsiä, sietää; hallita’ |
tvserL kerdäm, I kertam ’voida, jaksaa’. — Tähän
yhteyteen liitetyt vog (Munk) kart ’hyytynyt
veri’, (? <) ostjE k3Üarqt- ’jäykistyä’ ovat muuta
alkuperää (< syrj g{ird ’valunut, hyytynyt veri’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 144 (sm ~ lp), Ganander 1786
NFL 1 373a (+ vi), Castrén 1845 EGTsch 63 (+ tvser),
Lindström Suomi 1852 52 (+ mdE), Ahlqvist 1856 WotGr
132 (+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 157 (+ mdM), Setälä
1890–91 ÄH 127 (+ ka), Kettunen 1922 LVeHA 1 79 (+
ve), Mark Vir 1928 188 (+ vog ostj), Posti 1953–54 FUF 31
49, Toivonen 1956 FUF 32 32 (vog ostj < syrj), SKES 1958
262, Hakulinen 1969 SSK 92 (sm kärsiä merk:ssä ’sietää,
kestää’ käännöslainaa), Koivulehto Vir 1971 386 (ims md
tvser < germ *xar∞dia- ’kovettaa; kestää, sietää’), EEW
1982–83 1143, Häkkinen 1987 ES 134, UEW 1988 652–
53.

kärsä (Jusl 1745; yl.) ’(et. sian) kuono / Rüssel’ ~
ink kärsä ’(sian) kärsä; astian nokka’ | ka kärsä
’eläimen (tav. sian) kuono; piipun tai kauhan
pesä’ | ly kärz((e) ’sian kärsä’ | ve kärz id. | va
(Kukk) kärsä ’id.; astian nokka’ | vi kärss (g.

Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (sm ~ ve), Qvigstad 1881
Beiträge 80 (sm > lp), Pogodin 1904 Severnorussk 38 (+
ka; ims > ven), Kalima 1915 OLR 146, SKES 1958 262 (+
ly), EEW 1982–83 1143.

kärtsä (Lönnr 1874), kärtsy, kärtsi (kaikki etup.
itämurt.) ’äkäinen, pitkävihainen; kärsimätön /
zornig, nachtragend; ungeduldig’, kärtsäkkä ’id.;
halukas, himokas; monihaarainen, monioksainen
puu; kuivahtanut vihta; kylmänpureva (tuuli,
pakkanen)’, kärtsistyä ’suuttua’, kärtsöttää
’murjottaa äkeänä’ ~ ka kärtt«sä ’kärttyinen, äkeä;
riita(isuus)’, kärt«säkkä ’kärttyinen,
riidanhaluinen; mutkikas, väärä (koivu)’,
kärt«sistyö ’käydä riitaiseksi, riidellä, hangoitella
vastaan; käpristyä’, kärt«sötteä ’vihoitella, äkeillä,
riidellä; nalkuttaa’, kärsötteä ’olla repsottava,
rosoinen, ruma; saattaa repsottavaksi, rumaksi’ |
vi kärts, kärtsak(as) ’äkeä’, kärtsutada,
kärsutada ’riidellä’.
Deskr.-onomat. sanoja, joiden sukulaisia ovat
s. v. kärttää ja käreä mainitut sanat. Germ (sk)
alkuperää on uumoiltu (tästä ks. kärttää).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 140 (sm ~ vi kärsik ’maltiton,
äkäinen’), Ojansuu 1904 Suomi 4:2:3 78 (~ vi kärts
’palaneen käry’), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 156 (kärtsä ~
kärt(t)y < sk).

kärttää (1673; yl.), harv. kärtää (: kärrän, Eurén
1860) ’pyytää itsepintaisesti, vaativasti; mankua /
um etw. bedrängen, quengeln’, kärty (: kärryn, et.
Pohjanm ja Kain), kärtty, kärt(t)yinen, kärt(t)yisä
(kaikki laajalti murt.) ’kiukkuinen, vihainen,
kärsimätön’, kärtyä ’ärtyä’, kärtyillä ’kiukutella’ ~
ka kärtteä ’pyytää itsepintaisesti, kärttää’.
Deskr.-onomat. sanoja, joihin läheisesti
liittyvät s. v. kärtsä mainitut sanat. — Sk
lainaakin on pidetty mahdollisena (nr grätten, nn
gretten mm. ’ärtyisä’, mn grettast ’valitellen,
ruikuttaen pyytää; irvistää’). — Sm > lpIn kærttu
’ärtyisä’.
Ganander 1786 NFL 1 374a (kärty ’kärsimätön’ ~ käry),
Wiklund 1904 JuhlakNoreen 156 (kärttää, kärt(t)y, kärtsä <
sk), Ojansuu Vir 1909 81 (mm. ~ kärtsä, kärheä, vi kärts,
kära < kärhä, vrt. kärttää), Ojansuu 1918 KAÄH 51
(kärt(t)y ~ ka kärtt«sä), *Ruoppila 1962 SUST 125 183–84.

SSA

kärty1 (Jusl 1745; et. Pohjanm Peräp KarjKann,
paik. kärtty, kärtsy) ’palaneen käry, häkä /
Brandgeruch, Kohlenoxyd’, (eri tahoilla murt.
mm.) kärttää ’palaa huonosti, vain kärventyä’,
kärttämä ’(pannuihin, patoihin) pinttynyt noki’,
kärt(t)yä ’hiiltyä, korventua, palaa pohjaan; tulla
liian kuivaksi’ ~ ink kärttüä ’korventua, palaa’,
kärtüttÜJa ’korventaa sikaa’ | va kärtüttÜJa, (Kukk)
kärƒt/süttÜJa (molemmat < sm) ’korventaa,
kärventää’ | vi kärd(e)-, käärd- ’kärytä, korventua’,
kärd ’korvennetun käry’, kärde-hais
’palaneen käry’, kärs(s) (g. -u), kärts (g. -u)
’pohjaan palaminen, palaneen käry’, kärsata,
kärtsata ’aiheuttaa palaneen hajua; tehdä
ryppyiseksi, rypistää; nyrpistää’.
Deskr. sanoja, pohjimmiltaan kai samaa alkua
kuin käreä, ks. tätä. Vrt. myös kärttää, kärtsä.
Juslenius 1745 SSC 144 (sm kärty, kärttää ~ käry), VW 1
1874 42 (~ kartu, karttu, karsu, karu, käry, + vi kärts),
SKES 1958 262 (+ ve kard ’palaneen käry’, va kärtüttÜJa <
sm, vi kärde-hais), *Ruoppila 1962 SUST 125 183–84.

kärty2 ’ärtyisä’ ks. kärttää.
kärventää (Gan 1786; yl.) ’polttaa jtak (et.
pinnalta), korventaa, paahtaa, paistaa / (ab-,
ver)sengen, rösten, braten’, kärventyä, kärvehtyä
(paik. IHäme KPohjanm) ’nokeentua’, kärvätä (:
kärp(p)ään) ’tuprutella tupakkaa’ ~ ka kärventeä
’kärventää, korventaa’, kärventyö, kärvehtyö
’kärventyä’ | vi murt. kärvata ’palaa; kypsyä,
paistua; tuleentua (vilja); (Wied myös kärbama)
vioittaa, vahingoittaa (halla viljaa); kuolla
(eläimestä)’, kärvas ’pureva, kylmä (sää, tuuli)’.
Onomat.-deskr. sanoja.
VW 1 1874 42 (kärventää ~ käry, käryttää jne.), Anderson
1879 Studien 265 (kärventää ~ korventaa; vi kärvama,
kärbama ’vahingoittaa, tuhota’ ~ kärpä, -nen), EEW 1982–
83 1145 (vi kärvata ♦ kärb, kärvas ilman merkitys- tai
muita viitteitä).

kärväs (: kärvään, JuslP, Gan 1786; et. VarsSm
Satak PPohjanm Kain Peräp), rinn. kärväin, kärvys,
kärpä, kärpäs (: kärppään) ’oksikas puu,
sellaisesta oksia lyhentäen tehty heinä- t.
herneseiväs t. muu kuivausteline / astiger Baum,
aus einem solchen verfertigtes Trockengestell’,
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kärvä ’id.; (paik. lounmurt. myös) naara’,
kärvästää ’panna (heiniä tms.) kärväälle’ ~ ve
kärbuz ’oksainen seiväs, jonka varaan ruiskuhilas
tehdään’ | vi kärbis, murt. kärbik, kärbits, kärbas,
kärvasti ’(tikapuuna, herneen t. heinän
kuivatustelineenä käytetty) oksainen puu’ (ims >
ven murt. kjárba ’oksikas puu, jota käytetään
tikapuuna vilja-aumalle noustessa’; vi > latv
;k%erpas ’oksikas puu, jonka varassa herneitä t.
viljaa kuivataan; aidanseiväs’)
mahd. < germ *har‰baz, vrt. mn harfr, nn horv,
nr tansk harv ’äes, hara, karhi’ sekä ns murt.
harpfe (< germ *harpp-) ’viljankuivausteline’.
Pogodin 1904 Severnorussk 38 (sm > ven), Kalima 1915
OLR 145 (ims > ven), Ojansuu 1921 Lisiä 48 (+ ve; ims >
latv), Kalima 1936 BL 125–26 (? + vi kärpida ’leikata,
lyhentää, katkaista (puita)’ < baltt, vrt. liett ki˜rpti, latv cirpt
’leikata’), SKES 1958 262–63 (+ ve; ei viittausta baltt
lainaan), Koivulehto 1971 NPhM 72 585–92 (ims < germ),
Mägiste 1977 JuhlakRaun 167–68 (vi kärpida < nr skärpa
’teroittaa’).

kärvästää (paik. Laat- ja PKarj) ’heilimöidä,
kukkia (ruis, heinä) / blühen (Roggen, Gras)’ ~ ka
kärväisteä, keärväisteä, keärmehteä id., kärväs,
k(e)ärme(h), keärmis ’rukiin t. heinän heilimä’,
kärpäine: (ruiz on) kärbäzes, kiärvä«zez ’(ruis,
heinä) heilimöi (paik. myös vedestä viljan, heinän
heilimöidessä)’ | ly kiärmehtida id., kiärmeh
’rukiin, veden kukinta’ | ve kärmehtta,
kärmehƒt ida, kärmehtuda ’heilimöidä (ruis)’,
ƒkär|mi«z, kärmeh ’(rukiin) heiteet, heilimöinti’.
Mahd. samaa alkuperää kuin kärpänen, ks.
tätä. Vrt. myös kärpä.
Setälä Vir 1913 154 (~ kärpänen, kärpä, kärvästää, ly ve
kärmehtida jne. kaikki ehkä eriaikaisia lainoja ieur kielistä
sanasta, jonka pohjana on *kwurmi-, vrt. sanskr kØ/rmi- ’mato,
toukka’, liett kirmìs ’mato, käärme’), SKES 1958 263 (ieur
mahd. alkuperästä ei mainintaa).

käry (Jusl 1745; yl.) ’paha haju, palaneen katku,
häkä / Gestank, Brandgeruch, Kohlenoxyd’,
kärytä ’palaa käryten, haista käryltä’, käryttää,
kärähtää ovat luult. s. v. käreä mainittuihin
onomat. sanoihin liittyvää ainesta, vrt. esim.
käristä ’ritistä, rätistä (pahaa hajua aiheuttaen)
paistuessaan, korventuessaan’.

SSA

käräjä (tav. mon. käräjät, vanh. kiel. myös yks.,
mm. Martti n. 1580 käreiä, käriä), keräjä(t) (paik.
lounmurt. Satak PPohjanm Länsip) ’nyk.
kihlakunnan oikeuden istunto(kausi); vanh.
virallinen vapaiden miesten kokous / Thing;
Sitzung(speriode) eines Gerichtes’, käräjöidä
(Martti »hän käräiötze») ’käydä käräjiä’ ~ ink
kerrÜJajät ’käräjät’ | ka keräjä ’kokous; (mon.)
käräjät’, kerähmö ’kokous’, kerävö ’keruu,
kokoaminen, (Tver myös) (kylän) kokous’,
kerähmöijä ’koota kokoukseen; pitää kokous,
neuvotella’ | veK kerag (g. -an), E keradi«z
’(kansan-, kylän)kokous’ | vi vanh. (Müller 1600luvun alussa) kära, -d ’neuvottelu’.
Todennäk. kerätä verbin johdos. — Sm (keräjä ~ *kerä-gä t. *kärä-gä) > lpN gærreg (Pi Lu In)
’oikeudenistunto, käräjät’, Ko -kiJa´r#eja, T kie´regai: n¥ı#ejd-k., nijd3a-k. ’tähtikuvio seulaset’.
Lönnrot 1854 Enare 233 (sm ~ lp), Ahlqvist 1871 KO 199
(♦ kerä, kerätä), Ojansuu 1921 NPhM 16 (sm < *kärä-gä;
+ vi kära ’melu’), Collinder 1932 Urgerm 186 (+ ka keravo,
tähän ehkä pn. Kerava), Kettunen Vir 1933 354–59, Uluots
1938 ÕEST 30:2 776 (vi Müller 1600-luvun alussa kära,
kera ’neuvottelu’), Räsänen 1955 SO 18:3 6 (~ epävarmoja
turk mong ja tung vastineita), SKES 1958 263 (+ ve).

käsi (Agr; yl.) ’Hand; Arm’, kätevä, kättö (Jusl
1745 myös kättyri) ’käsipuoli’, käteinen (Renv
1823), kätellä (Jusl), käsine, ks. erikseen kädys,
käes, käsittää, käste, käsiala, käsivarsi, kätyri ~
ink käsi | ka käsi, kätevä, -övä | ly kä«zi, käzi | ve
kä/zi, kädekaz ’kätevä’ | va t«säsi ’käsi’ | vi käsi (g.
käe) ’käsi; käsiala’ | li keC i«z, keC «z ’käsi’
= lp giettâ | mdE ked', M käd' | tvser kit | votj
syrj ki | vogE kÜJat, I k^ﬁot, L k%ot, P k5at ’käsi’ | ostjI
köt, E ket id., P k3atql (johd.) ’karhun etukäpälä’ |
unk kéz ’käsi’.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Scheffer 1673 Lapponia
178 (sm ~ lp), Rudbeck 1717 Spec 14 (+ vi), Strahlenberg
1730 NOstT (liite: + syrj), Sajnovics 1770 DemH 38 (+ ka),
Gyarmathi 1799 Aff 74, 202, 262 (+ md tvser votj vog ostj),
Sjögren 1832 MP 6:2 200 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 88
(+ ve), MUSz 1873–81 28, Setälä 1896 NyK 26 402, E.
Itkonen 1939 SUSA 79 71, Steinitz 1944 FgrVok 40, FUV
1955 87, SKES 1958 263, E. Itkonen 1962 UAJ 34 200,
TESz 2 1970 478, MSzFE 1971 362, IllitVs-Svitytvs 1971
OSNJa 227 (ural *käte- ~ ieur *7ghes- ’käsi’ ~ drav kacid.), Häkkinen 1987 ES 135, UEW 1988 140.
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käsiala (nykymerk. Varelius 1848), murt. myös
’jkn aikaansaannos, jkn tekemä työ (Agr;
KaakkHäme, hajat. Satak Savo Kain); säilytystila,
-komero / Handschrift; Werk, Leistung;
Aufbewahrungsort, Kammer’ ~ ink käsiala
’ahtauskaista riihessä; kattoriukujen päällä oleva
olkikerros olkikatossa; emännän toimitila’ | ka
käsiala ’työn tulos, aikaansaannos; kyky, taito;
elämäntapa’.
Yhd. käsi + ala (ks. näitä).
käsittää (Agr; yl.) ’ymmärtää, tajuta, sisältää,
sulkea piiriinsä; (vanh. ja murt.) saada käsiinsä,
ottaa kiinni, tavoittaa / begreifen; umfassen,
enthalten; zu fassen bekommen’, käsite (Lönnr
1863), käsitys (1692), käsittämätön (Agr),
käsitellä ’pidellä käsissään, (Lönnr 1874 myös)
puristaa kättä, kätellä; (Agr) tavoitella, (uud.,
Tarvanen 1836) keskustella, neuvotella jstak
asiasta’ ~ ink käsittÜJa ’ymmärtää’ (? < sm) | ka
käsitteä ’koskea käsin, pitää käsissään, saada
käsiinsä; alkaa, aloittaa’, käsitelläkseh ’käydä
käsiksi t. kimppuun; varastaa; yritellä, aloitella’ |
va (Tsv) t«säzitt%emä ’koskettaa, sormin hypistellä,
tarttua’ | vi käsitada ’käsin kosketella, ottaa
käsivarsilleen t. syliin; käyttää; (uud. < sm)
ymmärtää, sisältää’, käsitus ’koettelu, koskettelu;
syleily (Wied); käsitys (uud. < sm)’, käsitleda,
käsitella ’käsin kosketella, tunnustella; (uud. <
sm) käsitellä asiaa’.
Johd. sanasta käsi. Samanlaisia ovat myös lpN
giettâdit, Lu kiehtatit ’kosketella käsin; tappaa
puukolla (poro)’, Pi kêhtatallat ’koskettaa,
kosketella’, Lu kietatit, kietatallat ’puuhailla jllak
käsissään olevalla’, In kietadallat ’kätellä’ sekä
mahd. ostjI kätql-, E kätt–, P katql- ’olla kiinni,
tarttua, pitää kiinni’.
Sm käsittää verbin merkityksenkehitys on
ollut ’ottaa käsin kiinni’ > ’tarkastella käsissä
olevaa, tehdä havaintoja’ > ’havaita, älytä,
ymmärtää’. Viimeksi mainittua merkitystä on us.
pidetty jo Agr:n omaksumana käännöslainana,
esikuvana esim. saks greifen, ruots gripa, ransk
prendre ’ottaa käsiinsä, tarttua’ ~ saks begreifen,
ruots begripa, ransk comprendre ’ymmärtää’,
mutta merkityksen kehitys on voinut olla sm:ssa
Agr:lla (? tai jollain hänen mahdollisella
edeltäjällään 1500-luvulla) omapohjainenkin.

SSA

Juslenius 1745 SSC 144–45 (käsi ∅ käsittää ’ottaa kiinni,
ajaa takaa’ ~ mm. käsittämys ’ymmärrys, oivallus’), Renvall
1823 SSK 1 252 (käsittää ’ottaa (käsin) kiinni’ ~ ’järjellä
käsittää, ymmärtää’), Lumio Vir 1909 52 (’käsin tavoittaa’
> ’järjellä tavoittaa; ymmärtää’), Saareste 1923 EKeel 2 39–
43 (vi käsitada, käsitleda ositt. omap., ositt. < sm),
Hakulinen Vir 1927 219 (merk:n kehitys vieraiden kielten
vaikutusta), Setälä Vir 1928 255 (samoin), Tallgren Vir
1931 147–49, *Inkilä Vir 1942 20–34 (merk:n kehitys
omapohjaista), SKES 1958 263, Häkkinen 1987 ES 135–
36.

käsivarsi (Agr; yl.) ’Arm’ ~ ink käsivars | ka
käsivarsi | ly käzivar/zi, kä«zivar«z | va (Tsv)
t«säsivarsi ’kyynärvarsi’ | vi käsivars, käevars id.
| li keC i«z-, käC dva/r«z id. (sm > lpN giettaværdde ’ranne’, In kietaverdi ’käsivarsi’)
= tvserL kitwurdÄq ’käsivarsi’. — Yhd. käsi +
varsi (ks. näitä).
Scheffer 1673 Lapponia 178 (sm ~ lp), Qvigstad 1881
Beiträge 119 (sm ~ lp), Ramstedt 1902 SUST 17 50 (+ tvser),
SKES 1958 263.

käskeä (Agr; yl.) ’befehlen’, käsky, käskyläinen
(Agr; hajat. murt.) ’palvelija, apulainen’, yhd.
käskyjalka (ks. tätä) ~ ink käskiä ’käskeä;
ennustaa, tarkoittaa (aivastuksesta)’ | ka käskie
’käskeä, kehottaa, kutsua; antaa, sallia; täytyä, olla
tarpeen’, käsky, käskyläine ’palvelija, piika’ | ly
käskedä, -a ’käskeä; (kielt.) kieltää’, käsküläine
’palvelijatar’ | ve käskta, kästta ’käskeä’, käsk (g.
-on) ’käsky; toivomus’ | va t«sähsiä, (Kukk) käskiä
’käskeä’, t«sähsü ’käsky’ | vi käskida (prs. käsin),
kästa ’käskeä’, käsk (g. käsu) ’käsky, määräys’,
käsuline ’käskyläinen, lähetti’ | li (Raam) käskq
’käskeä’, käsk ’käsky’ (sm > lpN gæs |ko, In keäsku
’käsky’)
= votj kos{in{i, kosn{i ’käskeä, toivoa, tahtoa’,
koson ’käsky’ | syrj k(esj{in{i, kiosj{in{i ’luvata, tahtoa’.
Tähän yhdistetty tvser kü«stem ’käskeä, kutsua,
sallia’ ei äänt. syistä voi olla ims ja perm kielten
sanojen etym. vastine.
Ganander 1786 NFL 1 376a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
131 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve), Budenz 1867
NyK 6 199 (+ tvser), Budenz 1869 NyK 7 39 (+ li votj syrj),
Beke 1934 FUF 22 103–04 (~ tvser), Uotila 1938 SyrjChr 93
(? ~ tvser), Lagercrantz 1939 LpWsch 287 (lp < sm), Kettunen
Vir 1940 298 (+ ka), *E. Itkonen 1953–54 FUF 31 172,
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229, 325 (ims votj syrj), SKES 1958 263 (+ ly), UEW 1988
653–54 (epäilyksittä myös tvser).

käskyjalka, käskijalka (Ink kansanr.) ’lähetti,
käskyläinen / Bote, Diener’ ~ veK käsk7goug
’käskyläinen’ | vi käskjalg ’lähetti’.
Yhd. käsky + jalka.
Mägiste Vir 1953 369–70 (ehkä vanha ims yhd.; sm sana
kyllä voisi olla lainaa < vi, mutta tuskin ve sana).

kässä (Jusl 1745; lounmurt., paik. LUus Satak)
’kyttyrä, kyssä (selässä) / Buckel, Höcker’,
kässässä ’kumarassa, kyrmyssä’, kässikkä (Gan
1786) ’paksu, lihava, muodottoman iso’, kässäillä
’kulkea koukussa’, kässehtiä, kässytellä
’hiljalleen liikuskella, köpitellä’, kässäröitä
’hiljaa puuhailla’ ~ kaE kässikkä ’pojan
kössikkä’, kässitteä ’kulkea köpitellä’ | vi murt.
käss (g. -i) ’pieni, heiveröinen t. kumarainen
(ihminen)’, kässakas, kässik id., kässis, kässus
’kumarassa, kippurassa’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. kyssä-, kössä(selkä).
Ositt. myös s. v. käsälä mainitut sanat voivat
kuulua tähän.
Ganander 1786 NFL 1 377 (sm kässikkä ~ vi).

käste (tav. mon. kästeet; Jusl 1745; et. savmurt.),
kästyt (mon. kästyyt; et. ISavo Laat- ja PKarj)
’työn alainen pellava ja hamppu; pellava- ja
hamppukehruukset / Flachs u. Hanf während des
Spinnens’.
Lyhentymä yhd:sta käsityö.
Ganander 1786 NFL 1 377 (käste < käsityö), Toivonen
1923 KV 3 98 (kästyt < käsityö), Rapola Vir 1923 58–59
(mukautuneet tyyppien kätkyt, lyhyt murt. taiv.-muotoihin),
SKES 1958 263, T. Itkonen Vir 1969 135 (käste mukautunut
tyyppiin kaste: kasteen).

käsälä (JuslP, Renv 1823; savmurt. Pohjanm,
paik. LaatKarj), rinn. kässälä (Jusl 1745), käsä,
käsäle, -li, -mä, -rä ’käyrä (koukkupäinen) puu
nuotan uittosalon haraamiseen; kumara, kankea
(ihminen) / gebogene Stange zum Herausfischen
des Zugnetzes unter dem Eis; gebückt, mit
krummem Rücken’; käsärässä, käsärään
’koukussa, kumarassa’ ~ ka käsälä, käslä
’koukku, jolla nuotan uittosalkoa harataan
avannosta’ | vi murt. käsar(as), käsarik

SSA

’vänkyräinen, oksainen puu’, käsarasse
’käppyrään, kiemuraan, koukkuun’. Vrt. kässä.
kätilö (Winter 1860; yl.) ’(ammattikoulutuksen
saanut) lapsenpäästäjä / Hebamme’, kätilöin (: imen; JuslP, Gan 1786; EPohjanm), murt. eri
tahoilla mm. kätilä, kätelö, käterö, kätylä, ketilö,
kötel id.
Luult. alk. oppitekoinen sana; kätilö
lyhennelmä aiemmasta asusta kätilöin. Pohjana
kaiketi sana käsi.
Ganander 1786 NFL 1 376–77 (kätilöin ♦ käsi), SKES
1958 263, Reinilä Vir 1964 273–74.

kätkeä (Agr; yl.) ’piilottaa, peittää, säilyttää /
verstekken, verbergen, bedecken, verwahren’,
kätkö, murt. kätky, kätkös ’piilo, piilopaikka’,
kätkeytyä, kätkyt (ks. tätä) ~ ka kätkie ’piilottaa;
haudata’, kätkeytyö ’piiloutua’ | vi kätkeda
’piilottaa, piiloutua’, käkkida, E käkmä ’id.;
näpistää’, (vanh.) kätk (g. -u) ’maahan kätketty
omaisuus’
= lpN giet‰ |kât (U Lu In Ko Kld T) ’kapaloida
lapsi ja panna se kätkyeen; (paik.) synnyttää’. Sm
kätkeä verbiin liitetyt lpN (Friis) ga∞dkot, g5a∞dkat
’sitoa, köyttää’ ja mdE kek«sqms, M kä«sqms ’kätkeä,
kätkeytyä’ eivät äänt. syistä voi olla ims sanan
vastineita.
Lindström Suomi 1852 53 (sm ~ md), VW 1 1874 13 (+ vi),
Wiklund 1896 SUST 10 149 (sm ~ lp g5a∞dkat ~ md),
Paasonen 1909 MdChr 75 (? ~ md), Toivonen 1928 FUF 19
222 (sm ~ vi md), SKES 1958 264 (samoin), E. Itkonen
1960 LpChr 112 (? ~ lp giet‰ |kât), *E. Itkonen 1968 SKK
495 (sm ~ lp), *Koivulehto 1981 PBB 197 (ei md), UEW
1988 649 (sm kätkeä ~ vi md < *käVcke-; kätkyt ehkä toista
alkuperää).

kätkyt (Agr; yl. muualla paitsi VarsSm Satak),
paik. kätky, kätkye, kätkyä ’kehto / Wiege’ ~ ink
kätüt (g. kätkühen) | ka kätkyt | ly kätküd, kättüt |
ve kättut, käƒt kud, käƒt , kätte (g. kätken) | va
t«sät«süd | vi kätki, käkki id.
Johd:ia verbivartalosta kätke- (ks. kätkeä),
jollainen on myös lp gietkâ
‰ (g. giet‰ |kâm(â))
’lappalaiskätkyt, komsio’ (> sm kietka id.). Tähän
yhteyteen liitetty md ked'ge ’astia’ on luult.
demin.-johd. sanasta ked' ’käsi’ ja votj k(ek{i
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’tuohesta t. niinestä tehty pikkulapsen
kantokoppa’ ei äänt. syistä sovi ims-lp sanan
vastineeksi.
Ganander 1786 NFL 1 377a (sm ~ vi), Ahrens 1843
GrEhstn 115 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 132 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve), VW 1 1874 13 (+ lp; ♦
kätkeä), Setälä 1902–03 FUF 2 243 (+ votj), Mark 1927
FUF 18 159 (+ md), Ravila Vir 1951 295 (ei md), SKES
1958 264 (+ ly; ims lp ~ votj), E. Itkonen 1960 LpChr 112
(♦ kätkeä), L. Sammallahti 1980 KA 31 183–93, 188–89
(kartta), EEW 1982–83 1149, UEW 1988 654 (edellytetään
kahta eri sanavartaloa: *käVcke- ’kätkeä’ ja *kätke ’kehto’).

kättö ks. käsi.
kätyri (Gan 1786; laajalti murt.) ’apulainen,
käskyläinen; urkkija, ilmiantaja / Handlanger,
Helfershelfer; Spitzel, Verräter’ ~ vi kädur (uud.,
Aavik 1919; < sm) ’apulainen, kätyri’.
Johd. sanasta käsi, ks. tätä.
Ganander 1786 NFL 1 376 (kätyri ♦ käsi), Kont 1963 Nona
5 162 (vi < sm).

kävellä (Raam 1642; yl.) ’gehen, spazieren’,
kävely ~ ink ka kävellä ’kulkea, mennä jalan’ | ly
käveldä, kävelta ’kävellä, kuljeksia’ | ve kävelta
’kuljeksia, käydä (kalassa, metsällä jne.)’ | va
t«sävellä ’kävellä’.
Johdoksia v:stä käydä, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 142 (♦ käydä). Lisää kirjallisuutta s. v.
käydä.

käydä (Agr; yl.) ’gehen; gären’, kävellä, käyttää
(ks. näitä), käynti, käynnistää (uud. 1928), käypä,
käypäläinen (As 1756) ’kiertolainen’,
käyskennellä, käväistä ~ ink käüvvä ’käydä,
nousta, kohota (taikina), ruveta johonkin; sopia’ |
ka käyvä ’kulkea, liikkua, ruveta, ryhtyä, sopia’,
käyntä ’käynti, noutaminen, etsiminen’, käypä, ine ’sopiva’, käypäläine ’kutsumaton vieras’ | ly
kä(v)üdä, käuda ’käydä jssak’, kävünd ’käynti’ |
ve kä(v)uda ’kulkea jalan; käydä, pistäytyä; olla
kulussa’, kävund ’käynti, liikkeelläolo, astunta’ |
va t«sävvä ’käydä jssak’ | vi käia ’käydä’, käik (g.
käigu) ’käynti, kulku, matka; käytävä’, käim (g. -a)
’käynti; oluen käyte; vaahto oluen päällä’ | li
käC uvq, kÜJaC dq ’käydä, kulkea, käyskennellä’ (sm >

SSA

lpLu kÜJavvat ’onnistua, käydä hyvin t. huonosti’, N
g5∞ævvât ’id., käydä kimppuun, ahdistaa; käydä
(kello, olut), nousta (taikina)’, In keäuva∞d
’tapahtua, sattua’, Ko kievv(ad id.)
? = tvserL kejem, kem, I kajem ’mennä, poistua’
(mahd. < tvsuv)
todennäk. < vkgerm *sk5∞æwia, vrt. goot
sk%ewjan ’käydä, kulkea’, mn skæva ’kulkea,
kiiruhtaa’.
Ganander 1786 NFL 1 378 (sm ~ vi), Porthan 1802 OS 5
463 (+ ve), Castrén 1845 EGTsch 63 (+ tvser), VW 1 1874
65 (+ lp gävvet), Räsänen 1920 SUST 48 76, 244 (tvser <
tvsuv tai päinvastoin), Kettunen 1938 LivW 178 (+ li), E.
Itkonen 1949–51 FUF 30 25, 44 (+ ka ly; lp < sm; ? ~ tvser),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 205 (tvser ? < tvsuv), SKES 1958
264 (ims ~ tvser votj (po. syrj) vog), Räsänen 1968 EW 221
(tvsuv < tvser ~ sm), Koivulehto Vir 1976 265 (ims ja ? tvser <
vkgerm), Häkkinen 1987 ES 136–38, UEW 1988 654–55
(sm ? ~ tvser).

käylä (Peräp Länsip) ’kaareva esine t. esineen
osa, esim. pyydysrautojen leuka, nuottaverkon
rengasmainen paino tms. / bogenförmiger
Gegenstand od. Teil dess.’, käylätä (Enontekiö)
’kaartaa, poiketa oikeasta suunnasta, kammeta’
< lp gæw |le ’kaari, kehä, mutka; (padan,
kattilan) sanka’, gæw |let ’kaartaa, kiertää, tehdä
kierros’. Ks. myös käyläkkä.
käyläkkä (LönnrLis 1886; paik. Peräp)
’lieriönmuotoinen, vitsasangallinen tuohikoppa,
tuohinen suolakopsa, tuohinen kätkyt /
zylinderförmiges Gefäß od. Wiege aus
Birkenrinde’
< lp gæwl#ek ’tuohiastia’, johd. sanasta gæw |le
(ks. käylä).
T.I. Itkonen Kotis 1916 94 (sm < lp), T.I. Itkonen 1948
SmLp 1 491, SKES 1958 264.

käyrä (Ljungo 1601; yl., ei kaakkmurt.,
lounmurt. hajat.) ’krumm, gebogen; krummer,
gebogener Gegenstand’, käyryys, käyristyä
(Martti n. 1580) jne. ~ ka käkrä ’käyrä, väärä’,
käkristyö ’käyristyä, köyristyä, taipua, kumartaa’
= lpN gæw |re ’suksisauvan sompa’, g5∞æwrâs
’vino, käyrä’, In kevri ’suksisauvan sompa’, Ko
ke´vr#e (Kld T) ’sompa, pyöreä (sompamainen)
verkon kives’ (tähän kai myös E gievrie, R (LÖ)

J 530

kevre ’noitarumpu’). Sm käyrä sanan merk.
’verkon koho; verkon, kulteen paino’ (Pohjanm
Peräp Länsip) kaiketi < lp.
Deskr. sanoja, joihin vrt. sm käk(k)ärä, keuru,
köyry.
Qvigstad 1881 Beiträge 11, 69, 80 (sm ~ lp), Wiklund 1896
SUST 10 147, 182, Ojansuu 1913–15 FUFA 13 10 (? ka),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 68, Räsänen Vir 1947 172 (~
turk), T. Itkonen 1957 Suksisan 112, SKES 1958 264.

käyttää (Agr; yl.) ’anwenden, gebrauchen;
bringen; antreiben (Motor); gären lassen’,
käyttäytyä (Lönnr 1874), ? käyttyä, vrt. Agr
kieutyxes (o: käytykses) ’käyttäytymisesi’, käytös
(LPetri 1644), käyttö, käytäntö (Keckman 1834),
käyte ~ ink käüttÜJa | ka käytteä ’käyttää; viedä,
kuljettaa; pitää käynnissä’, käyttö ’käyte, hiiva’,
käytös ’käyttäminen, käytössäolo; (uud.)
käyttäytyminen (< sm)’ | ly kävutada ’käyttää,
saattaa ja palauttaa’ | ve kävutada ’astuttaa’ | va
t«säütez ’hiiva’ | vi käitada ’käyttää, kuljettaa’,
murt. käites ’vierre’ | li käC utq, kÜJaC tq ’taluttaa,
kävelyttää’.
Johdoksia v:stä käydä, ks. tätä.
Lönnrot 1854 Enare 233 (sm ~ lp g5∞ævâtit ’käyttää’),
Hakulinen Vir 1965 25–26 (käyttäytyä, käytös). Lisää
kirjallisuutta s. v. käydä.

kääkkä (yl. puhek., hajat. murt.) ’vanha raihnainen
ihminen, rähjä; (Lönnr 1874) joka paikan
nuuhkija, kähmijä / (pej.) alter kränklicher
Mensch; Schnüffler’, kääkkänä id., murt.
kääkkään ’köyryyn’, kääkällään ’pitkällään’,
kääkki (murt. myös) ’kasa, läjä, möykky,
möhkäle; pieni heinäruko’ ~ ink kÜJakätä
’viivytellä, kuhnailla’ | ka keäkky ’paakku,
kokkare, kakkara’, keäkistyö ’käpristyä’,
keäkötteä ’kyhjöttää’.
Deskr. sanoja.
kääkä (Europ 1853; LaatKarj, paik. PKarj
KPohjanm) ’oven kahva / Türgriff’, kääkkä
(Eurén 1860; harv.) id., käävä (Polvijärvi)
’(padan, sangon tms.) sanka’ ~ ka keäkä, skeäkä
’oven ripa’ | ly kiäg((e) (mon. kiägäd) id. | veP
ƒkäga, ƒke7gä, 7gäga, ƒtäga id.

SSA

< ven tjága ’veto(voima), ilmaveto; oven
kädensija’ (tjágaƒt ’vetää, hinata’).
Ujfalvy 1875 Essai 78 (sm ~ ve), Ojansuu Vir 1917 115
(lastenk.; ♦ käsi; + ka; ka sk- analoginen), SKES 1958 264 (+
ly; ims > ven); Posti Vir 1967 196–99 (ims < ven).

kääli1 (Lönnr 1874; ISatak PHäme Pohjanm Savo
PKarj Kain Länsip) ’syy, syyllisyys, virhe; todiste,
kanne; epäluulo, huono maine / Ursache, Schuld,
Fehler; Beweis, Anklage; Verruf’, käälätä
’jäävätä todistaja; kieltää, panna vastaan; toimia
kierosti; moittia, halventaa’ ~ kaP (< sm) keäli
’viha, juoru’
< nr skäl ’syy, virhe’.
Lönnrot 1874 SRS 1 861 (< ruots), Karsten 1936 FmS 4
540.

kääli2 (Lönnr 1874) ’holkka, lovi, uurre /
Hohlkehle’, käälätä (paik. EPohjanm) ’varustaa
puutyö koristeleikkauksin; tehdä jtak
huolellisesti, hyvin’
< nr käl ’holkka, lovi, uurre; haravan pää,
jossa piikit ovat; auran, sahran puuosa’, käla
’holkata, uurtaa, kovertaa’.
Lönnrot 1874 SRS 1 861 (< ruots).

kääly (1886; EPohjanm, paik. PSatak) ’pieni
aitaus, laidun, pelto / Gehege, Weide, Acker’
< nr murt. Sm gälo, gäle (< gärde) ’aitaus’.
Chydenius Vir 1886 99–100, Saxén 1905 Bidrag 53.

käämi (Jusl 1745; laajalti itämurt., PSatak
PHäme) ’sukkulaan pantava puola / Weberspule’,
käämy ’id. (paik. Peräp Länsip); käärö, tukko
heiniä, villoja; taikinapötky tms.’, käävi
(KarjKann LaatKarj) ’käämi, lankapuola’, käämiä
’kääriä käämille’ ~ ink kÜJamü, kÜJavü ’puola, joka
on kangasta kudottaessa sukkulan sisässä’ | ka
keämi id., keämie ’käämiä’ | ly kiämi, kiäm (g. un, -ün) ’käämi’, kiämütä, -üttädä, –uttada
’käämiä’ | ve ƒkäm (g. -in, -un) ’käämi’, kämda,
kämita ’käämiä’ | va t«sÜJavi, t«sÜJave, (Kukk) kÜJavü
’käämi’ | vi kääv (g. -i), murt. kääve id.
todennäk. < mven *cvev¥ı t. vielä vanhempi
*kvev¥ı ’käämi’. — Tähän liitetyt etäsukukielten
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sanat (lp gâbme ’sulan kynä’, votj gum{i ’olki,
ruoko, putki’, syrj gum id.) eivät äänt. syistä sovi
ims sanan vastineiksi.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 114 (sm ~ vi), Ojansuu Vir 1909
25, Setälä 1912–14 FUFA 12 4 (+ va), Ernits 1917 EKirj 12
130 (vi < mven), Ojansuu 1918 KAÄH 61 (+ ka), Kettunen
1922 LVeHA 1 100 (+ ve), Wichmann 1923–24 FUF 16
189–90 (+ lp votj syrj), Toivonen 1927 FUF 18 189 (ims lp
~ syrj votj ostj), FUV 1955 86 (lp perm ostj ~ ? sm),
Toivonen 1956 FUF 32 26–27 (ostj < syrj), E. Itkonen 1956
UAJ 28 70 (sm ei äänt. sovi lp sanan vastineeksi eikä
kumpikaan niistä perm kielten sanan vastineeksi), SKES
1958 264 (ims ~ ? lp ? votj ? syrj), Posti Vir 1959 207–09
(ims < mven *cvev¥ı), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 82 (sm ~
votj syrj), Plöger 1973 RL 85–86 (ims < mven *kvev¥ı ),
Vahros 1974 Sananj 16 163 (samoin), EEW 1982–83 1156.

kääntää (Agr, myös kielistä; yl.) ’(um)wenden,
(um–) kehren, drehen; übersetzen’, käänne,
käännös, (kielen) kääntäjä (Raam 1642), kääntyä,
kääntymys (usk., LPetri), käännynnäinen (Ahlman
1865), käännyttää (usk., Eurén 1860) ~ ink kÜJantÜJa
’kääntää, kiertää, kääriä’, kÜJantüä | ka keänteä
’kääntää, muuttaa’, keännös ’käännös’, keäntyö
’kääntyä, muuttua (myös mieli, sää)’ | ly kiät(t)ä,
kietta ’kääntää, vääntää, kaataa’, kiändüdä,
kienduda ’kääntyä, kaatua’ | ve ƒkäta, kätä
’kääntää, kääriä; muuttaa (mielen, sään)’ | va
t«sÜJantÜJa, (Kukk) kÜJantÜJa ’kääntää’, t«sÜJantüä ’kääntyä’ |
vi käänata, E käända ’kääntää, taivuttaa’,
käändida ’kääntyä, taipua’, käänd (g. käänu),
kään (g. –a, -i) ’käännös, käänne, mutka’, kääne
(g. käände) ’käänne’ | li (Sal) ƒkenn, ƒkänn ’kiertää,
kääntää; taipua’ (sm > lpN gæn |det ’väännellä
(toisen sanoja)’, g%endut, gen |dut ’kääntyä, tulla
kääntymykseen’, In kendi∞d ’kääntää maata’)
? = votj kod«z{in{i, ko«z{in{i ’kääntyä takaisin
(tieltä), poiketa tieltä jhk, kääntyä sivulle’ | syrj
ke«zn{i ’poiketa, kääntyä’. Nämä vastineet ovat
äänt. syistä epävarmoja.
Ganander 1786 NFL 1 364a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 131 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 88 (+ ve), VW 1
1874 73 (+ li lpIn), Wichmann 1901 WotjChr 73 (+ votj
syrj), Toivonen 1928 FUF 19 109 (+ ka), Nielsen 1929
Lærebok 3 74 (lpN < sm), Kiparsky 1946 FUF 29 78 (+ ly),
SKES 1958 264–65, Hakulinen 1969 SSK 95–96 (sm
kääntyä jne. heng. merk:ssä käännöslainoja), EEW 1982–83
1153, Häkkinen 1987 ES 138, UEW 1988 651.
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kääpiö (Europ 1853; yl.) ’Zwerg’, murt. kääpelö,
kääpiäinen, kääp(p)ä, (Lönnr 1874 myös)
kääperö, kääpö, kääpönen ’kääpiö; saamaton
tuhertaja’, murt. kääpettyä, kääpistyä ’jäädä
lyhytkasvuiseksi, kuivua, käpertyä, laihtua,
heiketä’ ~ ka keäpistyö ’(vanhuksesta:) tulla
kumaraksi ja kuivaksi’ | vi murt. kääp-: kääpjalg
’nelijalkainen ilkeä tonttu, joka hämärän aikana
kuljeksii ympäri’, kääbas ’haamu’, kääbus, keabus
’avuton, surkuteltava, pieni, vanha’ | ? li kÜJabqz
(mon. kÜJabqd) ’lehtokuusama’.
Mahd. sanan kääppä (ks. tätä) johd:ia; ainakin
sanan mytologinen merk. voi liittyä tähän hautaa
t. hautakumpua tarkoittavaan sanaan, mutta
pohjimmiltaan kyseessä kai on deskr. sanue.
Tunkelo 1914 SUST 35:17 30–31 (sm ~ vi), Toivonen 1923
Suomi 5:2 372, Kettunen 1938 LivW 178 (? li ~ sm vi),
Loorits 1957 Grundzüge 3 86, SKES 1958 265, Vilkuna
Kotis 1965 94, EEW 1982–83 1151.

kääppä (paik. VarsSm ISatak LounHäme), kääpä
’pellon keskelle jäänyt viljelemätön mäki,
kivikasa, tulvaveden ympäröimä saareke, mätäs /
unbebauter (Stein)hügel mitten im Feld,
Steinhaufen, von (flutendem) Wasser umgebenes
Stückchen Land, Bülte’, kääpäs (KPohjanm)
’korkeahko mätäs suolla t. niityllä; (harv.) kalojen
kutupaikaksi tehty turo’ ~ ve käp (mon. käpud)
’(vanhanaikainen) hauta, hautakumpu’, käpi«sƒt
’vanha hautapaikka’ | va t«sÜJappä, (Kukk) kÜJappä
’hautakumpu’ | vi kääbas (g. kääpa), kääp (g.
kääba) ’(hauta)kumpu, kiviröykkiö’, kääbus
’kivikasa, kivikko’
joko ? < baltt, vrt. liett kãpas ’hautakumpu’,
(mon.) kapahı ’hauta, hautausmaa, kalmisto’, latv
kaps ’hauta’, (mon.) kapi ’hautausmaa’
tai ? = vogE I L käp, P kap ’kumpu’.
Ahlqvist 1856 WotGr 131 (va ~ vi), Tunkelo 1914 SUST
35:17 30–31 (sm ~ vi), Kettunen 1922 LVeHA 1 39–40 (+
ve), *Toivonen 1923 Suomi 5:2 372–74 (ims joko < baltt
tai = vog), Kalima 1936 BL 53, 126, FUV 1955 86–87 (?
vog), SKES 1958 265, *Vilkuna Kotis 1965 92–95, EEW
1982–83 1151, UEW 1988 138 (sm vi ? vog).

kääpä (Jusl 1745; yl., paik. kääppä) ’puun pahka,
sienikasvain koivun (t. muun puun) rungossa /
Porling’ ~ ink kÜJapä, kÜJappä ’koivun kääpä (taulan
aines)’ | ka keäpä id.
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kääriä (Agr; yl.) ’kietoa, kiertää; päällystää,
verhota / ein-, um-, auf-, auswickeln’, kääre,
kääryle, käärö ~ ink kÜJariä ’kääriä, keriä’ | ka
keärie ’kääriä’ | ly kiä/ridä | ve kä/rda, kä/rdä | va
t«sÜJariä | vi käärida id. (sm > lpN gærro
’kangaskäärö’)
= lpT k‰ı´rred (kieram) ’keriä, kääriä’ | ? ostjI
käri-, E kärqj-, P kar¥ı- ’kääntyä, pyöriä ympäri’.
— Ims sanuetta on arveltu myös germ lainaksi tai
toisaalta deskr. sanaksi, vrt. keriä, kieriä.
Wiklund 1896 SUST 10 187 (sm ~ lpT), Kettunen 1922
LVeHA 1 258 (+ ve vi), SKES 1958 265 (+ ka ly va ? ostj),
EEW 1982–83 1155 (deskr.?), Koivulehto Vir 1983 547–48
(ims ? < germ), UEW 1988 147 (ostj ~ sm kieriä jne.;
kääriä ei tähän).

käärme (Agr; yl.) ’Schlange’, rinn. kärme(s) ~
ink kÜJarme | ka keärmis, keärme ’käärme’ | ly
kiärmeh | vi murt. kärm, kärv id. | li k‰ıermqz
’puutoukka’ (sm > lpN g5∞ærbmâ«s (E Pi Lu T)
’käärme’)
< baltt, vrt. liett kirmìs, ki˜rminas ’mato,
käärme’, latv cirmenis ’mato, toukka’.
Thunmann 1772 Untersuch 90 (sm ~ baltt), Lindahl &
Öhrling 1780 LL 188 (sm ~ lp), Lindström 1859 KeltGerm
23 (sm ~ liett), Thomsen 1869 GSI 48 (sm < baltt),
Thomsen 1890 BFB 188 (+ ka; ims < baltt; li < latv; lp <
sm), Kalima 1936 BL 125, Raun 1939 EKeel 18 155 (+ vi
murt.), SKES 1958 265, Kettunen 1960 SUST 119 26 (+
ly), Suhonen 1984 Juuret 209.

käärti (paik. länsimurt.), käärtti ’lahja,
(ruoka)tuliaiset, kotiinviemiset; mytty, paketti /
Geschenk, Mitbringsel; Bündel’, käärtijyvät (Gan
1786) ’verojyvät’ ~ vi keert, käärt ’vero; muona,
rehu (hevosen)’
< nr gärd ’vero; lahja’, mr gärS ’teko, työ;
vero, maksu’ = mn ger∂, nt gærd id.
Renvall 1823 SSK 1 255 (= käärti ’kaskimaa’ (ks. käärtti);
< ruots gärd), SKES 1958 265 (< nr gärd ’vero, lahja’),
Mägiste 1960 SvE 15 118 (vi < nr).

käärtti (IUus KaakkHäme), rinn. käärt(t)y,
käärttö ’pieni pelto (esim. metsässä), pellon
kulmaus t. reuna; kenttä / kleiner Acker; Ecke od.
Rain des Ackers; offener Platz’, käärti (Jusl 1745;

SSA
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ei murt.) ’toistamiseen kynnettävä ja kylvettävä
kaskimaa’ (annettuun merkitykseen on voinut
vaikuttaa se, että Jusl on pitänyt sanaa v:n kääriä
johd:na, siis eräänl. »kiertomaa»?)
< nr gärde ’aita, aitaus, lohko, palsta’, mr
gärSe ’aitaus, aidattu alue’ = mn ger∂i id.

köli (Lönnr 1874; useimm. murt.), kööli
(Stjerncreutz 1863; Kemi TornLaakso) ’Kiel’ ~ vi
murt. köil ’köli’, (Wied) kYoli ’laivan keula’
(rantamurt. köli ’aluksen kölin päälle pantu
puuantura’ < sm tai nr murt. Sm)
< nr köl (mr kiöl, kiol jne.) ’köli’.

Juslenius 1745 SSC 141 (käärti ♦ kääriä), Renvall 1823
SSK 1 255 (= käärti ’lahja; vero’; < ruots gärd), SKES
1958 265 (< nr gärde).

Schrader 1886 Handelsgesch 54 (sm kööli, kyöli ~ mn
kjölr), Ariste 1933 ERL 71–72 (vi köil < ruots; vi köli < sm
t. nr murt. Sm), Karsten 1943 FmS 9:2 247 (sm köli < nr murt.
Uus köl), SKES 1958 265 (sm ~ vi murt. kYoli; vi murt. köli
? < sm).

kääsit ks. kiesi.
kääsy (paik. KPohjanm) ’häkä, höyry /
Kohlenoxyd, Dampf’, kääsä (paik. Satak) ’häkä,
höyry, savu’
rinnakkaismuotoja sanasta kaasu, ks. tätä.
kääty (tav. mon. käädyt; Sorol 1621; LounSm
Häme, paik. itämurt. Pohjanm) ’kaulaketju /
Halskette’
< vur kedia, mmr kädhia < kas kede << lat
catena id. Vrt. ketju.
Renvall 1823 SSK 1 255 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 88
(sm < vur << lat), Karsten 1943 FmS 9:2 247, SKES 1958
265.

köhä (Jusl 1745; yl.) ’yskä / Husten’, köhiä,
köhätä, köhistä, köhinä ~ ink köhä ’yskä, köhä’,
köhh‰ıä ’yskiä’ | ka köhä ’yskä; (hevosen)
pääntauti’, köhie ’köhiä, yskiä’ | va t«söhä ’yskä’,
t«söhiä ’yskiä’ | vi köha ’yskä, köhä’, köhida
’yskiä, köhiä’ | li kieC uv ’yskä’, kieC utq ’yskiä’.
Onomat. sanoja.
Ganander 1786 NFL 1 468a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
133 (sm ~ vi va), Setälä 1890–91 ÄH 272 (+ li), SKES 1958
265 (+ ve köhkitada ’yskiä (kovasti)’).

kököttää (Gan 1786; yl.), istua k. ’hocken’ ~ ka
kökötteä ’kököttää, jököttää’ | ly kököttädä, i«st%u
kököttäu | ve kökötädä ’(istua) kököttää’.
Deskr. sana.
Kettunen 1922 LVeHA 2 24 (sm ~ ve), SKES 1958 265 (+
ly; arveltu, että tähän kuuluisi ehkä myös sm murt. kökkä
’naisten kehruuistujaiset’).

kölleri (Schr 1637; etup. Satak), költeri (Jusl
1745; paik. länsi- ja itämurt.) ’nahkahaarniska
(vanh.); lammasturkki; vanha kulunut vaate;
paksu ja jäykkä kangas (murt.) / Lederharnisch;
Schafpelz; alter abgenutzter bzw. dicker steifer
Stoff’
< vur köller, kyller, mr koller
’nahkahaarniska’ (< as köller id. < ransk collier
’kaulavitjat, kaulapanta’).
Renvall 1823 SSK 1 256 (sm ? < ruots), Karsten 1909 IF 26
248–49 (sm < as), Streng 1915 NRL 88 (sm < vur köller,
kyller), Karsten 1943 FmS 9:2 248 (sm < mmr koller),
SKES 1958 265.

kölli (Gan 1786; KaakkHäme itämurt.), költti
(JuslP, Gan; paik. länsi- ja itämurt.), keltti (Lönnr
1874; etup. Satak) ’arvonimi; liikanimi; sukunimi
/ Titel; Beiname; Familienname’
< nr mr sköld ’kilpi’.
JuslP 163a (sm költti ? < ruots sköld), Renvall 1823 SSK 1
256 (samoin), Forsman (Koskimies) 1894 Suomi 3:10:1 106
(sm költti, kölli nähtäv. < ruots sköld), SKES 1958 265 (myös
sm keltti < ruots).

kömmähtää ’hätkähtää, liikahtaa / aufschrecken,
sich bewegen’, kömmähtyä (LönnrLis 1886)
’hämmästyä, pelästyä’, kömmämystyä (LönnrLis)
’hämmentyä’ (kaikista sanoista hajat. länsimurt.)
~ ve kömbi«studa ’kangistua’. Huom. myös
kömpelö. Vrt. kompastua.
SKES 1958 265.

köngäs1 (JuslP, Gan 1786; Kain Peräp
TornLaakso) ’jyrkkä vesiputous / Wasserfall’
< lpN gæwnes -w |gna- (In Ko T) id.

SSA

Setälä 1912–14 FUFA 12 10 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1948
SmLp 1 99 (sm < lp), SKES 1958 266.

köngäs2 (etup. VarsSm) ’mäennyppylä, kunnas,
töyräs, kangasmaa / (kleine) Anhöhe, Hügel,
Heide’ ~ vi köngas, küngas ’kumpu, kumpare,
kunnas, töyry, kukkula’.
könsikkä (LönnrLis 1886; hajat.), rinn. köntsikkä,
könsikäs, köntsikäs, pojan k. ’laiska ja itsepäinen
poika / fauler u. eigensinniger Junge’, vrt. ve
(priha-) kön«z ’poikanulikka’.
Deskr. sanoja.
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sanat ehkä erikseen lainattu, virossa mahd. myös
as vaikutusta.
Renvall 1823 SSK 1 256 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
88– 89 (+ vi), Kettunen 1938 LivW 179 (li < vi), SKES
1958 266.

köröä (LönnrLis 1886; KarjKann) ’ajaa, ajella /
fahren’: ajaa köröä; köröttää (Gan 1786; useimm.
murt.): ajaa köröttää, maata köröttää; körötellä ~
ka körähytteä: ajoi körähytti; (run.) körötellä:
ajoa t. itkie köröttelevi; vrt. myös sm interj. körö:
körö körö kirkkoon.
Deskr. sanontoja, joiden pohjana ehkä nr köra
’ajaa’.

Kettunen 1922 LVeHA 1 90, SKES 1958 266.
Setälä 1912–13 FUF 13 396, SKES 1958 266.

köri (Eurén 1860; KPohjanm) ’piimä (viilin alla)
/ Sauermilch’
< nr murt. skyr, skör id. (vrt. skära sig ’piimiä,
juosta’).
Saxén 1910 StNF 1:3 115, Setälä 1912–13 FUF 13 397,
Karsten 1936 FmS 4 540, SKES 1958 266.

körteli (Gan 1786; Hailuoto), k.-vyö ’solkivyö /
Schnallengürtel’
< nr gördel ’vyö’.
Ganander 1786 NFL 1 470a (sm < ruots), Renvall 1823
SSK 1 256 (sm < ruots), SKES 1958 266.

körtti (Schr 1637 Skörtti; laajalti murt.) ’lyhyen
jakun vyötäisten kohdalla oleva halkio t. laskos;
heränneiden (takaliepeestä laskostettu t.
halkileikattu) jakku / Schlitz od. Falte an der
Jackentaille; Jacke der Pietisten’, merk. paik.
myös ’hame, (karkea värillinen) alushame;
(naisten) röijy; esiliina; puolivillainen
pukukangas’, körttiläinen ’herännyt’ ~ vi kört (g.
kördi), körtsik, körsik, kortsik ’hame, värillinen
alushame’, E kört (g. kördi) ’laskos, ryppy’, körts
(g. -o) id. (vi > li Sal ƒkört ’hame’)
< nr skört ’nutun, takin alaosa, lieve, hännys’,
(Pohjanm) skört-folk, skörtare ’heränneet,
körttiläiset’, vanh. skörte ’esiliina, lyhyt hame,
verho’, mr skörta ’lieve, panssarin lieve, se osa
varustuksesta, joka peitti alaruumiin,
vatsanpohjan’ (< kas schorte ’esiliina, -vaate;
alaruumista suojeleva panssaripeite’). Sm ja vi

köyhä (Agr kieuhe, keuhe; yl.) ’arm’, köyhtyä ~
ink köühä ’köyhä; huono’ | ka keyhä ’varaton,
köyhä’, keyhtyö | ly ƒköuh, köuh, ƒkeuh, keuh,
köühü, ƒköühtüdä, ƒkeuhtuda | ve ƒköuh ’heikko,
huono; köyhä; vaivainen’, ƒköuhtuda, ƒkeftuda
’huonontua, heiketä (esim. sairas)’ | va t«söühä
(keühä < sm murt. Ink) | vi kehv (g. -a) ’kehno,
niukka; köyhä, vähävarainen, varaton; heikko,
huonokuntoinen’, kehvuda ’köyhtyä’ (sm > lpR
kähe, köwe, E giehvie, Lu kieh%e, kÜJah%e, kÜJaf%e, N
g∞%æfe, In kieyhi ’köyhä’)
todennäk. < germ *skeuha- (< *skeuhwa-):
ags sc%eoh, k-engl schey, sh%‰y, engl shy, mys *scioh,
kys schiech ’arka, pelokas’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 187 (sm ~ lp), Lindström
Suomi 1852 53 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 133 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 90 (+ ve), Genetz 1877 KL 12 (+
ka), Setälä 1890–91 ÄH 292 (lp < sm), Kettunen 1915
Suomi 4:15 16 (va keühä < sm), Turunen 1950 SUST 99
106 (+ ly), SKES 1958 266, Posti 1973 FUF 40 165–68
(ims < germ).

köyry (Gan 1786; yl.) ’gebückt, krumm’,
köyryselkä (JuslP), köyrä (ChrLenqv 1782),
köyriä, köyristää (Agr), köyristyä, köpristellä
(Gan) ~ vi köber (g. köbru) ’nystyrä, nystermä’, E
köbr (g. –o) ’kyttyrä’, ennast köpro kiskma
’käyristyä, koukistua’.
Deskr. sanoja.
SKES 1958 266, EEW 1982–83 1156.

SSA

köysi (Agr; yl.) ’Seil’, köyttää ~ ink köüs | ka keysi,
keytteä | va t«seüttÜJa ’köyttää, sitoa’ | vi köis (g.
köie) ’köysi’, köita ’köyttää, sitoa’ | li kieu«z (mon.
k‰ıedqd, k‰ıedud) ’nuora, köysi’
= lpIn kiev∞da (Ko Kld T) ’nuotan vetoköysi’,
R keutet ’vetää köydellä venettä vastavirtaan’, Pi
giewdâtit ’vahvistaa köyttä liittämällä siihen uusi
säie’ (? < sm). Seuraavat nähtävästi toisiaan
vastaavat sanat kuulunevat myös tähän: tvserL kql,
I kÄql ’kädensija, sanka, ripa (et. ovessa; usein
nuoraa, mutta myös puu- t. rautasanka, -kahva)’ |
votj kal ’nuora, side; kahva, ripa, korva’ | syrj k(el
’köysi, nuora, side’ | vogE kÜJalqw, I k^ﬁolqj, L k5alqj,
P ko5al{ig ’köysi, nuora’ | ostjE ketq ’remmi, hihna’,
P kel ’id.; nuora; nauha; (ongen) siima;
(kontin)viileke’, kol ’nuora; remmi, hihna’.
Ganander 1786 NFL 1 472 (sm ~ vi), Boller 1853 SbAW 10
55 (sm ~ vi), Hunfalvy 1864 Reg 295 (+ vog), Budenz 1867
NyK 6 392 (+ li lpR syrj), MUSz 1873–81 243–44 (+ ostj),
Setälä 1890–91 ÄH 129 (+ ka), Setälä 1896 NyK 26 391–
92 (+ votj), Äimä 1906 SUSA 23:25 9 (+ lpIn), Wichmann
1914–22 FUF 15 33 (+ tvser), Kettunen 1915 Suomi 4:15 15
(+ va), SKES 1958 266 (+ lpPi; tvser perm ja obinugr myös
mahd.), UEW 1988 135 (sm lp tvser epävarmoja).

kööri ks. kuori1.
köötti (LönnrLis 1886), kööti (Muonio)
’muikkuverkko / Maränennetz’, köti-verkko (JuslP,
Gan 1786) ’maivaverkko (Tornionjoessa)’
< nr sköt ’jata; hailiverkko’, mr sköte id.
Ganander 1786 NFL 1 470a (sm < ruots), Lönnrot 1886 Lis
82, SKES 1958 266.
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