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raadella (Agr; laajalti murt.) ’repiä palasiksi / zerreißen, zerfleischen’, johd. raatelija (Agr) ’raatelija;
rosvo’, raatelu, yhd. raateluhammas.
Johd. sanasta raato (ks. tätä). Merk:issä ’työskennellä (kovasti, esim. kansanr. »mitä sulho raatelevi»); kaataa kaskea (paik. itämurt.); leikkiä (paik.
KarjKann LaatKarj)’ selvästi v:n raataa johdos.

lantio’, raCd'Dlq (prs. raCd'Dlqb), (Sal) rüjagl (prs. rüjaglub)
’hakata’ (ims sanat palautuvat asuun *rakja)
= lpN ruow |je (Pi Lu In Kld T) ’eläimen
raaja; teuraseläimen osa’, N ruw |jit (Lu Kld T)
’paloitella teuras; perata lintu (N)’
? < germ *rakja- (»ojennettava») v:stä
*rakjan ’ojentaa’, vrt. nr räcka, ns recken id.

Juslenius 1745 SSC 298 (samaa pesyettä kuin raato), Ganander
1787 NFL 2 439 (~ raataa), SKES 1962 708 (s. v. raataa).

Qvigstad 1881 Beiträge 104 (sm ravio ~ lp), Thomsen 1890
BFB 44 (sm raaja ~ li), Setälä 1890–91 ÄH 151 (+ ka roagie
’ravi’, ve va, vi raiuda), *Toivonen Vir 1942 245–47 (+ ka
roakie ’raaja’, ? vi rai (euf.?)), Tanning 1959 ESA 4 168–72 (+
viE rag(j)a), SKES 1962 699–700, T. Itkonen Vir 1982 136 (<
germ), EEW 1982–83 2391 (vi rai ? ~ sm raaja), 2395–96 (vi
raiuda ~ sm raajoa), Liukkonen 1999 SUST 235 110–12 (<
baltt *rankj®a, vrt. liett. rankà ’käsi’).

raadollinen (Agr radho(i)linen, rado(i)linen, raadholisen akk.; kirjak.) ’viheliäinen, kurja; syntinen
/ elend, erbärmlich; sündig’, raadollisuus.
Sanan merk. vanhimmassa kirjakielessä on
ollut ’maanpakolainen, koditon, kulkuri’; se on
johd. sanasta rata (ks. tätä), ja alkuperäinen muoto
on
ollut
Agr:llakin
useimmiten
esiintyvä
rado(i)llinen. Merk:n ’kurja’ kautta sana on
assosioitunut s:iin raato, mikä on aiheuttanut myös
1. tavun a:n pitenemisen. Vastaava merk:n kehitys
’maanpakolainen’ > ’kurja’ on tapahtunut myös
esim. saks sanassa elend (sekä nr eländig id.,
elände ’maanpakolaisuus; kurjuus’ < as).
Koskimies Vir 1936 121–23 (♦ rata), Rapola 1953 Rr 62,
SKES 1962 699.

raahata (1799; melko yl., ei Peräp Länsip) ’vetää
perässään; retuuttaa, kuljettaa jtak vaivalloisesti; laahata / hinter sich her ziehen, schleppen; etw.
mühsam transportieren; sich schleppen’, traahata
(Gan 1787; EPohjanm, paik. Häme LounSm) id.,
johd. raahautua
< mr dragha, nr draga, dra ’vetää’; sana sisältää
myös deskr. vivahteita, joihin viittaa v:n raahata
merk. murt. (paik. Savo) ’kulkea raskaasti,
rämpiä’ sekä johd:t raahuta, raahustaa id. Vrt.
myös laahata.
Ojansuu 1907 NphM 9 93 (sm traahata, raahata < mr), SKES
1962 699 (samoin, vrt. myös laahata).

raaja (Agr raadhioista mon. elat., raiain g.; melko
yl.) ’Gliedmaße’, merk. murt. (paik. PKarj PSavo
Kain PSm) myös ’teuraseläimen osa’, yhd. ylä-, alaraaja, etu-, takaraaja, (ks. erikseen) raajarikko,
johd. raajoa (Kymenl PSm, paik. PKarj) ’paloitella
teuraseläin; hakata, ruhjoa’, raajas (paik. VarsSm)
’teuraseläimen neljännes; lapa, reisi’ ~ ka roakie
’(teuras)eläimen takaraaja; ravi’ | ve ragj: joks(eb
ragjal ’juoksee ravia’ | va rad'joa ’hakata’ | vi raiuda
’hakata (irti)’, E rag(j)a ’(sammakon) reisi’, (Wied)
rai, mon. raiad ’kivekset’ | li raig®a ’kinkku; reisi;

raajarikko (VR 1644; Agr raiarickot mon.; murt.
harv. tai uud.) ’Krüppel’.
Ilm. käännöslaina < ruots, vrt. mr lemmalöös,
lima löster, limlästadher, nr lemlästad id. (lem
’jäsen, raaja’, mr læsta ’vamma’). Jälkiosan
valintaan on voinut vaikuttaa alkusointu, ja sitä on
vielä tehostanut ruots sanassa oleva vastaava ilmiö.
Sana lienee sm murteisiin
levinnyt
lähinnä
kirjakielen välityksellä. Vanh. kirjak. kirjoitusasu
(raja) johtunee osittain ortografian vakiintumattomuudesta, mutta murteisiinkin levinnyt äänneasu rajarikko kielii myös assosioitumisesta huonokuntoisuutta ilmaisevaan sanaan raja (ks. raja2). —
Sm > ink r®ajarikko, rajarikko ’nivusvaivainen’
(merkitykseen on vaikuttanut vi koillmurt. sana rajasimed ’nivuset’, joka kuuluu raaja-pesyeeseen) ja
lpN raggj#erik |ko (Lu) ’raajarikko’.
SKES 1962 700 (s. v. raaja; sm > lp), Hakulinen 1969 SSK
142–45 (käännöslaina).

raajata
(TornLaakso), raajia (osin Peräp
Länsip) ’toimittaa, varustaa (matkaan); touhuta,
puuhailla / (für eine Reise) ausrüsten; geschäftig
sein’, raaju ’kunto, järjestys, korju (Lönnr 1880;
paik. PKarj Kain); myötäjäiset (TornLaakso)’
< lpN r®aggjât (E U Pi Lu In Ko) ’panna kuntoon,
järjestää;
huolehtia jstak;
antaa myötäjäisiä’,
raggjo ’järjestys, hyvä kunto; raivaus, (heinän)
korjuu; myötäjäiset’.
Qvigstad 1881 Beiträge 100 (sm ~ lp), SKES 1962 700 (sm <
lp).

raaka1 (Agr; yl.) ’roh; unreif, -gar; grob, brutal’,
yhd. raaka-aine, johd. raakile, raakalainen, raakimus, raaistua, raakuus ~ ink r®aka ’kypsymätön,
raaka’ | ka roaka id. | ve rag (mon. ragad) ’villi’ |

2 (taiton koevedos)
va r®aka ’kypsymätön, raaka’ | vi raag (murt., Wied)
’raaka’, yhd. raagnahk ’käsittelemätön nahka’, raagmaa ’muokkaamaton maa’, murt. raagane, raagne
’puolikypsä’ | li r5ogq-m‰ıez ’raakalainen’
< sk *hr®awa- (kgerm *xr5ewa-), vrt. mr r®a(r), nr
rå, mn isl hrár, mas hr®a, mys r5o, ns roh ’raaka’, engl
rough ’karkea’. Rinnastus ei ole äänteellisesti aivan
ongelmaton, mutta tarkka semanttinen vastaavuus
puhuu lainan puolesta.
Moller 1756 Beskr 159 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 2 402 (sm
~ germ), Thomsen 1869 GSI 142 (sm ~ vi; < germ), Setälä
1912–13 FUF 13 433 (< germ), Kettunen 1938 LivW 344 (+
li), SKES 1962 700–01 (+ ka ve va).

raaka2 ’maston vaakasuora osa (Schr 1637 raka;
Loun- ja KaakkSm rannikko); salko, riuku, vapa
(Martti n. 1580; LounSm EPohjanm); varsta
(KarjKann Ink) / Rahe; Stange, Rute; Dreschflegel’,
yhd. raakapuu, raakapurje ~ ink r®aka ’varsta’ | ka
roaka ’riuku, salko, vapa; lehdetön puu; laiha
(ihminen, eläin)’ | ly ruag (mon. ruagad) ’onkivapa,
salko, seiväs; karvaton, harvakarvainen (esim.
häntä)’ | ve rag ’lehdetön puu; vapa, seiväs’ | va r®aka
’risu, hako’ | vi raag ’risu, lehdetön oksa’, raaguda
’varistaa, pudottaa lehtensä’ | li r5ogqz (mon. r5ogqd)
’risu, varpu; risukko’
< germ, vrt. mn rá, nn raa, murt. råg, mr raa, nr
rå ’aluksen raakapuu; salko, riuku’; osin mahd.
myös < nr murt. raga ’kuiva, kitulias puu’.
Ganander 1787 NFL 2 439a (sm ~ vi), Thomsen 1869 GSI 142
(+ li; < germ), Setälä 1906 SUSA 23:1 37 (vrt. myös nn raage
’riuku’), Kettunen 1940 SmMurt 3 86 (+ ka ve), SKES 1962
701 (+ ly va; < germ t. sk, osin myös mahd. < nr rage, raga).

raakata1 (Gan 1787; laajalti länsimurt.) ’ajaa
partansa / sich rasieren’
< nr raka sig id., raka ’kaapia kokoon (esim. tuhkaa uunista)’ (nt rage, kas raken id.); samasta ieur
juuresta *reg- kuin s. v. raaja main. v. *rakjan,
nr räcka ’ojentaa’. — Sm murt. raakata (paik.
KaakkSm) ’hangata, raapia, repiä’ on varmaankin
tästä erillinen, raapia v:n pohjalta syntynyt deskr.
sana.
Renvall 1826 SSK 2 105 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
420, SKES 1962 701 (myös itämurt. sanat kuuluvat tähän).

raakata2 ’hylätä’ ks. raakki1.
raakki1 (Europ 1853; itämurt. Kymenl KPohjanm,
paik. Häme PPohjanm) ’laivan hylky; hylätty, kelpaamaton (ihminen t. esine) / Wrack; ausgemusterter
od. untauglicher Mensch od. Gegenstand’, rinn.

(p)raaki (eri tahoilla länsimurt.) ’hylky; kelvoton’,
raakata ’hylätä, heittää pois’ ~ ink r®akki ’raato;
romu, hylky’ | kaP roakki ’raakki, käyttökelvoton
esine’ (kaiketi < sm) | va (Must) r®akki: tVsennär®akki
’kenkäraja’
< ruots, vrt. nr vur mr vrak ’hylky; hylkytavara;
kelvoton’ < kas wrak id., ns Wrack ’laivan hylky’ (as
taholta myös > vi vrakk, (Wied) vraak ’hylky’, praak
’id., kelvoton’), nr vraka ’hylätä’. — Yhd. ruununraakki ’sotapalvelukseen kelpaamaton’ erikseen < nr
kronvrak id.
Akiander Suomi 1845 315 (sm < ruots), Mustonen Vir 1883
180 (va < ven brak ’hylkytavara’), Hummelstedt 1937 FmS 5
244 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 1366 (ruots sanasta), SKES
1962 701–02 (+ ka < sm, vi < as).

raakki2 ’lohikäärme’ ks. draaki.
raakku1 (Gan 1787; Kain Peräp, osin KPPohjanm),
(paik. myös) kraakku ’simpukka; simpukan kuori
/ Muschel(schale)’ ~ ka roakku ’rapu’, kroakku ’helmisimpukka’
ilm. < ven, vrt. ven rak ’rapu’ sekä toisaalta
rákovina ’simpukka, simpukankuori, näkinkenkä’,
rakúVsa, rakúVska id. Sm ja ka sanojen kr-alkuisten
varianttien synty on epäselvä; niihin on verrattu nr
sanoja
kråkbåt
(murt.,
harv.)
’simpukka,
näkinkenkä’ ja krake ’merihirviö’, nn krake ’id.;
mustekala’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 326
(sm < ven), SKES 1962 702.

raakku2 ’padankannatin’ ks. kraakku2.
raakkua (LPetri 1644; laajalti häm- ja itämurt., PSm), kraakkua (paik. länsimurt.) ’vaakkua, rääkyä
(varis, korppi) / krächzen’, rinn. raakua, kraakua id.,
raakku, raakunta ~ ka roakkuo, kroakkuo,
kroakkoa ’raakkua, vaakkua’.
Onomat. sanoja. — LpN rakkot (Lu In Ko Kld)
’raakkua’ ilm. < sm ka.
E. Itkonen Vir 1950 74 (lp < sm), SKES 1962 703 (sm ~ ka;
samanlaisia onomat. sanoja esim. lp nr ja ven).

raamattu (Agr; kirjakielen vaikutuksesta nyk.
yl.) ’Bibel’, vanh. kirjak. myös ’kirja’, johd.
raamatulli-nen,
yhd.
kirkkoraamattu,
raamattupiiri, raamattukoulu, -opisto ~ ink (pühä)
r®amattu ’raamattu’ (< vi) | vi raamat (g. -u) ’kirja’
(sm > lpN rammat (Lu In) ’raamattu’); sm sana
mahd. vi välityksellä
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< mven gramata, gramota ’kirjaimet,
kirjoitus, asiakirja, kirje’ (ven grámota ’asiakirja,
kirjelmä; luku- ja kirjoitustaito’) < kr grámmata
(mon.) ’kirjaimet’ > ’kirjoitus’.
Porthan 1781 OS 4 3 (sm < ven < kr), Ahlqvist 1871 KO 221
(sm vi, li r5ontqz ’kirja, kirjoitus’ < liett latv < sl < kr), Wiklund
1890 SUST 1 102 (lp < sm), Mikkola 1894 SUST 8 109 (sm vi
li < mven < kr), Ojansuu 1916 SKTT 176 (sm < vi), Mikkola
1938 SUST 75 55 (sm < vi < mven, li < latv), Rapola 1943
Suomi 101 143–47, Kalima 1952 SlS 142, SKES 1962 703,
Plöger 1973 RL 151–52, Häkkinen 1987 ES 252, Ikola 1998
Sananj 40 7–24.

raami (Alm 1804; yl.) ’kehys / Rahmen’, kraami
(paik. hämmurt.) id., raamittaa ’kehystää’ ~ ink
r®ami | va (Ahlqv) r®ami | vi raam (g. -i) ’kehys’
< nr ram ’kehys’ < kas rame (ns Rahmen) id. —
Vi sana voi olla myös < saks, va mahd. < sm t. vi.
Itäisissä ims kielissä on a-vartaloisia sanoja (ka
roama ’kehys’, ly rama, ve ram, mon. -ad id.), jotka
< ven ráma ’kehys’ (< saks), samoin lpKo rjœam3a <
ven, lpN r®abmâ (In) ’kehys’ < sk.
Ojansuu Vir 1900 124 (sm kraami < ruots), Cannelin Vir 1926
76 (sm raami < ruots), SKES 1962 704 (+ va ? < sm; vi < saks
t. ruots; ka ly ve lpKo < ven; lpN In < sk).

raamu (Becker 1824; KaakkHäme Kymenl EPKarj
Savo Ink, paik. KSm Kain) ’naarmu, piirto /
Schramme’, raamuke (JuslLis) id., raamia (Eurén
1860; KaakkSm Ink) ’raapia’,
raamaista
’raapaista’, raamuta (paik. KaakkHäme) ’raapia,
naarmuttaa’ ~ ink kr®amia ’raapia’ | ka (harv.)
roamu ’naarmu’ | ? va (Ahlqv) r5oma ’sivalluksen
jälki iholla’.
Vaikutteita ilm. usealta taholta, vrt. etenkin
raapia ja naarmu, mutta myös ven Vsram ’arpi’ ja nr
skråma (vur skrama) ’arpi, naarmu’.
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots skråma), Ahlqvist 1856 WotGr
149 (+ va), Mustakallio Vir 1883 51 (vrt. naarmu; takaheitto),
Neuhaus 1908 Sprachlehre 152 (sm < ruots), SKES 1962 703
(sm > ka; osin omap., osin mahd. < ruots), Vahros Vir 1963 145
(ink ruamu < ven).

raana1

(Gan 1787; PSm Ink) ’haava / Wunde’, tav.
»ampua raanaan», raanata (LönnrLis 1886), raania
(Ink) ’haavoittaa’ ~ ink r®ana, r®ania id. | ka roana
’haava’, roanie ’haavoittaa, satuttaa, raadella’ | ly
ruan((e) (mon. ruanad) ’haava’, rua7nita ’haavoittaa’ |
ve ran (mon. -ad), ra7nita id. | va r®ana ’haava’, (Tsv)
r®ania ’haavoittaa’
< ven rána ’haava’, ránitƒ ’haavoittaa’ (myös lpKo rjœa´nn#e (Kld T) ’haava’ < ven).

Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
147 (va < ven), Lönnrot 1880 SRS 2 328 (sm < ven), Kujola
1944 LyS 366 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 145 (+ ka < ven),
SKES 1962 704 (+ ve lpKo < ven), Nirvi 1971 InkS 470 (ink <
ven).

raana2 ’nostokurki; hana’ ks. kraana.
raani (1860) ’vesikasvi Littorella uniflora /
Strandling’, järviraani, raanilehti id., raaniheinä
(KarjKann Ink) ’niittyleinikki t. muu rohtokasvi’ ~
ka roaniheinä ’rohtokasvi (esim. poimulehti,
sudenmarja, metsäkurjenpolvi)’.
Sama sana kuin raanitauti, raani (Karj) ’syöpä,
sormikoi, luumätä’ (~ ka roani ’luumätä, sormi- t.
varvasnivelen ajettuma, ? reuma, ? syöpä’), jota on
parannettu ko. kasveilla. Taudin nimi raani ja sitä
kautta vesikasvin nimi johtunee taudin hoitoon
käytetystä toisesta lääkeaineesta, hylkeenrasvasta eli
traanista (ks. tätä).
Nirvi Vir 1944 391–93, SKES 1962 704–05.

raanu (Gan 1787; et. KPohjanm PSm ja ymp.) ’villapeite, jonka pohjakudos on puuvillaa t. pellavaa ja
kuviokudos villaa / Wolldecke aus einem Grundgewebe von Baumwolle od. Leinen und eingeschossenen Wollfäden’, murt. (PHäme PKarj, osin
PSavo ja ymp.) myös ’alunen, hevosloimi’ ~ kaP
roanu ’(räsymaton tapaan kudottu) peite;
(kynnys)matto; tuultamisvaate’
< lpN radno (Lu In Ko Kld T), E graanuo (Pi)
’villapeitto, raanu’ (< nn murt. græn(e) ’villapeite,
kotikutoinen matto’ < kas gr5en(e) ’tulipunainen
(väri); jyvänen’ < mransk graine ’punainen kangas,
punainen väriaine’).
Qvigstad 1881 Beiträge 125 (lp ~ sm nn), Thomsen 1890 BFB
242 (lp < sm), Qvigstad 1893 NL 252 (lp < sk), *Vilkuna Vir
1960 281–85 (+ ka; sm < sk (< as); lp < sm), SKES 1962 705–
06 (sm joko < sk (nn murt.) tai < lp < sk; sk sanalle useita selitysmahdollisuuksia), *Sköld 1993 JuhlakOlsson 147–55 (sm
ruots < lp < norj < as < ransk).

raapia (Lönnr 1880; itämurt., paik. Häme Pohjanm),
raappia (Alm 1757; Häme) ’kratzen’, kraapia
(EPohjanm, paik. PSatak), kraappia (Jusl 1745;
LounSm, osin EPohjanm) id., raapaista, raaputtaa,
raapustaa ~ ink r®appia ’raapia’, kr®appia ’id.;
karstata’ | ka roapie ’raapia, kynsiä’, roaputtoa
’raaputtaa’ | va (Ahlqv, prs.) kr®apin, rüjapin ’raavin’,
(Tsv) kr®appa- ’raapaista, raapia; karstata’ | vi
kraapida ’kaapia, kuopia, raapia, raaputtaa,
rapsuttaa’, (Wied) raapida id.

4 (taiton koevedos)
ainakin ositt. < nr skrapa ’raapia’; selvimmin lainoilta
vaikuttavat
raapata
(: raappaan),
raappaista (Salamnius 1690) ’kaapata, riuhtaista’,
johon vrt. myös rapata ’riuhtaista’ < ruots rappa id.
Osin ehkä omapohjaisia deskr. sanoja, vrt. raasia,
raastaa, rapsaa. — LpN rappot (Lu In Ko Kld T)
’kuopia, kaapia, raaputtaa’ joko < sk t. < sm. Ks.
myös krapa.
Renvall 1823 SSK 1 221 (sm kraapia < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 130 (sm ~ va vi), Qvigstad 1893 NL 259 (lp < sk),
SKES 1962 706 (+ ka; osaksi deskr., osaksi < ruots).

raapottaa (paik. Satak PHäme) ’raahata / schleppen’, raapustaa (KaakkHäme ja ymp.) id., raappa
’(esim. traktorin) laahauskauha’.
Deskr. sanoja, vrt. raahustaa (s. v. raahata), riepottaa.

Deskr. sanoja, vrt. raapia ja raastaa.
Yhtymäkohtia on myös s. v. raasu1 main. sanoihin
(vrt. lisäksi raaska ’kulunut, huono’ sekä raiska
’poloinen, raasu’ ja raiskata s. v. raiska).
SKES 1962 707 (sm ~ vi raasida, vrt. raastaa).

raaskia ks. raatsia.
raaspiikki (etup. ISm Kymenl KPPohjanm) ’iso
rautanaula / großer Eisennagel’, traaspiikki (eri
tahoilla länsimurt.) id.
< nr dragspik id. (draga ’vetää’, spik
’naula’; ruots myös > vi raaspiik id.); samaan ruots
sanaan perustuvalla käännöslainalla vetonaula id. on
nykyään ruots sanan tapaan enimmäkseen kuv. merk.
’yleisöä erityisesti houkutteleva nähtävyys tms.’.
SKES 1962 707 (sm vi < nr).

raappa ’kaavin’ ks. krapa.
raari
’harvinainen
(Gan
1787); hieno,
erinomainen (LounSm, osin Häme) / selten, rar;
fein, besondere(r/s)’
< ruots rar id. < kas r®ar ’harvinainen, hieno, arvokas’ << lat rarus ’harva, ohut, hieno;
harvinainen’.
Lönnrot 1880 SRS 2 329 (sm < ruots lat), SKES 1962 706.

raasa (Lönnr 1880; KaakkSm Ink) ’kerta, rupeama /
Zeitpunkt, Mal’, raasu id., raasi (paik. PHäme) ’kerta, tovi, tuokio’
< ven raz (g. ráza) ’kerta, erä’, rázom ’yhdellä
kertaa, yhtäkkiä’ (> ka roasom id.).
Lönnrot 1880 SRS 2 329 (sm < ven), SKES 1962 706–07 (+ ka;
< ven).

raaseli ’harmaahylje’ ks. kraaseli.
raasi (Renv 1826; osin KaakkSm) ’(villa)karsta
/ Wollkamm, Karde’, raasia ’karstata’
ilm. < vi kraas ’karsta’, kraasida ’karstata’ (? <
saks (woll)kratze, kratzen id.; vi myös > nr murt. Vi
kras, krasa id.).
Ahlqvist 1871 KO 73 (vi sm < saks), Ojansuu 1916 SKTT 176
(sm < vi), SKES 1962 707 (sm ilm. < vi).

raasia (Gan 1787; LounSm EPohjanm) ’repiä /
(zer-) reißen’ ~ vi raas (g. -u, murt. -a) ’muru,
hiukkanen’, raasutada ’murentaa’, (Wied) raasida
’riipiä, repiä’.

raassali (Lönnr 1880; EKarj ja ymp.), rinn. raasseli
(Eurén 1860 raaseli), raassova ’välikauppias, kalakauppias / Zwischenhändler, Fischhändler’ ~ ink
r®asseli ’kalojen ostaja’
< ven prásol ’kala-, liha-, karjakauppias’.
Mikkola 1938 SUST 75 74 (sm < ven), Kalima 1952 SlS 146,
SKES 1962 707, Nirvi 1971 InkS 470 (ink < ven).

raastaa (Gan 1787; KaakkHäme Kymenl itämurt.,
paik. PHäme Pohjanm) ’(zer)reißen; reiben, schaben,
raspeln’, murt. myös ’raahata; raapia, raaputtaa’,
johd. raaste (porkkana-, juustor.), raastin ~ ka roastoa ’raastaa, repiä, kiskoa’ | ly ruastada ’repiä,
raastaa, raapia, ottaa väkisin’ | ve rastta ’riistää,
riipiä, kiskoa’ | li r5oCstq ’repiä rikki’ (sm > lpKld
r®a´sted ’riuhtoa, särkeä’).
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu myös
raasia ja osin raasu1 (ks. näitä), vrt. myös raistaa
ja raiskata (s. v. raiska), jotka toisaalta liittyvät
sanan raja2 yhteyteen.
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Äimä 1919 SUST 45 45
(+ ka), Kettunen 1938 LivW 345 (+ li), KKSK 1958 940 (lpKld < sm), SKES 1962 707–08 (+ ly; deskr.).

raastupa (Agr; paik. murt.) ’käräjätupa, alioikeus;
(et. vanh. kirjak. myös) raatihuone / Gerichtsstube,
Stadtgericht; Rathaus’, yhd. raastuvanoikeus
< ruots, vrt. mmr raSstova ’raatihuone; raatihuoneella oleva kokous’, nr rådstuga id., yhd.
rådstugurätt ’raastuvanoikeus’.
Ahlqvist 1871 Kieletär 1:1 20 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
179, SKES 1962 708.
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raasu1 (Lönnr 1880; PHäme ja ymp., paik. KPPohjanm Kain Peräp) ’riepu; poloinen, parka /
Fetzen, Lumpen; arm, erbärmlich’, rinn. rasu (Gan
1787; LUus, paik. EPPohjanm), tra(a)su (LounSm
EPohjanm Länsip, osin KPohjanm Peräp), raasa
(PHäme), traasa (paik. PSatak PHäme Verml)
’riepu, räsy’, vrt. viE rask (g. rasu) ’säären ympäri
kiedottava kangasnauha naisen kansanpuvussa’
ositt. selvästi < ruots trasa ’riepu, räsy’, mutta yhtymäkohtia on myös omap. sanoihin, jotka muodostavat deskr.-sävyisen pesyeen, vrt. raasia, resu,
rääsy, ryysy. Merk:n ’räsy; poloinen’ osalta vrt. parka, rukka1.
Lönnrot 1886 Lis 141 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 421,
Ojamo Vir 1949 19–20, SKES 1962 708 (ositt. < ruots, ositt.
deskr.), Koponen 1998 SUST 230 157.

raasu2 ’(takka)valkea; takka’ ks. praasu.
raataa (JWegelius 1749; yl. et. itämurt.) ’hart arbeiten, schuften’, murt. myös ’hakata metsää, raivata
viljelysmaata’, raados (paik. PKarj Kain) ’raivio, hakattu kaski’, raade (Karj Ink, osin Savo) ’id.; kova
työ’ ~ ink r®at®a ’raataa, tehdä työtä; raivata (suota)’
| ka roatoa ’tehdä työtä, raataa; raivata (peltoa);
toimia, olla käyttökunnossa’ | ly ruat(t)a ’raataa,
tehdä työtä; raivata ja viljellä (kaskea)’, ruad (g. -o)
’ruumiillinen työ’, ruadai (mon. ruadajad)
’työläinen, päiväläinen, työmies; työteliäs’ | ve rata
(prs. radan) ’raataa, tehdä (raskasta) työtä’ | (sm >)
vi koillmurt. raadata ’raivata metsää (pelloksi)’ (sm
ka > lpIn räätti∞d (Ko Kld T) ’kaataa puita’)
< ven stradátƒ ’kärsiä, kituuttaa; tehdä ankarasti
työtä’, stradá ’raskas työ, (maanviljelijän) kesätyö,
elonkorjuu, kiireinen työaika’. — Ks. myös raadella.
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Setälä 1896 NyK 26 407
(+ ka ? lpK), E. Itkonen Vir 1938 458–60 (+ vi; ims ~ lpIn Ko
Kld T; samaa pesyettä myös raato ja raadella), T. I. Itkonen
1943 KV 22 54 (lpKo < sm ka), Kalima 1952 SlS 146 (+ ly;
ims sana olisi ilman muuta < ven, ellei lp:ssa näyttäisi olevan
varma vastine, jolla on alkup. merk. ’kaataa puita’), SKES
1962 708–09 (vi murt. ehkä < sm), Sköld 1979 JuhlakFromm
339–56 (raato < germ; raataa mahd. < ven).

raatari ks. kraatari.
raate (Haartman 1759; Jusl 1745 raade; itämurt.
KPPohjanm, osin Peräp) ’Menyanthes trifoliata /
Fieberklee’, rinn. radake (Jusl), raake (Peräp
Länsip), ralake (PHäme, paik. KaakkHäme
Kymenl), rarake (Satak, osin Häme), rajake (paik.

LounSm EHäme) ~ ka roateh ’raate’ | vi murt.
(Kuusalu) raakeleht ’raate’.
Alkuperä epäselvä. Sanaa on arveltu rata sanan
johdokseksi, mille ei kuitenkaan ole voitu esittää
merkitysmotivaatiota, sekä toisaalta germ lainaksi
(vkgerm *wr®ats ’juuri’), mikä ei äänt. syistä tule
kyseeseen.
Lagercrantz 1939 LpWsch 712 (sm > lpN murt.), Virtaranta
1958 DentSpir 34–35 (murrevarianteista), Kettunen Vir 1960
64 (? ♦ rata), SKES 1962 709 (sm ~ ka vi), Koivulehto 1972
NphM 73 607–11 (? < germ), Sammallahti Vir 1977 121 (<
germ), Fromm Vir 1977 140–41 (tuskin < germ), Hofstra 1985
OsFiGerm 39–40.

raati
(Agr radhi; etup. kirjak.) ’neuvosto,
maistraatti (vanh.); (arvostelu)lautakunta / Rat,
Magistrat; Jury’, yhd. raatihuone (Agr radhinhoone)
< mmr raS, radh ’neuvosto; neuvo, apu’, nr råd
id., rådhus ’raatihuone’ (mn rá“, kas r®at, ns Rat
’neuvo; neuvosto’). — Vi raad ’raati, neuvosto’ <
saks; lpN ra∞d∞de (E Pi Lu In Ko) ’neuvo, apu; omaisuus’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 105 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 253
(lp < sk), Streng 1915 NRL 179 (sm < mmr), SKES 1962 709.

raatikko (Eurén 1860; EKarj): raatikossa ’käyttökelvottomana, poissa käytöstä / unbrauchbar, außer
Gebrauch’ ~ ink r®atikko: (jäi) r®atikk5o ’pois käytöstä’.
Alkuperä epäselvä. Aivan epävarma on rinnastus
vi sanaan raadik (g. -u) ’savensekainen, kivinen,
kuiva, hedelmätön maa’, vrt. myös sm murt.
räätikkö
’vesiperäinen
mättäikkö
(Inari);
huonokuntoinen
maa
(esim.
niitunräätikkö,
Vampula)’.
SKES 1962 709–10 (sm vrt. vi), SKES 1969 924 (räätikkö vrt.
raatikko).

raato (Agr; yl.) ’(et. eläimen) kuollut ruumis / Aas,
Kadaver’, murt. myös ’elävä ruumis, keho; (harv.)
kaatunut puu’ (viime main. merk. on v:n raataa vaikutusta), johd. raadella (ks. erikseen) ~ ink r®ato
’eläimen raato’ | ka roato ’(eläimen t. ihmisen) raato,
haaska’, roatalo ’eläimen raato, ruumis’ | va r®ato
’raato’ (< ink) | vi koillmurt. raadu ’kehno, kurja’ (<
ink va) (sm ka > lpN ratto (In Ko T) ’raato’)
< sk (ksk *br®a∞d5o), vrt. mn brá“ ’raaka liha; petoeläimen saalis’, mr braS ’saalis’, nr bråd ’lihapala’,
villebråd ’metsänriista’.
Juslenius 1745 SSC 298 (raato ~ raadella), Ahlqvist 1856
WotGr 147 (sm ~ va), Qvigstad 1893 NL 260 (lp < norj t. sm),
Saxén 1895–98 Lånord 204 (sm < germ, vrt. mn hrat), Setälä
1896 NyK 26 407 (sm ~ ka lp; omap.), Vaigla 1926 EKeel 5 26
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(+ vi murt.), E. Itkonen Vir 1938 458–60 (+ ink; lp < sm; kuuluu raataa v:n yhteyteen, mikäli tämän alkumerk. ’kaataa puita’), SKES 1962 710, *Sköld 1979 JuhlakFromm 339–56 (<
(k)sk), LexGermLW 1 1991 XIX (samoin).

raatsia (1759; itämurt. Kymenl, paik. Häme KPohjanm), raskita (Agr; laajalti länsimurt.), raskia
(laajalti länsimurt. PKarj PSavo Kain), raaskia
(paik. Kaakk- ja KSm KPohjanm) ’(meist in neg.
Kontext) (nicht) übers Herz bringen, (nicht) das
Herz haben’ ~ ink r®atsia id. | ka roahtie (prs.
roahin), P raskita, rahita (prs. rahittVsou) ’id.; tohtia,
uskaltaa’ | ve ratƒ/sta ’raskia’ | va r®attsia | vi raatsida
id. (sm > lpN ras |kit (R Lu In Ko) ’raskia, hennoa’)
< ven raVcítƒ ’haluta, olla valmis tekemään jtak’
(= serbokr ráVciti ’haluta’, bulg ráVca ’haluan’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 387 (sm ~ lpR), Mikkola 1894
SUST 8 156 (sm ka vi < ven), Lagercrantz 1939 LpWsch 719
(lp < sm), *Tervo Vir 1957 402–19 (+ ve va; < ven, äänt. ja semantt. perusteluja), SKES 1962 710 (mahd. < ven), Plöger
1973 RL 152–53 (< ven).

raatuska (paik. KarjKann) ’lämpömittari / Thermometer’, raatussa id.
< ven grádus ’aste, pykälä’, grádusnik ’lämpömittari’.
Ruoppila 1958 Suomi 108:1 55 (sm < ven), Plöger 1977 RLDial
324.

raavas (Koll 1648 ’(metsän)eläin’) ’nauta, naudan
ruho (itämurt. Kymenl KaakkHäme LUus); täysikasvuinen, täysi-ikäinen, kookas (Satak PHäme
EPohjanm PSm) / Rind, Rumpf eines geschlachteten
Rinds; ausgewachsen; groß’, raavastua ’tulla täysikasvuiseksi’ ~ ink r®avas ’raavaselukka’ | ka roavas
’täysikasvuinen, vanhanpuoleinen; suuri, roteva;
nauta; aikaihminen, vanha ihminen’, roavastuo
’varttua; vanheta; tulla huonokuntoiseksi’ | ly ruavaz
’vanha (ihminen t. eläin)’, ruavastuda ’vanheta’ | ve
ravaz ’vanha’, ravastuda ’vanheta, heiketä’ (sm >
lpN r®aves (Lu In Ko Kld T) ’täysikasvuinen, vahva’)
?? < germ *Srawwa-z, vrt. mys triuwen ’kukoistaa’, trouwen ’kasvaa’, 5uf gedrouwen ’täysikasvuinen’ Vrt. myös rahvas.
Ahlqvist 1871 KO 2 (sm ~ ka), Qvigstad 1881 Beiträge 101 (+
lp), Setälä 1890–91 ÄH 331 (+ ve), Qvigstad 1893 NL 261 (lp,
mahd. myös sm < mn kræfr ’vahva’), Kalima 1928 FUF 18 158
(? ~ rahvas), Ruoppila 1943 Kotiel 1 136–37, Turunen 1946
SUST 89 313 (+ ly), Hakulinen Vir 1959 291 (~ rahvas),
SKES 1962 710–11, Koivulehto 1981 PBB(T) 103:3 347 (<
germ; samasta lähteestä myös rahvas), Hofstra 1985 OsFiGerm
354.

raavilo (Jusl 1745 raawillo; Laat- ja PKarj I- ja PSavo), raaveli (EKarj KarjKann ESavo) ’katon
kannatinhirsi; ylin seinähirsi / Pfette; oberster
Wandbalken’,
raavilohirsi,
raavelipuu,
harjaraavilo, -raaveli ~ ka proavila ’kurkihirren
suuntainen katon kannatinhirsi; kurkihirsi’
< ven pravílo ’oikaisu-, suoristuslaite; perämela’.
Mechelin 1842 Käsik 176 (sm ~ ven), SKES 1962 711 (? <
ruots ravel ’olkikatossa oleva tukipuu’), *Ruoppila Vir 1970
174–77 (sm ~ ka; < ven).

radio (n. 1917) ’Funk, Radio’, yhd. radio-ohjelma,
radioaalto, radioaktiivinen, radiohiili, radiopuhelin,
matkaradio, paikallisradio jne., johd. radioida
’lähettää radion kautta’.
Kansainvälinen sana, vrt. engl radio (josta
lähinnä myös > ruots radio, ns Radio jne.), alk.
sellaisista yhd:oista kuin engl radio-telegraph
’radiolennätin, (»säteisiin perustuva») langaton
lennätin’ pohjana lat radius ’säde (matematiikassa)’.
Pulkkinen 1984 LokSp 140, Häkkinen 1987 ES 252, Koukkunen 1990 Atomi 469–70.

rae (: rakeet; Agr; yl.) ’(Hagel)korn, Klümpchen’, yhd. raekuuro, raejuusto, suolarae, johd.
rakeinen ~ ink rae ’rae’ | ka roah (mon. rakehet)
’rae(sade); jyvänen’ | ly ve ragiVz (mon. ragehed) | va
rag(e | vi rahe, murt. rage | li raCg(q), raC kt ’rae’.
Selitetty lainaksi ieur taholta, vrt. slov sPo-draga,
-drag ’pienet rakeet’, liett dárga ’sadeilma’; ieur sanaperheen jäsenten merk. on lähinnä ’hiiva, sakka,
lika’, mikä tekee rinnastuksen epävarmaksi. —
Toisen selityksen mukaan samaa onomat. alkuperää
kuin vi ragiseda ’rätistä, ropista’, ragistada
’rätistää, ropistaa’; huom. myös sm (Lönnr 1880
»au») rakistaa ’sataa rakeita’ ~ ly ve ragiVstada id.
Ganander 1787 NFL 2 442 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
147 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 312 (+ ve li), Turunen 1943
SUST 86 142 (+ ly), Pokorny 1959 IEW 251 (ieur sanaperheestä, ei rinnastusta), SKES 1962 711 (+ ka), Koivulehto 1986
JuhlakAlinei 143 (ims < ieur), Koponen 1998 SUST 230 80.

raha (Agr; yl.) ’Geld’, merk. vanh. run. myös ’orava(nnahka)’ (»oravat orolle nosta, rahat rannoille
ajele»), johd. rahoittaa, rahastaa, rahaton, rahakas,
rahasto (Alm 1822) ~ ink ka raha ’raha’ | ve raha
’hopea’, \raha ’armas, -kulta’ | va vi raha ’raha’ | li
r5o C id. (sm > lpE rähhaa ’suden t. karhun nahka’, R
(LÖ) raha ’kallisarvoinen nahka, kaikki arvokas; raha’)
< germ *skrah®a, vrt. mn skrá ’kuivunut eläimen
nahka’, isl skrá, nn skraa ’nahanpala’. — Sanan al-
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kumerk.
ims
tahollakin
on
siis
ollut
’(maksuvälineenä käytetty) eläimen, et. oravan
nahka’ (sk kielissä näkyy nahan toinen
käyttötarkoitus: mr skr®a ’asiakirja’).
Moller 1756 Beskr 159 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling 1780 LL
368 (sm ~ lp), Europaeus Suometar 1864 184 (lp < sm), Tunkelo Vir 1915 91–99 (+ ka li; < germ), Kalima 1915 OLR 193–94
(+ ve; ka > ven murt.), Karsten 1944 FmS 10 422, SKES 1962
711–12 (+ va; mahd. < germ), Karlsson 1964 AAA 28:2 53–
54, Koivulehto 1972 NPhM 73 582–83 (< germ), Häkkinen
1987 ES 253.

rahe (: raheen; Lönnr 1880; Gan 1787 rahi; melko
laajalti savmurt. ja ymp.) ’talvinuotta; talvinuotan
veto / Zugnetz zum Fischfang unter dem Eis im
Winter; Fischzug mit einem solchen Netz’,
rahenuotta (Savo KSm, paik. PHäme PKarj Kain ja
ymp.) ’talvinuotta’ ~ ka rahe (g. rahien) ’id.;
talvinuotan veto’
? < germ, mahd. v:stä *draªºgan- ’vetää’ (ks. raahata), vrt. ags dræge ’nuotta’; toisena germ
lähtökohtana on esitetty sm raaka2 sanan originaali,
jolloin alkumerk. olisi ollut ’uittosalko’. — Suhde
sanaan lpLu rahkk5o (Pi R)’talvikalastus; talvinuotta
(R)’ on epäselvä; lpKo rjœa´hhed (Kld) ’kalastaa
talvinuotalla’ ilm. < ka.
T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKo < ka), T. I. Itkonen Vir 1953
(sm ka < germ *rah®a, vrt. rå ’raakapuu’), SKES 1962 712 (? <
germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 94–95 (< germ *draªºgan).

rahi (Jusl 1745; PKarj Savo KSm KPPohjanm Kain,
osin Peräp) ’penkki; jakkara / (Fuß)bank, Hocker’,
rinn. merk. ’muurinkuvepenkki (paik. PHäme
Verml); uuninsola (osin KaakkHäme)’, rahitsa (Jusl
rahihta) ’lavitsa, penkki’ (kontam. rahi + lavitsa) ~
ink rahi ’irrallinen penkki t. lavitsa’ | ka (run.) rahi
’penkki’ | li raC i ’tuoli’.
Setälä 1890–91 ÄH 327 (sm ~ li), SKES 1962 712 (+ ka run.),
Ruoppila 1967 KalKansank 106–07.

rahista (JuslLis, Eurén 1860; paik. murt.), krahista
(melko laajalti länsimurt.) ’knirschen’, rahina.
Onomat. sana, vrt. ratista, rohista.
rahje (Jusl 1745) ’(varstan varren ja lyöntiosan) liitoshihna (LounSm ja ymp., paik. kaakkmurt.); (mon.
rahkeet)
länkien
vetohihnat
(itämurt. sekä
hämmurt. itäosat); (kuv.) voimavarat, edellytykset /
Riemen, mit dem der Klöppel am Stiel des
Dreschflegels befestigt ist; (Pl.) Kummet und
Deichsel verbindende Riemen im Pferdegeschirr;
(metaph.) Fähigkeiten, Kräfte’, johd. rahkein (paik.

ASatak) ’varstan varren ja lyöntiosan kiinnityshihna’
~ ink rahe (g. rahkehen) ’länkien vetohihna’ | ka
rahkis (mon. rahkehet) ’id.; varstan kiinnityshihna’ | ly ve rahkiVz ’länkien vetohihna’ | vi rahe (g.
rahke), murt. mon. rahkmed ’(härän) iestä ja aisoja
yhdistävä hihna’ | li r5ogqz (mon. r5ogqd) ’länkien
vetohihna’
? < germ *draªºgi-z t. *draªºge-z (vrt. mn drag ’veto’) v:stä *draªºgan- ’vetää’. Vrt. raahata ja rahe, joilla voi olla lähtökohtansa samassa germ sanassa.
Ganander 1787 NFL 2 442a (sm ~ vi rahke), Ahlqvist 1859
Anteckn 101 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 312 (+ ka li), SKES
1962 712 (+ ly), Koivulehto Vir 1979 275 (< germ), Hofstra
1985 OsFiGerm 94, Liukkonen 1999 SUST 235 112–14 (<
baltt).

rahjus (Jusl 1745; eri tahoilla murt.), rahju
(paik. LounSm Häme) ’huonokuntoinen, sääliteltävä
(ihminen t. esine); saamaton, nahjus / Mensch od.
Gegenstand in elendem, erbärmlichem Zustand;
Nichtsnutz’, rahjustaa (paik. loun-, häm- ja itämurt.)
’kulkea vaivalloisesti, raahustaa’.
Kontam.-tyyppisiä
muodosteita,
esim.
raasu1, raihnas, raiska + nahjus. Vrt. rähjä.
rahka (Agr ’jk väkijuoma’ (nyk. Raam ’viini’)) ’piimästä
paistettaessa
erottuva
juustoaines,
uunipiimä (osin Karj Ink); sakka, jäte (Schr 1637;
Satak PHäme, osin VarsSm); eril. pintakerroksista:
suolakerros (KPPohjanm Kain Peräp, osin PKarj),
rupi (Savo ja ymp., paik. KPPohjanm), rahkasammal, rahkasuo, turve (laajalti länsimurt.), vaahto,
hiki (paik. LSm) / Quark; Bodensatz; versch.
Schichtbildungen: Salzkruste, Schorf, Torfmoos, moor, Torf, Schaum, Schweiß’, yhd. maitorahka,
rahkamaito, rahkapiirakka, rahkasammal, rahkasuo,
johd. rahkoittua ’ruvettua (iho)’, rahko (VR 1644;
LUus, osin VarSm) ’rokkotauti’ (tähän ehkä myös
Agr:nkin tuntema Rahko ’uskomusolento, joka hävittää kuun’, vaikka se esiintyykin vain PSm murteissa) ~ ink rahka ’uunipiimä, rahka’ | ka rahka ’id.;
rahkasammal’ | ve rahk (mon. rahkad) ’uunipiimä’ |
va rahk, haporahk id. | vi (murt.) rahk (g. raha) ’home, visva; mahlan jälkeen puusta valuva valkea neste’.
?? < germ *dragj5o (nr drägg ’pohjasakka; käyteaine’, mn dregg ’id., lika’).
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Thomsen 1890 BFB 146
(+ vi), Toivonen 1916–20 SUSA 34:26 44 (+ ka), Toivonen
Vir 1918 80 (+ vog raxt ’lika, lima’), Toivonen 1928 FUF 19
103 (+ lp rækce ’kerros nesteen pinnalla’), FUV 1955 110, E. Itkonen 1956 UAJ 28 74 (lp ei tähän), SKES 1962 712–13 (+ va,
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? vog, erikseen uskomusolento Rahko), Nikkilä 1998 SUST 228
353–55 (< germ; vrt. myös ruots bragg ’mallasjuoma’, fragga
’vaahto, kuohu’).

rahko (JuslP, Gan 1786; laajalti itämurt., paik. lounmurt.) ’pärepihti / Kienspanhalter’ ~ kaP rahko ’id.;
teline, jonka päällä suutari ompelee jalkineen varren
ja terän yhteen’ | ? ve (pätVsi)rahkoi ’uuninhaltia’ |
va (Must) tulirahko ’pärepihti’
? = mdE raVsko, M raVska ’haara, jalkojen t.
sormien väli, oksan hanka’.
Paasonen 1896 KielLis 28 (sm ~ md), SKES 1962 713 (+ ka;
ve sana kuulunee uskomusolento Rahkon yhteyteen, ks. rahka),
UEW 1988 743 (sm ka ~ md), T. Itkonen 1997 FUF 54 248
(sm ~ md), Liukkonen 1999 SUST 235 114–15 (< baltt).

rahna (Gan 1787) ’peltojyrä (osin VarsSm); pärepölkyn lohko (paik. EPohjanm) / Ackerwalze; vom
Kienstrunk abgelöstes Stück’, rahno (Alm 1727),
rahnu (LUus ja ymp.), rahnus (Flor 1678) ’peltojyrä’, rahnuta (LUus) ’jyrätä peltoa’, rahnoa ’id.
(1727); halkoa pärepölkkyä (paik. EPohjanm)’ ~ vi
rahn (g. -u) ’pölkky; lohkare, järkäle’ | li r5o Cn,
r5o Cnqz ’kaatunut juurakko, meren pohjassa oleva
puunrunko’.
Aminoff 1869 WirSS 64 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 347 (+
li), Karsten 1915 GFL 152–54 (< germ), Toivonen 1927 FUFA
18 48 (tuskin < germ), SKES 1962 713, Nikkilä 1998 FFL 21
93 (vrt. rahi).

rahnikoida (Gan 1787; Satak EPohjanm Peräp Länsip, osin EPHäme KPPohjanm), rahmikoita (Gan)
’palmikoida / flechten’ ~ ka rahnikoija ’palmikoida’
| ly rah7nikoittu ’(kahdesta hihnasta nelitahoiseksi)
palmikoitu (piiska)’.
Varmaankin kontam., mahd. rahje t. (ositt.) rahnoa + palmikoida. Sm rahnikko (Peräp Länsip, paik.
hämmurt. KPPohjanm) ’palmikoitu nauha, piiska,
(poron) ajohihna’ ilm. takaperoisjohdos tai sekin
kontam. (rahje + palmikko).
SKES 1962 714 (sm ~ ka ly; kantasana rahnikko ilm. ♦ rahna).

rahti (Agr frachtin akk. ’laivamaksu’; laajalti murt.,
LSm myös frahti, prahti) ’tavaran kuljetus t. siitä
perittävä maksu; kuljetettava tavara / Transport,
Fracht; Frachtgut’, rahdata, yhd. rahtitavara,
rahtimaksu, rahtialus, -laiva; lentorahti ~ ink rahti
’rahti’ (< sm)
< vur frakt, fracht ’laivamaksu, rahtimaksu, kuljetus’, nr frakt ’rahti’, frakta ’rahdata, kuljettaa’ (<
kas vracht, vrachten, vrt. ns Fracht ’rahti’, frachten
’rahdata’; saks > vi praht ’rahti’).

v. Fieandt 1907 Suomi 4:5 4 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 179
(< vur), Karsten 1944 FmS 10 425, SKES 1962 714, Karlsson
1964 AAA 28:2 116–18, Nirvi 1971 InkS 462 (ink < sm).

rahtu (Agr; VarsSm LUus, paik. Satak Häme, muualla harv.) ’hiukka, jk pieni / sehr kleine Menge,
Deut’, vanh. kiel. myös ’piste (Gan 1787 »keski rahtu sirkelisä» ’ympyrän keskipiste’)’, rahtunen
(paik. loun-, häm- ja savmurt.) ’hiukka, hiven’,
molemmat us. kielt. yhteyksissä: ei rahtuakaan t.
rahtustakaan.
Alkuperä epäselvä. Esitetyt germ ja baltt
lainaoriginaalit ovat kaikki varsin epävarmoja.
Ojansuu 1921 Lisiä 34 (< baltt, vrt. liett grãVzdas ’hiekka, sora’),
Setälä Vir 1926 49–52 (< germ *drahtu- ’veto, piirto’), Kalima
1927 FUF 18 152–53 (< baltt, vrt. liett rãVstas ’kirjoitus’), Karsten 1944 FmS 10 425 (< germ), SKES 1962 714 (?? < germ).

rahvas (asiak. 1555) ’väki, ihmiset (Karj Kain, osin
Savo); työväki, (alempi) kansa (eri tahoilla länsimurt.) / Leute; Arbeiterschaft, (das einfache) Volk’,
yhd. rahvaanomainen ~ ink ka rahvas ’väki,
ihmiset; kansa’ | ly ve va rahvaz id. | vi rahvas ’kansa, väki’ | li roCuVz, roCuz ’ihmiset, väki’ (vi li > latv
ravasts ’suuri perhe’).
Selitetty lainaksi samasta
’kasvamista’
merkitsevästä germ sanasta kuin
raavas
’täysikasvuinen’, ks. tätä. Jo ennen germ alkuperän
esittämistä on arveltu, että sanat rahvas ja raavas
olisivat samaa alkuperää: sanasta *rahvas
’täysikasvuinen, voimakas’ olisi toisaalta kehittynyt
> raavas ’täysikasvuinen’ ja toisaalta > rahvas
’väki’. Muutosten olisi täytynyt tapahtua jo ksm:ssa,
ja reliktiksi olisi jäänyt muutama murteiden ja
vanhan kirjakielen tieto, joissa sanalla rahvas on
merk. ’täysikasvuinen; terve’ t. ’kotieläin’. Oletus
on epävarma.
Ganander 1787 NFL 2 444 (sm ~ ka vi), Sjögren 1832 GS 1
471 (+ ve), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Ahlqvist 1871
KO 197 (+ li), Thomsen 1890 BFB 275 (latv < ims), Paasonen
1896 KielLis 28–29 (~ raavas, + ? md), Collinder 1932 Urgerm 45 (+ ly), SKES 1962 714, Hakulinen 1969 JuhlakSiro
22–25 (~ raavas), Koivulehto 1981 PBB(T) 103:3 347 (<
germ, myös raavas).

rai ’kaulus’ ks. krai.
raide ’pyörän t. reen jalaksen jälki (Lönnr 1880; laajalti häm- ja itämurt. EKPohjanm); kisko(pari)
(uud.) / Rad- od. Kufenspur; Gleis’, raitio (Gan
1787; LUus PHäme Kymenl kaakkmurt., osin

9
VarsSm Satak EPohjanm), raitti (VarsSm ja ymp.)
id., uud. raitiotie, raitiovaunu
< germ (ksk), vrt. mn rei“ ’matkanteko, matka,
ratsastus’ ksk v:stä *r‰ı∞dan, nr rida jne. ’ratsastaa’.
— Toisena, vaihtoehtoisena alkuperänselityksenä
raide ja raitio on rinnastettu sanaan raita, joka sekin
tosin voi olla samaa sk alkuperää (merk. ’tie’ >
’juova’).
Setälä 1912–13 FUF 13 434 (sm < sk), Karsten 1944 FmS 10
425–26, Rapola 1953 Rr 155 (+ ka ly raiVzivo ’pyörän t. jalaksen jälki tiessä; tien laita’), SKES 1962 715 (joko < sk tai ♦
raita), Hofstra & Hahmo 1999 NphM 100 380–85.

raihnas (Gan 1787; paik. et. LSm), raihnainen (laajalti murt., ei Verml Ink) ’huonokuntoinen,
sairaalloinen / schwach, kränklich’, raihnaantua,
raihna (paik. Kain Suomenl. saaret) ’hylkytavara’,
rinn. harv. rainainen ’raihnas’ sekä raina
(Suomenl. saaret, Ink) ’käyttökelvottomaksi kulunut
(esine)’, rainio (paik. LaatKarj) ’id.; rappio (olla
rainiolla)’, rainautua ’ränsistyä, kulua’ ~ ink raina
’kulunut, huono (vaate, kenkä)’ | ka rainivo ’huonokuntoinen ihminen, kelvoton esine; rappio; laiha,
huonokuntoinen maaperä’ | vi koillmurt. rain(a)
’hylkytavara, repale’ (< ink t. sm)
? = lpN ruoinâs (In Ko) ’laiha, riutunut’, ruoi |dnât ’laihtua’. — Vrt. myös raja2, raiska sekä rauhna
(Kain) ’hylkytavara, käyttökelvoton esine; haaska,
raato’ ~ kaP rauh7nis ’haavoitettu eläin’ | ly rauhn(e,
raun ’haaska, raato’. Myös baltt alkuperää on pidetty
mahdollisena (vrt. liett ràiVsas, ra˜ıVsas ’ontuva, rampa’).
Wiklund 1896 SUST 10 132 (sm ~ lp), SKES 1962 717 (s. v.
raina2; + ka; ? ~ lp), 747 (rauhna ~ ka ly), T. Itkonen 1997
FUF 54 (sm ~ lp), Liukkonen 1999 SUST 235 115–16 (ei lp; <
baltt).

Samaa onomat. alkuperää kuin raikua (ks. tätä);
merk:een on voinut vaikuttaa et. raitis, vrt. myös
räikeä (s. v. räikätä) sekä v:n raiketa osalta myös
raueta (s. v. raukea).
SKES 1962 715 (sm ~ ka, mahd. ~ raikua).

raikota (PSavo Kain ja ymp.), raikata ’siivota, korjata, raivata / saubermachen, aufräumen’.
Mahd. kontam. sanoista raivata + ruokota;
vaikutusta voi olla myös sanasta raikas ’kirkas, ?
puhdas’, jonka yhteyteen nämä verbit aiemmin on
suoranaisesti liitetty. Vrt. myös rainis.
SKES 1962 715 (~ raikas).

raikua (GJCalamnius n. 1720 raikkua; etup.
itämurt. ja PSm) ’schallen’, raikaa, rajahtaa (paik.
Ink) ’kajahtaa’, raikuli ’iloluontoinen’ ~ ka praikuo
’kirkua, äännellä (kurki)’ | ve raikta (prs. raigab t.
raigub) ’kaikua (kirkonkellot); ammua (lehmä)’,
raigahtada ’mylväistä’.
Onomat. sanoja. Vrt. myös raikas, railakas (s. v.
raju) sekä roikaa, räikätä.
Tunkelo 1951 SUST 100 568 (sm ~ ve), SKES 1962 715–16
(+ ka).

railakas ks. raju.
railo (JuslP; laajalti murt.) ’jään halkeama / Eisspalte’, murt. (paik. KPohjanm) myös ’halkeama, särö
(astiassa)’, äänt. variantteja raito (paik. Häme
Kymenl), rairo (RWL 1759; paik. PHäme Satak
EPohjanm), raivo (Forseen 1738), raila (paik.
PPohjanm), roiro, roilo, roila (kaikki Satak), lairo
(Jusl 1745; läntinen Savo KSm ja ymp.) ’railo,
halkeama, uurre’ ~ kaP rairo ’railo’ (> lpKo rœair3a
(Kld) id.; sm railo > lpIn rœajlu ’railo’).
Ilm. deskr. alkuperää. Äänt. ja merk:n puolesta
läheisiä ovat s. v. raide, raito ja raita1 main. sanat.

raijata (hämmurt., paik. Pohjanm itämurt.), traijata
(VarsSm Satak EPohjanm, osin PHäme KPohjanm)
’raahata / schleppen’
< nr murt. Sm traja id.; tämänsuuntaiseen lainautumiseen viittaa sanojen äänneasu, vaikka myös nr
sanan alkuperä on epäselvä.

Karsten 1905 ANF 22 194 (sm < sk), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 37 (sm ~ lpKo), Rapola 1933 SKKH 129 (alkumuoto
*raidoi), Virtaranta 1946 LYSMÄH 112, SKES 1962 716 (lpKo < ka), LpIn 3 1989 13 (lpIn < sm).

Karsten 1944 FmS 10 554 (vrt. nr murt. drajsa ’raahata’, nr
dreja ’vääntää’), SKES 1962 715 (sm < nr murt. traja).

raima ks. raju.

raikas (1723; yl.) ’frisch’, murt. myös ’kuuluva, kaikuva (ääni); hauras, rapea’, raikastua, rinn. raikea
(Kain, paik. muuallakin) ’raikas, kylmä (ilma); raikuva (ääni)’, raiketa (paik. PKarj) ’tyyntyä (tuuli, sade), hiipua (tuli), hälvetä (savu)’ ~ ka raikostuo
’seestyä, seljetä, kirkastua (taivas, sää)’.

raina (LönnrLis 1886; LaatKarj) ’mastosta
haarautuva, purjetta levittävä puu, pirkkeli / Spriet’,
raine (Lönnr 1880) ’kokkapuu’ ~ ink raina
’raakapuu’ | ka raina ’id.; pirkkeli’, raihna ’pirkkeli’
| ly rain (mon. -ad) ’purjeen alin poikkipuu’ | va
(Tsv) rain (g. -a) ’pirkkeli’

10 (taiton koevedos)
< ven (vanh., murt.) rájna ’purjepuu, raaka’. —
LpKo ra´jn#e (Kld T) < ven t. ka.
Mechelin 1842 Käsik 166 (sm ~ ven), Pogodin 1904 Severnorussk 54 (sm ka ~ ven), Kalima 1910 SUST 29 119 (ka < ven,
myös syrj raina ’raakapuu’ < ven), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 76 (sm ka ~ lp), Kujola 1944 LyS 350 (ly < ven), SKES
1962 716 (+ va; ims < ven, lp < ka), Nirvi 1971 InkS 462 (ink
< ven), Ruoppila Vir 1985 138.

rainis (paik. Kymenl ja ymp.) ’selvä, kirkas; raikas /
klar; frisch’, rainita (Jusl 1745), rainata (Gan 1787;
Kymenl, paik. EKarj) ’raivata, harventaa metsää’ ~
ka raintuo ’seljetä, kirkastua (sää)’, rainiutuo, rauneutuo ’selvitä, siityä (savusauna); hiipua, sammua
(tuli)’ | ve rai7niVz ’viileä, vilpoinen’
? = lpN r®ainâs (E Pi Lu) ’puhdas, siisti’, joka on
< ksk *hrainiz, vrt. isl hreinn, mr nr ren ’puhdas’.
Sm sanoilla on tosin yhtymäkohtia myös toisaalta
raikas ja raitis, toisaalta raivata sanoihin, joten ne
voivat olla myöhäisen kontam:n tulosta. Vrt. myös
raikota.
Wiklund 1890 SUST 1 101 (lp < sk), SKES 1962 717 (sm mahd.
~ lp ja < sk).

rainta (Jusl 1745; Karj Savo Verml, osin KSm), ra(j)enta (EPohjanm Ink) ’lypsyastia, kiulu / Melkeimer, Kübel’ ~ ink raenta, rahenta ’lypsyastia’ | ka
rainto ’id.; puinen maito- t. voiastia’ | ly ragend(o)
id. | ve ragend ’lypsyastia’ | vi (murt.) raand(as)
’puinen ämpäri’ (sm > lpN murt. ræn |to ’kannellinen
puuastia’)
ilm. < baltt, vrt. liett rakandà ’keittiöastia, maitoastia’ (johd. s:sta rankà ’käsi’).
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 151 (+ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 104 (sm vrt. lp), Wiklund 1896 SUST 10 300 (lp < sm), Ojansuu 1921 Lisiä 34–35
(+ ly; ims varmaankin < baltt, todennäköisemmin kuin liett <
ims), SKES 1962 717–18 (+ ka), Mägiste 1977 JuhlakRaun
171–72 (ims > liett), Sammallahti Vir 1977 123 (ims mahd. <
baltt), Suhonen 1989 SUSA 82:7 9 (ims < baltt).

raippa (Forseen 1738 raippawitzoja; melko yl.)
’(siimaton) piiska, vitsa; (itämurt. myös) köysi,
nuora; vyyhti / Rute, Gerte; Seil, Strick; Knäuel’,
raipata ’lyödä, iskeä’ ~ ka raippa ’nuora,
nuoravyyhti; vitsa; sairauskohtaus’, raipata ’lyödä,
iskeä (et. yksip. noidannuolesta)’ | ly raipaitta ’iskeä
(noidannuoli, lannetauti)’
< sk *raipa-, vrt. goot raip, mn reip, mr nr rep
’köysi’. — Samasta sk lähteestä myös lpN rai |pe
(Lu) ’köysi, köydenpätkä, jolla lyödään; poron vetohihna’.

Thomsen 1869 GSI 142 (sm lp < germ), Setälä 1912–13 FUF
13 434 (sm < germ), SKES 1962 718 (+ ka ly; < sk), Hofstra
1985 OsFiGerm 48, LexGermLw 1 1991 XX.

raiska (Agr) ’parka, rukka (itämurt.); roska (Agr; EPohjanm, paik. LounSm); petoeläin; haaska (PSm) /
elend, arm; Splitter, Stäubchen; Raubtier; Aas’, raiskata (Agr; yl.) ’hakata, haaskata metsää; maata väkisin’,
raiskio ’hakkuupaikka; pilalle hakattu
metsä’, raiskiolle ’pilalle, hukkaan’ ~ ink raiska
’raukka, rukka’, raisku: raisk5u ’hukkaan’, raisata
’raiskata, pilata; tuhlata’ | ka raiska ’raukka, rukka;
ryökäle; kulunut, huono (esine); raato’, raiskata
’turmella, pilata, tuhota; raiskata’ | ly raVsk (mon.
-ud) ’(nauriin) kuoret, jätteet’ | ve raVsk ’kulunut,
repeytynyt, huono (turkki)’ | va raiska ’haaska
(Ahlqv); parka, rukka (Mahu); lurjus (Tsv)’, raisata
(prs. raisk®ab, Kukk) ’kuluttaa, tuhlata’ | vi raisk (g.
raisa) ’raato, haaska; käyttökelvoton, kulu; hylkiö,
heittiö, lurjus’, raisku (ill.) ’pilalle, hukkaan’,
raisata (prs. raiskan) ’tuhlata, haaskata, raiskata’ | li
raiskq (prs. r®aiskqb) ’haaskata, tuhlata’.
Voivat olla raja2 sanueen laajentumia, vrt. myös
raihnas (et. rai(h)nata, rauhnata (paik. itämurt.)
’raiskata metsää’) sekä toisaalta s. v. raasia ja raasu1
main. sanat. — Sm > nr murt. Sm rajsk(a) ’pilata,
hukata, tuhlata’, rajsk ’jäte; hukka’ sekä lpN rai |sko
’repale; haaska; roisto’, murt. raVsko ’haaska, raato’;
esitetyt lpKo Kld lainasanat ovat merk:n puolesta
epävarmoja.
Ganander 1787 NFL 2 445a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
147 (+ va), Rietz 1862–67 SDL 525 (vrt. ruots), Qvigstad 1881
Beiträge 101 (vrt. lpN), Saxén 1895–98 Lånord 205 (sm >
ruots), Kalima 1915 OLR 197 (+ ka), Wichmann Vir 1916 23–
24 (+ li; ~ raja), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 38 (sm ~ lpKo
Kld rœa´Vsk#e ’resu; palpakko, vesileinikki’), Tunkelo 1946
VeKÄH 588 (+ ve raVsk- ’repiä’), SKES 1962 718–19 (+ ? ly;
lpKo Kld < sm; yhteys raja sanaan epävarma).

raistaa (JuslP, Gan 1787; LPSatak Verml, osin EPohjanm) ’kivistää, särkeä / schmerzen, weh tun’,
raistella (EPohjanm ja ymp.) ’viluttaa, karmia’, vrt.
myös raismeet (EPohjanm ja ymp.) ’pirstaleet, rippeet, tähteet (jstak revitystä, esim. kirjasta)’.
Deskr. alkuperää, vrt. raastaa, raasia sekä
raiska.
SKES 1962 708 (raistaa ~ raastaa).

raisu (Renv 1826; häm- ja kaakkmurt. Verml) ’raju,
vallaton / wild, unbändig’ ~ ink raisu ’levoton, rauhaton’ | ka raisu ’raisu, raju’, raiVsa ’raju; kolea (sää),
ankara (myrsky)’ | va (Must) raisu ’ankara, raju’.
Ilm. samaa alkuperää kuin raju (ks. tätä).
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Kalima 1936 BL 151 (sm ? < baltt), SKES 1962 719 (sm ~ ka
va).

raita1 (JuslP, Gan 1787; etup. länsimurt.) ’juova /
Streifen’, johd. raidallinen, raitainen, raidoittaa ~
ka raita ’raita, juova’, raitaine ’raidallinen’.
Mahd. samaa germ alkuperää kuin raide ja raito,
ks. näitä.
SKES 1962 719 (sm ? > ka; mahd. < germ).

raita2 (Schr 1637; yl. muualla paitsi osassa kaakkmurt.) ’pajulaji, Salix caprea / Salweide’ ~ ink raita
’raita, paju’ | ka raita ’id.; lehtipuun (nilottu) kuori’ |
ly ve raid ’paju, raita’ | va raita ’raita’ | vi (murt.)
raid (g. raia) ’jk paju: salava (Wied), raita’ (sm >
lpN rai |da ’raita’; ka > ven murt. rajda ’paju; pajunkuori’).
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Pogodin 1904 Severnorussk 54 (+ ka; > ven), Kalima 1915 OLR 195 (+ ly va vi), Kalima 1936 BL 150 (ims ? < baltt), Lagercrantz 1939 LpWsch
714 (lp < sm), SKES 1962 719.

raiti (Koll 1648; Satak Häme Kymenl, osin VarsSm)
’lakana / Laken’
< sk, vrt. mn brei“a ’peite’, nr murt. Sm
breda ’suojavaate, peite’ (jnk päälle »levitettävä»
peite, samaa kantaa kuin nr bred ’leveä’, breda
’levittää’).
SKES 1962 719–20 (sm < sk), E. Itkonen 1971 StNF 58 135.

raitio ’poropaimen’ ks. raito.
raitis (Agr ess. raijtina, mon. raitijt, raitit, raitijdh;
laajalti murt.) ’frisch, gesund; abstinent’, johd. raittius (Agr), raitistaa, raitistua, rinn. harv. raidis (Agr
raijdhis) ~ kaP raitis ’raitis, puhdas; vilpoinen (ilma)’
< joko ksk *rai“iz (vrt. mr r5eSer ’valmis’) tai ksk
*(ga-)rai“iz ~ kgerm *(ga-)rai∞daz, *(ga-)rai∞djaz (vrt.
mn grei“r ’halukas, valmis; selvä’, holl gereed, goot
garaiSs ’valmis’ jne.). Alkumerk. sm taholla lienee
ollut ’selvä, puhdas (et. saunasta: siitynyt)’, ja sanan
muut merkitykset ovat voineet kehittyä tästä ja vaikuttaa myöhemmin sanoihin raikas ja rainis (ks. näitä) johdoksineen ja ka vastineineen. — Sk taholta
myös > lpN r®aidâs, Lu gr®aidas ’selvä’.
Qvigstad 1893 NL 254 (lp < sk), SKES 1962 720 (+ ka (? <
sm)), E. Itkonen 1971 StNF 58 119–23 (sm lp < sk), Hofstra
1985 OsFiGerm 278.

raito (JuslP, Gan 1787; Peräp Länsip), pororaito
’ahkioita vetävien porojen jono / Karawane Schlitten
ziehender Rentiere’ ~ kaP raito ’kuormaporojen jono’
< lp rai |do id. < ksk *rai∞d5o, vrt. mn rei“
’matkanteko, matka, ratsastus’, johd. v:stä *r‰ı∞dan, nr
rida jne. ’ratsastaa’. — Sm raitio (JuslP; Peräp Länsip) ’poropaimen’, raitioida ’paimentaa poroja’ <
lpN rai |de (Lu In) ’poropaimen’ (< ksk *rai∞dia’matkakuntoinen, ratsastava’, johd. samasta v:stä).
— Ven murt. rájda ’pororaito’ < lp t. ka.
Castrén Suomi 1844 30 (sm ~ lp), Qvigstad 1893 NL 255 (lp <
sk), Pogodin 1904 Severnorussk 53–54 (ven < sm ka), Äimä
1906 SUSA 23:25 12 (sm < lp), Kalima 1915 OLR 194–95,
Karsten 1944 FmS 10 425–26 (sm < mn), SKES 1962 720 (ven
murt. < lp t. ka), T. Itkonen 1971 KV 51 264–75 (et. raitio
sanasta).

raitti (Agr) ’kylän halki kulkeva tie; tien levennys
(hämmurt. Länsip, paik. Pohjanm Savo Peräp); piha
(osin ESavo EPohjanm); tunkio (paik. PKarj KPohjanm Kain); (lyhde)rivi, (verkko)jata (osin VarsSm
KarjKann Ink) / Dorfstraße; breitere Wegstelle; Hof;
Misthaufen; (Garben-, Netz)reihe’ ~ ink raitti ’verkkojata, rivi (et. lyhteitä lattialla)’ | ka raitti
’ansapolku, -kierros; (karja)polku’ | ly raittilähteged
’sivuavannot, joiden kautta nuottaa kuljetetaan’ | ve
rait ’verkkojata’ | va raitti ’lyhderivi lattialla’ | vi
koillmurt. rait (g. raidi) ’rivi, jono (vars. verkkoja)’
? < germ (ksk) *wraita- (m.), wrait5o (f.), vrt. mn
reitr ’uurros, lovi; pieni pelto’, isl reitur ’pieni
pelto’, nr vret ’aitaus; (murt.) kuja talojen välissä’,
nn murt. reit, vreit ’pieni pelto; uurros, lovi; rivi’.
Vrt. reitti.
Rapola Vir 1926 120 (raitti vrt. reitti), SKES 1962 720–21 (sm
~ ka ly va ve vi; ? < sk), E. Itkonen 1971 StNF 58 135, Hofstra
1985 OsFiGerm 314 (? < germ), Hofstra & Hahmo 1999
NphM 100 379–86.

raivata (Agr »sine tien meille raijuosit»;
itämurt., paik. Häme Peräp) ’roden, (weg)räumen,
bahnen’, raivaaja, raivio (savmurt., paik. Häme
Pohjanm Peräp) ’pelloksi t. niityksi raivattu metsä’ ~
ink raivata ’raivata (metsää, peltoa)’ | ka raivata
’perata, raivata, puhdistaa, kunnostaa; siivota,
korjata’ (sm > lpIn rœajvœa∞d ’raivata’)
< germ *straujan, vrt. goot straujan, mys
strewen ’kaataa maahan; hajottaa, levittää, tasoittaa’,
ns streuen ’hajottaa, sirottaa’.
SKES 1962 721 (sm ~ ka), Koivulehto Vir 1970 180–81 (<
germ), Koivulehto 1973 NphM 74 587–91.

12 (taiton koevedos)
raivo1 (1732; yl. et. itämurt., ei Ink) ’vimma, viha;
vimmainen / Wut, wütend’, johd. raivostua, raivota,
raivokas ~ kaP raivo ’raivo, hullu’.
Kuulunee sanan raju yhteyteen, ks. tätä.

raju ’lika; kulunut, käyttökelvoton esine’, rajakas
(Wied) ’ryysy, ryysyläinen; kulunut (et. kenkä)’.
Vrt. roju. Samaa alkuperää voivat pohjimmiltaan
olla myös s. v. raiska ja mahd. raihnas main. sanat.

SKES 1962 721 (sm ~ ka; mahd. = raivo2).

Ganander 1787 NFL 2 447 (sm ~ vi), VW 3 1888 90 (samoin),
Kalima 1912 RS 5 89 (ka rajakka > ven), Wichmann Vir 1916
23–24 (raja, raiska ~ syrj roj ’jk kulunut’), Kalima Vir 1916
119–20, SKES 1962 722 (+ ly ve; mahd. raja1:n kuv. käyttöä),
EEW 1982–83 2398 (~ raiska; tuskin liittyy sanaan raja1).

raivo2 (Gan 1787; kansanr.) ’kallo / Schädel’, et.
yhd. takaraivo (Flor 1733; melko yl., ei Verml) ’kallon takaosa’, rinn. takaraiva (Schr 1637) id. ~ ka takaraivo id. | va (Alava) raivo ’järki, pää’
< germ *trauja-, vrt. ags tr‰ıg ’malja; vetomitta’,
engl tray ’tarjotin, matala kuppi’ (esim. ashtray
’tuhkakuppi’), ruots (vanh., murt.) trö ’mitta-astia,
1/6 tynnyriä’; merk:n puolesta vrt. esim. ns Kopf
’pää’ (kys ’juoma-astia; pääkallo’, mys ’kuppi’), nr
panna ’pannu; otsa’.
Karsten 1915 GFL 253 (< germ *hraiwa, vrt. mn hr|æ ’raato’),
SKES 1962 721 (sm ~ ka; vrt. raivo1), Koivulehto Vir 1970
179–80 (< germ *trauja-), Koivulehto 1973 NphM 74 591–96.

raja1 (Agr paitsi ’raja’ myös ’seutu, alue’; yl.) ’Grenze’, johd. rajata, rajoittaa, rajaton, yhd. ikä-, kieli-,
luotto-, puuraja, rajakivi, -maa, -seutu, -tieto ~ ink
raja ’raja’, rajata ’tehdä rajaa’, rajjoitt®a ’panna rajamerkkejä’ | ka ly raja ’raja’ | ? ve rajagod ’pilvien
lomat’ | va raja ’raja’ | vi raja ’raja’, rajada ’perustaa; (Wied myös) rajoittaa; rajoittua’ (ims > lpN
raggja (E Lu In Ko Kld T)
< ven kraj ’piiri (kunta); reuna, syrjä; laita, seutu;
raja’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 369 (sm ~ lp), Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Diefenbach 1851 VWGoth 2 587 (+ vi; ~
ruots rå ’raja’, sl kraj), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Ahlqvist Suomi 1857 96 (sm < ven), Qvigstad 1881 Beiträge 100
(sm lp < ven), Mikkola 1894 SUST 8 129 (+ ka; lp < sm), Kalima 1952 SlS 146–47, SKES 1962 721–22 (+ ly), Plöger 1973
RL 153–54, Häkkinen 1987 ES 253–54, I. & M. Savijärvi 1994
StCar 5 9–15.

raja2 (Jusl 1745; yl., ei KarjKann Ink) ’huonokuntoinen, kulunut esine / abgenutzter Gegenstand’, et.
kenkäraja (Flor 1702 rajakenkä), rajasuutari (Jusl;
vanh.) ’jalkineiden korjaaja’, johd. rajettua (Laat- ja
EKarj sekä ymp., PPohjanm Kain ja ymp.) ’kulua,
mennä rikki; kuivua (nahka, kenkä)’, rajaantua ’kulua; riutua; koveta (pelto; Verml)’ ~ ink rajaska
’huono kenkä’ | ka raja, rajakko ’huono,
loppuunkulunut tarvekalu, jalkine; kasvukykynsä
menettänyt, hylätty kaskimaa, aho’
|
ly
’kenkärajat’,
rajakko
rajakunnuded
kengät
’viljelemätön kaski’ | ve rajak ’huono halme’ | vi
raja ’vitsalenkistä tehty eräänlainen lumikenkä’,

raju (Hemm 1605; laajalti murt.) ’villi; ankara,
voimakas; (paik. murt. myös) suuri, valtava / wild;
stark, kräftig; groß, mächtig’, yhd. rajuilma (Finno
1583), rajumyrsky ~ ink ka raju ’ankara, rankka (ilma, sade); raisu (eläin)’ | vi raju ’rajuilma, myrsky’.
Samaa alkuperää ovat ilmeisesti myös raisu ja
raivo1 (ks. näitä) sekä sm railakas, railakka ’reipas,
raisu’, raima (Gan 1787; paik. Kain), raimakka
(paik. PSavo) ’raju, hurja; reipas’, raimaantua
(EPohjanm ja ymp.) ’suuttua, raivostua’.
SKES 1962 716 (raima), 722 (sm raju ~ ka vi).

rakas (Agr; etup. yleisk.) ’lieb’, murt. myös ’kärkäs,
halukas, ahne (työhön t. viinalle; paik. Karj PSm);
sitkeä, tarttuva (tauti, kärpänen, tuli; EPohjanm ja
ymp., paik. muuallakin); hyväntahtoinen, antelias,
kohtelias (paik. murt.)’, yhd. itserakas, lapsirakas,
johd. rakastaa, rakastua, rakkaus (Agr) ~ ka
rakas ’halukas, suostuvainen, aulis; kiintynyt, mieltynyt jhk t. jkhun; hyväntahtoinen, rakas; kova
(tekemään jtak)’, rakastoa ’kehottaa, hoputtaa,
innostaa; rakastaa’, rakastuo ’suostua, innostua;
kiintyä’ (lpN rakkes (Lu In Ko Kld )’rakas’ < sm)
joko ? = vogE raw-, I L row-, P r5ow- ’päästää lähelle’, P r5own-ut ’sukulainen’ | ostjP r3ax- ’lähetä;
kelvata, sopia; miellyttää’, P r3axi ’rakas’, I r3agam, E
r3axtq, P r3axti ’sukulainen’ (> vog rak ’kiintymys’,
samJr lak, rak ’lähellä; läheinen’) | unk rokon ’sukulainen; läheinen; lähellä oleva’
tai < germ (kgerm) *fraka-z, vrt. ags fræc ’himokas’, kholl vrack ’halukas, himokas; saita, ahne’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 370 (sm ~ lpR), Lönnrot 1854
Enare 249 (+ lpN In), Ahlqvist 1880 NOstj 127 (+ ostj), VW 3
1888 95–96, Wiklund 1890 SUST 1 102 (sm > lp), Tunkelo
1912–13 FUF 13 74–81 (+ ka; < germ *ragaz), Setälä 1912–13
FUF 13 434 (?? < germ), Paasonen 1917 Beiträge 62, 272 (unk
~ vog ostj samJr), Äimä 1918 SUSA 30:30a 35, 44, 51 (lp lainat eri aikoina), Toivonen Vir 1933 306–08 (sm mahd. ~ vog
ostj unk samJr), Kannisto Vir 1933 420–22, FUV 1955 54 (sm ~
vog ostj unk samJr), E. Itkonen 1956 UAJ 28 66 (äänt. ja merk:n
perusteella epävarma rinnastus), SKES 1962 722–23 (lp < sm;
ugr kielten vastineet aivan epävarmoja), Koivulehto Vir 1974
123 (< germ *fraka-z), TESz 3 1976 434, FUV2 1977 72, Sam-
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mallahti Vir 1977 121 (< germ), MSzFE 1978 535, Hofstra
1985 OsFiGerm 210 (< germ), Häkkinen 1987 ES 254, 255–56
(? < germ), UEW 1988 418–19 (~ vog ostj unk), Koivulehto
1991 SbÖAW 566 26, EWUng 1995 1276 (~ vog ostj unk).

rakentaa (Agr; yl.) ’bauen’, vanh. kiel. rinn. raketa,
murt. myös mm. ’korjata, kunnostaa, paikata (Laatja PKarj); muokata peltoa (osin VarsSm Uus); pauloittaa verkkoa (PSm); panna heinät haasialle;
valjastaa poro t. hevonen (Länsip ja ymp.);
parkita nahkaa (paik. LUus ja ymp.); asettaa
loimilangat kangaspuihin (paik. ESm);
pukea
ruumis
arkkuun
(paik. KaakkHäme)’, johd.
rakennus myös ’heinähaasia (Länsip)’, rakennuttaa, rakenne (nykymerk. Kilpinen 1845), rakennelma (Lönnr 1836); ks. erikseen rakkine ~ ink
rakent®a ’pukea morsian vaimon pukuun; rakentaa
(< sm)’ | ka rakentoa ’rakentaa, tehdä talon sisärakennustöitä; viimeistellä kalanpyydys pyyntikuntoon; reunustaa koristenauhalla; korjata, kunnostaa; rikkoa, hakata; tappaa’ | va rakett®a ’valjastaa’ |
vi rakendada ’valjastaa; soveltaa; käyttää’, rakend
’valjakko’, rakenduda ’ryhtyä työhön’, rake (g.
rakke) ’kaivon puite, kehys’, rakendus ’sovellus’
(sm rakentaa > lpN r®akkâdit (Lu In Ko) ’tehdä,
valmistaa; rakentaa’)
joko ? = unk rak ’panna, asettaa; latoa, pinota;
rakentaa (pesä, tuli)’ (sgr *rakk•-)
tai ? < germ *rakjan-, vrt. as recken
’ojentaa’, goot uf-rakjan ’pystyttää’ (ns aufrecken
id.), mn rekja, nr räcka ’ojentaa’.
JuslP 301 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 2 449 (sm ~ vi unk),
Diefenbach 1851 VWGoth 2 174, Lönnrot 1854 Enare 249 (+
lpN In), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Thomsen 1869 GSI
142 (~ mas ags), MUSz 1873–81 646–47 (+ votj dVzokt{in{i ’puhdistaa; tyhjentää’, syrj rekt{in{i id.), Qvigstad 1893 NL 11 (sm >
lp), Wichmann 1901 WotjChr 53 (votj syrj epävarmoja), Paasonen 1907–09 FUF 7 27 (sm vi unk ~ ieur), Setälä 1912–13
FUF 13 434 (? ~ germ), Setälä 1917 MH 2 478 (ural ? ~ ieur),
H. Sköld 1927 FUF 18 218, FUV 1955 110 (sm ? ~ unk),
SKES 1962 723–24 (sm ~ ka va vi ? unk; sm > lp), TESz 3
1976 339, FUV2 1977 124, MSzFE 1978 524, Häkkinen 1987
ES 254–55, UEW 1988 419 (sm ? ~ unk), Nikkilä 1994 FUF
52 162–66 (< germ), EWUng 1995 1230 (sm ~ unk).

raketti (1700) ’Rakete’, vanh. kiel. rakeetti (Gan
1787)
< ruots raket < saks Rakete < ital rachetta, rocchetta ’raketti’, demin.-johd:ia s:sta rocca ’värttinä’
(jota ilotulitusraketti muistuttaa muodoltaan). — Vi
rakett ’raketti’ < saks.
TS 7 1915 1430 (< ital), Hellquist 1939 SEO 812 (ruots sanasta), SKES 1962 724 (sm < nr; vi < saks), Koukkunen 1990
Atomi 471.

rakka (Eurén 1860; PSm Ruija) ’kivikko,
louhikko (et. tunturissa) / Geröllfeld (bes. im
Fjällgebiet)’, paik. myös ’(riihen) kiukaan kivet’,
yhd. avorakka ’avolouhikko’.
Levikkinsä perusteella sana voisi olla lainaa < lp,
mutta lähtömuodoksi sopivaa lp sanaa ei ole löytynyt.
Europaeus 1868 Suomi 2:7 126 (~ unk rakas ’louhikko’).

rakki1 (VR 1644; melko yl.) ’koira (halv.), piski /
Köter’, yhd. rakkikoira ~ ka rakki id. | vi rakk (g. raki) ’piski, rakki’
< nr racka, nn nt rakke, mn rakki id., ags racca
’vainukoira’. — Sk taholta myös > lpN rak |ka (In
Ko) ’piski, pieni koira’. Ks. myös rakki2.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 2
448 (+ vi), Renvall 1826 SSK 2 110 (< ruots), Qvigstad 1893
NL 256 (sm lp < nn mn), SKES 1962 724 (sm ka (< sm) vi <
nr; lp < sk).

rakki2 (Ljungo 1609; rannikkomurt.), rakka (Ruija)
’kytkin, jolla purjealuksen raaka kiinnitetään mastoon; puupalikka, jonka päässä olevasta reiästä reunan vahvikelanka kulkee verkkoa kudottaessa / Vorrichtung zur Befestigung der Rahe am Mast, Rack;
Hölzchen mit Loch, durch das beim Netzknüpfen der
Faden läuft’
< ruots rack ’raa’an kiinnike; nuotan päässä
oleva vetoköyden kiinnityspalikka’ (mn rakki, nn
rakke, saks rack, ags racca id.); s. v. rakki1 main. sk
sanan merkityksen laajenemista, vrt. koirio. — LpN
rak |ka (Ko) ’rakki’ < sk; vi rakk (g. raki) ’rakki’ <
saks.
Stjerncreutz 1863 MeriS 283 (sm ~ ruots ven saks esp ransk),
Qvigstad 1893 NL 256 (lp < mn nn), Streng 1915 NRL 180–81
(sm < ur mr mn = ags; as > vi), *Vilkuna 1933 SUST 67 420–
28 (rakki1 ~ rakki2), *Holm 1954 ANF 69 198–209, SKES 1962
724–25.

rakki3 ’viina’ ks. arrakki.
rakkine (Eurén 1860; Savo PKarj Kain ja ymp.)
’(viallinen, konstikas t. epäonnistunut) kapine, vehje
/ (fehlerhaftes, umständliches od. mißlungenes)
Ding, Gerät’, harv. myös ’häijy (ihminen)’ ~ ka
rakkineh ’(talon
sisä)rakennustyö,
rakennus;
verkon pyyntikuntoon saattaminen; vahvike- t.
koristenauha; jalkineen vuori t. sisäpohja; suksen
varpaallinen’.
Samaa sanuetta kuin rakentaa. Ka johd:issa ei
ole halv. sävyä kuten sm:ssa.
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Ahlqvist 1877 SKR 36 (rakkine ~ rakentaa), SKES 1962 725
(+ ka), T. Itkonen Vir 1983 350.

rakko (Schr 1637; yl.) ’Blase’, johd. rakkula, yhd.
vesi-, uima-, virtsarakko, rakkolevä ~ ink rakko ’rakko (ihossa); kalan uimarakko; virtsarakko; ampiaispesä’ | ka rakko ’vesi- t. märkärakkula, rakko’ | ly
rak (mon. rakod) ’rakko’ | va rakko id. | vi rakk (g.
raku) ’rakko, rakkula; känsä; solu’ | li rak (mon.
rak5ud) ’ämpäri’, rak®andq ’perata kalaa’ (sm > lpN
rak |ko (Lu Ko) ’rakko’).
Qvigstad 1881 Beiträge 101 (sm ~ lp), VW 3 1888 93–94 (+ vi
li), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 41 (lp < sm), Mägiste 1928
Demin 104 (+ ka va), Karsten 1944 FmS 10 429 (rakko-tauti <
ksk *brakon-, mr braker ’heikko, hauras’), SKES 1962 725 (+
ly).

rako (Agr; yl.) ’Spalte, Ritze’, johd. rakoilla, raottaa, yhd. rakovalkea (KSm Kain Peräp ja ymp.), rakonuotio, rakotuli (Kain Peräp ja ymp.) ~ ink rako
’rako, lovi; jäärailo’, rakosill®a ’raollaan’ | ka rako
’rako, halkeama, loma, kolo; vulva’ | va rako ’rako,
halkeama’ | vi pragu (g. prao), murt. rago ’rako, halkeama; särö’ (sm > lpN rakko (Lu) ’rako,
halkeama’)
< baltt, vrt. liett spragà, latv spraga ’(aidan)
rako, aukko; railo’; latv myös > li spr®aiga ’rako’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 370 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 2 448a (sm ~ vi raggo), VW 3 1888 84–85 (+ va), Thomsen 1890 BFB 219 (+ ka; ilm. < baltt; li < latv; sm ~ lp),
Wiklund 1896 SUST 10 43 (liett > sm > lp), Kalima 1936 BL
150–51, Mägiste 1952 KV 32 113 (♦ *rakista), SKES 1962
725–26.

raksi (JuslP, Gan 1787; itämurt. KPPohjanm PSm)
’silmukkamainen kiinnityslenkki / Schlaufe, Aufhänger’ ~ vi traksid ’housunkannattimet’, Wied myös
’talutusnuora; tyrävyö’ (sm > ka raksi ’raksi, (nahka-, nuora-, vitsa)lenkki, vaula’)
< nr murt. dragsa, drakksu ’vetohihna (esim. kelkassa)’; ositt. mahd. deskr.-tyyppistä sanastoa, vrt.
samamerkityksinen renksu. — Sm (t)raksilat
(EPohjanm) ’olkaimet’, raksilo (paik. KSm) ’kelkan
vedin’ < nr murt. Sm draksil, draksul ’kelkan vedin’,
nn dragsilar ’valjaat’. Ks. myös raksia.
Ganander 1787 NFL 2 449a (sm ~ vi), Lönnrot 1880 SRS 2
355 (~ ruots dragsa), *Tunkelo Vir 1920 99–102 (< ruots
murt.), Karsten 1944 FmS 10 429, T. Itkonen 1957 Suksisan
74, SKES 1962 726, de Sivers 1974 ÉFOu 9 103.

raksia (Eurén 1860; paik. häm- ja itämurt.) ’purkaa
(ommelta), katkoa (oksia), riipiä / auftrennen, abästen, -reißen’.

Mahd. kontam. sanoista ratkoa (ks. ratketa) +
raksaa, raksua (ks. tätä), vrt. myös rapea1. — Eri alkuperää on raksia (paik. EPohjanm PSatak) ’raahata,
viedä, kiskoa’, rinn. traksia (Satak EPohjanm,
osin VarsSm PHäme) ’raahata’, joka < nr murt.
drajsa, dragsa ’raahata, vetää’.
*Tunkelo Vir 1920 98–99 (< nr murt.), Karsten 1944 FmS 10
429–30, SKES 1962 726.

raksua (murt. harv.), rinn. kraksua (Lönnr 1876),
raksaa (paik. ISm) ’raksahtaa, raksahdella; raksuttaa
/ knacken, knistern; ticken’, johd. rakse (Gan 1786
krakset ’räsähdys; naurunremakka’), raksahtaa, raksuttaa (Eurén 1860; etup. häm- ja itämurt.; paik länsimurt. myös kr-) ~ ka raksahella ’rapsahdella’ (? <
sm) | vi (p)raksuda ’raksua, rasahdella’,
(p)raksatada ’raksahtaa, räsähtää’, kraksatada id.,
raks (g. -u) ’rasahdus; riita; kerta’ | li krakVsq
’rysähtää’, prakVsk ’rapista, rätistä’.
Onomat. sanoja, vrt. naksaa, raksia.
VW 3 1888 99–100 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 153, 311
(+ li), SKES 1962 726 (+ ka).

rakuuna1 (esim. As 1655 tragonei, As 1679 dragonit) ’ratsuväen sotilas / Dragoner’, vanh. kiel. ja
murt. rinn. dragoona, drakuna, rakoona (Gan 1787),
traku(u)na, trakona, murt. myös ’rasavilli (poika,
hevonen); yöjuoksija’
< ruots dragon, vanh. dragu(u)n ’rakuuna’ <<
ransk dragon id. < lat draco ’lohikäärme’. Nimi johtuu
alkuperäisten
rakuunoitten
pyssyjen
lohikäärmeen päätä muistuttavista peristä. — Vi
tragun (g. -i) ’rakuuna’ < ns Dragoner id.; ka
tragun(a) ’rakuuna; levoton (ihminen)’, ly dragun
’rakuuna’ < ven dragún id.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 152 (sm ~ ruots), TS 7 1915 1434
(< ruots ransk lat), Hellquist 1939 SEO 152 (ruots sanasta),
Kujola 1944 LyS 35 (ly < ven), SKES 1962 726 (ka < ven; vi <
saks), Hahmo 1994 Grundlexem 317–18.

rakuuna2 (yleisk.) ’mauste(kasvi) Artemisia dracunculus / Estragon’
< nr dragon, esdragon id. (<< lat tarcon,
altarcon < arab a·t-·tar8hûn id.); lat > ital targone,
dragone, estragone id. (kansanetym. käsitetty
johd:ksi lat sanasta draco ’lohikäärme’, vrt. kasvin
aik. sm nimiä lohikäärmeenruoho (Tillandz 1683),
lohenruoho (Lönnr 1874)); ransk estragon, ns
Dragon, Dragun, Estragon ’rakuuna’ (> vi estragon,
Wied myös tragon, traagon(g) id.).
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SAOB 7 1925 D 2070–71 (nr < ransk lat), Gamillscheg 1928
EWFra 387 (< arab), *Marzell 1943 WbPflanzen 428–29,
EEW 1982–83 3257 (vi < ns).

Onomat. sanoja, vrt. pamahtaa, rapista1–2, rämistä.
SKES 1962 727 (sm ~ ka; onomat. sanoja).

rallattaa (melko yl.), trallattaa ’laulella hilpeästi
(sanoitta) / trällern’, rinn. eri tahoilla murt. rallata
(Gan 1787), rallatella, rallitella, rallittaa; ralli,
tralli ’laulu, viisu, rallatus’ ~ ka rallattoa ’rallattaa’ |
vi trallitada, trallida ’rallattaa’, trall, trallilaul
’ralli’ (sm > lpIn rallatti∞d ’rallattaa’)
< nr tralla ’lauleskella’, trall ’ralli’ (tansk tralle,
ns trällern, trallern ’rallattaa’). Deskr.-onomat. sanoja, vrt. interj. (t)rallalaa.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 152 (sm ~ ruots), SKES 1962 726–
27 (osaksi omap., osaksi < ruots), LpIn 3 1989 7 (sm > lpIn).

ralli1 (paik. hämmurt. ja ymp.), tralli ’irrallinen säleikkö, ritilä (esim. veneen pohjalla, portaiden edessä); hellan rengas (paik. PSm) / Rost (z. B. auf dem
Bootsboden, als Fußabtreter); Herdring’
< nr trall ’ritilä, ristikko, säleikkö’.
SKES 1962 727 (sm < nr), Grönholm 1988 RLT 167.

ralli2 (uud.) ’määräreitillä ajettava autokilpailu /
Rallye’, yhd. ralliajaja, -kilpailu, (leik. myös) ’raju
tahti, meno’ (yhd. kalja-, kortteliralli)
< engl rally ’ralli’.

rampa
(Agr; melko yl.) ’verkrüppelt,
gehbehindert’, laajalti murt. myös ’syvässä uiva,
vettynyt tukki’, rampautua ~ ink rampa ’rampa’,
rammita (prs. rammitsen) ’ontua’ | ka rampa
’rampa’, rammata, rammita (prs. rampittVsou)
’ontua’ | ly ve ramb ’rampa’, rambita ’ontua’ | va
rampa ’rampa; rikkinäinen’ | vi ramb (g. ramma)
’voimaton, heikko; raskaana oleva’
? = lpN rab |be (In) ’raato; rampa (In)’ (voivat
olla vanhoja lainoja < ims; selvästi nuorempi sm
laina on lpN ram |be (R Lu Ko) ’rampa’)
todennäk. < germ (ksk) *krampa- (a.) ’koukistunut’ (josta johd. nr krämpa ’vaiva, kipu, vamma’ >
sm (ark.) kremppa ’vaiva, (lievä) sairaus’),
*krampija- (v.), vrt. mn kreppa ’puristaa, painaa;
puristua, painua kokoon’. Muitakin germ
lainalähteitä on esitetty.
Ganander 1787 NFL 2 449a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 424 (+ lp rambe), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (+ ve), Saxén 1895–98 Lånord 206
(+ ka; sm < germ, vrt. isl hrumr ’vanhuudenheikko’; sm > nr
murt.), E. Itkonen Vir 1937 302 (+ ? lpN In; mahd. < ims), Karsten 1944 FmS 10 430–31 (< ksk *kramba), SKES 1962 728
(+ ly; omap.), Nikkilä 1982 SFU 18 257 (< germ *krampija-).

Pulkkinen 1984 LokSp 140 (sm < engl).

ramaista (Eurén 1860; yl.) ’väsyttää, raukaista / müde, schlapp machen’, ramata (EPohjanm) id., ramistua
(paik. Häme Karj)
’kulua,
heiketä,
huonontua’, ramea (Satak ja ymp.) ’raukea, väsynyt,
veltto’, ramu (et. KaakkSm) ’romu, kulunut, joutava
esine; raihnas’ ~ ka ramistuo ’rapistua, ränsistyä;
raihnaantua; ravistua (astia)’, ramu ’huono, kulunut
esine; raihnas’.
Mahd. deskr.-luonteisia sanoja (vrt. romu), elleivät ne kuulu vastakkaismerkityksenä sanan ramu
’voima’ yhteyteen. Vrt. myös rampa.
SKES 1962 727 (sm ramata ~ ka), 729 (sm ramu2 ~ ka).

ramakka ks. ramu.
ramista (Eurén 1860; paik. etup. itämurt.) ’rämistä,
kolista, metelöidä; rapista / prasseln, rasseln’,
ramata (Agr) id., ramistaa (Gan 1787) ’rämisyttää’,
ramauttaa (eri tahoilla ISm) ’ravauttaa, rojauttaa,
rämäyttää’, ramuta (Kal) ’rymistä’ ~ ka ramata,
ramissa ’helistä, rämistä’, kramata, pramata,
kramissa ’rapista, rahista, ropista’.

rampata (Lönnr 1880; KaakkSm, osin Pohjanm Kja PSm), trampata (1738; VarsSm Satak Uus EPohjanm, osin PSm) ’astua, polkea; kulkea edestakaisin
/ treten, stampfen; hin und her gehen’, trämpätä
(Martti n. 1580) id.
< nr trampa ’polkea, tallata’. Osin voi olla deskr.
ainestakin, vrt. ka ramputtoa ’liikkua vaivalloisesti t.
kiireesti’ (vrt. myös rampa, rämpiä).
Streng 1915 NRL 238–39 (trämpätä < mmr vur trampa < kas
trampen), Karsten 1944 FmS 10 431 (sm < ruots), SKES 1975
1367–68 (sm < ruots, osin mahd. deskr., vrt. rämpiä).

ramppi1 ’ajoluiska; porras (paik. murt.); (näyttämön) parras / Rampe; Treppe; Lampenreihe (an der
Bühnenrampe)’, yhd. ajoramppi; ramppivalot,
ramppikuume
< ruots ramp ’ramppi, luiska’ (saks Rampe) <
ransk rampe ’luiska, rinne; parras; porras’ (v:stä
ramper ’kiivetä’). — Ositt. samaa alkuperää lienee
myös ramppi, tramppi (LUus ja osin VarsSm) ’kuisti, porras’, joka toisaalta voi kuulua myös nr trampa
’polkea, astua’ v:n yhteyteen (ks. rampata).
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TS 7 1915 1438 (< ransk rampe), Hellquist 1939 SEO 814
(ruots sanasta), SKES 1962 729 (sm < ruots), T. Korhonen
1991 KA 37 435–36.

ramppi2 ’kouristus’ ks. kramppi1.
ramppi3 ’oven haka’ ks. kramppi2.
ramu (JuslP, Gan 1787; laajalti murt., myös Verml
Ink) ’voima, kunto / Kraft, Zustand’, et. »hyvässä
t. huonossa ramussa», ramussaan ’voimissaan’,
ramakka (Karj Ink, paik. Savo) ’riuska, reipas;
rankka, ravakka (sade)’ ~ ink ramo ’voima’ | ka
ramakka ’kova (tuuli), rankka (sade); riuska,
rivakka, vireä’ | va ramo ’voima’ | vi ramm (g.
rammu) id.
Sanoja on verrattu ven sanaan rámo ’voima, valta’, alk. ’olkapää, voimakas käsi(varsi)’ (mven ramo
’olkapää’, ramno ’voimakkaasti, kovasti’), mutta
oletus ei äänt. syistä ole saanut kannatusta. Sm
sanassa ramakka on selvästi vaikutusta sanasta
ravakka (s. v. rapea2), ja hämmentävä on myös murt.
tavattava vastakohta ramu ’voimaton, heikko;
huono’, joka voi kuulua v:n ramaista (ks. tätä)
yhteyteen (vrt. edelleen ramista ja romu).
Ganander 1787 NFL 2 450 (sm ~ vi), Butkov 1842 OFSlovah
153 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (va vi < ven), Lindström 1859 KeltGerm 38 (vrt. isl ramr, ruots ram ’vahva’ (po.
’oikea, tosi’)), Kalima 1952 SlS 147 (sm ? < ven), SKES
1962 727 (ramakka; + ka), 729 (sm ~ va vi; mahd. ven vaikutusta), Mägiste 1962 ÄRL 42–43 (sm va vi < ven), Vahros Vir
1963 406 (?? < ven).

rana ks. kraana.
rangaista t. rankaista (yl.) ’bestrafen’, merk. myös
’(vanh. kirjak., Agr) nuhdella; (murt.) rasittaa,
runnella (tauti); turmella, tärvellä (esim. sade
viljaa)’, johd. rangaistus, rankaisu; rankoa (Westh;
etup. LESatak KaakkSm, paik. Pohjanm) ’rangaista,
kurittaa; kolottaa, särkeä (»ruumista rankoo»)’, ranki
(EPohjanm) ’taakka, vaiva, rasitus, urakka’ ~ ink
rankaissa, rankast®a ’rankaista’, rankata (impf.
rankaisin) ’id.; kiusata, vaivata (tauti)’, rankassos
’rangaistus’, ranki ’rangaistus; taakka, vaiva’ | ka
(todennäk. < sm) rankaissa, rankaistoa ’rangaista’;
rankaissus, ranki ’rangaistus’ | va (Kukk) rangata,
rankata ’rangaista, vaivata’ (sm > lpN rangaVstit (R
In Ko) ’rangaista’, N rangaVstus (R Lu In Ko)
’rangaistus’, (sm rankoa >) N ran |got ’rangaista,
kurittaa’).
Alkuperä epäselvä; mahd. joko sanan rankka t.
ranka (ks. näitä) yhteyteen kuuluvia sanoja.

Lindahl & Öhrling 1780 LL 371 (sm ~ lpR), Lönnrot 1880 SRS
2 359 (rankaista ♦ ranka), Qvigstad 1881 Beiträge 101 (lp
ainakin ositt. < sm), Paasonen 1896 KielLis 29 (sm ~ md
rangodoms ’tulvia; paisua’; ~ ranka, rankka), Karsten 1905
ANF 22 202–04 (? < germ *strang5on, vrt. nr murt. strånga
’panna lujille’), Karsten 1944 FmS 10 431–32 (< germ), *Keipi
Vir 1959 374–80 (merkitysoppia), SKES 1962 729–30 (+ ka;
lp < sm; ilm. ♦ ranka), Ritter 1993 Studien 122 (germ, vrt. ns
Strang, mn strengr ’köysi’).

ranget ks. länget.
rani1 (JuslP, Gan 1787; etup. itämurt.) ’huono, kulunut,
rikkinäinen esine;
raihnainen tms.
ihminen; karu, huonosti kasvava maa (tämä merk.
paik. Savo Kain) / schlechter, abgenutzter,
schadhafter Gegenstand, schwächlicher o. ä.
Mensch;
karger,
schlecht Frucht
tragender
Boden’, yhd. patarani, ranimaa, johd. ranistua
(kaakkmurt., paik. PHäme) ’tulla huonoksi, ränsistyä, raihnastua’ ~ ka rani ’rämä, romu, raja; raihnainen (ihminen)’, ranimoa ’huono, kivikkoinen maa’,
ranistuo ’rapistua, ränsistyä, raihnastua’.
Deskr.-luonteisia sanoja, vrt. raja2, raihnas, ränsistyä.
SKES 1962 730 (sm ~ ka).

rani2 ’nostokurki’ ks. kraana.
ranka (Ljungo 1601; yl.), ranko (Martti n. 1580 rangopuista; eri tahoilla murt.) ’entästeter Stamm;
Rückgrat, Blattrippe’, yhd. selkä-, tukiranka,
luuranko, johd. rankoa (paik. murt.) ’tehdä rangaksi
t. rangoiksi, oksia puita’ ~ ink ranka, ranko ’ranka’ |
ka (ilm. < sm) ranka, ranko ’kaadettu ja karsittu
puunrunko’, ranki (Kiestinki) ’(kasvin) varsi’, selkäranka | va ranka (Kukk), ranko ’karsittu puun latva
t. paksu, haaraton oksa’ (sm > lpN rag |ge ’iso, pitkä
ihminen t. esine, joka makaa pitkänään’)
joko < ruots, vrt. mr rang ’kanaorsi’, nr murt.
rång ’halkaisematon aidas, katkaistu ja karsittu pitkä
ja kapea puunrunko’ (? = saks murt. range ’tanko,
salko’)
tai < (k)sk *strang®a, vrt. mn strangavi“r ’kaadetut ja karsitut pitkät puut (vi“r ’puu’)’, nn strang(e)
’pienehkön puun karsittu runko’. — Myös baltt alkuperää on pidetty mahdollisena, vrt. liett dránga
’paksu salko, riuku’. — Ks. myös rangaista. Vrt.
runko.
Saxén 1895–98 Lånord 206 (sm < sk, vrt. nr murt. rång), Paasonen 1896 KielLis 29 (~ rangaista), Toivonen Vir 1919 106–07
(joko < ruots (nr murt. rång) t. < mn strangavi“r, nn strange),
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Kalima 1936 BL 151 (+ va; ? < baltt), Hellquist 1939 SEO 865
(s. v. ruots rång), Karsten 1944 FmS 10 431 (todennäk. < ksk
*strang®a, -5o), SKES 1962 730–31 (ka mahd. < sm; ims < sk,
jommasta kummasta em. sanueesta; baltt etym. epävarmempi;
lp kaiketi < sm), Hofstra 1985 OsFiGerm 321 (< germ).

rankata ks. ranki.
ranki (Gan 1784; paik. LounSm PHäme savmurt.)
’arvo(aste, -valta), sääty; luokka, joukko; vuoro /
Würde, Ansehen, Rang, Stand; Klasse; Reihenfolge’
< nr rang, -e ’arvosija, -asema, arvo(luokka);
(aik. myös) rivi, jono, vuoro, järjestys’ (tansk
rang, ns Rang, engl rank < ransk rang ’rivi, jono,
järjestys, arvo’); epävarmaa on, kuuluvatko tähän
yhteyteen saks lainoina vi (Wied) rank (g. rangi)
’rivi’ ja li ra7ng (SjW) id. — Alunperin samaa
sanapesyettä on rankata (uud., ark.) ’asettaa
paremmuusjärjestykseen, sijoittaa’, johd. rankkaus
(< nr ranka) < engl rank, ranking id. (> sm
rankinglista ’paremmuusjärjestystä osoittava lista’).
Hellquist 1939 SEO 815 (ruots sanasta), SKES 1962 731 (ranki < nr), Karttunen 1979 Slangisanat 203 (rankata < nr < engl),
Pulkkinen 1984 LokSp 140.

rankinen (Kal; Eurén 1860; Peräp Länsip) ’vuoteen
ylle ripustettu kankainen sääskiteltta / Mückennetz
über dem Bett’ ~ ka (Tver) rankine ’id.; hursti,
suojakangas’.
Selitetty demin.-johd:ksi sanasta ranki ’teltta’
(Lönnr 1880; ei murt.) ja tähän yhteyteen kuuluva
lpN r®aggâs (Lu In Ko) ’rankinen’ lainaksi < sm. Sm
ranki ’teltta’ — sikäli kuin se ei ole Lönnrotin
teoretisoima — voi kuitenkin (kuten myös ka (Tver;
harv.) ranki ’rankinen’) olla sekundaarinen ja
lainasuunta lp > sm. Sanueen alkuperä on joka
tapauksessa selvittämättä.
Qvigstad 1881 Beiträge 100 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST 10
127, T. I. Itkonen Vir 1945 444 (lp < sm), SKES 1962 731 (+
ka), Collinder 1964 SvLpO 172 (lp < sm rankinen ♦ ranki
’teltta’).

rankka (Flor 1678 rancka sade; yl.) ’ankara, kova;
raju; raskas / heftig, stark, schwer, hart’, murt.
myös ’kolea, sateinen, myrskyinen; vahva, tukeva
(puu, mies)’, yhd. rankkasade ~ ink rankka ’painava,
raskas; vaikea, tuskallinen; raju (sadekuuro)’ | ka
rankka ’ankara, kova (sade)’ (ehkä < sm) | ? ly
ramkkali ’rankasti’ | va rankka ’raskas, painava;
vaikea’ | vi (Wied) rank (g. ranga) ’kova, raskas;
ankara’, murt. ja kirjak. ränk id. (huom. myös vi
rank, murt. ränk ’lohkare, järkäle’, (Wied)
metsaränk ’tiheä metsä’ ja (Wied) rang (g. -u)

’paksu pilvi’, saab rangu ’sataa paikallisesti’) | ? li
rüjanka ’autio, sankka (metsä)’.
Todennäk. deskr. sanoja; vi(-li) etuvok. sanojen
yhteyteen kuuluvat mahd. vielä vi murt. rängata
’rehkiä, ponnistella’, rängeldada id.; vrt. myös sm
ränkyä ’karjua, vollottaa’ (ks. tätä) ka ly ve
vastineineen. Ks. myös rangaista. — Myös germ
kielissä on näitä muistuttavia sanoja, esim. nr murt.
Sm strang, strång ’jäykkä, kireä, tiukka, tuima,
ankara’, mr stranger (strangt, strankt) ’jäykkä,
kova, ankara, kiivas’ (= mas strang
’vahva,
väkevä’, mys strange, stranc, ags strang ’id.,
ankara, kova’), jotka eivät kuitenkaan äänt. syistä
sovi ims sanueen lähteiksi.
Ganander 1787 NFL 2 451 (sm ranga sade ~ vi), Aminoff
1869 WirSS 67 (+ vi ränk), VW 3 1888 108, Kluge 1911–12
FUF 12 39 (< germ, vrt. mas ags), SKES 1962 731 (+ ka
(mahd. < sm) ? ly va, vrt. vi range), EEW 1982–83 2410–11
(vi kirjak. range uud.), 2599–600 (+ li).

rankki (Gan 1787; laajalti häm- ja itämurt. sekä
ymp.), trankki (Mennander 1699 drangit; melko
laajalti länsimurt.) ’viinanpolttoa varten valmiiksi
käytetty seos, viinan t. oluen valmistuksessa
syntyvä sakka; (paik. LounSm myös) juoppo /
vergorene
Maische
zur
Schnapsherstellung,
Schlempe; Säufer’ ~ (sm >) ka rankki ’rankki’
< nr drank id. < (k)as drank (kas sanasta latv
murt. dranDks id. sanan kautta myös > li draínk id.).
Renvall 1826 SSK 2 242 (sm < nr), Kettunen 1938 LivW 40 (li
< latv murt. < as), SKES 1962 731 (sm > ka).

ranko ks. ranka.
rankua ’parkua’ ks. ränkyä.
ranne (: ranteen; Raam 1642 rannerengas, VR
1644 »käsiwarten randet» (= metallisuojukset); yl.)
’Handwurzel, -gelenk’, paik. murt. myös kynnen t.
kavion ranne ’juuri, ympärys t. reuna’, rante (: rantteen; paik. LounSm) ’ranne; kalvosin; kynnen ympärys (kynsi- t. kynnen rante)’; ’ranteen’ merk:ssä
murt. myös esim. rantein (osin LounSm) sekä ranteus (mon. ranteukset; paik. kaakkmurt.); ranneke
’rannetta ympäröivä hihansuu; rannekellon hihna t.
ketju’, rannikas ’ranteensuojus’ ~ ink ranne: käsiranne ’ranne’ | vi ranne (g. randme, murt. rande)
’ranne; kynsivalli’
= lpN (Friis) ruoddas (In Ko Kld) ’käsineen ranneosa’
? < baltt, vrt. liett grandìs ’rannerengas’.

18 (taiton koevedos)
Thomsen 1869 GSI 91, 142 (ranne, ranta < sk, vrt. mn rPond),
Wiklund 1896 SUST 10 130 (sm ~ lp), Wiklund 1912 MO 5
239 (omap.), SKES 1962 732 (+ vi), Liukkonen 1999 SUST
235 116–17 (< baltt).

Ranska ’Frankreich’, ranska (vanh. kirjak. ja länsimurt. fr-, murt. myös pr-) merk. myös ’eräs (kansan-)
tanssi; syfilis (> ka Suojärvi ranska ’kuppa, syfilis’)’, ranskan kieli, franski (f. wijna 1777 ’ranskanviini’), maannimenä vielä 1800-luvun alkupuolella
tav. Franska (1828), Franska(n)maa (1831) (Flor
1733 Franckrijki), yhd. ranskankerma, -leipä,
-perunat,
(vanh.) ranskantauti ’syfilis’, johd.
ranskalainen (1861; Alm 1782 fr-)
< nr vur fransk ’ranskalainen, ranskan-, Ranskan’, franska ’ranskan kieli’, franska sjukan
’syfilis’, mr franska, franzeska (mon.) ’ranskalaiset’
(< kas frans, fransch; vrt. ransk France ’Ranska’).
— Sm (f)ransti (Gan 1786 fr-; VR 1644 franst
wijna; osin LounSm, paik. PPohjanm) ’ranskanviini,
ehtoollis-, pitoviini’ < nr vur franst (= franskt),
franstvin ’ranskanviini’. — Sm
(f)ransuusi
’ranskalainen (s.) (1670 franshusit mon.); syfilis
(Gan 1787 r-; eri tahoilla et. länsimurt.)’ < nr
fransos, mr franzoos ’ranskalainen (s.); (tav. mon.)
syfilis’ (< kas frantzoser (yks. ja mon.), franzozen
(mon.) id., vrt. ns Franzose id.).

rannaline ’rannan t. rannikon asukas’ | li r®anda
’ranta’, r®andali ’rannan asukas, liiviläinen’
< germ (ksk) *stran∞da, vrt. nr mr nt ags engl
strand ’ranta, rannikko’, mn strPond ’(esim. kilven)
reuna; ranta’. — Johd:ia sanasta ranta ovat ilm.
myös sm ranne (paik. murt.) ’ranta; (esim. metsän,
niityn) reuna; rinne’ ~ ka ranne id. (alkumuodoksi
on myös esitetty ksk ntr.-muotoa *stran∞des-);
samoin sm rante (: rantteen; Pohjanm P- ja KSm)
’halonhakkuupaikka (tav. pihan laidassa; Gan 1784
»täsä rantteella»)’ sekä ranne (: ranteen) t. rannet (:
ranttehen) id. (sm > lpN ran |tig (Lu) id.). — On
mahdollista, että ims sanoihin on ositt. vaikuttanut
myös se (ilm. edellisen yhteyteen kuuluva) germ
sanapesye, johon kuuluvat nr mr nt rand, ns Rand
’reuna, reunus, syrjä, laita jne.’, mn rPond, kas rant
(ks. rantu).

rans(s)i ’seppele’ ks. kranssi.

Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ germ strand), Ganander 1787
NFL 2 450a (sm ~ vi), Lönnrot 1853 NTschS 51 (+ ve), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Lindström 1859 KeltGerm 38
(vrt. nr saks rand, mn rPond), Thomsen 1869 GSI 142 (+ li; sm
ranne < sk, vrt. mn rPond; sm ranta ~ mn strPond jne.), Setälä
1890–91 ÄH 429 (+ ka), Wiklund 1904 JuhlakNoreen162 (~
mn strPond), B5uga 1908 AistSt 30, 31 (< baltt, vrt. liett kraµnta-),
Wiklund 1912 MO 5 238–39 (ranne ’(veden)raja, reuna’ ? <
ksk *stran∞des-), Karsten 1915 GFL 89 (samoin), 136 (ranta <
kgerm *stran∞d®a), Karsten 1944 FmS 10 432–33, Vries 1961
AnEW 555, SKES 1962 732 (ranne), 733–34 (+ ly), 734 (rante > lpN Lu), Mann 1984 IED 557–58 (sm joko ~ liett kraµntas
t. ? ~ germ Rand), 1062–63 (mn rPond jne. ~ sm ranne ’ranta,
reuna’), 1089 (sm joko ? ~ germ *strand- tai ~ germ *randut. < baltt), Häkkinen 1987 ES 256, Ritter 1993 Studien 27, 90
(myös baltt alkuperä mahd.), Liukkonen 1999 SUST 235 (<
baltt).

ranstakka ks. pranstakka.

rante ks. ranta.

ranta (Agr; yl.) ’Ufer’, komp. rannempi, yhd. meren-, järven-, taivaanranta; johd. rantama, rannikko
(Gan 1787), rantautua, rantaantua, rantalainen
’rannan t. rannikon asukas’ ~ ink ranta ’ranta’, rannikko; rantalain, rantolain ’rannikon asukas’ | ka
ranta ’ranta; (kylän, esineen, vaatekappaleen)
reuna, laita(osa), syrjä; taivaanranta; (ilman)suunta;
seutu, tienoo; maa, maanääri, -kolkka’; rannikko
’(järven) ranta; (metsän) reuna’, rantautuo, rantavuo
’nousta rantavesiin (kala); laskea rantaan (alus);
loppua, tulla tehdyksi t. valmiiksi’, rantalaine
’rannalla asuva; jnk seudun asukas’ | ly rand((e)
’ranta; reuna, syrjä, laita; kankaan hulpilo’ | ve rand
(mon. randad) ’ranta; (E myös) alamäki’, K
randaDli7ne, E randh‰ı7ne ’rannalla t. (E) mäen alla asuva’ | va ranta ’ranta, ääri’, rantalain ’rantalainen’ |
vi rand (g. ranna) ’ranta, rannikko’, randlane,

ranttali (ark.; 1930-luv.), ranttaali, rantteli: panna
r:ksi ’panna toimeksi, töpinäksi (vanh.); hulinoida,
riehua; lyödä lossiksi, lakata yrittämästä /
loslegen, energisch beginnen; randalieren; aufgeben,
nicht länger versuchen’
< ns (vanh.) Randal ’melu, meteli’.

Thomsen 1920 SA 2 261 (Ranska < (ruots) adjektiivista), Karsten 1922 Fragen 51 (sm < ruots *Fransk-land), 52 (~ ruots
mon. franskar), Hellquist 1939 SEO 235 (ruots sanasta), SKES
1962 733 (sm > ka; vi prantsus ilm. < as).

Hämäläinen 1963 SotSlangi 193–94.

rant(t)u ’valikoiva, nirso’ ks. kranttu.
rantu (: rannun, harv. rantun; Gan 1787; laajalti itämurt. KPohjanm PSm, paik. hämmurt.) ’raita, juova,
viiru (esim. kankaassa); (paik. Peräp Länsip myös)
kengän reunos / Streifen (z. B. im Stoff); Keder (am
Schuh)’, paik. murt. myös rant(t)i, ranni, ranne id.
(STS 1776 »punaisen ranten» ’viirun’), johd. rantui-

19
nen (Gan) ’raidallinen’ ~ ink rantti ’kengän (pohjan)
reunus’ | ka rantu ’raita’, rantuniekka ’raidallinen’
(nämä mahd. < sm)
< nr mr rand (yhd. rann-) ’reuna, reunus; laita;
juova, raita; kengän reunos jne.’, mn rPond (kas rant,
ns Rand) id. Sm sanueessa on ilm. eriaikaisia lainoja
(sanan rantu on esitetty palautuvan jopa ksk
muotoon *ran∞du-). Vrt. ranta. — Saksalaisperäisiä
ovat kaiketi vi rant (g. randi) ’reuna, reunus, reunos’
(josta > nr murt. Vi rant ’kengän reunos’); (latv
välityksellä) li r®anta ’kolo, juova, viiru’ ja ven rant,
josta mahd. > ka rantta, rant(t)u ’(kengän) reunos’.
— LpE raaddie (U) ’reuna’ ja lpN murt. roan |dâ
’kankaan raita’ < sk.
Ganander 1787 NFL 2 451 (sm ranne ’raita, viilto’ < ruots
rand), Renvall 1826 SSK 2 112 (sm rantu < ruots rand), Wiklund 1917–20 IF 38 100 (< ruots rand), Karsten 1944 FmS 10
433 (? < ksk *ran∞du, mn rPond, ruots rand), SKES 1962 734–
35 (rantu ilm. vanhempaa lainakerrostumaa kuin ranti; ka
mahd. < ven < saks; vi (> nr murt. Vi) < saks; li < latv < saks;
lp < sk), Nirvi 1971 InkS 465 (ink rantti ? < sm < ruots,
toisaalta vrt. ven rant).

rapa1 (Agr raual ’sianruoalla’; laajalti murt.) ’oluen
t. kaljan pohjasakka, viinan tislausjäte; puoliksi sulanut ruoka (eläimen) suolistossa / Treber, Schlempe;
Halbverdautes in den Gedärmen (von Tieren)’, yhd.
rapakalja (Jusl 1745 rapataari id.), rapamaha ’pötsi’ (vrt. Ljungo 1601 rapawaras, Koll 1616 rapawahdhan (= rapavatsan) waras ’karjavaras’) ~ ink
rapa ’oluenpanossa jäävä jäte’, rapamako ’ahmatti’ |
ka rapa ’ruokasula; sisälmykset; oksennus; sonta;
(oluen, kahvin) sakka’, rapakota ’rapamaha; satakerta’ | ly ve raba ’(oluen, viinan) sakka’ | va rapa
’rapa, mäski’, (Kukk) rapamako ’suuri vatsa’ | vi
raba ’(oluenpanossa jäävä) jäte; makkarantäyte’ | li
rab®ad (mon.) ’(oluenpanossa jäävä) jäte’ (sm > nr
(murt.) rap(p)a-, rabbel-, rapkalja ’moska,
pötypuhe; (vanh., 1700-luvun alusta) rapakalja,
huono olut t. muu alkoholijuoma’; ims > syrj rab
’(oluen, viinan) sakka’)
? < germ (ksk) *dra‰ba-, vrt. nr drav ’(oluenpanossa jäävä) jäte; kananruoaksi käytetty jauhopöperö’, mr svina draf ’sianruoaksi käytetty mäski’, kas
draf, mon. drever, kys (mon.) treber, ns Treber ’viinin ja oluen valmistuksessa syntyvä sakka; jätteet,
sianruoka; pienitty, hauras t. mureneva aine’ Ks.
myös rapa2.
Ganander 1787 NFL 2 452 (sm ~ vi), Becker 1824 FGr 4 (sm <
ruots), Ahrens 1843 GrEhstn 125 (vi sm < as ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 637 (sm vi ~ germ), VW 3 1888 149–50
(+ li, merk:t rapa1–2; sgr sana), Vendell 1895 PPOb 296 (sm >
nr murt. Sm), Saxén 1895–98 Lånord 207 (samoin), Paasonen

1897 NyK 27 122 (+ ka; sgr sana, jonka merk:een germ sanue
on vaikuttanut), Kluge 1911–12 FUF 12 39 (< germ), Setälä
1912–13 FUF 13 436, Kalima 1915 OLR 193 (+ ve),
Wichmann Valvoja 1920 403 (syrj rab < ims), SKES 1962
735–36 (merk:t rapa1–2; + ly va).

rapa2 (Gan 1784) ’loka, kura, lieju (et. PSm Pohjanm PSatak PSavo PKarj); suomuta (EPohjanm ja
ymp.); sora, kivimurska (KaakkSm); hauras, rapea
(murt. harv.) / Schmutz, Dreck, Schlamm; Modertorf; Kies, Schotter; spröde, mürbe, knusprig’, yhd.
rapakivi (Jusl 1745; nyk. laajalti kansainvälisenä
geol. oppisanana tietyistä graniittikivilajeista)
’helposti mureneva t. palanut kivi’, johd. rapainen,
rapakka (LaatKarj ja ymp.) ’hauras, murea’,
rapautua ’haurastua’, ravata ’loata’, rapakko (ks.
tätä) ~ ink rapakivi ’rapakivi’ | ka rapa ’kivimurska’,
rapakivi ’rapakivi, hauras, mureneva kivi’,
rapa(h)ine ’hauras; kurainen’, rapakka ’hauras’ | va
rapatVsivi ’rapakivi’, (Kukk) rapap5u ’hauras puu’,
rapas5o ’hyllyvä suo’ | vi raba ’räme; hauras’ | li rab®a ’kuohkea, mureneva rapautuva’, raC bbi id. (sm >
lpN rappe ’loka, kura’).
Samaa (todennäk. onomat.-deskr.) alkuperää
kuin rapea1 (ks. tätä); huom. myös ink rappa
’jääkappale’, va (Tsv) rappa ’hauras’, sm rappeutua
(s. v. rappio) sekä sm murt. (harv.) ropa ’pöly,
lika, kura, sakka’, ropainen ’pölyinen, rapainen,
likainen’. — Merk:t ’kura, loka, lieju’ liittyvät
läheisesti myös sanaan rapa1, ja onkin ajateltavissa,
että kyse on alkuaan yhdestä sanasta (merk.
’(oluenpanossa jäävä) jäte’ perustunee kuitenkin
germ vaikutukseen).
Qvigstad 1881 Beiträge 101 (sm ~ lp rappe), VW 3 1888 149–
50 (+ li), Paasonen 1897 NyK 27 122 (lp < sm). Lisää kirjallisuutta s. v. rapa1.

rapa3 (paik. Häme KPPohjanm), krapa (LounSm,
paik. Häme EKPohjanm Peräp), skrapa (paik. länsimurt.) ’huono, kulunut, kelvoton (esim. puukko,
hevonen) / schlecht, elend, abgenutzt (z. B.
Messer, Pferd)’, yhd. rapakunto
< nr skrap, skrapa, skrape ’kaapeet, jätteet;
muru, hiukkanen; vanha, kuihtunut olio, raukka,
hevoskaakki’ (v:stä skrapa, ks. raapia, krapa).
Renvall 1826 SSK 2 112 (sm < ruots), SKES 1962 736.

rapa4 ’kaavin; suka’ ks. krapa.
rapakko (Agr; melko yl.), murt. myös ropakko
(Agr; et. Kaakk- ja KSm) ’kuralätäkkö, lammikko;
(paik. myös) soinen, vetinen maa, muta, lieju, kura /
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Pfütze, Schmutzlache;
Morast,
Schlamm,
Schmutz’ ~ ka rapakko ’kuralätäkkö’ (? < sm).
Johd. sanasta rapa2 (ks. tätä). — Sm > nr murt.
Sm ropakko ’kuralätäkkö’ ja lpN r®abak ’lika, loka,
rapakko, lätäkkö’.

ink rapp‰ıa ’hauras, mureneva; liian kypsä’ | kaP
rapie ’rapea, hauras’ | ve rabed | va (Kukk) rappia |
vi rabe (g. -da) id.
Todennäk. samaa onomat.-deskr. alkuperää kuin
rapista (ks. tätä). Vrt. myös rapa2 ja rapea2.

Grot 1876 Filol 447 (ropakko ~ ven murt. ropaka, rupaka), Genetz 1877 KL 16 (rapakko ~ ropakko), Qvigstad 1881 Beiträge
101 (sm ~ lp r®abat), VW 3 1888 149 (s. v. rapa), SKES 1962
736 (ka ? < sm; lp, nr murt. Sm < sm).

Renvall 1826 SSK 2 113 (rapia ? ~ rapa), Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Paasonen 1903 s-laute 65 (rapea ~ rapa),
SKES 1962 737 (+ ka vi; vrt. li; kantasana ilm. rapa ’hauras’),
EEW 1982–83 2374–75, Nikkilä 1998 FFL 21 96.

raparperi (As 1756 raparperinsiirappi; eri tahoilla
murt.) ’Rheum / Rhabarber’, murt. mm. rapamperi,
rapanteri, rapa(a)lperi
< nr vur rabarber, rabarbera ’id.; raparperin juurista tehty rohto’ (saks Rhabarber, ital rabarbero) <
lat rha- ~ r(h)eubarbarum alkuosa < kr rã, r5µeon ’raparperikasvin juuri’, jota saatiin Bosporin takana
asuneilta barbaareilta.

rapea2 ’rivakka, reipas, nopea (KaakkSm Verml);
kiivas, äkäinen (paik. Kymenl); kaksinen, häävi
(kielt. yhteydessä; KPPohjanm PSm); (mitoissa,
ajanmäärityksissä tms.:) runsas, reilu (1703; PSm ja
ymp.) / hurtig, flink; heftig, hitzig; (in negiertem
Kontext) viel wert; (in Maß-, Zeitangaben)
reichlich’, us. epämääräisenä mittana: (ja) rapea(t) t.
rapia(t) (päälle) (et. PSm, melko laajalti savmurt. ja
ymp.), rapakka ’rivakka, joutuisa; rankka (sade)’,
ravakka ’reipas, rivakka, ripeä; rankka (sade);
navakka (tuuli)’ ~ ka ravie ’rivakka, riuska, nopea;
navakka (tuuli); rankka (sade); voimakas; runsas;
jäykkä, taipumaton’, rapie ’runsas’, ravakka
’rivakka; nopea; navakka’ | ly raved ’ripeä, nopea’ |
vi (Wied, murt.) rabe (g. -da) ’reipas, rivakka’, ? rapakas, räpak, räpakas ’nopea, häilyvä, levoton’ | li
raC bdq ’hoikka, solakka (ihminen, eläin)’ (ims > lpN
r®appâd (U Lu) ’kelpo, näppärä; runsas’, In rappad
(Ko Kld) ’runsas; häävi, kaksinen (kielt. yhteydessä)’)
? < kgerm *frawaz, vrt. mn frár ’reipas, nopea’,
ellei omap. deskr. alkuperää, vrt. rapea1, ripeä, nopea sekä rankka, navakka (ainakin vaikuttaneet merkitykseen).

Hellquist 1939 SEO 807 (ruots sanasta), SKES 1962 736.

rapata1 (Gan 1787; joks. yl.) ’päällystää laastilla /
verputzen, berappen’, rappaus, rappari ’muurari’ ~
(sm >) ka rapata ’päällystää laastilla; tilkitä’
< nr rappa ’rapata, kalkita’ (< saks berappen ’rapata’), rappare ’rappari’.
Renvall 1826 SSK 2 113 (sm < ruots), Hakulinen 1946 SKRK
2 55 (sm < ruots < saks), SKES 1962 736 (sm > ka).

rapata2 (asiak. 1615; Kain, paik. muuallakin) ’ryöstää; tempaista / entreißen; an sich raffen’,
rappari ’rosvo, ryöstäjä’
< vur nr rappa ’ryöstää, siepata’, rappare ’ryöväri’ (<< kas rap(p)en ’ryöstää’).
Renvall 1826 SSK 2 113 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 181
(sm < vur nr), Collinder 1932 Urgerm 233 (<< kas), SKES
1962 736.

rapata3 (Gan 1787; paik. Vars- ja ISm) ’lyödä, iskeä, läjäyttää, sivaltaa; sataa kovasti / schlagen, klatschen; heftig regnen’, rapaista (Jusl 1745) ’iskeä’ ~
ka rapata: vihmui rappai ’satoi kovasti’, iVski rappai
’löi nopeasti’
osaksi < nr rappa ’lyödä, sivaltaa; antaa
selkäsauna’, osaksi samaa (onomat.) alkuperää kuin
rapata ’ravata, puhdistaa viljaa’, josta ks. s. v.
ravata1.
SKES 1962 736–37 (sm ~ ka; sm ’lyödä’ < nr).

rapea1 (Alm 1768; laajalti L- ja KaakkSm Ink), krapea (EPohjanm Verml) ’hauras, helposti murtuva t.
lohkeava, murea / spröde, mürbe; knusprig’ ~

J. Krohn 1872 Suomi 2:10 152 (sm ~ vi), Qvigstad 1893 NL
261 (sm ravakka, ka ravia ehkä < mn), Paasonen 1896 KielLis
44 (sm ka ei < mn), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 41 (+ lpN
Ko), Kettunen 1938 LivW 327 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 719 (lp ? < sm), SKES 1962 737 (+ ly; ims > lp; rapea1
ehkä = rapea2), *Nikkilä 1981 Sananj 23 67–69 (ehkä < germ),
Hofstra 1985 OsFiGerm 104, 218 (< germ).

rapeli ’huonosti tehty, kelvoton’ ks. krapeli.
rapi ’verkon paino’ ks. krapi.
rapista1 (Gan 1787; melko laajalti itämurt. ja ymp.),
krapista (laajalti länsimurt.) ’ropista, ratista, rahista /
prasseln, kratzen, rascheln’, rapistaa ’rapista, rapistella’, rapistella (Raam 1642 krapistella), rapina
(Flor 1678 crapina) ~ ink krapissa ’rapista’ | ka ravissa (prs. rapisou) ’rapista, ropista; rapistaa’, ravata
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(prs. rapajau) id., rapistoa, rapineh ’rapina’ | va
(Kukk) krapissa ’rapista’ | vi rabiseda, krabiseda
’rapista, ropista’, rabistada, krabistada ’rapis(ut)taa,
rapistella’, rabin, krabin ’rapina, ropina’ | li kräb‰ıkVsq
’rapista’, ? gräC bVzq ’rapista, ritistä, kahista’ (vrt.
kuitenkin myös latv grab5et id.).
Onomat. sanoja, vrt. ropista.
Ganander 1786 NFL 1 473a (sm krapista ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 130 (+ va), Kettunen 1938 LivW 62 (li gräCbVzq < latv,
vrt. kuitenkin sm vi), 158 (li kräb‰ıkVsq ~ sm vi), SKES 1962 738
(+ ka).

rapista2 (Lönnr 1880; Häme LUus Kymenl), krapista (paik. länsimurt.) ’varista, karista / (ab)fallen, rieseln’, rapistella (Mennander 1699 krapistella) ’ravistella, karistella’, ravista (paik. Häme), rävistä
(paik. EPohjanm) id. ~ ka ravissa id.
Samaa onomat. alkuperää kuin rapista1. Vrt. lisäksi ravistaa sekä karista2.
SKES 1962 738 (sm ~ ka), Leskinen 1992 JYSKLJ 35 28.

rapistua ks. ravistua.
raportti (asiak. 1700; kirjak.) ’tiedote, tiedonanto,
selonteko, tilannekatsaus / Bericht, Report’
< ruots rapport < ransk rapport id. v:stä rapporter ’ilmoittaa, kertoa; tuoda (mukanaan)’ < lat apportare ’tuoda luo t. mukanaan’.
TS 7 1915 1526 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 818 (ruots <
ransk < lat), Hakulinen 1968 SKRK3 299 (sm < ruots < ransk),
Koukkunen 1990 Atomi 472.

rappio (JuslP, Gan 1787; melko yl.), adv. rappiolla,
rappiolle, rappioon ’hunningolla, -lle, rempallaan, -lleen / verkommen, vernachlässigt’, rappiossa
(paik. Kain KPPohjanm) ’epäkunnossa; vaivaisena,
sairaana’, rappio myös ’kelvoton, rähjäinen (Gan;
murt. harv.)’, rappeutua (Eurén 1860) ~ ka rappivo
’risa, romu, hylky; rappio(tila)’ | ? vi (Wied)
rappeneda,
rapneda
’rähjääntyä,
ryvettyä’,
räpastuda id., räpastada ’liata, ryvettää’, räpane
’siivoton, ryvettynyt’.
Vrt. ravistua.
SKES 1962 738–39 (sm ~ ka; vrt. vi), EEW 1982–83 2602.

rappu (Gan 1787; us. mon.; paik. häm- ja kaakkmurt. sekä Pohjanm), trappu (Agr; laajalti länsimurt.), rappunen (itämurt.), trappunen (laajalti länsimurt.) ’porras, askelma; (murt. myös) avokuisti;
(nyk. us.) porraskäytävä / Treppe, Stufe; offener
Vorbau; Treppenhaus’, mon. myös ’tikapuut’ ~ (sm

>) ink (t)rappu (us. mon.) ’portaat; tikapuut’, (t)rappuist ’rappuset’ | ka rappuine tav. mon. ’portaat,
rappuset’ | va (Kukk) traput ’portaat, raput’
< mmr vur nr trappa, nr murt. Sm trappu ’askelma, porras, portaat’ < kas trappe, treppe, ns Treppe
id. (> vi trepp (g. trepi) id.). — LpN trap |pa (E Pi Lu
Ko) ’portaat’ osittain < sk, osittain < sm; lpIn
raapuh ’portaat’ < sm.
Renvall 1826 SSK 2 113 (sm < ruots), Halász 1891 SvLp 4 131
(lpE < ruots), Qvigstad 1893 NL 258 (lp < nr sm), Streng 1915
NRL 181 (sm < vur mmr mt < kas uys > vi), SKES 1962 739 (+
ka va (nämä < sm); lp < sk, osaksi sm välit.), LpIn 3 1989 3
(lpIn < sm), T. Korhonen 1991 KA 37 435–36, 608.

rapsaa (paik. itämurt. ja ymp.) ’rasahdella, risahtaa /
rascheln, knacken’, rapsahtaa (I- ja PSm), krapsahtaa (Gan 1786; laajalti länsimurt.) ’risahtaa, ropsahtaa, napsahtaa’, rapsaus (1786) ’rasahdus’, rapse ~
ink kraps®a ’rapsaa, risahdella’, rapsata ’rapisuttaa’ |
ka rapsoa id., rapsahtoa ’rapsahtaa’ | vi (k)rapsata
’rapsahtaa’.
Onomat. sanoja, joille läheisiä ovat (k)rapsia
’katkoa, karsia; niittää; kaapia, raaputtaa; lyödä
vitsalla tms., huiskia, ripsua’, rapsuttaa (Renv 1826)
’lyödä vitsalla tms.; raaputtaa, kyhnyttää’,
rapsutella, rapsu ’lyönti, sivallus; rangaistus, sakko’
~ ink rapsia ’ravistella’, rapsutt®a ’pudistaa, varistaa’
| ka rapsie ’rapsia, katkoa’, rapsuttoa ’rapsuttaa’,
rapsata ’läimäyttää, napsauttaa, paukauttaa’ | ly
rapsuttada ’rapsuttaa, lyödä kevyesti’, raps ’rapsu’ |
va (Tsv) rapsa- ’pudistaa, ravistaa’ | vi rapsata
’sivaltaa, rapsauttaa; kahmaista’, rapsida ’sivallella,
rapsia’, raps (g. rapsu) ’sieppaus; sivallus, läimäys’ |
li rapsq ’purra irti, siepata’. — Vrt. myös rapista1 ja
raksua.
Kettunen 1938 LivW 330 (sm rapsia ~ vi li), SKES 1962 739
(sm rapsaa ~ ka vi; onomat. kuten myös rapsia ~ ka ly va vi li).

rapsi (1896; kirjak.) ’Brassica napus oleifera / Raps’
< ruots raps id. < saks Raps id. << lat rapa, rapum ’juurikas, nauris’.
Hellquist 1939 SEO 818 (ruots sanasta).

rapu (melko yl., ei PSm), krapu (Agr; laajalti länsimurt.) ’Krebs’, vanh. kirjak. (Agr) myös ’syöpä’,
johd. ravustaa ~ ink va krapu | vi murt. krabu ’rapu’
(< sm)
< vur nr krabba, nr murt. Sm krabbo ’taskurapu;
(vanh. kiel.) jokirapu’, mmr krabb(a), krabbe,
mn krabbi, kas krabbe ’rapu’ (> vi krabi ’merirapu’
> sm murt. (KarjKann Ink) rapi ’rapu’).
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Renvall 1823 SSK 1 222 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
130 (sm ~ va), Streng 1915 NRL 181 (sm < vur mmr mn mt;
kas > vi), Vaigla 1926 EKeel 5 21 (vi murt. vrt. sm, saks Krabbe), Kettunen 1940 SmMurt 3 4–5 (va < sm < ruots), SKES
1962 739.

rapula ks. krapula.
rasa (Jusl 1745 ’kulunut’; Gan 1783; Satak PHäme
EPohjanm, paik. Länsip) ’villalangasta (jonka seassa
saattaa olla hiuksia t. karvoja) neulottu lapanen; paikattu, vahvistettu t. huonoksi kulunut lapanen /
aus Wolle, in die Haare eingesponnen sind,
gestrickter Fausthandschuh; geflickter, verstärkter
od. abgenutzter Fausthandschuh’
< nr trasa ’rääsy, riepu, rätti’.
Rytkönen Vir 1935 96–97 (sm < ruots), SKES 1962 740.

rasahtaa (Eurén 1860; melko yl.) ’risahtaa, räsähtää,
rapsahtaa / knacken, knistern’, rasahdella, rasahdus,
rasata (Kal) ’ratista’ ~ ka rasahtoa ’rasahtaa, risahtaa, räsähtää’, rasahus | veP razaht(eitta ’rasahduttaa’.
? = lpN ruoVcVcât (Lu In) ’rasahtaa, rätistä’.
Onomat. sanoja, vrt. risahtaa, räsähtää.
Ks. myös rasakka.
Wiklund 1896 SUST 10 130 (sm ? ~ lp), SKES 1962 740 (+ ka
ve).

rasakka (Eurén 1860; ISm) ’ripeä, rivakka, reima;
rapea, hauras / rasch, flink, forsch; mürbe, spröde’ ~
ka rasakka, rasakko ’kipakka; sukkela; rapea, hauras’, rasie id. | ? ly razed ’raikas, veres’.
Ainakin merk. ’rapea, hauras’ samaa onomat. sanuetta kuin rasahtaa (ks. tätä); merk:n ’ripeä’ osalta
vrt. myös rapea1 ja rapea2. — Samaa alkuperää ilm.
on myös sm (laajalti Häme) rasea ’väsynyt, raukea;
tiine; painostava (ilma); (Verml myös) raskas’ ~ vi
rase (g. -da) ’raskas; raskaana oleva’ (? ja va kreev
rassi, rassee ’raskas’) samoin kuin rasittaa ja raskas
(ks. näitä).
Wiedemann 1871 MP 7:17:2 102 (va kreev), VW 3 1888 136
(sm rasea ~ vi; vrt. rasittaa), SKES 1962 740 (sm rasakka ~ ka
ly; epävarmaa, kuuluvatko rasea ja rasakka yhteen), EEW
1982–83 2418 (sm rasakka, ka rasie samaan yhteyteen kuin rasahtaa; sm rasea, vi rase samaan yhteyteen kuin raskas, vi raske).

rasavilli (Lönnr 1880; etup. itämurt.) ’raisu, vallaton
lapsi, huimapää / wildes, ungestümes Kind,
Wildfang’

< nr rasvill, murt. Sm rasavill id. (v:stä rasa ’riehua, telmiä’).
Wessman 1930–32 SO 2 85 (sm < ruots), SKES 1962 740.

rasi (Jusl 1745; itämurt., osin Häme Uus) ’polttamatta jäänyt kaski, palamaton paikka kaskessa;
naimisiin menneen tytön naimattomaksi jäänyt
vanhempi sisar / durch Fällen der Bäume zum
Schwenden vorbereitetes, (noch) nicht abgebranntes
Land, nicht abgebrannte Stelle in der Schwende;
unvermählte ältere Schwester’ ~ ink rasi ’naimisiin
menneen tytön naimattomaksi jäänyt vanhempi
sisar’ | ka rasi ’polttamatta jäänyt ylivuotinen kaski;
ryteikkö; nuori, matala metsä’, raseutuo ’vesakoitua’
| ly raVzi ’polttamatta jäänyt ylivuotinen kaski’ | ve
razagat id. — Ven murt. (Au) rázagi ’2–3 vuotta
kesantona ollut raivio’ kaiketi < ve.
Kalima 1915 OLR 194 (sm ~ ka ly; > ven murt.), Vasmer 1955
REW 2 484, SKES 1962 740 (+ ve; ven murt. kai lähinnä < ve).

rasia (Schr 1637; et. länsimurt. Kain) ’(pieni) vakka,
aski; pieni laatikko / Schachtel, Kästchen, Dose’, rasio (paik. VarsSm KPohjanm Länsip) id., yhd. pistorasia, soittorasia ~ ka rasi ’(voi)rasia’ (? < sm) | vi
murt. rasi (g. rasja), rasik ’puinen soikea t. pyöreä
kannellinen rasia’ (lpIn rassii (Ko) ’rasia’ < sm)
? < kgerm *randja- / *randia-, vrt. ruots murt.
rände ’rasian, vakan t. seulan kehys’.
Lagercrantz 1939 LpWsch 719 (lpKo < sm), Saareste 1953
Suomi 106:3 26 (sm ~ vi), SKES 1962 740–41 (+ ka (? < sm);
lpIn Ko < sm), Koivulehto Vir 1981 208 (< vkgerm, vrt. ruots
murt.), *Koivulehto Vir 1982 257–64, Koivulehto 1986 CILT
38 280–82, Ritter 1993 Studien 197–98.

rasittaa (Hemm 1616; melko yl.) ’vaivata; vaikuttaa
väsyttävästi, uuvuttaa, raukaista / belasten,
ermüden’, rasittua, rasitus (Raam 1642), rasite,
rasittava, rasentaa (Verml) ’tehdä raskaammaksi’ ~
ka rasittoa ’rasittaa, vaivata; hoputtaa (työhön); rangaista’, rasittuo ’rasittua; katua’, rasites ’rangaistus’
| vi (Wied) rasendada ’vaikeuttaa, raskauttaa’.
Johd. samasta kannasta kuin s. v. rasakka main.
sanat.
Ganander 1787 NFL 2 455 (sm ~ vi), SKES 1962 740 (s. v. rasea; + ka), T. Itkonen Vir 1983 350.

raskas (Agr; yl.) ’schwer; schwanger’, olla raskaana
(Agr) ’odottaa lasta’, raskaus, raskauttaa ~ ink raskas, raskahus | ka raskas ’painava; raskaana oleva’ |
va razgaz, raskaz ’raskas; vaikea; raskaana oleva’ |
vi raske ’raskas, painava; vaikea; ankara’, raskus
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’raskaus, painavuus; hankaluus’, raskuda ’käydä t.
tulla raskaaksi t. painavaksi’.
Todennäk. samaa alkuperää kuin rasittaa (ks. tätä) ja rasea (s. v. rasakka).
Ganander 1787 NFL 2 454a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
192, SKES 1962 741 (+ ka (luult. < sm) va), Häkkinen 1987 ES
256.

raskia ks. raatsia.
raspi (As 1731 »(rangaistuksena) waimo ihminen
Raspi- eli kehräys huonesen»; yl.) ’karkea viila /
Raspel’, rapsi (paik. KPohjanm ja ymp.), raspa
(Verml) id., raspata ’viilata raspilla’ ~ au raspi
’raspi’
< nr rasp ’raspi’ (< kas), raspa ’raspata’.
Renvall 1826 SSK 2 114 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 819
(ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10 434, SKES 1962 741 (+
au (< sm)).

rassi1 (Gan 1787; I- ja PSm, osin Häme), krassi
(Schr 1637 krasso, As 1729 kratzi; laajalti länsimurt.) ’piipun, aseen tms. puhdistuspuikko, latauspuikko / Pfeifen-, Gewehrreiniger o. ä., Ladestock’,
murt. myös mm. ’seiväs, salko, riuku; keppi,
puikko;
kalanpaistovarras,
halstari
tms.;
kalankantovitsa’, rassata, krassata ’puhdistaa
rassilla, hangata puhtaaksi, kuurata; perata; kaivella,
sorkkia, näpelöidä; touhuta, peuhata; ärsyttää,
kiusata’ ~ ka rassi ’puhdistuspuikko, rassi’, rassata
’rassata (kelloa, piippua); harventaa metsää’
< vur nr murt. Sm krass, nr krats ’piipun rassi,
lataustikku’, vur krassa, nr kratsa ’kaapia, rassata’
(< kas kratzen, krassen t. saks kratzen id.). —
LpN ras |sâ, kr-, tr- (Lu) ’puhdistuspuikon päässä
oleva rauta (N); puhdistuspuikko (Lu)’ < sk t. sm; N
ras |si (Lu) id. < sm.
Renvall 1823 SSK 1 222 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 178
(lp < ruots sm), Streng 1915 NRL 75 (sm ~ ka < vur ur), Karsten 1936 FmS 4 520, SKES 1962 741 (sm ~ ka (< sm) < vur
nr murt. Sm < kas t. saks).

rassi2 ks. krassi.
rastas (Schr 1637 (musta)rastas; häm- ja itämurt.
Pohjanm Peräp), rästäs (LounSm, paik. KPohjanm
ja PSm), rasto (paik. ESavo) ’Turdus / Drossel’,
paik. myös jk muu lintu, esim. ’kottarainen, Sturnus
vulgaris’, yhd. laulu-, musta-, räkättirastas ~ ink
rästähäin ’räkättirastas; kottarainen’ | ka rassas,
rastahaine ’rastas’ | ly ratVsuoi, riätVsöi id. | va rassa
(Kett), rasas (Ahlqv) id. | vi rästas, murt. räästas,

raastas id., musträstas ’mustarastas’ | li rast®a: lieg®arast®a ’laulurastas; satakieli’
< baltt, vrt. liett strãzdas, latv strazds, mpr tresde
’rastas’. — LpN rastes (E U Pi Lu In Ko Kld) ’rastas’ < sm; osin (E draastaa, U trastès) ehkä vaikutusta myös ruots sanasta trast id. Vrt. strutsi.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ ruots trast), Ganander 1787 NFL
2 455a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Qvigstad
1881 Beiträge 125 (lp ~ sm, norj), O. Donner 1884 TechmZ 1
263 (sm < liett latv), Thomsen 1890 BFB 220 (+ ? ka li; <
baltt), Qvigstad 1893 NL 259, Kalima 1936 BL 151 (+ ka),
SKES 1962 741–42 (+ ly; lp joko < sm t. ksm, lpE U sanoissa
myös ruots vaikutusta), Mäger 1967 ELinnunim 171, Larsson
1981 Lw 37.

rasti ’tienviitta (JuslP, Gan 1787; paik. PKarj Kain
PPohjanm Peräp); vinoristi, »kruksi» (uud.) / Wegzeichen; Kreuz, mit dem etw. angekreuzt wird’, rastia, rastittaa ’merkitä tie rasteilla’ ~ ka rasti
’(tien)viitta, rasti’, rassittoa ’merkitä rasteilla,
viitoittaa’.
Saattaisi olla lohkeama sanonnasta ristiin rastiin
(Gan 1784 ristin rastin) ~ ink rist‰ı rast‰ı ’ristiin rastiin’ | ka ristih rastih ’id.; sinne tänne’ | va (Kukk)
riss‰ı rass‰ı ’ristiin rastiin’ | vi risti rästi | li riVst‰ı räVst‰ı
id.
Kalima 1924 SUST 52 90 (sm ~ ka), *Närhi 1960 Sananj 2 62–
69 (sm ehkä > ka), SKES 1962 742, Ruoppila 1967 KalKansank 39, Räisänen Vir 1987 498.

rasu ks. raasu1.
rasva (Agr; yl.), murt. myös rasu(v)a ’Fett’, johd.
rasvainen, rasvata, rasvoittua ~ ink razva ’rasva’,
razvain ’rasvainen’ | ka rasva ’rasva’, rasvaine ’rasvainen; lihava’ | ly razv ’rasva, tali, ihra’, razvai7ne
’tali-, rasva-’ | ve razv ’rasva, ihra’, razvikaz ’rasvainen’ | va razva ’rasva’, razvakaz ’rasvainen’ | vi rasv
’rasva, ihra’, rasvane ’rasvainen; lihava’ | li raz®a
’rasva, tali’, raCzzi ’rasvainen; lihava’
< germ, joko *krausa-, vrt. holl kroos ’(teuraseläinten) sisälmykset’, tai tämän johd. *(ga)krausja-,
vrt. ns Gekröse ’(syötävät) sisälmykset’. — Sm rasvatiistai
(paik.
savmurt.)
’laskiaistiistai’,
rasvalaskiainen (Kain ja ymp.) ’id., laskiaispäivä’
ovat käännöslainoja ruots sanasta fettisdag ’laskiaistiistai’.
Ganander 1787 NFL 2 456 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1 36
(+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
101 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 442 (+ ka), Toivonen 1923 KV
3 89 (rasvatiistai käännöslaina ruotsista), SKES 1962 742 (+
ly), *Koivulehto Vir 1986 167–72 (< germ).

24 (taiton koevedos)
rata (Agr; paik. etup. Satak KaakkSm Kain) ’polku,
tie(n ura); latu; reitti, suunta, tola; rautatie (eri
tahoilla murt.) / Weg, Bahn; Skispur; Gleis’, yhd.
ajorata, linnunrata, johd. ratoa (PSatak, paik.
PHäme EPohjanm Peräp), ratia (paik. EPohjanm
Länsip) ’kulkea edestakaisin, rampata’, ks. erikseen
raadollinen ~ ink rata ’(linnun)rata’ | ka rata
’linnunrata; junarata’ | vi rada ’polku, ura, rata’ | li
rad®a ’jälki; juova’, l‰ındqd rad®a ’linnunrata’
< germ, vrt. nr murt. trad ’jalan, kulkuneuvon
tms. jättämä jälki maassa t. lumessa, tie’, nn murt.
trad ’aidattu maapala’, kas trade, mys trata ’(karjan)
polku; poljettu tie; laidun’.
Ganander 1787 NFL 2 456 (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 62 (sm ~ ags rad), Weske 1890 SFKO 186 (vi joko <
ven t. < germ trada), Neuhaus 1908 Sprachlehre 153 (vrt. germ
nn), Mikkola 1912 JuhlakThomsen 175 (sm vi < germ), Wiklund 1912 MO 5 233 (+ li), Vries 1961 AnEW 600, SKES
1962 742–43 (+ ka).

ratas (Agr) ’hammasratas, myllyn siipiratas (laajalti
murt.); kärrynpyörä (KPPohjanm Kain PSm InkVi,
osin PSavo); rukinpyörä (laajalti PSm, InkVi); auringon ympärillä näkyvä kehä (InkVi) / Zahn-,
Mühlrad; Wagenrad; Schwungrad am Spinnrad;
Sonnenring’, rattaat (Satak Häme ja ymp., paik.
kaakkmurt. K- ja PSm) ’kärryt; kiesit’ ~ ink ratas
’(kärryn)pyörä’, rattahat ’kärryt’ | ka ratas
’kärrynpyörä; myllyn (siipi)ratas’, rattahat ’kärryt’ |
ly ratas ’ratas, pyörä (ajoneuvoissa)’ | va rataz id.,
ratt®ad ’kärryt’ | vi ratas ’pyörä, ratas’, jalgratas
’polkupyörä’, (Wied) rattad ’kärryt, rattaat’ | li rat®az
’ratas’, rattqd ’kärryt, rattaat’ (sm > lpN rattes
’pyörä; (murt.) hammasratas’, In räätis ’pyörä, ratas’
sekä ven murt. rátka ’kaksipyöräiset kärryt’)
< baltt, vrt. liett rãtas ’pyörä, kehä’, mon. rãtai
’rattaat, vaunut’, latv rats ’ratas, pyörä’, mon. rati
’vaunut’.
Fischer 1747 VocSib 115 (sm ~ saks Rad ’pyörä’), Ganander
1787 NFL 2 456a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 238
(~ liett), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Thomsen 1869 GSI
73 (< liett), Ahlqvist 1871 KO 117 (+ li; < baltt), Thomsen
1890 BFB 211 (+ ka), Vasmer 1907 ›ZStar 16 84 (ven murt. <
sm), Kalima 1915 OLR 196, Kalima 1936 BL 152, Lagercrantz
1939 LpWsch 720 (lp < sm), SKES 1962 743 (+ ly), Fraenkel
1965 LitEW 703.

rati ’rivi (Agr; laajalti murt., ei Verml Ink); (pitkä,
monihuoneinen) rakennus, rakennusrivi (EPohjanm
PSatak ja ymp.) / Reihe, Zeile; (langes) Gebäude
(mit vielen Räumen), Gebäudezeile’, -ratinen
’-rivinen’ ~ ka rati ’rivi’

< vur mmr radh ’rivi’ = nr rad ’rivi, jakso, jono’,
norj tansk rad, mn rPo“, kas rat ’rivi’.
Sjögren 1821 GS 1 26 (sm ~ ven ruots), Renvall 1826 SSK 2
107 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 182 (sm < vur), Hellquist
1939 SEO 809, SKES 1962 743 (sm (>) ~ ka).

ratista (Gan 1784; et. savmurt. ja KPPohjanm) ’rutista, ritistä, narskua / knarren, knistern, knirschen’,
ratajaa id., ratina ~ ka ratissa ’ratista, rätistä’ | vi
(Wied) radiseda ’id.; riidellä, murista’, radin ’ratina,
rapina’ (sm > lpN r®attât (In) ’ratista, rämistä’).
Onomat. sanoja, vrt. ritistä, rutista, rätistä.
Qvigstad 1881 Beiträge 101 (sm ~ lp), VW 3 1888 114–15 (+
vi), SKES 1962 744 (sm ~ au; lp < sm).

ratketa (Finno n. 1580; yl.) ’revetä, purkautua (sauma, ommel tms.); ruveta (äkkiä), puhjeta; saada ratkaisu, selvitä / aufreißen, -gehen (Naht o. ä.); (plötzlich) beginnen; gelöst werden’, ratkaista (Agr),
ratkoa murt. (PSm) merk. mm. ’erottaa toisistaan
keskenään sekaantuneet porotokat’ (kaiketi lp:n
vaikutusta), ratkaisu (1874), ks. erikseen ratki ~ ka
ratketa ’katketa, mennä poikki; ratketa’, ratkuo
’ratkoa (ommelta)’ | ly ratketa ’ratketa’ | ve ratketa,
ratt(eta ’repeillä, ratketa; katketa’, ratkaita, ratk(eita
’repäistä, katkaista’ | va radgata (prs. ratk®an)
’repäistä rikki, räjäyttää’, ratkoa ’ratkoa’ | vi murt.
ratkuda ’ratkoa, katkoa, leikata’, E rakke- ’puhjeta
(paise)’ | li rakkq ’ratkoa, leikata auki’
? = lp ruossketit ’puhjeta, purskahtaa’, ruossket
id. (lp ra‰t |ket ’erottaa (poroja)’ < sm). — Vrt. katketa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 372 (lp rat‰ |ket ~ sm ratkin), Lönnrot 1854 Enare 247 (lp rat‰ |ket ~ sm ratkoa), Ahlqvist 1856
WotGr 147 (sm ~ va), Budenz 1879 BB 4 46, Äimä 1919
SUST 45 109 (sm ~ lpR; lp rat‰ |ket < sm), 170–71 (sm ratkoa
(poroja) < lp), Kettunen 1922 LVeHA 1 18 (ve ratkaig ’joutoaika’ < ratkoaika), Toivonen 1928 FUF 19 131, Kettunen 1938
LivW 328–29 (+ li), SKES 1962 744 (+ ka ly vi; lp rat‰ |ket
mahd. < sm), Häkkinen 1987 ES 256–57, Koponen 1998 SUST
230 75.

ratki (Agr; paik. murt.) ’kovin, ylen, kerrassaan /
sehr, ganz’ ~ ka ratki ’aina (jhk asti, saakka); sittenkin, sentään’ | ly ratki ’aivan, lopullisesti’ | ve ratƒk
’läpi, lävitse’.
Latiivinen adverbi samasta vartalosta kuin
ratketa, vrt. katki (s. v. katketa).
Kettunen 1922 LVeHA 1 18 (sm ~ ve), SKES 1962 744 (+ ka
ly). Lisää kirjallisuutta s. v. ratketa.

ratsastaa ks. ratsu.
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ratsia (1915; yleisk.) ’(poliisin tekemä) yllätystarkastus / Razzia’
< ruots razzia id. < ransk razzia ’id.; (oik.) ryöstöretki’ < arab (murt.).
TS 7 1915 1639 (sm < ransk < arab), Hellquist 1939 SEO 820
(ruots sanasta), SAOB 21 1957 R 422–23, Hakulinen 1968
SKRK3 299 (< ruots < arab).

ratsu (Flor 1678; yl.) ’Reittier’, yhd. ratsumies, ratsuväki, kaupparatsu (leik.) ’myyntiedustaja’, johd.
ratsukko, ratsastaa (Agr), ratsastaja, ratsastus; ratsailla, ratsain ~ ink ratsast®a | ka rattVsu ’ratsuhevonen’, ratVsas ’ratsu’, ratVsastoa ’ratsastaa’, rattVsahalla
’ratsain, ratsastaen; ratsailla’, rattVsahassa id. | ly
rattVsahiz ’ratsain’ | ve rattsastada ’ratsastaa’, ratsh‰ıl
’ratsain’ | va rattsail5(e ’ratsaille’ | vi ratsu ’ratsu’, ratsutada ’ratsastaa’, ratsastus, ratsahobune ’ratsuhevonen’ | li ratstq ’ratsastaa’, ratsql, ratstq ’ratsain’
(sm > lpIn raccasti∞d ’ratsastaa’)
< germ, vrt. vkgerm *rai∞dja-z > ags r∞æde ’ratsastava, ratsailla oleva’.
Ganander 1787 NFL 2 458 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
147 (sm ratsastin ~ va ratass‰ı ’ohjas’), Ahlqvist 1859 Anteckn
101 (sm ratsain ~ ve ratsil), Ahlqvist 1871 KO 117–18 (+ li),
Turunen 1949 KalSk 248 (+ ly), SKES 1962 744–45 (+ ka va),
Koivulehto Vir 1979 290 (< germ), *Koivulehto 1981 SFU 17
168, Koivulehto 1986 CILT 38 263–66, LpIn 3 1989 5 (lpIn <
sm), Ritter 1993 Studien 122–24 (? < germ).

rattaat ks. ratas.
ratti1 (itämurt. Häme, osin KPPohjanm Peräp), tratti
(Schr 1637; melko laajalti länsimurt.) ’suppilo /
Trichter’, juoppo(t)ratti (Hemm 1605 juomtratt)
’juomari’ ~ (sm >) ink tratti ’suppilo’ | ka ratti, tratti
| va tratti id. (sm > lpN rat |ti (Lu In) ’suppilo’)
< vur nr tratt ’suppilo’ (mmr ratt(h)er, mt tragter, tratter, trat) < as trachter id.
Renvall 1826 SSK 2 243 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (sm ~ va), Qvigstad 1881 Beiträge 125 (lp < sm < ruots),
Streng 1915 NRL 236 (sm < vur mt < as), Setälä 1919 TS 10
752 (va < sm < ruots), SKES 1962 745 (+ ka (< sm)), Nirvi
1971 InkS 596 (ink < sm).

ratti2 (1863) ’ohjauspyörä (nyk. yl.); aluksen ruori,
peräsin (paik. rannikkomurt.) / Lenkrad; Steuerrad,
-ruder’, yhd. rattijuoppo
< nr ratt id. < kas rat ’pyörä’.
Stjerncreutz 1863 MeriS 285 (sm ~ ruots), Hellquist 1939 SEO
819–20 (ruots sanasta), SKES 1962 745 (sm < nr).

ratto (1774; Kaakk- ja KSm Verml Ink) ’huvi, ajanviete; seura(lainen) / Vergnügen; Gesellschaft, jmd.,
der Gesellschaft leistet’, rattoisa (TVS 1820) ’hauska, hupaisa, viihtyisä’ ~ ka ratto, rattoisa | vi murt.
radu ’ajanviete’, radus ’mukava, viihtyisä’
?? < ven rad ’iloinen, hyvillään oleva’. — Äänteellisesti sopivampi vastine sm:ssa olisi rateva (Kymenl ja ymp.) ’hauska, hupaisa’.
Lönnrot 1880 SRS 2 372 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
156 (sm ? < ven t. ?? < ruots skratt ’nauru’), Setälä 1912–13
FUF 13 436 (sm ?? < nr), Mikkola 1938 SUST 75 93 (sm ei <
ven), SKES 1962 745–46 (sm ~ ka (< sm) vi; ? < ven; tuskin <
ruots), Hakulinen 1968 SKRK3 290 (? < ven).

ratulit (Eurén 1860; osin KPPohjanm PSavo KSm)
’kuulutusjuhla, kihlajaisjuhla / Feier aus Anlaß des
Aufgebots, der Verlobung’, rinn. ratulat (Kain, osin
PPohjanm), kratulit (osin KPohjanm), kratulatsuunit
(paik. PPohjanm) id.
< nr gratulation ’onnittelu’.
Lönnrot 1886 Lis 70 (kratulit < ruots), Karsten 1943 FmS 9:2
224, *Seppo Vir 1960 101–03, SKES 1962 746.

raudikko ks. rauta.
rauduskoivu ks. rauta.
raueta ks. raukea.
rauha (Agr; yl.) ’Ruhe; Frieden’, johd. rauhallinen,
rauhaisa, rauhaton, rauhoittaa, rauhoittua, yhd.
joulurauha, työrauha ~ ink rauha, rauhall‰ın ’rauhallinen’, rauhoitt®a, rauhoitella | ka rauha ’sopu, hyvinvointi; rauhallinen, rauhoittava’, rauhalline,
rauhatoin, rauhoittoa ’rauhoittaa’, rauhoittuo
’rauhoittua’ | va (Tsv) rauh ’rauha, rauhallisuus’,
(Kukk) rauha ’rauha; rauhallinen’ (< ink t. sm),
(Tsv) rauh(ein, rauhulin ’rauhallinen’, rauh(etoi
’rauhaton’, rauh(ett(e- ’rauhoittaa’, (Kett) rauh5uz
’rauhallinen, hyvä olo’ (tämä ositt. < vi) | vi rahu
’rauha’, rahulik ’rauhallinen’, rahutu ’rauhaton’, rahustada ’rauhoittaa, tyynnyttää’, rahuneda ’rauhoittua, tyyntyä’, (Wied) rahudus, E rah5us ’rauha’ (sm >
lpN r®afe (E U Pi Lu In Ko) ’rauha’).
Moller 1756 Beskr 159 (sm ~ vi lp), Adelung 1798 WHd 3
1201 (saks Ruhe ~ sm ruots ro ’rauha; lepo’), Thomsen 1869
GSI 142 (? < mn mys), Qvigstad 1893 NL 11 (lp < sm), Setälä
1912–13 FUF 13 436 (sm ei < mn mys), SKES 1962 746 (+ ka
va; va osaksi < sm, myös vi vaikutusta), Ariste 1980 CQuiIFU
5:3 210 (va rauh < sm), Häkkinen 1987 ES 257, Tsvetkov &
Laakso 1995 VaS 264 (va rauh ? < ink t. sm).

26 (taiton koevedos)
rauhanen (Schr 1637 niska rauhaiset) ’Drüse’,
murt. myös ’imusolmuke; turvonnut, kipeä
rauhanen, ihonalainen kyhmy, paukama (nämä eri
tahoilla itämurt. ja ymp.); nivustaive (paik.
länsimurt.); (mon.) kivekset (Koll 1648; paik.
PSatak ja PSm)’, rauha (Renv 1826) ’rauhanen’,
rauhajainen (kaakkmurt.) ’(turvonnut) rauhanen’ ~
ink rauha ’rauhanen’ | ka rauhna(ine), rauha, rauna
’(tulehtunut t. turvonnut) rauhanen; patti’ | ly
rau(h)nad, raun(a)had (mon.) ’(kainalorauhasten)
turvotus’ | ve rauh(aine), rouh((eine), raug, ravastuk
’turvonnut rauhanen’ | va ravu, (Kukk) rauhiame
’rauhanen’ | vi rahu id., murt. rahu(ge)sed,
rahu(n)did, rahvasimed ’rauhaset; munuaiset’ | li
roCugqd id. (ka > ven murt. rávga ’(turvonnut)
rauhanen’)
= lpN ruok |se (E U Pi Lu In Ko Kld) ’utare’ (lpN
rak |sa (E Pi Lu In Ko) ’rauhanen’ todennäk. erikseen
< ims)
? < germ *xraus®a ~ *xrauz®a, vrt. mr rös, mon.
rösar ’nivuset’, nr murt. röyso id., rösar ’kivespussi;
siitin’, mn hrœrar, nn rør, nr murt. rör ’nivuset’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 101 (sm ~ ve), Grot 1876 Filol 472 (sm
~ ven), Qvigstad 1881 Beiträge 101 (lp rak |sa ~ vi), Thomsen
1890 BFB 111 (sm ~ vi li), Setälä 1890–91 ÄH 331 (+ ka),
Pogodin 1904 Severnorussk 53 (ven murt. < ka), Tunkelo
1913–18 SUSA 30:39 21–23 (+ va; < germ), Kalima 1915
OLR 193 (+ ly), Karsten 1944 FmS 10 435–36, Bergsland
1945 StSept 1–2 48 (sm ~ lp ruok |se), *E. Itkonen Vir 1959
307–08 (lp rak |sa ? < sm), SKES 1962 746–47, M. Korhonen
1981 Johd 182 (lp ruok |se ~ sm < germ).

raukea (JuslP, Gan 1787; laajalti murt.) ’unelias;
väsynyt, voipunut, voimaton; väsyttävä, painostava
(ilma); (paik. itämurt. myös) raskas, vaikeasti
liikuteltava / schläfrig; matt, erschöpft; schwül
(Wetter); schwer, schwer verrückbar’, raueta (Agr;
laajalti murt.) ’väsyä, uupua; nukahtaa; puutua;
laantua, heiketä; jäädä sikseen; sulaa paikalleen
(jää); hiipua (hiillos); (LUus ja ymp. myös) luhistua,
sortua’, raukaista, raukoa (EKarj ja ymp.)
’raukaista; vihloa, jomottaa’ ~ ka raukie ’raukea,
veltto; raukeus’, raukaissa ’raukaista’ | va (Ahlqv)
rauk5(en (prs.) ’veltostua, tyhjentyä’ | vi rauge ’raukea, hervoton, voimaton’, raugeda ’raueta, hervota;
laantua, tyyntyä’, raugestada ’raukaista, lamaannuttaa, heikentää’.
Vrt. raukka1, joka on mahdollisesti samaa
alkuperää.
Ahrens 1843 GrEhstn 125 (vi rauk ~ sm raukka, raukia), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (sm ~ va), MUSz 1873–81 666 (+ vi
rauge), Setälä 1912–13 FUF 13 334 (raukka mahd. ~ raukea),
SKES 1962 747–48 (+ ka).

raukka1 (Pacchalenius 1667 miesraucka; yl.) ’parka, rukka; poloinen, kovaosainen; pelkuri;
itsemurhan tehnyt t. tavallista syntisempi vainaja
(LönnrLis 1886; paik. Peräp Länsip) / elender,
erbärmlicher Mensch; arm, elend; Feigling; Toter,
der Selbstmord begangen od. sich schwer versündigt
hat’, I- ja PSm:ssa myös vastasyntyneen t. pienen
lapsen hellittelysana; johd. raukkamainen ~ ink
raukka ’raukka’ | ka raukka ’parka, raiska;
armahainen, ystävä hyvä’, raukattoa ’puhutella
raukaksi’ | ly rauk ’raukka, parka; ystäväinen’ | ve
rauk ’poloinen, raukka; köyhä, kovaosainen’ | va
raukka ’raukka, parka, poloinen’ | vi rauk (g. rauga)
’vanhus’, raugalik ’raihnainen’ (sm > lpN raw |ke (U
Pi Lu In Ko Kld T) ’raukka; (T myös) armas, kulta;
vainaja (Lu)’).
Tuskin samaa (sk) alkuperää kuin raukka2, joskin
mahd. osaksi tähän sekaantunut, kuten PSm merkitys
’vainaja’ osoittaa. Todennäk. samaa (deskr.?) lähtöä
kuin raukea (sekä mahd. s. v. raukua mainitut sanat).
Vrt. myös rukka.
Ahrens 1843 GrEhstn 125 (sm raukka, raukia ~ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 147 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve),
Budenz 1879 BB 4 240 (sm ~ lp rauke), VW 3 1888 104, 165
(vrt. raukua, rukka), Setälä 1912–13 FUF 13 332–34 (+ ka; sm
> lp; ims tuskin < germ), Karsten 1915 GFL 46 (sm raukka,
rukka < germ), Collinder 1932 Urgerm 1 139, SKES 1962 748
(+ ly; tuskin < sk kuten raukka2).

raukka2, meriraukka (Ruija) ’mereen hukkuneen
haamu, merikummitus / spukender Ertrunkener, Seegespenst’
< lp, vrt. N raw |gâ (E Pi Lu In Ko Kld T) ’merihaamu’ (< sk, vrt. mn draugr, nn draug ’kummitus’).
Wiklund 1890 SUST 1 104 (lp < mn), Qvigstad 1893 NL 261,
Setälä 1912–13 FUF 13 480 (sm < lp), Haavio 1947 SbFAW
1946–47 155, T. I. Itkonen 1958 SUSA 60:5 8, SKES 1962 748.

raukua (Gan 1787; murt. harv.) ’valittaa; pyytää,
mankua / jammern, klagen; betteln, quengeln’, raukuttaa (paik. itämurt. ja ymp.) ’valittaa, ruikuttaa;
jankuttaa, pyytää’, raukuilla (Gan; paik. PSm Savo)
id. ~ ka raukuo ’naukua; uikuttaa; kurnia’, raukuttoa
’pyydellä, mankua’ | ? vi murt. raugata ’huutaa (pöllö)’, raukleda ’metelöidä’, E raugu(-) ’mouruta’
? = lpN ruow |gât (E U Pi Lu In Ko Kld) ’roukua;
kurnuttaa’. Onomat. (ja siten mahd. toisistaan erillisiäkin) sanoja; vrt. räykyttää ja raukka1. — Lp > sm
roukua (Peräp Länsip) ’röhkiä, äännellä (poro)’, kun
taas lpN raw |kât (E U Pi Lu In Ko) ’vaatia, pyytää;
herättää’ ? < ims raukku-.
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VW 3 1888 102 (sm ~ lp ruow |gât), 104, 165 (vrt. rukka, raukka, lp raw |kât), Wiklund 1896 SUST 10 132, Collinder 1932
Urgerm 1 139 (raukua ’valittaa’ ~ raukka ’surkea’), VanaK 3
1938 392 (+ vi murt. rauge- ’haukkua’), T. I. Itkonen 1960
SUSA 62:3 67 (sm roukua < lp), SKES 1962 748 (+ ka, vi
raukleda; lp raw |kât ? < sm t. ka), 1969 849 (s. v. roukua),
Koponen 1998 SUST 230 162.

rauma ’pohjavirta, virtapaikka joessa, maininki (Peräp Länsip, paik. KPPohjanm); kapea salmi (Martti
n. 1580; VarsSm rannikko); railo, halkeama, särö (LUus EHäme ESatak, osin VarsSm) / Flußstelle mit
schneller Strömung, Unterströmung, Dünung;
schmaler Sund; (Eis)spalte, Riß’, raumata (Peräp
Länsip) ’liirtää, luisua sivusuuntaan; lainehtia; juosta
ympäri (porotokka aitauksessa)’
< ksk *strauma, vrt. mn straumr, nn straum,
strøm, nt strøm, nr ström ’virta, virtaus’ (= ns Strom
id.). — Sk taholta myös > lpN raw |dnje (In Ko) ’merivirta, virtaus’.
Thomsen 1869 GSI 142 (sm ~ lp; < mn), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 162, Hellquist 1939 SEO 1093, Karsten 1944 FmS 10
437, Kluge & Götze 1951 EW15 775, SKES 1962 748–49.

raunio (Agr kiuiraunio; yl.) ’kiviröykkiö; rakennuksen jäännökset / Steinhaufen; Ruine’, rounio (paik.
Satak KPPohjanm Peräp), roumio (Länsip), johd.
raunioitua, raunioinen ’Asplenium’ ~ ink raunio |
ka raunivo ’kiviröykkiö; raakki’ | va (Must) raunio,
(Tsv) rau7no ’kiviröykkiö’ (ka > ven murt. róvnica
’pellolla oleva kivikasa’)
< sk, vrt. mn hraun ’kivikasa; kivinen maaperä;
laava’, nt røn ’kivikko (merenpohjassa)’. — Sm raunio voi olla joko lainaa ksk *hrauna-vartalon
johdannaisesta *hraunia- tai se voisi olla sm:ssa
muodostunut io-johd. suoraan sk *hrauna-vartaloon
viittaavasta sanasta rauna, jota edustaa vi murt. raun
’kiviröykkiö, kivinen kohta’.
Lindström 1859 KeltGerm 38 (sm ~ lat isl), Thomsen 1869
GSI 142 (sm < mn hraun), Thomsen 1890 BFB 275 (sm ~ vi
raun < germ), Setälä 1912–13 FUF 13 437, Kalima 1915 OLR
203 (+ ka va; ka > ven murt.), Hellquist 1939 SEO 876, Karsten 1944 FmS 10 437–38, SAOB 23 1962 R 3373, SKES
1962 747 (s. v. rauhna), 749.

rauska (Gan 1787) ’hauras, murea, helposti murtuva
(LounSm EPHäme, paik. Pohjanm); käyttökelvoton
esine, raakki, risa (EPohjanm, paik. PSatak PHäme
KSm KPPohjanm); haaska, raato (JuslP; paik. KSm
PSavo Kain) / spröde, mürbe, zerbrechlich; etw., das
unbrauchbar, heruntergekommen, in schlechtem Zustand ist; Aas, Kadaver’, rauskea (paik. murt.) ’hauras, murea, helposti murtuva’, rausku (paik. EPoh-

janm PSatak) ’hylky’ ~ ka rauska ’revitty raato’ (>
ven murt. ráuVska, rávuVska ’merinisäkkään nyljetty
ruho, josta traani ja rasva on poistettu’).
On arveltu olevan sanan raiska (ks. tätä) rinnakkaismuoto ja tällöin raja2 sanueen laajentumaa,
mutta toisaalta voi olla myös erillistä deskr.
alkuperää, vrt. rauskaa. — Epävarmaa on, kuuluuko
tähän yhteyteen kalannimi rausku (Schr 1637 rausku
cala) ’Raja’.
MUSz 1873–81 671 (raiska ~ rauska), Kalima 1915 OLR
196–97 (ven < ka, vrt. sm), Kalima Vir 1916 119–20 (raiska ~
rauska), SKES 1962 749–750, Nikkilä 1981 Sananj 23 66 (rapea ~ rauska).

rauskaa (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’narskua,
ryskää, rutista / knirschen, krachen, rasseln’, rauskata, rauskuttaa (Gan 1787; etup. savmurt.; Jusl 1745
rausku ’(hampaiden) rouske’), rauskia (Jusl) ’rouskuttaa’ ~ ka rauskoa ’rouskaa; narskua, kirskua’,
rauskata ’rouskauttaa, kirskauttaa’, rauskuttoa
’rouskuttaa, narskuttaa, kirskuttaa’.
Onomat. sanoja, vrt. rouskua, ruskaa.
SKES 1962 750 (sm ~ ka).

rausku ks. rauska.
rauta (Agr; yl.) ’Eisen’, murt. merkitsee myös erilaisia raudasta valmistettuja esineitä (esim. ’viikate,
viikatteen terä, ankkuri, pyssyn piippu, hevosen kenkä’), raudat ’pyyntiraudat; kuolaimet; kahleet’, johd.
rautainen, raudoittaa, raudikko ’ruskeakarvainen
hevonen’, raudus-: rauduskoivu ’Betula pendula’,
raudusjää ’teräsjää’, rautio (Jusl 1745; Peräp
Länsip; Schr 1637 rautia) ’seppä’, yhd. rautalanka,
rautatie, rautalehti ’piharatamo’, silitysrauta ~ ink
rauta ’rauta; hevosen kenkä; (mon.) kuolaimet’,
rautain ’rautainen’, rautiain ’rauduskoivu’, rautat5e
’rautatie’ | ka rauta ’rauta; raudasta tehty esine;
(mon.) raudat, kuolaimet, kahleet’, rautaine,
rauvikko ’raudikko’, rauvas-, rauvis-, rauvuskoivu,
rauvusjeä, rautatie | ly raud((e) ’rauta; (mon.)
kuolaimet’, raudai7ne ’rautainen’ | ve raud ’rauta; tulusrauta; (mon.) keritsimet’, raudai7ne ’rautainen’ |
va rauta ’rauta’, raut(en ’rautainen’ | vi raud (g.
raua) ’rauta; (mon.) kahleet’, raudne ’rautainen’,
raudjas ’raudikko’, raudtee ’rautatie’ | li r5oda
’rauta’, roudi ’rautainen’
= (t. ksm >) lp ruow |de ’rauta’ (lpN raw |de (Lu
In Ko) ’seppä’ < sm rautio)
< germ (? t. ksk) *rau∞dan-, vrt. mn isl rau“i
’suomalmi, josta rautaa sulatettiin’; todennäk. samaa
sanuetta kuin mn rau“r, isl rau“ur, nn raud, nr röd
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’punainen’; mn sanan rau“a ’punainen väri’ vastineita ovat mahd. myös liett raudà ’punainen väri’ ja
sl ruda ’malmi, metalli’.
Brenner 1716 Kirje 260 (sm ~ msk raud), Moller 1756 Beskr
159 (sm ~ sk), Lindahl & Öhrling 1780 LL 379 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 460a (+ vi), Rask 1818 Undersögelse 105
(sm lp ~ sk raudi), Sjögren 1839 GS 1 637–38 (+ ka ve; < sk),
Diefenbach 1851 VWGoth 1 15–16, Ahlqvist 1856 WotGr 147
(+ va), Thomsen 1869 GSI 143 (+ li), Anderson 1879 Studien
305–12, Qvigstad 1881 Beiträge 104 (lp < sm), Wiklund 1890
SUST 1 111 (lp < mn), Wiklund 1892 SUSA 10 154 (lp ehkä <
sm < mn), Setälä 1912–13 FUF 13 437, Karsten 1922 Fragen
9–11, Hellquist 1939 SEO 872, Fromm 1957–58 ZDA 88 214,
SKES 1962 750–51 (+ ly), Ruoppila 1967 KalKansank 107,
kartta 97 (rautio), E. Itkonen 1968 SKK 504, Koivulehto 1973
NphM 74 583 (sm lp < germ), Koivulehto Vir 1976 247,
Hofstra 1985 OsFiGerm 130, 417, Häkkinen 1990 MST 250–
52, Ritter 1993 Studien 34–35, 196, Liukkonen 1999 SUST
235 119–21 (< baltt).

rautio ks. rauta.
rautu (1844; Peräp Länsip) ’nieriä, Salvelinus alpinus / Seesaibling’, rautunen ’jk hyvin pienikokoinen
kala, ? mutu, Phoxinus phoxinus’, yhd. sateenkaarirautu (aik.) ’kirjolohi’ (vrt. engl rainbow trout)
< lpN raw |do ’nieriä’ (< ksk *rau∞di5o, vrt. mn
rey“r, nn røie, rør, røyder, nr röding id., jotka ovat
johd. ’punaista’ merkitsevästä sanasta, ks. rauta).
Castrén Suomi 1844 30 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 101,
Wiklund 1890 SUST 1 104 (lp < ksk), Qvigstad 1893 NL 260
(lp < mn; sm), Nielsen 1908 JuhlakBugge 228 (sm < lp < ksk),
SKES 1962 751.

ravakka ks. rapea2.
ravata1 (JuslP, Alm 1775; savmurt. ja ymp.; prs. ravaan t. rapaan) ’lyödä lyhteitä seinään tms. jyvien
irroittamiseksi / Garben an die Wand o. ä. schlagen,
um die besten Körner herauszulösen’, ravauttaa (et.
ISm) ’tehdä jtak ripeästi; läimäyttää; sataa äkillisesti,
ropsauttaa’ ~ ink ravata ’lyödä lyhteitä jhk alustaan,
vitoa pellavia; huitaista’ | ka ravata ’temmata,
siepata; iskeä äkillisesti (sairaus)’, ravahuttoa
’läimäyttää; tehdä jtak äkillisesti’ | ly rabaita
’kohdata äkkiä (taudin puuska); panna (halla)’ | va
ravata ’lyödä lyhteitä penkkiin; ravistaa; lihdata
(pellavia)’ | vi rabada ’iskeä, yllättää; siepata, kahmaista; ravata (viljaa)’, rapped ’ravattu vilja’,
rabandus ’halvaus’ | li raCbbq ’lyödä, iskeä, hakata’,
rab®agq ’pälkähtää päähän’ (li t. vi > latv rab®at
’lyödä lyhteitä ennen puimista kypsimpien jyvien
irroittamiseksi’).

Sanueelle on esitetty germ lainaetymologia (<
germ *dra‰ban, vrt. goot (ga-)draban ’hakata’),
mutta se lienee todennäköisemmin samaa onomat.
alkuperää kuin rapista1–2 ja ravistaa. — Läheisiä
ovat myös *-pp-geminaattaan viittaavat sm rapata
(eri tahoilla itämurt. ja ymp.) ’ravata (viljaa)’, ka
rapata ’tehdä jotakin ripeästi’, vi rapped (mon.)
’ravattu vilja’ ja ink raputt®a ’ravistaa, pudistaa’, va
raputt®a, vi raputada, (Wied) rapusta- id. Vrt.
rapata3.
Ganander 1787 NFL 2 461a (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 275
(+ li > latv), Pogodin 1904 Severnorussk 7 (+ ka), *Mark 1932
SbGEG 1931 327–28 (+ va ? tVser roem, ruem ’hakata’, unk ró
’leikata’), Zsirai 1941–43 NyK 51 306 (+ vogE räw-, I raw-, L
r®aw- ’heiluttaa, ravistaa’, ostj rewejq- id.), Lakó 1957 NyK 59
216 (unk ? ~ sm), SKES 1962 751–52 (+ ly ?? ~ tVser vog unk;
latv < li t. vi), Rédei 1963 NyK 65 160 (sm ei ~ sgr),
Koivulehto Vir 1974 121–22 (< germ), Sammallahti Vir 1977
131 (< germ), MSzFE 1978 534 (unk ~ tVser ostj rogqm- ’leikata, vuolla’ mutta ei ~ sm), Hofstra 1985 OsFiGerm 194, UEW
1988 425 (tVser ostj unk; ei ~ sm).

ravata2 ks. ravi1.
ravatti1 (JuslP, Idman 1774 kravatti; PKarj Kain,
osin LaatKarj Ink) ’makuulava, lavitsa / Schlafpritsche’, rovatti (JuslP, Gan; laajalti kaakkmurt., paik.
ESavo), ropatti (osin KSm ja KPohjanm) ’id.; sivusta vedettävä sänky’ ~ ink ravatti, rovotti ’makuulavitsa’ | ka kravatti ’sänky’ | ly kravatƒ(tƒi) id. | vi murt.
kravatt ’lavitsa’
< ven krovátƒ ’sänky’ (< kkr kravváti(o)n, kr
kráv(v)atos id.).
Idman 1774 Försök 66 (sm kravatti ~ kr), Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm ravatti ~ ven), Ojansuu 1907 KKO 77 (ka <
ven), Kettunen 1930 SmMurt 2 137 (sm rovatti < ven), Vasmer
1953 REW 1 665 (ven < kkr), SKES 1962 752 (+ ly vi murt.),
Nirvi 1971 InkS 469, 487 (ink < ven), Plöger 1977 RLDial
325 (rovatti, ropatti < ven), *Mäntylä 1983 SUST 183 179–86
(ravatti vanhempi laina kuin rovatti).

ravatti2 ks. kravatti.
ravi1 (Gan 1784; Häme Kymenl itämurt. ja ymp.),
travi (laajalti länsimurt.) ’(et. hevosen) juoksu /
Trab’, ravata, travata ’juosta ravia; kulkea
edestakaisin t. yhtenään’, ravuri ~ ink trava ’ravi’
< ruots trav ’hevosen juoksu’, trava ’ravata’.
Renvall 1826 SSK 2 244 (sm < ruots), SKES 1962 752.

ravi2 ’oja, tien reuna (Gan 1787; savmurt. KPPohjanm, paik. Kaakk- ja PSm); uunin ja seinän välinen
sola (kaakkmurt., paik. ESavo) / Graben, Straßen-
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rand; Raum zwischen Ofen und Wand’, kravi ’oja,
kaivanto (As 1659 iuoxugrawi ’taisteluhauta’;
laajalti länsimurt.); kärrynpyörien tiehen jättämä ura
(LounSm)’ ~ ink kravi ’pieni oja’ (mahd. < vi) | ka
ravi ’maantienoja’ | va kravi ’oja, viemäri’ (lpIn
raavi ’oja’ < sm)
< nr mr grav ’hauta, kaivanto, viemäri, uurre’ (vi
kraav ’oja’ < ruots). Ks. erikseen raviaiset.
Ganander 1786 NFL 1 474 (sm kravi ~ vi kraav), 1787 NFL 2
461a (sm ravi < ruots), Renvall 1823 SSK 1 222 (sm < ruots),
SKES 1962 752–53 (+ ka (< sm) va; vi < ruots), LpIn 3 1989
4–5 (lpIn < sm).

raviaiset (LönnrLis 1886; paik. Peräp ja ymp.), kraviaiset (Länsip, paik. KPPohjanm Peräp) ’hautajaiset
/ Beerdigung’, räviäiset (paik. KSm KPohjanm),
kräviäiset (osin KPohjanm) id. ~ ka (Kiestinki) ravijaiset ’hautajaispidot’ (< sm, kuten myös lpN
(k)rav |vijâVzzV âk (Lu In) ’hautajaiset, peijaiset’).
Muodostettu hauta: hautajaiset mallin mukaan
sanasta ravi2 (ks. tätä); vrt. myös nr murt. Sm gravning ’hautajaiset’.
Lönnrot 1886 Lis 70, 144 (sm < ruots), SKES 1962 753 (s. v.
ravi2; + ka (< sm); lp < sm).

ravinto ks. ravita.
ravistaa (Alm 1793; et. Häme ja ymp.) ’pudistaa /
schütteln’, murt. myös ’ravata lyhteitä (paik. Kymenl
ESavo PäijHäme ja ymp.); puhdistaa luudalla, ripsua
(paik. Häme)’, rävistää (paik. KaakkSm EPohjanm)
’pudistaa, ravistaa; varistaa’, kravistaa (paik.
PHäme) ’pudistaa, pudistella’, krapistaa (Gan 1787;
paik. VarsSm Satak) id., ravistella (1749 ’lyödä
(sotajoukko)’) ~ ka ravistoa ’pudistella, korjata, siivota’ | vi murt. ravistada ’varistaa’.
Samaa onomat. alkuperää kuin rapista1–2; ks.
näitä. Vrt. ravata1.

SKES 1962 753 (sm ~ ka ly vi murt. (< sm)), LpIn 3 1989 10
(lpIn < sm).

ravita (Agr; eri tahoilla murt., osaksi ehkä kirj.)
’ruokkia, antaa ravintoa / füttern, (er)nähren’,
ravinto (Agr), ravintola (Varelius 1847), ravinne
(Juusten 1575 ’ravinto’, nykymerk. Sadeniemi 1950)
~ ka ravittoa ’ruokkia, syöttää’, ravinko ’ruoka,
ravinto’ | vi ravitseda, ravida ’hoitaa, lääkitä,
parantaa’, ravi, murt. ravitsus ’hoito’ | ? li räb‰ıtVsq
’ravita, pitää huolta’ (sm > lpIn raavad ’ravinto’)
< mven, vrt. ven travítƒ, stravítƒ ’syöttää (loppuun), kuluttaa loppuun (rehu)’, vrt. ven murt. stráva
’ruoka’.
Ganander 1787 NFL 2 462 (sm ~ vi), Weske 1890 SFKO 187–
88 (sm vi < ven), Mikkola 1894 SUST 8 165, Kettunen 1938
LivW 350 (li ? ~ vi), Kalima 1952 SlS 147, Kettunen 1960
SUST 119 128 (sm ~ vi li), SKES 1962 753–54 (+ ka < sm),
Plöger 1973 RL 154–55 (sm kaiketi < mven), LpIn 3 1989 4
(lpIn < sm).

reaalinen (Bergbom 1866 realinen) ’todellinen,
tosiasiallinen; aineellinen / real’
< ruots real id. < klat realis ’asiaan liittyvä,
todellinen’, johd. lat sanasta res ’asia’. — Samasta
kannasta on lähtöisin realismi < ruots realism
’todenmukaisuus, todellisuudentuntu, realismi’ <
saks Realismus id.
TS 7 1915 1641 (< lat), Hellquist 1939 SEO 820 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 473–74 (sm reaalinen < ruots <
lat), 476 (realismi).

reaktio (KKu 1868 reaktioni) ’vastaus; vastavaikutus / Reaktion’
< ruots reaktion id. < ransk réaction id. (osista
ré- mm. ’vastaan’ ja action ’menettelytapa’).
TS 7 1915 1644 (sm reaktsioni < mlat), Hellquist 1939 SEO
820 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 475–76 (sm <
ruots < ransk).

SKES 1962 753 (sm ~ ka vi murt. (< sm)).

ravistua (Raam 1642; yl.) ’tulla kuivuessaan hataraksi, alkaa rakoilla / trocknen und dadurch leck
werden, rissig werden’, rapistua ’id.; ränsistyä, huonontua ulkonäöltään; raihnaantua’ ~ ink ravistua ’ravistua’ | ka ravistuo ’ravistua (puuastia); laihtua;
köyhtyä’ | ly \rapiVstuda ’nahistua, kuihtua’ | vi murt.
ravistuda ’kuivua, ravistua’ (< sm, kuten myös lpIn
ravistu∞d ’ravistua’).
Todennäk. samaa onomat.-deskr. alkuperää kuin
ravistaa ja rapista1–2; ks. näitä. Vrt. rappio.

reelinki (Stjerncreutz 1863; rannikkomurt.), reilinki
’aluksen laidan jatkona kannesta ylöspäin ulottuva
kehys / Reling’
< nr reling id. (< kas t. holl).
TS 7 1915 1653 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 825–26
(ruots sanasta), SKES 1962 754.

reemi, reimi ’kiisseli’ ks. kräämi.
regatta (1915) ’(suuri) purjehdus-, moottorivene- t.
soutukilpailu / Regatta’
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< ruots regatta id. < ital (Venetsia) regatta ’gondolien kilpailu’.

’mahtailla’; vrt. myös rehahtaa, riehua. Ks. myös
rehti.

TS 7 1915 1661 (< ital), Hellquist 1939 SEO 823 (ruots < ital).

Kettunen 1956 UAJ 28 193 (sm ~ ve), SKES 1962 755–56 (+
ka), T. Itkonen 1987 FUF 48 18.

rehahtaa (Lönnr 1880; eri tahoilla et. itämurt.)
’puhjeta, leimahtaa; purskahtaa nauruun /
aufbrechen, -blühen, -flammen; in Gelächter
ausbrechen’, rehottaa (Gan 1787) ’nauraa ääneen’,
rehaus (JuslP) ’pamaus’, rehakka (paik. murt.)
’meteli, rähinä; kova nauru; roihuava (tuli); rohkea,
reipas, iloinen’ ~ ink rehissä ’roihuta’, rehk®a
’hehkua’ | ka rehahtoa(kseh) ’purskahtaa (nauruun);
pilkahtaa, leimahtaa; lehahtaa, putkahtaa’ | ve
rehuda ’kyteä’.
Deskr. sanoja, vrt. rehevä, riehua.
SKES 1962 754 (sm ~ ka; deskr.), T. Itkonen 1987 FUF 48 18.

rehellinen (As 1723; As 1682 rehellisyys;
laajalti murt., ei Verml) ’luotettava, reilu, avoin,
vilpitön; (joskus myös) rehentelevä, ylpeä, julkea /
ehrlich; (mitunter auch) großspurig, stolz, protzig’ ~
ink rehell‰ın ’rehellinen; vieraanvarainen’ | (sm >) ka
rehelline ’rehellinen; kunnollinen’ | (ink t. sm >) va
(Kukk) rehell‰ın5e ’rehellinen, todellinen’ | (sm >) vi
murt. reheline ’kunnollinen’ (sm > lpN rehalâVs,
rehëlâVs (Lu In) ’rehellinen’).
Sana näyttää syntyneen kontam:n tietä sanoista
reheä, rehevä (ks. tätä) ja rehti (ks. tätä), mihin
viittaa myös sm murt. rehdellinen (vanh., paik. Satak
EPohjanm) ’rehellinen’.
Budenz 1879 BB 4 248 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 102
(lp < sm), Ojansuu Vir 1900 66 (♦ rehti), Lindén 1942
KHMÄH 1 83 (♦ reheä), SKES 1962 754–55 (ka, vi murt. <
sm; mahd. ~ rehevä, sekaantunut sanaan rehti), E. Itkonen 1968
SKK 504.

rehevä (JuslP; eri tahoilla murt.), rinn. reheä (ChrLencqv 1782), rehvä (osin EPohjanm) ’runsaskasvuinen, vehmas; uhkea, täyteläinen, runsas;
mahtaileva, pöyhkeä (tämä et. EPohjanm) / von
üppigem Wuchs; üppig, voll, reich, reichlich;
protzig’, rehennellä, rehottaa ~ ka rehevä
’tuuhea; hilpeä; reipas’, rehie ’tuuhea, hyväkasvuinen; hilpeä; vieraanvarainen; rehellinen’, rehennellä(kseh) ’pöyhkeillä, rehvastella’, rehottoa ’kasvaa
rehevänä; liikkua reippaasti; retkottaa’ | ve rehed
’runsaskasvuinen; reipas’.
Deskr. sanoja, joihin liittyvät edelleen rehvakas
(Häme ja ymp.), rehvakka (etup. itämurt.) ’kerskaileva, mahtaileva’, rehvastella (eri tahoilla murt.)

rehkiä (Eurén 1860) ’uurastaa, raataa (laajalti länsimurt., osin itämurt.); telmiä, peuhata (et. hämmurt.) /
sich abmühen, schuften; toben, tollen’, riehkiä (PKarj ja ymp.) ’raataa, uurastaa’, rehkä(t)ä (Kymenl),
riehkata (paik. itämurt.) ’rehkiä, uurastaa; riehua,
telmiä’, rehkäistä (osin PSatak PHäme) ’telmiä;
uurastaa’, riehkaista
(Kain,
paik. PSavo
KPPohjanm) ’rehkiä, uurastaa’ ~ ka riehkie ’huitoa,
piestä; heiluttaa, huiskuttaa’, riehkata ’paiskata’ | ly
riehkidä ’lyödä raskaasti, piestä’ | ve rehkta ’pudistaa, ravisuttaa; heittää, paiskata; pieksää’ | viE
rehk- ’huitoa, hosua, lyödä maahan’, ? rõhuda
’painaa, rusentaa’, rõhk (g. rõhu) ’paino, paine’ (sm
> vi koillmurt. rehka- ’huutaa; tapella’ ja lpN
riek |kât (In Ko Kld) ’rehkiä; lyödä, pieksää (Ko
Kld)’).
Deskr., ositt. ehkä kontam:n kautta syntyneitä sanoja, vrt. rehevä, riehua, riekkua.
Ojansuu 1918 KAÄH 100 (sm ~ ka), T. I. Itkonen 1943 KV 22
54 (lpKo < ka), SKES 1962 756 (+ ly ve viE; sm > vi murt., lp;
deskr.), EEW 1982–83 2445–46, 2570 (tähän myös vi rõhuda),
T. Itkonen Vir 1987 172.

rehottaa ks. rehevä.
rehti (As 1734 rehdisti, 1732 rehdillinen; melko
laajalti murt.) ’reilu, kunnon, rehellinen / ehrlich, ordentlich’, rihti (1726 richtist(i) adv.; etup. Satak ja
ymp., paik. Länsip) ’oikea, suora, rehti’ (> ka rehti
’reipas, rehellinen’)
todennäk. < nr riktig ’oikea, kunnollinen, rehellinen’, tansk rigtig (< kas richtich, saks richtig id.,
josta viE (Wied) reht id.); sanan rehti 1. tavun vok.
lienee sanan rehevä (ks. tätä) vaikutusta. On esitetty
muitakin germ lainalähteitä; ks. myös rehellinen. —
Aikaisempi laina samasta lähteestä saattaa olla riitta,
ks. tätä.
Renvall 1826 SSK 2 121 (sm < nr riktig), Thomsen 1869 GSI
143–44 (sm < germ, vrt. mn réttr, goot raíhts ’suora, oikea’),
Wiedemann 1875 GrEhstn 541 (sm ~ vi), Setälä 1906 SUSA
23:1 9–10 (sm rehti < nr präktig ’komea’, sm rihti < nr riktig),
Karsten 1944 FmS 10 440 (sm < nr rät ’suora, oikea’), SKES
1962 756–57 (sm > ka; rihti sanan variantti), 782 (rihti), EEW
1982–83 2446 (vi < saks).

rehto (Koll 1648; Kymenl PPohjanm Peräp ja ymp.,
paik. KarjKann) ’aidan t. haasian seiväsväli / Ab-
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stand zwischen zwei Pfählen im Zaun od. Heureiter’,
merk. myös ’kahden aidan välinen jatkoskohta (EPohjanm); reen t. rattaiden irtolaita t. -kehys (Uus,
osin
Häme Satak VarsSm); puintihäkki (osin
Häme); olki- t. lyhdepino, lyhderivi (paik. VarsSm);
monihuoneinen, pitkähkö) rakennus (Peräp ja
ymp.)’, riehto (Gan 1787; PKarj Kain) ’aidan t.
haasian seiväsväli’, rehtoaita (PSm, osin VarsSm
Kymenl KarjKann) ’riukuaita, jossa aidakset ovat
vaakasuorassa’ ~ ka riehto, E au rehto ’seiväsväli
aitaa; kylväjän kerrallaan kylvämä kaista’ | ly rieht,
riehto, rehto ’seiväsparien väli aidassa’ | ve reht
’aidan seiväsväli; veräjä’, K \rüust, P \rüht ’aidan seiväsväli; pellavan kuivatusteline’ | vi murt. rõht,
rõhk, rõhu, rehk, rähk ’vaakasuorassa oleva (puu
seinässä, riuku aidassa)’, rõhtaed ’riukuaita’ | li r(eCut
’aidan seiväsväli’
< germ *wreht5o-, vrt. kas wrechte ’aitaus’ ja
luult. myös nr murt. vrätt, nt murt. vræt
’peltotilkku’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 152 (sm ~ vi), Toivonen 1919 SM
26 19–22 (< germ *rehta-, vrt. nr rätt ’oikea’), Kettunen 1938
LivW 335 (+ ve li), *Karsten 1944 FmS 10 440–43 (< germ
*wreht5o-), SKES 1962 757 (+ ka ly), T. Itkonen Vir 1987 172,
175, 183, EEW 1982–83 2571–72, Koivulehto 1999 Poluilla
212–13 (< ieur t. esigerm, vrt. mm. mn rPo“, nr rad ’rivi, järjestys’).

rehtori (As 1673 mon. rectorit; kirjak.) ’oppilaitoksen johtaja / Rektor’
< nr rektor id. (< lat rector ’ohjaaja, johtaja’
> saks rektor ’oppilaitoksen johtaja’ > vi rektor
’ylemmän oppilaitoksen, yliopiston johtaja’).
Judén 1818 Försök 78 (sm < ruots), Metsikkö 1957 KSmOKS
123, Koukkunen 1990 Atomi 477–78.

rehu (As 1681; melko yl., osaksi uud.) ’kotieläinten
(heinä-, olki)ruoka; pehku, rikka / Vieh-, Rauhfutter;
Spreu, Streu’, rehustaa ’kerätä t. noutaa rehua (paik.
loun- ja hämmurt.); roskata (EPohjanm)’ ~ ka rehu
’huono vaate; havupuun karike; rehu (uud., < sm)’ |
va r(ehu ’aivan pieni pala, hitunen’ | ? li reCu(v),
riCu(v) (liL myös rüCut) ’ruoho’ (vrt. ruoho).
Deskr. sanoja, vrt. sm pehu (ks. tätä) sekä toisaalta vi rähk (g. rähu) ’sora, mura, roska’, murt.
rõhk (g. rõhu), rõhu, (Wied) rõht (g. rõhu) ’sora,
rasvan sakka, heinien ja olkien jätteet’. Vi sanat voivat ositt. liittyä myös s. v. rihkama (ks. tätä) main.
sanoihin.
Kettunen 1938 LivW 335 (sm ? ~ li), Ariste Vir 1943 313–14
(+ va vi), SKES 1962 758 (+ ka; sm-ka sanoja verrataan va-vi
sanoihin, li ei mainita), 1969 869 (li ~ sm ruoho).

rehvakka, rehvastella ks. rehevä.
reikeli (laajalti itä- ja hämmurt.), reekeli (laajalti
länsimurt.), riikeli (Lönnr 1880) ’salpa / Riegel’
< nr regel, rigel, nt rigel id. (< saks riegel id. t.
kas regel ’id.; poikkipuu, reelinki’).
Karsten 1943 FmS 9 457, SKES 1962 758.

reikä (Agr; yl., ei Verml) ’Loch’, yhd.
henkireikä, oksanreikä, rahanreikä; reikäleipä,
reikärauta (leik.) ’pyssy’, johd. rei’ittää ~ ink reikä
’reikä’ | ka reikä, reika id., reijitteä ’rei’ittää’ | ve
reig (mon. -ud), \r‰ıg ’reikä’ | vi murt. reig (g. reia)
’tuore, verinen haava; rupi, rohtuma’, E raig (g.
raia) ’rupi, rohtuma’, raigu- ’ruvettua’ (samanlaista
vaihtelua ei ~ ai ks. heinä, reisi, seisoa; ims > ven
murt. rájka ’reikä’)
= lp rai |ge ’reikä, aukko’, N rai |gât (Pi Lu In T)
’tehdä reikä t. reikiä, lävistää; (T) pistää’
< baltt *reik®a ’leikkaaminen’, vrt. liett riµekti ’leikata’, raik/yti id., rickµîe ’leipäviipale’, (vanh. kiel.)
reikà ’tarve, välttämättömyys’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 369 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL
2 470 (sm ~ vi raig), Ahrens 1843 GrEhstn 125 (+ vi reig),
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve), MUSz 1873–81 656–57 (lp
< sm), VW 3 1888 85–86 (lp ei < sm; sgr), Anderson 1893
Wandl 92 (sm vi ~ liett), Kalima 1912 RS 5 90 (ven murt. todennäk. < lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 712 (lp < sm), Vasmer 1955 REW 2 487 (ven murt. < sm), E. Itkonen 1960 LpChr
158 (lp ehkä < ims), SKES 1962 758 (+ ka; lp ? < ims *raika),
Collinder 1964 SvLpO 171 (lp < sm), *Liukkonen Vir 1973
17–25 (< baltt), Sammallahti 1984 Juuret 143, Suhonen 1984
Juuret 209, 222 (< baltt).

reila ’kunto, järjestys; (asian) laita; kunnollinen / guter Zustand, Ordnung; ordentlich, richtig’, tav. (laajalti murt.) reilaan, reilassa (Lönnr 1880) ’kuntoon,
kunnossa; valmiiksi, valmiina’, (länsimurt. myös)
reirassa, reerassa, reelassa id. (Gan 1787 reiduun
’kuntoon’); reilata, reidata (JuslLis), reerata,
reirata ’kunnostaa, järjestää, valmistaa; muokata’ ~
(sm >) ink reilata ’laittaa kuntoon, korjata’ | ka
reilassa, reilah ’kunnossa, kuntoon; valmiina,
valmiiksi; humalassa, humalaan’, reilata ’panna
kuntoon’
< nr reda, mr r5eSa ’tili, luku, selvä, selko,
kunto, järjestys (= mn rei“a, nn murt. reida, nt
rede); (v.) selvittää, laittaa, varustaa, muokata
peltoa’. Vrt. reilu.
A. K[annisto] Vir 1900 11 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
443–44, SKES 1962 758–59 (ka < sm), Nirvi 1971 InkS 472
(ink < sm < ruots).
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reilu (Lönnr 1880; et. I- ja PSm) ’rehti, kunnollinen,
reipas; antelias; runsas, tilava / ehrlich, anständig,
flott, herzhaft; freigebig; reichlich, geräumig’, reiru
(EPohjanm, paik. hämmurt.), reeru (paik. LounSm)
id. ~ (sm >) ink reilu ’reilu, kunnollinen’ | ka reiru
’reilu’
< nr murt. Sm räido, reido, räidu, reidu (=
kirjak. reda) ’selko, kunto, järjestys, valmistus jne.’
sekä nr redo ’valmis’ (: vara till r. ’olla kunnossa,
valmiina’). Vrt. reila.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 130 (sm reilu (< reida, reidu) <
nr murt. Sm reido, -u; sm > nr murt. Sm reilo, -u), SKES 1962
759 (ka < sm).

reima
(Eurén
1860;
KaakkSm,
paik.
KPPohjanm) ’reipas, ripeä; rehti, reilu; komea;
antelias / forsch, flott; ehrlich, anständig;
prächtig’, reimakka (paik. savmurt. ja ymp.) ’id.;
vilkas, puhelias’ ~ (ilm. sm >) ka reimakka,
reimakko ’reipas; reilu’, reimie id.
Deskr.-luonteisia sanoja, vrt. reipas, raima (s. v.
raju), roima.
Collinder 1932 Urgerm 1 232 (vrt. reipas, raima), SKES 1962
759 (sm ~ ka reimakka jne.; ka ? < sm), 760 (sm reimuta ~ ka).

reimari (Forseen 1738; eri tahoilla murt.)
’väylämerkki / Pricke, (Stangen)seezeichen’, reimali
(EKarj rannikko ja saaret) id. ~ (sm >) ink reimali |
va reimari | vi murt. reimal ’reimari’
< ruots, vrt. vur nr remmare, (1600-luv.) remare,
rimmare, nr murt. Sm reimar(e) ’reimari, merimerkki’, räim ’talvitien viitta’, reim(a), räim(a) ’varustaa
väylä reimareilla, viitoittaa talvitie’.
Karsten 1944 FmS 10 444, 625 (sm < ruots, vrt. nr murt. Sm),
SKES 1962 759–60 (ka < sm; vi murt. reimal < sm; vi reiman(d) ilm. myös < ruots), Nirvi 1971 InkS 472 (ink < sm <
ruots), Ariste 1979 SFU 15 214 (va < sm < ruots).

reimi ks. remmi.
reipas (JuslLis, Helenius 1838; laajalti murt.) ’flott,
forsch, herzhaft’, rinn. riepas (Eurén 1860; paik.
murt.), raipas (paik. VarsSm) id., johd. reippailla,
reipastua, reipakka (paik. I- ja PSm) ’reipas’, rinn.
riepakka, raipakka ~ (sm >) ka reipas, reipakka ’reipas’ | vi (uud.) reibas id.
?? < germ (esigerm *reipos, kgerm *reifaz), vrt.
mn rífr ’haluttu, himoittu; antelias, runsas, kiivas’,
reifr ’ystävällinen, hyväntahtoinen, iloinen’, nn
murt. r‰ıv ’innokas’, ags r‰ıf ’raju, kiivas’. Voi olla
myös omap. deskr.-luonteinen sanue, varsinkin jos
reima (ks. tätä) kuuluu samaan yhteyteen. Vrt.

lisäksi riepata (paik. murt.) ’tehdä työ hyvin
nopeasti; hotaista; temmata’ sekä ripeä.
Karsten 1915 GFL 77 (sm reipas < esigerm), Wiklund 1917–
20 IF 38 72 (sm raipas < mn reifr), Toivonen 1914–22 FUF 15
87 (vrt. mn reifr, tuskin kuitenkaan esigerm), Collinder 1932
Urgerm 232 (? ~ reima), Karsten 1944 FmS 10 444–47 (< esigerm), Mägiste Vir 1958 141 (vi < sm), SKES 1962 760 (?? <
germ; pikemminkin deskr.), Mägiste 1965 UAJ 36 195–96
(omap.), Koivulehto 1972 NphM 73 627 (germ etymologiaa ei
ole osoitettu vääräksi).

reisi (Agr; yl.) ’Schenkel’, murt. esineiden sivuosien
nimityksiä kuten tikkaiden, kangaspuiden, rukin,
auran reisi, nuotan reisi ’sivuverkko l. siipi’, yhd.
reisiluu, reisipuu ~ ink reis (g. reijjen) ’reisi;
rattaan aisa; nuotan siipi’ | ka reisi ’id.; (myös
mm.) portaiden kannatinpuut;
kangaspuiden
sivupuut’ | ly reiVz(i) (mon. reided) ’reisi’ | ve reiVz
(mon. reiVzud) id. | va reisi (mon. red'jed) id. | vi
reis (g. reie), E rais (g. raie) ’reisi, haara, lanne,
lonkka; lahje; nuotan siipi; (viE myös) auran aisa’
< baltt, vrt. liett ríetas m. ’reisi, (ihmisen)
lanne; siankinkku’, ríetai (mon.) ’auran reisipuu’,
latv rieta ’jalka’. — LpN ruoi |dâ (E Lu In Ko Kld)
’koipi, sääri; (R (LÖ)) reisi, lanne; (Ko) reiden
etupuoli; (E) housunlahje’ ovat vanhoja ims lainoja,
jotka vokaalistoltaan liittyvät viE:n edustamaan aidiftongilliseen asuun.
Porthan 1789 OS 4 138 (sm ~ vi lp), Ahlqvist 1859 Anteckn
102 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 34 (+ viE), VW 3 1888 124 (+
va), Thomsen 1890 BFB 212 (+ ka; < baltt), Wiklund 1896
SUST 10 140 (lp < sm), Kalima 1936 BL 152 (+ ly), Nieminen
Vir 1945 527, SKES 1962 760, Fraenkel 1965 LitEW 2 731–
32 (baltt sanasta), Liukkonen Vir 1973 21–25, Koivulehto Vir
1976 255, Ritter 1993 Studien 206.

reissu (et. savmurt. PSm), reisu (Martti n. 1580; laajalti länsi- ja kaakkmurt. PäijHäme) ’matka, retki;
väylä, reitti (osin KaakkSm, paik. Savo) / (kleinere)
Reise; Route, Strecke’, murt. (EPohjanm ja ymp.)
myös ’kerta’, reis(s)ata, reis(s)uta ’matkustaa, kulkea, kuljeksia’ ~ ink reisu ’matka’ (< sm) | ka reissu
’id.; rahti, rahdinajo; kyyti’, reis(s)uta, reis(s)ata
’matkustaa, reissata; ajaa, kuljettaa rahtia; kyyditä,
ottaa kyytiin’ | va reisu ’matka’ (< ink t. sm)
< ruots, vrt. mr vur nr resa, mmr myös reisa, nr
murt. Sm reis(u) ’matka, retki; kerta’, reis(a) ’matkustaa, kulkea’ < kas reise ’liikkeelle lähtö, matka,
sotaretki; ajankohta, kerta’, reisen ’matkustaa, marssia, kulkea’ (> vi reis (g. -i t. -u) ’matka, retki, kulku’, li reiz ’matka’). — LpN ræi |so (Lu In) ’matka’,
rei |sit (In) ’matkustaa’ < sk t. ositt. < sm.
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Renvall 1826 SSK 2 117 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 49,
Streng 1915 NRL 183 (+ ka; < mmr vur < kas), Kettunen 1938
LivW 332 (+ li (< latv) < kas), Lagercrantz 1939 LpWsch 725
(lp < sk), Karsten 1944 FmS 10 447 (vrt. nr murt. Sm), E.
Itkonen 1960 LpChr 162 (lp ræi|so < sm), SKES 1962 761 (lp
< sk t. ositt. < sm), Nirvi 1971 InkS 473 (ink < sm), Ariste
1979 SFU 15 214 (va < sm), LpIn 3 1989 26 (lpIn < sm),
Tsvetkov & Laakso 1995 VaS 267 (va reisa- ’matkustaa’ < vi t.
sm; reisu < ink t. sm).

reistata (Gan 1787; laajalti murt.), preistata (EPSatak), freistata (VarsSm LSatak EPohjanm Länsip ja
ymp.) ’koettaa, yrittää, kokeilla, sovittaa;
konstailla; olla epäkunnossa / versuchen, probieren,
sich abmühen; Schwierigkeiten machen; nicht in
Ordnung sein’, reistailla ~ (sm >) ink reissata (:
reist®a) ’rähistä, rähjätä, tapella (»ukkonen reistaj®a»)’
| ka (uud.) reistata ’yrittää; liikehtiä edestakaisin’,
reistailla ’konstailla’
< nr fresta, murt. Sm freist(a) ’koettaa, koetella,
kokeilla; houkutella; rasittaa; kiusata’. — LpN
rei |stat (R Lu) ’koettaa’ < sk, ositt. sm välityksellä.
Ganander 1787 NFL 2 470a (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
155 (lp < mn norj ruots murt. freista, ositt. < sm), Karsten
1944 FmS 10 447, 625, SKES 1962 760–61 (sm > ka), Nirvi
1971 InkS 472 (ink < sm < ruots).

reitti (Polon 1797 laivareitti; melko yl.)
’(vesi)väylä, järvijono; (määrämittainen) kulkutie,
-suunta, rata / Seenkette; Route, Strecke’, murt.
myös ’suksilatu’, yhd. laiva-, matka-, vesireitti,
reittilento (mahd. sm, ellei ruots murt. > vi (Wied)
reit (g. reidi) ’(laivan) kulkusuunta, kulkuväylä,
reitti’)
< sk, vrt. mn reitr m. ’rako, uurre; viitoitettu t.
rajoitettu alue, pinta’ (árreitr ’joen juoksun jakso t.
osa’, sjóreitr ’rajoitettu meri- t. järvialue’), nn murt.
reit f. ’vako, juova, linja, rivi’ (mahd. = nr murt. Vi
rait f. ’kalan tie meressä’); vrt. kuitenkin myös nr
redd, vanh. kiel. red (1600-luv. reedd, reedh), murt.
redd, ridd, Sm reid, räid ’järjestys; rivi, jono; seutu,
alue; rannikko; meren t. järven osa, vesiväylä; (ilman)suunta; tie, reitti, välimatka’, joka on eri
alkuperää, todennäk. samaa kuin nr v. reda ’panna
kuntoon, varustaa, valmistaa; selvitä, selvittää jne.’
(ks. reila). — Vrt. raitti, joka mahd. on vanhempi
laina ensin main. germ sanueesta.
Rapola Vir 1955 1–9 (sm ? < sk, vrt. nr reda, redd jne.), Kettunen Vir 1955 176–77 (+ vi < kas reid, nr redd, ellei sanue <
ven, vrt. ven rejd ’ankkuripaikka, reti’), Rapola Vir 1955 179–
80 (vi ? < sm), Kettunen Vir 1956 158 (sm < vi < as), SKES
1962 761 (sm < sk, vrt. mn reitr jne.; vi reit kaiketi erill. laina
ruots murt. t. < sm).

reivata (Stjerncreutz 1863; rannikkomurt.), rievata
(KaakkSm rannikko ja saaret) ’vähentää purjeita /
reffen’
< nr reva, (murt. Sm) räiv(a) id. — Sm reivi, rievi ’se osa purjeesta, joka reivattaessa kääritään kokoon’ < nr rev, (murt. Sm) räiv id.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 153 (reivata, vrt. mn reifa), Karsten
1944 FmS 10 447 (sm < nr murt. Sm), SKES 1962 761.

reivi1 (Gan 1787 ’ongensiima’; etup. K- ja PSm,
paik. LounSm) ’pitkäsiima / Langleine’
< nr rev, (vanh.) reef, murt. raiv, Sm räiv(o) ’siima; pitkäsiima’ (= nn murt. reiv jne.). — Rinnakkaismuodot reimi (Jusl 1745), reemi (molemmat
savmurt.) ’(ongen) siima, pitkäsiima’ kaiketi sanan
remmi (ks. tätä) vaikutusta.
Sirelius 1906 Kalastus 115 (sm < ruots), SKES 1962 762.

reivi2 ks. reivata.
reivi3 ’kirje’ ks. preivi.
reki
(Finno, Martti n. 1580;
yl.)
’(Pferde)schlitten’, yhd. kirkko-, työreki, rekiretki ~
ink reki id. | ka reki ’(vars. laidaton työ)reki’ | ly
regi ’työreki; kuorma’, (demin.) regutVs, regütVs((e)
’kelkka’ | ve regi ’reki; kuorma’, (demin.) regut,
\regu(hu)t ’kelkka’ | va retVsi ’reki’ | vi regi
’(työ)reki’, (demin.) reekene, reikene ’kelkka’ (vi >
Balt saks Regge ’työreki’) | li reCggqz, rieCggqz, reC kVs
’työreki’ (sm > lpN r∞ækkâ (Lu In Ko) ’reki’)
< baltt, vrt. liett rãgîes, rõgîes, latv ragus,
ragavas, regavas (mon.) ’reki, kelkka’ (johd:ia liett
sanasta rãgas t. latv rags ’sarvi’, mpr ragis
’metsästystorvi’; baltt > Balt saks Ragge ’työreki’).
Ganander 1787 NFL 2 471 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 114 (+
li), Qvigstad 1881 Beiträge 104 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB
211 (+ ka va; ims < baltt; vi > Balt saks), Thomsen 1931 SA 4
364 (+ ve), Kalima 1936 BL 153 (+ ly), SKES 1962 762
(todennäk. < baltt), Fraenkel 1965 LitEW 685.

rekilaulu (paik. murt.), rekiveisu (LPetri 1644), rekiviisu,
rekivirsi
’tav. nelisäkeinen
(esim.
piirileikissä laulettu) kansanlaulu; renkutus, viisu;
kalevalamittainen runo / gew. vierstrophiges (z. B.
beim Reigen gesungenes) Volkslied; Liedchen,
Gassenhauer; Gedicht im Versmaß des Kalevala’
todennäk. < vi regivärss (Wied myös rege-,
rige-, rigi-) ’kalevalamittainen runo; (Wied ja murt.)
maallinen laulu, kansanlaulu’ < as, vrt. kas reg, reig,
reie, rei ’(piiri)tanssi; (tanssi)laulu, pilkkalaulu’;
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sekä sm että vi sana on kansanetym. yhdistynyt reki
sanaan.
J. Krohn 1883 SKirjH 503 (sm ~ vi regivärs), I. Krohn 1936
ITS 10 1320 (<< saks Reigenlied ’piirileikkilaulu’), Kettunen
Uusi Suomi 1957:131 22 (sm < vi rege-, rige-, rigiwärs (< kas),
joka sekaantunut vi sanaan regi ’reki’), Laurila Vir 1958 341–
46, Kettunen 1962 KV 42 265–71, SKES 1962 762.

rekisteri (Agr registeri; yleisk.) ’(virallinen)
luettelo; hakemisto / Register’, yhd. väestörekisteri,
rekisteriote, johd. rekisteröidä
< vur nr register ’luettelo’ (saks register) < klat
register, registrum, regestrum ’viranomaisten tekemien ratkaisujen kirjausluettelo’.
Renvall 1826 SRS 2 118 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 184
(sm < vur mmr < saks < klat), Koukkunen 1990 Atomi 478.

rekka (KPPohjanm Peräp Länsip) ’tukkien t. muun
puutavaran kuljettamiseksi parireen päälle asetettava
irtolava / auf einen vorderen und einen hinteren
Schlitten aufgesatteltes Gestell zum Transport von
Baumstämmen und anderem Holz’, reka (paik. PSm)
id., rekka(-auto) (uud.) ’puoliperävaunullinen kuorma-auto’
< nr räck, murt. räcke, räcka ’teline; kaide, käsipuu’ < kas reck(e), ns Reck ’tanko’ (samaa alkuperää
on myös voimistelutelineen nimi rekki).
SKES 1962 762 (sm < nr), Vesikansa 1978 Miljoona 57 (rekka
(auto) tunnuksesta REK).

rekki ks. rekka.
rekko (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’naisten vanhanaikaisen juhlapaidan kirjottu etumus, rintalappu / verziertes Brust- bzw. Vorderteil des altertümlichen
Frauenfesthemdes’, rehko (Eurén) ’id.; valkoinen
rinta(mus)’, rekkopaita ’naisten, harv. miesten vanhanaikainen (juhla)paita’, rekkorinta ’koristeltu paidan etumus (paik. kaakkmurt.);
valkorintainen
(eläin; kaakkmurt. ja ymp.)’ ~ ink rekko ’(paidan)
pääntie; naisten koristevaatekappale, jota pidettiin
rinnalla’ | ka rekkorinta ’eläin, jonka rintakarvat
ovat valkeat’ (? < sm).
SKES 1962 762 (ka ? < sm).

rekryytti (Polon 1797 rekryyti; paik. länsimurt.)
’alokas / Rekrut’, rekrytoida ’hankkia, värvätä, palkata väkeä’, (vanh.) rekryteerata id. (asiak. 1710
recreuteratuxi)

< ruots rekryt, rechryte, recrut(e), mon. rekryter
’täydennys, lisä; alokas’, rekrytera ’värvätä’ (< ransk
recruter id., recrue ’alokas’).
TS 7 1915 1696 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 825 (ruots
sanasta), SKES 1962 762 (sm < ruots).

rellestää (etup. itämurt. ja ymp.) ’hurvitella, elämöidä; rehvastella; juopotella / feiern, Radau
machen; großtun; saufen, zechen’, rellittää (paik.
savmurt. ja ymp.) etup. huoletonta, lokoisaa
tekemistä t. oleilua kuvaava täyteverbi: »juoda,
maata, mennä rellittää», rellata: »mennä rellata»
(JuslLis), rellottaa (Savo ja ymp.) ’köllöttää’ ~ ka
rellitä
(»ala
juoVsVsa
r.»),
relletellä (»eliä
rellettelöö»), rellottoa (»moata rellottau») ’köllöttää’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. myös rellu (Gan 1787;
paik. murt.) ’renttu, hulttio’ ja rillutella (eri tahoilla
et. itämurt.) ’hurvitella, rellestää’.
SKES 1962 762–63 (sm ~ ka).

remahtaa (SAchrenius 1766; eri tahoilla murt.)
’ponnahtaa auki; purskahtaa (nauruun); leimahtaa
liekkiin; romahtaa, rojahtaa maahan / aufschnellen;
in
Gelächter
ausbrechen;
auflodern;
zusammenbrechen’,
remakka ’remu, meteli,
mekkala; rämäkkä, räväkkä, railakas’ ~ ka remahtoa
’pilkahtaa, rävähtää’, remahtoakseh ’rämähtää,
räsähtää, purskahtaa’, remakka ’iloluontoinen’.
Samaa deskr.-onomat. sanuetta kuin remuta (ks.
tätä). Vrt. rämähtää (s. v. rämistä ) ja rämpyttää.
SKES 1962 763.

remeli (Gan 1787 myös römeli; KaakkSm PKarj
Ink, paik. Savo ja PSm), remeni (Lönnr 1880; paik.
PKarj InkVi) ’nahkahihna, -vyö, remmi (esim. valjaissa) / Ledergurt, -riemen (z. B. des Pferdegeschirrs)’ ~ ink remm5eni, remeni ’hihna, nahkavyö’ |
ka remeni, remeli | ly reme7n(i) | va remeni id.
< ven remé7n ’hihna’.
Ganander 1787 NFL 2 471a (sm ka < ven), Ahlqvist 1856 WotGr 148 (va < ven), Mikkola 1894 SUST 8 39, 84, Kujola 1944
LyS 354 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 34, SKES 1962 763,
Nirvi 1971 InkS 473 (ink < ven), Plöger 1973 RL 155.

remmi (ei vielä Lönnr) ’hihna (laajalti murt., ei
Verml Ink); suksen mäystin (etup. hämmurt. EPohjanm ja ymp.) / Riemen; Skiriemen’ (sm > ka remmi
’nahkavyö, -remmi’)
< nr rem, vur re(e)m, reim ’hihna’ = nr murt.
räim, räimu ’hihna, vyö’ (> sm reimi ’hihna, nahka-
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suikale, kengän nahkanauha, mäystin (EPohjanm);
purjeen nauha (Lönnr 1880)’).

Samaa deskr. sanuetta kuin remahtaa (ja riemu,
ks. näitä). Vrt. rymytä (s. v. rymistä).

Ahlqvist 1871 KO 75 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 447,
SKES 1962 763–64.

VW 3 1888 155–56 (riemu ~ remu), Vaigla 1926 EKeel 5 26
(vi < sm), SKES 1962 764 (sm mahd. > ka).

remontti (1889; ark.) ’korjaus(työ), kunnostus / Reparatur, Renovierung’, remontoida ’korjata, kunnostaa’, remonteerata ’id.; (sot.; vanh.) hankkia täydennyshevosia’
< (nr remont (Sm) ’korjaus, kunnostaminen’ <)
ven remónt ’korjaus, kunnostus; (armeijan) hevosten
uusiminen’ < ransk remonte ’(hevoskannan) uusiminen, uusien hevosten hankkiminen ratsuväelle’. Pohjana ovat ransk v:t remonter ’uudistaa varustusta;
vetää (kello), virittää, panna käyttökuntoon
(koneisto)’
ja
monter
’varustaa,
panna
käyttökuntoon’ > ns montieren ’asentaa’, nr montera
id.; v:ien ven remontírovatƒ, nr Sm remontera ja sm
remonteerata merk. ’korjata, kunnostaa’ perustuu
lähinnä näihin.

rengas (Schr 1637; yl.) ’Ring, Reifen’, rengastaa
(As 1681), renko (Länsip) ’lehmä t. poro, jonka silmien ympärys on toisenvärinen kuin muu ruumis’ ~
ink renkas ’rengas’ | ka renkas ’id.; vitsalenkki’ | ly
rengas ’rengas’ | ve renkhei7ne ’id.; sormus’ | va r(engaz ’rengas’ | vi rõngas id.
< kgerm *xrenga-z, vrt. mn hringr ’rengas, kehä;
miekka; käärme; laiva’, mr ringer, nr nn ring ’kehä,
rengas’ (lp riegges ’rengas’, N rieg |galâs, rieg |g3alâs
’renko (poro)’ < (sm välit.) sk); myöhempi laina
ruots taholta on sm rinki (ks. tätä).

TS 7 1915 1703 (sm << ransk), Renkonen 1954 Avainsanoja
30, SKES 1962 764 (sm < ruots t. < ven (< ransk)), Plöger 1973
RL 155, Koukkunen 1990 Atomi 479–80.

remppa (Eurén 1860): rempallaan (laajalti murt.)
’huonolla tolalla, rappiolla, hoitamatta / in
schlechtem Zustand, in Unordnung, verwahrlost,
ungepflegt, unbewirtschaftet’, rempata ’heilutella
edestakaisin,
käsitellä
varomattomasti;
olla
epäkunnossa; kulkea edestakaisin’, remppautua
’joutua rempalleen; (Gan 1787 remppauta) nuutua,
väsyä (esim. työstä)’, remputtaa (Gan 1783; laajalti
länsi- ja savmurt.) ’roikkua, repsottaa; roikottaa,
heiluttaa, lonksuttaa; liikkua vaivalloisesti t. maha
pystyssä’ ~ ka rempalleh ’selällään, levällään (esim.
ovi, suu), auki; retuperällä, -lle, rappiolla, -lle’,
remputtoa ’kulkea veltosti; rämpyttää, rimputtaa’,
rempottoa ’retkottaa’, rempata ’rasittaa, kuluttaa;
kulkea edestakaisin’ (mahd. < sm).
Deskr.(-onomat.) sanoja, joihin vrt. myös remahtaa, rämpyttää.
VW 3 1888 158, SKES 1962 764 (sm ~ ka (osaksi < sm)), Länsimäki 1987 in: ime 238.

remuta (Agr; yl.) ’metelöidä, riehua, mellastaa; telmiä, leikkiä (vallattomasti) / lärmen, wüten; toben,
tollen’, remu ’meteli; äänekäs ilonpito’, remuisa ~
(sm >) ka remuta ’remuta, meluta; rymistää’, remu
’remu, rähinä, meteli’ (sm > vi murt. remu ’melu,
meteli’).

Fischer 1747 VocSib 112 (sm ~ saks), Diefenbach 1851 VWGoth 1 238 (< germ), Ahlqvist 1856 WotGr 148 (sm ~ va vi),
Lönnrot 1858 Hiisi 576 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 143 (<
mn), Qvigstad 1881 Beiträge 125 (lp < sm), Qvigstad 1893 NL
265, Setälä 1906 SUSA 23:1 7 (+ ka), Karsten 1944 FmS 10
448, Sköld 1961 Kriterien 145, SKES 1962 764–65 (+ ly, veK
rengas ’sormus, rengas’), Koivulehto 1992 SUSA 84 163 (<
esigerm), Ritter 1993 Studien 32 (ei niin vanha laina), Hofstra
1994 MUrLang 45 (< kgerm).

rengonkieli (Jusl 1745; hajat.), renko, rento, rentu,
rennunkieli ’leikki- tai salakieli, jossa sanojen
tavujen järjestystä vaihdetaan; siansaksa / Kinderod. Geheimsprache mit umgestellten Wortsilben;
Kauderwelsch’ (> ka rentu, rennunkieli id.).
Ositt. käännöslaina, vrt. nr rotvälska ’(rikollisten,
kerjäläisten) salakieli; siansaksa’ < ns Rotwelsch,
kys rotwelsch, -walsch id., jossa rot ’kerjäläinen;
ovela, kiero’ ja välsk, welsch ’romaaninen;
ulkomaalainen’ (alkuosaan vrt. renttu s. v. rento);
renko,
rengonperustunevat
puolestaan
kansanetymologiaan.
Ganander 1787 NFL 2 472 (< pn. Renko), Ojansuu Vir 1907 42
(ei liity pn:een Renko), *Ojansuu 1916 SKTT 89–96 (käännöslaina; renko, rengon- liittyy kansanetym. pn:een Renko), Mägiste 1928 Demin 157–58 (renko ~ rengas).

renki (Jusl 1745 rengi; yl.), länsimurt. rinn. trenki
(Agr trengi) ’maalaistalon työmies; miespalvelija /
Knecht; Diener’, murt. myös ’pärepihti (osin itämurt.); tukipuu (eri tahoilla etup. länsimurt. Kain)’,
yhd. tallirenki, taksirenki ’taksinkuljettaja’, saapasrenki ~ ink renki, trenki ’renki’ | ka renki | va trengi |
vi murt. rengi, trengi, renki id.

36 (taiton koevedos)
< ruots, vrt. vur nr dräng ’renki’, mr drænger
’(urhea) mies; palvelija’, mn drengr id. (lpN ræn |gâ
(E Lu In Ko) ’renki’ < sk, ositt. sm).
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (sm ~ va), Qvigstad 1881 Beiträge 126 (lp < sm < sk),
Streng 1915 NRL 184, Vaigla 1926 EKeel 5 26 (vi < sm),
SKES 1962 765 (ka va < sm).

renkku (Gan 1786; Henricus Crugerus 1600-luv.
crencu; KaakkHäme Kymenl, osin EKarj Pohjanm
Peräp Länsip), krenkku (paik. KaakkHäme KPohjanm Peräp Länsip), (k)ränkky (paik. KSm
EKPohjanm) ’jakkara, palli, rahi / Schemel,
Dreifuß’, murt. (Pohjanm PSm) myös ’sahapukki;
teline, alusta’ (> ka renkut (mon.) ’sillan
kannatinpukit’)
< nr murt. Sm Vi kränka ’jakkara, rahi; alusta’ (>
vi murt. (Wied) kränk (g. krängi) ’puinen
kolmijalka; alusta’). — Sm (ja mahd. nr) > lpN
ren |ku (In) ’tuoli; alusta; rahi, jakkara (In)’.
Rietz 1862–67 SDL 360 (sm ~ ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
104 (lp < sm), Ariste 1929 EKeel 7 27 (vi < nr murt.), Karsten
1943 FmS 9 225 (sm < nr murt.), E. Itkonen 1960 LpChr 159
(lp < sm), SKES 1962 766 (ka < sm; lp < sm t. nr).

rensseli (Gan 1787 renseli; etup. LSm) ’reppu, laukku / Ranzen, Tasche’
< nr ränsel, rensel ’reppu’ (< saks; vrt. kas rensel, ns Ränzel; saks > vi rentsel id.).
Renvall 1826 SSK 2 118 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 184
(vi < saks), SKES 1962 767 (sm > ka (harv.) rensseli id.; Agr
prentzeli ’laukku, reppu’ eri alkuperää).

rento (Gan 1787; melko yl., ei Ink Verml) ’entspannt, schlaff; unbeschwert, munter’, johd. rentoutua, rentouttaa, rinn. rentto (Lönnr 1880) ’rento’,
rentu (Lönnr) ’riekale’, renttu ’riepu, huono vaate
(paik. PHäme EPohjanm KSm); hulttio, retku
(joks. yl.)’, rentale, retale id., rentukka ’repale,
rääsy (Gan); Caltha palustris (1851)’ ~ (ositt. ehkä
sm >) ka rento ’rento, hervoton’, rentu, renttu,
renttaleh ’risa esine, rääsy; hulttio, retku’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu myös
rynttyyt, ryntteet ’huonot vaatteet’ ~ ly rünti ’resupekka’.
Collinder 1932 Urgerm 1 139 (rento, rentu ~ rentto, renttu),
SKES 1962 767 (sm ? > ka), 1969 899 (s. v. ryntty; sm ~ ly).

renttu, rentukka ks. rento.

repale (Gan 1783; melko yl.), riepale (paik. murt.)
’riekale, risa / Fetzen, Lumpen’, repaleinen ~ ka repaleh ’riekale, risa’.
Deskr., lähinnä s. v. repiä, riepu ja rääpäle mainittujen sanojen yhteyteen kuuluvia sanoja; vrt.
myös reppana ’ressukka’ sekä vi murt. riba(l)
’kaistale, suikale, repale’.
Mägiste 1928 Demin 104 (sm ~ vi räbal; ♦ repiä), Collinder
1932 Urgerm 1 156, SKES 1962 768 (+ ka), *Hahmo 1994
Grundlexem 319–21 (reppana ? < ruots), Koponen 1998 SUST
230 80.

repiä (Agr; yl.) ’(zer)reißen, kratzen; zerren’,
repäistä, reväistä; repeytyä, revetä (Agr) ’haljeta,
ratketa’, repeillä, revittää, revähtää; reväsin (etup.
KPPohjanm Kain) ’kuviteltu suoni, mato tms.,
joka irronneena aiheuttaa vatsakipuja’ ~ ink repp‰ıä ’repiä, kitkeä; kivistää, särkeä’, revätä ’repäistä;
vetäistä’, repp‰ıssä ’repeytyä’, revetä ’revetä’, revittüja
’repiä; laulaa t. soittaa kovalla äänellä; räjäyttää’ | ka
repie ’repiä rikki; raastaa; kiskoa’, revitä ’revetä;
ratketa’, revitteä ’repiä; raapia’ | ly rebitä ’revetä’,
rebittädä ’repiä’ | ve rebita ’revetä’, rebitada ’repiä;
raadella’ | va repiä ’repiä’, revätä (Kukk) ’repäistä,
temmata’, revittä (Tsv) ’repiä (rikki)’ | vi rebida,
rebestada ’repiä’, rebeneda ’revetä’, ? murt. rebad
(mon.) ’lanteet, reidet’ | ? li reb®ad id.
= lpN râppât (E U Pi Lu) ’avata’.
Alk. ehkä deskr. sanoja, vrt. repostella ja repale
(ks. näitä; huom. myös viE räbi- ’repiä’). Vertaukset
toisaalta sk, toisaalta muihin sgr kieliin lienevät aiheettomia.
Moller 1756 Beskr 159 (sm ~ ruots riva ’repiä’), Gyarmathi
1799 Aff 104 (~ unk reped ’haljeta’), Ahlqvist 1856 WotGr
148 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve), Budenz 1869
NyK 7 7 (+ lp), MUSz 1873–81 656 (+ vi vog), Paasonen
1907–09 FUF 7 26 (~ ieur), Wichmann 1907–09 FUF 7 50–51
(+ tVser), H. Sköld 1927 FUF 18 221 (~ ieur), Uotila Vir 1930
181 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 331 (? + vi murt. li), SKES
1962 768–69 (+ ly; ?? ~ unk; deskr. sanoja, joita muistuttavia
on myös ieur taholla), Joki 1973 SUST 151 198 (ei ~ ieur),
UEW 1988 427, EWUng 1995 1281.

repo (Flor 1683 repoi; etup. ISm) ’kettu / Fuchs’,
yhd. revontulet ~ ink repoi ’kettu’, revointulet ’revontulet’ | ka repo(i), revontulet | ly rebo(i), revontuled id. | ve reboi ’kettu’ | va repo | vi rebane id.,
rebu ’keltuainen, ruskuainen; kettu (murt.)’ | li
reC bbi ’kettu’ (ims (ksm) *repäinen > lpN riebân,
rievân, In riemnjis (Ko Kld T) ’kettu’; ksm *rebäs,
*repäs ? > mn refr (nr räv) id. > lpE riëve, reävaa
id.)
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= lpN (murt.) r5ebiVs, Lu riepij (E U Pi) ’kettu’ |
mdE \rive/s | tVserL rqwqVz, I räqwäqzV | votj d'z/ itƒ/s{i | syrj
rutƒ/s id. | ? unk ravasz ’viekas, ovela; (vanh. kiel.)
kettu’, róka ’kettu’
?? < arj *reup5o/so- ’kettu, sakaali’, vrt. av urupi’eräs koirarotu’, npers r5ob®ah ’kettu’.
Moller 1756 Beskr 159 (sm ~ vi), Ihre 1769 Gloss 2 384 (~
ieur), Ganander 1787 NFL 2 472a (+ lpR repi), Gyarmathi
1799 Aff 373 (+ unk róka), Castrén 1845 EGTsch 69 (+ tVser),
Grimm 1848 GeschD 1034 (sm > mn), Lindström Suomi 1852
78 (+ md syrj, unk ravasz), Ahlqvist 1856 WotGr 148 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 40 (+
li), VW 3 1888 146 (+ votj), Qvigstad 1893 NL 268 (lpE < sk),
Munkácsi 1901 ÁKE 521–22 (< av), Wichmann 1907–09 FUF
7 50 (< ir), Setälä 1912–13 FUF 13 438, Mägiste 1928 Demin
195 (+ ka), Kalima Vir 1932 109 (< varh. arj), FUV 1955 110,
Vries 1961 AnEW 436, SKES 1962 769 (+ ly), *Bergsland Vir
1963 150–54 (ims lp ja sk sanojen suhteista), Joki 1973 SUST
151 308–09, TESz 3 1976 350, FUV2 1977 124, MSzFE 1978
524–25, Rédei 1986 SbÖAW 468 46 (? < esiarj t. varh. k-arj),
UEW 1988 423, Sammallahti 1988 UrLang 553 (unk ei tähän),
EWUng 1995 1235–36, Hofstra 1997 SympGron 129 (sk <
ksm), Keresztes 1997 SympGron 146 (sk < lp).

repostella (LönnrLis 1886; itämurt.) ’sotkea, sorkkia, myllätä, hajotella (repien); riepotella, setviä
juurta jaksaen / durcheinanderbringen, zer-,
durchwühlen; von Grund auf behandeln, klären’ ~ ka
repossella ’hutiloida; naida’.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat s. v. repiä ja
riepottaa main. sanat.
SKES 1962 769–70.

reppana ks. repale.
reppu1 (As 1664; etup. LSm) ’selässä kannettava
laukku / Ranzen, Rucksack’, reppuri, yhd. reppuryssä (et. LounSm Häme) ’laukkuryssä, kulkukauppias’, eväsreppu, selkäreppu (sm > nr murt. Sm ja ka
reppu ’selkäreppu’)
< ruots, vrt. mr skræppa, mn skreppa, nr skräppa
’reppu, nahkalaukku’. — LpN murt. skræhppa ’reppu’ < sk.
Lindström 1859 KeltGerm 145 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL
300 (lp < sk), Kettunen 1938 LivW 342 (sm ~ li riep ’tupakkakukkaro’; kumpikaan ei < ruots), Wessman 1954 FmS 15–16
124 (sm > nr murt. Sm), SKES 1962 770 (ka < sm; li ? < vi <
ruots).

reppu2: saada reput, reppuset, repposet (LönnrLis
1886; paik. murt.) ’tulla hylätyksi tutkinnossa /
bei einer Prüfung durchfallen’, reputtaa ’id.; hylätä
tutkinnossa’

< nr repuls ’hylkäys tutkinnossa’, få repuls ’saada reput’, ns Repuls, engl repulse ’hylkäys’ (< lat repulsus id., johd. v:stä repellere ’sysätä takaisin’,
jossa re- ’takaisin’). Sana on kansanetym. liittynyt
sanaan reppu1 (ks. tätä).
Lönnrot 1886 Lis 145 (< ruots), H. O. Vir 1897 87 (kansanetym.), SKES 1962 770.

repsahtaa
(Kal;
etup. Pohjanm PSm, paik.
itämurt.) ’rupsahtaa; retkahtaa, sortua / (in sich)
zusammenfallen; hinfallen, -klatschen’, repsähtää
(Gan 1787), repsettää (JuslP) id., repsottaa
’roikkua, retkottaa’, repsu (paik. murt.) ’roikkuva
koriste; repale, huono vaate; huora; yöjuoksu, tanssi
(JuslP)’ ~ ka repsahtoa ’repsahtaa, retkahtaa;
kupsahtaa; pyrähtää; ropsahtaa’, repsahtoakseh ’id.;
nukahtaa’.
Deskr. sanoja, joille äänt. ja semantt. läheisiä
ovat mm. s. v. rupsahtaa ja lepsu main. sanat.
SKES 1962 770 (s. v. repsottaa; sm ~ ka).

repsikka (LönnrLis 1886; KaakkSm, paik. hämmurt. EPohjanm) ’apumies (sahalla) / Hilfsarbeiter
(im Sägewerk)’
< ven grebVsVcík ’haravoitsija’, johd. v:stä grestí
(prs. grebú) ’soutaa; haravoida’.
SKES 1962 770 (< ven), Plöger 1973 RL 156.

resepti (Alm 1765 recepteia mon. partit.)
’lääkemääräys; (ruoan)valmistusohje / Rezept’,
reseptio ’vastaanotto’
< nr recept, reception id. (< lat receptum, johd.
v:stä recipere ’ottaa vastaan, takaisin’, jonka osat
ovat etuliite re- ’vastaan, takaisin’ ja v. capere ’ottaa
kiinni’).
Ganander 1787 NFL 2 469 (< lat), Renkonen 1954 Avainsanoja 66, SKES 1962 770, Koukkunen 1990 Atomi 482.

reservi
(As 1684
»Reservi- eli Säästö ja
Armotaloista»)
’varajoukko,
asepalveluksen
suorittanut; varanto / Reserve’, reservaatti
’rauhoitusalue’, reservaatio ’id.; varaus’
< nr reserv (< ransk réserve, johd. v:stä réserver
’säästää, varata’), reservat ’reservaatti’, reservation
’reservaatio’ (< lat reservare ’säästää, varjella’, josta
reservatum
’säästetty,
varjeltu’,
reservatio
’säästäminen, varjeleminen’).
TS 7 1915 1720 (< lat), SKES 1962 770, Koukkunen 1990
Atomi 482–83.

38 (taiton koevedos)
resiina ’ihmisvoimalla t. moottorilla kulkeva
pieni kiskovaunu / Draisine’
< ven drezína id. (< ransk draisine id., ns Draisine ’id.; potkupyörä’, johd. hn:stä Drais).
*Kiss 1958 Nyr 82 257–58 (sm < ven < ns), Sivula 1995 SKier 92.

resla (Mechelin 1842; I- ja PSm), risla (Peräp Länsip) ’reen häkki, kori; laitareki / Schlittenkasten;
Pferdeschlitten mit Kastenaufbau’, murt. (Häme;
sekä resla että risla) myös ’puintihäkki’, reslareki
’laitareki’ ~ ink kreslat (mon.) ’reen levikelaudat’
|
ka kresla (mon.) ’reen tilapäiset lisälaidat;
reslareki’ | ly kriezl, mon. k\reslad ’heinä-, matka-,
kuormakorit työreessä’ | va (Mahu) kr5esla ’kärryn
tai reen kori’, (Tsv) kresl(ed (mon.) ’kelkka, pieni
reki’, (Must) kreslaretVsi ’reslareki’ | vi kresla ’reen
selkätuki; reslareki; keinutuoli’ (sm risla > lpN ris |la
(In) ’reen häkki, kori; pieni reki (In)’, sm resla > nr
murt. Sm ressla id.)
< ven kréslo ’nojatuoli’, mon. krésla myös ’reen,
kärryn kori; matkareki’. Sm i:lliseen muotoon on
vaikuttanut osittain samoilla alueilla esiintyvä risla
(KPPohjanm ja ymp., Verml), riisla (osin
KaakkHäme) ’suuri seula’ (< nr murt. Sm rissla,
kirjak. rissel id.), josta ehkä myös e:llisen muodon
merk. ’puintihäkki’.
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Ahlqvist 1871 KO 115
(< ven; sm ~ vi), Saxén 1895–98 Lånord 208 (nr < sm), Kujola
1944 LyS 157 (ly < ven), T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 411 (lp <
sm), SKES 1962 770–71 (+ ka va), 790 (riisla), Plöger 1973
RL 156 (nuori 1800-luv. laina), EEW 1982–83 984.

resori ’(esim. kärryjen) joustin (paik. KaakkSm,
muualta hajat.); joustinneule (nyk. melko yl.) / Blattfederung eines Wagens, Sprungfeder; elastische
Strickware, Bündchen’, eri tahoilla murt. rinn.
resoori, reso(o)li, (Ink myös) lesori, -ra ’joustin’,
yhd. resoripatja ~ ink less5orit (mon.) ’kärryn jouset;
jousikärryt’ | ka resora, resola, lesora ’joustin’
osin < ven res(s)óra, murt. lesóra, osin < nr
resår ’joustin’ (< ransk ressort id.).
TS 7 1915 1725 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 830 (ruots
sanasta), SKES 1962 771 (sm < nr < ransk; sm murt. (Ink) ka <
ven), Plöger 1977 RLDial 324.

ressu (Gan 1787 ’karvainen koira t. karhu = karvaressu’; melko yl.) ’pieni lapsi; parka, raukka /
kleines Kind, Kleine(r), Arme(r)’, murt. myös koiran
nimenä, yhd. paitaressu, johd. ressukka ~ ka ressu
’raukka; takkuinen eläin, koira’.
Deskr. sana. Vrt. resu.

Ojamo Vir 1949 21–22 (alkup. merk. ’vaateriepu’), SKES 1962
771 (sm ~ ka).

restauroida
(uud.; kirjak.)
’entistää
/
restaurieren’, restaurointi
< nr restaurera ’entistää’, joka kuten ns restaurieren, engl restore (vanh. kiel. restaur) ja ransk restaurer id. < lat restaurare ’palauttaa entiselleen’.
TS 7 1915 1726 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 830 (nr < lat).

resu (Eurén 1860; etup. KPPohjanm ja ymp., Kain
Peräp Länsip), tresu, resa (paik. murt.) ’riepu, rääsy;
romu / Lumpen, Fetzen; Schrott’, resuinen,
resuta ’kulkea (edestakaisin)’ ~ (>) ka resu id.
< nr murt. Sm träso ’riepu’ (kirjak. trasa, josta
sm raasu1, ks. tätä). Muodostaa yhdessä s. v. ressu,
risa2, rääsy main. sanojen kanssa deskriptiivistyneen
sanapesyeen.
VW 3 1888 133 (sm resu, räsy, rasu kuuluvat yhteen), SKES
1962 771–72 (sm > ka; < nr murt.).

resurssi (uud.; kirjak.), tav. mon. resurssit ’voimavarat, mahdollisuudet, keinot / Ressourcen’
< nr resurs ’resurssit’, joka kuten ns Ressource,
engl resource < ransk ressource id. johd. mransk
v:stä ressourdre ’nousta, tointua’ (< lat resurgere id.
sanoista re- ’jälleen’ ja surgere ’nousta’).
TS 7 1915 1727 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 830 (nr <
ransk), Koukkunen 1990 Atomi 483–84.

reta (laajalti häm- ja itämurt. PPohjanm, osin KPohjanm Peräp), kreta (Lönnr 1874; LounSm, osin Häme Peräp), kretta (Länsip, osin Satak Peräp) ’kerma
/ Sahne’, (k)retanekka ’kermakko’
< nr grädde, murt. grädda ’kerma’, gräddsnäcka
’kermakko’, jonka perusosana on snäcka ’simpukka,
kotilo’ (> sm näkki, ks. näkki2).
Lönnrot 1874 SRS 1 765 (sm < ruots), Ruoppila Vir 1954 364,
SKES 1962 772 (sm > ka (k)reta).

reteli (Lönnr 1880; et. kaakk- ja hämmurt., us. mon.
retelit) ’reen t. kärryn häkki, irrotettavat sivulaidat t.
kuormausalusta; (joskus myös) rekipaha, huonot kärryt / Schlitten-, Wagenkasten, Seitenbreiter od.
Ladepritsche zum Abnehmen an Wagen od.
Schlitten; (mitunter auch) schlechter Schlitten,
schlechte Karre’ ~ ink rett5eli ’syöttöhäkki;
haasiamainen laite apilan kuivattamiseen’ | va reteli
’rehuhäkki; karsina; reen sälepohja’ | vi redel (g. -i)
’tikapuut; asteikko; rehu-, vankkurinhäkki’
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< ven rédili mon. ’rehuhäkki’, vrt. myös latv redele ’id.; tikapuut’ (< as reddel id.; latv t. saks > li
reCddqDl, reCddiDl ’vankkurin-, rehuhäkki’); nr murt.
Sm retele ’reen t. parirekien päälle asetettava teline’
< sm. Ims sanat mahd. osittain keskenäänkin
lainasuhteessa; vrt. ritilä.

Ahlqvist KO 1871 35 (sm retikka < ruots), Karsten 1909 IF 26
250–51, *Tunkelo 1913 KHäm 8 44–47, Setälä 1913–15 FUFA
13 62, Streng 1915 NRL 198, SKES 1962 772–73, EEW
1982–83 2573 (vi redikas jne. < kas).

Mustonen Vir 1883 181 (va ~ vi), Ojansuu 1906 SUSA 23:13 6
(vi < as), Suolahti 1910 NphM 12 122 (Balt saks Rettel, Reddel
’heinähäkki; tikapuut; kärryn laidat’ < vi t. latv), Saareste 1924
LVEM 201–02 (sm ~ va; < vi < kas > li), Wiget SbGEG 1927
273 (ims sanat omaperäisiä), Wessman 1954 FmS 15–16 125
(ruots < sm), SKES 1962 772 (< ven), Plöger 1973 RL 157,
EEW 1982–83 2437–38 (s. v. riehtilä main. sanojen yhteyteen).

retki (Agr puriectus retki ’purjehdus(matka)’,
Gan 1787 ’juoni, paha tapa’; melko yl.) ’(lyhyt)
matka, reissu / (kurze) Reise, Ausflug’, murt.
(osin LounSm) myös ’karjapolku, kuja’ ja vanh.
kirjak. ’tie’, yhd. eväsretki, patikka-, pyöräretki,
retkikunta, johd. retkeillä, retkue ~ li rek, riek ’tie;
junarata; jakaus’ (vi (uud.) retk ’retki, matka’ < sm).

retevä (PHäme ja ymp., paik. KaakkSm KPohjanm),
reteä (paik. EHäme), prete(v)ä (PSatak, osin EPohjanm) ’mahtaileva, pöyhkeä, rehvakka; rempseä /
protzig, prahlerisch, angeberisch; forsch’, paik.
KarjKann myös ’topakka, riuska’ ~ ka retevä, retivä
’reilu, vieraanvarainen, reipas; iloluontoinen, vilkas’.
Lienevät lohkeamia s. v. rehti (ks. tätä) main. sanoista; vrt. myös rehevä, rehellinen. — Ka sanoissa
näkyy myös ven sanan retívyj ’innokas, kiihkeä; tulinen’ vaikutusta.
SKES 1962 772 (sm ~ ka).

reti (Stjerncreutz 1863; paik. rannikkomurt.) ’sataman ankkurointialue, satamaselkä / Reede’, redi
< nr redd, mmr redh < kas r5ede id.
Hellquist 1939 SEO 821 (ruots < kas), Kettunen Vir 1955 177
(< ruots), SKES 1962 772.

retkahtaa ks. retku.

Ahlqvist 1871 KO 112 (sm ~ li), *Hakulinen Vir 1949 205–08,
SKES 1962 773 (sm > ka retkikunda), Ariste 1973 Sõnasõel 2
23 (sm > vi).

retku ’heittiö, renttu, juoppo (Lönnr 1880; melko
yl.); kulunut vaate, riepu (et. KSm Verml Ink) /
Mann mit schlechtem Ruf, Trinker; verschlissenes
Kleidungsstück, Fetzen’, pretku (paik. EPohjanm PSatak) ’heittiö’, retkale (Kal; laajalti murt.) ’id.;
repale, riekale’, retkua ’heilua; notkua’, retkuttaa
’tanssia veltosti; retuuttaa; heiluttaa edestakaisin,
hytkyttää’,
retkottaa
(Gan
1787)
’maata
toimettomana’, retkahtaa ’pudota, heilahtaa t. kaatua
hervottomana’ ~ ink retku ’? riepu’ | ka retka(leh)
’renttu’, retkottoa ’retkottaa’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. rotkottaa, rötköttää
sekä s. v. retuuttaa main. sanat.
SKES 1962 773 (sm ~ ka).

retiisi (Haartman 1765 rädisi; yleisk.) ’Raphanus
sativus / Radieschen’
< nr rädisa, murt. Sm rädis < as redd‰ıs id. (<<
lat radicem, akk. sanasta radix ’juuri’). — Vi redis,
rediis ’retiisi’ < as t. ruots. Vrt. retikka.
*Tunkelo 1913 KHäm 8 47 (< ruots; vi < as t. ruots), SKES
1962 772.

retikka ’Raphanus (Schr 1637 rätickä; hajat.);
retiisi (paik. länsimurt.) / Rettich, Hederich;
Radieschen’,
yhd.
peltoretikka
’Raphanus
raphanistrum’
< nr rättika, vur rettikia, rättikia ’retikka’ (< ns
Rettich
id.). — Sm räätikkä (LPetri 1644;
EPohjanm PSatak EPHäme ja ymp.), räätikäs (osin
VarsSm Satak Verml) ’lanttu’ ~ ka reätikkä
’ruokaretikka’ < mr rädikia ’retikka’ < kas redik id.
(> vi redikas, reigas, rõigas id.); saks << lat radicem,
akk. sanasta radix ’juuri’.

retliini ks. kretliini.
retonki, retoni, retolli ks. kretonki.
retostaa ks. retuuttaa.
rettelö (Lönnr 1880; laajalti murt.), rettelo (Kain PKarj ja ymp.) ’selkkaus, riita, erimielisyys / Konflikt,
Streit, Uneinigkeit’, rettelöidä, rettelöitsijä ~ ka rettelö ’riita, rettelö’ (uud.), rettelöijä ’riidellä, järjestää
rettelöitä’ (uud.).
Deskr. sanoja, joihin vrt. röttelö, rötös.
SKES 1962 773 (sm ~ ka).

retu (Jusl 1745; osin LounSm ESavo Laat- ja PKarj
Verml) ’kirva, kirppu, tuomenkehrääjäkoin toukka /
Blattlaus, Erdfloh, Gespinstmottenraupe’ ~ ink
retu ’lika, kura’, reukas ’likainen; kurainen’ | ka retu
’lika, loka, kura; lampaanvillan hiki, ihvi’, retu(h)ine
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’likainen, lokainen’ | ly redu ’lika; jälkeiset (synnytyksessä)’ | ve redu ’lika, kura’ | ? vi reo (g.
reo), E reosk ’roska, roju’, (Wied) reutus, reotus (E)
’likaaminen; rikkaruoho; paha henki’, (Wied)
reu(s)tada ’liata; soimata’.
Deskr.-luonteinen sanue, mutta myt. taustaan
viittaavat epävarmojen vi vastineiden lisäksi sm:ssa
yksiköllinen ilmaus »retu syö» sekä ka retusilmä ’likainen, pesemätön naama; paholainen, (metsä)piru’.

schlaff, schlapp’, retvana ’laiskuri (Gan 1787);
veltto, vetelä (paik. KSm)’ ~ ka retvakka, -o ’taipuisa, notkea; ohueksi kulunut, hauras; ränsistynyt,
laho’, retvana ’kulunut, hauras kangas; lurjus, retkale’.
Kontam. rento + ritva (ks. näitä), vrt. myös retku.

Aminoff 1869 WirSS 65 (sm ~ vi redu ’piilopaikka’), VW 3
1888 119 (+ ve vi reu(s)tada), Turunen 1949 KalSk 250–51 (+
ka), *Nirvi Vir 1950 405–06 (+ ink ly, vi ei main.; myt.), SKES
1962 773 (tähän myös retu ’riepu’, vi ei main.), EEW 1982–83
2459 (vi sanat syntyneet myöh. kontam:n kautta).

reuhata (Eurén 1860; melko yl.) ’räyhätä, meluta,
riehua / randalieren, lärmen, wüten’, reuhoa ’telmiä,
riehua (Renv 1826; paik. LounSm); repiä, paloitella
(Jusl 1745)’, reuhkata (Agr; paik. murt.) ’telmiä, riehua’, reuhkaista ’liikkua touhukkaasti’, reuhottaa
’id.; olla levällään (puku)’, reu(h)toa ’rehkiä; riehua,
mellastaa; riuhtoa’ ~ ka reuhata ’metelöidä; puistella’, reuhottoa ’liikkua rempseästi; esiintyä huolimattomasti pukeutuneena’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. riuhtoa, riehua.

retukka (LönnrLis 1886; paik. EKarj ja ymp.), retu(u)kki ’reen aisojen väliin pingotettava hevosen
syöttöliina / zwischen den Deichselstangen aufzuspannendes Tuch als Unterlage für das Pferdefutter’,
retukka myös ’laitareki; (Kal) alkeellinen purilaiden
tapainen reki; jk t. jku huono(kuntoinen) (hajat.)’,
retokka, retohka (PSavo ja ymp.) ’laitareki; reen
laitiot’ ~ ka retukka ’yksikaplainen (parireen
taka)reki, purilaat; räsyinen ihminen t. vaate’ | ve
retug ’takareki’
< ven reptúh, reptúk ’hevosen kaura-, rehusäkki’,
hreptúg, hrebtúg ’hevosen syöttöliina’. Sanan merkityksissä ims taholla näkyy merkkejä deskriptiivistymisestä.
*Kalima 1941 KV 20–21 105–14 (sm ~ ka; < ven; ve sana ei
tähän), Kalima 1952 SlS 148, Kiparsky 1954 ZSlPh 22 432
(ven sanasta), SKES 1962 773–74, Plöger 1973 RL 157–58.

retuuttaa (Gan 1787; et. I- ja PSm) ’raahata, roikottaa / zerren, schleppen’, murt. myös ’ravistaa, pudistella (EPohjanm); elää puutteellisesti, kituuttaa;
tehdä huonosti; raahustaa’, retustaa (laajalti murt.)
’raahata; raahustaa; kituuttaa; tehdä huonosti’,
retostaa (PKarj Savo, paik. Kain KPPohjanm) ’id.;
kerskailla’, retus, retos ’rahjus; rähjä, rötiskö;
huonon työn tekijä’, retu ’retku; resu’, retale ’rääsy;
renttu, rahjus’ (retuuttaa > ka retuuttoa id.; nr murt.
Sm retost ’rikkoa, käsitellä huonosti’, ? lpLu rüjat5ostit
’syyttää jkta aiheettomasti’ < sm retostaa).
Deskr. sanoja, joihin kuuluu varmaan myös ilmaus olla retuperällä ’olla huonossa jamassa, hunningolla’. Vrt. repale, rötöstää (s. v. rötös).
Wessman 1954 FmS 15–16 125 (ruots < sm), SKES 1962 774
(sm ~ ka; ? lp < sm).

retva (Lönnr 1880; paik. KSm), retvakka (ISm)
’notkea, taipuisa; veltto, ryhditön / biegsam;

SKES 1962 774 (sm ~ ka), Hahmo 1994 Grundlexem 202–03
(kontam.).

Kalima Vir 1909 140 (sanat kuuluvat reuhka sanan yhteyteen),
SKES 1962 774 (sm ~ ka).

reuhka (Jusl 1745; I- ja PSm Pohjanm PSatak),
reuhkana (paik. ISm ja Pohjanm) ’(vars. kulunut)
miesten karvalakki, huono vaate t. esine; retku /
(bes. verschlissene) Männerpelzmütze, schlechtes
Kleidungsstück, schlechter Gegenstand; zerlumpter
Kerl’, yhd. karvareuhka, reuhkalakki ~ ka treuhka
’turkislakki; rääsy, rääsyihin pukeutunut’
< ven treúh (g. -a) ’karvalakki’ (> lpKo tr5evax
’naisen talvilakki’).
Kalima Vir 1909 140 (sm < ven), Manninen 1932 KaK 2 396
(ka < ven), Manninen 1934 SmSuku 3 335 (lp < ven), SKES
1962 774–75, Plöger 1973 RL 158, Hahmo 1994 Grundlexem
262–63.

reuma (kirjak.) ’Rheuma’, reumatismi (AMeurman
1889)
< nr reuma, reumatism id. (<< lat rheuma ’virta,
vuoto, reuma, katarri’ < kr rheyuma id., johd. v:stä
rhe˜ın ’virrata’).
TS 7 1915 1733 (sm < kr), SKES 1975 1625 (s. v. valo2; sm <
nr saks < klat < kr), Koukkunen 1990 Atomi 486–87.

reuna (Agr; et. itä- ja hämmurt.) ’Rand, Kante’,
johd. reunus, reunustaa ~ ink ka reuna | ly reun id. |
veK \rüun, E P röun ’id.; tienoo’ | vi murt. rõun
’pieni kumpu, töyry pellossa’ (sm > lpN murt.
rævdne ’reuna, savuaukon kehys’, In revni (Ko Kld
T) ’reuna’)
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< baltt, vrt. liett briaunà ’syrjä, sivu, reuna, pieli,
hamara’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm ~ ve), Wiklund 1894 LpChr
109 (+ lp), Tammemägi 1906 EKirj 1 311 (+ vi), B5uga 1908
AistSt 42 (< baltt), Nieminen 1933 FUF 22 14 (+ ka; < baltt),
Kalima 1936 BL 154 (+ ly; < baltt), Nieminen Vir 1945 40–55
(ei < baltt), SKES 1962 775 (lp < sm; ? < baltt), EEW
1982–83 2580, Kulonen Vir 1988 84 (< baltt).

revanssi (uud.) ’uusi tilaisuus hävinneelle osapuolelle; kosto, hyvitys, korvaus / Revanche’, revansismi ’kostopolitiikka’
< nr revanch ’revanssi’ < ransk revanche id. v:stä
revancher ’kostaa’, jossa re- ’jälleen’ + venger ’kostaa’ (< lat vindicare ’vaatia, rangaista, kostaa’).
TS 7 1915 1741 (sm revanche < ransk), Hellquist 1939 SEO
832 (ruots < ransk), Koukkunen 1990 Atomi 487 (< ruots <
ransk).

revetä ks. repiä.
revohka (laajalti Karj PSavo Kain) ’hämminki, sekamelska, riesa; homma, puuha / Verwirrung,
Durcheinander, Ärger; Arbeit, Beschäftigung’ ~ ka
trevooka ’vaiva; hälytys’ | ve t\revog(a)
’levottomuus, rauhattomuus’
< ven trevóga ’huoli; hälytys’. Erillisiä lainoja.
E. Leskinen Vir 1936 339 (sm ka < ven), SKES 1962 775 (+
ve), Plöger 1973 RL 158.

revolveri (1876), murt. revoli, revolli, revooli, rivolli ’pistooli, jossa on pyörivä panosrumpu / Revolver’
< nr engl revolver id. engl v:stä revolve ’pyöriä
ympäri; pyörittää’ (< lat revolvere ’pyörittää
takaisin, palauttaa’, jossa re- ’takaisin’ + volvere
’pyörittää’); ink levolveri, ka revo(o)li, ly levoDlver,
ve levolver, va (Tsv) revoDlveri < ven revóDlver,
revoDlvér, murt. myös levoDlvért id. (sekä ns Revolver
että ransk revolver id. < engl); vi revolver < ns.
W. Streng 1911 Sivistyssanoja 27 (sm < engl), Sovijärvi 1944
Suomi 103:2 78 (ink < ven), SKES 1962 775, EEW 1982–83
2462 (vi < ns), Koukkunen 1990 Atomi 487–88, Tsvetkov &
Laakso 1995 VaS 268 (va < ven).

revyy (uud.) ’viihteellinen näyttämöesitys / Revue’
< nr revy ’tarkastus, katsaus; aikakauskirja; viihteellinen näyttämöesitys’ (< ransk revue id. v:stä revoir ’nähdä jälleen’, joka < lat revidere id., jossa re’jälleen’ + videre ’nähdä’).
ITS 11 1936 40 (< ransk), Hellquist 1939 SEO 833 (ruots <
ransk < lat), SAOB 22 1959 R 1694.

riehtilä (JuslP, Gan 1787; KaakkSm Ink PKarj KPohjanm) ’tav. varreton (pyöreä t. neliskulmainen)
leveä paistinpannu / (runde bzw. eckige) große Bratpfanne, meist ohne Stiel’, rinn. riehtilo (paik. PSavo), riehkilä (paik. KPohjanm ESavo) id. ~ ink
r5ehtila ’paistinpannu’ | ka riehtilä ’(tav. varreton)
paistinpannu, riehtilä; lampun kupu’ | ly riehtƒil
’matala, varreton paistinpannu’ | ve rehtƒiDl, E re/stƒ ‰ı
’paistinpannu’ | (ink t. sm >) va rehtilä, (Kukk)
r5ehtelä id.
? < germ *br5eSila-, *br5e∞dila-, vrt. mn bræ“a ’sulattaa’, mys br®atan, ns braten ’paistaa’.
Ahlqvist 1856 WotGr 148 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
102 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 98 (< goot *br5edila), Wiklund 1912 MO 5 223–24 (+ ka), Karsten 1915 GFL 80 (< kgerm *br5eSila-, *br5e∞dila-), SKES 1962 775–76 (+ ly; ? < germ;
sekaantunut sanoihin ritilä, rehto ’seiväsväli’, reteli), Hakulinen 1968 SKRK3 266 (omap.?), T. Itkonen Vir 1987 201 (va <
ink t. sm).

riehua (1738; laajalti murt.) ’telmiä, leikkiä; rehkiä;
olla valloillaan (tuuli, tuli) / toben, spielen;
schuften; wüten (Sturm, Feuer)’, murt. (et. Häme
Satak) myös ’nousta liikaa ja levitä yli reunojen
(taikina)’, takaperoisjohd. rieha ’ilonpito’, johd.
riehaantua (PHäme PSatak ja ymp.) ’villiintyä’,
riehakas, riehakka ~ ka riehuo ’liikkua edestakaisin,
keikkua, heilua, hoippua, hyöriä, liehua; leiskua,
roihuta; itkeä t. nauraa hillittömästi’, riehakka,
riehakko ’tuuhea, rehevä, pörröinen, pöyheä; leveä,
väljäsuinen; riehakas, röyhkeä, pöyhkeilevä’ (sm >
lpLu rieh5otit ’työskennellä ahkerasti’).
Deskr. sanoja, joihin vrt. ve rehuda ’kyteä; kiivastella’ sekä rehahtaa, rehevä, rehkiä (ks. näitä).
SKES 1962 775 (s. v. riehata; sm ~ ka, vrt. ve; lpLu < sm).

riekale (Lönnr 1880; laajalti murt.), reikale (paik.
savmurt.) ’rikkinäinen vaate, ryysy, vaate-, kangaspala, repale; huonosti pukeutunut ihminen /
zerrissene Kleidung, Lumpen, Fetzen; schlecht
gekleidete Person’ ~ ink r5ekale ’riekale, repale’ | (sm
>) ka riekaleh ’(maa-) kaistale; riepu; roikale,
roisto’.
Deskr. sana, johon vrt. riepale (s. v. repale).
SKES 1962 776 (sm ~ (>) ka).

riekko ’metsäkana’ ks. riekkua.
riekkua (Forseen 1738; etup. itämurt.) ’telmiä, riehua, rehkiä / toben, wüten, schuften’, murt. (etup. PPohjanm) myös ’roikkua; keinua’, riekua (Raam
1642; paik. LounSm Häme) ’huutaa, parkua; kie-
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kua’, kriek(k)ua (osin LounSm) id., riekata (Agr ’ilkkua’; EPohjanm) ’temmeltää, rehkiä’, riekko (PSatak
ja ymp., paik. ISm) ’vallaton; nuori, raju (esim. hevonen)’ ~ ka riekkuo ’keikkua, heilua, riippua; kiekua’ (mahd. ositt. < sm), prieku ’huvi, ilonpito, vallattomuus; kumma, ihme’ (sm > vi murt. riegustada
’parkua, rääkyä’).
Onomat.-deskr.
sanoja,
joiden yhteyteen
saattaa kuulua myös linnunnimi riekko (Jusl 1745;
PSm, harvakseen savmurt., osin Satak; Gan 1787
myös riekka) ’Lagopus lagopus’; sanojen levikit
eivät tätä oletusta kuitenkaan tue.
Qvigstad 1881 Beiträge 102 (riekko, vrt. lp riewsat ’riekko’),
Ojansuu Vir 1905 23 (sm < germ), Äimä 1915–18 SUSA
30:30a 65 (riekko ~ lp rievsak; riekko ~ riekkua), Vaigla 1926
EKeel 5 26 (sm > vi), SKES 1962 776–77 (+ ka (? < sm); onomat.-deskr.), Nikkilä 1981 Sananj 23 70–71, 82 (< germ).

riemu (Agr, rinn. remu; melko yl., ei Peräp Länsip
Verml) ’voimakas ilon tunne, ilakointi; riehakas
meno / Wonne, Freude; Trubel’, paik. murt. myös
’uskonnollinen hurmostila (et. KPPohjanm Kain);
meteli; pyryilma; roihu’, riemuisa, riemukas;
riemu(i)ta (hajat.) ’iloita; riehua, mellastaa; palaa
liekehtien; olla uskonnollisessa hurmoksessa (paik.
KPPohjanm Kain)’, riemastua, yhd. riemujuhla,
-kulkue, -voitto ~ (sm >) ka riemu ’riemu, ilo(npito),
huvit’, riemakka ’reipas, ravakka, rivakka’,
riemastuo ’ilostua, tulla iloiseksi; ihastua; innostua,
intoutua tekemään jtak’ | va (Kukk) r5emut ’»riemut»,
äänekäs meno’ | vi rõõm (g. -u) ’ilo, riemu’, rõõmus
’iloinen, riemukas’, rõõmustuda ’tulla iloiseksi,
riemastua’ | li r5(em ’ilo’ (sm > lpN riebmo (Lu)
’ilonpito, riehakas meno’, riei |bmodit (Lu In)
’huutaa, remuta; iloita (In)’).
Deskr. sanoja, joihin kuuluu myös s. v. remuta
(ks. tätä) main. sanat; sm riemu johd:ineen on erikoistunut
merk:ltään
ilm.
Raam
kielen
vaikutuksesta.
Porthan 1789 OS 4 139 (sm ~ vi; < germ), Wiklund 1896 SUST
10 176 (riemuta, remuta ~ lp), Kettunen 1938 LivW 335 (+ li),
SKES 1962 777 (+ ka; lp < sm), Hakulinen 1968 SKRK3 256
(omap. sana), Joki 1973 SUST 151 307 (samoin).

riena (Lönnr 1880; Kain, paik. PKarj PSavo PPohjanm Peräp) ’pahojen voimien aikaansaama tauti t.
vaiva; kiusa, vastus; pilkka, herja; kiusanhenki / von
bösen Mächten verursachte Krankheit od. Pein; Ärger, Last; Schmähung, Lästerung; Quälgeist’, rienata, rienaus ~ (sm ? >) ka riena ’tarttuva
silmäsairaus; lika, loka; riite’, rienautuo ’tulla

(taikakeinoin) pilatuksi’ (vi murt. reenata ’parjata;
turmella; riidellä’ < sm).
Vrt. riesa.
VanaK 3 1938 392 (sm ~ vi), SKES 1962 777 (+ ka (? < sm),
vi murt. < sm).

rientää (Agr, vanh. kiel. myös rietä; Häme,
hajat. muualta) ’kiiruhtaa / eilen’, riento
’rientäminen; (mon.) harrastukset,
puuhat’,
rikeneen (ill.; paik. itämurt.) ’pian, nopeasti’ ~ ka
rienteä ’kiiruhtaa’ (< sm), rikeneh ’usein, vähän
väliä; nopeasti’ | ve \rigeta (prs. \rigendab), \rigehtƒida
’kiiruhtaa’ (sm > lpN rien |det, rien |dot (In)
’kiiruhtaa jonnekin (vasten tahtoa, vaikeasti kulkien)’).
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm ~ ve), SKES 1962 777–78 (+ ka
(? < sm); lp < sm; myös sm (oik. ka) rikeä ’tiheä’ lp vastineineen kuuluu tähän), UEW 1988 422–23 (sm ei = votj syrj unk).

riepale ks. repale.
riepottaa (Agr riepoittaa; etup. EPohjanm Satak ja
ymp.) ’retuuttaa, raahata; pidellä kovakouraisesti /
zerren, schleppen; hart anfassen’, riepotella; riepoa
(uud., ark.) ’suututtaa, kiukuttaa’ ~ (osin sm >) ka
riepottoa ’maata retkottaa; heiluttaa, puistella’ (sm >
vi murt. riebutada ’kiusoitella; hyväillä; kopeloida’).
Mahd. samaa (deskr.) sanuetta kuin riepu (merk.
puolesta vrt. retuuttaa). Tähän yhteyteen voi
edelleen kuulua riepata (paik. PSm) ’roikkua
(valtoimenaan), riippua; riuhtoa’ sekä ehkä myös
riepsahtaa (Kal; paik. itämurt.)
’lennähtää,
hypähtää’, ka riepsahtoa ’keikahtaa, heittäytyä’,
riepsata ’viskata; temmata; tönäistä’.
SKES 1962 778 (sm ~ ka (< osin sm, samoin vi murt.)).

riepu ’rätti, räsy, huono vaate (Agr; laajalti häm- ja
itämurt. Pohjanm PSm); huivi (KaakkHäme Verml
Ink, paik. Laat- ja EKarj KSm); parka, raukka (Pohjanm Kain Peräp Länsip, osin Satak KSm PSavo) /
Lappen, Lumpen, schlechtes Kleidungsstück; Kopftuch; Arme(r), Elendige(r)’ ~ ink r5epu ’rätti; huivi’ |
ka riepu ’räsy, rätti; risa; parka, raukka; räsymatto’
(sm > lpN rieppo (Lu In Ko) ’(yhdyssanan jälkiosana) raukka, parka’).
Deskr. sanoja, vrt. repale. Ahdasalaisia
variantteja ovat rietu (LounSm) ’riepu’ ja riemu
(Kymenl) ’huivi’.
Qvigstad 1881 Beiträge 102 (sm ~ lp), Collinder 1932 Urgerm
1 156, Nirvi Vir 1946 223 (lp < sm), Saareste 1956 UAJ 28
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204 (repale, riepu ja riepottaa kuuluvat yhteen), SKES 1962
778 (sm ~ (? >) ka; deskr. kuten rietu).

riesa ’kiusa, harmi, vastus (Lönnr 1880; Savo Laatja PKarj Kain, paik. EKarj KPPohjanm Peräp); pahojen voimien aikaansaama kiro (paik. ISm) / Plage,
Ärger, Last; böser Fluch’, riesata (paik. ISm
Verml) ’vaikeuttaa; noitua; reistailla’, riesaantua,
riesautua (paik. itämurt.) ’villiintyä (lapsi)’ ~ ink
gr5eza
’kiukkuinen,
kiukutteleva’,
gr5ezata
’kiukutella’ | ka kriesa ’leikki, pila; kiusa, harmi’,
kriesavuo ’huonontua; ruveta niskuroimaan,
riitautua’, kriesivyö ’telmiä; ruveta niskuroimaan;
tunkeilla’, kriesiytyö ’tulla kiusaksi; tunkeilla’ | ve
g\reza ’likaaja, tuhrija’
< sl, vrt. mven grVeza (ven grjóza) ’sekoitus;
hämminki, epäjärjestys, häiriö’, ven murt. grézitƒ
’tehdä pahojaan, tuottaa vahinkoa t. harmia’; sana on
ilm. lainattu eri kieliin eri aikoina. Sanueessa näyttää
toisaalta olevan omap. deskr. pohjaa, vrt. riesoa, riesua (etup. KSm PHäme ESavo Verml), riesata
(Verml) ’levitä (kipu), nousta liikaa t. yli reunojen
(taikina); huonontua’ sekä ehkä myös riesevä (paik.
Laat- ja PKarj) ’runsas; antelias, tuhlaileva’. Vrt. riehua, riena.
Kalima 1952 SlS 149 (sm ~ ka; ? < ven), SKES 1962 778–79
(< ven; myös omap. deskr. pohjaa), Plöger 1973 RL 159, Vahros 1974 Sananj 16 169 (< mven).

rieska (KaakkHäme Kymenl, paik. Karj Pohjanm
Ink) ’tuore, happamaton, veres; vastalypsetty, kuorimaton / frisch, süß, ungesäuert; frisch gemolken,
nicht entrahmt’, s:na myös ’tuore maito (Agr;
LounSm, paik. Häme; rinn. rieskamaito);
hapattamaton t. hiivalla nostatettu leipä (Jusl 1745;
itämurt. Pohjanm PSm, osin hämmurt.; rinn.
rieskaleipä); uunipuuro (kaakkmurt.); pannukakun
tapainen paistos (ESavo ja ymp.)’ ~ ink r5eska
’pannukakku; tuore maito’ | ka rieska ’tuore, veres,
happamaton; liian vähän hapatettu t. käynyt; happamaton, nostattamatta paistettu leipä; happamaton taikina; vastalypsetty maito’ | ly riesk ’happamaton,
tuore, kuorimaton (maito)’ | ve resk ’happamaton
(leipä); tuore (maito); nuori (puu)’ | va r5(eska ’happamaton (maito), tuore’ | vi rõõsk (g. rõõsa) ’tuore,
raikas, nuortea’ | li r5(eskq ’happamaton’
< baltt, vrt. liett prIìeskas ’happamaton, tuore,
mauton, liian vähän maustettu’. Sana on lainautunut
ims kielistä edelleen: sm > nr murt. Sm rüjasko ’ohut
nostattamaton leipä’; sm (Verml) > nr murt. resk
’eräänlainen paksu pannukakku’; sm > lpN ries |ka
(Kld T), ries |ka-lai |be ’(happamaton) leipä, rieska,

kakku’; ka > ven réska, réVska ’pannurieska’, (?
ven >) samJr rieska ’leivonnainen, piirakka’. Ks.
myös rievä.
Ahlqvist 1856 WotGr 149 (sm ~ va vi), Qvigstad 1881 Beiträge 102 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB 96 (< baltt), 209 (+ ka
ve), Setälä 1890–91 ÄH 478 (+ li), Wichmann 1902–03 FUF 2
166–67 (sam (? < ven) < ka), Meckelein 1913 FgrElem 59 (ven
< ka), Kalima 1915 OLR 197, Kalima 1936 BL 154–55, Ruoppila Vir 1944 10 (merk:n kehitys), Wessman 1954 FmS 15–16
204 (sm > nr murt. Sm), SKES 1962 779–80 (+ ly; sm (Verml)
> nr murt.).

rietas ks. rietta.
rietta (Agr; paik. LounSm) ’ruma, likainen; rivo /
häßlich, unrein; lüstern’, murt. (PSavo Kain ja ymp.)
myös ’peijakas, pahus, ilkiö; haaskalintu, vahinkoeläin; riena, vastus’, rietas ’rivo, säädytön (melko
yl.); paholainen, peijakas, ryökäle (etup. PKarj
PSm); ruma, likainen (LounSm)’, riettaus,
rietastella ~ ka rietta ’rähmä; lika; riesa’, riettasilmä
’rähmäsilmä(inen)’ (sm rietas > vi murt. retas
’paholainen (kirosana)’, lpN riettes (Lu) ’paholainen
(kirosana)’).
Deskr. sanoja. Vrt. myös retu, riena.
Karsten 1915 GFL 81 (< germ), Jacobsohn 1925 ANF 266, 267
(ei < germ), Mägiste 1927 EKeel 6 76 (sm ~ vi), *Collinder
1932 Urgerm 1 234–37, *Karsten 1944 FmS 10 450–53, *Nirvi
Vir 1950 408–12, Sköld 1961 Kriterien 133 (sm > lp), SKES
1962 780 (+ ka; sm > vi).

rievä (Jusl 1745; Satak Häme Kymenl Pohjanm KSm PSavo ja ymp.) ’tuore, happamaton, (liian)
vähän hapan / frisch, ungesäuert, (zu) wenig sauer,
etwas sauer’, merk. myös ’hapattamaton leipä, rieska
(Häme Satak ja ymp., paik. Pohjanm); vetelä, löysä
(taikina, puuro tms.; paik. savmurt.)’.
Lienee kontam. rieska + (?) lievä (ks. näitä).
Wiklund 1912 MO 5 224 (< germ *hr5ewaz, mn hrár), Setälä
1912–13 FUF 13 439 (sm < mn hrár ’raaka’), Karsten 1915
GFL 81, SKES 1962 781 (ei < germ; deskr.).

rihkama (Jusl 1745; melko yl.), rehkama
(hajat.) ’vähäarvoinen (pikku)tavara, roju, sälä /
wertloses Zeug, Kram, Klimbim’, rihka, rehka (paik.
murt.) ’roska, pehku’ (> ka rihkama ’törky, roska’) ?
~ vi rihk (g. riha), rähk (g. rähä) ’mura, sora’, murt.
rõhk (g. rõhu), Wied rähk (g. rähu) ’id.; rikka,
pehku’.
Deskr. sanoja, joiden keskinäinen yhteenkuuluvuus on epävarmaa; vrt. rehu.
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Weske 1890 SFKO 172 (sm ~ vi), SKES 1962 781 (ka < sm),
EEW 1982–83 2468, 2569, 2591.

rihla, rinn. rifla, ripla, rihva, rihvi ’kierteinen uurre
ampuma-aseen piipun sisäpinnassa (Lönnr 1880;
melko yl.); rihlapyssy (Savo, paik. Karj ja ymp.);
myllynkiven kaareva uurre (eri tahoilla LSm) / Zug
(im Lauf einer Feuerwaffe); gebogene Rinne im
Mühlstein’, rihlata ’tehdä rihloja, uurtaa’ (> ka
rihla, rihvi ’pyssyn rihla’)
< nr räffla ’rihla, uurre’, murt. Sm rifla, tansk riffel, rifle id. < as riffel ’uurre’, johd. v:stä rif(f)elen
’rihlata, uurtaa’ (> ns riefeln, nr räffla id.); saks > vi
rihvel ’uurre; rihlapyssy’ (> ink rihveli ’hyljepyssy’).
Neuhaus 1908 Sprachlehre 153 (sm < nr), Karsten 1944 FmS
10 453, SKES 1962 781–82 (ka < sm; vi < as), EEW 1982–83
2471.

rihma (Agr myös rihima) ’nauha, naru (laajalti
länsimurt.); köysi (Länsip ja ymp.); (pellava-,
hamppu-, ompelu)lanka (itämurt.); (linnun, oravan,
jäniksen) lanka, ansa (Kain, paik. PSavo KPPohjanm
KSm); nippu rinkeleitä t. oravannahkoja (melko
laajalti I- ja PSm) / Band; Seil; nichtwollener Nähfaden;
Tierschlinge; Bund
Kringel
od.
Eichhornfelle’, rihmanen (PKarj Savo ja ymp.)
’ansa’ ~ ink rihma ’rihma, pellava- t. hamppulanka’ |
ka rihma ’(pumpuli-, hamppu- t. pellava)lanka,
ompelulanka, rihma; nauha, hihna; ansa, paula’ |
ly rihm((e) ’ansa, paula; ongensiima’ | ve
rihm ’nauha, nyöri, punos; linnunansa’ | va rihma
’nuora’ | vi rihm (g. -a) ’hihna, remmi’ | li r‰ıCm,
r‰ıCmqz ’remmi’ (ka > ven murt. rigma ’silmukka, jolla koho kiinnitetään verkkoon’)
< baltt, vrt. liett riVsìmas ’sitominen’, latv
risamais ’nauha, side’ t. jokin muu m:llinen johd.
v:stä liett rìVsti ’sitoa, solmia, punoa’, latv rist ’sitoa’,
josta erikseen lpN riessât (E Lu) ’koristella
(kangaspaloilla t. tupsuilla)’, N riessâm (E Lu In Ko
Kld) ’kangaspala t. tupsu (poron valjaiden)
koristeena; tiuku- t. kellorihma (poron kaulassa; In
Ko Kld)’ (Kld r‰ıxm ’aina, verkonpaula’ < sm).
Ahlqvist 1856 WotGr 148 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
102 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 212 (+ li; < baltt), Setälä
1908–10 FUF 8 77–79 (+ ka; < m-int), Kalima 1915 OLR 200
(+ ly; ka > ven), Toivonen 1928 FUF 19 201 (+ lp), Kalima
1936 BL 155–56 (? < baltt), T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKld < sm), SKES 1962 782, Joki 1973 SUST 151 109, Sammallahti 1984 Juuret 139 (sm < baltt; lp < baltt ilman ims välitystä), UEW 1988 744.

rihti ks. rehti.

rihveli (Lönnr 1880; itämurt., paik. hämmurt. PPohjanm), kriffeli (Lönnr 1874 krihveli; melko laajalti
länsimurt.) ’kivikynä / Griffel’, rihvelitaulu ’kivitaulu’
< nr griffel < ns Griffel id. < lat graphium <
kr graphe˜ıon ’metallipuikko, jolla piirrettiin vahatauluun’ v:stä gráphein ’kaivertaa, kirjoittaa’.
Lönnrot 1874 SRS 1 765 (sm < ruots < saks), SKES 1962 782
(vi < ns, ka < ven, lpN < sk t. sm), Vuorela 1979 KpS 387 (<
kr), LpIn 3 1989 34 (lpIn < sm).

riiata ks. friiata.
riihi (Agr; yl.) ’Darre’, johd. riihittää, riihi(t)ä ’kuivata t. puida viljaa riihessä’, riihtyä (osin Häme ja
ymp.) ’saada liiaksi lämpöä (vilja)’, riiho (Satak EPohjanm Länsip) ’riihen lattialle kasautunut vielä
puhdistamaton vilja’ ~ ink r‰ıhi ’riihi’ | ka riihi id. | ly
r‰ıh(i) ’riihi’ | ve \riDh id. | va rihi, kreev r‰ıh ’huone, tupa’ | vi rehi, murt. myös rehe, rihi, reht, rei, riih ’riihi’, rehats, rihats ’paikka, jossa puidaan’ | li r‰ıC
’riihi, puimatanner’
= votj inVs{ir, i7nVs{ir ’puimatanner’ | syrj r{in{iVs ’riihi’.
Ekspansiivinen sana, joka on lainautunut moniin
naapurikieliin: sm > lpIn riiha, nr ria ’riihi’; lähinnä
ka > ven ríga id. (> va r‰ıga id.); sen sijaan ven rígaVc(a) ’id.; puimatanner’ < ly r‰ıhutVs, r‰ıhattVs(u) ’luuvaton riihi (pienissä taloissa)’, ve \rihatVs ’viljan kuivatushuone’; ven murt. rej, réja ’riihi’ < vi rei id.; liett
rejà < latv rija id. < vi t. li; Balt saks Riege ’id.; puimatanner’ (? ven t. latv välityksellä) < vi.
Ihre 1769 Gloss 2 426 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 2
478a (sm ~ vi), Porthan 1802 OS 5 463 (+ va), Watson 1819
Abstammung 277 (latv < vi), Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~
ven ríga), Lönnrot 1854 Enare 248 (sm ~ lpIn), Ahlqvist 1856
WotGr 148 (sm ~ vi; va r‰ıga < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
102 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 108 (sm < ruots ria; ims >
ven ríga, latv liett), Thomsen 1890 BFB 276 (+ li; sk < ims;
saks < latv t. ven), Setälä 1890–91 ÄH 328 (+ ka), Mikkola
1894 SUST 8 156, Wichmann 1895 SM 2 91 (+ syrj), Saxén
1895–98 Lånord 208–09, Wichmann 1898 SM 5 52 (+ votj),
Kalima 1915 OLR 199 (+ ly; ven rej < vi > latv > liett), Mark
1932 SbGEG 1931 322–23, SKES 1962 783, UEW 1988 745,
Sammallahti 1988 UrLang 553, LpIn 3 1989 34 (lpIn < sm).

riikki (Agr; melko yl.) ’valtakunta / Reich’, yhd. (et.
puhek.) riikinruotsi, -ruotsalainen ~ ink r‰ıkki id. | vi
riik (g. riigi) ’valtio, valtakunta’ (sm > ka (harv.)
riikki ’valtakunta’; sm t. vi > va r‰ıkki id.)
< mmr rike, riike ’valta; kuningas-, valtakunta’,
nr rike ’valtio, valtakunta’, mn ríki ’valta’, goot reiki
’valtakunta, valta’, mys r‰ıchi (ns Reich) ’valtakunta’;
sanat ovat samaa alkuperää kuin nr rik ’rikas’ (ks. ri-
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kas): germ *r‰ık-, joka puolestaan < keltt, vrt. grom
-r‰ıx ’kuningas (hn:issä)’, lat rex ’kuningas’. — Linnun nimi riikinkukko (Sorol 1621; sm > ka (harv.)
riiten-, riitinkukko) perustunee siihen, että lintu tuotiin »riikistä» eli Ruotsista Suomeen. — LpN rii |kâ
(E Pi Lu In Ko Kld) ’valtakunta’ < (ositt. sm välit.)
< sk.
Renvall 1826 SSK 2 122 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 170 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 148 (+ va), Thomsen
1869 GSI 144 (lp < sk), Ojansuu 1907 KKO 91 (ka < ruots),
Streng 1915 NRL 186 (< mmr mn), Räsänen Vir 1951 345 (riikinkukko ’»riikin» kukko’), SKES 1962 783 (ka < sm; va < sm
t. vi).

riimi1 (Finno 1583) ’loppusointu, loppusoinnullinen
runo / Reim, Vers’, riimisti, riimiin (hajat.
murt.) ’tarkkaan; säännöllisesti’, riimata (paik.
Satak) ’sättiä; juoruta; ivata’, rimmata ’sattua
loppusoinnulleen’
< mmr rim, riim, nr rim ’säe, runo, riimi; järjestys’, mn rím, tansk rim ’riimi’ (< kas r‰ım > vi riim
(g. -i), li r‰ım id.).
Renvall 1826 SSK 2 122 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 186
(< mmr < kas < ransk < lat), SKES 1962 784 (vi ? < kas), EEW
1982–83 2477 (li < kas).

riimi2, riini ’lipas, vakka’ ks. kriini.
riimisuolainen (Lönnr 1880; KaakkSm Ink, paik.
LounSm) ’lievästi suolattu / leicht gesalzen’, murt.
myös riimusuolainen (eri tahoilla Karj Savo), riivisuolainen (PHäme ja ymp., paik. VarsSm LUus) id.,
riimisuolata (Lönnr) ’tuoresuolata’, riimisuola (Gan
1787 riim suola) ’lievä suolaus’ ~ (sm >) ka riimusuola ’mieto suola(us)’ | va (Tsv) r‰ım-s5ol id. (< vi) |
vi riimsoolas (iness.) ’lievästi suolattu’
ositt. käännöslaina < nr rimsalta ’riimisuolata’;
alkuosa nr rim ’kuura; (murt.) ohut suolakerros lihan
pinnalla’, nt norj murt. rim, mn hrím ’kuura’, loppuosa nr salta ’suolata’.
Setälä 1912–13 FUF 13 334 (sm ~ vi; < sk), *Rytkönen Vir
1937 317–21, SKES 1962 784–85 (+ ka va).

riimu1, riimut (mon.), länsimurt. myös kriimu(t) (As
1729) ’kuolaimettomat päitset, riimunvarsi t. nämä
yhdessä (et. L- ja KSm Verml); lehmän kytkyt, kettinkilieka (laajalti Karj Savo Kain) / Pferdehalfter,
Halfterriemen, bzw. beide zusammen; Kette zum
Anbinden von Kühen’, riimuverkko ’kalanpyydys,
jossa kahden harvan verkon välissä on
tiheäsilmäinen verkko’, etup. KaakkSm Savo riimu
myös ’riimuverkko t. (riimut) sen uloimmat harvat

verkot’ (> ka riimu ’kuolaimettomat päitset, kytkyt’,
riimusverkko ’riimuverkko’)
< nr grimma ’kuolaimettomat päitset; riimuverkko’, murt. Sm gr‰ımo, gr‰ımu ’likajuova kasvoissa’,
mr gr‰ıma id., norj grima ’likajuova kasvoissa;
päitset; kärryjen kori’, tansk grime ’päitset’, mt
grime ’naamio’ (< mn gríma ’naamio; lohikäärmeen
pää veneen keulassa’, joka kuten ags gr‰ıma ’naamio;
kypärä; aave’, mys gr‰ımo ’naamio’ kuuluu mahd.
kr khríein ’voidella’ sanan yhteyteen; vrt. risti).
Renvall 1823 SSK 1 222 (sm < ruots), Ahrens 1843 GrEsthn
117 (sm ~ vi), Thomsen 1869 GSI 144, Vries 1961 AnEW 188,
SKES 1962 785 (+ ka; lp < ruots), EEW 1982–83 987.

riimu2 (paik. murt.), priimu (Gan 1787; Länsip,
paik. KPPohjanm) ’viiva, viiru, piirto, naarmu; riimukirjain (kirj.) / Strich, Strieme; Rune’, (p)riimuta
(paik. KarjKann ja KPPohjanm) ’piirtää viiva,
sotkea kynällä’, (p)riimustaa (Länsip) ’tehdä
naarmuja; piirustaa; raapustaa’ ~ ink r‰ımust®a
’raapaista, repäistä’ (sm riimustaa > lpLu rijmustus
’(puuhun t. luuhun) veistetty koriste(kuvio)’).
Sanaa voidaan pitää lohkeamana sanasta riimusauva (ks. tätä), jolloin alkuosalla on sm:ssa käsitetty olevan merkitys ’merkkiviiva, -uurros’ ja edelleen ’riimukirjain’ (huom. myös nr runstav ’riimusauva’, jossa runa ’riimukirjain’); sanan syntyyn lienevät lisäksi vaikuttaneet s. v. riimu1 main. sanat sekä nr strimma, vur str‰ıme ’juova, viiru, viiva’.
Renvall 1826 SSK 2 122 (sm ? < ruots murt. prim), Harva 1935
VSH 3:1 5 (merk:stä), SKES 1962 785 (ositt. = riimu1, ositt. <
nr strimma, jopa mahd. < nr murt. prim ’merkki, jälki’).

riimusauva (Gan 1787; ei murt.), riimi(s)sauva
(Alm 1705), riimi(s)puu (Jusl 1745 rijmispuu)
’sauvan muotoinen riimukalenteri / Kalender in
Form eines Holzstabes mit Einkerbungen’
ositt. käännöslaina < nr nn nt primstav ’riimusauva’; alkuosa nr prim mm. ’uudenkuun jälkeinen vuorokausi, uusikuu; kultainen luku’ (<< lat primus ’ensimmäinen’), jälkiosa stav ’sauva’. Ks. riimu2.
Ganander 1787 NFL 2 478a (sm < ruots), Karsten 1944 FmS
10 457–58 (käännöslaina), SKES 1962 785–86.

riipi ’suolampi’ ks. rimpi.
riipiä (Jusl 1745; yl.) ’irrottaa vetämällä (lehtiä,
marjoja); rohkia (pellavaa, hamppua) / abstreifen
(Beeren, Blätter), Flachs, Hanf hecheln’, riipoa ’id.
(Martti n. 1580 ’jakaa omaisuutta’; EPohjanm, osin
Häme); tempoa, vetää (paik. savmurt. Pohjanm); ki-
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vistää, pakottaa, raastaa (paik. murt.); purra (pakkanen; paik. savmurt.)’, riipaista ’vetäistä; viiltää, kouraista; järkyttää’, riivin (g. riipimen) ’rautapiikeillä
varustettu lauta, jonka avulla pellavista riivitään siemenkodat’, riivinlauta id. ~ ink r‰ıpiä ’riipiä (lehdet
varresta tms.)’ | ka riipie, riipuo ’riipiä, repiä; raapia,
naarmuttaa; kaapia, hangata’, riivata (prs. riipoau)
’riipaista, naarmuttaa; vahingoittaa, aiheuttaa
tappiota; suututtaa’, riivinlauta ’riivinlauta’ | ly
r‰ıbidä ’riipiä (pellavia); raapia, repiä, kynsiä’, r‰ıbilaud ’riivinlauta’ | veK \ribd'ä, P \r‰ıpta ’kyniä;
riipiä (lehtiä; pellavaa t. hamppua)’, K \ribilaud, P
\r‰ıbiloud ’riivinlauta’ | vi riibuda ’haravoida’ | li r‰ıbq
’hangata, sipaista, kahmia’ (sm > lpN rippât (Lu)
’kaapata, ottaa väkisin; raiskata’; ka > ven murt. ríbatƒ ’riipiä pellavia’).
Deskr. sanoja (vrt. esim. riisua, repiä), joihin ehkä myös vi riivata ’hipoa, sipaista, koskettaa’ (ellei
tämä kuten mahd. myös li r‰ıbq < kas riven t. wriven
’hangata’; kas sana on ainakin ositt. samaa alkuperää
kuin nr riva ’repiä’, josta sm sana on esitetty lainatuksi); vrt. riivata2.

nokivi, veneen ankkurikivi’, ks. erikseen riippi ’kantoverkko’, johd. riiputtaa, riputtaa (paik. Pohjanm)
’antaa riippua, roikottaa’, riipustaa (paik. KaakkHäme), ripustaa ’panna riippumaan’, ripustin, riipus,
yhd. esirippu, riippakoivu ~ ink rippua ’riippua’ | ka
rippuo ’riippua’, ripustoa ’ripustaa’, riputtoa ’id.;
riiputtaa’,
rippiellä,
rippiessä
’riipuksissa’
(riippakivi ’ankkurikivi’ < sm) | ly rippuda ’riippua’,
riputtada ’ripustaa; hirttää’ | ve \ripta ’riippua’,
\rip(p)utada ’ripustaa, panna riippumaan’ | va rippua
’riippua’, ripuss®a ’ripustaa’ | vi rippuda, ripneda
’riippua, roikkua’, ripendada ’id., repsottaa’,
riputada ’ripustaa’ (sm t. ka > lpKo repp3ated (Kld)
’hirttää’).
Deskr.(-onomat.) sanoja, kuten myös ka rivissä
(prs. ripisöy) ’laahata; riippua’, rivata ’laahata, viistää’ | ly ribiVstä ’laahata; roikkua’, ribaita ’viistää
maata’ | ve ribaita ’riippua maata viistäen’ | li riC bbq
’roikkua lepattaen’ (varmaankin alk. sama kuin ripistä ’rapista, varista’, ks. tätä). Vrt. myös ripottaa.
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm ~ ve), VW 3 1888 148 (+ vi),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 38 (lp < sm), Ojansuu 1918
KAÄH 99 (+ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 161–62 (+ ly), SKES
1962 787 (riippa1), 788–89 (+ va; ♦ riippa), Häkkinen 1987
ES 257–58 (alkuperä epäselvä).

Lindström 1859 KeltGerm 39 (sm < germ), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 152 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 102 (lp < sm),
Setälä 1890–91 ÄH 491 (+ ve), Kalima 1915 OLR 199 (+ ka
ly; ka > ven), Kettunen 1938 LivW 340 (+ li), Karsten 1944
FmS 10 458 (< nr repa ’riipiä, repiä’, ripa t. mr nr riva), Vries
1961 AnEW 445 (< mn rífa), SKES 1962 786–87 (omap.),
EEW 1982–83 2472–73 (omap.), 2484 (vi riivata < kas), T.
Itkonen Vir 1983 205 (omap.), Sammallahti 1998 Saami 261
(sm riipiä ~ lp ribâtit ’päästää käsistään, päästää menemään’ <
germ, vrt. nr riva).

riisi1 (Lönnr 1880) ’paperimäärän mitta: 20 kirjaa eli
500 arkkia / Ries’
< nr ris ’riisi’ (kas r‰ıs t. saks ries < ital klat risma, mransk raime < esp port resma, razma id. < arab
rizma ’paketti, tukku, nippu’).

riippa ks. riippua.

ITS 11 1936 96 (sm < nr << arab), Hellquist 1939 SEO 837–38
(ruots sanasta), SKES 1962 789.

riippi (Jusl 1745 riipi) ’hevosen syöttöpussi, verkkomainen reppu (Jusl; paik. Häme ja ymp.); kantamus (JuslP; KPohjanm, osin KSm Kain ja ymp.) /
Futternetz eines Pferdes, netzartiger Rucksack; Traglast’ ~ vi saarimurt. rüpp (g. rüpi t. rüpe), ripp
(Wied myös ripi, g. ripi) ’heinänkantokori’.
Sanoja on selitetty sk lainoiksi (vrt. norj murt. rip
’selässä kannettava kori’, mn hrip id.), mutta ne liittynevät samoin kuin riippi (osin Häme) ’vitsa, jossa esim. ongittuja kaloja kannetaan’ s. v. riippua
main. sanoihin.
Toivonen 1920 NphM 21 125 (sm ~ vi; < norj), Collinder 1932
Urgerm 1 63 (~ riippua), SKES 1962 787–88.

riippua (Agr; häm- ja itämurt. EPohjanm), rippua
(Agr; KPPohjanm, paik. LounSm kaakkmurt. Peräp)
’hängen; von etw. abhängig sein’, riippa (itämurt.),
rippa (paik. länsimurt.) ’verkon tms. pyydyksen pai-

riisi2 (Schr 1637) ’eräs tropiikin heinäkasvi, Oryza
sativa / Reis’, yhd. riisiryyni, riisi(ryyni)puuro
< vur rijs ’riisi’, nr ris, mn rís < kas r‰ıs << lat
oryza, kr óryza, jotka ir välityksellä (afgaani vriVz5e)
ovat peräisin Intiasta (m-int vr‰ıhí.h id.).
Streng 1915 NRL 187 (sm < vur), Hellquist 1939 SEO 838
(ruots sanasta), SKES 1962 789.

riisi3 (: riisin t. riiden; Jusl 1745; melko yl.), paik.
myös kriisi ’melkein mikä tahansa (lasten)tauti, riisitauti; eläintauti / fast jede (Kinder)krankheit,
Rachitis;
Tierkrankheit’;
yhd.
riidenmarja
’näsiä(nmarja)’,
riidenlieko
’Lycopodium’
(molempia käytetty taudin hoitoon) ~ ink kr‰ısa ’tyrä’,
kr‰ısi ’lastentauti, jossa lapsi aina itkee’ | ka kriisi
’eräs lastentauti, joka iskee vars. napaan t. kiveksiin;
tyrä; riisitauti’, riisu id., kriisi-, riijenmarja ’näsiä’,
kriisi-, kriijenheinä ’riidenlieko’ | va (Must) gr‰ısi id. |
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vi (vanh.) riis (murt. myös kr-) ’id.; (mon.) tulirokko’, kr‰ısimarja ’näsiä(nmarja)’ (sm > lpIn riisi (Ko)
’riisitauti’, nr murt. nn murt. ris id.)
< ven gr/yVza, murt. gry/z ’tyrä; kalvava t. viiltävä
kipu’ (johd. v:stä gryztƒ ’kalvaa’; ven myös > lpKld
gr‰ıVza id.).
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Setälä 1911–12 FUF 12
236 (sm < ven), Hellquist 1930 SOÅ 2 967 (sm > nr), Karsten
1934 FmS 2 17 (sm > nr nn), SKES 1962 789 (sm ~ ka va vi;
sm > lp), Plöger 1973 RL 159, Hahmo 1986 SFU 22 168.

riista (Agr; Gan 1787 »metän rijsta» ’metsäneläin,
eläimen nahka, turkis’) ’metsästettävä eläin
(laajalti murt. paitsi LounSm); tavara, rikkaus (vanh.
kirjak., paik. murt.) / Wild; Habe, Reichtum’, vanh.
kirjak. ja murt. (KaakkSm ja ymp.) myös
’vilja(sato)’, rista (Schr 1637; PSatak PHäme)
’herne’ ~ ink r‰ısta ’kapine, kalu’, r‰ıssan ’kauan’ | ka
riista,
rista
’metsäneläin,
-otus;
naisen
sukupuolielin’ | ve \riVst ’pitkä aika’ | va r‰ıssa ’kapine,
esine; astia’ | vi riist ’id.; sukupuolielin’ | li r‰ıst
’kapine, esine; astia’.
Alkumerk. on mahd. ’esine, tavara; vilja’ ja muut
merk:t myöhäisiä, osin tabusanan välttämisestä
syntyneitä (merk:een ’kauan’ vrt. sm viljalti
’paljon’); merkitysten ja levikin perusteella sanan
yhteenkuuluvuus s. v. riistää (ks. tätä) main.
sanoihin ei näytä todennäköiseltä.
Ganander 1787 NFL 2 479a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
148 (sm ~ va vi), Setälä 1890–91 ÄH 236 (+ li), Genetz 1896
ETV 53 (♦ riistää), Kettunen 1922 LVeHA 2 9 (+ ve), Saareste 1924 LVEM 238 (+ ka), Kettunen 1933 Suomi 5:16 180–83
(ink ve ’kauan’ tähän), *Nirvi Vir 1939 142–43, 153–58, Nirvi
1944 Sanankieltoja 144–48 (’metsänriista’ ♦ ’vilja’), SKES
1962 790 (? ♦ riistää).

riistää (1752; yl.) ’temmata, kiskaista; anastaa /
weg-, entreißen; mit Gewalt an sich nehmen’, murt.
(eri tahoilla LounSm) myös ’raapaista iho verille
(naula, tikku); rikkoutua sälölle (puu); pirstoa puu
(ukkonen; hajat.); purkaa kangasta, neuletta, ratkoa
saumaa’, riistoa (LUus ja ymp.) ’riipiä lehtiä; repiä
rikki (vaate)’, riista, riiste (LounSm) ’(puusta irronnut) sälö, tikku’, riiska id., riistäytyä, riisto ~ ink
r‰ıstüja ’ryöstää’.
Samaa kantaa kuin s. v. riisua main. sanat; sanoissa on myös deskr. sävyä (vrt. riitsiä (s. v. riisua)
ja myös raastaa, ryöstää) ja niitä lienee pidettävä
erillään s. v. riista main. sanoista.
Ahrens 1843 GrEhstn 126 (♦ riista ’tavara, varallisuus’), Ahlqvist 1871 KO 204 (raastaa, riitsiä liittyvät tähän), Kettunen

1933 Suomi 5:16 182 (riisua ? ~ riistää), *Nirvi Vir 1939 145–
52 (< germ), SKES 1962 790–91.

riisua (Agr; yl.) ’poistaa vaatteet, varusteet, valjaat,
aseet; riisuutua / sich od. jmdn. ausziehen; abschirren, abtakeln, entwaffnen’, murt. (paik. LSm) myös
’ottaa (väkisin, rahat ja omaisuus)’, riisuutua, riitsiä
(Kal; Laat- ja PKarj, paik. PSavo) ’riistää, repiä; riisua’ ~ ink r‰ısussa ’riisuutua’ | ka riisuo ’riistää, riisua’ (< sm), riittVsie ’purkaa, ratkoa; repiä; riisua;
peruuttaa, hylätä; tehdä itsepintaisesti, kiivaasti’ | ly
r‰ıttVsidä ’ratkoa, purkaa, aukoa, päästellä, päästää siteestä’ | ve rizu- ’riisua’, rizaht5otƒta ’riisua
(äkkiä)’, \r‰ıtVsta (prs. \r‰ıtVsib; Ahlqv ritVsta) ’riisua;
purkaa solmu, letti’ | va (Tsv Kukk) r‰ısussa ’riisuutua’ | vi riisuda ’ryöstää; kuoria (kerma); haravoida’ | li r‰ıVzq ’kuoria (kerma); (SjW myös) anastaa,
ryöstää’
= lpLu rihttj5ot (E Ko Kld) ’ponnistella liikaa;
pyrkiä (itsepäisesti johonkin suuntaan; poro), pyrkiä
irti (E); avata, leväyttää (Ko Kld); nostaa (peitettä;
Ko)’ | ? votj d'/ze/z{in{i ’ratkoa auki’ | ? syrj re/zaln{i ’ratketa’ (> vogP r5e/sp- ’hajota’); votj ja syrj sanat
kuuluvat ainakin keskenään yhteen.
Ims sanansisäisen konsonantismin kahtalaisuus
johtuu alkuperäisen affrikaatan kahtalaisesta kehityksestä. Ims riisu- > lpN (murt.) ric |cot (Pi Lu)
’alasti’ ja lpN riVsVsodit (In) ’tehdä nopeasti,
huolimattomasti; hajottaa (turhaan, ajattelemattomasti; In)’ (äänt. vaikeuksista huolimatta tähän yhteyteen saattaa kuulua myös lpE r´ ïttedh ’ratkoa
(sauma)’). Ks. myös riistää.
Ganander 1787 NFL 2 480 (riisua ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm ~ ve), VW 3 1888 89 (+ li), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 39–40, 142 (riitsiä ~ lp), Toivonen 1928 FUF 19
154–55 (riitsiä ~ ka ve votj syrj vog (? < syrj)), SKES 1962
791 (+ va; ims > lp), 792 (s. v. riitsiä; + ly; ? syrj re/zaln{i t.
ra/zn{i ’avata (vyö), purkaa (sukka, talo)’, ? vog; lpIn riiVsVsa∞d
’hajottaa’ < sm riitsiä), UEW 1988 744–45.

riita (Agr; yl.) ’erimielisyys, kiista; selkkaus; oikeusjuttu / Streit, Zwist; Auseinandersetzung;
Rechtsstreit’, riitainen, riitaisa, riidellä, riitaantua ~
ink r‰ıta ’riita’, r‰ıjjellä ’riidellä’ | ka riita ’riita; oikeudenkäynti’, riijellä ’riidellä’ | ly r‰ıd ’riita’,
r‰ıdeldä ’riidellä’ | ve \rid ’riita, kina’, r‰ıd'elta
’kiistellä; riidellä’ | va (Kukk Tsv) r‰ıto ’riita’, rijj(ellä
’riidellä’ | vi riid ’riita, tora’, riielda ’riidellä,
torailla’ | li (Sal) r‰ıd ’riita’, r‰ıd'Dlq ’torailla’ (sm > lp
rii |do ’riita, kiista’, rii |dâlit ’riidellä, kiistellä’)
< germ (ksk *str‰ıS®a-), vrt. mn strí“ ’riita, sota’,
mr str‰ıS, nr nn nt strid; mas str‰ıd, as striet, stried;
mys str‰ıt, ns Streit ’riita’.

48 (taiton koevedos)
Ihre 1769 Gloss 2 428 (sm ~ germ), Lindahl & Öhrling 1780
LL 378 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 480, 480a (sm ~ vi),
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 144 (+
li; < mn), Wiklund 1894 LpChr 106 (lp rii |dâlit ’riidellä’ < sm),
Collinder 1932 Urgerm 1 170 (lp kaiketi sm välit. < mn), SKES
1962 791 (+ ka ly va), Nikkilä 1986 JuhlakKylstra 98–99
(mahd. myös < mn hrí“ ’rajuilma, (lumi)myrsky’).

< nr rit ’uskonnollinen meno t. seremonia’, joka
on lat ritus id. sanaan perustuva muodoste, vrt. nr ritus, ns Ritus (> vi riitus) id. — Samaa
alkuperää on sm rituaali ’uskonnoll. tms.
juhlamenojen vakiintunut suoritustapa’ (ruots saks
välityksellä < lat rituale a:sta ritualis ’uskonnollisia
tapoja koskeva’).

riite ks. riittää.

ITS 11 1936 99 (< lat), Hellquist 1939 SEO 839 (ruots sanasta).

riitine (tav. mon. riitineet; Lönnr 1880; paik. KSm
ja ymp.) ’(huonot) vaatteet / (schlechte) Kleider’,
rinn. myös riikineet (laajalti itämurt.) id. (> ka riikineh ’vaate, varuste’) ~ vi riie (g. riide) ’kangas; vaate’.
Luult. johd. sanasta riittää (ks. tätä).

riittää (Gan 1787) ’saattaa riitteeseen (I- ja PSm
Verml); olla tarpeeksi (laajalti murt.) / mit einer Eisdecke überziehen; (aus)reichen’, riittyä ’mennä riitteeseen; jäähtyä, hiipua (esim. hiillos)’, riite (Gan),
murt. rinn. riitta, riitto ’ohut jääkuori’, riittoisa
’kauan, paljoon riittävä’, riittämiin ’tarpeeksi’ ~ ink
r‰ıttüja ’riittää’ | ka riitteä ’jäätää riitteeseen; olla
tarpeeksi (< sm)’, riitto ’riite’, riite ’id.; kalvo’ (sm
> lpN rii |tat ’riittää, kestää’).
Merk:n
oletetaan
kehittyneen
jäähän
peittymisestä abstraktimpaan suuntaan, jolloin myös
sm riitine (ks. tätä) voidaan yhdistää tähän. Vrt.
lisäksi riivanne.

MUSz 1873–81 650–51 (♦ riittää), Mägiste Vir 1925 89–90
(sm ~ vi), SKES 1962 792 (sm ? ~ vi; + ka).

riitinki (Gan 1787; melko yl.), riitninki (As 1750;
paik. LounSm) ’piirustus; suunnitelma / Zeichnung;
Plan’, riitata (laajalti murt.) ’piirtää; ajatella,
arvioida, suunnitella’, riittailla (ISm) ’suunnitella,
arvioida’ (> ka riittailla id.)
< nr ritning ’piirustus’, rita ’kaivertaa, piirtää’ (?
< kas r‰ıten id.).
Renvall 1826 SSK 2 123 (sm < ruots), SKES 1962 791–92.

riitsiä ks. riisua.
riitta (Schr 1637; Satak PHäme EPohjanm KSm ja
ymp.) ’pino (olkia, heiniä, lautoja) / Stapel (Stroh,
Heu, Holz)’, riitto (KSm, paik. PKarj) id., riitata
(Satak PHäme ja ymp., paik. EPohjanm) ’pinota riittaan’ ~ va r‰ıtta ’halkopino’ | vi riit (g. riida)
’(puu)pino’ | li r‰ıtƒ ’rivi, pino’ (> latv r‰ıte ’puupino’)
? < ksk *r‰ıt(t)a (< germ *rehta-), vrt. nr murt.
r‰ıt(a) ’pystyttää, nostaa pystyyn; ojentaa; suunnata’
(nr murt. Sm r‰ıto ’(ruis)kuhilas; pystyyn ladotut takkapuut’ < sm). — Uudempi laina samasta germ sanueesta on rehti (ks. tätä).
Ahlqvist 1856 WotGr 148 (va ~ vi), Anderson 1879 Studien
185–89 (sm ~ vi li), Äimä 1919 SUST 45 205–06 (tähän myös
vi rida ’rivi’ li ja lp vastineineen), Kettunen 1938 LivW 342 (li
> latv), Hellquist 1939 SEO 871 (s. v. 1. rätta; nr murt. < ksk <
germ), Wessman 1954 FmS 15–16 126 (sm > nr murt. Sm),
SKES 1962 792–93, Liukkonen 1999 SUST 235 121–22 (<
baltt, vrt. liett ríeti ’pinota’, ríeta ’pinottu’).

riitti (uud.) ’uskonnollinen toimitus, palvontameno /
Ritus’

MUSz 1873–81 650–51 (riittää sanan merk:stä; sm ~ vi riie),
SKES 1962 793 (ka lp < sm; riivanne ehkä tähän), Häkkinen
1987 ES 258–59.

riivanne (ChrLencqv 1782; PSm, osin KPohjanm
KSm PSavo PKarj) ’ohut lasimainen ja karkea jääkerros hangen päällä, jäinen keli / dünne glasartige
und rauhe Eisschicht auf dem Schnee, vereister
Weg’, (Gan 1787) riive, riivannes, riivannos ~ kaP
riivanneh ’lumen pinnalle muodostuva kohva’.
Mahd. johd. s. v. riipiä main. v:eistä: riivanne
kantaa hiihtäjän, mutta upottaa kävelijän tai hevosen
naarmuttaen ja viiltäen jalkoja; vrt. kuitenkin
myös riite s. v. riittää.
SKES 1962 793 (riivanne ehkä riittää sanan yhteyteen, vrt.
kuitenkin lpLu riepp®atahka ’jääkuori’).

riivata1 (Agr; yl.) ’villitä, vaivata (paholainen) / von
jmdm. Besitz ergreifen, jmdn. reiten (Teufel)’, riivattu
(Agr »pirulda riuattut») ’pahan hengen
vaivaama, hullu; lievä kirosana’, riivaaja
’paholainen’, riiviö ~ (vi ? >) ink r‰ıvatoin ’riivattu’ |
(sm ? >) ka riivata (prs. riivoau) ’riivata, tehdä
hulluksi; halvata’ | va (Tsv) r‰ıv ’itsepäinen’, r‰ıv(etoi
’ilkeä, rivo, tottelematon, itsepäinen’ (< vi t. ink),
(Kukk) r‰ıvata ’riivata’, r‰ıpaht®assa ’riivautua, mennä
huonoksi’ | vi riivatu ’ilkeä, häijy, kelvoton’ (Wied,
murt. riivata ’vaivata, rasittaa’ < sm)
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< ruots, vrt. lähinnä nr mr driva ’ajaa’, nt drive,
mn drífa, goot dreiban, ns treiben, engl drive id., vrt.
myös nr rida ’ratsastaa’, mr r‰ıSa (sanonnassa »maran
riidher honum» »mara ratsastaa (’ahdistaa’) häntä»).
Ahrens 1843 GrEhstn 126 (sm ~ vi), Neuhaus 1908 Sprachlehre 153 (< sk), SKES 1962 794 (+ ka va).

riivata2 (Lönnr 1880; laajalti länsimurt.) ’raastaa
(esim. perunoita) / reiben, raspeln (z. B. Kartoffeln)’,
riivinrauta (Jusl 1745) ’raastin’
< nr mr riva mm. ’raastaa’, mn rífa ’repiä, tempoa, ryöstää’, merk. ’raastaa’ < saks (vrt. kas r‰ıven,
mys r‰ıban (ns reiben) id.). — Vi riivida ’raastaa’,
riiv (g. -i) ’raastin’, li r‰ıvq ’hienontaa, raastaa’, r‰ıv
’raastin’ (? latv välit., vrt. latv r‰ıv5et, r‰ıve id.) < kas.
Vrt. riipiä.
Karsten 1944 FmS 10 458 (sm < ruots), SKES 1962 794 (vi <
as t. ruots), Suhonen 1973 SUST 154 189 (li < latv t. saks).

riivinlauta ks. riipiä.
riivinrauta ks. riivata2.
rikas (Agr; yl.) ’reich’, johd. rikastua, rikkaus, rikastaa ~ ink ka rikas ’rikas’ | ly rikkahembain(e ’vähän rikkaampi’ | va vi rikas ’rikas’ | li rik®az id.
< germ *r‰ıkja- ’mahtava’, vrt. mn ríkr id., mr r‰ıker ’ylhäinen, mahtava; rikas, kallis’, nr rik ’rikas’
(ns reich, engl rich id.); germ a. on johd. sanasta
*r‰ık-, josta ks. s. v. riikki. — LpPi r‰ıhka (E U Lu)
’rikas’ < sk; äänt. vaikeuksista huolimatta myös lpN
rigges (U In Ko) id. liittynee tähän.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2
481a (sm ~ vi), Akiander Suomi 1845 374 (< germ), Lönnrot
1854 Enare 248 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 148 (+ va),
Thomsen 1869 GSI 144 (+ li; ims lp < mn), Qvigstad 1893 NL
265, Wiklund 1896 SUST 10 35, 269, Karsten 1944 FmS 10
459, Vries 1961 AnEW 453, SKES 1962 795–96 (+ ka (? <
sm); < germ), Krause 1969 FUF 37 91 (ei vanha laina), Niskanen & Hofstra 1971 UAJ 43 49–51 (samoin), Hofstra 1985 OsFiGerm 36.

rikeerata (LönnrLis 1886; Loun- ja ESm, paik. EPohjanm ja savmurt.), rikerata ’oikutella, riidellä,
elämöidä, vastustaa; telmiä / quengeln, Streit anfangen, sich widersetzen; toben’
< nr regera ’hallita; elämöidä, räyhätä’, murt. Sm
rij5er ’metelöidä’.
Saarimaa Vir 1916 76 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 459,
SKES 1962 796, Grönholm 1988 RLT 146.

riki ’kaksimastoinen purjealus’ ks. priki.

rikka1 (Raumannus 1674; yl. et. itä- ja
hämmurt.) ’roska; karike / Stäubchen, Körnchen,
Splitter; Spreu’, murt. myös (mon.) ’heinän- t.
oljensilppu (etup. ISm); (eläimen) jälkeiset (PSm)’,
yhd. rikkaruoho (1773), rikkalapio ~ ink rikka
’rikka, roska’ | ka rikka ’roska (vars. puintijätteet,
silput); olki, oljenkorsi’ | va (Must) rikka ’rikka,
roska’.
Vrt. rikkoa.
Uotila 1933 SUST 65 43 (rikka ~ rikkoa), Nirvi Vir 1950 412–
13 (sm ~ ka), SKES 1962 796 (+ va (mahd. < sm)).

rikka2, rikku ’tarjotin’ ks. prikka.
rikki1 (Gan 1787; paik. kaakkmurt. ja ymp.)
’Schwefel’, murt. (Kurkijoki) myös ’rähmä’, rikittää
(PKarj ja ymp.) ’sytyttää’ ~ ink rikki ’rikki’ | ka rikki
’id.; rähmä’, rikitteä ’sytyttää’ | ly rik ’rikki; vaikku’
| ve rik ’rikki; rähmä’ | va rittVsi ’rikki’ (sm ka > lpIn
rikka (Ko Kld T) ’rikki’).
Ahlqvist 1856 WotGr 148 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
102 (+ ve), Kalima 1934 KV 14 68–70 (+ ka), Hakulinen Vir
1939 120 (rikittää ilm. ~ rikki), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54
(lpKo < ka), Nirvi Vir 1950 413–21 (+ ly; < as drek, dreck ’lanta, törky, roskat’), SKES 1962 796–97 (sm ka > lpIn Ko Kld T;
?? < as).

rikki2 (Agr; yl.) ’murskana; epäkunnossa / kaputt’,
johd. rikkinäinen, yhd. rikkiviisas (ks. tätä) ~ ink rikki, rikkinäin ’rikkinäinen’ | ka rikki ’hajallaan, murskana, -ksi; pilalla, -lle’ | va rikki ’rikki’ | vi rikki
’pilalle, rikki’.
Vanha lat.-muotoinen partikkeli samasta
kannasta kuin rikkoa (ks. tätä) ja mahd. myös rikka1.
Kirjallisuus ks. rikkoa.

rikkiviisas (Jusl 1745; paik. murt.) ’saivartelevan
viisas / neunmalklug’, rikkiviisaus (JuslP).
Alkuosa rikki- kuulunee verbin rikkoa yhteyteen;
vrt. ratki, ruti.
Ganander 1787 NFL 2 482 (~ rikkoa; vrt. ruti).

rikkoa (Agr) ’särkeä, murskata (etup. LounSm Häme); häiritä (rauhaa); poiketa määräyksistä / zerbrechen, zerschlagen; stören (Ruhe); gegen etw. verstoßen’, murt. mm. ’vahingoittaa taikakeinoin’, johd.
rikkoutua, rikos (Agr), rikollinen (Agr), rikkuri, rike,
rikko ’Saxifraga’, yhd. haaksi-, keli-, siipirikko; ks.
erikseen rikki2, raajarikko, rikkiviisas ~ ink rikkoa
’rikkoa; turmella’, rikkahua ’rikkoutua’ | ka rikkuo
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’rikkoa; turmella; eltaannuttaa; tehdä vastoin käskyä,
sääntöä tms.; vahingoittaa taikakeinoin’, rikkoutuo
’särkyä; turmeltua; eltaantua’, rikos ’kelirikko; rikos;
taikakeinoin aiheutettu sairaus, onnettomuus tms.’ |
ly rikkoda ’tappaa; turmella’, rikkavuda ’turmeltua’,
rikond ’taikakeinoin aiheutettu onnettomuus tms.’ |
ve rikta ’tappaa; teurastaa’ | va rikkoa ’rikkoa’ | vi
rikkuda ’rikkoa; pilata, tärvellä’, rike ’puute, vika’ |
li rikkq ’turmella, rikkoa’, rik®abq ’turmeltua,
pahentua’ (sm > lpN rik |kot (In) ’loukata, rikkoa
(jtak vastaan)’, N rikkos (In) ’rikos’, In rikolaVz
’rikollinen’).
Arveltu kuuluvan samaan pesyeeseen kuin rikka1.
Ganander 1787 NFL 2 482 (sm ~ vi, goot brikan), Lönnrot
1854 Enare 248 (sm ~ lpN In), Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+
ve), Qvigstad 1881 Beiträge 102 (lp < sm), VW 3 1888 97–98
(+ li), Uotila 1933 SUST 65 43 (rikkoa ~ rikka), Pukki Vir
1933 192 (ka ~ ve), SKES 1962 797–98 (+ ly va; tuskin <
germ; ennemmin ~ rikka), LpIn 3 1989 35 (lpIn rikolaVz < sm).

rikku ’pilkku, täplä’ ks. prikku.
riksa (slang.) ’palvelu-, juomaraha / Trinkgeld’
< ruots (ark.) dricks id.
Karttunen 1979 Slangisanat 209 (< ruots).

riksi (Gan 1787; vanh.) ’vanha ruotsalainen raha,
riikintaalari / schwedischer Reichstaler’ (sm > lpLu
riksi id.)
< ruots riksdaler id. sanan alkuosa.
Renvall 1826 SSK 2 124 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
126 (lp ~ sm norj), SKES 1962 798 (lpLu < sm), Karlsson 1964
AAA 28:2 120.

riksilja ’punapuusta saatu väriaine’ ks. bresilja.
rilla (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’puukiekko; suksisauvan sompa / Holzscheibe; Skistockteller’, rillata
’pyörittää kiekkoa’
< nr trilla ’kiekko, kehrä’ (= nn trill ’kiekko’, nt
trille id. < as trille, tr‰ıle ’pyöreä levy’).
Hellquist 1939 SEO 1220 (ruots sanasta), T. Itkonen 1957 Suksisan 112–13 (sm < ruots < as), SKES 1962 798.

rillat ks. trillat.
rillata ’komennella, pitää kurissa, ajaa kovasti (hevosta) (Gan 1787; paik. Savo KSm ja ymp.); mekastaa, telmiä (KaakkHäme Kymenl, paik. Savo) / schikanieren, hart anfassen (z. B. Pferd); lärmen, toben’,
trillata (paik. EPohjanm) ’meiskata, telmiä’

< nr drilla ’harjoittaa sotilaita, äkseerata’ (= nt
drille < saks drillen id.).
Lindström 1859 KeltGerm 162 (sm < saks holl engl), Lönnrot
1880 SRS 2 409 (sm < ruots saks), Hellquist 1939 SEO 155
(ruots sanasta), SKES 1962 798–99.

rillit ks. prillit.
rillutella ks. rellestää.
rima (Eurén 1860; melko yl.) ’ohut, kapea ja pitkähkö lauta t. riuku / Latte’ ~ ka rima ’id.; ohut, karsittu
puu, salko’ (< sm)
< sk *rima, vrt. mn rim ’puikko, säle (veräjässä t.
aidassa)’, nn rem, murt. rim ’säle, tanko, poikkipuu,
veräjäpuu’, nr murt. rem, rim ’tukipuu (kelkassa), sivupuu (tikkaissa) tms.’, remme, rimme id.
Saxén 1895–98 Lånord 210 (sm < sk), Karsten 1944 FmS 10
459–60, SKES 1962 799 (+ ka (< sm)).

rimpi (g. rimmen t. rimmin; Gan 1787; PKarj PSavo
PSm Verml) ’hyllyvä, vetinen suo; suonsilmä / unpassierbares Moor; Schlenke’, rimmi (paik. ESatak
EHäme ja ymp.) id., rimmikko (Kain, paik. KPPohjanm) id. ~ ka rimpi ’hetteikköinen, puuton suo’ (sm
> lpLu rimp5e ’hyllyvä suo’).
Tähän yhteyteen kuulunee myös rimpi (Satak)
’ruoko, Phragmites; ruo’on varresta tehty puolan alunen’ ja mahd. riipi (Länsip) ’suolampi, suonsilmäke’.
SKES 1962 786 (riipi), 800 (sm ka (luult. < sm); lpLu < sm).

rimppakinttu (et. itämurt. ja ymp.) ’ohut-, us. myös
pitkäsäärinen / dünn-, langbeinig; jmd., der lange,
dünne Beine hat’, rimppana (Lönnr 1880) ’heiveröinen ja pienikokoinen, ruipelo’, rimpotella (paik.
Savo Kain) ’juoksennella paljain jaloin’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen eivät äänt.
vastaavuudesta huolimatta kuulune lpN râm |pe ’liian
pienissä vaatteissa kulkeva’, râm |pot, râmpotit ’kulkea liian pienissä vaatteissa’.
SKES 1962 800 (deskr.; sm ja lp yhtäläisyys ehkä satunnaista).

rimpsu (Gan 1787; laajalti murt.) ’poimutettu reunakoriste,
röyhelö;
hapsu;
(kangas)kaistale;
marjaterttu, rönsy; sanajakso, rämpsy / Rüsche;
Franse; (Stoff-) streifen; Beerentraube, Ausläufer;
Textabschnitt’, rinn. krimpsu (paik. länsimurt.),
rims(s)u (paik. etup. länsimurt.), rempsu (paik.
murt.) id. ~ ka rimssu ’rimpsu, hapsu’
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< ruots, vrt. nr remsa, murt. rems, rimsa, rimsu
’kaistale, suikale; röyhelö; rimpsu’ (tansk remse,
norj remse, rimsa, remsa id.). Tähän on voinut
osittain sekoittua myös omap. deskr. ainesta, vrt.
ripsu, ripsi1. — LpN rim |so, rim |se (Lu) ’riekale,
resu’ etup. < sk, ehkä ositt. sm.
Qvigstad 1893 NL 266 (lp ~ norj sm), Neuhaus 1908 Sprachlehre 153 (vrt. nr remsa), Wessman Vir 1909 156 (sm < ruots),
Lagercrantz 1939 LpWsch 730 (lp < sk), SKES 1962 800–01
(+ ka (< sm); sm < nr, mahd. ositt. deskr.; lp < sk t. sm).

rimpuilla ’panna vastaan, tempoilla, riuhtoa (Lönnr
1880; yl. et. savmurt.); kiipeillä (KPPohjanm Kain) /
sich sträuben, zerren, zappeln; klettern’, rimmuta
(: rimpuaa; paik. KaakkSm) ’rimpuilla’, rimpoilla
’id. (Ink); kiipeillä (paik. KPohjanm); heilu(tta)a
(Eurén 1860)’.
Deskr. sanoja, mahd. kontaminaation tulosta, vrt.
riehua, riuhtoa sekä tempoa (s. v. temmata).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 37 (sm ~ lpN râb |bât (Pi Lu)
’rehkiä; kiirehtiä; yrittää’), SKES 1962 801 (lp muistuttaa sm
sanoja).

rinkeli (Renv 1826; Karj Ink Savo Kymenl), krinkeli
(Schr 1637 kringili; paik. LounSm) ’renkaan t. silmukan muotoinen vehnäleivonnainen / Kringel, Brezel’, rinn. rinkilä (Gan 1787; Kain, paik. hämmurt.
KPPohjanm ja ymp.), krinkilä (VR 1644; osin LounSm, paik. PSm), rinkula (osin KSm ja ymp.), krinkula (EPohjanm ja ymp.) id., merk. murt. myös erilaisia renkaan muotoisia esineitä
< vur nr kringla ’rinkeli; pyörylä; sompa’, mmr
kringla ’piiri, kehä’, nr murt. kringel id. (kas kringel(e), ns Kringel ’rinkeli; piiri’). — Ink ka krinkeli,
ly kringeDl, ve krengeDl ’rinkeli’ < sm t. ven murt.
kréngeDl, kr/yngaDl; lpN ringâl (In) id. < nn kringle id.
t. sm.
Renvall 1823 SSK 1 222 (sm krinkeli < ruots), Qvigstad 1893
NL 179 (lp < nr ~ sm), Streng 1915 NRL 187 (+ ka; < vur),
Kujola 1944 LyS 157 (ly < ven), SKES 1962 802.

rinki (Sorol 1625 rinkimuuri ’ympärysmuuri’; yl.)
’ympyrä, kehä, piiri(tanssi); vanne; (hellan)rengas;
(paik. myös) sormus / Kreis, Ringelreigen;
Felge; (Herd)ring; Fingerring’ ~ ink rinki ’piiri’ | ka
rinki ’kehä; piiri(tanssi)’ (< sm)
< vur nr ring ’piiri, kehä; rengas; sormus;
silmukka; vanne’; varhaisempi laina samalta taholta
on rengas, ks. tätä.
Renvall 1826 SSK 2 124 (sm < ruots), SKES 1962 801–02 (sm
< vur nr; ka va < sm; vi < ruots t. saks; lp < sk).

rinkilä ks. rinkeli.
rinkka (Peräp Länsip) ’lenkki, raksi, (nahka-, vitsa-,
nuora)silmukka; mäystin; rengas / Schlaufe; Skiriemen; Ring’; tähän kuulunee myös 1960-luv. lähtien
yleistynyt rinkka (nyk. yl.) ’selässä kannettava taakkateline’, johon vrt. myös rynkkä (Lönnr 1880),
rynkä (paik. Länsip) ’vitsaksista tms. tehty selässä
kannettava taakkateline, jonka varaan kontti t. säkki
asetetaan’
< nr murt. rinka ’nuoravyyhti; nuorasilmukka’
(kaiketi johd. sanasta ring ’rengas, sormus, silmukka’).
T. Itkonen 1957 Suksisan 75 (sm < ruots ring), SKES 1962 802
(< nr murt. rinka, joka luult. johd. sanasta ring), T. Korhonen
1999 TTjaT 233.

rinkua (Eurén 1860; Laat- ja PKarj Savo) ’huutaa,
kiljua, kirkua / schreien, kreischen’ ~ ka rinkuo ’ärjyä, kiljua’ | ly ringuda ’huutaa’ | ve rinkta (prs. ringub) ’tiuskia, ärjyä’ | va (Kukk) rinkua id.
Onomat. sanoja.
SKES 1962 802 (sm ~ ka ly ve).

rinne (Gan 1787; yl. et. I- ja PSm sekä Häme) ’mäen tms. viettävä osa / (Ab)hang’, murt. (paik. Savo
KSm) myös ’nuottaverkon osa’ ~ ka rinne ’rinne’ |
vi rinne (g. rinde) ’juova, kaistale; rintama’,
pilverinne ’pilvijuova’
= lpN -râddâ (Kld): bæi |ve-râddâ ’auringon puoleinen rinne’. Johd. sanasta rinta (ks. tätä) ja sen lp
vastineesta (lp johd:ssa mahd. sm vaikutusta).
Wiklund 1912 MO 5 239–40 (sm ~ au vi; < mn strind ’reuna,
sivu’), Setälä 1912–13 FUF 13 440 (? < mn), Karsten 1944
FmS 10 460–61, SKES 1962 802 (sm ka vi ~ lp, jossa ehkä sm
vaikutusta).

rinni, rinnu, rint(t)i ’veräjä’ ks. krinti1.
rinta (Agr; yl.) ’Brust’, merk. murt. mm. ’esineiden
tms. etuosa t. -pinta; rinne; reuna; nuotan rintaverkko’, adv. rinnan, rinnakkain, rinnalla, johd. rinnakkainen, rinnastaa (Setälä 1880), rintama (1865), rinnus, rinnustin ’hihna, jolla länkien alapäät
valjastettaessa vedetään yhteen’, ks. erikseen rinne ~
ink rinta ’rinta; rinne’, rinnus ’hevosen längissä
oleva rintahihna’ | ka rinta ’rinta; vaatteen rintaosa;
rintaverkko; rinne; reuna; kylki’, rinnus, rinnuin
’rinnustin’ | ly rind((e) ’rinta; rintamus; nuotan
rintaverkko’, rinduz ’rinnustin’ | ve rind ’rinta’,
rinduz ’rinnustin’ | va rinta ’rinta’, rinnuz ’rinnustin’
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| vi rind (g. rinna) ’rinta; (murt.) ulkonema, rinne’,
rinnastada ’rinnastaa’, rinnus ’rinnustin’ | li r‰ında
’rinta; etupinta, -osa; rivi’, r‰ındqks ’verkon perä t.
verkon perässä oleva nuora, jolla verkot sidotaan
yhteen’
= lpN râd |de (E Lu In Ko Kld T) ’rinta; (Ko
myös) nuotan rintaverkko’.
Sanalle esitetty germ alkuperä (< germ *strin“a-:
mn strind ’reuna, sivu; maa’, nn strind ’suikale; puolikas; juova, rivi; reuna; virran vuolain kohta’) on
epävarma. Vrt. myös rynnäs.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 367 (sm ~ lpR radde ’reuna, sivu’), Ganander 1787 NFL 2 483a (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4
138 (sm vi lp ’rinta’), Sjögren 1849 MélR 1 24 (+ li), Ahlqvist
1856 WotGr 148 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve),
Wiklund 1912 MO 5 238 (< mn), 240 (+ ka), Setälä 1912–13
FUF 13 440 (? < mn), Kalima 1915 OLR 201 (+ ly; ven murt.
< ka), Karsten 1915 GFL 136 (< germ), SKES 1962 803–04
(ims ? < germ; jos näin, niin lp < ims; lpN rid |do (In Ko Kld T)
’ranta’ < ksk).

rinti, rinni, rintti ’häkki’ ks. krinti2.
ripa (JuslP, Gan 1787; KaakkSm Ink PKarj PSavo
Kain Verml, osin KSm KPPohjanm Peräp) ’kädensija, kahva (ovessa, astiassa) / (Tür)griff, Henkel’, kripa (Flor 1733; Satak EPohjanm Länsip, osin KPohjanm Peräp) id. ~ ka ripa (uud.) ’kahvikupin
kädensija’ (< sm; sm myös > lpLu rip®a (In) ’kahva’)
< ruots grepe, grep, murt. Sm gripa ’kahva; sanka’, vrt. engl grip, kas gripe, grepe, mys grif, ns
Griff ’kahva’.
JuslP 311a (sm ? < ruots), Ganander 1787 NFL 2 484a (<
ruots), Lönnrot 1880 SRS 2 411 (sm < ruots engl saks), SKES
1962 804–05 (+ ka (< sm); vi murt. riba, lp < sm), LpIn 3 1989
38 (lpIn < sm).

ripaska (paik. kaakkmurt.), ripasku, ripatska ’venäläinen (miesten) tanssi / Kasatschok’ ~ ka ripatVska
’venäläinen kansantanssi, trepakka’
< ven trepaVcók (demin. s:sta trepák), g. trepaVcká
’trepakka’.
SKES 1962 805 (sm ka < ven trepák), Plöger 1973 RL 160 (<
ven trepaVcók).

ripe (tav. mon. rippeet, Jusl 1745 rippet; et. häm- ja
itämurt.) ’(et. heinien ja olkien) tähteet, jäännökset /
Spreu, Streu, Überbleibsel, Rest’, rippu (PSatak) ’hitu, muru’, riput (KaakkHäme Kymenl PKarj, paik.
Savo) ’(heinien) tähteet, karisteet’, rippunen (PHäme, osin Kaakk- ja PäijHäme) ’hitunen, murunen’ ~

ka ripe
’muru;
helve,
röyhy’,
rippuine
’(jäännös)pala, tilkku, ripe’.
Samaa deskr. alkuperää kuin ripistä ja ripottaa
(ks. näitä).
SKES 1962 806 (sm ~ ka).

ripeä ’nopea, joutuisa, reipas (Jusl 1745 ripiä; hämmurt. EKarj KSm EKPohjanm Kain Verml, paik. ESavo PSm); rankka (sade; paik. hämmurt.) / flink,
hurtig, forsch; stark (Regen)’, riipeä (eri tahoilla itämurt.) ’ketterä, riuska, reipas’
mahd. < germ (ksk) *r‰ı ‰bia-, vrt. mn rífr ’toivottu’, nn murt. riv ’innokas’, nr murt. riv ’ripeä, ahkera’. — Huomattakoon kuitenkin, että ripeä muodostaa yhdessä rapean sekä toisaalta nopean, napakan
ja näpeän kanssa toisiaan sekä semanttisesti että
muotonsa puolesta muistuttavan sanaryhmän. Osa
sanoista voisi olla lainaa (lähinnä ripeä), osa näin
syntyneen (deskriptiivistyneen)
äännerakenteen
tuella
omapohjaisesti muotoutuneita. Vrt. myös
reipas ja kipakka.
VW 3 1888 145 (sm ~ vi rebe ’nopea, reipas’), SKES 1962
806 (+ ka; ? vi), Nikkilä 1981 Sananj 23 64–67 (< germ).

ripistä (paik. PKarj ja ymp.) ’varista, tippua; rapista,
ritistä / rieseln, bröckeln; rascheln’, ripistää (Eurén
1860; Kain ja ymp.) ’sirottaa, ripottaa; ripeksiä’, ripauttaa (etup. itämurt.) ’roiskauttaa; viskata,
sirottaa’, rivata (: ripajaa; EPohjanm LaatKarj)
’varista, tippua; ripeksiä’ ~ ink kripissä ’narista,
niristä’ | ka rivissä ’varista; ripeksiä; purkaantua’,
rivahuttoa ’ripottaa, sirottaa; ripauttaa’ | va (Kukk)
kripissä ’rapista’ | vi (Wied) ribiseda ’revetä’,
kribiseda ’ritistä, narista’, ribistada ’repäistä’,
kribistada ’raapia kuuluvasti’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. rapista2, ropista, ripottaa sekä riippua.
SKES 1962 806–07 (+ ka ly ve va vi), Nirvi 1971 InkS 206
(ink < ven).

ripottaa (Jusl 1745; eri tahoilla murt.) ’sirottaa;
sataa harvakseen / streuen; einzelne Tropfen regnen’,
ripotella, rippoa (murt. harv.) ’karista; sataa
harvakseen’, ripeksiä (Savo ja ymp.) ’sataa
harvakseen’, ripehtiä (etup. Kain PKarj) id., rippua
(laajalti savmurt., paik. Häme) ’karista’, riputtaa,
riputella ’sirotella, tiputella’, ripaus ~ ka ripoittoa
’ripottaa, sirottaa’, ripoitella ’ripotella’ | ly ripottada
’ripottaa, sirottaa’ | va (Kukk) riputt®a ’ripotella’ | vi
riputada ’ripottaa, ripotella’
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? = lpIn roppa∞d (Ko Kld) ’pyyhkäistä kädellä;
(Ko Kld) ripottaa, tiputtaa’. — Deskr.-onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuuluvat ripe ja ilm. myös
ripistä ja riippua (ks. näitä).
Ganander 1787 NFL 2 485a (sm ~ vi rippotama), Ahrens 1843
GrEhstn 126 (sm riputan ~ vi riputama), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 40–41 (sm ~ lpKo), SKES 1962 807–08 (s. v. rippoa;
+ ka ly; ims mahd. ~ lpIn Ko Kld).

ripsi1 (Agr) ’silmäripsi (melko yl.); (kauran) helve
(itämurt. Kymenl) / Wimper; (Hafer)spelze’, ripsiäinen ’rakkojalkainen’ ~ ka ripsi ’(kauran) helve;
(marja)terttu; heinän roska; silmäripsi’ | ly ripVs(i)
’(kauran) helve; silmäripsi’ | va ripsi ’silmäripsi; kukan, kauran röyhy, terttu (Tsv)’ | vi ripse (mon. ripsmed) ’ripsi’ | li rips ’silmäripsi’
= lpN râk |sâ (E Lu In Ko ? Kld ? T) ’riepu, verho, kapalo; (In myös) silmäripsi’.
Samaa (mahd. deskr.) alkuperää kuin ripsu, ks.
tätä. Kuulunevat lisäksi s. v. ripottaa main.
sanojen yhteyteen.

rippi (Agr; yl.) ’Beichte’, murt. myös ’ehtoollinen;
nuhtelu’, ripittää myös ’torua; tunnustaa, tilittää’, ripittäytyä, yhd. rippikoulu (Lizelius 1756 rippi
Schouluun) ~ ink rippi ’ehtoollinen’ | va (Tsv) rippi
id. (< ink t. sm; sm myös > lpN rip |pâ- (Lu In)
’rippi’)
< mmr skript, skrift ’ripitys; synnintunnustus; katumus’ (= nr skrift ’rippi’, mn skript ’id.; katumuksenharjoitus,
rangaistus’
<<
lat
scriptum
’kirjoitelma, kirjoitus, kirja’).

VW 3 1888 147–48 (sm ~ vi li), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
76 (sm ~ lpN), Vilkuna 1956 KV 36 190 (+ lpLu Ko), SKES
1962 809 (+ ka ly va lpIn).

Ganander 1787 NFL 2 485a (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO
223 (sm < mr), Qvigstad 1881 Beiträge 102 (sm ~ lp), Karsten
1909 IF 26 254, Streng 1915 NRL 187–88 (< mmr mn << lat),
SKES 1962 807 (sm > lp), Tsvetkov & Laakso 1995 VaS 270
(va < ink t. sm).

Hellquist 1939 SEO 837 (ruots < engl), SKES 1962 809 (sm <
nr < engl).

rippu ks. ripe.
rippua ks. riippua.
ripsaa (paik. itämurt.) ’rapsaa, risahtaa /
rascheln, knacken’, ripsahtaa (Lönnr 1880)
’risahtaa; sataa hiukan’, ripsiä (etup. itämurt. ja
ymp.) ’pisaroida harvakseen; puhdistaa pölyistä
luudalla, vastalla tms.; sukia heinäsuova tms.’,
ripsua (itämurt. KPohjanm), ripsoa (eri tahoilla
murt.) id., ripsuttaa (Gan 1787) ’räpäyttää’ ~ ink
ripsutt®a ’pirskottaa’ | ka ripsata ’tehdä nopeasti;
ripsauttaa (vettä)’, ripsahtoa ’risahtaa; retkahtaa,
(kuolla) kupsahtaa’, ripsuttoa ’liikkua reippaasti;
roiskuttaa, ripsiä, sirottaa; huiskuttaa’ | ly ripsuttada
’heilutella’ | ve (Ahlqv) ripsta ’vilkuttaa silmää’ | va
(Tsv) ripsiä ’väreillä silmissä’ | vi ripsida, ripsutada
’pirskottaa’ | li ripsq ’ravistaa; liikkua; lyödä; vilkuttaa silmää’ (sm > lpIn ripse∞d (Ko Kld) ’ripsiä, pisaroida’).
Samaa deskr.-onomat. alkuperää kuin ripottaa
(ks. tätä).
Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 66 (sm ~ vi; sm > lpIn), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 39 (sm ~ lpKo Kld), Kettunen 1938 LivW
338 (+ li), SKES 1962 808–09 (+ ka ly ve va).

ripsi2 (1899; eri tahoilla murt.) ’kohoraitainen palttinasta johdettu sidos / Rips’
< nr rips < engl ribs id. (mon. sanasta rib ’(kankaan) kohojuova’).

ripsu (Eurén 1860) ’hapsu, rimpsu (etup. paik. Häme ja kaakkmurt.); riekale, rääsy, riepu (paik. Häme); rahtu, hiven (KaakkHäme Kymenl) / Franse,
Troddel, Quaste; Fetzen, Lumpen; Krümel, Stückchen’ ~ ink ripsu ’silmäripsi; kauran helve;
marjaterttu’ | ka ripsu ’rimpsu, hapsu; pitsi; (kauran)
helve; marjaterttu; urpu’ | ly ripVs (mon. ripVsud)
’kauran helve; silmäripsi; hapsu’ | ve rips (mon.
ripsud) ’silmäripsi, -luomi’.
Samaa alkuperää kuin ripsi1, ks. tätä. Vrt. myös
sm murt. ripa (P- ja LaatKarj) ’hapsu, tupsu’ ~ ka ripa id., ripu ’id., riepu, repale; pitsi; roska, törky’ | ly
ve vi ribu id. sekä rimpsu.
SKES 1962 805 (s. v. ripa3; sm ~ ka ly ve vi), 809–10 (sm ripsu ~ ka ly ve).

ripuli (Jusl 1745; yl. et. itämurt.) ’vatsatauti, vetelä
uloste / Durchfall’, rinn. ripakka (etup. Häme),
ripatti (paik. hämmurt. Pohjanm ja PSavo) id. ~ ka
ripuli id. (sm > lpR ripakka id., nr murt. Sm rippel
’itsensä usein likaava lapsi’, rippla ’likatahra’).
Lienevät deskr. sanoja; vrt. ripistä, ripottaa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 377 (lp ~ sm), Vendell 1895 PPOb
303 (nr murt. Sm < sm), Saxén 1895–98 Lånord 210–11, SKES
1962 810 (sm ~ ka (< sm); lpR < sm).

ripustaa ks. riippua.

54 (taiton koevedos)
risa1 (Jusl 1745; et. itämurt. PSm) ’rauhanen; teuraseläimen lihassa t. rasvassa oleva rauhanen, nystyrä t.
rusto; sulamaton eläinrasvan jäte / Drüse; Drüse,
Knoten od. Knorpel im Fleisch od. Fett eines geschlachteten Tieres; nicht schmelzender Rest von
Tierfett’, yhd. kita-, nielurisat ~ ka risa ’rauhanen’
? < sk, vrt. nr bräss ’kateenkorva’, murt. vres(s),
vris, bris ’rauhanen, rauhasia sisältävä liha; poisheitettävä rasvakyhmy teuraseläimen lihassa’, nn murt.
bris id., isl bris ’kateenkorva; vasikan kaulan ja
lavan väliset rauhaset’; sk ehkä osittain < saks, vrt.
ns Bries, Briesel ’kateenkorva; siitä valmistettu
ruoka’.
Hellquist 1939 SEO 108 (ruots sanasta), SKES 1962 810 (sm ~
ka (< sm) lienevät < sk, joka puolestaan ainakin osittain < saks).

risa2 (Eurén 1860; hämmurt., paik. Satak Karj Savo
KSm Pohjanm) ’resu, rääsy, roju; rikkinäinen / Fetzen, Gerümpel; kaputt’, johd. risainen ’rikkinäinen;
sotkuinen’.
Verrattu nr murt. sanoihin ris, riss, res ’repeämä
(vaatteissa, verkossa)’, resa, risa ’purkauma, repeämä, naarmu’, mutta todennäköisemmin samaa onomat.-deskr. alkuperää kuin risahtaa, (ainakin osaksi)
risu (ks. näitä) sekä risoilla, risoa (kaakkmurt.) ’halkeilla, säröillä’ ~ ka risota ’id., repeillä’. Vrt. risoa.
Karsten 1944 FmS 10 463–64 (vrt. nr murt.), SKES 1962 810–11.

risa3 ks. risoa.
risahtaa (Gan 1784; melko yl.) ’rasahtaa / knacken
(intr.)’, ritsahtaa id., risahdella, risahdus ~ ka risahtoa ’risahtaa’, ritVsahtoa ’id., kirskahtaa’, risahus;
vrt. myös ve rizaht5otƒta ’heittää riuskauttaa’.
Onomat. sanoja kuten (ainakin ositt.) risa2 ja risu
(ks. näitä).
Ojansuu 1918 KAÄH 55 (sm ~ ka), SKES 1962 811 (vrt. ve).

riskeerata (AMeurman 1889) ’panna alttiiksi, uskaltaa / riskieren’
< ruots riskera < ransk risquer id.
Koukkunen 1990 488 (sm < ruots < ransk).

riski1 (1892) ’tappionuhka, -vaara / Risiko’
< ruots risk < ransk risque id.
Tunkelo Vir 1910 39–40 (sm < ruots < ransk), Renkonen 1954
Avainsanoja 166, Koukkunen 1990 Atomi 488–89.

riski2 ks. friski.

riskilä (JuslP, Gan 1787; paik. LounSm ja Perämeren rannikko) ’eräs ruokkilintu, Cepphus grylle /
Gryllteiste’, rinn. riskelö, riskilö, risko
luult. < nr grissla, gressla, grissel id. Sm muodot
ovat tällöin metateettisia ja niihin ovat voineet
vaikuttaa koskelo-tyyppiset linnunnimet.
Wiklund Vir 1904 65 (sm ? < ruots), SKES 1962 811–12.

risoa (ark.) ’harmittaa, kiukuttaa / ärgern, wurmen’,
risata
’id.
(paik.
EPohjanm);
hangoitella
(vastaan), riidellä, haastaa riitaa (LounSm Häme ja
ymp.)’, risa (Lönnr 1880; melko laajalti LounSm
Häme) ’riitaisa, häijy’
mahd. < nr vresa ’vääntää; olla vihainen,
juonitella’, vresig ’kiivas, äkäinen; käyrä, ryhmyinen
(puu)’, murt. bris ’kiivas, äkäinen ihminen’, brisig
id. (samaan yhteyteen kuuluu nr murt. s. vresa ’puun
roso’ ja mahd. myös sm risa (murt. harv.) ’oksan
tynkä’).
SKES 1962 811 (s. v. risa3; sm lienee < nr).

rispata (paik. LounSm Häme) ’purkautua, liestyä
(kankaan reuna) / ausfasern’, rispaantua, rispautua
(eri tahoilla murt.) id.
< nr rispa (sig) id.
SKES 1962 812 (sm < nr).

rissa ks. trissa.
rista ’herne’ ks. riista.
risti (Agr; yl.) ’Kreuz’, merk. myös mm. ’vaiva, vastus; risteys’, yhd. ristiriita, ristisana, ansioristi,
johd. risteys, ristikko, risteillä, risteytyä, ks. erikseen
ristiä ~ ink risti | ka risti, rista ’risti; ristinmerkki;
vaiva, vastus; ristikolle ladottu kasa t. pino (halkoja,
pellavia tms.)’, risteys ’risteys’ | ly rist((e) ’risti, ristinmerkki, ristikko’, ristak ’ristikko’ | ve rist (g. -an)
’risti’ | va rissi ’risti’, risikko ’ristikko’ | vi rist (g.
risti) ’risti; vastus’, riste ’risteys’ | li riVst ’risti’ (sm
ka > lpN ris |tâ (Lu In Ko Kld T) ’risti’)
< mven kr¥ıst3u ’risti’, ven krest ’risti; vaiva’ (<
mys krist, christ ’Kristus’ < kr khristós ’voideltu’),
krestítƒ ’ristiä; olla kummina; tehdä ristinmerkki’.
Vrt. kristi.
Europaeus 1782 Käsik 1 (sm ~ ven), Ganander 1787 NFL 2
487 (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 26 (sm < ven), Lönnrot 1854
Enare 248 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 148 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 102 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 220 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 102 (lp < ven), Miklosich 1886 EWSl 144–
45 (ven < mys), Qvigstad 1893 NL 179 (lp < sm), Mikkola
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1894 SUST 8 129–30 (+ ka), Wiklund 1896 SUST 10 47 (lp <
sm < ven), T. I. Itkonen 1943 KV 22 53 (lpKo < ka), Kalima
1952 SlS 149–50, Vasmer 1953 REW 1 661–62, SKES 1962
813–14 (+ ly), E. Itkonen 1968 SKK 504, Plöger 1973 RL
161–62, Häkkinen 1990 MST 63–64, I. & M. Savijärvi 1996
StCarH 7 190–201.

ta < sm), Paasonen 1908 NyK 38 192 (+ tVser), *Wichmann
1912 SM 19 43–46 (+ syrj), Paasonen 1917 Beiträge 49 (lpKo
ehkä < ims), Karsten 1944 FmS 10 443 (< germ *vriSa- ’vääntää’), FUV 1955 54, SKES 1962 814–15 (+ ly), Joki Vir 1962
294–96, Hofstra 1985 OsFiGerm 352 (< germ), Koivulehto Vir
1986 166 (< germ), Sammallahti 1988 UrLang 553 (sm-perm),
UEW 1988 746 (sm lpKo T tVser syrj).

ristiin rastiin ks. rasti.
ristiä (Ljungo 1601; vanh. kirjak. tav. (k)ristitä
(Agr); yl.) ’taufen; bekreutzigen; (die Hände) falten’,
ristiäiset (Sorol 1621) ~ ink ristiä ’ristiä, kastaa’,
ristiäist ’ristiäiset’ | ka ristie ’kastaa, ristiä’, ristieset
’ristiäiset’ | ly riVstƒidä ’kastaa (lapsi); tehdä ristinmerkki’, riVstƒiäiVzed ’ristiäiset’ | ve ristƒtƒa ’ristiä, kastaa’ | va rissiä ’ristiä’, riss5et ’ristiäiset’ | vi ristida
’kastaa, ristiä’, ristsed ’ristiäiset’ | li riVstq ’kastaa,
ristiä’, riVskist ’ristiäiset’.
Johd. sanasta risti, ks. tätä.
Kirjallisuutta s. v. risti.

risu (Agr; yl.) ’kuivunut irrallinen oksa / am Boden
liegender dürrer Zweig’, johd. risukko ~ ka risu ’risu; romu, rähjä’ | ly riVzu ’risu’, riVzuVzik ’risukko’ | ?
ve rizud ’repaleet’ (mahd. osaksi < ven ríza ’messukasukka’) | vi risu ’roska(t), romu(t), risu’ (> li
riz5u ’romu’).
Äänt. syistä lainautuminen sk taholta (vrt. nr ris
’vitsa, risut’, mmr riiss = nn nt ris, mn hrís, kas r‰ıs
id.) on epävarmaa, vaikka ruots pesye lieneekin vaikuttanut sm:een; toisaalta sm > nr murt. Sm risu ’risut; pensaikko; romu’. Ainakin osaksi deskr.-onomat. sanoja, vrt. risahtaa ja risa2.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 2 443
(sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 2 487a (sm ~ vi), Lindström
1859 KeltGerm 63 (sm < ruots), Wessman 1930–32 SO 2 100
(sm > nr murt. Sm), Kettunen 1938 LivW 339 (li < vi), Saareste 1940 EKeel 19 148 (+ ve), SKES 1962 814 (+ ka ly; ? ve
(ainakin osaksi < ven); ?? < sk, mahd. deskr.-onomat.), EEW
1982–83 2504–05.

rita (Finno n. 1580; EPohjanm, laajalti VarsSm Häme Kymenl KSm, paik. ISm) ’kolmiseinäinen loukkupyydys / Fangkiste, -grube’ ~ ka rita ’loukku, sadin’ | ly ve rida id.
= lpKo r(a´tt#e (Kld T) id. (lpN ritta id. < sm) | ?
tVserL lüdq ’(hiiren)loukku’, I lödö, rüdö ’id., linnunpyydys’ | ? syrj ri ’linnunpyydyksessä oleva ansavipu; vinttikaivon vipu’ (äänt. vastaavuudet eivät ole
moitteettomia). — Myös germ alkuperä on
mahdollinen.
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm ~ ve), Qvigstad 1881 Beiträge
102 (sm ~ lp ritta), Setälä 1896 NyK 26 383 (+ ka lpKo; lp rit-

ritari (Ljungo 1601; asiak. 1400-luv., Martti n. 1580
riddari) ’Ritter’, johd. ritarillinen
< vur mmr nr riddare, kmr mn riddari < kas ridder ’ritari’.
Renvall 1826 SSK 2 127 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 188
(< vur mmr kmr mn mt < kas), SKES 1962 815.

ritilä (LönnrLis 1886; PKarj Kain, paik. muuallakin
itämurt.) ’puusäleistä tehty alustana, suojapeitteenä
tms. käytettävä ristikkolevy / Lattenrost’, rinn. ritilo
(PKarj ja ymp.), rikilä (paik. PKarj Kain) id. ~ ka ritilä ’liisteistä tehty reen irtopohja; heinähäkki; ritilä’
| ly rid'il ’reen liistepohja’ | ve rid'eDl, rediDl id.
< osaksi ven murt. redéDl ’isosilmäinen verkko’
(sanasta rédkij ’harva’), osaksi ven rédili ’soimi’.
Vrt. reteli.
Kujola 1944 LyS 355 (ly, vrt. ven (murt.)), Kiparsky 1946 FUF
29 84 (ly < ven murt.), SKES 1962 815 (+ ka ve; < ven murt.,
osaksi < ven), Plöger 1973 RL 162.

ritistä (Gan 1787; et. itämurt. ja ymp.), pritistä
(etup. LounSm) ’ratista, rutista, rätistä / knistern,
knirschen’, ritajaa (JuslP; paik. kaakkmurt.) id., ritinä ~ ka ritissä, ritVsissä ’ritistä, ratista’
? = lpN râttâsit (E U Lu In Ko) ’ratketa
(sauma)’, lp râttât ’ratkoa (saumaa)’. Onomat.
sanoja, vrt. ratista, rätistä sekä risahtaa.
Ojansuu 1918 KAÄH 58 (sm ~ ka), SKES 1962 815.

ritsa (aik. koul., nyk. yl.) ’eräänlainen pieni kumilinko / Schleuder’, rinn. tritsa, stritsa
< nr murt. Sm stritsa id., v:stä stritsa ’kimmota’.
Grönholm 1988 RLT 169 (sm < nr murt. Sm), SAOB 31 1993
S 12721.

ritsahtaa ks. risahtaa.
ritsi ’makuulava’ ks. pritsi.
rituaali ks. riitti.
ritva (Eurén 1860; savmurt. ja ymp.) ’hento lehtipuun oksa / dünner grüner Zweig eines Laubbaumes’, rinn. rihva (osin PKarj), rilva (paik. Häme)
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id., ritvakka (Laat- ja PKarj, paik. EKarj Savo Kain
Ink) ’notkea, norja’ ~ ka ritva ’hento (lehti)puun oksa; kerkkä; helve’, ritvakka ’taipuisa; kulunut,
ränsistynyt’ | vi ritv (g. ridva) ’riuku, vapa’.
VW 3 1888 125 (sm ~ vi), Rytkönen 1940 tm 157–58 (+ ka),
SKES 1962 816.

riuhtoa (Eurén 1860; laajalti murt.) ’tempoa /
reißen, zerren’, riuhtaista ~ ink riuhata ’riuhtaista,
temmata’ | ka riuhata ’temmata, riuhtaista;
tempoilla’, riuhtuo ’riuhtoa, tempoa’ | ly riuhtoda
id., riuhtalta ’tempaista’ | va (Kukk) riuhata
’riuhtaista’, (Tsv) riuhta- ’kiskoa, riuhtaista’, riuhto’kiskoa, nykiä’.
Deskr. sanoja. Vrt. reuhata.
SKES 1962 816 (sm ~ ka ly va).

riuku1 (Martti n. 1580; yl.) ’ohuehko karsittu puu,
salko / (lange) Holzstange’ ~ ink ka va riuku | vi
murt. riug id.
Esitetty germ alkuperä on epävarma.
Ahlqvist 1856 WotGr 148 (sm ~ va), Ariste 1956 EREA 15 (+
vi murt.), SKES 1962 816 (+ ka), Nikkilä 1987 SFU 23 238 (?
< kgerm *Sr5ug5on / *Sreug5on).

riuku2

(paik. Peräp Länsip Ruija) ’(nuorehko) eisaamelainen nainen (saamelaisen kannalta katsoen) /
(jüngere) nichtlappische Frau (aus lappischer Sicht)’
< lp riw |go id. < sk, vrt. mn r/ygr ’nainen, emäntä’.
Qvigstad 1893 NL 267 (lp < sk), E. Itkonen Vir 1938 503.

riuna (Gan 1787; kaakkmurt., paik. savmurt.) ’10
kopeekan kolikko; vanha venäläinen raha; pikkuraha
/ 10-Kopeken-Münze; alte russische Geldeinheit;
Kleingeld’ ~ ink kriuna ’10 kopeekkaa’ | ka kriuna
’id.; hopearaha’
< ven grívna ’10 kopeekan kolikko’.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Akiander Suomi
1845 319 (+ ka), Mikkola 1894 SUST 8 109–10, Kalima 1952
SlS 150, SKES 1962 816, Nirvi 1971 InkS 207 (ink < ven),
Plöger 1973 RL 162–63.

riusa (Kal, Eurén 1860; Karj Savo Kain Ink) ’kaksiosainen varsta / Dreschflegel’, rinn. riuska (Gan
1787; KarjKann, paik. KaakkHäme ja ymp.) id. ~ ka
priusa ’varsta’ | ve priuz id.
< ven murt. priúz ’varsta’, prívuz, privúz, príguz,
prívza jne. ’id.; varstan kieli’. — Sm murt. riutta (EKarj KarjKann ESavo, paik. PSavo Kain) ’varsta’
ehkä kontam. sanoista riusa ja vartta.

Lönnrot 1880 SRS 2 251 (sm riuska < ven), Kalima Vir 1909
86–87 (sm < ven), Kalima 1915 OLR 80 (sm ka < ven), Kalima
1952 SlS 150–51, SKES 1962 816–17 (+ ve), Pulkkinen Vir
1963 94–95 (riutta kontam.), Plöger 1973 RL 163.

riuska (Lönnr 1880; etup. Satak EPohjanm Häme
KaakkSm) ’reipas, ripeä / tüchtig, flink’, riuskas
(paik. VarsSm) id.
Kuulunee sanan ripeä yhteyteen, ks. tätä.
SKES 1962 817, Nikkilä 1981 Sananj 23 66.

riutta (1683; VarsSm, paik. KaakkSm, muualta hajat.) ’pitkähkö, osittain vedenalainen rantakivikko,
särkkä / Riff’, murt. myös ’kivikko(inen maa), kiviröykkiö (Kymenl Kaakk- ja PäijHäme sekä ymp.,
osin Satak VarsSm); jyrkkä kalliorinne t. kieleke
(Peräp, paik. Länsip LaatKarj ja ymp.); ryteikkö (et.
KSm ja ymp.)’ ~ ka riuhta, riutta ’jyrkkärinteinen
kallio t. mäki; jyrkänne’ (sm ka > lpIn rihte (Ko Kld)
’tunturin t. vaaran jyrkkä rinne’)
< germ (ksk), vrt. mn grjót ’kivi’, nn grjot
’kivikko tunturissa; rantakivikko; kivikkoranta jne.’,
mr gryt ’kivi, sora’, nr gryt ’(pesä)onkalo;
kiviröykkiö, louhikko’.
Thomsen 1869 GSI 144 (sm < mn), T. I. Itkonen 1928 SUST
58 39 (lpKo Kld < sm < germ), Hellquist 1939 SEO 304–05
(ruots sanasta), E. Itkonen Vir 1959 309 (lpIn < sm), Vries
1961 AnEW 190, SKES 1962 817 (+ ka), Hofstra 1985 OsFiGerm 45.

riutua (Hemm 1605; laajalti murt.) ’heiketä vähitellen, voipua, kuihtua; rappeutua; hiipua / schwächer
werden, dahinsiechen, welken; verfallen; erlöschen’,
riuduttaa (1683) ~ ka riutuo ’jäähtyä (uuni), hiipua
(hiillos); uupua, väsyä; riutua, rappeutua’
?? < sk, vrt. mn Srjóta ’lakata, puuttua,
epäonnistua’, nn murt. trjota ’lakata, puuttua’, mr
Sryta, nr tryta ’puuttua, olla vailla’.
Saxén 1896 Lisiä 14 (sm < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 440 (?
< sk), SKES 1962 817–18 (+ ka; ?? < sk).

rivakka (Gan 1787; laajalti murt., ei Verml Ink)
’reipas, toimelias, joutuisa / tüchtig, geschäftig,
hurtig’, rivakas (paik. LounSm Häme), riivakka
(paik. PSavo PKarj), ripakka (hajat.) id. ~ ka
rivakka, ripakka id. | ? vi (Wied) ripakas ’vilkas,
puuhakas’ (sm kaiketi > lpR rippak ’kyvykäs, ripeä’).
Kuuluvat sanan ripeä yhteyteen (ks. tätä).
VW 3 1888 145 (sm ~ vi), SKES 1962 818 (+ ka (? < sm); ei
vi), Nikkilä 1981 Sananj 23 65–66 (myös vi).
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rive (laajalti itämurt., paik. hämmurt.) ’tilke / Dichtungsmaterial’, rinn. rivi (paik. KaakkHäme EKarj ja
ymp.), riivi (paik. Häme KPPohjanm PSm), triivi
(Lönnr 1880; LounSm LUus EPohjanm Länsip, osin
KPohjanm Peräp) id., rivetä (laajalti itämurt.), rivitä
(et. kaakkmurt.) ’tilkitä’ ~ ka rivetä id. (sm (t)riivit
> kaP triiviet, lpIn riijvih ’tilkkeet’)
< ruots murt. driv ’tilke’ (= nr drev id.).
Neuhaus 1908 Sprachlehre 154 (sm < ruots), SKES 1962 818
(sm ~ (>) ka; < ruots murt.), LpIn 3 1989 34 (lpIn < sm).

rivi (Raam 1642; yl.; merk. ’kirjain-, sanarivi’ OVS
1830) ’Reihe; Zeile’, murt. (Satak ja ymp.) myös
mm.
’useahuoneinen
(asuin)rakennus’,
ripi
(VarsSm; anal. muoto) ’rivi; useahuoneinen
asuinrakennus’, rivistö ~ ka rivi ’rivi, jono’ (< sm) |
vi rivi ’rivi, jono, rivistö (< sm); (murt.) verkkorivi’.
Mahd. samaa lähtöä on sm rivi (Lönnr 1880;
kaakkmurt.) ’särkkä, riutta’ ~ ink rivi id. | ka rivi
’laituri’ < nr murt. Sm riv, nr rev ’riutta, särkkä’,
jolloin tämä merkitys olisi alkuperäisempi.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 154 (sm < germ riga), Öhmann
1924 NphM 25 3 (? < germ *r‰ıhw-), Nissilä 1939 VuoksenPn
68–69 (sm ’riutta’, vrt. ven griva ’harja, harju’, ruots ref), Karsten 1944 FmS 10 465 (sm ’riutta’ < ruots), SKES 1962 819 (+
ka (< sm) vi murt. (mahd. < sm); tuskin < germ; mahd. sama
kuin rivi2 ’riutta’), Rätsep 1976 KjK 19 215 (vi < sm).

rivo ’säädytön, rietas (Hemm 1605; yl.); ruma
(LounSm) / unanständig, obszön; häßlich’, paik.
murt. myös ’ilkeä, häijy; pahankurinen’, rio (osin
VarsSm) ’ruma’, rijo ’id. (paik. VarsSm); häijy, heittiö (paik. PäijHäme ESavo)’, riivo (paik. PSm) ’rietas; ilkeä’, rivastaa (paik. LounSm) ’roskata, liata’,
rivostaa (paik. LounSm Häme) ’id.; rumentaa’, rivous ? ~ vi rive ’likainen, saastainen, ryvettynyt;
rivo’, (Wied) rivetada ’liata, turmella’, reo ’pahus’,
reostada ’liata, saastuttaa’, rõve ’rivo, säädytön’.
Vrt. myös rietas (s. v. rietta) ja rypeä.
SKES 1962 819–20 (sm, vrt. vi), EEW 1982–83 2507–08,
2581.

robotti (1932; 1924 roboteri; kirjak.) ’ihmistyötä
korvaava automaattilaite, »koneihminen» / Roboter’
< tVsek robot id. (vrt. myös ns Robot(er), engl nr
jne. robot id.) sanasta robota ’(pakko)työ, päivätyö,
raadanta’, robotiti ’raataa’ (= ven rabótatƒ, murt. robotatƒ ’työskennellä’). TVsekkiläisen kirjailijan Karel
BCapekin näytelmäänsä v. 1920 sepittämä sana.
ITS 11 1936 206 (sm < tVsek), Koukkunen 1990 Atomi 489–91.

rohdin (Agr »roctimen neuchte»; laajalti länsimurt.,
paik. KSm PSavo Kain), ruohdin (kaakkmurt. PKarj
ESavo Verml) ’pellavasta häkilöitäessä t.
harjattaessa irtautuva karkea kuituaines / Werg’,
r(u)ohtiminen, rohtia (paik. Kymenl PäijHäme)
’erottaa siemenkodat pellavasta, rohkia’ ~ ink
r5ohtimet ’rohtimet’, rohtƒimet ’huonot, päistärikkäät
pellavat’ | ka ruohin ’rohdin; kerran harjatut pellavat
t. hamput’, ruohtimine ’rohtiminen’, ruohintoa,
ruohtie ’häkilöidä pellavat t. hamput ensimmäisen
kerran’ | ly ruohtƒim ’rohdin’ | ve rohtim id. | va
(Kukk) r5ohtƒ/simine ’rohtiminen, rohdin-’ (< ink) | vi
(koillmurt., < sm) rohtada ’rohkia’ (sm > lpN murt.
rot |timâk (Kld) ’rohtimet’).
Vrt. rohka1.
Kettunen 1922 LVeHA 1 93 (sm ~ ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 738 (lpN < sm), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpKld <
sm), SKES 1962 820 (+ ka ly vi murt. (? < sm)), T. Itkonen Vir
1987 172 (+ ink (> va Kukk)).

rohista ’rahista (Kal, Eurén 1860; eri tahoilla murt.);
rähistä, räyhätä (paik. savmurt. ja ymp.) / rasseln,
krachen; Radau machen, lärmen’, krohista (laajalti
LounSm) ’rahista’, (k)rohina ~ ka rohissa ’roihuta
(tuli); nauraa t. puhua rämäkästi t. karkealla äänellä’
| vi murt. (Wied) rõhiseda ’röhiä, köhiä’.
Onomat. sanoja, vrt. rahista, röhistä.
Saukkonen 1975 CTIFU 359 (sm ~ ka vi; vrt. röhistä), EEW
1982–83 2569.

rohjeta ks. rohkea.
rohka1 (JuslP, Gan 1787; Häme Kymenl, osin VarsSm), ruohka (Karj Savo, osin KSm) ’pellavan t.
hampun siemenkotien riipimiseen käytettävä
työväline / Hechel’, rohkia (Häme Kymenl, osin
VarsSm ja ymp.) ’erottaa pellavan t. hampun
siemenkodat
rohkassa’, rohkata (paik. Häme),
ruohkata (Karj Savo, osin KSm) id. ~ (>) vi murt.
rohata, rohkada id.
< ruots stråke (murt. mm. stroka, struka) merk.
mm. ’rohka’, stråka ’rohkia’. Sm sanan äänneasussa
on ilm. s. v. rohdin main. sanojen vaikutusta.
*Vilkuna Vir 1933 390–95 (sm ~ vi murt. < ruots), Manninen
Vir 1934 238–43, SKES 1962 820–21 (vi < sm).

rohka2 ’huokoinen, hauras, murea, laho (VarsSm);
rupi, ihottuma (paik. KSm Peräp) / porös, spröde,
mürbe, morsch; Schorf, Ausschlag’, yhd. rohkamarja (Gan 1787), rohkomarja (Jusl 1745) ’raakile’,
johd. rohkala (paik. VarsSm) id. ~ ka ruohka ’raaka,
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kypsymätön; huonosti poltettu t. kynnetty (kaski t.
pelto); hauras’, ruohkie ’hauras’ | ly ruohk((e) ’raaka,
kypsymätön’ | ve rohk (g. -un) ’raaka (marja); kuohkea, pehmeä, tuuhea’ | viE rõhk (g. rõha) ’kostea,
puoliraaka, kypsymätön, happamaton’, rõhke id.
(ims > ven murt. rohkáVc ’marjanraakile’)
? = tVser raVska ’hauras’, rotVska id. | votj dVz{iVz id. |
syrj r{iVs ’hauras; löyhä’, raVs(k{id) ’kuohkea, hauras,
murea’, r{iVsk{id, r(eVsk{id ’id.; lahea’, r{iVz ’laho, haurastunut’ | unk (vanh. kiel.) roshad ’surkastua, kuihtua;
lahota’. — Etäsukuk. sanoissa on äänt. epäsäännöllisyyttä, mikä voi selittyä sanan affektisesta
luonteesta.
Pogodin 1904 Severnorussk 56 (ven murt. < sm), Kalima 1915
OLR 205–06 (+ ka ly), Wichmann 1923–24 FUF 16 203 (ka
ruohka ~ tVser syrj), Toivonen 1928 FUF 19 86 (ka ~ tVser syrj),
Kettunen 1940 SmMurt 3 86 (+ ve), SKES 1962 821 (+ vi; yhteys syrj:iin satunnainen), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 244
(sm ka ve ~ syrj r(eVsk{id), TESz 3 1976 446 (sm ? ~ tVser votj syrj
unk; alkuperä epävarma), MSzFE 1978 538, UEW 1988 426–
27, 746, EWUng 1995 1283, Koponen 1998 SUST 230 161.

rohkea (Agr; yl.) ’uskalias, arkailematon; runsas,
reilu / mutig, kühn; (als Mengenangabe) (sehr) viel,
reichlich, gut’,
adv. rohkeasti ’arkailematta;
runsaasti’, yhd. uhkarohkea, johd. rohkeus,
rohkaista, rohkaistua, rohjeta ~ ink rohkia ’rohkea,
julkea; runsas’ | ka rohkie ’rohkea, reipas; hanakka;
runsas’, rohketa ’uskaltaa, rohjeta’ (vrt. myös
ruohkie ’uskaltaa, rohjeta’, ruohku ’rohkeus’) | va
rohk(ea ’rohkea’, komp. rohkiap ’enempi, enemmän’,
r(ehg®a ’hyvin, kovin’ | vi rohke ’runsas, lukuisa’,
komp. rohkem ’enempi, enemmän’ (sm > lpN
roak |kâd (Lu In Ko) ’rohkea’)
? < mn rPosk-r ’rohkea, reipas, kunnollinen’, isl
röskur ’reipas, nopea’ (germ *wraskwa-, jota myös
on pidetty sanan mahd. originaalina). — Vrt. myös
rohtia1, jonka kannan abstrahoitumasta sana voi olla
lähtöisin. — Sana voisi hyvin olla myös samaa
deskr. lähtöä kuin rohka2 (ks. tätä), varsinkin jos sanan alkuperäisempi merkitys on ’runsas’; merkityksen kehitys olisi tällöin ’rapea, kuohkea’ > ’runsas’.
Huom. myös sm murt. (etup. Häme PSatak) rohea
’runsas, reilu, riuska, arkailematon; hauras, murea’,
roheva (JuslP, Gan 1787; paik. murt.) ’rehevä, roteva, riuska, runsas’ sekä (Renv 1826) rahkea ’raisu,
reima’. Vrt. rohtia1.
Castrén 1844 EGS 43 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 148 (+
va vi), Budenz 1873 NyK 10 31 (sm ~ tVser raVskada ’voimakas,
vakaa’), Budenz 1886–87 NyK 20 287 (sm ~ syrj r{iVsk{id, ks.
rohka2), VW 3 1888 135–36, Neuhaus 1908 Sprachlehre 154
(sm < mn rPoskr), Lagercrantz 1939 LpWsch 740 (lp < sm),
Rytkönen 1940 tm 166–67, SKES 1962 821–22 (+ ka), *Nikki-

lä 1981 Sananj 23 76 (ims < kgerm t. ksk), Hofstra 1985 OsFiGerm 29 (< kgerm t. mn).

rohmu (Lönnr 1880 ’lurjus’; laajalti itämurt. Pohjanm) ’ahnehtiva; karkeatekoinen, iso / gierig; ungeschlacht, groß’, rohmuta, rohmia ’ahnehtia, haalia itselleen’, rinn. rohmo (paik. länsimurt.), rohmakka
’karkeatekoinen, iso (osin VarsSm); reipas, rivakka,
riski (paik. savmurt. ja ymp.)’ ~ vi rohmakas ’karkea; huolimaton’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät lähinnä sanan romu
yhteyteen, vrt. lisäksi ryhmy, kontam.-lähteitä myös
s. v. ahma1, kahmata.
VW 3 1888 134 (rohmu ~ ryhmy), Äimä 1919 SUST 45 54 (sm
~ vi), Rytkönen 1940 tm 161–63, 176, SKES 1962 821–22 (vrt.
myös krohmia ’kahmia’ jne. sekä ka krohnie ’ahmia, hotkia’).

rohtia1 (Alm 1783; Kymenl, osin EKarj) ’rohjeta,
tohtia / Mut haben, wagen’ ~ ink r5ohtia id. | ka
ruohtie ’uskaltaa, rohjeta, kehdata; hennoa, raaskia;
malttaa’ | ly ruohtƒida ’rohjeta, tohtia’ | ve rohtƒtƒä,
rohtta | va (Kukk) rohtƒ/sia id.
= lpN ros |tit ’uskaltautua’, N roas |tel (In) ’uskalias, rohkea, aikaansaapa’. Vrt. rohkea.
Setälä 1891 NKP 31 (rohtia kontam. rohjeta + tohtia), Ojansuu
Vir 1904 16 (+ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 670 (+ ve), SKES
1962 822 (+ ly lp; tuskin kontam., ellei samanlaista oletettava
myös lapissa), T. Itkonen Vir 1983 361.

rohtia2 ks. rohdin.
rohto (JuslP, Gan 1787; yl. muualla paitsi VarsSm
Verml) ’lääke / Arznei’, vanh. kiel. ja murt.
myös ’rikkaruoho; lääkekasvi, yrtti; rehu’, rinn.
rohtu (Laat- ja PKarj) ’rohto’, johd. rohdos ~ ka (<
sm) rohto, rohtu ’lääke, rohto’ | vi roht (g. rohu)
’yrtti’.
Todennäk. sanan ruoho yhteyteen kuuluva johdos. Myös ieur alkuperää on esitetty.
Ganander 1787 NFL 2 490 (sm ~ vi rohi ’ruoho’), VW 3 1888
113 (rohto ~ ruoho), Ojansuu 1916 SKTT 178 (sm < vi), SKES
1962 822 (+ ka; ♦ ruoho), S. Aalto Vir 1970 35–37 (♦ ruoho), T. Itkonen Vir 1987 191 (ka varmaankin < sm), Koivulehto 1999 Poluilla 213 (< ieur t. esigerm *ghróH-to-, vrt. mn
gro“-r ’kasvi, kasvu; yrtti’, nr grod ’itu’).

rohtua (Gan 1787; länsimurt.) ’ahavoitua, tulla
ihottumaan / aufspringen, rissig, wund, rot
werden (Haut)’, rinn. ruohtua (itämurt.) ’rohtua,
ahavoitua; tarttua (tauti)’, ruotua (Satak PHäme)
’sierettyä, pinttyä (iho)’, johd. rohtuma (Alm
1765) ~ ka (< sm) ruohtuo ’rohtua’.
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Johd. sanasta ruoho (ks. tätä); vrt. myös sm rohtua (vanh., Jusl 1745), vi rohtuda ’ruohottua’.
Sana on alkuaan voinut tarkoittaa taudin t. ihottuman
tarttumista maasta (ruohosta), vrt. myös maanviha
’ihottuma’, jonka jälkiosa on samaa kantaa kuin
vihanta ja vihreä (ks. näitä). Ks. myös rohto, ryhtyä.

Deskr. sanoja, jotka kuuluvat s. v. rojahtaa main.
sanojen yhteyteen. Vrt. lisäksi loikkua1, loikare, loikoa ja näiden yhteydessä main. sanat.
VW 3 1888 110, SKES 1962 823 (sm roikale ~ ka).

roihu (Lönnr 1880; melko yl., ei LounSm Verml
Ink) ’liekki, nuotio, kokko / Lohe, (großes) Feuer’,
roihuta, roihahtaa ~ ka roihuta ’roihuta, loimuta’.
Deskr.-luonteisia sanoja; vrt. loimuta, soihtu.

roima (JuslP, Renv 1826; melko yl., ei Verml Ink)
’reilu, reipas; iso; runsas / tüchtig; groß; reichlich’,
yhd. roimahousu(t) ’pitkät housut (Jusl 1745), suuret, väljät housut (paik. länsimurt.)’, roimakka (savmurt., osin LaatKarj KPPohjanm) ’ripeä, vahva, työteliäs; iso’ ~ (sm ? >) ka roimakka ’reipas, vahva’.
Deskr.-luonteinen sana, jossa mahd. vaikutusta
sanoista rohkea, reima (ks. näitä). Vrt. roimia.

SKES 1962 822–23.

Rytkönen 1940 tm 167, SKES 1962 824 (sm ? > ka).

roikaa (Gan 1783 »hännän roikamoisen» ’läiskeen’
tms.; eri tahoilla häm- ja savmurt.) ’kaikua, raikua
/ schallen, tönen’, roikua (hämmurt., paik.
KaakkSm Pohjanm) id., rojakka (harv. savmurt.)
’meteli, metakka; pauke, ryske’, rojottaa (harv.
savmurt.) ’laulaa kovaa’ ~ ka roikoa ’roikaa, raikaa’,
rojakka ’melu, meteli’, rojakko, -a ’kaikuva, kova
(ääni); kovaääninen (ihminen)’ | vi murt. roiga-,
(Wied) roikada ’röhkiä’.
Onomat. sanoja (vrt. raikua); yhtymäkohtia myös
s. v. rojahtaa main. sanoihin; vrt. lisäksi roinata
(Gan 1787; LounSm, osin Häme) ’huutaa,
metelöidä; parkua, mylviä’.

roimia (Eurén 1860; laajalti häm-, sav- ja kaakkmurt.) ’lyödä, hutkia, paiskoa / schlagen, schmeißen’, roimata, roimaista ’lyödä, paiskata, sivaltaa’,
roimahtaa (Gan 1783) ~ ink roimata ’lyödä, roimia’
| ka roimie, roimata ’lyödä, läimäyttää, sivaltaa’, roimuttoa ’läimiä, huitoa’ | ve roimutada ’jyskyttää
ovea’ | va (Tsv) roima- ’läimäyttää’ | vi roima-,
roimi- (koillmurt., luult. < sm) ’roimia, piestä’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu myös sm
roivia, roivata (PSm) ’heittää, paiskata; lyödä’ (>
lpN roai |vât ’lyödä kovasti’) ~ ink roivata ’lyödä’ |
va (Tsv) roiva- ’heiluttaa; hakata, läimiä’. Vrt.
rojahtaa ja roima.

SKES 1962 823 (sm ~ vi), 825–26 (s. v. rojahtaa; sm rojakka,
roju ~ ka), EEW 1982–83 1218–19.

VW 3 1888 87 (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST 10 194 (sm roivata ~ lp), Rytkönen 1940 tm 167–68 (+ ve), SKES 1962 824
(roimia; + ka), 825 (+ va; roivata > lp).

Kannisto 1897 Suomi 3:14 66 (ruotua ? ~ r(u)ohtua), *S. Aalto
Vir 1970 28–34 (♦ ruoho; ka < sm), T. Itkonen Vir 1987 191.

roikale ks. roikkua.
roina ks. roju.
roikka (LönnrLis 1886; laajalti murt.) ’työryhmä;
joukko / Gruppe (von Arbeitern)’, troikka (VarsSm
Satak) ’joukko’, yhd. topparoikka ’rautatien rakennusporukka’ (sm > nr murt. Sm rojkko ’työryhmä’)
< ven trójka ’kolmivaljakko’; tästä erikseen > sm
murt. (paik. KarjKann) roikka ’venäläinen kolmivaljakko’ ja kirjak. troikka (Lönnr 1880) id.
Lönnrot 1880 SRS 2 725 (sm < ven), Wessman 1930–32 SO 2
103 (sm > nr murt.), SKES 1962 823 (ven myös > ka ly ve
’kolmivaljakko’), Plöger 1973 RL 207–08, Koivulehto Vir
1981 203.

roikkua (1723; laajalti murt.) ’riippua / hängen,
baumeln’, roikottaa, roikuttaa; roikka ’pitkä jono;
riippuva esine’, roikale (Jusl 1745) ’pitkä, veltto t.
makaileva (ihminen)’ ~ ka roikaleh ’pitkä olento t.
esine, roikale’.

roippeet ks. roju.
roisi (eri tahoilla murt.) ’karkea, siivoton, rivo /
grob, unanständig’ (> nr murt. Sm rojsiger ’siivoton,
rivo’, rojsa ’metelöidä’).
Alkuperä epäselvä. Voi kuulua s. v. roju main.
sanojen yhteyteen (esim. roiskeet ’jätteet’); ks. myös
roisto.
SKES 1962 824 (s. v. roiska2; ~ roiska, roiskeet ’jätteet’).

roiskua (Gan 1787; laajalti murt.) ’spritzen (intr.)’,
roiskuttaa, roiske, roiskis; roiskia ’roiskuttaa vettä;
hutkia (piiskalla)’, roiska (LUus, paik. muuallakin
länsimurt.)
’vitsa, raippa, risu’,
roiskahtaa
’loiskahtaa; mätkähtää pitkälleen, kaatua’ ~ ink
roisk®a: sJüp roisk®a ’syö ahnaasti’ | ka roiskata
’roiskuttaa; lyödä, läimäyttää’, roiskuo ’roiskua,
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loiskua’,
roiskuttoa
’roiskuttaa,
loiskuttaa;
huiskuttaa, heiluttaa; puistella’ | li ruoiskq ’piestä’,
r5uoiska ’raippa’ (sm > nr murt. Sm rojsk(a)
’rojahtaa; pamauttaa, läimäyttää’).
Deskr. sanoja, vrt. rojahtaa, ruisku, räiskyä (s. v.
räiskää), loiskua.
Mikkola 1894 SUST 8 158 (sm roiska ’vitsa’ ~ li), Wessman
1930–32 SO 2 104 (nr murt. Sm < sm), Kettunen 1938 LivW
348, SKES 1962 824 (+ ka; erikseen sm roiska ’vitsa’ ~ li).

roisto (Gan 1787; yl.) ’Schurke, Halunke’, murt.
myös ’pitkä mies’, vanhimmat esiintymät yhd. maaroisto (Gan) ’maankiertäjä’ ~ ka roisto ’roisto, lurjus, vetelys; pitkä, laiha ihminen’ | vi (Wied) roist
(g. -u) ’kelvoton ihminen; haukkumasana’.
Vanhin merk. sm:ssa (Jusl 1745; paik. lounja kaakkmurt.) on ’roska’, samoin vi (Wied) roist
’roska, lika’; tämä kuuluu s. v. roju mainittujen äänt.
läheisten sanojen (roippeet, roiskeet, roi(h)na)
yhteyteen. Merk:n kehitys siten ’roska, jäte’ >
’kelvoton’ > ’roisto, maankiertäjä’; selvä yhteys
(’pitkä mies’) on myös roikale sanan kautta toiseen
deskr. pesyeeseen (roikkua, rojahtaa jne.).
Ganander 1787 NFL 2 491a (sm ~ vi; vrt. roju), Saxén 1895–
98 Lånord 211 (sm > nr murt. Sm rojst ’roska; lurjus’), Wiklund 1896 SUST 10 217 (sm ~ lp roai |ste ’roska(t)’), SKES
1962 824–25 (+ ka; deskr.).

roitto (paik. KaakkSm Ink) ’roska; repale, rääsy
/ Abfall; Fetzen, Lumpen’, rinn. roitti (Lönnr 1880)
’roju, roska’, roittu (paik. KaakkSm Ink), roito (Peräp Länsip) id. ~ ink roitto ’roska’ | ka roitto ’teuraseläimen sisäelimet; rohdin, tappura’ | va roittu
’roju, roska’ | vi roid (g. roiu) ’karkea sora, pöly,
lika’, roidus ’roisto, lurjus’.
Deskr. sana, vrt. roju, roisto.
SKES 1962 825 (sm ~ ka vi; deskr.), Koponen 1998 SUST 230
159.

roivas (1793; et. Savo Karj Ink) ’hamppu- t. pellavakimppu, -lyhde, -kupo / Hanf- od. Flachsbündel, garbe’, rinn. roivajas (Alm 1749; Kain, osin PKarj),
roivaus (Savo) ~ ink roivas ’pellavasitoma’ | ka roivas ’hamppu- t. pellavakimppu t. lyhde (3–10 pivoa
pellavia t. 4–5 pivoa hamppuja)’, roivahaine ’pieni
roivas’ | ly ve roivaz ’pellavakimppu’ | va roivaz
’pellavakupo’ | vi rõivas (mon. rõivad ) ’vaate’ (ims
> lpN ruoiv#es (Lu In Ko Kld T) ’(niputettu)
hamppu; roivas, kuontalo’).
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 105 (sm ~ lp), Ahlqvist 1877 SKR
107 (+ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 103 (lp < sm), Kettunen

1922 LVeHA 2 11 (ve ~ vi), Saareste 1924 LVEM 159 (sm ~
ve vi), SKES 1962 825 (+ ka ly va).

roivata ks. roimia.
rojahtaa (Jusl 1745; yl.) ’kaatua, heittäytyä pitkälleen / (der Länge nach) hinfallen’, rojottaa ’maata
pitkällään’, rojauttaa ’lyödä kumoon, paiskata’ ~ ka
rojahtoa(kseh) ’rysähtää; rojahtaa, mätkähtää’,
rojottoa ’maata pitkänään, rojottaa’ | vi koillmurt.
rojatada ’kaatua, rojahtaa’ (todennäk. < sm).
Deskr. sanoja,
joilla on yhtymäkohtia
toisaalta merk:n ’pitkä’ kautta sanoihin loikoa ja
soikea sekä sojottaa (ks. sojo) ja toisaalta myös
onomat. pesyeeseen s. v. roikaa. V:n rojahtaa
yhteyteen kuuluu myös roikkua (ks. tätä) sekä ilm.
lisäksi roikaista (paik. murt.) ’iskeä, paiskata, heittää
rojauttaa’, roitia, roidella (Lönnr 1880) ’piiskata,
antaa selkään’ ja roimia (ks. tätä).
SKES 1962 825–26 (sm ~ ka vi; myös s. v. roikaa main. sanoja).

roju (Gan 1787; melko yl., ei Verml) ’(tarpeeton) tavara, kama, roska / unnützes Zeug, Krempel, Abfall’, vanh. sanak. (Gan; Jusl 1745 rojo) myös ’roisto’, yhd. korpiroju ’pontikka’, rojakka (etup. savmurt.) ’roju, roska’, rojeikko (paik. itämurt.) ’ryteikkö’ ~ ? ink roju: rojuilma ’rajuilma’, rojukas ’sateinen, tuulinen ja myrskyinen (ilma)’, rojust®a
’myrskytä; riehua (humalainen)’ | ka roju ’romu,
roju’,
rojeikko
’yli-ikäinen,
kasvukykynsä
menettänyt metsä; murto, ryteikkö’ | va roju, r(eju
’rikka, roska’ | vi (Wied) roju ’mädäntynyt, laho’.
Deskr. sana, jonka yhteyteen liittyy lukuisia merkitykseltään ja äänt. läheisiä sanoja kuten roina (Eurén 1860), roihna ’tarpeeton tavara’, roineet (Westh,
Martti n. 1580), roippeet ’jätteet, rippeet’, roipeet,
roiveet, roismeet, roiskeet id. (vrt. myös vi roided id.
sekä roisk (g. roisu) ’mätä, laho’, E rõibe(h) ’raato’).
Ks. myös rojahtaa, roisto, roitto sekä s. v. raja2
main. sanoja.
Ahlqvist 1856 WotGr 149 (sm ~ va), VW 3 1888 91 (+ vi),
Kettunen 1952 KV 32 108 (rojo, rojisko, vi roist jne.), SKES
1962 826–87 (+ ka; deskr.), EEW 1982–83 2391–92 (s. v. raibe), Nikkilä 1998 FFL 21 91.

roka (itämurt., osin Häme Pohjanm), troka (LounSm, osin Pohjanm Peräp Länsip; As 1756 violinstråkat) ’viulun jousi / Geigenbogen’
< nr stråke id. (samaa kantaa kuin v. stryka ’sivellä’).
K. Krohn 1928 FFC 75 161 (sm < nr), SKES 1962 827.
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rokahtaa ks. rokko.
rokka (Jusl 1745; itämurt. Kymenl EKPohjanm,
osin Häme) ’(sakea) keitto / (dicke) Suppe’, murt.
(Savo, osin KSm Karj) myös ’herne, papu’, yhd.
herne-, papurokka, mykyrokka ~ ink rokka ’kaalikeitto’ | ka rokka ’(suurustettu) keitto’ (herneh-, kala-, marja-, nakris-, suurimarokka jne.) | ly rok(k(e)
’keitto’ (kala-, liha-, hernehr.) | ve rok ’(sakea) hernekeitto’ | va rokka ’kaalikeitto’ | vi rokk (g. roka)
’karjan ape; jauhovelli, -keitto’ | li rok (mon. rok5ud)
’keitto, puuro’
= vogL ragt (mon.) ’sakka, joka syntyy rasvaa
keitettäessä (ja syödään)’ | ostjI rok ’kalan rasvoista
ja suolista (mätipusseista) keitetty leivän suurus’, E
rox ’keitetty rasva’ (> slk roq ’rasvan sakka’). —
Sanalla on myös etuvok. variantti, jota edustavat votj
dVzuk, syrj rok ’puuro’, vogE räktƒ/sqk, P w5oj-rak ’rasvan sakka’, ostjI E räk ’jauho’ (ostjE r3ok, ruk, P r3ak
’rasvan sakka’ < syrj).
Sjögren 1828 GS 1 439 (sm ~ syrj), Ahrens 1843 GrEhstn 126
(sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 94 (+ ostj rak), Ahlqvist 1856
WotGr 149 (+ va), Setälä 1900 SUSA 17:4 15 (sm ~ votj syrj),
Kalima 1915 OLR 204 (+ ka; ims > ven murt. rókka; syrj > ven
rok), Paasonen & Donner 1926 OstjW 200 (sm ~ ostjE räk),
Kettunen 1938 LivW 342 (+ li), Steinitz 1944 FgrVok 48 (~
ostj rok, rox), Toivonen 1949–51 FUF 30 342–43 (+ ly; kaksi
eri sanuetta), FUV 1955 111 (sm ~ ostj rok), SKES 1962 827–
28 (+ ve; kaksi sanuetta), Liimola 1972 FUF 39 266 (vog
sanoista), FUV2 1977 125, DEWOS 1984 1265, UEW 1988
421 (votj syrj ~ vog w5oj-rak, ostj räk), 425 (sm vi ~ vog ragt,
ostj rok).

rokki (1732; eri tahoilla murt.) ’takki; (naisen)
puku, leninki; (lapsen) mekko / Mantel;
(Frauen)tracht, Kleid; Kinderhemdchen’
< nr rock ’takki, nuttu; (vanh.) leninki’ < kas
rock (ns Rock) id., jonka kgerm muodosta on peräisin sana rukka2, ks. tätä.
Hellquist 1939 SEO 841 (ruots sanasta), SKES 1962 828 (sm <
nr).

rokko (Haartman 1759; yl.) ’rokkotauti; rakko, rakkula; rokkotaudin nostama näppylä / Hautsymptome
verursachende Krankheiten: Pocken, Masern, Scharlach, Windpocken, Röteln; Bläschen, Pustel, Pocke’,
yhd. iso-, tuhka-, tuli-, vesirokko, rokonarpi, johd.
rokottaa, rokote; rokahtaa, rokahtua ’nousta rakkuloille, ruvettua, rohtua; irtoilla (esim. maali, leivän
kuori paistettaessa)’, rokama ’ihottuma, rupi, roso’ ~
ink rokahua ’rokahtua’ | ka rokko ’rakko, rakkula;
rokkotauti; rokote, rokotus (uud.)’, rokahtoa ’nousta
rakoille, rokahtaa’ | ly rokko ’känsä’, rokoittada ’pis-

tää, polttaa (nokkonen)’ | ve rok ’rokkotauti; rokotus
(uud.)’, rokahtuda ’sierettyä (huulet, kädet)’ (sm
(ka) rokahtua > lpKo roakk3ated ’rohtua, tulla pikku
näppyihin’).
Deskr. sanue, johon vrt. rakko. Deskriptiivisyydestä ja toisaalta myös sanaan liittyvästä affektista
kertovat erityisesti etuvok. variantit sm (paik. murt.)
rökämä ’ihottuma; roso’ ja ka rökkö ’rakko, (märkä) rakkula’, rökähteä ’nousta rakoille; rohtua
(huulet)’.
Kettunen 1922 LVeHA 1 39 (sm ~ ve), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 40 (~ lpKo roakkted ’rohtua’), Hakulinen Vir 1928
258 (johd. s:sta rokka ’herne’), SKES 1962 828–29 (+ ka ly;
rokka ’herne’ sanan suppean levikin tähden tuskin johd. tästä).

rokosa (paik. Laat- ja PKarj) ’niinimatto / Bastmatte’, rinn. (kaakkmurt.) rokoska, roposka id. ~ ink rokoVska ’niinimatto’ | ka rokosa ’id.; niinikangas, -säkki; puretut niinisäikeet’ | ly ve rogoz ’niinikuitu,
niinimatto’ | va (Tsv) rogoVsk(e ’niinimatto’ | vi
rogusk, murt. (Wied) ragas ’niinimatto, -kimppu’
< ven rogóVza, (demin.) rogóVzka ’niinimatto’
(erillisiä lainoja); johd:sta rogózina ’niinimatto, säkki’ > sm (Ink) ka rokosina, ink rokossina id.; sm
rokona (paik. PKarj) ’peite, hursti, (karkea)
aluslakana’ mahd. kontam. rokosa + rokosina;
vaikutusta (merkitykseen tai äänneasuun) mahd.
myös sanasta lakana.
Lönnrot 1880 SRS 2 427 (sm rokosina < ven), Ojansuu 1907
KKO 91 (ka rokosa < ven), Ruoppila Vir 1938 206 (sm rokoska, roposka < ven), Kujola 1944 LyS 362–63 (ly < ven), Ruoppila Kotis 1952 126, SKES 1962 829 (+ ve), Nirvi 1971 InkS
484 (ink < ven), EEW 1982–83 2513, Hahmo 1994 Grundlexem 265–67, Tsvetkov & Laakso 1995 VaS (va < ven).

rokuli
(LönnrLis 1886;
joks.
yl.) ’lyhyt
omavaltainen
poissaolo
työstä
/
kurzes
eigenmächtiges Fernbleiben von der Arbeit’: pitää
rokulia ’olla poissa’, rokulipäivä ~ ka rokuli
’poissaolo, rokuli’
< ven progúDl id., progúDlnyj de7n ’laiminlyöty työpäivä, rokulipäivä’.
Karvinen Vir 1908 59 (sm < ven), Karsten 1944 FmS 10 466
(sm > nr murt. Sm), SKES 1962 829 (sm ka < ven), Plöger
1973 RL 163–64.

rolla ’päähine’ ks. krolla.
rolli (Lönnr 1880; Savo PKarj ja ymp.) ’juoru; juorukello, -ämmä / Klatsch; Klatschbase’, rolla id.,
yhd. rolliakka (Eurén 1860), -ämmä, johd. rollia,
rollata ’juoruta, kieliä, panetella’.
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Todennäk. deskr. sanoja, vrt. rollottaa (hajat.
murt.) ’rallattaa, hoilottaa; laverrella, juoruta’
(sekä edelleen rallattaa, ks. tätä), jossa voi ositt. olla
vaikutusta myös nr (murt. Sm) sanasta rolla ’(tav.
mon. rollor) juoru(t); juoruta; kuljeksia’ (~ nn murt.
rolla ’jutella; juttu’).

Mahd. deskr. sanoja, vrt. roihu, loimu (loimuta).
— Samaan yhteyteen kuulunevat edelleen romssu
(harv. PKarj), rompsu (Savo PKarj ja ymp.), rompsi
(paik. PKarj PSavo KPohjanm Kain), romsi (JuslP,
Renv 1826) ’iso tuli, rovio, nuotio’ ~ ka romssu ’rovio’ | ly romVskund ’kaskenpolttoseurue’.

Vendell 1895 PPOb 139 (sm < sk), Ruoppila 1943 Kotiel 1
186–87 (mahd. < ruots; tähän myös rolla, rolli ’pässi’), SKES
1962 829–30 (todennäk. deskr., vrt. myös sk).

SKES 1962 831–32 (s. v. romottaa; sm ~ ka), 833 (s. v. rompsu1; sm ~ ka ly).

romaani (Lönnr 1835) ’laaja suorasanainen kertomus / Roman’, yhd. rakkaus-, seikkailuromaani, romaanihenkilö, -kirjailija
< ruots roman ’romaani’ (1712 ’rakkauskertomus’) < saks Roman id. < ransk roman ’(rakkaus-,
seikkailu)kertomus, romaani’, alk. ’kansankieli;
antiikin legendoja jäljittelevä, »roomalaistyylinen»
runoelma’, lohkeama lat adv:sta romanice
’romaaniseen tapaan’. Vrt. romanssi.
TS 8 1916 131 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 843 (ruots
sanasta), Renkonen 1954 Avainsanoja 223 (pn:stä Roma),
SKES 1962 830 (sm < nr), Koukkunen 1990 Atomi 493.

romahtaa ks. romista.
romani (1916 romaanit; uud.) ’mustalainen; mustalaisten kieli / Rom, Zigeuner; Romani, Zigeunersprache’, yhd. romanikieli, romanipuku
< ruots rom(m)ani, -språket ’mustalaiskieli’ <
mustal rom ’ihminen, mies, romani, mustalainen’.
Joki Vir 1956 24 (sm < mustal), Vehmas 1961 SmRom 31.

romista (Lönnr 1880; etup. itämurt.), kromista
(paik. LounSm PHäme) ’rytistä, rämistä / krachen,
poltern’, romahtaa (Jusl 1745; yl.) ’kaatua t. sortua
rysähtäen’, romauttaa; romeikko (savmurt. ja ymp.)
’ryteikkö’, romea ’karkea, römeä (ääni)’ ~ ink rompsahutt®a ’romauttaa’ | ka romissa, romata ’helistä, kumista, rämistä’, romahtoa ’romahtaa, rämähtää’, romakka ’karkea, kumea, römeä (ääni); melu, meteli’ |
ly romiVsta ’rämistä, rojahdella’, romahtada ’kaatua,
rojahtaa’ | ve romaita ’kolista, romahtaa’, romi7neh
’romina, melu’, romahtada ’kaatua, pudota romahtaa’.
Deskr.-onomat. sanoja. Samaan yhteyteen kuuluu
myös romu (ks. tätä).
VW 3 1888 153, Setälä 1890–91 ÄH 314 (ve romi7neh), Rytkönen 1940 tm 24 (mahd. romista ~ romu), SKES 1962 830–31
(sm ~ ka ly ve, onomat.).

rommi1 (1847; As 1766 rummista yks. elat.; eri tahoilla murt.) ’melassista tislattu alkoholijuoma /
Rum’, yhd. rommipullo, rommitoti
< ruots rom < engl rum ’rommi’ (tämän alkuperä
tuntematon; varh. muoto rumbullion, rumbustion).

romanssi (Ahlman 1865) ’romanttissävyinen runo,
laulu t. sävellys; rakkausjuttu / Romanze’, romanttinen, romantiikka
< ruots romans ’romanssi’, romantisk ’romanttinen’, romantik << ransk romance ’romanssi (runo,
laulu)’ (< esp romance ’lyhyt eeppinen runo’ < prov
romans ’kansankielellä (ei latinaksi) laadittu kertomus’) < (m)ransk roman (ks. romaani).

rommi2 (Lönnr 1880; KaakkHäme Kymenl, paik.
VarsSm ja ymp.) ’kalan mäti / Fischrogen’
< nr rom (vur råmn, romm, mr romn, rughn) id.,
ruots pohjalla kehittynyt muoto germ sanasta, jota
edustavat esim. isl hrogn, nt rogn, ns Rogen ’mäti’.

TS 8 1916 147 (romanssi < esp ransk, romantiikka < ruots),
Hellquist 1939 SEO 843 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 493–94.

Hellquist 1939 SEO 842–43 (ruots sanasta), SKES 1962 831,
Grönholm 1988 RLT 147, Länsimäki 1994 Kielik 2 24 (kartta
mädin nimityksistä).

rome (paik. KPPohjanm) ’loimu, kajo / Lodern,
Flammen, Schein’, romo (LönnrLis 1886; paik. PSm) id., romottaa ’ruskottaa, kajastaa, loimuta’ ~ ka
romottoa ’loistaa, paistaa; ruskottaa, hehkua
punaisena (aurinko); näkyä kauas’, romie ’ruskottaa,
loistaa punaisena (taivas)’.

rompsi (Lönnr 1880 romsi; Eurén 1860 romsisauva;
Kain, paik. PPohjanm Peräp) ’seiväs, jolla venettä
ohjataan ja pidetään irti rannasta (koskea ylös vedettäessä), sauvoin / Stange, mit der das Boot beim
Treideln durch eine Stromschnelle gelenkt und vom
Ufer ferngehalten wird, Stake’ ~ ka roms(s)i id. (sm
ka > lpIn romssi (Ko Kld) id.)

TS 8 1916 149 (sm < engl), SKES 1962 831, Pulkkinen 1984
LokSp 144, OxfEt 1985 776.
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< nr murt. Sm råmss id., råmsså ’pitkä riuku’,
(Ruotsissa) romms, romsa ’vipu, kanki, salko’.
Saxén 1895–98 Lånord 212 (sm ? > nr murt. Sm), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 41 (+ lp, lainaa jompaankumpaan suuntaan),
T. I. Itkonen 1940 SM 46 68–69 (lp < sk, vrt. nr broms ’jarru’),
Wessman 1956–57 FmS 17–18 199 (sm < sk), KKSK 1958 449
(+ ka), SKES 1962 832–33, LpIn 3 1989 49 (lpIn < sm).

rompsu ’nuotio’ ks. rome.
romu (Gan 1787; laajalti murt.) ’hylkytavara, kama,
roju / Schrott, Plunder, Krempel’, kromu (harv. länsimurt.) id., romo, kromo (LounSm, paik. Häme)
’suuri, kömpelö; karkea’, romu-, romoluinen ’isoluinen; suuri, kömpelö’, romuttaa ’tehdä romuksi;
tehdä tyhjäksi’ ~ ink romu ’romu’ | ka romu ’romu,
roju, rämä; raihnas t. isokokoinen ihminen t. eläin’.
Samaa deskr.-lähtöistä sanuetta kuin romista (ks.
tätä), vrt. myös ramu, rämä, remuta.
Rytkönen 1940 tm 170 (romu ~ romista), Hakulinen 1946
SKRK 2 19 (samoin), Wessman 1956–57 FmS 17–18 137 (sm
> nr murt.), SKES 1962 833–34 (sm ~ ka; deskr.).

ronkkia (Eurén 1860; melko laajalti Häme Savo
Karj), kronkkia (LounSm, paik. EPohjanm) ’kaivella, tonkia, sorkkia / graben, wühlen, stochern’,
ronkka (paik. Häme) ’koukku- t. piikkipäinen hara’
~ ka ronkkie ’ronkkia, maistella (ruokia etukäteen)’.
Deskr.-luonteisia sanoja, joissa on yhtymäkohtia
sanoihin kronata ’kaivella’, koukkia ja tonkia.
Qvigstad 1881 Beiträge 103 (sm ~ lpN roggat ’kaivaa’), SKES
1962 835 (s. v. ronkka2 ’hara’; sm ~ ka; deskr.; lpN roan |ke (Lu
In Ko) ’koukistunut (jäsen)’ mahd. vanha laina tästä, vrt. ronkka ’lonkka’).

ronkkua (Gan 1787; et. I- ja PSm), ronkua ’raakkua
(et. korppi) / krächzen’, ronkottaa id. ~ ka kronkkoa,
kronkottoa ’raakkua (korppi)’ | vi ronk (g. ronga)
’korppi’, (murt.) krongitseda, krongutada ’raakkua’ |
li kronk ’korppi’, kronkstq ’raakkua’.
Onomat. sanoja. Vrt. myös lpN roan |got (In) ’puhua karkealla äänellä’, N roag |ged, roan |get id., N
run |kâ (Lu) ’korppi’.
Qvigstad 1881 Beiträge 103 (sm ~ vi ronk, lp run |kâ), Ojansuu
1918 KAÄH 90 (vrt. ka rönkyö), SKES 1962 835 (+ ka li; onomat.).

ronata ’kaivella’ ks. kronata.
ronski ks. rontti.
ronkeli (KaakkSm, osin Häme savmurt.),
kronkeli (LounSm EPohjanm, osin Häme) ’nirso,
valikoiva / wählerisch’, (k)ronklata ’valikoida;
rettelöidä, reistailla’
< nr krånglig ’nirso’, krångla ’valikoida; valitella’; tähän osin mahd. myös sm (k)ronata ’valitella,
marista, valikoida; riidellä, hangoitella vastaan’, johon lienee vaikuttanut äänteellisesti myös kronata
’kaivella, tonkia’, ks. tätä.
Tarkiainen 1904 Suomi 4:2:4 130 (sm ronklata < nr), Wessman
Vir 1909 155 (sm ronkeli, ronklata < nr), Karsten 1936 FmS 4
521, SKES 1962 834–35.

ronkka (Gan 1787; savmurt. KPPohjanm Peräp,
osin LounSm Häme Länsip), ronkko (PKarj PSavo
Kain, paik. Länsip) ’lonkka / Hüfte’ ~ kaP ronkka
’lonkka’ (> lpT ron |ke ’lonkka’; lpIn roangimas-pele
aln (Ko) ’kyljellään’ < ka ronkamuisillah id.)
todennäk. < esigerm *wronk®a (germ *wranh5o),
vrt. nr ro (*wr5o-) ’lonkka’. Sanaa on aiemmin
pidetty lonkka sanan deskr. varianttina, mutta
molemmat lienevät lainaa eri germ lähteistä.
MUSz 1873–81 641 (ronkka ~ lonkka), Wiklund 1894 LpChr
107 (lpN roan |ke (Lu In Ko) ’koukistunut (jäsen)’ ~ sm ronkka), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 75 (sm ~ lpKld), SKES 1962
835 (+ ka), Koivulehto 1972 NphM 73 627 (sm < esigerm),
Hofstra 1985 OsFiGerm 123–24.

rontti (Lönnr 1880; etup. Häme ja ymp.) ’huono vaate, resu; resuinen ihminen; lurjus / schlechtes Kleidungsstück, Lumpen; jmd., der in Lumpen gekleidet
ist; Lump’, ronttoset ’huonot kengät’, rontostaa ’kävellä huonoissa kengissä, laahustaa’, rinn. runtti
(Gan 1787; PKarj, paik. Savo) ’huono vaate, rääsy;
kelvoton, heittiö; raukka (ihminen t. eläin)’ ~ (sm ?
>) ka rontti, runtti ’lurjus, roikale, rontti; kulunut
esine, raja, rähjä’
osin ilm. < nr strunt ’roska, roju, turhanaikainen
asia; heittiö, lurjus’, osin myös deskr.-luonteinen sana, johon lienevät vaikuttaneet ainakin renttu (ks.
rento) sekä s. v. roikkua ja roju main. sanat. — Sm
ronski (laajalti nykymurt.) ’roteva, karski, reipas;
reilu, runsas(kätinen); siekailematon, rietas’ ehkä
kontam., esim. rontti, roteva + karski.
VW 3 1888 126 (rontti ~ renttu ym.), Rytkönen Vir 1935 100
(< ruots), SKES 1962 836 (+ ka < sm).

ronttoset ks. rontti.
roodata (Martti n. 1580), länsimurt. roolata
(paik. Häme), roorata (EPohjanm, paik. LounSm
Häme) ’hallita, vallita; hillitä, pitää kurissa; voida /
(be)herrschen; zurückhalten, im Zaum halten; können, vermögen’, ruodata (Kymenl, paik. itämurt.)
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’mahtaa, voida, kannattaa (us. kielt. »ei ruotaa»);
hallita, sortaa’
< ruots, vrt. nr råda ’hallita, vallita, määrätä’.

Todennäk.
deskr.-onomat.
lähtöä
(vrt.
ropista), vaikka itäm. alkuperääkin on esitetty. Vrt.
myös esim. klopo ja kolikko.

Renvall 1826 SSK 2 130 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 188–
89 (samoin), Tunkelo Vir 1920 103–04 (murt. ruodata < nr),
Karsten 1944 FmS 10 466 (murt. roorata < nr), SKES 1962
837.

Ganander 1787 NFL 2 493 (sm ~ vi robbi), Lindström 1859
KeltGerm 39 (sm ~ mm. keltt robe; ~ roup (Puola, Turkki),
roupias, roupie (Intia)), Ahlqvist 1871 KO 171 (omap.), Paasonen 1903 SUSA 21 48 (itäm. alkup.?; sm vi ~ arab rub'îje),
Virtaranta Vir 1958 32–33 (ei itäm. (tieto Räsäseltä); deskr.onomat.), SKES 1962 838, Karlsson 1964 AAA 28:2 36, Koponen 1998 SUST 230 159.

rookata (Gan 1784; VarsSm Satak EPohjanm, osin
KPohjanm Häme) ’tavata; sattua (tekemään
jtak), osua sattumalta / (zufällig) treffen, begegnen;
zufällig gerade etw. tun’
< nr råka id.
SKES 1962 837 (sm < ruots).

rooki ’haka’, rookka ’koukku’ ks. krookka.
rooli (1883; 1868 rolli) ’osa (näytelmässä) / Rolle,
Part’, yhd. päärooli, roolihenkilö
< nr roll ’rooli’, aik. (1740) myös role, osin <
saks Rolle, osin suoraan < ransk rôle id. (<< lat rotulus, rotula ’(paperi)rulla’).
Hellquist 1939 SEO 842 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 496.

rooppi ’kuoppa’ ks. krooppi.
ropista (laajalti murt.), kropista (Gan 1786;
etup. LounSm)
’prasseln, trommeln (Regen)’,
ropina, ropauttaa, ropaus (Gan 1787), kropaus
(paik. LounSm) ’sadekuuro’ ~ ink kropissa (prs.
kropis5o t. kropaj®a) ’rapista’ | ka rovissa, ropissa,
kropissa ’ropista, rapista’ | ve robahtada ’kolahtaa,
ropsahtaa’, rob(eita ’id., rapista, ropista’ | va kr(episa
(prs. kr(epiz(eb) ’ratista’ | vi robiseda ’ropista, rapista’,
krõbiseda ’rapista, ratista’ (sm > lpN roappât (Lu In)
’rapista(a), ropista(a)’).
Onomat. sanoja, vrt. rapista1, ripistä. Ks. myös
ropo, roppa, rove.

ropotti (Gan 1787 rowotti; etup. KaakkSm,
paik. savmurt. KPohjanm) ’päivätyö, taksvärkki (et.
hist. lahjoitusmaaoloista); (kova) työ, puuha /
Tagewerk; (harte) Arbeit’ ~ ka ropotka ’työ’
< ven murt. robóta, yleisk. rabóta ’työ, työnteko,
vaiva’. — Sm ropottaa (Gan 1784; laajalti Karj
Savo) ’tehdä työtä’ (> nr murt. Sm råpåt, råpa
’tehdä raskasta työtä’) ~ ka ropotoija, ropottie id. | vi
murt. robutada id. < ven rabótatƒ, ro- id. Vrt. robotti.
Ganander 1787 NFL 2 489a (< ven), Sjögren 1821 GS 1 26
(sm ropotti < ven rabóta), Saxén 1895–98 Lånord 212 (sm > nr
murt. Sm ropa), Wessman 1956–57 FmS 17–18 137, SKES
1962 839 (sm ropotti ~ ka; ropottaa ~ ka vi), Plöger 1973 RL
164 (< ven murt.).

roppa: roppakaupalla, -kouralla, -kädellä (etup. Ija PSm) ’runsaasti / reichlich’, roppasade (JuslP;
paik. etup. I- ja PSm) ’rankkasade’ ~ ka
roppavihma
’rankkasade’,
roppaine
’runsas
(»roppazel käel»)’.
Samaa onomat. pesyettä kuin ropista, ks. tätä.
SKES 1968 838 (s. v. ropista; sm ~ ka).

roppi1 (laajalti häm- ja itämurt. KPPohjanm), troppi
(Gan 1787; LounSm EPohjanm, paik. KPohjanm
Länsip) ’lääke, rohto; (joskus myös leik.) ryyppy,
viina / Medizin, »Tropfen»; (mitunter auch scherzh.)
Schnaps’, (t)ropata ’lääkitä’
< nr droppe, droppa, murt. Sm droppo, droppu
’pisara, tilkka; tippa; (mon.) rohto, lääke’.

Ganander 1786 NFL 1 475 (sm ~ vi krobbisema), VW 3 1888
140 (rap- ~ rop- ~ rup-; + vi robise-), Genetz 1896 ETV 17
(sm ~ lp), SKES 1962 838 (+ ka ve va; sm > lp).

Neuhaus 1908 Sprachlehre 154 (sm roppi < ruots), Wessman
1936 FmS 4 208, SKES 1962 839.

ropo (Agr ropo(i); paik. murt.; Raam kielestä) ’pikkuraha; vähäinen lahja, anti / kleine Münze; Scherflein’ ~ viE (Wied) robi (g. robe) ’pieni raha, ropo’,
(Göseken) robbe ’helleri’, (Stahl myös) robbi, robirohi ’Rhinanthus’, murt. robihain ’id.; taskuruoho’
(vrt. sm murt. (paik. KarjKann) tenkaheinä ’Rhinanthus’, jossa tenka ’raha’).

roppi2, ropi, roppu (Stjerncreutz 1863), trop(p)u
(nämä etup. Suomenl. ja Pohjanl. rannikko- ja saarimurt.) ’raksi, (nahka- t. köysi)lenkki, silmukka /
Stropp’, rohvi (PSavo Kain ja ymp.), (t)rohvu (paik.
PSm), (t)roffu (paik. LSatak Pohjanm) ’id.; mäystin;
sinkilä, (esim. valjaisiin kuuluva) rengas; (oven
tms.) haka’ (sm > ka rohvi ’määrly, sinkilä’)
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< nr stropp, murt. Sm stroff(u) ’raksi, lenkki (et.
mer.), hankavitsa, mäystin’ (= nt strop(pe) < holl t.
kas strop ’nuora, silmukka’).
Hellquist 1939 SEO 1088 (ruots < holl t. kas), Karsten 1944 FmS 10 555 (sm troffu < nr murt. Sm), SKES 1962 839 (sm > ka).

roppi3 (etup. hämmurt. KSm Savo ja ymp.), trop(p)i
(paik. länsimurt.) ’joukko, sakki, parvi, jono /
Gruppe, Trupp’, ropissa ’joukossa, -lla’
< nr trupp, murt. Sm tropp ’joukko, parvi, ryhmä’ (< ns Trupp, vanh. myös Tropp > vi tropp, ropp,
trobi(kond) ’joukko, sakki, paljous’).
Erämetsä Vir 1945 424–25 (sm < nr), SKES 1962 839 (ns > vi).

ropponen ’tuokkonen’ ks. rove.
ropsi ks. propsi.
ropsia (Gan 1787; osa sanueesta länsimurt. myös
kr-, Jusl 1745; laajalti murt.) ’lyödä, hutkia (kevyesti, vihdalla); lakaista, ripsua; sataa; kävellä, lampsia;
tehdä hutiloiden / (leicht, mit einem Bund grüner
Birkenzweige) schlagen; fegen, wedeln; schlendern;
pfuschen’, ropsaa, ropsata, ropsahtaa, ropsahdella,
ropsuttaa (kylpeä r.), ropse, ropsa ’notkea, nopsa,
riuska’ (ehkä osin kontam., vrt. nopsa s. v. nopea) ~
ink krops®a (lovata) ’(kävellä) kopsaa’ | ka ropsie
(kr-) ’ropsia, kolistella; rouskuttaa’, ropsata ’tehdä
jtak nopeasti; läpsäyttää, läimäyttää; paiskata; roiskauttaa, ropsauttaa’, ropsuttoa | ve ropsta (prs. ropsab) ’ropista’, ropsutada ’(kutoa) ropsuttaa’, ropsahtada ’ropsahtaa, kupsahtaa’ | va (Tsv) ropsi- ’pudistaa, tarttua, ottaa kiinni’ | vi ropsida ’ropsia, ropsutella, hutkia; lihdata, vitoa (pellavia)’, ropsata ’lyödä
ropsauttaa’.
Onomat. sanoja, vrt. interj. rops(is) ja ropista.
Ks. myös rupsahtaa.
Ganander 1787 NFL 2 493a (sm ~ vi), Virtaranta Vir 1958 31
(+ ka), SKES 1962 839–40 (ropsa), 840 (ropsia: + ve va).

roska1 (Gan 1787; yl.) ’rikka / Abfall, Schmutz,
Kram’, murt. myös ’rikkaruoho; perkausjäte, kariste;
(mon.) kapineet, (työ-, huone)kalut, valjaat (RWL
1759 rosca huonet); (lehmän) jälkeiset’, johd.
roskainen, roskaantua, roskata (Gan ’kerätä roskia,
siivota’), roski (osin KPohjanm) ’huono, ruma,
sopimaton, ilkeä’, rosko (paik. LounSm Häme)
’rikka, roska’, rosku (LounSm) ’id.; hulttio’ ~
(sm >) ink roska ’rikka, roska’ | ka roska ’tavara,
kapine, esine; roska, rikka (Suojärvi uud.)’, roskata

’roskata, liata’ (sm > lpLu råskå (N murt. In Ko)
’roska, rikat, törky’).
Todennäk. < nr mr rosk ’törky, roju, rikka’ (jonka on arveltu olevan samaa lähtöä kuin nr murt. rusk
’perkeet, rikat, roju, lika’, nt murt. rusk ’roju; untuva’, fäär rusk ’karisteet, törky’).
Rietz 1862–67 SDL 525 (sm ~ nr rask ’roska, jäte’, murt. mm.
Sm råsk), Saxén 1895–98 Lånord 212 (sm ? > nr murt. Sm),
Neuhaus 1908 Sprachlehre 154 (germ, vrt. nn rusk), Setälä
1912–13 FUF 13 441 (? < nr), Wessman 1936 FmS 4 267 (sm
< nr murt. Sm, vrt. nn murt.), Karsten 1944 FmS 10 467, SKES
1962 840 (sm mahd. < nr mr; sm > ka lp), Nirvi 1971 InkS 486
(ink < sm).

roska2: (tav. mon.) roskat (etup. KaakkSm ja ymp.,
paik. Satak Häme), troska (Lönnr 1880; vanh. kirjak.
droska; paik. länsimurt.) ’nelipyöräiset (vars.
ajurin-) rattaat t. vankkurit / Droschke’
< nr droska ’ajurinrattaat’ (< ven), ja ositt. suoraan < ven dróVzki mon. ’id.; kevyet kaksipyöräiset
kilpa-ajorattaat’.
Wessman Vir 1909 157 (sm murt. < ven), SKES 1962 840
(sm < nr, ositt. < ven), Plöger 1973 RL 52, Kiparsky 1975
FUF 41 185.

rosla ’kaalikeitto’ ks. rosolli.
rosmariini (VR 1644 rosmarijn; Gan 1788 rosenmarijniä partit.; yleisk.) ’maustekasvi Rosmarinus
officinalis / Rosmarin’
< ruots rosmarin (= saks) id. < lat rosmarinus id.
(oik. »merikaste»).
Hellquist 1939 SEO 845 (ruots sanasta).

rosmo ks. rosvo.
roso (JuslP, Gan 1787; yl. muualla paitsi LounSm
PEHäme Ink) ’epätasaisuus, halkeama, kolo, kuhmu
/ Unebenheit, Riß, Delle, Beule’, rusa (paik. hämmurt.) ’rosoinen pahka’, rosoinen (yl.; paik. länsimurt. krosoinen) ’epätasainen, karkea’ ~ ka roso
’halkeama, roso puun kyljessä’.
Deskr.-sävyisiä sanoja kuten etuvok. toisinnot
rösö, rösöinen, vrt. myös risa2.
SKES 1969 841 (sm > ka).

rosolli ’sillisalaatti (Lönnr 1880; etup. hämmurt. ja
ymp., paik. KarjKann); perunoista, sianlihasta ja kalasta tehty uuniruoka (paik. PSavo) / Heringssalat
mit Roter Beete; Ofengericht aus Kartoffeln,
Schweinefleisch und Fisch’, rossoli (Lönnr)
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’sillisalaatti’, rosseli ’id. (LönnrLis 1886); eräänl.
kaalikeitto (Säkkijärvi)’, rosselo (Korpiselkä)
’suolaliemi, johon säilötään sieniä’, rosla(kaali)
(KarjKann) ’maitokaali(keitto)’ ~ ink rossola
’suolavesi’ | ka rossola, rassali ’(lihan, kalan, sienten) suolausvesi; suolainen merivesi’ | ly rosol,
rassaDli ’(marjan) hera, (suolakalan, suolatun lihan
ym.) liemi’ | ve rassaDl ’suolavesi, -liemi’ | va rosola ’suolavesi’ | vi (kirjak., ei murt.) rosolje ’sillisalaatti’, (Wied) rosol, rusol id.
< ven murt. rossól, yleisk. rassól ’suolavesi;
(murt.) haudutetuista ja survotuista nauriista tehty
puuro’, rosól (murt.) ’naurismehu’. Selvittämättä on,
missä sm vi (ja nr murt. Sm rosoll) sanojen merkitys
’sillisalaatti’ alun perin on syntynyt. Vrt. myös sörsseli.
Mikkola 1894 SUST 8 156 (sm ja nr murt. Sm < ven), Wessman
Vir 1909 156 (rosolli ’sillisalaatti’ < ruots), Kalima 1952 SlS
151 (+ ka ly ve; < ven), SKES 1969 841 (+ va vi; sm ositt. luult.
< nr), Nirvi 1971 InkS 486 (ink < ven), Plöger 1973 RL 164.

rospoiniekka ks. rosvo.
rospuutto (Jusl 1745 rosspuutos; itämurt. KaakkHäme Kymenl Pohjanm Peräp) ’kelirikko, sen aika
syksyllä ja keväällä; (paik. myös) työtön aika
(keväällä) / schlechte Befahrbarkeit der Wege im
Frühjahr und Herbst; Zeit ohne Arbeit (im
Frühjahr)’, murt. myös rospuut(t)a (JuslP; laajalti
itämurt.), rospuute (PäijHäme ja ymp.), roskuutta
(paik. Savo) ’kelirikko’ ~ ink rosp5utti | ka rospuutta |
ly ve rosput (mon. -ad) | va (Kukk) rosputtƒ/si id.
< ven murt., vrt. ros- alkuisia variantteja sanoista
raspúta, raspútƒje, yleisk. raspútica ’kelirikko; kelirikon aika’. Jälkiosaltaan (-puutto, -puute) sm sana on
kansanetym. liittynyt puuttaa (puuttua) pesyeeseen.
JuslP 313 (sm ? < ven), Europaeus 1782 Käsik 3 (< ven rasputije), Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm (ka) < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve), Lönnrot 1880 SRS 2 432 (<
ven rospútije), Forsman Valvoja 1891 9 (»kelin puute»), Mikkola 1894 SUST 8 159 (+ ka; < ven ros-, raspútƒje), Kalima
1952 SlS 152 (+ ly), SKES 1969 842, Nirvi 1971 InkS 486 (ink
< ven murt.), Plöger 1973 RL 165.

rossi1 (et. itämurt. ja ymp.), prossi (LounSm, paik.
Häme) ’rintaneula, -solki / Brosche’, yhd. rintarossi,
(p)rossineula
< nr brosch, (vanh. myös) broche id. (ns Brosche
< ransk broche id.; saks t. ransk > ven bróVska (demin.) ’rintaneula, -solki’, josta > ink ka proVska, ly ve
broVsk, va broVska id.; vi pross id. < saks). — Tähän
on ositt. sekoittunut kroosi ’rintaneula’, ks. tätä.

Wessman Vir 1909 34 (sm < ruots (< saks)), Hellquist 1939
SEO 101 (ruots < ransk), Kujola 1944 LyS 22 (ly < ven), Vasmer 1953 REW 1 127 (ven sanasta), SKES 1969 842 (ka <
ven), Nirvi 1971 InkS 431 (ink < ven).

rossi2 (et. Kymenl EKarj PSavo PPohjanm Peräp ja
ymp.),
trossi
(Renv 1826;
rannikkomurt.
Länsip) ’paksu (kiinnitys)köysi, touvi / Trosse’
(sm > ink rossi, ka rossi, (Uhtua) trossa id.)
< nr tross, (vanh. kiel.) tråss, tråtz, mmr tros id.
(< kas trosse, trotze ’köysi’ < ransk trousse ’kimppu;
köysi’).
Renvall 1826 SSK 2 244 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1225 (ruots sanasta), SKES 1969 842 (ka < sm), Nirvi 1971
InkS 486 (ink, vrt. ruots), Kluge 1989 EW22 742.

rossi3 (melko laajalti murt.), trossi (LounSm ja
ymp., paik. Pohjanm Länsip) ’välikaton t. lattian täyte(kerros); täytepohja, välilattia / Holzbalkendecke
bzw. Füllung od. Einschub ders.’, yhd. (t)rossilattia,
-permanto, rossisilta, (t)rossikatto ~ (>) ka rossi(lauta) ’pitkittäissuuntaan kulkeva kattolauta, johon
päreet kiinnitetään’, trossilate ’nykyaikainen kaksinkertainen lattia’
< ruots, vrt. nr trossning ’lattiatäyte’, trossbotten,
(vanh. kiel.) trots-, trotzbotten, tråss, murt. Sm
troskbottn ’lattianpohja, täytepermanto; pohjahirsistö’.
Karsten 1944 FmS 10 555 (sm < nr murt. trossbotten, -golv),
SKES 1969 842 (sm > ka).

rosti (As 1734 »Grufwa (= kaivos-) ja Rosti puixi»;
paik. etup. hämmurt.) ’tulisijan rautainen arina, rakoarina / Ofenrost’
< nr rost ’arina, polttouuni, halstari, paahdin’ (todennäk. < saks rost id.).
Hellquist 1939 SEO 843 (ruots sanasta), SKES 1969 843 (sm <
nr).

rostia (Gan 1787; paik. ESavo) ’syöttää ja juottaa
eläimiä (vars. lehmiä) / Vieh (u. a. Kühe) füttern und
tränken’, rotsia (Kaakk- ja KSm, paik. KPohjanm)
’id.; syöttää vieraita, kestitä’, rotsata (Ink) ’hoitaa,
ruokkia eläimiä’
< ven murt. rostítƒ ’kasvattaa, hoitaa, ruokkia’.
Sm rotsia on ilm. sekaantumaa v:n rotia ’onnistua’
(ks. tätä) muunnokseen rotsia.
SKES 1969 843 (sm < ven murt.).

rostina ks. prostina.
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rosvo (JuslP, Gan 1784; yl.) ’Räuber’, yhd. maantie-, meri-, pankkirosvo; rosvokopla, rinn. murt. rosmo (Eurén 1860; KaakkSm Savo, paik. PKarj KSm
KPohjanm), rosmu (Kymi Suomenl. saaret), johd.
rosvota, rosmota; rospoiniekka (kaakkmurt.) ’rosvo,
pahantekijä’ ~ ink rozboinikka ’rosvo’ | ka rosvo ’id.,
varas, ryöväri’, rosvota, rosvuija ’rosvota’ (ilm. sm
vaikutusta); rospoiniekka, rosvoiniekka ’rosvo, ryöväri; ilkiö, vintiö’ | ly rozboi7nik ’rosvo, ryöväri’ | ve
razbai7nik id. | va (Tsv) rozboi7nik ’id.; murhamies’ |
vi murt. rospoinik ’siivoton ihminen, juoppo’ | li
(SjW) rozboinika ’rosvo’ (sm > lpN (murt.) ros |vo,
roas |vo (Lu) ’rosvo’)
< ven rozbój ’ryöstö; ryöväri’, roz-, razbójnik
’ryöväri’. Sm muotoihin rosmo, rosmu on ilm. vaikuttanut samoilla alueilla tavattava ’ahnehtijaa’ yms.
tarkoittava rohmu (ks. tätä).
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Ahlqvist 1871 KO 204
(sm < ven), Wiklund 1890 SUST 1 108 (lpLu < sm), Mikkola
1894 SUST 8 156 (+ ka; < ven), Kujola 1944 LyS 364 (ly <
ven), Kalima 1952 SlS 152 (+ ly ve; < ven), E. Itkonen 1966
Kieli 396 (rosmo, -u = rosvo + rohmu), SKES 1969 843–44 (+
va vi li), Nirvi 1971 InkS 486 (ink < ven), Plöger 1973 RL
165, Häkkinen 1990 MST 122.

roteva (SAchrenius 1766; yl.) ’kookas, vankka, voimakas; reipas, riuska; runsas (et. mitta) / groß, stämmig, kräftig; tüchtig, kraftvoll; übervoll (Maß)’,
murt. myös rotova (Gan 1787; paik. savmurt.), rotva
(paik. PäijHäme) (ka rotova id. ilm. < sm).
Arveltu sanan rotu johd:ksi, mutta lienee deskr.luonteinen sanue, vrt. esim. ruteva (Gan; paik. Kymenl ja ymp.) ’iso, roteva; reipas; runsas’, rotakka
(paik. PSavo) ’roteva, reipas’, roitova (Juva) ’rivakka, reipas’ (ka roitova ’rankka (sade)’ < sm).
Vikár 1901 Ethn 12 386 (roteva ~ ruteva), SKES 1969 846
(s. v. rotu; saattaa olla deskr.-pohjainen; ka < sm).

roti (etup. Savo Karj Kymenl) ’kangen alle tueksi
pantu puupala t. kivi; kanki / Holzstück od. Stein als
Unterlage beim Hebeln; Hebelstange’, murt. myös
rota (Renv 1826; PPohjanm Kain ja ymp.), proti
(Satak ja ymp., paik. KPohjanm), prota (paik.
VarsSm Peräp), ruta (KPPohjanm) id.
< nr murt. Sm bråt, brått (yleisk. brott, vur brut)
’kangen alle pantu tuki; kanki’.
Rytkönen Vir 1934 408–10 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
406 (< nr murt. Sm), SKES 1962 622 (s. v. prota).

rotia ’onnistua, sujua (kaupanteko, työ; PKarj PSavo
ja ymp.); synnyttää (Gan 1787) / glücken, gut verlaufen (Geschäft, Arbeit); gebären’, rotsia (laajalti itä-

murt., paik. Häme Pohjanm), krotsia (paik. LounSm)
’sujua, onnistua, kannattaa (kauppa); tehdä kauppaa
(alk. ilm. »laukkuryssien» sana)’ ~ ka rotie(kseh)
mm. ’syntyä, tulla tehdyksi; tulla (esim. vilu, nälkä),
olla seurauksena, tapahtua; riittää’ | ly rod'ida ’synnyttää, tulla jksik’, rod'izetta, rodizeta, rod'izuda
’syntyä, tulla (jksik), tapahtua, muodostua; riittää’ |
ve rotƒta, rotƒtƒa ’synnyttää’
< ven rodítƒ ’synnyttää; tuottaa; kasvaa’, rodítƒsja
’syntyä, saada alkunsa, ilmestyä’. Vrt. rotina.
Lönnrot 1880 SRS 2 433 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
157 (+ ka ve), Kujola 1944 LyS 361 (ly < ven), E. Itkonen
1968 SKK 505 (+ ly), SKES 1969 844, Plöger 1973 RL 166.

rotina (tav. mon. rotinat; Renv 1826; Karj Ink ESavo, paik. KPohjanm) ’vastasyntynyttä lasta katsomaan saapuneiden tuomiset, varpaiset; tervehdyskäynti t. kestit lapsen syntymän johdosta (mennä
rotinoihin t. rotinoille) / Besuch bzw. Bewirtung bei
einer Wöchnerin od. die zu diesem Anlaß mitgebrachten Geschenke’ ~ ka rotinat (mon.) id. | ve
rod'inad (mon.) ’synnytys’
< ven rodíny (mon.) ’lapsivuode, synnytys’. Vrt.
rotia.
Sjögren 1832 GS 1 553 (sm murt. Ink < ven), Mikkola 1894
SUST 8 157, E. Itkonen 1968 SKK 504–05 (+ ka ve), SKES
1969 844, Plöger 1973 RL 166, Hahmo 1994 Grundlexem
267–68.

rotista (Lönnr 1880; laajalti et. länsimurt.) ’ratista,
rutista, rusahdella; rätistä; ropista; motkottaa / krachen, knattern, prasseln; meckern’, protista (Jusl
1745; LounSm, paik. Häme) ’porista; motkottaa,
moittia’ ~ ka rotissa ’ratista, rätistä’ | vi rodiseda
’narista, naksua’. — Tähän myös rotistua (paik.
Kain ja ymp.) ’rappeutua, ravistua (rakennus, vene)’
sekä rotisko (Savo Verml KPohjanm ja ymp.) ’rikkinäinen esine, ränsistynyt rakennus tms.’, rotikko
(paik. Karj) id.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. ratista, rutista, rötikkö.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 267 (sm protista ~ germ), VW 3
1888 115–16 (sm ~ vi), Wessman 1954 FmS 15–16 117 (sm >
nr murt. Sm), SKES 1969 844–45 (sm ~ ka), EEW 1982–83
2511 (vi tähän).

rotko ks. rotkottaa.
rotkottaa ’maata velttona t. laiskana, rötköttää
(paik. murt.); kantaa huolimattomasti, roikottaa
(paik. KaakkSm); juosta hölkyttää, kävellä lampsia
(paik. murt.) / schlaff od. faul daliegen; nachlässig
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tragen od. schleppen; trotten, schlendern’, rotkahtaa
(Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’(pudota) rojahtaa,
retkahtaa, mätkähtää’, rotkua ’heilua, notkua’,
rotkale ’roikale, renttu’ ~ ka rotkottoa ’retkottaa,
rötköttää,
pötköttää’,
rotkahtoa ’nyrjähtää;
naksahtaa’, rotkahtoa(kseh) ’retkahtaa, mätkähtää’.
Deskr.-onomat. sanoja, joiden yhteyteen saattavat
kuulua ka rotVskoa ’ratista, rymistä; paukkua’, rotVskahtoakseh ’rasahtaa, rusahtaa, naksahtaa (esim. nivel)’ | ly rotVskaita ’rutkauttaa, rusauttaa’,
rotVskahtada ’rutkahtaa, rusahtaa’ | ve rotVskta
’ruskaa’, rotVskahtada ’ruskahtaa, rasahtaa’
? = lpR råsketit ’naksua (esim. nivel)’, lpKo
r3o3a´Vcked id., roaVsk3ated ’rämähtää (esim. ovi
kiinni)’, lpN roaVs |ket ’ropsahdella’. Vrt. rötköttää,
retkahtaa (s. v. retku ), rytkyä. — Samaa sanuetta
(vrt. notkahtaa: notko) on ilm. myös rotko (Agr; yl.,
ei
Verml)
’jyrkänne,
maaston
halkeama;
(vesiperäinen) notkelma; kuoppa’; huom. myös
rötkö (Eurén 1860; paik. kaakkmurt.) ’soistunut
notkelma, rämeikkö; sortuma (esim. joenuomassa),
kivinen alue; rotko’ (sm > lpN murt. roat |ko ’rotko’).

rotu (Gan 1784; eri tahoilla murt.) ’Rasse’, (Gan
1787 myös) roto, nykymerk:n (1860) lisäksi merk.
murt. ’laatu, laji; suku, heimo; sukupuoli (Gan 1784;
Renv 1826 ainoa merk.; ei murt.)’ ~ ka rotu ’rotu,
suku, sukuperä; rahtunen, hiukkanen; siemen’ | ly
rodu ’rotu, suku, sukulaiset; vähä’ | ve rod, (K myös)
rodu ’suku’
< ven rod (g. róda, vanh. kiel. ródu) ’synty(perä),
suku; sukupolvi, heimo; laji, laatu, tapa’ (> lpKo
r5odd3(a (Kld) ’suku, heimo; (Kld myös) sukulainen’).

VW 3 1888 114, 119, 123 (rotko ~ rötkö), Äimä 1919 SUST
45 86 (sm ~ lpR N Ko), Lagercrantz 1939 LpWsch 742 (lpN
murt. < sm), SKES 1969 845 (s. v. rotkottaa: sm ~ ka; s. v. rotskata: ~ ka rotVskoa, ly ve), Häkkinen 1985 Fennistica 7 108.

TS 9 1917 1833 (ransk), Hellquist 1939 SEO 1226 (ruots <
ransk), SKES 1969 846 (sm < nr).

rotta (Agr; eri tahoilla murt.) ’Ratte’, yhd. iso-, mustarotta, (kuv.) kirkon-, konttorirotta
< mmr vur rotta, nr råtta (< kas rotte, mas kys
ratta < ransk rat, ital ratto id.) ’rotta’. — LpN
(murt.) rot |ta (Lu) id. < sk t. ositt. < sm; lpN roat |to,
rot |to id. < sk.
Moller 1756 Beskr 159 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 2
494a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 131 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 44 (sk vok.-suhteista), Streng 1915 NRL 189 (<
mmr vur < kas), Saareste 1924 LVEM 70 (vi (? va) li < as),
SKES 1969 845–46 (ka ly ve va ositt. < sm (< ruots), ositt. <
ven krot ’myyrä’; vi li < as; lp < sk t. ositt. < sm).

rottelo ks. röttelö.
rottinki (Lönnr 1880; eri tahoilla et. länsimurt.) ’rottinkipalmu (Calamus rotang), vars. sen varsiosa;
(ark.) mattopiiska / Rotangpalme, Peddigrohr; Teppichklopfer’, rinn. rotninki (paik. länsimurt.), yhd.
rottinkipalmu, -tuoli
< nr rotting < holl rotting, rotan < malaiji r5otan
’rottinkipalmu’.
Hellquist 1939 SEO 847 (ruots < holl < malaiji), SKES 1969
846 (sm < nr).

Sjögren 1828 GS 1 158 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
103 (+ ve; < ven), Mikkola 1894 SUST 8 157 (+ ka; nykymerk.
kirjakielestä), Kalima 1935 ZSlPh 12 124, Kujola 1944 LyS
362 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 152–53 (+ ly), SKES 1969
846, Plöger 1973 RL 167.

rotuaari (paik. etup. PPohjanm Kain) ’jalkakäytävä
/ Trottoir, Bürgersteig’, paik. murt. myös
rotuvaari, trotuaari, trotuaali, (t)rotvalli, torttuaari,
torttuaali, torttuvalli
< nr trottoar id., murt. Sm trotual,
tortto(v)ar, trotto(v)al (paino kaikissa ransk sanan
mukaan viimeisellä tavulla) (< ransk trottoir id.).

rouhia (Jusl 1745; laajalti murt.) ’hienontaa murskaamalla, survoa; runnella, ruhjoa / schroten, zerstampfen, raspeln; mißhandeln, ramponieren’, johd.
rouhe, rouhea (paik. häm- ja itämurt.) ’murea, hauras, kuohkea; karkea, karhea’ ~ ink rouhtama: ratt®an
rouhtamat ’rattaan pyörien tekemät syvennykset tiessä’ | ka rouhie ’rouhia, survoa, murskata’ | ly rouhida ’rouhia’ | ve rouhta (prs. rouhib) ’jauhattaa, murentaa (ohria)’ | vi röhved, rõhved (mon.) ’pehkut’
(ka > ven murt. Au róvgatƒ ’survoa huhmaressa, puhdistaa jyvät kaleista’).
Ilm. deskr. sanue, vrt. ruhjoa, louhia. Myös baltt
alkuperä (kuten louhia sanallakin) on mahdollinen,
vrt. latv kraus5et ’survoa, rouhia (esim. ohria)’, liett
krauVs/yti ’survoa, hienontaa’.
MUSz 1873–81 641 (rouhe ~ vi rõhve, rõhu- ’painaa, sortaa’),
Pogodin 1904 Severnorussk 55 (ven < ims, vrt. sm), Kalima
1915 OLR 202 (+ ka > ven), Kettunen 1922 LVeHA 1 83 (+
ve), Kalima 1936 BL 156 (< baltt), SKES 1969 846–47 (+ ly;
todennäk. deskr.), EEW 1982–83 2572 (vi rõhuda ei tähän; ei
< baltt), LpIn 3 1989 54 (sm > lpIn rovhi∞d ’lyödä valtit pöytään
(korttipelissä)’), Koivulehto 1999 Poluilla 212 (< baltt).

rouka (: roukan, rouan; JuslP, Gan 1787; PSm,
paik. KPohjanm PKarj), rinn. roukka (Renv 1826),
rooka ’et. lepän, koivun t. kuusen kuoresta valmis-
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tettu verkkojen ja nuottien värjäysaine / aus Erlen-,
Birken- od. Fichtenrinde hergestelltes Mittel zum
Schwarzfärben von Netzen’, roukata, rouata,
rouota, rookata ’värjätä verkkoja ja nuottia’ ~ ka
rouka ’lepän t. koivun kuoresta valmistettu parkitusja väriaine’, rouvata ’värjätä verkkoja’ | ly ve
roug (mon. -ad) ’ruskea kaarna tuohen alla’,
rougata ’värjätä verkkoja’ (> ven murt. róvga
’lepänkuori (väriaineena)’)
?? < (k)sk *rau∞dka, vrt. nn rokka ’ruoste; veden
t. maan rautapitoisuus’ sekä nr murt. Sm rö(u)kku,
rökk id. (pidetty myös sm lainana; nr murt.
röukk(a), röjkk(a) ’värjätä verkkoja’ todennäk. <
sm).
Rietz 1862–67 SDL 554 (sm ~ nr murt. Sm), Saxén 1895–98
Lånord 213 (sm > nr murt. Sm; sm ? < sk (mn) *rPoukka- <
*rPou∞dka-), Pogodin 1904 Severnorussk 55 (ven murt. < ims),
Setälä 1912–13 FUF 13 441 (? < germ), Kalima 1915 OLR 202
(+ ka ly ve; ka > ven murt.), Collinder 1932 Urgerm 1 130 (? ~
mr rødhga), Vasmer 1955 REW 2 525, Wessman 1956–57
FmS 17–18 137–38 (nr murt. Sm joko < sk, t. < sm < sk),
SKES 1969 847 (sk alkuperä epävarma), T. Itkonen Vir 1983
212 (omap.).

roukko ’jääröykkiö, komojää, ontto jää rannalla (Peräp Länsip); kasa, läjä (Kal »tuopit roukkohin rovittu») / Eishaufen, sich am Ufer schichtendes, Lufträume aufweisendes Eis; Haufen’, roukku ’jääteli (paik.
Länsip); (alustalle tehty) lehdeskasa t. kaadetuista
lehtipuista koottu röykkiö (etup. KSm); närte l. lyhdekasa (päällä olkia, painona puita), suurehko heinäkasa (InkVi; ? < vi)’, roukkio (Agr; laajalti murt.)
’röykkiö, kasa (heiniä, puita, kiviä)’, roukio (paik.
savmurt.) id. ~ ink roukko ’pieni heinäsaatto’ | ka
roukka ’röykkiö, roukkio’, roukkivo id., roukkajeä
’ahtojää’ | ve rouk (mon. -ad) ’olkiauma, -keko’ | va
r(eukko ’pitkä suova, pieles, puukehäinen heinäsuova’ | vi rõuk (g. rõugu, murt. rõuga, rõuge) ’(katosmainen) vilja-, heinä-, herneauma, pieles; tällaisen
runkopuu’ (sm ? > lpN roaw |ko (Lu In Kld) ’komojää’)
ilm. < germ (ksk) *xrauka-z, vrt. nr rök ’viljakuhilas; lyhdekeko, -auma; hernehaasia’, mr röker ’kuhilas, pino’, nn rauk ’pieni vilja-, turve-, lehtikeko’,
mn hraukr ’kartiomainen läjä’. Kuitenkin sanue
(varsinkin vi) liittyy ositt. myös s. v. roukku main.
sanoihin. — Vrt. myös routto, ruko. Etuvok.
varianteista ks. röykkiö.
Ganander 1787 NFL 2 495 (sm roukkio ~ vi roug), VW 3 1888
85 (sm rouko ’railo’ ~ lpN), 107 (roukk(i)o; + ve va), Wiklund
1896 SUST 10 217 (vrt. lp), Pogodin 1904 Severnorussk 55
(ims > ven murt.), B5uga 1908 AistSt 25 (~ liett), Kalima 1915
OLR 198 (ven murt. róvkaVc ’20 lyhteen keko; epätasaiseksi

jäätynyt maa’ < ims), Toivonen Vir 1919 107–08 (ims < germ),
Setälä 1926 SmSuku 1 157 (< germ), Karsten 1944 FmS 10
467–68, Ruoppila 1967 KalKansank 108 (+ ka), kartta 98,
SKES 1969 847–48 (roukko ’jääröykkiö jne.’ selitetty germ
(sk) sanaksi; roukko ’komojää’ ? < lp), Vilkuna Vir 1970 263–
64, 272, Koivulehto Vir 1981 204–05, EEW 1982–83 2579
(deskr.-sävyinen ims sana).

roukku (Jusl 1745; LounSm Häme KSm ja ymp.),
roukko (EPohjanm PSatak ja ymp., Kymenl) ’työreen poikittaispalkki, jonka varaan kuorma ladotaan,
pankko (tav.); vitsa, jolla reen sivutolppa, »karikka»,
kiinnitetään / Querbalken auf dem Arbeitsschlitten
als Unterlage für die Ladung od. den Kasten;
Weidenband, mit dem die Seitenhölzer des
Schlittenkastens befestigt werden’ ? ~ vi (Wied)
rõuk (g. rõugu, murt. rõuga, rõuge) ’pystypuu,
-vaaja; kepit, joiden väliin ladotaan kuivamaan esim.
viljaa; reen laidan pystykalikat’ (ellei vi kuulu s. v.
roukko mainitun rõuk sanan yhteyteen). — Sm > nr
murt. Sm röukko, reukko, rok(u) ’roukku’.
Thomsen 1890 BFB 275 (sm ~ vi), Vendell 1895 PPOb 306
(sm > nr murt. Sm), Saxén 1895–98 Lånord 213, Toivonen Vir
1919 108, Wessman 1956–57 FmS 17–18 138, SKES 1969
848 (vi joko tähän tai ~ roukko ’kasa’).

rouko (: rouot; Schr 1637 roukoit, Flor 1683 rouwot
»fälly, macausnahat»; Peräp Länsip ja ymp.) ’lampaannahkainen (kangaspäällysteinen) rekipeitto,
välly / Schlittendecke aus einem stoffbezogenen
Schaffell’, paik. myös rouku id., roukonen (us.
mon. roukoset; PSatak EPohjanm KSm Verml)
’vanha kulunut välly t. turkki’
= lp roaw |go ’nahkavälly, nahkainen makuupeite
(vars. lampaannahasta)’ (lp sana voi myös olla vanhahko laina < sm; kaP (Kiestinki) rouku (uud. -kk-)
’lampaan- t. poronnahkainen peite, välly’ < sm t. lp)
?? < germ; lähtökohdaksi on ajateltu sanuetta,
jota edustavat mn r/y, nr rya ’ryijy; paksu
karvapeitto’ (ks. ryijy); originaalin tarkka äänneasu
on kuitenkin selvittämättä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 386 (sm ~ lpR), Qvigstad 1881
Beiträge 18, 103 (~ lpN), Äimä 1906 SUSA 23:25 8 (roukka,
rouko ? < lp), Wiklund 1917–20 IF 38 91–93 (empien: lp <<
kgerm *rouªºgwa), Jacobsohn 1922 AuU 66 (lp (? > sm) < germ;
ongelmallinen etym.), Bergsland Vir 1964 144 (sm ? < sk, vrt.
mn rPogg(var) ’(pitkä) villatukku’, nn ruggefeld ’vällyt’), SKES
1969 848–49 (sm > ka; lp mahd. vanhahko sm laina, ja varmasti
suomalaisperäinen, jos sanue < germ; vaikeuksia germ ou > au
-muutoksen selittämisessä), Sammallahti 1984 Juuret 144
(vksm aikana saatu (k)germ laina), Hofstra 1985 OsFiGerm 52
(< germ; äännesuhteet kuten s:ssa joukko).

roukua ’röhkiä, äännellä (poro)’ ks. raukua.
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rounio ks. raunio.
rousku (Jusl 1745; et. KaakkSm EPohjanm Peräp
Länsip Ink) ’rusto / Knorpel’, rousko (Agr »coruan
rouskon» = nyky-Raam »palan korvaa»), krousku
(paik. Länsip Ruija), röyskö (Gan 1787) id. ~ ink
rousku ’id.; jänne’ | ka rousku ’rusto’ | ly rousk(u),
r5usku id. | ve r5usk id. (vi murt. rousk (g. -u) ’rusto’ <
sm).
Samaa alk. onomat. sanuetta kuin rousku(sieni)
(et. Karj) ’Lactarius’, rouskua (ks. tätä) sekä rousku
(paik. murt.) ’karkea kohta, epätasaisuus (esim. jäässä)’ ~ ka (Suojärvi) rousku ’Lactarius’ | vi murt.
(Wied) rõusk (g. rõusa) ’id.; muhkura; huokoinen
jää’, rõusane ’muhkuraiseksi jäätynyt (tie)’; vrt.
rouste.
SKES 1969 849–50 (sm ~ ka ly ve; vi murt. < sm), 850 (s. v.
rouste; sm rousku ’karkea kohta jäässä’ ~ vi rõusk).

rouskua (Jusl 1745; paik. LounSm Häme) ’knistern,
krachen’, rouskaa (paik. itämurt.; esim. hanki, risukko kuljettaessa, kova leipä purtaessa),
rouskahtaa, (k)rouskuttaa,
rouskia; rousk(e)a
(paik. VarsSm) ’murea (esim. leipä)’; ks. erikseen
rousku ~ ka rouskoa ’rouskua, rapsaa; rouskuttaa’,
rouskuttoa ’rouskuttaa; kolistaa’ | ve rouskahtada
’rouskahtaa, kirahtaa’, rouskutada ’rouskuttaa’ (sm
> lpN roaw |sket ’rouskua, ritistä (hanki jalan alla)’).
Onomat. sanoja, joiden etuvok. variantteja
ovat (paik. murt.) röyskyttää ’rykiä; rouskuttaa’,
röyskähtää (Lönnr 1880) ’röyhtäistä; rusahtaa’,
röyskyä ’rouskua’,
röyskäyttää
’röyhtäyttää’,
röyskiä (Gan 1787) ’narskuttaa’ ~ ka röyskeä
’ryskää; narskaa; räksyttää’, röyskytteä ’narskuttaa;
röyhtäyttää’, röyskähteäkseh ’rusahtaa, pamahtaa,
räsähtää’. Vrt. myös rauskaa, ruskaa.
SKES 1969 849 (sm ~ ka ve; lpN < sm).

rouste ’rosoiseksi, puikkoiseksi jäätynyt maan t. lumen pinta, teräväsärmäinen jää (melko laajalti savmurt., paik. Pohjanm Peräp); routa, kelirikko (Eurén
1860; paik. EPohjanm) / schorfig, in Zapfen gefrorener Erdboden od. eine solche Schneefläche, scharfkantiges Eis; gefrorener Boden, schlechter Zustand
der Wege durch Frost’, roustekeli, johd. rousteinen;
rousteikko (itämurt. KPohjanm), roustikko (EPohjanm), roustanne, roustale (PSm) ’rosoiseksi jäätynyt maa, lumi t. sohjo’ ~ ka rouste ’pintarouta’.
Deskr. sanoja, vrt. rouskua, roso. Etuvok. variantteja röyste (paik. murt.), röysteikkö (paik. itämurt.

KPohjanm) id. Merk:ssä osin myös routa sanan vaikutusta.
Thomsen 1890 BFB 173 (rouste ~ routa; < baltt), SKES 1969
850 (deskr.).

routa (Jusl 1745; yl.) ’maaperän jäätynyt pintakerros, kirsi / Bodenfrost, gefrorener Boden’, roudata
(Flor 1702 »Jumala ilmans rouda») ’jäädyttää, jäätyä
(maanpinta)’, routaantua, routia ’mennä routaan,
jäätyä (maa)’ ~ ink routa ’routa’ | ka routa ’routa,
kirsi’ | ly roud (partit. -od, -ad) ’routa, kirsi (maassa
keväällä)’ | ve roud, r5ud (partit. -ad) ’routa’ | va
r(euta id. (va t. sm > vi murt. rõud ’routa’; sm > lpN
row |da ’heikko jää (et. suolla)’; ims (ka t. ve) > ven
murt. róvda, róvga, róvka ’epätasaiseksi jäätynyt
maa, jäätynyt ylin maakerros’)
< baltt, vrt. liett grúodas ’kovaksi jäätynyt tien
loka; pakkanen; vuohishaava eli ihotulehdus
eläinten, et. hevosten, jaloissa’.
Grot 1853 IRJaSMat 1 119 (ven murt. < sm), Ahlqvist 1856
WotGr 149 (sm ~ va), Thomsen 1890 BFB 83, 93, 173 (+ ka; ?
< baltt), Kalima 1915 OLR 203 (ven < ims), Kalima 1936 BL
24 (routakuu ’marraskuu’ käännöslaina ? < baltt), 157 (ims <
baltt), KKSK 1958 942 (lpN ? < sm), SKES 1969 850 (+ ly ve;
va t. sm > vi murt.; sm > lpN), Liukkonen 1999 SUST 235 38
(< baltt; murt. *gråuda t. *grouda).

routto (Koll 1648; LounSm PHäme), routo (paik.
VarsSm) ’haasia (herneiden, perunanvarsien, pellavien tms. kuivaustelineenä) / längliches Trockengestell für Erbsen, Kartoffelkraut, Flachs u. ä.’,
routota (Jusl 1745) t. roudota ’panna haasiaan,
kuivattaa’ ? ~ vi murt. (Vigala) rõut (ill. -u) ’auma,
haasia’.
Suhde s. v. roukko esitettyihin ims sanoihin (mm.
vi rõuk) on epäselvä.
VW 3 1888 108 (rout(t)o ~ mm. roukko), Mägiste 1959 JuhlakPenttilä 49 (sm ~ vi; vi rõuk ja rõut ilm. erotettava toisistaan),
SKES 1969 850–51 (sm ? ~ au vi), Vilkuna Vir 1970 263–64
(germ, vrt. roukku).

rouva (Gan 1784; melko yl.), frouva (Agr; LounSm
EPohjanm ja ymp.), prouva (paik. hämmurt.) ’(Ehe-)
frau, Dame’ ~ (>) ka rouva ’rouva; piika’
< sk, vrt. mn frouva, frova, frú(a) ’rouva, vaimo,
valtiatar, ylhäinen nainen’, mmr frua, fruwa, nr fru <
kas vrouwe, vra(u)w(e) ’herratar, kuningatar; aviovaimo; nainen’ (mas fr5ua, mys frouwa). Myös sm
sanan lainautumista suoraan < kas on pidetty
mahdollisena. — Ink prouva ’rouva’ < vi; va frovva
id. ehkä < sm t. ruots; vi proua, murt. myös
(p)rovva, prõua, (p)ruua, (Wied) praua id. < kas;
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lpN (f)ruv |va (Lu Ko) id. < sk, mutta lpN roav |va (Lu
In Ko) id. < sm.
Ganander 1786 NFL 1 84a (sm frouwwa ~ germ), Ganander
1787 NFL 2 406a (sm ~ vi praua), Renvall 1810–11 Orth 22
(sm < nr saks), Diefenbach 1851 VWGoth 1 400 (sm vi, lp frua
< saks), Ahlqvist 1856 WotGr 124 (+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 126 (lp roav |va ~ sm, norj Frua), Qvigstad 1893 NL 155
(lp roav |va < sm), Karsten 1909 IF 26 255 (sm < as), Karsten
1910 StNF 2:2 31 (< länsigerm), Setälä 1912–13 FUF 13 441
(< mn mr < (k)as), Streng 1915 NRL 189, SKES 1969 851 (sm
joko < sk, vrt. mn jne. (< mas t. kas), t. mahd < kas); ka < sm;
va ? < sm t. ruots; vi < kas; lpN roav |va < sm), Nirvi 1971 InkS
432 (ink < vi), Häkkinen 1987 ES 259.

rova (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’metsäinen harju t.
mäki, harvametsäinen (usein kivikkoinen) ylänkö,
vaara t. kangasmaa; vanha paloalue / bewaldete,
(längliche) Anhöhe, Hochland, Berg od. Heide mit
spärlichem Baumbewuchs (oft steinig); altes Waldbrandgebiet’
< lp, vrt. N roavve (E U Pi Lu In Ko) ’vanha paloalue (E U Pi Lu N In); (vars. mänty)metsää kasvava harju t. vaara (N Ko), kangasmaa (Ko)’. — Merkityksessä ’kivi, kivikko (PSm)’ rova voi olla eri alkuperää, vrt. vi (Wied) rava ’vedenalainen kivi’, li
rov®a ’kivinen merenpohja, kari(kko), särkkä’.
Castrén Suomi 1844 33 (sm ~ lp), VW 3 1888 108 (sm lp ~
mm. vi li), Wiklund 1912 MO 5 113 (sm ? < lp), T. I. Itkonen
Vir 1948 158 (sm < lp), SKES 1969 851, EEW 1982–83 2432
(vi li ? ~ rauha, vrt. rahu).

rovasti (Gan 1787; et. itä- ja hämmurt.), provasti
(As 1593; LounSm, osin Häme Länsip), rouvasti
(Gan; PPohjanm ja ymp.), prouvasti (EPohjanm,
paik. KPPohjanm) ’Propst’
< mmr provaste(r), prouester ’(et. pappien) esimies; tuomiorovasti’, vur prowast, probast, nr prost,
nn provest, -vast, prost < kas provest, pravest, pr5ost
(< klat propositus ’esimies’, oik. »eteen pantu»). Vrt.
ruustinna.
Ganander 1787 NFL 2 406a (sm provasti ~ vi), Renvall 1810–
11 Orth 22 (sm < ruots prost), Renvall 1826 SSK 90 (< ruots
prost, provest), Thomsen 1869 GSI 144 (< vanh. ruots pro(v)aster, nr; vi < as), Qvigstad 1893 NL 270 (lp ~ nn nr sm), Karsten
1909 IF 26 253 (< kas kys mn mr < lat), Streng 1915 NRL 189,
Karsten 1944 FmS 10 406, 468 (< mr < kas < lat), SKES 1969
851 (sm > kaE rovaVsti), LpIn 3 1989 46 (lpIn < sm).

rove (: ropeen; Schr 1637; loun- ja kaakkmurt. PKarj Pohjanm Peräp, paik. Savo) ’tuohesta tehty
pienehkö nelikulmainen astia, tuokkonen / kleinere
viereckige Schachtel aus Birkenrinde’ ~ ink rove | ka
roveh (g. ropehen) | ly ve robeh (ims > ven murt.

rúbuVsa, rúbyVsa ’ohuilla vitsoilla yhteen punottu
tuohirasia’).
Johd. v:stä rovata, ropista (ks. tätä). Samaa onomat.-deskr. alkuperää ovat tuokkosen murt. nimitykset rope, ropo, ropponen (Gan 1787; merk. murt.
myös ’huono astia t. kapine’), kropponen, roppinen,
rovikko ja ropukka. — Tähän kuuluu myös adv. ropeella ’parhaimmillaan irrotettavaksi (tuohi)’,
roveillaan,
rove(e)llaan
’hyvässä kunnossa,
voimissaan, parhaimmillaan’ ~ ka rovellah ’hyvällä
kannalla’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm ~ ve), Setälä 1890–91 ÄH 312
(+ ka), Kalima 1915 OLR 206 (ven murt. < ly ve ka, vrt. sm),
*Virtaranta Vir 1958 19–35 (deskr.-onomat.), SKES 1969
851–52.

rovio (Jusl 1745; melko yl.) ’poltettavaksi koottu
t. palava kasa puita, kantoja (vars. kaskiterminä; et.
savmurt. ja ymp.); iso kasa (esim. kiviä, heiniä, leipiä); iso tuli, nuotio / brennender bzw. zum Verbrennen vorbereiteter, aus Holz od. Baumstümpfen aufgeschichteter Haufen (bes. beim Schwenden); großer
Haufen (von z. B. Steinen, Heu, Broten); großes (Lager)feuer’, ropio (paik. kaakkmurt.), rovi (Eurén
1860; Lönnr 1880 (tuli)rovi) id., johd. rovioida ’kasata, läjätä (vars. palamattomia puita ja kantoja kaskessa), polttaa rovio(i)ssa’ ~ ka ropivo ’(kaskessa
palamatta jääneistä) puunrungoista tms. poltettavaksi
koottu kasa; rovio; vierrettävä palava puu kaskessa,
seuna; päresoihtu’, roivo ’id.; kasa, läjä; joukko; roihu, liekki’, ropivoija ’kerätä (kaskessa palamatta jääneitä) puita kasoihin, kasata’ | ly roivo ’suuri tulirovio; tavallinen tuli ulkona’.
Johd. v:stä rovia, rovita (ks. tätä).
VW 3 1888 108 (rovi-, rovio ~ rova), Wiklund 1912 MO 5 114
(rovio ? ♦ rovia), Mägiste 1934 EKeel 13 9 (+ ka rovilo),
SKES 1969 852 (+ ly ? < ka; ♦ rovita), Orrman Vir 1993 100–
01 (rovio, rovita ? < baltt).

rovita (Jusl 1745; etup. savmurt. ja ymp.), vanh. sanak. myös rovia ’kasata kaskessa palamatta jääneet
puut rovioiksi (ja polttaa ne) / beim Schwenden
nicht verbranntes
Holz
aufschichten
(und
verbrennen)’, paik. savmurt. myös ’penkoa, myllätä,
etsiä; valikoida’, rovehtia ’raivata maata, kaskea
(Eurén 1860); penkoa, koluta (paik. PHäme ja
savmurt.)’, rove ’kasa risuja’, rovio (ks. erikseen)
~ ka rovita ’kasata’ (kansanr. »Tuopit tukkuhu
rovittu, Pikarit pinohon pantu»), roveh ’rovio’.
Deskr.-peräisiä sanoja, vrt. ropista.
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Ruoppila 1967 KalKansank 108–09, kartta 99, SKES 1969
852–53 (sm ~ ka; deskr.), Orrman Vir 1993 100–01 (? < baltt,
vrt. liett kráuti ’kasata, kuormata’ (< *krauj- t. *krovi-)).

ruhjoa (Eurén 1860; melko yl.) ’runnoa, rusentaa,
musertaa / zermalmen, zertrümmern’, ruhjoutua,
ruhje (LönnrLis 1886 ruhjevamma) ~ ka ruhjuo
’ruhjoa, murskata; rehkiä’, ruhjovuo ’rähjääntyä,
raihnaantua’.
Deskr. sanoja, vrt. runnoa.
SKES 1969 853 (sm ~ ka).

ruhka (Gan 1787; PKarj, paik. Kain) ’rikka, roska;
törky / Stäubchen, Abfall; Plunder’, ruuhka (paik.
KarjKann PKarj) id., ruhkainen (paik. PKarj) ’roskainen’ ~ ka ruhka ’id.; korsirehu; turo; rohdin; kama’, ruhkautuo ’roskaantua’ | ly ruhkad ’tavarat,
kamppeet; teurastetun eläimen osat’ | va ruhka
’roska, rikka’.
Deskr. sanoja,
joiden yhteyteen saattaa
kuulua myös ruuhka (ks. tätä). Vrt. rahka, rohka2.
Ahlqvist 1856 WotGr 149 (sm ~ va), Nirvi Vir 1950 404 (sm ~
ka), Ruoppila 1967 KalKansank 41, kartta 44, SKES 1969
853–54 (+ ly), T. Itkonen Vir 1987 172, 175.

ruhmo ’hakkuupölkky (Koll 1648; KPohjanm, osin
VarsSm); jyrä (osin PHäme) / Hackklotz; Walze’,
ruhmu ’hakkuupölkky (LUus ja ymp., paik. KPohjanm); kärrynpyörän kappa (EPohjanm, paik. Kymenl); suurikokoinen (eläin t. ihminen), syömäri,
rohmu (laajalti savmurt. ja ymp.)’, ruhmoa (paik.
KaakkSm) ’ruhjoa, runnella, survoa’, ruhmaista
’rouhaista, survaista, ruhjoa’ ~ ka ruhmoa ’telmiä,
rymistää; kuhkia, kuhnia’ | ve ruhmda ’ahmia’, ruhm{ii ’ahmatti’.
Deskr. sanoja, vrt. rohmu. Ks. myös ruumis.
Rytkönen 1940 tm 174–75 (sm ~ ka), Hakulinen 1956 StF 12
14–15, Heikkilä 1967 Sananj 9 76–78 (sm ~ md ruVsmo ’uurre,
ryppy; ruhje’), SKES 1969 854 (+ ve).

ruhmu (paik. savmurt. ja ymp.) ’kuhmu; lommo /
Beule; Delle’, ruhmuinen (eri tahoilla itämurt.) ’kuhmuinen, muhkurainen, ryppyinen’, ruhmuska
(Gan 1787) ’ryppy(inen)’ ~ ka ruhmu ’kuhmu,
pahka’,
ruhma(h)ine
’pahkainen,
rosoinen;
näppyläinen’.
Deskr. sanoja, vrt. kuhmu, ryhmy.
SKES 1969 854–55 (sm ~ ka).

ruho (Jusl 1745; eri tahoilla murt.) ’teuraseläimen
paloittelematon ruumis; (suuri t. lihava) ihmisen t.

eläimen (elävä) ruumis (us. halv. t. leik.) / unzerteilter
Körper eines geschlachteten Tieres; (großer) Körper
eines Menschen od. Tieres (oft pej. od. scherzh.)’,
ryhä (paik. PSm) ’ruho’ ~ ink ruho ’vanha ja
kelvoton (ihminen)’ | ka ruho ’(eläimen) ruho;
(halv.) ihmisruumis’
? < germ *xruza-, vrt. mn hrør ’(kuollut) ruumis;
romu, hylky, raunio’. — Tähän yhteyteen saattaa
kuulua myös ryhä ’kyttyrä’ (ks. tätä).
Setälä 1912–13 FUF 13 441 (sm < germ *Sr5uh5o), Tunkelo
1913–18 SUSA 30:39 36 (ruha ~ ryhä), Jacobsohn 1925 ANF
41 261 (germ alkuperä epävarma), Hakulinen 1956 StF 12 9
(sm ~ ka), SKES 1969 855 (ei varmaankaan < germ vaan ennemmin deskr.), Sammallahti Vir 1977 121 (? < germ), *Nikkilä 1982 SFU 18 254–57 (< germ *xruza-; tähän myös ryhä),
Hofstra 1985 OsFiGerm 31 (< germ), Liukkonen 1999 SUST
235 122–23 (< baltt).

ruhtinas (Agr) ’Fürst’, ruhtinatar (Lönnr 1837),
ruhtinaallinen (Koll 1648; As 1593 päruhtinalisen
g.)
< germ (t. ksk) *druxtinaz: mn dróttinn
’ruhtinas, herra’, vur drotte, nr drott ’ruhtinas,
valtias’, ags dryhten, mys truht‰ın ’sotaherra,
ruhtinas’. — Ka (Tver) syntyruohtina ’Vapahtaja’
varmaankin < ksk *dr5ohtina-, joka on saman sanan
myöhäisempi muoto.
Bureus († 1652) Käsik (sm ~ saks; Karsten 1943 FmS 9:2 3–4),
JuslP 316a (sm ~ ruots drott), Porthan 1786 OS 4 121 (sm ~
germ Druhtin, Drottin, Drott), Diefenbach 1851 VWGoth 2
643 (sm < vanhemmasta muodosta kuin mn), Thomsen 1869
GSI 144 (sm ka < mn mys), Setälä 1906 SUSA 23:1 22–23 (sm
< germ (t. ksk) *druhtinaz; ka kaiketi < ksk), Hellquist 1939
SEO 156, Vries 1961 AnEW 85, SKES 1969 855, Hofstra 1985
OsFiGerm 32.

ruhvi (Stjerncreutz 1863; KaakkSm rannikko ja saaret, InkVi), ruffi (VarsSm rannikko) ’kajuutta / Kajüte’ ~ ink ruhvi (t. < vi) id.
< nr ruff id. (< holl t. as). — Vi murt. ruhv ’kajuutta, hytti’ < as r5uf id.; va murt. ruhvi ’keulakoroke’ < vi.
Stjerncreutz 1863 MeriS 295, Hellquist 1939 SEO 850 (ruots
sanasta), Vuorela 1964 KtS 184 (sm < ruots), SKES 1969 855–
56 (sm < nr < holl t. as; vi murt. < ruots t. as), Ariste 1979 SFU
15 214 (va < vi < as).

Ruija (Gan 1787, vanh. kiel. rinn. Rudia 1764, Ruidan meri 1762) ’alue Pohjois-Norjassa / Finnmark’,
kansanr. ’pohjoinen alue’, Ruijan t. Rutjan koski
(loits.) ’tautien karkotuspaikka’.
Samaa alkuperää kuin ruija(t), rutja(t) ’revontulet’ (ks. rutja); alueen vanha sk nimi Hálogaland
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(nyk. Helgoland) on selitetty mn sanasta hálaugir
(mon. háloga) ’korkeat liekit, so. revontulet’.
Karsten 1905 ANF 22 194–95 (Ruija ~ rutja(t) ’revontulet’ <
germ ’punainen’), Setälä 1912–13 FUF 13 445 (? < germ), Setälä 1934 Sanastaja 19 4–5, Jaakkola 1935 SmHist 2 463 (vrt.
haloga ’revontulet’), SKES 1969 885 (s. v. Rutja), *Vilkuna
1978 KV 58 149–57 (pn. < appell. ’revontulet’, joka mahd.
onomat.; myös sk sanasta).

ruikata (Eurén 1860; eri tahoilla itämurt., paik. KPPohjanm) ’ruiskata; sylkäistä; oksentaa; ripuloida /
spritzen; spucken; sich erbrechen; Durchfall haben’,
ruikkia ’syljeksiä; roiskia’, ruikku (JuslP, Gan 1787
ruikkutauti; EPohjanm Verml, paik. LounSm Häme
ja ymp.) ’ripuli’ ~ ka ruikata ’sylkäistä, ruiskaista’,
ruikku ’ripuli’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. ruisku.
SKES 1969 856 (s. v. ruisku).

ruikuttaa (As 1682; yl.) ’valittaa, vaikertaa; pyydellä, mankua / klagen, jammern; betteln, quengeln’,
ruikata (LounSm, paik. EPohjanm) id. ~ vi murt. ruigada ’röhkiä; kärttää’, (sm >) ruigutada ’ruikuttaa,
valittaa’.
Onomat. sanoja, vrt. uikuttaa.
VW 3 1888 101 (sm ~ vi), SKES 1969 856.

ruinata (Lönnr 1880; laajalti L- ja KaakkSm) ’kärttää, mankua; valittaa, ruikuttaa; vinkua (et. sika
nälissään) / quengeln, bedrängen; klagen, jammern;
quieken (bes. Schwein vor Hunger)’, ruihnata
(laajalti savmurt. KPohjanm, paik. PPohjanm Peräp)
id. ~ ink ruinata ’kärttää, ruinata’ | ka ruihnata id.
Deskr.-onomat. sanoja.
Ojansuu 1918 KAÄH 44 (sm ~ ka), SKES 1969 856.

ruipelo (joks. yl.) ’laiha ja pitkä t. hintelä
(olento, joskus myös kasvi) / hochaufgeschossen,
hager (Lebewesen, auch Pflanze)’, ruippana
(LönnrLis 1886; paik. etup. itämurt.) id.,
ruippakinttu ’rimppakinttu’.
Lienevät deskr. sanoja.
Hahmo 1994 Grundlexem 221–22.

ruis (Agr; yl.) ’Roggen’, yhd. kevät-, syysruis, ruisleipä, ruiskaunokki, ruisrääkkä, johd. rukiinen ~ ink
ruis, rukeh‰ın ’rukiinen’ | ka ruis, rukehine ’rukiinen’
| ly rugiVz ’ruis’, rugehi7ne ’rukiinen, ruis-’ | ve rugiVz
’ruis’, rugih‰ı7ne ’rukiinen’ | va rüiz, (Kukk) ruiz
’ruis’ | vi rukis (g. rukki), murt. rugi(s), rüki(s), E rügä (elleivät < baltt) id., rukkine ’rukiinen’ | li riCggqz,

riC kVs, (vanh.) rüC kVs ’ruis’, riCggi, rüCggi ’rukiinen’
(sm > lpN roªºgâVs (Lu In) ’ruis’)
< germ *rugiz: mn rugr, mr rogher, nr råg, ags
ryge ’ruis’. — Myös baltt alkuperää on pidetty mahdollisena, vrt. liett rugYys, latv rudzis, mpr rug(g)is
’rukiinjyvä’.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ vi, ruots råg, saks rocken ’ruis’),
Ihre 1769 Gloss 2 452 (~ germ), JuslP 321 (sm vi ~ liett),
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Grimm 1848 GeschD 64, Ahlqvist 1856 WotGr 149 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+
ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 101 (+ li lp), Europaeus KKu
1867 124–25 (< liett), Thomsen 1869 GSI 144 (< germ t.
baltt), Setälä 1890–91 ÄH 244 (+ ka), Setälä Valvoja 1891 463
(< germ), Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 78 (lp < sm), Ojansuu
1921 Lisiä 35 (viE rügä < liett), Hellquist 1939 SEO 863,
SKES 1969 856 (+ ly; < germ, toisaalta mahd. myös < baltt),
Hofstra 1985 OsFiGerm 285, Ritter 1993 Studien 152–54,
Häkkinen & Lempiäinen 1996 FUF 53 167–72.

ruisku (Jusl 1745; eri tahoilla murt.), pruisku, truisku (Schr 1637; paik. länsimurt.) ’Spritze’, ruiskata,
ruiskuta, ruiskuttaa, ruiskia, ruiskahtaa (näistä myös
pr-, tr-), ruiske (JHKeckman 1837) ~ ink pruiskata
’roiskauttaa’ | ka ruiskoa ’roiskua; huiskaa, viuhtoa’,
ruiskata ’ruiskauttaa, sylkäistä’, ruiskuttoa ’ruiskuttaa, roiskuttaa’, ruiskeh ’loiske, roiske’.
Deskr.-onomat. sanoja, joihin vrt. roiskua, ruikata.
SKES 1969 856 (sm ~ ka).

rujo (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’rampa,
liikuntakyvytön;
raihnas
/
verkrüppelt,
bewegungsunfähig; gebrechlich’, ruja ’romu, roju,
riepu, raihnas tms. (LounSm, osin KaakkSm); rikka,
roska (osin kaakkmurt.)’, ruju ’rikkinäinen,
murskattu (Jusl 1745; paik. LUus Häme); huono,
paha (ilma; paik. LounSm)’ ~ ka rujo ’raihnas;
romu, rämä’ | ly rujo ’vaivainen; risu t. muu maassa
viruva roska’ | ve rujo ’rikka, roska; roju’ | ? vi murt.
ruju ’heikko, raukea’ | ? li ruj®a ’sairas; sairaus’
? = lpN rojâs (Lu) ’huonokuntoinen,
sairaalloisen näköinen (eläin)’. — Deskr. sanoja, vrt.
roju, ruhjoa.
Ganander 1787 NFL 2 500a (sm ~ vi), Kettunen 1925 LivSpr
25 (+ li), Kalima 1936 BL 157 (+ ka), T. I. Itkonen 1968 SUST
145 70 (+ lp), SKES 1969 856–57 (+ ly ve).

ruka (JuslP, Gan 1787; osin Kaakk- ja PHäme, paik.
PKarj Kain) ’(kovettunut kuusen)pihka / (erstarrtes
Fichten)harz’ ~ ink ruka ’kuiva pihka’, ruakas ’pihkainen’ | ka ruka id. | ly ve ruga ’kuiva kuusenpihka’.
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Kalima Vir 1927 56 (ka ~ ly ve), Kaukonen 1946 KA 7 216
(sm ~ ka), SKES 1969 857 (+ ly ve).

víca ’rukkanen’; tällöin sanaan olisi liittynyt omaperäinen -nen-suffiksi.

rukata (melko yl.) ’säätää kellon käyntiä / den Gang
einer Uhr regulieren’
< nr rucka id.

Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven rukavica), Ahlqvist Suomi
1857 96 (sm < ven rukavica), Ahlqvist 1871 KO 136 (demin.
sanasta rukka < ven rukáv ’hiha’), Mikkola 1894 SUST 8 159
(tuskin < ven; luult. ~ rukka2), Tunkelo 1946 VeKÄH 774 (+
ve), Tuomi Vir 1961 367–71 (sm < ven rukavica, lisätty omap.
johdin -nen), SKES 1969 857–58 (+ ka; todennäk. samaa
alkuperää kuin rukka2; ka ’rannikas’ ehkä ven vaik.), Leskinen
1992 JYSKLJ 35 38 (sm ehkä < ven).

Hakulinen 1968 SKRK3 296 (sm < ruots), SKES 1969 857.

rukattaa (Lönnr 1880; Peräp Länsip) ’kiirehtiä,
mennä nopeasti; jouduttaa / sich beeilen, eilen; antreiben’
< lpN rok |katit (Lu In Ko Kld) ’rynnätä (päälle);
kiirehtiä jhk; rientää’.
SKES 1969 857 (sm < lp).

rukka1 (Salonius 1673; etup. itämurt. Pohjanm PSm) ’raukka, parka / arm, elend’ ~ ink rukka id. | ka
rukka ’id.; vainaja’ | ly ruk(k(e) ’raukka’ | vi murt.
rukk: poegrukk ’poika’ (luult. < sm) (lpN rok |ke (In
Ko Kld) ’vainaja (In); raukka, ressu (N harv., Ko
Kld)’ ilm. < sm t. ka).
Varmaankin samaa alkuperää kuin rukka2.
Merkityksen kehityksen ’vaatekappale’ > ’raukka’
suhteen vrt. parka, raasu1, riepu.
Lönnrot 1854 Enare 248 (sm raukka, rukka ~ lpN In), Setälä
1912–13 FUF 13 334 (+ ka), Ariste 1933 ERL 15 (+ vi murt.),
Lagercrantz 1939 LpWsch 736 (lp < sm), *Nirvi Vir 1946
221–25 (+ ly; ~ rukka2), E. Itkonen 1968 SKK 505, SKES
1969 857 (vi murt. luult. < sm).

rukka2 (Flor 1683 rucka; Länsip) ’poronnahkainen
(umpinainen) turkki / (geschlossener) Rentierpelz’ ~
va rukka ’hihaton mekko’ | vi (Wied) rukk (g. ruka)
’mekko, musta hame’
< germ *rukka-, vrt. mn rokkr, mr rokker, nr
rock, (? <) kas rock, ns Rock ’takki’. — Samaa alkuperää on ilm. myös rukka1, ks. tätä. Ks. myös rokki.
Mikkola 1894 SUST 8 159 (rukka2 ~ rukkanen), Hellquist 1939
SEO 840 (ruots sanasta), *Nirvi Vir 1946 217–20 (sm va vi <
germ), 221–25 (rukka1 ~ rukka2), Tuomi Vir 1961 368–70,
SKES 1969 857, Hofstra 1985 OsFiGerm 351.

rukkanen (Jusl 1745; kaakkmurt. PKarj Savo KSm,
laajalti hämmurt.) ’nahkainen työkäsine / lederner Arbeitshandschuh’, rukkaset (kuv.) ’hylkäävä
vastaus kosintaan’ ~ ink rukkain ’nahkakinnas’,
rukkaset ’hylkäävä vastaus (kosintaan)’ | ka rukkaine
’nahkakinnas; kudottu rannikas’ | ve ruk(ei7ne ’kapalo’.
Sana voi olla samaa alkuperää kuin rukka2. Toisaalta sen on ajateltu olevan lainaa ven sanasta ruka-

rukki (Schr 1637 rucki; länsimurt., laajalti savmurt.,
osin EKarj) ’Spinnrad’ ~ ka rukki id.
< vur nr rock, mmr rokker, mn rokkr ’rukki’ (kas
rocken, ns Rocken ’kehräpuu’). — LpN murt. rok |kâ
(R Ko) ’rukki’ < sk, mahd. osaksi sm.
Ihre 1769 Gloss 2 449 (sm ~ sk germ), Adelung 1798 WHd 3
1139 (sm lp rokkal mm. ~ saks ruots), Renvall 1826 SSK 2 134
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 145 (sm lpR < mr nr), Qvigstad 1893 NL 270 (lp < sk), Streng 1915 NRL 190 (+ ka; <
vur), SKES 1969 858 (ka < sm).

ruko (Martti n. 1580; etup. Satak Häme I- ja PSm
Verml) ’kuivatusta varten keoksi koottu heinäkasa /
zum Trocknen aufgehäuftes Heu’, johd. ruota (: rukoan; osin sav- ja hämmurt.) ’tehdä rukoja’ ~ ka ruko ’ruko’ | vi murt. ruga (g. roa) id. (sm > lpN rukko
’luoko’, ruªºgo ’heinäruko’)
< germ *xr5ug5on, *xrugan; vrt. mn hrúga ’keko’,
nr murt. r5uga id., nr råge ’kukkura’.
Lindström 1859 KeltGerm 132 (sm ~ ruots ruga, ruka ’kasa,
röykkiö’), Budenz 1869 NyK 7 6 (sm ~ vi), Suolahti 1911–12
FUF 12 105–06 (+ ka; < germ), Karsten 1915 GFL 127, Lagercrantz 1939 LpWsch 744 (lp < sm), Vries 1961 AnEW 259,
261–62, SKES 1969 858, Hofstra 1985 OsFiGerm 308.

rukoilla (Agr; yl.) ’beten, flehen’, rukuilla (paik.
Laat- ja PKarj Verml), rukuella (paik. Päij- ja PHäme) id., rukous, rukuus (paik. Häme EPohjanm Länsip Verml InkVi) ’rukous; (mon.) hartaustilaisuus,
seurat’, rukoustaa (Karj Savo), rukuustaa (paik. itäja hämmurt.) ’rukoilla jnk puolesta; pyydellä, anoa’
~ ink rukoella ’rukoilla’ | ka rukoilla, rukovus ’rukous’
? = lpLu råhkåt (U Pi) ’rukoilla’, Lu råhkålit (U
Pi) id. Nämä voivat tosin olla myös abstrahoitumia
selvästi suomalaisperäisistä (lainatuista) sanoista
lpN rokkâdâllât (U Pi Lu In) ’rukoilla’, N rokkâdus
(Lu In) ’rukous’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 385 (sm ~ lp råkkalet ’rukoilla’,
råkkales ’rukous’), Lönnrot 1854 Enare 248 (sm ~ lpN rokkadallat), Karsten 1915 GFL 56–57 (sm ka < germ *Sr5ug5on), Lagercrantz 1939 LpWsch 736 (lp rohkot < sm), Kettunen 1951
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KV 31 127–28 (ka < sm), SKES 1969 858 (lp osittain selvästi
< sm; germ alkuperä hyvin epävarma).

ruletti (Lönnr 1880) ’Roulette’
< nr rulett id. < ransk roulette id. (demin. sanasta
rouelle ’pieni pyörä’, joka puolestaan demin. sanasta
roue ’pyörä’).
TS 8 1916 281 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 850–51
(ruots sanasta).

ruljanssi (eri tahoilla murt.) ’touhu, vilske; urakka;
mellastus / Trubel, Wirbel; Arbeitsaufwand; Radau’
< nr ruljans, ruljangs ’hyörinä, hälinä, touhu; liiketoiminta; rahankierto’ < ns Roulanz, Roulance ’rahankierto; viljelykierto’, johd. ransk v:stä rouler
’pyöriä’.
SKES 1969 858–59 (sm < nr).

rulla (Schr 1637 rulli; yl.) ’Rolle’, yhd. filmi-, lankarulla, rullalauta, -verho, johd. rullata ~ ink rulla
’jyrä; rulla (< sm)’, rullata ’kartuta vaatteita; jyrätä;
sotkea’ | ka rulla ’(vars. rukin) rulla’ (< sm) | va rulla ’kaulaustukki, jyrä’
< ruots rulle, murt., mr myös rulla ’rulla; tela’ <
kas rulle, rolle << lat rotulus ’pieni pyörä; pergamenttirulla’. — LpN rul |lâ (E In) ’rulla’ < sk, ositt.
sm; vi rull (g. rulli) ’rulla; peltojyrä’, li ruDl ’rulla,
kaulin, jyrä’ < as.
Renvall 1826 SSK 2 134 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
126 (lp ~ sm norj), Halász 1885 NyK 19 456 (lp ~ ruots), Qvigstad 1893 NL 274 (lp < sk), Streng 1915 NRL 190 (sm ka < mr
mt < kas << lat), Kettunen 1938 LivW 347 (vi li < saks), SKES
1969 859 (+ va; ka < sm), Nirvi 1971 InkS 491 (ink < sm).

rulli ks. trulli.
ruma (Finno n. 1580; yl. muualla paitsi VarsSm ASatak) ’häßlich’, murt. myös ’paha, ilkeä; huono; rivo; suuri, runsas; kova syömään; rivakka; nopea,
äkillinen’, rymä ’ruma, paha (Agr); ryökäle,
peijakas, lempo (laajalti itämurt.)’, johd. rumentaa,
rumentua, rumilus, ruma(h)inen (haukkuma- t.
voimasanana) ~ ink ruma ’ruma; kova syömään’
(ositt. < sm) | ka ruma ’ahne, kaikkiruokainen; kestävä, työteliäs; rohkea; ilkeä; rumannäköinen’, rumeta
’tulla ruman näköiseksi’ | ly ruma ’kova syömään t.
juomaan’ | ve ruma ’kaikkiruokainen, syödessään
kursailematon’ | va (Tsv) ruma ’karkea, julma;
ruma’, rumal ’karkea, raaka, paha’ | vi rumal
’tyhmä, hölmö’ | li rum®ali ’epäsiisti, likainen’,
rum®altq ’töhriä, liata’ (li t. vi > latv rumul5et
’kastella vedellä’)

? = lpN robme (E U Pi Lu In) ’ruma, törkeä; (R
Lu myös) (tuho)hyönteinen; (R) kummitus’ ellei
tämä ole vanha laina < ims.
Mahd. deskr. alkuperää, vrt. romu. Kyseeseen
voisi ehkä tulla myös lainaus s.v. ruumis main. germ
sanasta.
Moller 1756 Beskr 159 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling 1780 LL
384 (sm ~ lp), MUSz 1873–81 674 (+ li), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 40 (lp < sm), SKES 1969 859–60 (+ ka ly ve va),
Nirvi 1971 InkS 491–92 (ink ositt. < sm), T. Itkonen 1980
CQuiIFU 5:3 233, Karulis 1992 LatvEtim 2 137.

rumista (Lönnr 1880; paik. savmurt.) ’kolista, rymistä / rumpeln, poltern’, rumahtaa (Eurén 1860; PKarj Savo) ’romahtaa’, rumauttaa ’jysäyttää,
romauttaa, paiskata; sataa rankasti’ ~ ka rumissa
’jyristä, rymistä’.
Onomat. sanoja, vrt. romista, rymistä.
SKES 1969 861 (sm ~ ka).

rummuttaa (Lönnr 1880), trummuttaa ’lyödä rumpua / trommeln’, trumpata (Gan 1787) id.
< nr trumma id. Vrt. rumpu.
SKES 1969 862 (s. v. rumpu; sm < nr).

rumpali (Lönnr 1880; murt. harv.), vanh. kiel. rumpari (Gan 1787), trumpari (1700 trumbari) ’rummunlyöjä / Trommler’
< ruots, vrt. vur mr trumpare, trompare, nr murt.
Sm trommbar ’rummunlyöjä’. Vrt. rumpu.
SKES 1969 861 (sm < vur nr).

rumpu (Gan 1787), trumpu (Agr) ’lyömäsoitin (eri
tahoilla murt.); pyörän keskiö; puroa tms. varten tien
alitse rakennettu putkimainen aukko (nämä laajalti
murt.) / Trommel; Radnabe; rohrartiger Wasserdurchlaß im Straßendamm’, murt. myös rumppu
(paik. Häme KSm Savo), trumppu (paik. Satak ja
ymp.) id., vanh. kirjak. trumpu (Agr) myös ’(vaski)torvi’ ~ ka rumppu ’(kärryn t. rukin) pyörän
rumpu’ (< sm)
< vur mr nr murt. trumba ’rumpu; putki, lieriö(n
muotoinen astia); pyörän keskiö; laskuputki’, nr
trumma ’rumpu; maantierumpu; tela’, nr murt.
trommbu, trummbå jne.’rumpu; maantierumpu;
pyörän keskiö’, nn nt tromme, mn trumba ’putki;
torvi’ < mas mys trumba ’torvi, pasuuna’. — Vi
trumm ’rumpu; maantierumpu; pyörän keskiö; putki’
luult. < (k)as trumme ’rumpu, rummun tapainen
esine’, ositt. ehkä < ruots; ink rummu ’pyörän
rumpu’, va (Tsv) trummu ’rumpu’ < vi; lpN murt.

76 (taiton koevedos)
trummbo, trumma (Lu) ’rumpu’ < sk. Vrt.
rummuttaa, rumpali ja trumpetti.
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm trumpu < ruots), Akiander Suomi 1845 367 (rumpu < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge 126 (lp
~ sm norj), Qvigstad 1893 NL 136 (lp < sk), Neuhaus 1908
Sprachlehre 154 (sm < mr), Streng 1915 NRL 190 (sm < vur;
vi < saks), Vries 1961 AnEW 599, SKES 1969 861–62 (ka <
sm; va < vi luult. < (k)as, ositt. ehkä < ruots).

runka (Peräp Länsip) ’lumeen painunut kulkujälki t.
-ura / Spur od. Pfad im Schnee’
< lp, vrt. N rog |ge (Lu In Ko) ’kuoppa, hauta, syvänne, (joen) uoma’.
T. I. Itkonen Vir 1920 52 (sm < lp), SKES 1969 862.

runkata ’masturboida (ark.); kulkea vaappuen (paik.
VarsSm) / onanieren, wichsen; sich wankend fortbewegen’
< nr mmr runka ’keikkua, vaappua; keikuttaa,
renkuttaa; (murt. Sm myös) masturboida’.
SKES 1969 862 (sm < nr mmr).

runko ’puun (joskus myös muun kasvin) varsiosa
(yl.); vartalo, teuraseläimen ruho (JWegelius 1747;
laajalti murt.); erilaisten rakenteiden koossapitävä,
keskeinen osa / Stamm, Rumpf, Gestell, Basis, Rahmen’ ~ ka runko ’(puun) runko’ (< sm), runka ’id.;
ruumis, vartalo’ | ly rung(e ’vyötärö, vartalo’ | ve
rung ’selkä (lantiosta lapaluihin)’ (sm > lpN run |go
’kuolleen eläimen ruho; ruumis’, In rungo ’raato;
puun runko’)
= lpKld rå´4ng (T) ’runko, ruho’ (t. < ims) | mdE
rungo, M ronga ’vartalo, ruumis; puun runko’
? < (k)germ *skrunkaz > mn skrokkr ’ruumis,
vartalo, runko’. Vrt. myös ranka.
Budenz 1869 NyK 7 9 (sm ~ md), VW 3 1888 107 (+ lpN),
Karsten 1906 ANF 22 176–78 (sm < germ *Srunx5o-), Neuhaus
1908 Sprachlehre 154 (sm vrt. isl strPokkr), Setälä 1912–13
FUF 13 442 (sm ei < germ), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 40
(lpKld ~ sm; lpIn < sm), Kettunen 1922 LVeHA 2 25 (+ ve),
Tunkelo 1946 VeKÄH 634 (+ ly), Hakulinen 1956 StF 12 8 (+
ka), SKES 1969 862–63 (ka < sm; lpKld T ~ sm t. < ims),
*Nikkilä 1982 SFU 18 251–53 (sm < kgerm), Hofstra 1985 OsFiGerm 88, UEW 1988 746–47 (ims ? lp md), Ritter 1993
Studien 121–22.

runnakko (1766; PKarj ja ymp.) ’ruumis, vartalo /
Körper, Leib’; tähän ehkä myös runto (Gan 1787)
’varsi, vartalo’ ~ ka runnakko ’ruumis, vartalo;
raato’ (< sm).

Lienee johdos kannasta *runta, jota on arveltu
lainaksi < kgerm *skrunta-, vrt. nr skrott ’ruumis,
vartalo; runko’.
Hakulinen Vir 1959 286 (sm ~ ka), SKES 1969 863 (ka ehkä <
sm), *Nikkilä 1982 SFU 18 257–58 (♦ *runta < kgerm *skrunta-), Hofstra 1985 OsFiGerm 113.

runnella ks. runnoa.
runni1 ’kari’ ks. krunni.
runni2 ’kaivo’ ks. prunni.
runnoa (Ljungo 1609; etup. LounSm PHäme ja
ymp.), runtoa (AAchrenius 1762; paik. Häme KPohjanm) ’ruhjoa, runnella; sulloa / quetschen,
zerstören; stopfen’, runnella (Agr; laajalti murt.),
runtu (PSavo Kain PPohjanm) ’lommo’ ~ ink
runnata ’kasaantua röykkiöiksi, liikehtiä (jäät)’ | ka
runnistoa ’rutistaa; runnoa; ponnistaa’ (ehkä < sm).
— LpN run |det (In Ko) ’vetää, tempoa, raahata’ <
sm.
Vrt. myös rynnätä.
SKES 1969 867 (sm ~ ka (mahd. < sm); lp ilm. < sm).

runo1 (Schr 1637 runoin laulu ’runoelma’) ’Gedicht’, vanh. kiel. merk. ’laulaja, runoilija’
(Finno 1583 »Jumala – – ylösherätti wirdhen sepät ia
runot»; kansanr. »En ole runon rotua Enkä laulajan
lajia»), murt. myös ’sopimaton t. rivo runo t. tarina,
maallinen kertomus; pöty, loru, valhe; tietäjä
(Verml)’, johd. runoilla (Jusl 1745) paik. murt.
myös ’keksiä t. puhua omiaan, satuilla; valehdella’,
runoilija (Renv 1826), runollinen, runous, runokki
’freesia’ ~ ka (< sm) runo ’kansanruno, virsi; soitin
(esim. hanuri, viulu)’, runoilla ’laulaa runoja;
soitella’, runoilija ’runonlaulaja’ (sm myös (kirj.
lainoina) > vi runo ’kalevalamittainen kansanlaulu’,
nr runa ’suomalainen kalevalamittainen kansanruno
t. -laulu’, nn rune ’suomalainen muinaisruno’, engl
rune ’suomalainen runo, loitsu’)
< germ, vrt. kgerm *r5un5o: ksk riimukirj. (mon.
akk.) runoR, runaR, runo, mn rún ’salaisuus; (esim.
esineeseen piirretty) taikamerkki; (riimu)kirjain;
tieto, oppi(neisuus), kirjallisuus’, isl rún ’tieto;
riimu(kirjain), taikamerkki’, nn rune ’riimukirjain;
taikamerkki’,
mr
(mon.)
runir,
runor
’riimukirjaimet’, runokarl ’taikuri’, vur nr runa
’salainen
tieto,
viisaus;
loitsu,
manaus;
riimu(kirjain), riimukirjoitus’, goot r5una ’salaisuus’,
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mas r5una, kas rune, run ’salainen keskustelu t.
neuvonpito’.
Wexionius 1650 Epitome 3:4 (sm ~ germ runar), Ganander
1787 NFL 2 503 (sm ~ goot), Diefenbach 1851 VWGoth 2
178, Thomsen 1869 GSI 145 (sm < goot mn), Ahlqvist 1872
Kieletär 1:4 34–36 (+ ka), Thomsen 1890 BFB 213–14, K.
Krohn 1904–05 FUF 4 79–90 (sanan merk:stä; runo ei tunnettu
ka:ssa), Karsten 1915 GFL 56 (< germ *r5un5o), Mägiste 1928
Demin 105 (ka < sm), Hellquist 1939 SEO 852, Mägiste Vir
1958 144 (vi kirjak. < sm), Vries 1961 AnEW 453, SAOB 23
1962 R 2971 (nr < sm), SKES 1969 863–65, Krause 1969 FUF
37 91–97 (joko < kgerm *run5on tai < ksk *runœ), Hofstra 1985
OsFiGerm 41 (< kgerm *r5un5o).

runo2 (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’vasomaton t.
harvoin vasova poro / gelte Renkuh’, ruuno (Renv
1826; ehkä sekaantumaa sanaan ruuna) id. ~ ka
runno ’maho poro t. lehmä’ (sm > ven murt.
runováVzenka ’vasaton poro’)
< lp rodno ’vasaton poro’ (< sk).
Qvigstad 1881 Beiträge 103 (sm ~ lp), T. I. Itkonen 1928 SUST
58 40 (sm < lp), T. I. Itkonen 1932 AASF B 27 49 (ven murt. <
sm), Lid 1932 NTS 5 97–98 (sm < lp t. suoraan < sk), Lagercrantz 1939 LpWsch 737 (lp < sk), SKES 1969 865.

runsas (Agr; melko yl.) ’määrältään t. kooltaan suuri; (mitoissa:) reilu / reichlich, üppig; reichlich bemessen’, runsaus, runsastua ~ ka runsas
’täyteläinen, vanttera; runsas’, rusnas id., rusnastuo
’vahvistua, kasvaa isoksi’ | ly ruznaz ’suurikokoinen
(eläin)’ (sm > lpLu runcs5es ’runsas, runsaskalainen
(vesi)’).
Äimä 1919 SUST 45 14 (sm ~ ka), SKES 1969 865–66 (+ ly;
sm > lpLu), Häkkinen 1987 ES 259–60, Ritter 1993 Studien
120 (? < mys runs, runsa ’virta, (virtaava) vesi’).

runtata (Eurén 1860; laajalti itämurt.) ’paiskata, viskata; sulloa, ahtaa, mättää; runnella, ruhjoa / schmeißen, schleudern; stopfen, quetschen; übel mitspielen’, runttiloida (paik. savmurt.) ’nakella, paiskella, runnella’.
Todennäk. deskr. sanoja, jotka liittynevät osaksi
verbeihin runnoa ja rynnätä (ks. näitä).
Äimä 1919 SUST 45 46 (runtoa ~ runtata), SKES 1969 866.

runti, runtti ’perustus’ ks. krunti.
runtu (ChrLencqv 1782; Satak PEHäme, paik. VarsSm) ’työnjuhla (esim. korjuun, puinnin päätyttyä;
vanh. kiel.); pyhän t. juhlan jälkeinen lepopäivä; jälkijuhla, rääppiäiset / Fest nach getaner Arbeit, Erntefest o. ä.; Ruhetag nach einem Feiertag od. Fest;

Nachfeier’, runtuviikko ’palkollisten lomaviikko
marraskuun alussa’
< ruots, vrt. nr murt. drunt ’lepo (uni) työn päätyttyä; juhla t. kestitys työn jälkeen’; samaa
alkuperää on myös nr drunt ’maleksija, laiskuri’
(näiden kantana on vur nr drunta ’kulkea hitaasti,
maleksia, vetelehtiä; kuhnailla’). Vrt. römppä.
*Rytkönen Vir 1933 365–75 (< ruots strunt), *Vilkuna Vir
1945 415–20 (< ruots drunt), SKES 1969 868.

ruode (tav. mon. ruoteet, Schr 1637; yl. muualla
paitsi VarsSm PKarj Ink) ’kattolaudat, joihin kateainekset (päreet tms.) kiinnitetään / Dachlatte, auf
der das Deckmaterial (Holzschindeln o. ä.) befestigt
wird’
< germ *tr5o∞da, *tr5o∞d5on, vrt. mn tró“ ’ruoteet,
katon tukiriu’ut’, tró“a ’seiväs’, nr murt. trod
’aidakset, seipäät, kattopuut’. Sanaa on pidetty myös
ruoto sanueeseen (ks. tätä) kuuluvana johd:na;
tällöinkin sen alkuperä voi olla samassa germ
lähteessä.
Lindström Suomi 1856 72 (sm ruode, lp ruodo < germ, vrt.
saks Rute ’vitsa’), Saxén 1896 Lisiä 14 (sm ruode, ruoto joko <
isl tródha t. ruots rod ’aidanseiväs’), Setälä 1912–13 FUF 13
443 (ruode < germ *tr5o∞da), Karsten 1944 FmS 10 483 (samoin), SKES 1969 874–75 (s. v. ruoto, koko sanue joko < germ
*tr5o∞da t. *r5o∞da), Hofstra 1985 OsFiGerm 318 (lainattu joko
suoraan < germ t. johd. ♦ ruoto).

ruoho (Agr; yl.), ruuho (KaakkHäme Kymenl Länsip) ’Gras, Kraut’, murt. (paik. savmurt. ja ymp.)
merk. myös ’ruoko, Phragmites’, johd. ruohikko,
ruohottua, yhd. rikkaruoho (tähän pesyeeseen kuulunevat myös rohto ja rohtua (~ ruohtua), ks. näitä) ~
ink roho, r5oho ’ruoho’, rohhoin ’vihreä’, rohott®a
’viheriöidä (nurmi)’, r5ohokas ’ruohoinen’ | ka ruoho
’ruoho, heinä’, ruohikko ’ruohikko, heinikko’ | ve
roho ’ruoho; ruoko’ | va roho ’ruoho’, (Tsv) rohoin
’vihreä; ruohoinen’, (Tsv) rohozikko ’ruohikko’ | vi
rohi (g. rohu) ’ruoho, heinä; nurmi’, murt. roho ’id.;
rohto, lääke’, roheline ’vihreä’, rohetada ’vihertää’,
rohtuda ’ruohottua, nurmettua’, rohitseda ’lääkitä,
parantaa’ | li r(eCu(v), riCu(v) ’ruoho’, (Sal) ruoi ’id.;
rohto’
? < germ *gr5oz5o, vrt. kys gruose ’nuori verso;
kasvien vihreys’.
Ganander 1787 NFL 2 504 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 143
(sm vi ~ ruots gräs, germ gras ’ruoho’), Ahlqvist 1856 WotGr
148 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve), VW 3 1888 113
(+ li; ~ rohto), Neuhaus 1908 Sprachlehre 154 (vrt. ieur
*ghr®as®a, kys gruose < *gr5osa), Kluge 1911–12 FUF 11 140 (<
kys < germ *gr5oz5o), Setälä 1912–13 FUF 13 443 (? < germ),
Karsten 1944 FmS 10 480–81 (ehkä < msk *gr5oz5o), SKES
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1969 869 (+ ka; tuskin < germ), S. Aalto Vir 1970 28–37, Koski 1983 Väri 140–46 (johdoksista), Koivulehto 1999 Poluilla
213 (< germ, vrt. rohto).

ruoja ’muta, lieju, kura, lika, törky (Flor 1678; paik.
LounSm, InkVi); ryökäle, heittiö, mokoma (laajalti
itämurt. KPPohjanm ja ymp.) / Schlamm,
Morast; Schmutz, Dreck; Schuft, Lump’, ruoju
(VarsSm) ’siivoton, ruokoton; kelvoton’, ruojake
(paik. savmurt.) ’ryökäle’, ruojata ’puhua rumia
(paik. ESavo); liata (InkVi)’ ~ ink r5oja ’lika, rapa,
roskat’, r5ojata ’liata’ | ka ruoja ’mokoma, kurja’ | va
r5oja ’lika, loka’, r5ojata ’liata’ | vi roe (g. rooja)
’saasta, uloste’, roojane ’likainen, ryvettynyt’,
roojastada ’liata, ryvettää’.
Vrt. ruoju.
Ganander 1787 NFL 2 504a (sm ~ vi rojus), Ahlqvist 1856
WotGr 149 (+ va), VW 3 1888 90 (sm ~ vi roe), Hakulinen
1933 StF 1:2 79 (vrt. rohjo), Kettunen 1952 KV 32 106
(merk:n kehityksestä), SKES 1969 869–70 (+ ka (< sm); vrt.
ryöjä).

ruoju ’(varrellinen) paula- t. nauhakenkä (JuslP,
Gan 1787 ruojukenkä; LounSm ja ymp.); paula- t.
nauhakengän varsi (laajalti häm- ja savmurt. EKarj
Pohjanm); huono jalkine (paik. murt.) / Schnürschuh,
-stiefel; Schaft eines Schnürstiefels; schlechter
Schuh’, ruojus ’saapikas (JuslP, Gan); kengän varsi
(EPohjanm, paik. PPohjanm Peräp Länsip)’, ruojut
(g. ruojuen; Gan) ’(lyhytvartinen) jalkine (Kain ja
ymp.); nauhakengän t. pieksun varsi (melko laajalti
savmurt., paik. PHäme Pohjanm)’ ~ ka (< sm) ruoju
’kengän varsi’
? = lp ruojâs ’kengänvarsi’ (ellei < sm; sm ainakin > vi murt. ruekengad ’suomalaiskengät’ ja mahd.
ven murt. rojkí ’saappaat’, rjáVski ’kannattomat, pehmeäpohjaiset, lyhytvartiset saappaat’)
? < germ t. ksk *br5okjuz, *br5okiz (sama sana, josta myös sm ruokkeet ’housut’; ks. ruoke). — On
myös ajateltu, että sana olisi kehittynyt elliptisesti
yhd:sta ruojukenkä (merk. olisi ollut ’loka-, kurakenkä’), jolloin se kuuluisi sanan ruoja yhteyteen; ks.
tätä.
Qvigstad 1881 Beiträge 103 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 204
(sm > ven murt.), Kettunen 1952 KV 32 104–09 (vi lp < sm;
ruojakenkä alk. ’lokakenkä’), Virtaranta 1957 LYSMÄH 2 707
(johd. sanasta ruoja), SKES 1969 870–71 (sm ~ ka (< sm)),
Lehtiranta 1989 SUST 200 116 (sm ~ lp), Koivulehto 1995
SYKLJ 51 98 (ruojus < germ t. ksk *br5okjuz).

ruoka (Agr; yl.) ’Essen, Speise; Fressen’, yhd. etu-,
pää-, jälkiruoka; ruoka-aika, ruokahalu, ruokapöytä, johd. ruokailla, ruokaisa, ruokala ~ ink r5oka

’ruoka’ | ka ruoka id., ruokaisa ’ruokaisa, ravitseva’ |
ly ruog | va r5oka ’ruoka’ | vi roog (g. roa) ’ruoka,
ruokalaji’
< (v)kgerm *r5ok®a, vrt. germ *r5ok5o, mys ruohha,
kys ruoche, kas r5oke ’huolenpito’; samasta germ sanasta myöhempi laina on ruokko johdoksineen ja samasta sanueesta myös ruokkia (ks. näitä).
Ganander 1787 NFL 2 504a (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 569
(+ ink), Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven róga ’keitto’), Kalima 1915 OLR 203 (+ ka; ven < ka), Saareste 1924 LVEM
153 (+ va), SKES 1969 871 (+ ly), Koivulehto 1972 NphM 73
621 (< esi- t. vkgerm), Koivulehto 1981 PBB(T) 103 174–76,
Hofstra 1985 OsFiGerm 153, Häkkinen 1987 ES 260.

ruoke (VR 1644; vanh.), mon. ruokkeet ’housut /
Hose’, murt. vain merk. ’huonot housut, kengät,
vaatteet (Täräntö)’, yhd. ruokevyö, ruokivyö (paik.
LounSm) ’housujen t. hameen vyötärökaista’
? < germ, vrt. mn brók, mon. brœkr ’polvihousut’, nn brok, kas br5ok ’(lyhyet) housut’. Vrt. ruoju.
Moller 1756 Beskr 158 (sm, vi prokit ~ ruots brackor, lat braccae), Thomsen 1869 GSI 145 (sm < germ), Karsten 1944 FmS
10 481, SKES 1969 871 (sm < ksk; vi < as; lpR bruoka < sk),
Koivulehto 1971 NphM 72 602 (epävarma laina), Koivulehto
1995 SYKLJ 51 98 (sm < germ).

ruokki1 (Eurén 1860; Ruija) ’merilintu, Alca torda /
(Tord)alk’
< lpN murt. ruokke ’merilintu (ruokki, lunni)’ <
sk, vrt. mn hrókr ’merimetso’.
Qvigstad 1893 NL 276 (lp < sk), Äimä 1908 SUSA 25:1 36
(sm < lp), SKES 1969 871.

ruokki2 ’säppi’ ks. krookka.
ruokkia (Agr) ’antaa ruokaa, elättää (et. kotieläimiä;
yl. paitsi kaakkmurt.); siivota, puhdistaa, perata
(kaakkmurt. Kymenl); piestä (InkVi) / zu essen geben, ernähren, füttern; reinigen, putzen; verprügeln’ ~
ink r5okkia ’perata (kaloja); karsia (puuta); luoda lunta’ | ka ruokkie, ruokita ’hoitaa, ruokkia, elättää;
puhdistaa, siivota, korjata talteen; kunnostaa’ | va
r5ottVsia ’perata (kaloja); kuoria’ | vi rookida ’siivota,
puhdistaa; ruokota; luoda (lunta); piestä’ | ? li r5uokq
’pingottaa (parkita?) nahkaa’ (ims > lpN ruok |kât
(Lu In Ko Kld T) ’kynsiä, raapia (N Lu In); haudata,
piilottaa, panna talteen, hoitaa, ruokkia (Ko Kld T)’)
< germ (ksk) *r5okian, vrt. mn rœkja ’huolehtia,
välittää jstak, ottaa huomioon’, mas r5okjan, mys
ruohhen, kas r5oken id. (johd. mm. nr rykta ’hoitaa,
ruokota, sukia (hevosta)’). Samasta germ lähteestä
myös ruoka ja ruokko, ks. näitä.

79
Moller 1756 Beskr 160 (sm ruokota ~ ruots rychta), Wiklund
1896 SUST 10 202 (sm ~ lpN), Lidén 1911–12 FUF 11 124
(sm ruokkia < germ; + vi lpKo), Setälä 1912–13 FUF 13 443,
Kettunen 1938 LivW 348 (? + li), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54
(lpKo < sm), Karsten 1944 FmS 10 481–82, SKES 1969 871
(+ ka va; < germ; lpKo Kld T < sm, lpN Lu In mahd. erill.
sanue), Koivulehto Vir 1974 120.

ruokko (Agr pellonroocko; yl. muualla paitsi lounja kaakkmurt.) ’hoito, ruokinta, elatus; kunto, siivo;
huono siivo (paik. länsimurt.) / Pflege, Ernährung,
Fütterung; Ordnung; Unordnung’, ruokoton ’siivoton; rivo’, ruokota (Flor 1678; et. länsimurt.) ’puhdistaa, siivota; perata (maata, kaloja, marjoja)’ ~ ka
ruokko ’hoito, ruokinta, elatus; kunto, siivo, järjestys; säilö, kätkö’, ruokkoh ’talteen’, ruokotoin ’ruokoton, siivoton, likainen; rivo; ahne’ | ly ruokkoh
’talteen’ | ? li r5uok ’nahkurinpenkki’ (sm > lpKo
r3u#ekk3a (T) ’ruokko, hoito; (T) lihakätkö’)
< germ (ksk) *r5ok5o, vrt. mys ruohha, kys ruoche,
kas r5oke ’huolenpito’; samasta sanasta vanhempi laina on ruoka (ks. tätä). Vrt. myös ruokkia.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ruokota ~ ruots rychta ’hoitaa,
puhdistaa’), Lindström 1859 KeltGerm 64 (sm < germ, vrt. mys
ruahen, ruots rykta), Lidén 1911–12 FUF 11 123–24 (sm <
germ (ksk) *r5ok5o), Setälä 1912–13 FUF 13 443, SKES 1969
872 (+ ka ly, vrt. li; vrt. ruokkia).

ruoko (Agr; Loun- ja KaakkSm Häme) ’kasvin
ontto varsi, korsi; järviruoko, Phragmites australis /
Halm; Schilf’, yhd. järviruoko, meriruoko,
bamburuoko, ruokopilli, johd. ruo(v)ikko ~ ink r5oko,
r5oku ’meri- t. järviruoko; puola’ | ka ruoko | ly
ruog(o) ’ruoko, Phragmites’, ruogik ’ruoikko’ | ve
rogo | va r5oko, r5oku ’ruoko, Phragmites’ | vi roog (g.
roo) ’ruoko; ruoikko, kaislikko’ | li r5uogq(z) (mon.
r5uogqd) ’ruoko (Phragmites), kaisla; käämi, puola’
= lpLu ruohk5o (U Pi In Ko Kld) ’ruoko (Phragmites)’ (? < ims)
< (vk)germ *br5oko-, germ *br5oka-, vrt. mys
bruoh, ns Bruch, nt brok ’kostea maasto, suo’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 381 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 2 505a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 149 (+ va), Budenz 1879 BB 4 240 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB 110 (+ li),
B5uga 1908 AistSt 27 (~ mpr drogis ’ruoko’), E. Itkonen 1949–
51 FUF 30 10 (+ ly; lp mahd. < sm), SKES 1969 872 (+ ka ve),
Koivulehto 1981 PBB(T) 103 179 (< germ), Ritter 1993 Studien 92 (semantt. syistä ennemmin < baltt).

ruoma (tav. mon. ruomat; Mennander 1699; länsimurt. paitsi Kymenl Kaakk- ja osin EHäme) ’länkien
vetohihna, rahje / Kummet und Deichsel verbindender Riemen im Pferdgeschirr’ ~ ink va r5oma | vi

room (g. rooma) id. (ims > lpN ruobmâ (In Ko),
ruobma (Lu) ’rahje’).
Arveltu ksk lainaksi, vrt. nr murt. rom ’valjaissa
käytettävä valaannahkaremmi’, nn roma ’pajuvitsa’,
mutta näiden alkuperä on epäselvä; ainakin nr murt.
Sm Vi romor ’rahkeet, ruomat’ < sm vi. — Toisena
mahdollisena lähteenä on esitetty mn isl sanaa drómi
(mon. drómar) ’kytkyt’.
Ahlqvist 1856 WotGr 149 (va ~ vi), Vendell 1895 PPOb 306
(sm < ruots rom), Saxén 1895–98 Lånord 214 (nr nn < sm),
Wiklund 1896 SUST 10 202 (sm ~ lp), Saareste 1924 LVEM
219 (sm va vi < nr murt. Sm Vi), Karsten 1944 FmS 10 482
(sm vi lp < ksk; nr murt. Sm romor < sm), SKES 1969 872 (lp
ruots < sm), Nikkilä 1991 UAJ Neue Folge 10 1–2 (< germ, vrt.
isl drómi).

ruona (Gan 1787) ’rysämäinen kalanpyydys, lana /
reusenartiges Fischfanggerät’,
murt.
(harv.
VarsSm) ’sälekatiskan osa (porstua)’.
Alk. ilm. sama sana kuin ruona ’puro (Martti n.
1580; paik. KPohjanm Rymättylä); pieni matala lahti, vesiperäinen ranta (paik. KarjKann)’, siis »purossa (t. lahdessa) käytettävä» pyydys. Sanan alkuperä
on tuntematon. Vrt. ryönä.
Saxén 1910 StNF 1:3 81 (~ nn ron ’virta’), Dahlström 1941
Budkavlen 20 169–76 (samoin), Karsten 1942 Budkavlen 21
60 (ei sk alkuperää).

ruopas (Eurén 1860; paik. KarjKann) ’kiviröykkiö,
jääkasa / Stein-, Eishaufen’ ~ ka ruopas, ruopikko
id., ruopastuo ’ahtautua röykkiöksi (jää)’ | ly
ruopaz ’kivikasa (pellolla)’ | ve roppaz ’ahtojää’,
(mon.)
rophad
’tiellä
olevat
jäätyneet
lumikokkareet’ (ims > ven murt. rópas, ropák
’kivikasa; jääröykkiö, -lautta’ ja lpKo r3o3appik (Kld
T; vastineissa äänt. horjuvuutta) ’ruopas’).
Todennäk. deskr. sanue, jonka yhteyteen voi
merk:n erilaisuudesta huolimatta kuulua myös sm
murt. (Ink) ruopas ’kärrynpyörän kuoppa tiessä’ ~
veP roppaz ’kolo, syvennys (tiessä)’ | vi roobas ’kärrynpyörän kuoppa tiessä; raide’. Vrt. ruopia ja ruoppa. — Etuvok. variantteja: sm ryöpäs (paik. KaakkSm) ’sorakumpu, -törmä’, vi rööbas ’raide’.
Kalima 1915 OLR 204–05 (sm ~ ka ly; ims > ven; vrt. lp), T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 77 (ven ropák < lp), Kalima 1936 BL
157 (? < baltt), SKES 1969 872–73 (+ veP; ~ ryöpäs; ven <
ims), Kiparsky 1975 RHGr 3 90, EEW 1982–83 2527 (+ vi), T.
Itkonen Vir 1983 212.

ruopata ks. ruoppa.
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ruopia (As 1729; etup. itämurt.) ’rapsuttaa, kuopia /
kratzen, schaben’, paik. myös ruopata id., ruoputtaa
~ ka ruopie ’raapia, ruopia’, ruopoissella ’kitkeä,
perkailla (kasvimaata)’ | ly ruob(elzuda ’raapeutua,
rikkoutua’ | vi roopida ’kohentaa hiillosta, puhdistaa
uunia (hiilikoukulla); (Wied ja murt. myös)
raaputtaa, kuopia; haravoida (kokoon)’, roop (g.
roobi) ’hiilikoukku’ (ims > lpIn ruoppa∞d (E U Kld)
’raapia; kutittaa’).
Mahd. deskr. sana, vrt. kuopia sekä s. v. raapia
main. sanoja. Tähän yhteyteen voi kuulua myös ruopua (PKarj PSavo Kain KPPohjanm), ruopeutua
’purkautua, liestyä’ ~ ka ruopevuo, ruopeutuo ’purkautua, kulua, repeytyä’, joka toisaalta tuntuisi liittyvän myös sanaan ruopio ’jk kulunut’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 41 (sm ~ lp), SKES 1969 873 (+
ka ly; lp < sm), EEW 1982–83 2535–36 (+ vi roopida, josta
takaperoisjohd. roop ’hiilikoukku’).

ruopio, ruoppio (JuslLis, Renv 1826) ’teräaseen terän tyviosa, kara, ruoti (Häme); tylsä, kulunut teräase
t. työkalu (melko laajalti I- ja PSm); laiskuri (Gan
1787) / Angel des Messers; stumpfes, abgenutztes
Messer od. Werkzeug; Faulpelz’ ~ ka ruopivo, ruoppo id. | ly ruobivo ’puukon ruoto’.
Mahd. kontam.-tyyppinen muodoste, vrt. s.v. ruoto main. sanoja. Tähän voi kuulua myös ruoppi
(Eurén 1860; osin itämurt.) ’haka, säppi’ (merkityksen puolesta vrt. kara1), ellei se ole sanan ruokki2
variantti (ks. krookka).
Ruoppila 1967 KalKansank 109–10 (sm ~ ka), SKES 1969 873
(+ ly).

ruoppa (Agr; Satak, osin Häme VarsSm) ’muta,
mura, lieju / Moder, Schlamm’, ruopata ’kaivaa mutaa, syventää väylää’, ruoppainen (Jusl 1745)
’mutainen’
? < sk, vrt. nr murt. råpa (rinn. räpa, nn isl ræpa)
’jätekasa; hevosen t. lehmän läjä’, nr murt. Sm ropa,
koropa, kuddropa ’lehmän läjä’. — Voi olla myös
deskr. alkuperää, vrt. rapa1–2, rupa, ruopia.
VW 3 1888 149 (ruoppa ~ rapa), Saxén 1895–98 Lånord 214
(< ruots ko-ropa ’lehmänläjä’), Wessman 1956–57 FmS 17–18
200 (sm < ruots), Posti Vir 1959 317–19 (vrt. va r5oppa ’puuro’, joka kuitenkin < ven).

ruoppi ’säppi’ ks. ruopio.
ruori (VR 1644; rannikkomurt.), ruuri (paik. murt.)
’veneen t. laivan ohjain, peräsin / Steuerruder’, rinn.
ruoteli (Kymenl Karj, osin Savo), ruoteri (paik. Kymenl) id.

< nr ror id., rinn. roder, mr r5odher < kas roder,
r5or (ns Ruder) id.
Renvall 1826 SSK 2 137 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
483, SKES 1969 873, 874.

ruoska (Agr; yl., ei LounSm) ’Peitsche’, ruoskia ~
ink r5oska | ka ruoska, roska | ly ve rozg | va r5oska |
vi roosk (g. roosa) ’ruoska’ (sm > lpN murt. ruos |ke
’ruoska’, Lu ruosk®a ’id.; selkäsauna’)
< ven rózga ’vitsa, ruoska’ (osin eriaikaisia, ilm.
ly ve lainat suht. nuoria). Ven sanan alkuperäisen lyhyen o-vokaalin takia lainaa on pidetty epätodennäköisenä, mutta muutakaan, täysin vakuuttavaa
selitystä ei ims sanalle ole annettu.
Ganander 1787 NFL 2 506 (sm ~ vi ven), Porthan 1801 OS 4
322 (~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 149 (+ va; < ven), Ahlqvist
1859 Anteckn 103 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 116 (+ li), Mikkola 1894 SUST 8 158 (+ ka; < ven), Setälä 1909–11 FUF 9 124
(sm > lp), Mikkola 1938 SUST 75 94 (ruoska ♦ ruoto, ei <
ven), Kujola 1944 LyS 364 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 153
(ims < ven, eriaikaisia lainoja), Kiparsky 1958 ScSl 4 136 (ei <
ven), SKES 1969 873 (erill. ven lainoja), Plöger 1973 RL 322–
23 (? < ven), Vahros 1974 Sananj 16 162 (ei < ven).

ruoste (Agr; melko yl.) ’Rost (an Eisen; Pflanzenkrankheit)’, ruosteinen, ruostua ~ ink r5osse (g. r5ost‰ın) ’ruoste’, r5ostua | ka ruoste, ruostuo | ly ruost(e,
ruostuda | ve rost(e (g. rostken), rostuda | va r5os(e | vi
rooste ’ruoste’ | li r5uost ’ruoste’, r5uostq ’ruostua’
< germ *rusta-z, vrt. nr rost, nt nn rust, mas rost,
kas rost, rust, ns Rost ’ruoste’. — Lp ruos |tâ ’ruoste’
< ims, osin mahd. < sk.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ ruots), Lindahl & Öhrling 1780
LL 382 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 2 506a (+ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 149 (+ va), Lindström 1859 KeltGerm 64 (sm <
germ), Szinnyei 1881 NyK 16 411 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH
64, 214 (+ ink ly li; < germ), Qvigstad 1893 NL 276 (lp < sk),
Karsten 1915 GFL 108, Kettunen 1922 LVeHA 1 28 (+ ka),
SKES 1969 874 (ims < germ; lp < sk t. sm), Hofstra 1985
OsFiGerm 99.

ruota ks. ruoto.
ruoteli ks. ruori.
ruoti ks. ruoto.
ruotilainen ks. ruotu.
ruoto (Schr 1637 selkäruoto; länsimurt., osin itämurt.) ’kalan luu(t), selän t. hännän luut; veitsen terän kara / Gräte; die Knochen von Rücken od.
Schwanz; Angel des Messers’, rinn. ruota (Kaakk-
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Häme Kymenl itämurt.), ruoti (paik. murt.) id., yhd.
lehtiruoti, johd. ruotoinen, ruotia ’poistaa ruodot;
(kuv.) tarkastaa, arvostella’ ~ ink r5oto ’kalan ruoto,
selkäruoto; viikatteen terän hamarapuolella oleva
kohouma’ | ka ruota ’kalan ruoto’ | ly ruod (mon. ad) | ve rod (mon. -ad) | va r5oto ’ruoto’ | vi rood
’ruoto, (höyhenen) ruoti; kara’ | li r5uod ’veitsen terä’
ilm. < germ *r5o∞da-, *r5o∞d5on, vrt. mn ró“a ’vitsa,
paalu, seiväs’, nr rod ’aidanseiväs’, ns Rute ’vitsa;
riuku’. Toisena mahdollisena lainalähteenä on
esitetty sama germ originaali kuin sanalla ruode (ks.
tätä).
Ganander 1787 NFL 2 506a (sm ruoti ~ vi), VW 3 1888 123 (+
li), Saxén 1896 Lisiä 14 (sm ruode, ruoto joko < isl tródha
’seiväs’ t. ruots rod), Setälä 1912–13 FUF 13 444 (ruoto <
germ *r5o∞d5on), Hellquist 1939 SEO 841, Karsten 1944 FmS 10
483 (< germ *r5o∞d5on), SKES 1969 874–75 (+ ka ly ve va; <
germ *r5o∞da t. *tr5o∞da).

Ruotsi (Agr) ’Schweden’, ruotsin kieli, ruotsalainen
~ ink r5otsi ’luterilainen’, r5otsa, r5otsalain ’ruotsalainen’ | ka ruottVsi ’suomalainen, luterilainen; (luterilainen) Suomi; suomen kieli’, ruottVsalaine ’suomalainen, luterilainen’ | ly ruotVs ’suomalainen, luterilainen
mies; Suomi; Ruotsi’ | ve pn. rotƒ/side koumad (vrt.
ink r5otsin kalmat ’sodanaikainen hautausmaa’) | va
r5ottsi ’Ruotsi’ | vi Rootsi id., rootsi keel ’ruotsin kieli’ | li r5uotƒVs-m5o ’Ruotsi’, r5uotƒVsli ’ruotsalainen’ (sm >
lpN ruot‰ tâ
‰ (Lu In Ko) ’Ruotsi, ruotsin kieli, ruotsalainen’; ka > lpKo r3u?o3 cc3(a (Kld) ’suomalainen’)
< mr r5oSs-, yhd. r5oSsland ’Uplannin rannikko,
Roslagenin maakunta’ (nr vanh. Roden id.), r5oSskarl
’kyseisen rannikon asukas’ tai pn:stä riippumatta <
r5oSskarl, -män ’soutueen jäsen’ tjs. — Ims *r5otsi
(merk.-muutoksen ’ruotsalainen varjagi’ > ’venäläinen’ kautta) > lpN ruoVs |Vsâ (In Ko Kld T)
’venäläinen, Venäjä, venäjän kieli’, mven rus¥ı (ven
ru/s) ’Venäjä’ sekä (ka ve >) votj d'z/ utƒ/s, syrj rotƒ/s
’venäläinen’, josta puolestaan > vogI L P ru/s, ostjI E
rutƒ, P ru/s, samJr l5utƒ/sa ’venäläinen’.
Ganander 1787 NFL 2 507a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2
138 (? < ruots Roslagen), Sjögren 1828 GS 1 416–17 (syrj <
ims), Lindström Suomi 1856 57–79, et. 64–66 (kommentteja
Kunikin venäläisten historiaan: Ros = sm ruotsi, johon vrt. Roslagen), Thomsen 1869 GSI 107 (+ va li; germ taholta > ims
ruotsi > ven rus; lp ruo‰t‰tâ < sm), *Thomsen 1879 UrsprungRuss 97–102 (ven ru/s < ims < mr r5oSs-), Wiklund 1894 LpChr
108 (lp molemmat kerrostumat < sm ruotsi), Mikkola 1902–03
FUF 2 74–75 (ven syrj votj < ims), Wichmann 1902–03 FUF 2
183 (sam < syrj), Setälä 1912–13 FUF 13 444, Uotila 1943–44
SUSA 52:5 4–9 (syrj votj < ims; syrj > obinugr > sam), E.
Itkonen Vir 1946 401–03 (lp ruoVs |Vsâ < ims *r5otsi sekä
nuoremmat lpN In < sm, lpKo Kld < ka), Hjärne 1947 NoB 35
31–51 (pn:stä Roden), Uotila Vir 1947 145–46 (+ ka ve),

Vasmer 1955 REW 2 551 (ven < ims < mr), Ekbo 1958 ANF
73 195–209 (sanasta r5oSer ’soutue’), SKES 1969 875–76 (+
ly), Häkkinen 1987 ES 260–61.

ruotu (As 1727; paik. murt.) ’taloryhmä, joka yhdessä varustaa sotamiehen armeijaan t. huolehtii
köyhäinapua saavasta ns. ruotuvaivaisesta / Gruppe
von Höfen, die gemeinsam einen Soldaten od.
Mittellosen ernähren’, rinn. ruoti (yl. muualla paitsi
Loun- ja ESm Verml Ink), ruoto (Schr 1637
ruotokunda; paik. LounSm) id., yhd. ruotujako,
ruotulaitos, ruotuväki ’(nyk. yl.) armeija’, ruotiukko,
-mummo, johd. ruotilainen (I- ja PSm), ruotulainen
’ruodun elätti’
< ruots, vrt. nr rote ’ruotu (joka varustaa
sotamiehen); kahden sotamiehen yksikkö’, mr rote,
roothe ’joukko; sotilasosasto’, isl roti ’joukko’ < kas
rote id., joka kuten kys rot(te) (ns Rotte), holl rot, kengl rute, route (engl rout) id. < mransk rote
’(sota)joukko’ < klat rupta, rut(t)a, rot(t)a ’joukko,
osasto, rosvojoukkio’, johd. v:stä rumpere
’katkaista, murtaa’. — Vi rood (g. -u) ’komppania’
< ruots t. ven róta id. (< kys); va rooti, root id. joko
< vi t. < sm.
Ihre 1769 Gloss 2 458 (sm ~ germ), JuslP 319a (samoin), Ganander 1787 NFL 2 506a (+ vi), Renvall 1826 SSK 2 187 (sm
ruoti < ruots), Streng 1915 NRL 191 (sm < mr; vi < kas), Karsten 1944 FmS 10 483 (< mr), Vasmer 1955 REW 2 539–40
(ven << kys), Mägiste 1962 ÄRL 43–44 (vi < ruots t. ven),
SKES 1969 876 (sm vi < mn, ka va < sm), EEW 1982–83 2529
(vi < ven), EWD 1989 1443.

ruovikko ks. ruoko.
rupa (Renv 1826; PKarj Savo, paik. kaakkmurt. KSm Kain) ’rikat, roskat; kahvinporot, sakka; muta,
rapa (harv. Häme) / Abfall, Schmutz; Kaffee-, Bodensatz; Schlamm’, rinn. ruupu, ruuppu (Agr »sen
Tectenrwpun (’pohjasakan’), ne Jumalattomat wimein serpeuet»; laajalti länsi- ja kaakkmurt., paik.
savmurt.) ’roska, rikka, muru, jäte’ (? > lpN ruppâ
(Ko) ’sakka (N); rapa, kuivunut muta (Ko)’), johd.
rupakko ’kuralammikko’.
Deskr. sana, vrt. rapa1, ruoppa. Tähän yhteyteen
kuuluu varmaankin myös rupusakki (uud., ihmisistä)
’pohjasakka, jäljelle jääneet’.
VW 3 1888 149 (~ rapa), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 77
(sm ~ lp ruoppa ’sakka’), SKES 1969 877 (deskr. sana), Katz
1988 UAJ Neue Folge 8 9 (rupa, ruppa < kgerm *ªºgruwwa, vrt.
nn isl grugg ’sakka’).

rupatella (itämurt., paik. Pohjanm) ’puhella,
lörpötellä / plaudern, schwatzen’, rupattaa (Renv
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1826; itämurt. ja ymp.) id. ~ ka rupattoa ’moittia’,
rupettoa ’puhua nopeasti ja epäselvästi’.
Onomat. sana, samaa kantaa kuin rupajaa,
rupista (JuslP, Gan 1787) ’ropista’. Vrt. ropista.

Deskr. sana, vrt. kupsahtaa, repsahtaa sekä toisaalta myös ryppy (vrt. erit. ka rupistuo ’rypistyä’).

SKES 1969 877 (sm ~ ka).

rupuli (VR 1644) ’rokko (LounSm PHäme EPohjanm, paik. Kaakk- ja PSm); ruvettuma, ihottuma
(harv. itämurt.) / Pocken; Hautausschlag’, rupuliainen ’rupinen, epätasainen’.
Varmaankin rupi sanan pohjalta syntynyt deskr.sävyinen sana, vaikka erillistäkin germ alkuperää on
esitetty.

rupeama ks. ruveta.
rupi (Agr; yl.) ’Schorf’, johd. rupinen, ruvettua, rupeutua, yhd. maitorupi, märkärupi; rupikonna ~ ink
rupi ’rupi’ | ka rupi ’id.; rokko; rokotus’, rupevuo
’mennä ruvelle, rokolle’, rupehine ’rupinen, rokkoinen’ | ly rubi ’rupi’ | ve rubi ’id.; rokko’ | va rupi
’rupi’ | vi murt. rubid (mon.) ’rokko’ (sm > lpLu
ruhpi-tau´ta ’rokko’)
< germ *xruf5on- / *xru‰b5on- (vrt. mn hrufa ’rupi’,
hrjúfr ’rupinen, epätasainen, karhea’, nn murt. ruv,
ruva, ruve, nr ruva ’(haavan) rupi’) t. *xrufiz (vrt.
mys ruf ’ihottuma’). — Johd. mahd. tästä sanasta on
ruveta (ks. tätä). Ks. myös rupuli.
Ihre 1769 Gloss 2 469 (sm ~ germ), Lindström 1859 KeltGerm
64 (< germ), MUSz 1873–81 663 (+ vi; aiheeton rinnastus unk),
Mikkola 1902 FUF 1 182 (sm < germ *hru‰b‰ı-, vrt. nr ruva),
Karsten 1922 Fragen 6 (vrt. mys hr5uf), Kettunen 1922 LVeHA
1 56 (+ ve), Saareste 1924 LVEM 116 (+ ka), Hakulinen Vir
1949 198 (+ ly), SKES 1969 877 (+ va; < germ; sm > lpLu),
Hofstra 1985 OsFiGerm 85 (< germ *xruf5on- / *xru‰b5on- t.
*xrufiz).

rupista ks. rupatella.
rupla (Alm 1747 rubla) ’venäl. rahayksikkö /
Rubel’
< ven rubDl (g. rubljá) ’rupla’ (lainattu myös
muihin ims kieliin: ink ka rupla, ly ve rubDl (mon.
rubDlad), va rubDl (g. rubDl®a), vi rubla, li rub‰ıDl
’rupla’).
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Mikkola 1894
SUST 8 159 (ka vi < ven), Kettunen 1938 LivW 345 (li < ven),
Kujola 1944 LyS 367 (ly < ven), SKES 1969 878, Nirvi 1971
InkS 490 (ink < ven), Plöger 1973 RL 168, Koukkunen 1990
Atomi 496–97.

ruppa ks. kroppa.
ruppu, rupu ’seimi’ ks. krupu1.
rupsahtaa (Gan 1787; etup. itämurt. ja ymp.) ’pudota, kaatua; lakastua, (kuv.) vanheta (ulkonäöltään) /
(hin-) fallen; welken, unansehnlich werden’ ~ ka
rupsahtoa ’muksahtaa, kupsahtaa’.

SKES 1969 878 (sm ~ ka).

Karsten 1944 FmS 10 485–86 (sm < germ *skrubul-, vrt. nr
skrovlig ’epätasainen, karhea’), SKES 1969 878–79 (liittynee
rupi sanaan).

rupusakki ks. rupa.
rusa (Jusl 1745; PSm, paik. PSavo KSm EKPohjanm) ’viskattava vilja, ruumenien ja viljan seos /
(zum Worfeln vorbereiteter) Ausdrusch’, trusa (Gan
1787; osin KPohjanm LounSm) id.
< ruots, vrt. nr dråsa, murt. Sm drusa, drosa ’kasa, läjä; kasa puitua, puhdistamatonta viljaa; akanansekainen vilja’ (mr drusi, nn murt. drose ’kasa puhdistamatonta viljaa’).
*Nuorti Vir 1967 28–32 (sm < ruots), SKES 1969 879.

rusahtaa (Eurén 1860; itämurt., osin hämmurt. Pohjanm) ’katketa, murtua rasahtaen / krachend brechen,
krachen’, rusauttaa ~ ka rutVsahtoa ’rusahtaa, narahtaa, paukahtaa’, rutVsahtoakseh id., rutVsahuttoa ’katkaista, rusauttaa’, rutVsakka, -o ’kova, sitkeä’, rutVsata
’rutista, narista, kitistä’ | ly rudVzahtada ’rusahtaa’
(ka ly > ven ruVzájdatƒ ’murtua (jää)’).
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu kontinuat. ruskaa sekä ilm. myös rusentaa (ks. näitä).
Vrt. myös rutista sekä toisaalta rasahtaa, rysähtää.
Pogodin 1904 Severnorussk 8 (ven < sm ve), Kalima 1915
OLR 207 (+ ka ruVzissa), Vasmer 1955 REW 2 544 (ven < ims),
SKES 1969 879 (sm ~ ka ly; onomat.).

rusakko (Lönnr 1880; eri tahoilla häm- ja itämurt.)
’(pelto)jänis, Lepus europaeus / Feldhase’, rinn.
rusakka, russakka, russakko(jänis) id. ~ ka rusakka |
ve rusak (g. rusakon) | va (Tsv) rusak (g. rusak®a) id.
(sm > nr murt. Sm rosakko ’rusakko’)
< ven rusák ’ruskeanharmaa jänis’. — Tukea nimen levintä lienee saanut a:sta ruskea.
Wessman 1932 SO 2 704 (sm > nr murt. Sm), Kiparsky Vir
1939 278 (sm < ven rusák), SKES 1969 879 (sm ka ve va <
ven), Plöger 1973 RL 168.
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rusentaa
(Raumannus 1651;
paik. et.
länsimurt.) ’murjoa,
murskata,
musertaa
/
zerdrücken, zerquetschen’, rusu (melko laajalti
itämurt. Kymenl) ’roska, silppu, puintijätteet;
roskakala’ ~ ink rusu ’jk rikkonainen, murska’ | ka
rutVsentoa ’rusentaa, rusikoida, murskata’, rusu ’risu;
puintijäte, roska; mitätön, pieni’, rutVsu ’mitätön,
pieni’ | ve ruzud (mon.) ’roskat, tähteet’ | vi rusu
’sirpaleet, säpäleet, murska’, rusuda ’painaa,
puristaa (rikki)’ | li ruCzzq (prs. ruz5ub) ’murskata’,
(SjW) ruts (prs. ruts5ub) ’painaa’, (ruz5u ’(kivi-) röykkiö’ ilm. < vi).
Deskr. sanue, joka voi kuulua s. v. rusahtaa
main. sanojen yhteyteen. Vrt. myös rutista ja
rutistaa (s. v. ruttu). — Tähän aiemmin rinnastettu
lpN roVcVcot ’puristaa, vetää yhteen’ kuuluu s:n N
roVcVce (E U Pi Lu In) ’kapeikko’ yhteyteen ja lienee
eri alkuperää.
Ganander 1787 NFL 2 508a (sm ~ vi), VW 3 1888 132–33 (+
li), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 40 (sm ~ lp), Kettunen 1938
LivW 349 (li ruz5u, mahd. myös ruCzzq < vi), SKES 1969 879–
80 (s. v. rusentaa; ~ ka vi li), 883–84 (s. v. rusu; sm ~ ka ve vi
li).

rusetti (ei vielä Lönnr; laajalti murt.) ’Schleife; Rosette’
< nr rosett ’rusetti, ruusuke’ << ransk rosette id.
demin. s:sta rose ’ruusu’.
TS 8 1916 383 (sm < ransk), SKES 1969 880 (sm < ruots <
ransk).

rusikka (Agr; osin EPohjanm) ’nyrkki / Faust’, ruska (LUus) id., rusikoida (melko laajalti itämurt. Kymenl Pohjanm) ’murjoa, mukiloida’ ~ vi rusikas,
vanh. myös rusik ’nyrkki’ | li ruC isk id. (? < vi).
Selvärajainen
merk.
’nyrkki’
vaikuttaa
vanhalta, joten kyseessä ei ilm. ole deskr. sana,
jollaiseksi sitä v:n rusikoida perusteella voisi olettaa.
Verbin yleisyyteen lienee vaikuttanut s. v. rusentaa
main. sanue.
Ganander 1787 NFL 2 509 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 126
(sm vi ♦ rusentaa), Kettunen 1938 LivW 346 (+ li ? < vi), Hakulinen 1942 Suomi 101 35, SKES 1969 880.

rusina (Raam 1642; Schr 1637 rosina; melko
laajalti murt.) ’Rosine’, yhd. rusinapulla
< ruots, vrt. nr russin, vur rusin, mmr rusin, rosin < kas ros‰ın(e) ’rusina’ << ransk rosin, raisin ’viinirypäle’ (raisin sec ’rusina’ »kuiva rypäle»).
Renvall 1826 SSK 2 139 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 191
(< vur), Hellquist 1939 SEO 854 (ruots sanasta), SKES 1969
880, Hahmo 1994 Grundlexem 321.

ruska (Jusl 1745; Peräp Länsip) ’lehtien syksyinen
punertuminen t. kellastuminen; lehtien punertumisja kellastumisaika / herbstliche Laubfärbung, die
Zeit ders.’, yhd. ruska-aika, ruskaretki
< lpN ruVs |ke (In), Lu rusjk®a ’ruska-aika’, johd.
ims-peräisestä a:sta ruVs |kâd (ks. ruskea).
Mägiste 1928 Demin 105 (ruska, rusko ♦ ruskea), SKES
1969 880 (sm < lp).

ruskaa (itämurt.), ruskata (Renv 1826), ruskua (JAFrosterus 1791) ’rutista, ryskyä / knarren, krachen’,
ruske ’ryske’, ruskuttaa ’rutisuttaa’ ~ ka rutVskoa ’rutista, narista, narskua; rutisuttaa, narisuttaa; riehua
(kulkutauti)’, rutVskuttoa ’rutisuttaa, narisuttaa, narskuttaa; lutkuttaa; vaivata (kulkutauti)’, rutVskata
’rusauttaa, rutisuttaa’, rutVskahtoakseh ’rusahtaa,
narahtaa’ | ly rutVskada (prs. rutVskau) ’rutista (ranne),
ryskyä (metsä)’.
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuuluvat s. v.
rusahtaa main. sanat. Vrt. rauskaa, rutista, ryskyä.
MUSz 1873–81 670 (rinnastuksia etäsukukieliin), SKES 1969
880 (sm ~ ka ly, onomat.).

ruskea (Agr; yl.) ’braun; (früher auch) rot(braun)’,
johd. ruskeahko, ruskettua, ruskistaa, ruskistua, ruskottaa, rusko (sekä rusottaa ja ruso ’rusotus, puna’),
ruskuainen ~ ink ruskia ’ruskea’, ruskott®a ’ruskottaa’, rusko, ruskulain ’silmäterä; munankeltuainen’ |
ka ruskie ’punainen, punaruskea; punakka; rakas,
kallis, kaunis; veri; munankeltuainen’, ruskehtuo
’ruskistua, paistua’, ruskottoa ’punertaa, punoittaa,
rusottaa’, rusko ’rusko, punerrus taivaalla’ | ly rusked ’punainen, punakka; ruskea’, rusketa ’ruskettua
(auringossa)’, ruskottada ’punoittaa, olla punaisena’
| ve rusked ’punainen, punakka; kaunis’, ruskiVstada
’punoittaa, punertaa’, ruskiVstuda ’ruskistua, punastua’, ruskota (prs. rusknob) ’punastua’ | va rusk(ea
’ruskea; punainen (Must); punakeltainen (Set)’, ruskolain ’munankeltuainen’ | vi ruske (Wied ruskijas,
rusmine) ’punaruskea; (murt.) munankeltuainen’. —
Vanhoja ims lainoja lienevät sekä lp ruVs |kâd ’(punat. kellan)ruskea’ (klp *ru/ck-) että lpKo roVsk(ad
(Kld T) ’ruskea, punainen’ (klp *ro/sk-).
Ganander 1787 NFL 2 509a (sm ~ vi ruskijad), Mechelin 1842
Käsik 177 (sm ~ ven rusyj ’ruskea’), Ahlqvist 1859 Anteckn
103 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 8 (+ lp ruskes), Ahlqvist 1871
KO 85 (sm ~ ve vi lp; vrt. myös ven), Äimä 1919 SUST 45 86–
87 (+ ka; ~ lpN ruVskad, lpV roVskid), Toivonen 1928 FUF 19
196 (+ va; lp ruVskad, roVskad; vog), Kalima 1936 BL 158 (baltt
taholla ilm. sattumalta samanlainen sana), Kettunen 1938 LivW
349 (latv ? < ims; li ? < latv), Fokos 1954 NyK 55 52 (vog <
ven), FUV 1955 111 (sm ~ lp vog), E. Itkonen 1956 UAJ 28 75
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(tuskin vog), SKES 1969 880–82 (+ ly; li < baltt; lp sanat
vanhoja vastineita t. < ims, ka ly ve sanoissa ven vaikutusta),
Koski 1983 Väri 85–98, 210–12, Lehtiranta 1989 SUST 200
114 (sm ~ lp ruVs |kâd), Nikkilä 1998 FFL 21 87, Koivulehto
1999 FinnlEstl 17 (sm ruso < germ *rus(s)a < ieur *rudh-so-),
Liukkonen 1999 SUST 235 (< baltt).

rusnata (LönnrLis 1886; loun- ja hämmurt. EPohjanm, melko laajalti itämurt.) ’puuhata, ahertaa;
vääntää kiviä kangella / arbeiten, schuften; mit einer
Hebelstange Steine wälzen’, rusnari, rusnaaja
’kivityömiehen apulainen’.
Ilm. s. v. runsas main. sanojen yhteyteen kuuluvaa deskr.-luonteista ainesta; vrt. myös rusentaa ja
rustata.
Rytkönen 1940 tm 176 (vrt. nr murt. russna ’touhuta’), Wessman 1954 FmS 15–16 128–29 (sm ? < sk, nr murt. Sm < sm),
SKES 1969 882 (deskr. sana).

ruso ks. ruskea.
russakka (Renv 1826; laajalti et. I- ja PSm) ’torakka, Blattella germanica / Hausschabe’, rinn. rusakka
(EPohjanm PHäme KSm) id. (sm > nr russaka id.)
< ven prusák id., »preussilainen». — Ven myös >
ink ka va prusakka, ly prusak, ve brusak, vi prussak(as) ’russakka, torakka’.
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 456
(sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 155 (myös ka vi < ven),
Saxén 1895–98 Lånord 214 (nr murt. Sm < sm < ven), Kujola
1944 LyS 334 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 153 (myös ve <
ven), SKES 1969 882, Nirvi 1971 InkS 432 (ink < ven), Plöger
1973 RL 168–69.

rustata (asiak. 1679; yl., ei Verml Ink) ’valmistaa,
rakentaa / vorbereiten, herrichten, bauen’, rustaus,
rustaukset ’varustukset; kapiot’, rustinki (1679; melko yl.; 1555 rusti), rustninki (paik. LSm) ’varustus,
rakennelma; (mon.) vehkeet, laitteet’
< ruots, vrt. nr rusta, utrusta ’varustaa’, rustning
’varustus’ (lpN rus |tat (Lu) ’varustautua (matkaan)’,
N rustig (Lu) ’varustus, rakennelma’ myös < sk,
ositt. mahd. < sm).
Renvall 1826 SSK 2 139 (rustinki < ruots), SKES 1969 883 (lp
< sk t. ositt. sm), Grönholm 1988 RLT 148.

rustholli (As 1734; eri tahoilla murt.) ’ratsutila /
Sattelhof’, aik. ’talo t. taloryhmä, joka huolehtii ratsuväen, ratsumiehen t. tämän hevosen varustamisesta’, rusthollari (asiak. 1726) ’varustusvelvollinen talonpoika t. aatelinen’, nykymurt. tav. ’ratsutilallinen’
< ruots rusthåll ’varustusvelvollinen tila t. taloryhmä’, rusthållare ’varustusvelvollinen tilanomista-

ja’; ilm. v:eistä rusta ’varustaa’ (ks. rustata) sekä
hålla ’pitää’.
Renvall 1826 SSK 2 139 (sm < ruots), SKES 1969 883.

rusto (Gan 1787; et. itämurt.) ’Knorpel’, merk.
murt. (EPohjanm ja ymp.) myös ’patti, kyhmy’, yhd.
rustokala, rustokudos, rustoranka; johd. rustottua,
rustoinen ~ kaP rusto ’rusto’ (? < sm) | veE rustk®a7ne
’pieni rusto’.
Samaa, mahd. deskr. alkuperää kuin rysty, ks. tätä. Vrt. myös rusikka.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 37 (rusto ~ rystö), Kettunen
1922 LVeHA 1 13 (sm ~ ve), SKES 1969 883 (+ ka; ~ rysty),
Nikkilä 1998 FFL 21 97.

ruta (1802; hämmurt.) ’(suo)muta, ruoppa / Morast,
Schlamm’, johd. rutainen, rutakka (Lönnr
1880) ’muta’.
Deskr.-sävyinen sana, mahd. kontam., vrt. muta,
rapa2, rupa, ruoppa. Eri alkuperää lienee itämurt.
ruta ’roska, törky; risukko, murto’, johon vrt. rytö.
SKES 1969 884 (sanaa verrattu aiemmin ka ly ven-peräiseen
sanaan ruta, ruda ’rautamalmi’).

rutakka (Laat- ja PKarj Savo) ’nopea, ripeä, rivakka
/ schnell, flink, hurtig’ ~ ka rutakka | vi rutakas id.
Samaa sanuetta kuin rutto, ks. tätä.
EEW 1982–83 2562.

ruti (Jusl 1745) ’rikki, murskana (sanak., hajat. LSm); perin juurin (yhd:oissa; yl.) / kaputt, zertrümmert; ganz, sehr (in Komposita)’, yhd. rutihullu
(Gan 1787), rutikuiva, rutiköyhä.
Merk:ssä ’rikki’ kuulunee rutista v:n yhteyteen,
ja tästä on mahdollisesti selitettävissä myös yhd:n
alkuosa; vrt. ratki, rikki2. Merk:ssä ’hyvin kuiva’
voisi alkuosan alkup. muoto olla ruuti, mutta oletus
on hyvin epävarma eikä selitä muiden yhd:ojen
alkuperää.
Ganander 1787 NFL 2 510 (yhd:n alkuosa < ’rikki’, vrt. rikkiviisas), Sadeniemi 1951 FFC 139 118 (rutikuiva alk. ruutikuiva, jonka mallin mukaan muut).

rutista (Gan 1787; melko yl.) ’knarren, krachen;
jammern’, johd. rutina, mahd. myös ruti ’rikki’ (ks.
erikseen) ~ ink rutissa (prs. rutis5o) ’rutista’ | ka rutVsata ’rutista, narista, kitistä’, rutVsissa ’id.; marista,
ruikuttaa’ | vi rudiseda ’narista, narskua, rutista, kitistä’.
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat rutaista (Kal; itämurt.) ’katkaista, taittaa; hutaista’, ru-
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tauttaa (paik. Karj) ’tehdä nopeasti jtak, katkaista
rusauttaa’, joille on epäillen esitetty myös lp vastineita.

< lpN rotto (E U Pi Lu In Ko Kld) ’tiheä
pensaikko, viidakko, lehto’. Sana on mahd. samaa
alkuperää kuin sm rytö, ks. tätä.

SKES 1969 884 (rutista ~ ka; rutaista, rutauttaa ? ~ lp).

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 40 (sm ruto, rytö ~ lp), T. I. Itkonen Vir 1920 52 (sm < lp), SKES 1969 885–86 (todennäk. vanhaa yhteistä perua, et. variantin rytö perusteella), Koivulehto
1971 NphM 72 592–95 (sm rytö ja lp rotto < germ, sm ruto <
lp).

rutistaa ks. ruttu.
rutja (JuslP; us. mon. rutjat, rinn. rurja(t), ruija(t);
EPohjanm PSatak, paik. I- ja PSm) ’revontulet /
Nordlicht’, »rutjan (rurjan, ruijan) meri lainehtii»
’revontulet loimuavat’, rurjaa (rinn. ruriaa; EPohjanm) id. (sm > mustal rudija ’revontulet’).
Mahd. rutista v:iin liittyvä onomat. sana. Samaa
alkuperää on pn. Ruija, ks. tätä.
Karsten 1905 ANF 22 194–95 (< germ (ksk) *ru∞dja ’punainen’, vrt. mn ry“ ’ruoste’), Setälä 1912–13 FUF 13 445 (? <
germ), Setälä 1934 Sanastaja 19 4–5, SKES 1969 885 (s. v.
Rutja), *Vilkuna 1978 KV 58 149–57 (? onomat.).

rutka: rutkasti (ei vielä Lönnr; yl., ei Verml
Ink) ’runsaasti / reichlich, viel’.
Todennäk. sanan rutto yhteyteen (vrt. rutosti
’runsaasti’) kuuluva sivumuoto. Ks. rutto.
rutkahtaa (Renv 1826; eri tahoilla häm- ja itämurt.)
’katketa t. murtua rusahtaen; mätkähtää, rojahtaa
(pitkälleen) / krachend (ab)brechen; dumpf bzw. der
Länge nach hinfallen’.
Lähinnä s. v. rutista main. sanojen yhteyteen
kuuluva deskr. sana. Vrt. myös rutku, rutkale
(Lönnr 1880; paik. Karj Savo) ’roikale, renttu, retku’
~ ka rutku, rutka ’(halv.) lihava, ruma ihminen t.
eläin’, rutkottoa ’retkottaa’, jotka toisaalta lähestyvät
retku pesyettä. Vrt. myös rötkähtää (s. v. rötköttää).
rutnikka (paik. PKarj PSavo) ’malmiläjä (rannalle
nostettuna) / (am Ufer) aufgeschichtetes Seeerz’ ~ ka
rutniekka ’id.; (rauta)malmin louhintapaikka’ | ly
rud7nik ’rautamalmi’
<
ven rudník ’malmikaivos’
(s:sta rudá
’malmi’, josta myös > ka ruta, ly ve ruda id.; ks.
myös ruta).
Nirvi Vir 1936 34 (sm < ven), Rytkönen Vir 1940 71–73 (samoin), Kujola 1944 LyS 367 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 154,
SKES 1969 884 (s. v. ruta; ka ly ve < ven), 885 (s. v. rutnikka;
+ ka ly).

ruto (LönnrLis 1886; paik. Peräp Länsip) ’alavalla,
kostealla paikalla kasvava viita, rantapensaikko; ryteikkö / feuchtes Dickicht, Bruch, Ufergebüsch; Gestrüpp’, johd. ruteikko (paik. Karj Savo) lienee myöhäinen johd:n ryteikkö variantti

rutsa (etup. kirjak.), tav. yhd. sukurutsa (Agr) ’Inzucht’, sukurutsaus (Ljungo 1609) id. (vaikuttaa deverb. johd:lta ja teonnimeltä, mutta kantaverbiä ei
ole todettu), murt. sukurutsas (harv. länsimurt.)
’lähisukulaisten liitosta syntynyt’.
Alkuperä tuntematon. Ilm. eri alkuperää on murt.
sukurutsa, -rutsi, -rutsu (harv. PKarj) ’suku(kunta),
sukuperä’, jolle on esitetty ven lainalähdettä
(druVzína ’kunta, joukko-osasto; kumppanit’; tämäkin
on epävarma).
SKES 1969 886 (alkuperä hämärä; vrt. germ *bruta, nr brott
’rikos’, itämurt. sanaan vrt. ven).

rutto (Agr; melko yl.) ’Pest’, yhd. ruttotauti, paiserutto, hevos-, jänis-, rapurutto, perunarutto.
Sama sana kuin a. rutto (I- ja PSm) ’nopea, ripeä;
äkkipikainen’, ruton, ruttoon (Flor 1702 rutoin;
paik. I- ja PSm) ’nopeasti’, rutosti (Jusl 1745) ’id.
(etup. I- ja PSm); paljon, runsaasti (paik. etup.
LSm)’ ~ ink rutt5o ’kiireesti’, rutt®a ’kiirehtiä’,
rutt‰ıssa ’kiirehtiä, pitää kiirettä’ | ka rutto ’kiivas,
kiukkuinen; nopea; jyrkkä; altis’, ruttoh ’nopeasti,
kiireesti; lujasti’ | ly ruttoi ’äkkiä’ | va rutto ’kiire’, rutt5o ’kiireesti’ | vi rutt (g. rutu) ’kiire’, ruttu
’kiireesti, nopeasti’
= lpN rot |to (Pi Lu In) ’rutto(tauti) (N In); kiire
(Pi Lu)’ (voivat olla myös lainaa < ims; et. merk.
’ruttotauti’ viittaa lainaukseen sm taholta, koska kyseinen merk. vaikuttaa sekundaarilta verrattuna
merk:een ’nopea; kiire’).
Sjögren 1849 MélR 1 226 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 299 (+ lp råtto ’kiire’), Ahlqvist 1871 KO 72 (ruttotauti = rutto ’nopea’), Qvigstad 1881 Beiträge 103 (sm ruttotauti ~ lp råtto-daw |da), VW 3 1888 122 (+ va), Mikkola 1902
FUF 1 182 (< germ, vrt. goot Srutsfill ’spitaali’, mn Srote ’paise’), Setälä 1911–12 FUF 12 234 (mieluummin ’nopea’ kuin <
germ), Karsten 1915 GFL 128 (< germ), Äimä 1919 SUST 45
239 (+ ka; lp ’kiire’ todennäk. < ims), Vries 1961 AnEW 623
(sm ei < germ), SKES 1969 887 (+ ly; lp mahd. vanha laina <
ims).

ruttu (Eurén 1860; melko laajalti murt.) ’Falte, Runzel’: mennä ruttuun, olla rutussa, johd. rutistaa (Jusl
1745; laajalti murt.), rutata, rutistua, rutistus ~ ka
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rutistoa ’rutistaa, halata’, rutistuo ’rutistua, painua
kasaan’, rutVsistoa ’rutistaa, puristaa, halata’,
rutVsistuo ’rutistua; kuivua, kutistua, rapistua’ | vi
rudistada ’painaa, puristaa’.
Osin mahd. vaikutusta nr sanasta skrutta ’rypistää; ryppy, kurttu’ (mihin viittaa paik. länsimurt.
kruttu ’ruttu’); osin varmaankin deskr. alkuperää,
vrt. lutistaa, lytty, rytty.
Ganander 1787 NFL 2 510 (sm rutistaa ~ vi rudistama), Saxén
Vir 1898 8 (sm kurttu, kruttu, ruttu < ruots skrutta), Tunkelo
1913–18 SUSA 30:39 37 (ruttu ~ rytty), Karsten 1944 FmS 10
487 (sm < ruots), SKES 1969 887 (sm ~ ka vi; deskr. sanoja
(vrt. rytty), ositt. myös ruots vaikutusta).

ruuhi (Schr 1637) ’kölitön, kevyt vene (et. loun- ja
hämmurt. EKarj KSm Verml); syöttökaukalo
(laajalti murt.); kouru, ränni (paik. Häme PSm ja
ymp.) / Kahn; Futtertrog; Rinne’ ~ ink r5uhi
’haapatukista veistetty vene’ | ka ruuhi ’ruumisarkku; koverrettu tai laudoista tehty vene; syöttökaukalo’ | ly r5uhi ’ruumisarkku’ | ve r5uh, r5uhd' ’(haapatukista veistetty) vene, ruuhi’ | va ruhip5u ’ruumisarkku’ (r5uhi ’ruuhi, vene’ < sm ink) | vi ruhi (g.
ruhe), E ruhv, ruih ’yhdestä puusta veistetty vene;
kaukalo’ (ims > ven murt. Au rúgaVca ’haavanrungosta koverrettu kaukalo; ruuhi’; sm > lpN r5ufi ’kaukalo; kouru; puron uoma’; ka > lpKld ruff ’ruumisarkku’)
< germ *Sr5ux-, vrt. mn Sró, nn murt. tr5o ’koverrettu tukki, vesikouru’, mr -Sru, -Sr5o: sten-Sr5o ’kiviarkku’.
Ganander 1787 NFL 2 511 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
103 (+ ve), Genetz 1896 Sgr ∞d 25 (lpK < ka), Pogodin 1904
Severnorussk 56 (sm ka ve > ven), Karsten 1905 ANF 22 176–
78 (sm < germ), Ojansuu 1911 NphM 13 105–06 (+ va; <
germ), Kalima 1915 OLR 206 (ims > ven), Lagercrantz 1939
LpWsch 744 (lpN < sm), Karsten 1944 FmS 10 488, SKES
1969 887–88 (+ ly), LexGermLw 1 1991 XX, Koponen 1998
SUST 230 160.

ruuhka (I- ja PSm), ruhka (LönnrLis 1886; loun- ja
hämmurt. PäijHäme EPohjanm, paik. PKarj
Savo) ’kasauma (et. tukkeja virrassa); suuri joukko
(ihmisiä, autoja jne.) / Stau bzw. große Menge (von
Baumstämmen im Fluß; von Menschen, Autos
usw.)’, yhd. ruuhka-aika, ruuhkabussi, -juna, johd.
ruuhkaantua, ruuhkainen ~ ka ruhka ’tukki- tai
jääsuma, -röykkiö’ (sm > nr murt. Sm r5ohka ’(tukki)suma’).
Arveltu olevan samaa, mahd. deskr. kantaa kuin
ruhka ’roska’, ks. tätä. Oletus on semantt. syistä ja
myös sanojen levikin kannalta epävarma (vrt. myös
ryhkä (Renv 1826) ’jääsuma’, ryhkämä (Iitti) ’kasa,

rykelmä’ ~ vi rühk (g. rüha) ’kivi- t. jääröykkiö’). —
Toisen selityksen mukaan samaa germ alkuperää
kuin ruko (vrt. mn hrúga ’kasa’).
Wessman 1956–57 FmS 17–18 141 (sm > nr murt.), SKES
1969 853–54 (s. v. ruhka; sm ~ ka vi), T. Itkonen Vir 1987 172
(ka ilm. < sm), Nikkilä 1998 SUST 228 355–56 (? < germ).

ruukata ks. pruukata.
ruukki (Speitz 1643 rautabrukein; laajalti murt.)
’tehdas, teollisuuslaitos / Fabrik’, länsimurt.
myös pruuk(k)i ~ (sm >) ka ruukki id.
< nr bruk id., myös ’käyttö, tapa; (maan)viljely’
(josta > sm vanh. kiel. (1638 »pellon brukist») ja
paik. murt. (p)ruukki id.) v:stä bruka ’käyttää, pitää,
hoitaa; pitää, olla tapana’ (ks. pruukata).
Renvall 1826 SRS 2 80 (sm pruuk(k)i ’tehdas’ < ruots), Streng
1915 NRL 168 (sm pruukki ’maanviljely’ < vur < kas), Rapola
Vir 1941 301, SKES 1962 622 (s. v. pruukki1; sm > ka).

ruukku (Renv 1826; ISm, paik. Häme KPPohjanm),
rinn. kruuk(k)u (Schr 1637 kruku; LounSm, paik.
Pohjanm), ruuku (paik. murt.) ’saviastia, -pata /
Topf, Krug’
< ruots, vrt. nr vur mr kruka ’ruukku’ < kas kr5uke
id.
Sjögren 1821 GS 1 26 (sm < ruots t. ven), Renvall 1823 SSK 1
222 (sm kruukku < ruots), Streng 1915 NRL 78 (< vur < kas),
Karsten 1943 FmS 9:2 228, SKES 1969 888.

ruuku (paik. PKarj KPPohjanm Kain Peräp), paik.
rinn. truuku (JuslP, Gan 1787) ’(hyvä) ystävä / (guter) Freund, (gute) Freundin’ ~ ka truuku ’ystävä;
jalkavaimo’ | ly dr5ug ’ystävä; rakastaja(tar)’ | ve
drug ’ystävä; (vaimon) rakastaja’
< ven drug ’ystävä’. Erill. lainoja.
Lönnrot 1880 SRS 725 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 36 (ly <
ven), SKES 1969 888 (+ ka ly ve), Vilkuna 1977 NV 25 235–37.

ruuma (As 1752 ’huone’) ’tila (»ei ole ruumaa»;
osin lounmurt.); laivan lastitila (lastiruuma;
rannikkomurt.); lantala (lantaruuma; etup. LounSm
EPHäme) /
Raum,
Platz;
Frachtraum;
Abtrittsgrube’, ruoma (paik. itämurt.) id.
< ruots, vrt. nr vur rum, mr rum, ruum ’tila, paikka; huone; lastiruuma’, nn nt rum, mn rúm, kas r5um,
ns Raum, engl room id.
Ganander 1787 NFL 2 511a (sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2
140 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 488, SKES 1969 889
(sm < ruots, vrt. myös ka < ven < holl, vi (ja li?) < kas, lp < sk).
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ruumen (tav. mon. ruumenet; Agr; yl.), murt.
rinn. rummen(et), ruhmen(et), ruummen(et) ’puintiroskat, akanat / Spreu’ ~ ink rummen ’akana’ | ka
ruumen ’kevyt oljen, tähkien tms. jäte, ruumen’ | ly
r5umen, r5ume (mon. r5umenet, r5umeget) ’ruumen, helve, silppu; ape’ | ve rumen, rume (mon. rumned,
rumged) ’ruumen, akana’ (ly ve > ven murt. Au rúmega ’ruumenet, akanat, silppu’)
? < germ *kr5um-, vrt. ns Krume ’leivän sisus; pala, muru’, holl kruim id., nn krume, isl kraumur, krumur ’muru, murena’. — Variantin ruhmen osalta vrt.
myös ruhmoa ’ruhjoa’ (s. v. ruhmo).
Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (sm ~ ve), Pogodin 1904 Severnorussk 56 (+ ka; ven < ims), Kalima 1915 OLR 71, 207 (+ ly;
ims > ven), Mägiste 1925 Rosona 75 (+ ink), SKES 1969 889,
Hahmo 1990 CSepIFU 3 B 212 (ims < germ).

ruumis (Agr rwmis, (mon.) ruumijt; yl.), rinn. rumis
(EPohjanm, myös Agr useimmiten rumis) ’Körper;
Leiche’, yhd. ylä-, alaruumis, ruumisarkku, -huone,
johd. ruumiillinen ~ ink r5umis, r5ume (g. r5umehen)
’vartalo; (kuollut) ruumis’ | ka ruumis id. | va (Must)
r5um(e, r5umis id., (Kett) r5umiuz (mon. r5umiuhs(ed)
’ruumis, vainaja’ (? < ink t. sm)
?? < germ (ksk) *skruma (*skr5uma), vrt.
vur skrom, skrum ’tilaa vievä (rakennus, raunio);
tyhjä tila’, nr skrymma ’viedä paljon tilaa’, nn
skrymja ’näyttää isolta, viedä tilaa’, skrum ’löyhä,
huokoinen;
sienimäinen
massa’,
skruml
’tarpeettoman
iso,
tyhjä
rakennus
tms.’;
rinnastukseen liittyy sekä äänt. että semanttisia
vaikeuksia. On myös esitetty sanan kuulumista
yhteen s. v. ruhmo main. sanojen kanssa, mikä vaikuttaa semanttisesti luontevammalta. Vrt. lisäksi
ruma (germ etymologian äänt. ongelma (johdin -is)
on selitetty ruma sanaan liittyvän homonymian
välttämisellä). — Ims lainoja ovat lpN rumâVs (In),
Lu rum®ai ’(elävä t. kuollut) ruumis’ (< sm ruumis),
lpKo r5om(as ’kummitteleva vainaja’ (< (k)sm rumis)
sekä lpE rubmeh id., lpLu rubm5e (R) id., E rübmie,
räbmie ’(elävä, kuollut) ruumis; poron ruho’ (äänt.
epäselvä).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 379 (sm ~ lpR rubme), Lönnrot
1854 Enare 248 (sm ~ lpN In), Äimä 1915–18 SUSA 30:30a
78 (lpN < sm), Hakulinen 1956 StF 12 13 (ka va < sm; lpKo <
sm; ~ ruhmo), SKES 1969 889 (sm ~ ka va (? < sm); lp < sm),
*Hofstra 1985 OsFiGerm 268–73 (< germ *skruma), Ritter
1993 Studien 120–21 (rinnastus semantt. syistä epävarma).

ruuna (Martti n. 1580; itämurt. Kymenl KPPohjanm
Peräp Länsip) ’kuohittu ori / Wallach’ ~ ink r5una |
ka ruuna ’ruuna; ori’ (< sm)

< ruots, vrt. vur rune ’kuohittu ori’, runa
’kuohita (kotieläin, tav. hevonen)’ < kas r5une
’kuohittu ori’ (josta myös > vi ruun, g. -a ’ruuna’ >
va li r5una id.).
Moller 1756 Beskr 160 (sm ruona ’ruuna’ ~ germ), Ganander
1787 NFL 2 511a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 149 (+ va),
Lindström 1859 KeltGerm 116 (sm < germ, vrt. mys raun, saks
raunen), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 74–75 (sm ja vi joko < latv
t. < saks), Thomsen 1890 BFB 69 (sm vi (< ruots < saks) ja latv
rinnakkaisia lainoja; li < latv), Karsten 1909 IF 26 256 (sm <
kas), Streng 1915 NRL 191 (ruuna ’hevonen’ < ur < kas; vanh.
kirjak. rwna ’karju’ eri alkuperää), Kettunen 1938 LivW 349 (li
< vi < kas), Ruoppila 1943 Kotiel 1 48–52 (sm < ink vi < kas;
ka < sm), Vilkuna Vir 1967 182 (sm < ruots), SKES 1969 889–
90 (sm < vur; va li < vi < kas).

ruuni (Renv 1826; laajalti I- ja PSm Häme KPohjanm), pruuni (Agr; LounSm EPohjanm Ink, osin
Häme KPPohjanm PSm) ’(tumman)ruskea / (dunkel-) braun’, johd. ruunikko ’ruskea hevonen’,
ruunistaa ’ruskistaa’ ~ ka ruuni, pruuni ’ruskea’ |
vi pruun ’ruskea’, pruunikas ’ruskehtava’
< vur mmr brun ’ruskea’ (mn brúnn, saks braun
jne. id.).
Renvall 1826 SSK 2 80 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 192 (+
ka; < mmr), SKES 1962 622 (s. v. pruuni; sm vi < ruots; ka <
sm).

ruusata ’koristaa’, ruusi ’koriste’ ks. kruusata.
ruusi ’ruukku’ ks. kruusi.
ruustinna (laajalti murt.), pruustinna (Renv 1826;
osin länsimurt.) ’rovastin vaimo / Frau des Propstes’
< ruots, vrt. nr prostinna id., johd. s:sta prost ’rovasti’, josta ks. rovasti.
Renvall 1826 SSK 2 80 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
407, SKES 1969 891.

ruusu (1622; Agr rosi; eri tahoilla murt.) ’Rose’,
yhd. alppiruusu, juhannusruusu, ruusuikkuna, ruusukaali, johd. ruusuinen, ruusuke (sm > ka harv. ruusu)
< vur nr ros, mr r5os, r5osa ’ruusu’, mn rós, rósa,
kas rose, ruse, ns Rose << lat rosa id. — Samaa alkuperää on myös ruusu (Schr 1637; yl.),
ruusutauti ’ihotulehdus, erysipelas’ (sekä vyöruusu
’herpes zoster’) ~ ink r5usu | ka ruusu id. < ruots ros
’erysipelas’ < saks rose id.; nimitys johtuu
ihottuman helakanpunaisesta väristä.
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Renvall 1826 SSK 2 141 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 192
(sm < vur < uys), Hellquist 1939 SEO 844 (ruots sanasta),
SKES 1969 891 (sm < vur nr; lisäksi vi li < saks, ka ve < ven).

ruuta (Agr ruta; kirjak.) ’eräs yrtti, mauste- ja koristepensas, Ruta graveolens / Raute’, yhd. ruutapensas
< ruots, vrt. vur nr ruta ’Ruta graveolens’ << lat
ruta id. < kr.
Streng 1915 NRL 193 (sm < vur << lat), SKES 1969 891.

ruutana1 (JuslP, Gan 1787; etup. häm- ja itämurt.,
ei Verml Ink) ’Carassius carassius / Karausche’,
murt. ja vanh. sanak. rinn. ruuto, ruutu, ruuta (Renv
1826), ruutain, ruutti id.
< ruots, vrt. nr ruda, mr rudha ’ruutana’; sm sanan johdinaines voi olla esim. kalannimen toutain
vaikutusta.
Renvall 1826 SSK 2 141 (sm ruuta < ruots ruda), SKES 1969
891 (sm < ruots), Hahmo 1994 Grundlexem 322–23 (sm < ur t.
mr; johdinaines esim. toutain sanan vaikutusta).

ruutana2 (Gan 1787; KPPohjanm, paik. Kain) ’tauti; paha henki; huono onni / Krankheit; böser Geist;
Unglück’
? < (k)germ *Sr5udana, vrt. mn isl Srútinn ’turvonnut’, (jos kuuluvat samaan yhteyteen) ags
“r5utian ’paisua’, goot Srutsfill ’spitaali’ (samaa
sanuetta on aiheetta pidetty myös sm rutto sanan
lainalähteenä).
Lindström 1859 KeltGerm 64 (sm ruuta < germ, vrt. mys ruda
’haava’), Karsten 1915 GFL 170 (< (k)germ *Sr5udana),
Karsten 1944 FmS 10 489, Vries 1961 AnEW 624, Hahmo
1994 Grundlexem 323–24 (mahd. < germ).

ruuti (Gan 1787; laajalti murt.), rinn. kruuti (Schr
1637; osin länsimurt.) ’ammuspulveri / Schießpulver’, yhd. ruutikellari, ruutisarvi, ruudinkeksijä
(kielt. yhteyksissä:) ’nokkela, älykäs’ ~ ink r5uti |
va kr5uti ’ruuti’ (nämä ilm. sm välityksellä)
< ruots (vur nr) krut ’ruuti’ < kas kr5ut, krude id.,
alk.
’yrtti,
mauste’
(jollaista
ruutipulveri
ulkoisesti muistuttaa), vrt. ryyti. — LpN ruk |tâ,
kruk |tâ (E R Lu In Ko) ’ruuti’ < sk, ositt. mahd. <
sm.
Renvall 1823 SSK 1 223 (sm kruuti < ruots), Ahlqvist 1856
WotGr 130 (sm ~ va), Qvigstad 1893 NL 274 (lp < sk sm),
Streng 1915 NRL 193 (sm < vur < saks), SKES 1969 891 (sm
< ruots < kas; ka va < sm; lp < sk, ositt. < sm).

ruutu (Jusl 1745; yl.) ’Viereck, Feld, Raute; Fensterscheibe; Karo’, yhd. lasiruutu, kuvaruutu; ruutuässä, -kuningas jne., johd. ruudullinen, ruuduttaa,

ruudukko ~ ink r5uto ’ruutu (korttipelissä); ikkunaruutu’, r5utolline, r5utelikko ’ruudullinen’ | ka ruutu
’ikkunalasi, -ruutu; ruutu (korttipelissä; uud.)’ | vi
ruut (g. ruudu) ’ruutu, ikkunaruutu, neliö’
< ruots, vrt. nr vur ruta ’ruutu’ (korttipeliterminä
< ruots ruter ’ruutu’) < kas r5ute ’neliö, ruutu’ (vi
osin mahd. < saks). — LpN murt. r5uta, rufta < sk,
ruwtu < sm.
Ihre 1769 Gloss 2 479 (sm ~ germ), Renvall 1826 SSK 2 141
(sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 149 (sm ~ vi, va r5usu ’ikkunaruutu’), Qvigstad 1893 NL 273 (lp < sk sm), Karsten 1944
FmS 10 489 (sm < ruots), SKES 1969 891 (sm < ruots; ka <
sm; vi li < kas).

ruuvi (Gan 1787; yl.), vanh. kiel. ja osin länsimurt.
myös kruuvi, skruuvi (Schr 1637 skrwfvi) ’Schraube’, ruuvata (sm > lpN rovve ’ruuvi’, lpIn rouve ’tela, jonka avulla venettä vedetään maalla’)
< ruots, vrt. vur skrwff, nr skruv ’ruuvi’, skruva
’ruuvata’ < kas schr5uve (ns Schraube) ’ruuvi’ (vi
kruvi ’ruuvi; potkuri’ todennäk. < as; lpN sruvvâ
(In), skruvvâ < sk).
Ihre 1769 Gloss 2 632 (sm ~ germ), Renvall 1823 SSK 1 223
(sm kruuvi < ruots), Streng 1915 NRL 193 (sm < vur ur < kas),
Lagercrantz 1939 LpWsch 747 (lp ruvvo < sm), SKES 1969
892 (sm < ruots < kas; vi < as; lp < sm sk).

ruveta (Agr; yl.) ’anfangen’, vanh. kiel. ja murt.
myös ’ottaa kiinni, tarttua (myös tauti); asettua’,
johd. rupeama ’kahden aterian välinen työaika;
hetki; kerta’, vanh. kiel. rupeemus (Schr 1637)
’tuntoaisti’, murt. rupeus ’tarttuminen, ote
(VarsSm); ryhtyminen, alku (PKarj PSavo Kain
PPohjanm Peräp); (maasta, metsästä tarttunut t.
noitumalla aikaansaatu) ihottuma, tauti (paik. KSm
EKPohjanm)’ ~ ink ruveta ’ruveta’ | ka ruveta ’alkaa, ryhtyä jhk t. jksk; asettua, käydä; liittyä, yhtyä’,
rupeilla ’yritellä’, rupiema ’kahden aterian välinen
työaika, ruokaväli; rupeama’ | ly rubeta (prs. rubedan) ’ruveta, ryhtyä, alkaa’ | ve rubeta (prs. rubedan) ’kiirehtiä, tehdä nopeasti’ | vi murt. rubida
’tarttua, ottaa kiinni’ (sm > lpN murt. roppâdit (R)
’alkaa, ruveta; turvautua jhk’).
Mahd. johd. s:sta rupi; ihottuman ja alkamisen
välinen yhteys kuvastuu myös v:ssä ryhtyä, ks. tätä.
Budenz 1879 Verzw 46 (sm ~ lp), Manninen 1922 FFC 45 196
(alk. merk. ’tarttua’, vrt. ryhtyä), *Hakulinen Vir 1949 195–99
(♦ rupi), Saukkonen 1965 SUST 137 89 (sm ~ ka ly va (epävarma; ? < sm)), SKES 1969 892 (+ ve vi murt.; lp < sm,
mahd. ♦ rupi).

ryhelmä ks. ryhmä.
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ryhevä (Eurén 1860; LUus ja ymp.) ’runsas, rehevä,
tuuhea / üppig, dicht, buschig’, ryheä (KarjKann
Ink) id.
Ilm. rehevä sanan yhteyteen kuuluva variantti.
SKES 1969 892–93.

ryhkä ks. ruuhka.
ryhmy (Jusl 1745; Kaakk- ja PäijHäme Kymenl,
paik. Pohjanm Savo) ’pahka, myhkyrä / Knolle, Beule’, ryhmyinen, ryhmyllinen (VR 1644 ryhmillinen),
yhd. ryhmysauva ~ ka (au) ryhmy (g. ryhmän) ’ryhmy, pahka’, ryhmäkkö ’rosoinen’.
Liittynevät sanan ryhä yhteyteen (ks. tätä), mahd.
kontaminaationa ryhä + kyhmy (t. kuhmu, ks. tätä).
Vrt. myös ruhmu.
VW 3 1888 134, SKES 1969 893 (sm ~ ka; deskr. sanoja).

ryhmä (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’Gruppe’, paik.
murt. myös ’kasa, rykelmä’, rinn. rysmä (osin Savo
Kain EKarj) id., johd. ryhmittää, ryhmitellä, ryhmittyä ~ ka ryhmä ’ryhmä, joukko, lauma; taloryhmä’ |
va (Tsv) rümmü ’joukko, liuta, läjä’ | vi murt. rühm
’ryhmä, joukko’ (on epävarmaa kuuluvatko tähän
yhteyteen myös vi (Wied) rümme ’tungos’, rühmata
’raataa, rehkiä, puskea’).
Sanaan liittyy äänt. variaatiota: ryhmä, rysmä
(sekä va vi rümm-) muotojen lisäksi vrt. edelleen ka
ryhjä (myös LönnrLis 1886, sana on kuitenkin
karjalaa) ’ryhmä, joukko, lauma; taloryhmä’ sekä sm
ryhelmä (paik. murt.) ’rykelmä’, joka voi olla
kontam. ryhmä + rykelmä, rysmä puolestaan ehkä
rysy (ks. tätä) + ryhmä. Vrt. myös rymistä. —
Sanalle on ehdotettu baltt alkuperää, vrt. liett
trùkVsmas ’jono; ryhmä, parvi’ v:stä tr5ukti ’vetää,
repiä erilleen t. irti’, latv tr5ukt ’katketa, mennä
poikki; puuttua jne.’. Myös yhteys sanaan ryhä (sekä
ryhmy) lienee mahdollinen.
Tilk 1907 EKirj 2 14 (sm ~ vi rühm), Setälä 1909–11 FUF 9
125 (ryhmä ~ rysmä), Hakulinen 1933 StF 1:2 86 (sm ~ vi),
Saareste 1953 Suomi 106:3 27, SKES 1969 893–94 (+ ka va;
vi merk. ’ryhmä’ < sm; va < vi tai päinvastoin), Rätsep 1976
KjK 19 213 (vi kirjak. < sm), Häkkinen 1987 ES 262 (deskr.
sana), Vaba 1996 LingU 32 241–42 (< baltt).

ryhti (nykymerk. Europ 1853; laajalti et. itämurt., ei
Verml), rinn. pryhti (Gan 1787; laajalti LSm) ’Haltung’, murt. myös pitää (p)ryhtinsä ’pitää paikkansa;
pysyä lujana’, johd. ryhdikäs, ryhditön, ryhdistää,
ryhdistäytyä

< nr rykt ’hoito, huolto, huolenpito, vaalinta;
henkinen lujuus’ (mn rœkt ’huomioon ottaminen,
huolenpito’), rykta ’pitää huolta, hoitaa, vaalia’
(josta > sm vanh. kirjak. ryhdätä (Hemm 1605)
’hoitaa, hoivata’ sekä paik. murt. (kielt. yhteydessä)
ei (p)ryhtää ’ei riitä; ei kykene’).
Streng 1915 NRL 193 (sm ryhdätä < ruots), SKES 1969 894
(sm ryhti, ryhdätä < ruots).

ryhtyä (Agr; melko yl.) ’ruveta / anfangen, beginnen
(tr.)’, murt. rinn. ryyhtyä (laajalti savmurt.), ryöhtyä
(kaakkmurt.), merk. myös ’tarttua, kajota, koskettaa;
takertua, paakkuuntua (lumi, savi)’, vanh. kirjak.
(Agr) ’liittyä, yhtyä’, johd. (vanh. sanak.) ryhtymä
’kosketus; (maasta tarttuneeksi katsottu) ihottuma,
rupi; tartunta, syyhy’, murt. ryhelmä, ryhdelmä, ryyhelmä ’ihottuma, rupi’ ~ ka ryhtyö, ryyhtyö ’tarttua,
takertua kiinni; ruveta, ryhtyä’ (ainakin viimeksi
main. merk. ilm. < sm).
Alk. deskr. sana, jota läheisesti muistuttavat rohtua (ks. tätä) ja ruohtua (jotka johd:ia sanasta
ruoho); mahd. kyseessä onkin joukko näiden etuvok.
variantteja (lähinnä alk. ruohtua > ryöhtyä,
ryyhtyä, josta rohtua muodon mallin mukaan
länsimurt. ryhtyä; kontam.-lähteenä mahd. myös
yhtyä). Tarttumisen ja ihottuman sekä toisaalta
’alkamisen’ välistä semantt. suhdetta kuvastaa myös
ruveta (ks. tätä), mikäli se on, kuten otaksutaan,
johd. sanasta rupi.
MUSz 1873–81 642, 675 (ryhtyä, ruohtua aiheettomia rinnastuksia etäsukukieliin), Manninen 1922 FFC 45 196 (semantiikkaa), Saukkonen 1965 SUST 137 91 (sm ~ ka), SKES 1969
894–95 (ka ilm. < sm; deskr. sanoja, rinn. ryytyä, ryhjetä), *S.
Aalto Vir 1970 29–34 (ryöhtyä kontam. ruohtua + ryyhtyä),
Häkkinen 1987 ES 262 (mahd. ♦ ryhdätä).

ryhä (Jusl 1745; paik. PSm), kryhä (VarsSm, osin
Länsip) ’kyttyrä / Buckel’, (niskat) (k)ryhässä (osin
EPohjanm ja ymp.) ’kyyryssä’, yhd. ryhäselkä (Raam
1642) ’kyttyräselkäinen’, ryhävalas ’Megaptera novaeangliae’ ~ ka ryhä, kryhä ’kyttyrä; pahka, kuhmu’, rinn. kryhnä, kryhkä id., (k)ryhnisteä, kryhnötteä ’olla kumarassa’, vrt. edelleen ly rühjiVstuda ’painua kokoon’, rühä: (reki meni) rühäkVs ’? romuksi,
kasaan’.
Mahd. samaa germ alkuperää kuin ruho (ks.
tätä). Äänt. variaatio viittaa ainakin myöhemmin
tapahtuneeseen deskriptiivistymiseen. Ks. myös
ryhmy ja ryhmä.
SKES 1969 895 (sm ~ ka ly; deskr. sanoja), Nikkilä 1982 SFU
18 255–57 (ryhä, ruho < germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 31 (<
germ).
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ryijy (Schr 1637; laajalti etup. länsimurt.) ’vanhastaan sängynpeitteenä t. rekipeittona, nyk. seinävaatteena käytettävä kudonnainen / früher als Bett- od.
Schlittendecke, heute als Wandteppich verwendetes
Gewebe mit eingeknüpften Wollfäden’, rinn. röijy
(paik. LaatKarj) id.
< ruots, vrt. vur mmr ryia, nr rya ’ryijy, karkea
peite’ (tansk ry ’karkea villakangas, huopa’, mn
r/y ’peitto, matto’).
Renvall 1826 SSK 2 141 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 193
(sm < vur mmr), Karsten 1944 FmS 10 490, SKES 1969 895.

rykelmä (melko laajalti murt.) ’Haufen’, rykämä
(paik. häm- ja savmurt.) ’kasa, läjä, röykkiö; parvi,
rykelmä; joukko, ryhmä’.
Alkuperä epäselvä; mahd. deskr.-luonteisia sanoja, vrt. ryhmä, rypäle, röykkiö, tai germ-peräisen sanan ruko etuvok. variantti.
SKES 1969 896–97 (s. v. rykämä).

mentum id., regimen ’ohjaus, johto; hallinto, hallitus’.
TS 8 1916 428 (sm < ransk < lat), SKES 1969 896 (sm < vur <
kas < lat).

rymistä (Eurén 1860; paik. ISm KPohjanm) ’poltern, krachen’, rymistää (Gan 1787), rymähtää, rymäyttää; ryminä, rymy; rymytä ’mellastaa, metelöidä’, rymäkkä ’metakka’ ~ ka rymissä ’jyristä, rymistä’, rymineh ’ryminä’, rymähteä(kseh) ’rymähtää, rysähtää; jyrähtää’, rymäkkä ’melu; (a.) rämeä, soinniton’ | vi rümada ’jyristä’, murt. rümida ’rehkiä’, rüminal ’tungeksien’, rümes id. (vrt. myös rümme
’tungos’ s. v. ryhmä).
Onomat. sanoja, vrt. rytistä, rämistä.
VW 3 1888 153–54, T. I. Itkonen 1968 SUST 145 69 (vrt. lpKld r(5emded ’jymistä (ukkonen)’), SKES 1969 897 (sm ~ ka;
onomat.), EEW 1982–83 2628 (+ vi).

ryki (Savo Karj), pryki (VarsSm Länsip), ryky (paik.
KPPohjanm Kain, paik. Peräp) ’laivalaituri /
Landungsbrücke’, yhd. rykiranta ’laivaranta’
< nr brygga, murt. Sm brygg ’laituri’.

rynkky (laajalti murt.) ’ryppy, poimu, laskos / Falte’, rynkätä ’poimuttaa’
< nr rynka ’ryppy, poimu; rypyttää’ (nt rynke ’rypyttää, poimuttaa’, isl hrøkkva ’rypistyä’) sekä ositt.
mahd. < nr skrynka ’ryppy, poimu; rypyttää’.

Ahlqvist 1871 KO 159 (sm < germ), SKES 1962 622 (s. v. pryki; sm < ruots).

Karsten 1944 FmS 10 490 (sm rynkky < ruots), 510 (rinn.
skrynkky < ruots skrynka), SKES 1969 897 (sm < nr rynka).

rykiä (Jusl 1745; yl. muualla paitsi LounSm) ’yskiä,
selvitellä kurkkuaan / husten, sich räuspern’, rykäistä, rykäisy, ryittää ’yskittää’, yhd. rykimäaika ’poron
t. hirven kiima-aika’, olla ryillään (ryjillään,
ryvillään; KaakkHäme) ’kiimassa (sika)’, rykä (Gan
1787) ’yskä’ ~ ka rykie | ly rügidä | ve \rügd'ä,
\rü7gida ’rykiä, yskiä’
= lpN râkkât (E U Pi Lu In Ko Kld) ’olla kiimassa; astua, paritella (poro)’ (merkityslainana lp:sta PSm ja kaP murteisiin myös sm rykiä, ka rykie ’olla
kiimassa (poro)’). Alk. onomat. sana. Ks. myös ryystää.

rynkyttää (JuslP, Renv 1826; melko laajalti murt.)
’jyskyttää, tempoa, riuhtoa / rütteln; reißen, zerren’ ~
? viE rüngätä ’rehkiä, rynniä’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. ryskyttää, rytistää
(ks. ryskyä, rytistä) sekä toisaalta renkkua, lonkua
(ks. longota).

VW 3 1888 102–03 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST 10 247
(samoin), Kettunen 1922 LVeHA 1 51 (+ ve), Tunkelo 1946
VeKÄH 748 (+ ka), SKES 1969 896 (+ ly; onomat.).

rykmentti (1772 mon. iness. rygmenteisä; kirjak.)
’sotaväen yksikkö, joukko-osasto / Regiment (Milit.)’, vanh. kirjak. regement(ti) (Speitz 1642) ’id.;
hallinto, ylin johto (tässä merk:ssä Agr regimentin
yks. akk., regementit mon.)’
< ruots, vrt. vur regemente, regimente, nr regiment ’rykmentti; hallitus(valta), hallinto’ << lat regi-

SKES 1969 897–98 (sm ~ ka (epävarma tieto); deskr. sanoja),
Koponen 1998 SUST 230 162 (vrt. vi).

rynnäs (us. mon. ryntäät; Westh; Karj Savo Ink PSatak, paik. Kymenl PSm) ’rinta, rintamus; (mon.:
naisen) rinnat / Brust’, johd. ryntäikäs, ryntevä
(paik. murt.) ’vahva-, leveärintainen, harteikas’ ~ ink
rüntüjat (mon.) ’ryntäät’ | ka rynnäs ’(ihmisen t.
eläimen) rinta, rintakehän etusivu; vaatekappaleen
rintamus’, rynnästyö ’läkähtyä, tukehtua, tukahtua’,
ryntähikäs ’leveärintainen’ | ly ründäz (mon.
ründähäd) ’rynnäs, rinta(kehä)’ | ve ründaz, rindaz
(mon. rünthad, rinthad) ’rinta’ | ?? li ru7ndVzlqz (taiv.muoto) ’kaikin voimin’.
Voi alk. kuulua sanan rinta yhteyteen. Ks. myös
rynnätä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm ~ ve), VW 3 1888 125–26 (+
vi ründ), Wiklund 1912 MO 5 240 (+ ka; < germ *strunda-, vrt.
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mn strind ’sivu’), Kettunen 1938 LivW 347 (? + li), Karsten
1944 FmS 10 461 (?? < germ), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 98
(+ ink), SKES 1969 898 (+ ly; vrt. rinta, rynnätä).

rynnätä (melko laajalti murt.) ’stürmen, eilen, stürzen’, rynniä, rynnistää, rynnättää (Gan 1787), ryntätä (JuslP, Gan), rynnäkkö (Raam 1642) ~ ink
rünnätä ’rynnätä’, rünniä ’tempoa’ | ka rynnisteä
’ponnistaa; rynnistää’, ? rynnätä ’työntää, tyrkätä’ |
? vi murt. rünnata ’rehkiä; kierrellä’ (vi kirjak.
rünnata ’rynnätä’, rünnak ’rynnäkkö’ ainakin ositt.
< sm).
Liittynevät s. v. rynnäs main. sanojen yhteyteen.
Osin myös v:n runnoa vaikutusta.
VW 3 1888 125 (rynnäs ~ rynnistää), Hakulinen 1941 SKRK 1
264 (rynnistää ♦ rynnätä ♦ *ryntä, vrt. ryntäät), Mägiste Vir
1958 139 (vi kirjak. < sm), SKES 1969 898 (sm ~ ka; vi < sm;
ositt. ~ rynnäs, ositt. vrt. runnoa jne.), T. Itkonen Vir 1983 350
(omap. uusi perusvartalo), EEW 1982–83 2629 (+ vi murt.),
Koponen 1998 SUST 230 162.

ryntteet, rynttyyt ks. rento.
rypeä (Raam 1642; yl.), rinn. rypöä ’piehtaroida,
kylpeä (et. liassa, kuv. synnissä, harv. saunassa) /
sich (im Dreck) wälzen, suhlen; dem Laster frönen;
saunen’, johd. ryvettää (Agr) ’liata, tahria’, ryvettyä
~ ink rüvetƒtƒüä ’ryvettyä, likaantua’ | ka rypie ’rypeä,
piehtaroida, pulikoida; rämpiä; upota, vajota;
ryömiä, kontata’, ryvetteä ’antaa (esim. kanan)
rypeä; liata, tahria’ | ly rübödä ’kylpeä (linnut)’ | va
rüvetä (prs. rüp5eb) ’rypeä (kanat), kuopia’ | vi rübelda ’rypeä, piehtaroida; heittelehtiä, tempoilla; tyrkkiä’, murt. rübeda ’rypeä (liassa)’ (? < sm), rüvetada
’liata, tahria’.
Ganander 1787 NFL 2 517a (sm rypöä ~ vi rypama), Tunkelo
1913–18 SUSA 30:39 37 (~ vi rübele-), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 39 (sm ~ lpR rippem ’(lintujen) kylpypaikka’), SKES
1969 899 (+ ka ly va; vi osin < sm, lpR < sm), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 241 (sm ~ votj Vzob ’lika’, syrj robn{i, robaln{i ’rämpiä, kahlata’).

ryppy (Agr; yl.) ’Runzel, Falte’, ryppyinen, rypyttää, rypistää, rypistyä ~ ink rüppü ’syli, helma’ | ka
rypisteä ’rypistää, kurtistaa; puristaa nyrkkiin’,
rypistyö ’kyyristyä, käpertyä; käpristyä, kovettua
(kengät)’ | va rüppü ’helma, syli; poimu’ | vi rüpp (g.
rüpe) ’helma, syli’ | li rip, rüp, (Sal mon.) rüpud
’syli, helma’.
Samaan yhteyteen kuuluvat takavok. variantit sm
(harv. murt.) ruppu, kruppu ’ryppy, poimu’ ~ ka ruppi ’ryppy, kurttu; poimu, laskos’, rupistoa ’mutristaa, rypistää, kurtistaa’, rupittoa ’rypyttää, poimut-

taa’ | ly ruppi, rupu ’ryppy’, rupiVstuda ’rypistyä’ | ve
rupiVstada ’rypistää’, rupiVstuda ’rypistyä’, rupiVsk
’ryppy’ | vi murt. rupp (g. rupi) ’lommo’. Ilm. deskr.
sanoja, vrt. ruttu, rytty.
Ahrens 1843 GrEhstn 126 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 149
(+ va), Genetz 1877 KL 16 (+ ka), Tunkelo 1913–18 SUSA
30:39 37, 38 (+ ve, vi murt. ru-), Kettunen 1938 LivW 338 (+
li), SKES 1969 899–900 (+ ly; vokaalivaihtelu viittaa deskr.
alkuperään), Koponen 1998 SUST 230 160.

rypsi (kirjak.) ’öljykasvi Brassica rapa var. oleifera /
Rübsen’, rypsipelto, rypsiöljy
< nr rybs, ryps ’rypsi’, nt rybs < ns Rübsen, alk.
Rüb-, Rübensamen »nauriinsiemen» (kasvi on läheistä sukua nauriille).
SAOB 23 1962 R 3195–96 (ruots sanasta).

rypäle (Martti n. 1580 »kimalaisten – – rypele» ’parvi’) ’viinirypäle; marjaterttu (Raam 1642 myös rypälö; eri tahoilla murt.) / Traube’, ryväs (: rypään), rypäs (: ryppään; molemmat laajalti murt., ei Ink), rypälä, rypälys (lounmurt.) ’terttu, tiheä joukko; rykelmä’, rypäjäs (paik. PKarj Kain) id. ~ ka rypäs, ryveh, ryväs ’terttu, ryväs’, rypehyt ’terttu, ryväs;
joukko, ryhmä, kasa’ | ly buolrübäz ’puolukkaterttu’
(vi koillmurt. rübal ’kimppu, terttu’ < sm).
Sanalle rypäle on esitetty germ lainalähdettä, vrt.
as drufele ’viinirypäle’. Mikäli tässä main. sm ka ly
sanat kuuluvat keskenään yhteen, ei lainaus tule kyseeseen; rypäle sanan keskeinen nykymerk. ’viinirypäle’ voisi viitata melko myöhäiseen lainautumiseen
as taholta, mutta tätä oletusta vastustaa sanan merk.
’parvi’ (Martti »kimalaisten rypele»), joka on kirjakielessä vanhempi.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 155 (sm ~ ruots druva), Tunkelo
1913–18 SUSA 30:39 36–39 (sm ka < germ, vrt as drubbel),
Streng 1915 NRL 193 (sm ? < mr *drübel, vrt. nr druva ’rypäle’ < as), Karsten 1944 FmS 10 490 (sm < kas drufele), SKES
1969 900 (+ ly; vi murt. < sm; mahd. germ vaikutusta).

ryskyä (Jusl 1745; eri tahoilla murt.) ’paukkua, rytistä / krachen, poltern’, rinn. ryskää, ryskätä, ryskiä
id., ryskyttää (Jusl), ryske ~ ink rüsküja ’ryskyä’ | ka
ryskeä ’ryskyä, ryskää; riidellä, kinata’, ryskytteä
’ryskyttää, rusikoida’, ryskätä ’rusauttaa, rysäyttää,
kolauttaa’, ryskähytteä ’id.; tiuskaista’.
Onomat. sanoja, vrt. ruskaa, rytistä. Samaa alkuperää ovat myös rysy ja rysähtää vastineineen, ks.
näitä.
Qvigstad 1881 Beiträge 113 (vrt. lpN ruöVsket ’rytistä (puut,
jää)’), Setälä 1902–03 FUF 2 232–33 (ryskää ~ rytistä), SKES
1969 900–01 (sm ~ ka vi (vrt. rysy), onomat.).
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ryskätä (paik. Häme Pohjanm PSm Verml), rinn.
tryskätä (LounSm EPohjanm ja ymp., paik. Länsip)
’puida (nyk. et. puimakoneella) / (heute v. a. maschinell) dreschen’, ryskä, rysky, tryski ’silppuloukku;
puimakone’
< nr tröska ’puida’, murt. Sm trysska id., tryssk,
trysska ’puiminen, puinti’.
SKES 1969 900 (sm < nr), Vuorela 1979 KpS 407.

ryssä (Aschelinus 1702; yl., ei Verml; nyk.
halv.) ’venäläinen / Russe’, ryssän kieli ’venäjä’ ~
ka ryssä ’venäläinen, (pejor.) ryssä’
< ruots, vrt. nr ryss ’venäläinen’, vur rysza-,
mon. rydzer (tansk rus(se), rydse, ns Russe) id. <
ven ru/s ’venäläinen’ (ks. Ruotsi).
Renvall 1826 SSK 2 142 (sm < ruots), SKES 1969 901 (sm ka
< ruots), Häkkinen 1990 MST 63. Lisää kirjallisuutta s. v.
Ruotsi.

rysty (Lönnr 1880; etup. PKarj ja ymp.), rystynen
(etup. Kaakk-, K- ja PSm) ’Fingerknöchel’, rinn.
rystö (VR 1644; osin LounSm Häme) ’(nenän) rusto;
rystynen’, rystä (Gan 1787; EPohjanm) ’rystynen’,
rystyvät (paik. KarjKann Ink) ’rystyset’ ~ ink rüstü,
rüssüs (tav. mon. rüssükset) ’rystynen’ | ka rystyine,
ryssyt | ly rJüst (mon. rJüstäd), rüstüine id. | va (Tsv)
rüssü (mon. rüsüd) | vi murt. rüss (mon. rüssad) id.
(koillmurt. rüst (g. -a, -i) ’rysty’ ilm. < sm).
Samaa alkuperää kuin rusto, ks. tätä.
VW 3 1888 137 (sm ~ vi, vrt. rusikka), Saareste 1953 Suomi
106:3 27 (sm ~ vi), SKES 1969 883 (s. v. rusto; + ka ly va).

rysy (JuslP ’metelöinti, melu’; Eurén 1860), tav.
yhd. käsirysy ’tappelu, käsikähmä / Schlägerei,
Handgemenge’, rysytä (paik. murt.) ’tapella,
metelöidä; ryskyä, rymistä’ ~ ka rysy ’tappelu,
kahakka, käsikähmä’, rysissä ’ritistä, kitistä, rytistä,
rätistä’, käsirysy ’käsirysy, paini, tappelu’,
käsirysyssä ’käsikoukkua’ | vi rüseleda (prs.
rüselen), rüsata (prs. rüskan), rüselda (prs. rüsklen)
’tyrkkiä, tuuppia; rimpuilla; tapella’
? = lpN râssât (Lu In Ko Kld T) ’puuhata,
rehkiä, hälistä’ (? < vksm *rüse-) t. lpN râVcVcât (U
Lu) ’ponnistella, raataa’,
râVcVcâlit (In) ’lähteä
liikkeelle’ (? < vksm *rü/se-).
Qvigstad 1881 Beiträge 111 (sm ~ lp râssâ ’melu’), VW 3
1888 134 (rysy ~ rysmä, ryhmä), Wiklund 1896 SUST 10 248
(sm ~ lp), Saareste 1953 Suomi 106:3 27 (sm rysy ’epätasaisuus’ ~ vi rüsi ’jääröykkiö’), SKES 1969 901 (sm ~ ka, deskr.
sanoja, vrt. lp).

rysä (GPCalamnius 1744; yl.) ’kalanpyydys / Fischreuse’ ~ ink rüsä | ka rysä | va rüsä | vi rüsa | li r(ez®a
(rüz®a) ’rysä’ (li mahd. < vi; ka > ven murt. rjúVza,
rjúza ’rysä, pussiverkko’)
joko < ruots, vrt. vur rysia, nr ryssja, murt. ryssa
’rysä (myös vesilintujen, majavien ym. pyyntiin käytetty)’ (nn nt ruse, kas r5use ’rysä’) tai jo < kgerm
*rusj5on, *r5us(i)5on (vrt. mys kys rüsche, ns Reuse
id.).
Ihre 1769 Gloss 2 485 (sm ~ germ), Sjögren 1821 GS 1 10 (sm
< ruots), Grot 1852 IRJaSMat 1 42 (ven < sk, josta myös sm),
Ahlqvist 1856 WotGr 149 (+ va), Pogodin 1904 Severnorussk
56 (+ ka; ven < ims), Kalima 1915 OLR 30, 208 (+ vi; ven <
ims), Kettunen 1938 LivW 335 (+ li), Karsten 1944 FmS 10
490 (< ruots), Vasmer 1955 REW 2 559 (ven < ims < sk),
SKES 1969 901 (li ? < vi; ims < ruots; ven < ims), Hofstra
1985 OsFiGerm 302 (ims mahd. jo < kgerm).

rysähtää (Gan 1787; laajalti murt.) ’krachen, knallen; an, auf etw. krachen, zusammenkrachen’, rysähdys, rysäyttää ~ ka rysähteä(kseh) ’rysähtää’, rysevyö id.
Samaa onomat. alkuperää kuin ryskyä ja rysy (ks.
näitä).
SKES 1969 902 (sm ~ ka; onomat.).

ryti (Ljungo 1601; Pohjanm PSm, osin PSatak) ’järviruoko, Phragmites australis; jk putkikasvi / Schilf;
irgendein Doldengewächs’, rinn. ryty ’ruoko, kaisla
(Renv 1826); rannalle kerääntyneet kuivat kaislat
(Lönnr 1880)’, rytä (Jusl 1745) ’aaltojen tuomat roskat, vesikasvit ym.’ ~ vi murt. rüdi ’roska, puru’.
Mahd. samaa alk. onomat. sanuetta kuin
rytistä (ks. tätä).
SKES 1969 902 (s. v. rytistä).

rytistä (Jusl 1745; yl.) ’krachen, dröhnen’, rytinä,
ryty, rytäkkä ’melu, meteli’, rytyyttää ’kolistaa, täristää’ ~ ka rytVsissä ’rytistää, rutista, narista’, rytäjeä
’rytistä’.
Onomat. sanoja, vrt. ratista, ritistä, rutista, rätistä, ryskyä.
SKES 1969 902 (sm ~ ka; onomat.).

rytky (tav. mon. rytkyt; LönnrLis 1886; et. itämurt.)
’huonot vaatteet, ryysyt / Klamotten, Lumpen’, harv.
myös ihmisestä: ’renttu, retku’, rytkö (Eurén 1860)
’likainen vaate; renttu’ ~ ka rytky ’riepu, ryysy; isokokoinen, laiska ihminen t. eläin’.
Deskr. sanoja, vrt. ryysy, retku, rötkö.
SKES 1969 902 (sm ~ ka; deskr. sanoja).
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rytkyä (Kal; paik. murt.) ’heilua, notkua / schwanken, wanken’, rytkyttää (Gan 1787) ’heiluttaa, ravistaa’, rytkähtää ’rojahtaa (maahan), rysähtää’, rytkyt
(paik. LSm) ’tanssit’ ~ ka rytkeä ’tiuskia’, rytkytteä
’rytkyttää, rynkyttää (ovea), nykiä, tempoa;
retuuttaa’,
rytkähteä
’rytkähtää,
nytkähtää;
tiuskaista’ | ly rütkähtädä ’kompastua’.
Deskr. sanoja, vrt. nytkyä (s. v. nytkiä), rytistä.

(s. v. ruto; sm ~ lp, ka ? < sm), Koivulehto 1971 NphM 72
592–95 (sm rytö ja lp rotto < germ, sm ruto < lp), Fromm Vir
1977 140 (mieluummin onomat.; näin myös T. Itkonen suull.),
Koivulehto 1999 SUST 237 159–60 (< germ).

Setälä 1902–03 FUF 2 231 (sm ~ tVser rutƒ/skalem ’ravistaa’),
SKES 1969 902 (sm ~ ka ly; deskr. sanoja).

ryykätä (Lönnr 1880; yl. et. I- ja PSm Häme), länsimurt. rinn. tryykätä (Gan 1787), stryykätä ’silittää
(vaatteita); tasoittaa; (mennä) pyyhältää, rynnätä /
bügeln; glätten, ebnen; flitzen, stürmen’
< nr stryka ’silittää vaatteita; sivellä, pyyhkiä;
pyyhältää (tiehensä)’ (vrt. ns streichen ’sivellä,
pyyhkiä’ jne.). — Sm (t)ryyk(k)irauta ’silitysrauta’ <
nr strykjärn id., alkuosa lainattu, loppuosa käännetty.

rytmestari
(asiak.
1593;
vanh.
kirjak.)
’ratsuväkiosaston päällikkö / Rittmeister’
< vur ryttmästare, ryttmästar id. < kas ritm5ester
’id., »ratsumestari»’.
Streng 1915 NRL 194 (sm < vur), SKES 1969 902.

rytmi (Ahlman 1865) ’(musiikin) poljento / Rhythmus’, johd. rytmikäs, rytmittää, yhd. rytmiryhmä
< ruots rytm ’rytmi’ < saks rhythmus id. << lat
rhythmus ’tahti, säännönmukainen liike, säännöllisyys’ < kr rhythmós ’id.; (alk.) virtaaminen’ (v:stä
rhe˜ın ’virrata’).
TS 8 1916 432 (< kr), Hellquist 1939 SEO 869 (ruots sanasta),
Koukkunen 1990 Atomi 497–98 (sm < ruots < lat).

rytteli ks. dritteli.
rytty (Gan 1787; etup. I- ja PSm) ’Falte, Knitter’:
mennä ryttyyn, johd. ryttyinen (Gan), rytistää, rytätä
~ ka rytty ’kurttu, ryppy’, ryttyh, rytys ’ryttyyn, rytyssä’, rytVsistyö ’ränsistyä, rappeutua, painua kasaan;
rapistua, raihnaantua; käpertyä, kyyristyä’.
Todennäk. deskr. alkuperää: osin sanan ruttu etuvok. variantti, osin sanan ryppy vaikutusta.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 37 (rytty ~ ruttu), Ojansuu
1918 KAÄH 50–51 (sm ~ ka), Toivonen Vir 1930 94–95 (samoin), SKES 1969 887 (s. v. ruttu; deskr. sanoja), Grönholm
1988 RLT 148 (rytätä < ruots krytt(a) ’rypistää’).

rytö (JuslP, Gan 1787; laajalti et. häm- ja savmurt.)
’umgefallener Baum, Windbruch; Dickicht’, johd.
ryteikkö ~ ink rütüsikko ’ryteikkö’ (vrt. myös rütöjüja
’rikkoutunut jää, jossa on paksulti telejä’) | ka ryteikkö (? < sm) ’ryteikkö, risukko, varvikko’
? < germ *brutan-, vrt. mn broti ’ryteikkö’, nr
bråte ’rytö’. Myös onomat. alkuperää (vrt. rytistä)
on pidetty mahdollisena (vrt. et. ink). Ks. myös ruto.
Setälä 1896 NyK 26 405 (~ lp rotto ’rantapensaikko’), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 40 (sm ruto, rytö ~ lp), Karsten 1944
FmS 10 492 (< nr murt. Sm rydjo ’raivio’), SKES 1969 885–86

ryvettää ks. rypeä.
ryväs ks. rypäle.

Wessman Vir 1909 37 (ryykkäri ’silittäjä’ < ruots), Rytkönen
Vir 1937 99 (ryyätä: ryykään ’juosta’ < ruots stryka id.), Turunen 1959 ISÄH 10 (ryykätä ’silittää’ < ruots), SKES 1969 903.

ryyni (Renv 1826; melko yl.), länsimurt. rinn. kryyni
(Raam 1642 gryyni; Schr 1637 gryni) ’suurimo /
Graupe; (Pl.) Grieß’, yhd. manna-, ohra-, riisiryyni,
ryynimakkara
< ruots (nr vur mmr) gryn ’suurimo’ (nn nt gryn,
mn grjón id.). — LpN riew |dnâ, murt. grævn (E Pi
Lu) ’ryyni’ < sk tai osin mahd. < sm.
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 264
(lp < sk), Streng 1915 NRL 194 (sm ka < vur), SKES 1969
903–04.

ryypätä (Raam 1642; yl.) ’juoda, hörpätä; ottaa viinaa, juopotella / trinken, schlürfen; Alkohol
trinken, saufen’, ryypiskellä, ryyppiä, ryyppy,
ryyppäjäiset ~ ink rJüpätä ’ryypätä’, rJüppü | ka
ryypätä ’ryypätä, juoda (vars. viinaa)’, ryyppy
’ryyppy; pikari’ | ly rüöpäitä | va rJüpätä ’ryypätä’ | vi
rüübata ’siemaista, kulauttaa, ryypätä’, rüüp (g.
rüübi), rüübe (g. rüüpe) ’ryyppy, siemaus’ | li r‰ıpq,
rJüpq ’särpiä, ryyppiä; syödä lusikalla’
joko onomat. sanoja (ellei kontam.), vrt. hörpätä,
ryystää, ryöpsähtää
tai < germ (ksk *dri5upa-, mr dr5%ypa), vrt. nr
drypa ’valua, tiputella, valuttaa’.
Ganander 1787 NFL 2 517 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 341
(sm ~ vi li), Hakulinen 1946 SKRK 2 20 (onomat.), SKES
1969 904 (+ ka va, lp ruhpat ’särpiä’; onomat. sanoja), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 18 (< sk).

ryysiä, ryysätä (slang., ark.) ’rynnätä, tungeksia /
stürmen, drängeln’, ry(y)sis ’kova tungos’
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< ruots rusa mm. ’rynnätä, törmätä’.
Karttunen 1979 Slangisanat 215, 216 (< ruots), Hahmo 1997
SympGron 97.

ryystää (Gan 1787; Satak Pohjanm itämurt. PSm)
’hörppiä; itkeä niiskuttaa / schlürfen; schluchzen’ ~
ink rJüstüja ’itkeä niiskuttaa’ | ka ryysteä ’ryystää,
hörppiä, särpiä; niistää äänekkäästi (sisäänpäin)’ |
viE rüüstä- ’yskiä’, rüüss (g. rüüsü) ’yskä’ | ? li
reslq, rislq ’yskiä, kakistella’ (mahd. < *rüstlq).
Mahd. samaa onomat. alkuperää kuin rykiä (ks.
tätä), vrt. myös ryypätä, niistää, niiskua. Lähinnä
raastaa v:n assosiaatioon perustunee v. ryystää
(paik. murt.) ’raastaa, hangata verille; nyhtää
(sirpillä heinää t. viljaa)’, vrt. myös vi murt. rüüsata
(prs. rüüstan) ’kaapia, raapia kokoon’.
Kettunen 1938 LivW 333 (li sana onomat., vrt. sm), SKES
1969 904 (+ ka ? vi rüüsata; deskr. sanoja), Koponen 1998
SUST 230 162–63 (+ viE, mahd. ~ rykiä).

ryysy (Agr; yl., ei Verml Ink) ’rääsy, huono vaate /
Fetzen, Lumpen’, johd. ryysyläinen ’kerjäläinen’,
yhd. ryysyviikko (Jusl 1745; LounSm) ’palvelusväen
vapaaviikko pyhäinpäivän aikaan (jolloin korjattiin
vaatteita)’ ~ ka ryysy ’ryysy’ (harv.; ? < sm).
Kuuluu laajaan deskr.-sävyisten sanojen joukkoon, jossa on myös selviä lainoja, vrt. raasu1, resu,
rääsy, osin myös risa2.
SKES 1969 904 (sm (? >) ka; deskr. sanoja).

ryyti (Alm 1820; eri tahoilla murt.), kryyti (Martti n.
1580 krydhitt; laajalti länsimurt., myös kryyri)
’mauste, yrtti / Gewürz’, yhd. ryytimaa ’kasvitarha’,
ryydätä, kryydätä (et. vanh. kirjak.; paik. länsimurt.)
’maustaa’
< ruots, vrt. mmr kryde, vur nr krydde, krydda
’mauste’ (nn krydda id.), v. krydda, mmr myös
kryda ’maustaa’, yhd. krydd(e)gård ’kasvimaa’ < kas
kr5ut, krude ’kasvi; mauste’ (vrt. ruuti).
Renvall 1823 SSK 1 223 (sm kryydi, kryyti < ruots), Ahlqvist
1871 KO 111 (ryytimaa < ruots kryddgård), Streng 1915 NRL
194 (sm < vur mmr), Karsten 1943 FmS 9:2 229, SKES 1969
904–05 (sm < mmr).

ryökiä (1761; PSatak PHäme EPohjanm) ’röyhtäistä, röyhtäillä / rülpsen’, ryökäistä ~ ink rüJokähüttüja
’röyhtäyttää’ | ka ryökähteäkseh ’röyhtäistä’ | ly rüögähtäzetä ’ärjäistä (karhu)’ | va (Tsv) rüJokkiä ’röhkiä’
| vi röökida ’parkua, rääkyä’, röögatada ’parkaista,
rääkäistä’.

Onomat. (ehkä toisistaan erillisiäkin) sanoja, kuten myös röhkiä ja röykätä (ks. näitä). Vrt. rökä ja
rykiä.
Raun 1939 EKeel 18 142 (sm ~ vi), SKES 1969 905 (onomat.
sana, vrt. ly va vi), Saukkonen 1975 CTIFU 359 (vrt. vi rõõgatada ’röyhtäistä’).

ryökkinä ks. fröökinä.
ryökäle ’heittiö, renttu (JuslP, Gan 1787; laajalti
murt.); repale, riepu (SAchrenius 1766) /
Schurke, Lump; Fetzen, Lumpen’, ryökälehtää
(paik. savmurt.) ’vetelehtiä’ ~ ka ryökäleh ’ryökäle,
kelvoton, roisto’, ryökälehteä ’vetelehtiä’.
Deskr. sanoja, vrt. ruoja, roikale (s. v. roikkua).
SKES 1969 905–06 (sm ~ ka; deskr.).

ryömiä (Jusl 1745; yl.) ’kriechen’, ryömä: nelin ryömin (Gan 1783 »neljänryömyn»), ryömällänsä
(JuslP, Gan 1787 ryömillänsä, Gan myös ryömyllänsä; paik. murt.) ’nelinkontin; rähmällään’ ~ ink rüJomiä ’ryömiä’, neljär rJümin, rüJomillüja ’nelinkontin,
kontillaan’ | ka ryömie ’ryömiä, kontata, madella,
rämpiä, tarpoa’, ryömötteä ’istua t. maata velttona,
röhöttää’, ryömylläh ’nelinkontin’ | ly rüömidä ’ryömiä (lapsi)’ | va rüJomillüja ’rähmällään’, (Tsv) rüJomi’ryömiä’ | vi roomata, murt. röömata ’ryömiä, madella’, roomaja ’matelija’, roomakil ’matalana, rähmällään’.
Deskr. sanoja, vrt. rämpiä, rähmiä.
Ahlqvist 1856 WotGr 149 (sm ~ va), Qvigstad 1893 NL 252
(lp roabma ’karhun käpälä’ < sm ryömä), Hakulinen 1941
SKRK 1 254 (ryömiä ♦ ryömä ’käpälä’), SKES 1969 906 (+ ka
ly vi; ryömä vain Lönnr:lla; deskr. sanoja).

ryönä (JuslP, Gan 1787; laajalti murt., ei
Verml) ’(rannalle ajautunut) roju, roska, törky;
(rannalle kasautuneet) vesikasvit / (ans Ufer
gespülter) Dreck, Schmutz, Plunder; (ans Ufer
geschwemmte) Wasserpflanzen’, rinn. ruona (paik.
Satak Häme KPohjanm) ’törky, lika; roina’, ryönätä
’roskata, liata’, ryönäinen ’likainen’, ryöneikkö,
ryönäkkö ’risukko, ryteikkö’ ~ ka ryönä ’vesikasvit’,
ryöneikkö (? < sm) ’vetinen ryteikkö’.
Varmaankin sanan ruona ’puro, lahdeke’ (ks. tätä) deskriptiivistynyt variantti. Vrt. myös roina (s. v.
roju).
SKES 1969 906 (sm ~ ka; deskr., vrt. rönä, ruona ’törky, lika’).

ryöpsähtää
’roiskahtaa;

(Eurén
1860;
etup.
syöksähtää
/
spritzen

Karj),
(intr.);
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überschwallen, (über-) schwappen’, ryöpsäyttää
(paik. kaakkmurt.) ’kiehauttaa; ropsauttaa (sadetta),
roiskauttaa’ ~ ka ryöpsähteä ’roiskahtaa, purskahtaa,
syöksähtää’,
ryöpsytteä
’roiskuttaa,
ryystää,
räpsyttää’ | ly rüöpsäitä ’ryypätä’.
Deskr.-onomat., läheisesti s. v. ryöpytä (ks. tätä)
mainittujen yhteyteen kuuluvia sanoja. Vrt. myös
ryypätä.
SKES 1969 906–07 (s. v. ryöpytä; sm ~ ka).

ryöpytä (Gan 1787; etup. itämurt.) ’kuohua, roiskua; sataa rankasti; tuiskuta, pyryttää; tuulla
kovasti / gischten, spritzen; heftig regnen;
stieben, wirbeln (Schnee); stürmen’, ryöpyttää (Jusl
1745), ryöppy (Pacchalenius 1667 ryöppypää)
’lumituisku; kuohu, pärske, kosken putous’, ryöpätä
(1801; Häme Kymenl) ’kiehauttaa ruoka-aine ennen
varsinaista kypsentämistä’, ryöpäyttää (1793) id.,
ryöpäkkä (etup. Karj Savo KSm) ’rajuilma; lumimyrsky’ ~ ka ryöpytteä ’roiskuttaa; liikkua
nopeasti’, ryöppy ’lumituisku’, ryöppä ’poreilu’,
ryöpätä ’tehdä kiireisesti t. hätäisesti; kaapata;
pehmentää’ (mahd. < sm).
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. ryöpsähtää. Ks.
myös ryöstää.
SKES 1969 906–07 (sm ~ ka; ka ? < sm).

ryöstää
’anastaa, riistää, ryövätä (Hemm
1605; yleisk.); ryöstäytyä, karata (laajalti murt.) /
weg-, abnehmen, (be)rauben; sich los od. frei
machen’, vanh. kiel. (Jusl 1745) myös ’ulosmitata’,
johd. ryöstö (Raam 1642) ~ ink rüJostüja ’ryöstää’, rüJostö
’ryöstö’ | ka ryösteä ’riistää, ryöstää; napata; ulosmitata’, ryöstäytyö ’ryöstäytyä’ (? < sm) | ly rüöstäüdüdä ’riistäytyä’ | ve röstta ’repiä (esim. pellavat
maasta), kitkeä, nyhtää, temmata’ | va (Tsv) rüJossä’ryöstää’ (? < ink t. sm) | ? vi rüüstata ’kaapia,
raapia (kokoon); ryöstää ja hävittää (maata)’ | ? li
r‰ıVstq, rJüVstq ’tempaista, haalia, tehdä jtk väkivalloin;
lapioida’ (sm > lpN ries |tet (R Lu In) ’repiä, riuhtoa,
tempoa; raastaa; raahata’).
Todennäk. deskr. sanoja, joiden suhde sanoihin
raastaa, riistää ja ryystää (ks. näitä) on hämärä: vi li
voivat osaksi t. kokonaankin olla myös sanan
ryystää vastineita (huom. myös ka ryösteä ’ryystää,
särpiä’). Ainakin sm ink ka sanoissa lienee
vaikutusta myös sanasta ryövätä (ks. tätä), vaikka
esitetty kontaminaatioselitys (ryövätä + riistää tjs.)
ei ve:n perusteella näytä todennäköiseltä.
Ahlqvist 1871 KO 204 (omap. sana, vrt. riistää, raastaa ja riitsiä), Ojansuu 1916 SKTT 47 (vrt. vi), Äimä 1919 SUST 45

157 (lp < sm), Kettunen 1922 LVeHA 2 7 (+ ve), Kettunen
1938 LivW 341 (vrt. li), Hakulinen 1968 SKRK3 316 (sanojen
ryövätä ja riistää kontaminaatio), SKES 1969 907 (+ ka ly),
Tsvetkov & Laakso 1995 VaS 282 (va ? < ink t. sm).

ryöväri (Agr röweri, röueri; yleisk. vanh.) ’rosvo,
ryöstäjä / Räuber’ ~ ink rüJoväri ’ryöväri’ (< sm) | va
(Kukk) rüJoväli id. (< sm t. vi)
< ruots, vrt. mr rövari, nr rövare < (k)as r5over,
röver id. (> vi röövel, li rüJoviiDl, r5eviDl id.). — LpN rievvar (E Pi Lu In Ko) ’ryöväri’ joko < sm t. sk.
Thomsen 1869 GSI 51 (sm ryöväri, lp rjevar, vrt. mn røver),
Qvigstad 1881 Beiträge 125, Qvigstad 1893 NL 264 (lp < sk),
Nielsen 1902 SUST 20 123 (lp < sm), Streng 1915 NRL 195
(sm < ruots), Kettunen 1938 LivW 334 (+ vi li), Karsten 1944
FmS 10 492, SKES 1969 908 (s. v. ryövätä).

ryövätä (Agr »Honet röueten, ia Waimot raiskatan»;
yleisk. vanh.) ’ryöstää, rosvota / (be)rauben’,
johd. ryöväys, ryöviö (Raam 1642) ’rosvous, ryöstö’
~ ink rüJovätä ’ryöstää’ | ka ryövätä ’kiskoa, ulosmitata’ | va (Kukk) rJüvätä ’ryöstää’, rüJovüjamine ’ryövääminen’ (ink ka va ilm. < sm)
< mmr nr röva ’rosvota, ryöstää’ < (k)as r5oven,
rüJoven id. — Vi röövida ’ryöstää’ (> ink rüJoviä ’ryövätä’), li (SjW) r(eöv (prs. r(eövqb) id. < as; lpN rievedit (In) ’ryöstää’ < sm; lpN rievvot (Lu), riv |vit (R Lu
Ko) id. < sk.
Renvall 1826 SSK 2 145 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 204
(+ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 126 (lp ~ sm sk), Nielsen 1902
SUST 20 123 (lp < sm), Streng 1915 NRL 196, SKES 1969
907–08 (+ ka (< sm); vi li < as).

rähistä (Jusl 1745; laajalti murt.) ’moittia, riidellä,
pitää kovaa ääntä; rähjätä / (aus)zanken, lärmen;
lautstark schimpfen’, rähinä, rähäkkä ~ ink rähissä
’rähistä’ | ka rähissä ’id., räyhätä; röhöttää; röhistä;
määkiä’, rähähteä ’rähähtää, röhähtää, ärähtää’,
rähineh ’rähinä, riita; meteli’, rähy id.
Onomat. sanoja, vrt. röhistä, rähjä.
SKES 1969 908 (sm ~ ka), Nikkilä 1998 FFL 21 84 (rähjä ~
rähkä ~ rähistä).

rähjä (Eurén 1860; melko yl.) ’vanha huono esine;
raihnas ihminen / alter schlechter Gegenstand;
kränklicher Mensch’, rähjäinen, rähjääntyä, rähjätä
’räyhätä’ ~ ka rähjä ’huonokuntoinen ihminen t. esine, rähjys, rähjä’, rähjeä ’tehdä vaivalloisesti,
rehkiä, rämpiä’, rähjätä id., rähjäytyö ’likaantua,
rähjääntyä’ (lpN r∞æhjedit ’meluta, rähistä’ < sm
rähjätä).
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Deskr.(-onomat.) sanoja, vrt. rähmä, rähistä,
rahjus (ks. näitä) sekä rehjus (Lönnr 1880; murt.
harv.) ’renttu’, rehjottaa, rehjustaa ’raahustaa,
vetelehtiä’ ~ kaP rehjata ’rehkiä’.
VW 3 1888 91 (~ rähkä ’rähmä’), 138 (~ rahjus, ruhjus),
SKES 1969 908 (sm rehjus ~ ka; lpN < sm), Nikkilä 1998 FFL
21 84 (rähjä ~ rähkä ~ rähistä).

rähmiä (Eurén 1860; etup. LSm) ’liikkua vaivalloisesti, rämpiä, ryömiä, kontata / sich mühsam bewegen, sich fortschleppen, kriechen’, rähmäkkä, rähmys (molemmat Gan 1787) ’vetelys’, rähmällään
(yl.) ’vatsallaan, kontallaan’ ~ ka rähmeä, rähmätä
’rehkiä’, rähmälleh ’hajalleen, tekemättä’ | ve
\rähmästadas ’läjähtää (esim. istualleen)’ | vi
murt. rähmi(tse)da ’rehkiä, rohmuta’, rähmik(as)
’vanttera, innokas’.
Deskr. sanoja.
SKES 1969 908 (sm ~ ka), Koponen 1998 SUST 230 162 (+ vi).

rähmä (ISm ja ymp.) ’silmän tahmea erite / eitriges
Augensekret, Augenbutter’, räämä (Jusl 1745;
LounSm KPPohjanm Verml, osin Peräp), rääme
(laajalti ESm, Kain, paik. Länsip) id., rähmiä,
räämiä (paik. KPPohjanm Peräp) ’vuotaa rähmää’ ~
ink rüjamü ’rähmä’, räme id., rüjamätt5et ’rasvan sulamisjätteet’, rüjamittimet id. | ka rähmä, reämä ’silmän
rähmä, mateen lima’, rähmistyö ’tulla rähmäiseksi;
mennä pilalle’ | ly riäVzme ’silmärähmä’ | ? ve \rähmästuda ’pöhöttyä (kasvot)’ | vi rähm (g. -a) ’rähmä, lika’, rähmane ’rähmäinen, likainen; usvainen’,
rähmata, rähmastada ’vuotaa rähmää’, räämas
’likainen’, murt. räämed ’leseet; rasvan sulamisjätteet’.
Deskr. sanoja (rääm-variantit ? < rüjahm- <
rähm-); vrt. rähjä. — Läheinen deskr. sanue on myös
sm murt. rähkä ’rohjo, rähjys, roikale (paik. PHäme
ja ymp.); rähmä (Eurén 1860; nykymurt. vain Hollola)’, rähkäle ’rähjys’ ~ vi murt. rähk ’sora, roska,
rähmä’. Vrt. rahka.
Ganander 1787 NFL 2 462a (sm räämä ~ vi rähm), VW 3
1888 91–92 (sm rähmä ~ rähjä ~ rähkä ~ rahka), Nirvi Vir
1950 422 (+ ka), SKES 1969 922 (+ ly), Nikkilä 1998 FFL 21
85, 92.

rähni ’vihreä tikka’ ks. hähnä.
räikeä ks. räikätä.
räikätä (Gan 1787 myös pr-; paik. etup. EKarj Pohjanm) ’meluta, paukauttaa, läimäyttää / lärmen, pol-

tern; klatschend schlagen’, räikää (paik. itämurt.)
’meluta,
paukkua,
rätistä’,
räike
(paik.
EKPohjanm Kain) ’jyske, pauke, räiske’, räikkä
(Schr 1637 präickä; etup. LounSm Pohjanm, paik.
itämurt.) ’päristin’, räikeä (Gan; eri tahoilla murt.)
’kova, luja (ääni); kirkuva (väri; laajalti murt.);
kirkas (ilma, aurinko); hapan, paha (maku)’~ ka
räikeä ’meluta, metelöidä’, räikätä ’iskeä,
mäjäyttää’, räikky ’meteli, melske, rähinä;
metelöitsijä; isku’ | ly räigäita ’lyödä, iskeä,
räimätä’, räig ’isku, räimäys’ | ve \räikta (prs. \räikab)
’huutaa’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. räjähtää ja räiskää.
SKES 1969 909 (s. v. räikeä; sm ~ ka ly ve), Hallap 1983 KjK
26 430, Koponen Vir 1998 414, Nikkilä 1998 FFL 21 89.

räiskä ’tiira’ ks. räyskiä.
räiskää (Agr; et. itämurt. ja ymp.) ’rätistä, paukkua;
rähistä / knistern, krachen; lärmen’, räiskähtää, räiskyttää (molemmat Gan 1787), räiskyä, räiske,
räiskäle ’iso ohukainen’ ~ ink räisküttüja ’roiskuttaa’ |
ka räiskeä ’räiskää’, räiskyö ’räiskyä, roiskua, paukkua’, räiskähteä ’räiskähtää, räjähtää, räsähtää’, räiskytteä ’roiskuttaa; paukuttaa’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. läiskyä, räyskiä ja
räjähtää. — Samantapaisia onomat. sanoja ovat
myös lpN ræVs |ket (Lu In) ’hohottaa, räkättää’, Ko
r#eü3aVsk3aled ’ampua’, Kld reœaVckad ’räiskyä, paukkua’
ja sm rätskähtää ka ly ve vastineineen (näistä ks.
s. v. rätkiä).
Wiklund 1896 SUST 10 182 (sm ~ lp), Ojansuu 1918 KAÄH
49 (sm räiskätä ~ ka rätVskätä), SKES 1969 909 (sm ~ ka; vrt.
lp).

räivä (Gan 1787) ’roju, kama, roska (paik. savmurt.); rivopuheinen, pahankurinen, häijy (EPohjanm ja ymp., paik. itämurt.); riivattu, pahus (voimasanana; paik. PKarj); raukka, riepu (paik. murt.) /
Kram, Dreck; obszön redend, boshaft; Teufel (Kraftausdruck); armselig, elend’, yhd. rantaräivä (Gan)
’rantaan ajautunut roska’, räivälintu (Eurén 1860)
’haaskalintu’, johd. räivättyä (JuslP, Gan) ’pilaantua, nahistua’
(?) < germ *xraiwa-, ksk *hræwia-, vrt. mn hræ
’ruumis, raakki, roju’, hræ-fugl ’haaskalintu’. — Ks.
myös räivätä ja räävä.
Bruse Vir 1917 140 (räivä, raivo < ksk *hraiwa-), Koivulehto
1973 NphM 74 595–96, Sammallahti Vir 1977 121 (< germ),
Hofstra 1985 OsFiGerm 48, 122–23.
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räivätä (Gan 1787; paik. PSavo EKPohjanm Peräp
Länsip) ’lyödä, huitaista, läimäyttää, paiskata /
schlagen, schmeißen, klatschen’, träivätä (paik.
EKPohjanm) id., räiviä (paik. KPohjanm Länsip)
’paiskoa (ovea)’ ~ (sm ? >) ka räivätä ’lyödä,
huitaista’ (sm > lpLu rei´vat (Pi) ’lyödä, piestä’).
Deskr.-onomat. sanoja, jotka liittynevät sanaan
räivä (ks. tätä); vrt. myös räimiä (paik. Kaakk- ja KSm) ’paiskoa, sivaltaa’ (~ ink ka räimätä ’lyödä,
paiskata’) ja roivata (s. v. roimia).
Tunkelo Vir 1910 48 (räivätä ~ räimätä), SKES 1969 909 (s.v.
räimätä), 910 (sm ~ (? >) ka; sm > lp).

räjähtää (etup. yleisk.) ’knallen, platzen, explodieren’, paik. murt. ja vanh. kiel. (Gan 1787) myös ’jyrähtää, paukahtaa (ukkonen)’, räjäyttää (Gan »ukkonen räjäytti»), räjähdys ~ ink räjähtüja ’räsähtää’, räjjüjahös ’räjähdys’ | ka räjähteä ’räjähtää; räiskähtää’,
räjähys ’jyrähdys’ | ly räjahtada ’leimahtaa, räiskähtää’.
Samaa onomat. kantaa kuin s. v. räikätä main.
sanat.
Hakulinen 1946 SKRK 2 230 (~ räikyä, räikeä), SKES 1969
910 (sm ~ ka ly). Lisää kirjallisuutta s. v. räikätä.

räkittää (Renv 1826; Satak PHäme EPohjanm Laatja PKarj ja ymp.) ’paistaa kuumasti (aurinko) /
heiß brennen (Sonne)’, räköttää (et. Laat- ja PKarj
EPohjanm Peräp Länsip) id., räkki ’(liian) kuuma
(esim. uuni; osin lounmurt.); hikisen kuuma, hiottavan lämmin (paik. PKarj)’ ~ ink räkittüja ’paahtaa
(aurinko)’, räkki ’kuuma’, räkill‰ın id. | ka räkitteä
’paahtaa (aurinko); paistaa, paahtaa, kärventää’,
räkki (g. räkin) ’helle; liekki; tulehdus; helteinen;
liian tummaksi paistunut’, räkestyö ’hiestyä’,
räkkevys ’kuumuus’ | ly räkittada ’kuumentaa,
paahtaa’, räkki ’helle, kuumuus’ | ve räkitada
’paistaa kuumasti, hehkua; kuumentaa’, räk (g. -en)
’helle, kuumuus; helteinen’ | va (Tsv) räkittä
’paistaa kuumasti’, räkki ’kuumuus, helle’ (< sm t.
ink) | vi (koillmurt.) räkatada ’paistaa kuumasti’ (<
sm). — Ims > lpIn rææhad (Ko) ’liian kuuma, äkkikuuma’, Ko r#eü3akk3a-p®aVst3(a ’räkki’.
Mahd. deskr. sanoja, joiden yhteyteen voivat
kuulua myös räkällään, räkillään, räkyllään (paik.
LaatKarj) ’kiimassa (sika)’ (vrt. rökällään id. s. v.
rökä) ja räkkä (JuslP räkän aika; Peräp Kain ja
ymp.) ’sääsket, mäkärät ja paarmat; pahin sääskiaika
(keskikesällä, kun on kuuminta)’ ~ kaP räkkä
’sääsket’.

VW 3 1888 109–10 (sm ~ ve), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3
77 (sm ~ lp), SKES 1969 910 (s. v. räkki; + ka ly va (< sm) vi
(< sm)), Sivula 1989 Lintu 234 (sm räkillään ~ rököllään; vrt.
myös ven hrjak ’karju’), Söderman 1996 EstNE 107–08.

räkninki (1654 rekninki konsti ’laskutaito’; LounSm, paik. Pohjanm) ’lasku, laskelma, tili, selonteko, luettelo / (Be)rechnung, Rechenschaft, Verzeichnis’, rinn. rätinki (Gan 1784; yl. muualla paitsi
LounSm EPohjanm), räkinki (Länsip, paik. LounSm) id. (> lpN r5ekkig (In) ’lasku, laskelma’)
< nr räkning ’laskeminen, laskenta, lasku; laskelmointi’; vrt. räknätä.
Renvall 1826 SSK 2 146 (sm < ruots), SKES 1969 910 (s. v.
räknätä; sm > lp).

räknätä (As 1803; etup. länsimurt.) ’laskea; harkita,
arvioida / (be)rechnen; überlegen, einschätzen’, reknata (laajalti Karj), rätnätä (PSavo KSm Kain, osin
PKarj), retnata (osin Karj ESavo) ~ (sm >) ka
rätnätä ’laskea’
< nr räkna ’laskea, laskelmoida’.
Renvall 1826 SSK 2 146 (sm < ruots), SKES 1969 910.

räkyttää ks. räkättää.
räkä (Schr 1637; yl.) ’(Nasen)schleim’, räkiä (laajalti et. länsimurt.) ’yskiä t. sylkeä räkää’ ~ ink räkä
’räkä’, räkk‰ıä ’räkiä’ | ka räkä (? < sm), rekä ’räkä’,
rekävyö ’tulla räkäiseksi; tahriintua räkään’ | ly rögä,
(harv.) regä ’räkä’ | ve \regä id., \rega7nenä ’räkänenä’
| va räkä ’räkä’ (< sm) | vi röga ’räkä’, E rägä id. | li
greg®ad ’lima, sylki’ (ims > lpKld rie´gge ’räkä’).
Arveltu lainaksi (< vkgerm *xr∞ækan-, vrt. ags
hr®aca ’räkä’, mn hráki ’sylki’, nn raake, mr r®aki id.,
nr murt. råke ’(sitkeä) sylki’), mutta voivat olla
myös omap. deskr.-onomat. sanoja, joiden yhteyteen
kuuluvat vi rögiseda ’rohista (keuhkot)’, rägin
’rohina (keuhkoissa)’ (s. v. räkättää; vrt. myös sm
rökä ’sian kiima’; ks. tätä); vrt. läkä ja rykiä.
Ganander 1787 NFL 2 465a (sm ~ vi rägga), Ahlqvist 1859
Anteckn 102 (+ ve rega), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 39 (+
lpKld; ? < sm), Ojansuu 1922 Pron 78 (+ ka regä), Saareste
1924 LVEM 109 (+ va), Kettunen 1938 LivW 61 (+ li), SKES
1969 910–11 (+ ly), Koivulehto Vir 1976 265–66 (< vkgerm),
EEW 1982–83 2588–90 (sm räkä ~ vi rägiseda).

räkättää (Eurén 1860; et. häm- ja itämurt. KPPohjanm) ’nauraa (rumasti t. ilkkuvasti), käkättää, puhua
rumalla äänellä, haukkua / (häßlich od. hämisch) lachen od. reden, schimpfen’, räkyttää (laajalti I- ja PSm) ’haukkua; soittaa suutaan’, yhd. räkättirastas
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(Lönnr 1880) ~ ink räkättüja ’räkättää (lintu)’ | ka räkätteä ’räkättää, rääkyä, parkua’, räkitteä ’räkättää,
räksyttää’, räkättVsy ’suupaltti’.
Onomat. sanue, jolle läheinen on myös sm
räkistä (Renv 1826) ’räkättää, lörpöttää’ ~ ka räissä
(prs. räkisöy) ’parkua, rääkyä, räpättää’ | va (Kukk)
präkissä ’rätistä’, präkinä ’rätinä’ | vi rägiseda
’räiskää, rätistä; rohista’, rägin ’räiske, rätinä; rohina’, rägastik ’ryteikkö, rääseikkö, tiheikkö’, räga
’id.; roska, roju’; ks. myös räkä. — Vrt. räykyttää,
rääkyä.
Hunfalvy 1864 NyK 3 23 (sm räkättää ~ vi rä(ä)kima), SKES
1969 910 (s. v. räkistä; sm ~ ka vi).

räkätä1 (Gan 1787; Pohjanm, osin LounSm Peräp
Länsip, laajalti savmurt.) ’muokata nahkaa
kaapimalla siitä lihat pois; oikaista ja venyttää
nahkaa muokkaamisen jälkeen / eine Tierhaut mit
dem Schabmesser entfleischen, Leder nach der
Bearbeitung recken und strecken’, räkkirauta (Gan;
levikki kuten ed.) ’nahan sisäpuolen kaapimisväline,
nahkavuolin’
< ruots, vrt. vur räckia, nr räcka mm.
’ojentaa, oikaista, venyttää; pehmittää ja venyttää
nahkaa’; sm räkkirauta alkuosa lainattu, jälkiosa
käännetty ruots yhd:sta räckjärn. — Ks. myös
rääkätä.
Karsten 1944 FmS 10 492, SKES 1969 911.

räkätä2 (Flor 1702 »kyllä kitua räckä»; laajalti
murt.) ’liietä, riittää; kestää; kannattaa / (aus)reichen;
lohnen’
< ruots, vrt. mr räkkia, nr räcka ’riittää, liietä;
kestää; ulottua’.
Renvall 1826 SSK 146 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
492, SKES 1969 911.

rälli1, trälli (Alm 1774; laajalti länsimurt.),
relli (KaakkSm) ’vesi- t. tuulimyllyn välitysratas;
kangaspuiden tukki t. tukin päässä oleva hammasratas / Laternenrad in der Wasser- od.
Windmühle; Warenbaum des Webstuhls bzw. das
Zahnrad am Ende dieses Baumes’
< nr murt. Sm träll, dräll ’myllyn hammasratas,
vaihdepyörä’.
Aaltonen 1944 KA 6:1 71 (sm < ruots), SKES 1969 911.

rälli2, trälli (As 1756 dr-; laajalti länsimurt.),
relli
(etup.
Savo)
’tav.
pellavaloiminen,
ruutukuvioinen kangas, josta tehdään pöytäliinoja ja
sängynpeittoja / Drillich (gew. kariert u. mit

Leinenkettfäden), aus dem Tisch- und Bettdecken
hergestellt werden’
< nr dräll ’kilpikangas, reivas, drelli’ < kas
drell(e) < kys dril(l)ich ’id.; (a.) kolminkertainen’
(ns Drillich ’drelli’); kys a. on muodostettu lat trilix
’kolmilankainen’ (tri- ’kolmi-’ + licium ’lanka’)
sanan mukaan.
SAOB 7 1925 D 2253 (ruots sanasta), SKES 1969 911 (sm <
nr).

rälssi (asiak. 1638 »Crunun ia Frelsi Taloinpojat»)
’verovapaus; verosta vapautettu / Steuerfreiheit;
(Adj.) von der Steuer befreit’, renssi (paik.
PKarj)
’jkn omistama maa-alue, tilus’, yhd.
rälssimaa (As 1673 »frälsin maasta»), rälssimies
(As 1747), rälssitalo (As 1681) ~ ka frenssi ’rälssi’
(< sm)
< ruots, vrt. mmr vur fräls ’riippumaton, vapaa,
veroton’, vur nr frälse ’veroton, aatelinen, rälssi-’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 155 (vrt. ruots frälse), Streng 1915
NRL 197 (< vur), SKES 1969 911 (+ ka < sm).

räme (LPetri 1658; laajalti häm- ja itämurt. KPPohjanm PSm) ’kitukasvuista puuta kasvava suo / Reisermoor’, rinn. rämeikkö (et. ISm), rämäkkö (JuslP;
EPohjanm ja ymp.), rämäkkä (EPohjanm), rämeä
(paik. PSm) id. ~ ka räme(jikkö) ’räme’, tähän ilm.
myös rieme(jikkö) id. | ve \rämik, \rämegiVst
’suoperäinen maa’ (ims > ven murt. rjam ’räme’).
Onomat.-deskr. sanoja, jotka mahd. kuuluvat
s. v. rämistä (ja rämä; ks. näitä) mainittujen sanojen
yhteyteen; merk:n ja johtosuhteen kannalta vrt.
ryteikkö (s. v. rytö) ja rytistä.
Grot 1876 Filol 447 (sm < ven), Kalima 1915 OLR 72, 210 (sm
räme ~ ka rieme > ven), Virtaranta Vir 1958 28 (+ ka räme;
vrt. rämehtiä ’syödä rumasti’), SKES 1969 911.

rämistä (Gan 1787; melko yl.) ’romista, kolista /
rasseln, klappern; poltern’, rämäjää (Agr »Ette he
ioisit ia rämeieisit»), rämähtää, rämäkkä ’räminä,
remakka’, rämeä ’rämisevä, särähtelevä, römeä’ ~
ka rämissä ’rämistä, römistä’, rämähteä ’rämähtää,
kolahtaa’, rämäkkä ’rämeä’, rämie id., rämy
’räminä; hevosräikkä’ | ly rämiVstä ’rämistä’,
rämähtada ’rämähtää’, rämü ’päristin (hevosten
pelottamista varten)’ | ve rämähtada ’rämähtää
(nurin)’, \rämäita ’rämistä, helistä’ | vi räme (g. -da)
’rämeä, rämäkkä’, murt. rämada ’meiskata’.
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat
myös rämä ja räme (ks. näitä). Vrt. remahtaa, rymistä, römistä ja rämpyttää.
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Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (sm rämäjän ~ ve rämeidan), VW
3 1888 154–55 (+ vi räm-), SKES 1969 912 (s. v. rämeä; + ka
ly).

md), SKES 1969 912 (+ ka ly ve; va lp < sm), T. Itkonen Vir
1983 212 (omap. uusi perusvartalo), Keresztes 1986 MdKons 2
127 (sm rankua ~ md).

rämpiä (Jusl 1745; yl. muualla paitsi VarsSm Uus
Kymenl Ink) ’kulkea vaivalloisesti / sich mühsam
fortbewegen’ ? ~ ka rämpähteäkseh ’muksahtaa,
mätkähtää’ | ve \rämbostadas ’liukastua, kaatua’.
Deskr. sanoja. — Vrt. rampa.

ränni (Schr 1637; yl.) ’kouru, kuurna / Rinne’ ~ ka
ränni ’(tukki)ränni, (räystäs)kouru’ (< sm)
< ruots ränna ’kouru, ränni’.
Ihre 1769 Gloss 2 395 (sm ~ germ), Streng 1915 NRL 197 (sm
< ruots), SKES 1969 912–13 (sm ~ ka).

Kalima 1915 OLR 207–08 (sm ~ ka; ims ? > ven rymbatƒ).

rännäri ks. prännäri.
rämpyttää
(paik. itä- ja hämmurt.) ’(soittaa)
rimputtaa; rämisyttää; rämistä / ein Instrument
schlecht spielen, klimpern; rasseln, klappern
(lassen)’, rämpättää (Eurén 1860; etup. itämurt.)
’rämistä; lörpöttää’, rämpäkkö (paik. itämurt.)
’suulas, lörppö’, rämppäkello ’rämisevä kello;
kielikello; lörppö’ ~ ka rämpetteä, rämpätteä
’rämpyttää; rämistä; räpättää’, rämpäkkä ’rämeä’,
rämppäkello ’rämisevä kello’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. rämistä.
SKES 1969 912 (sm ~ ka).

rämä (Flor 1702; melko yl.) ’rikkinäinen, huono esine / beschädigter, alter Gegenstand’ ~ ka rämä ’romu, roju, rähjä’, rämy id., rämyrahvas ’heikompi,
huonompi väki; vähäosaiset’, rämäkkä ’laho, ontto;
raihnas, vanha, kulunut; laiha (maa)’, rämie ’laiha
(maa)’ | ? li räCm: vanad rämud ’vanha roju’.
Onomat.-deskr. sanoja, joihin läheisesti kuuluvat
s. v. rämistä (ks. tätä) mainitut sanat (merk:n ja johtosuhteen kannalta vrt. romu ja romista).
Kettunen 1938 LivW 350 (li vrt. sm), Hakulinen 1946 SKRK 2
19 (sm rämä ~ rämäjää), SKES 1969 912 (sm ~ ka).

ränget ks. länget.
ränkyä (Eurén 1860; melko laajalti Karj Savo Kain)
’karjua, rääkyä, parkua / brüllen; krächzen, heulen’ ~
ink ränküä id., rängähtüja ’karjaista’ | ka ränkyö ’ärjyä, karjua, parkua’, ränkähteä ’ärjäistä, parkaista’ |
ly rängüdä ’kiljua, ränkyä’ | ve ränktä (prs. rängub)
id. | (sm t. ink >) va ränküja ’ärjyä’ (sm t. ka > lpKo
r¥ı?e# ng(ad (Kld) ’ränkyä, karjua’).
Onomat. sana, kuten rinkua (laajalti Karj
Savo) ’kiljua, parkua’, ronkua (ks. ronkkua) ja
rankua (Sakkola) ’ränkyä, parkua’; vrt. myös mdE
rangoms, M rangäqms ’kirkua, mylviä’.
VW 3 1888 100 (sm rankua ~ md), 103, 104, 165, Paasonen
1909 MdChr 117, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 39 (sm ~ lp),
SKES 1962 732 (s. v. rankua; onomat. sana, jota muistuttaa

ränsistyä (LönnrLis 1886; laajalti murt.) ’tulla huonokuntoiseksi, rappeutua, rapistua; pilaantua / verkommen, verfallen; verderben’, ränstyä (Lizelius
1761; et. Satak PHäme EPohjanm) id., räns(s)ääntyä
(paik. hämmurt. ja ymp.) id., räns(s)ätä (paik. LounSm Häme KaakkSm, paik. KSm)
’tärvellä,
pilata, sotkea (esim. jalkineet sateessa)’, ränstätä,
ränsiä (molemmat harv. murt.) id., ränsä (etup.
KSm ja ymp.) ’rähjä(äntynyt), huonokuntoinen,
huonotapainen’, ränsy (paik. murt.) id., ränsä-,
ränsyilma (paik. murt.) ’räntäsade, ruma sää’.
Deskr.(-onomat.) sanoja, joille läheisiä ovat räntistyä (paik. itämurt.) ’ränsistyä’, räntty (paik.
KaakkSm) ’huonokuntoinen ihminen, kasvi t. esine’
(~ ink räntƒtƒü ’rähjäinen, ryhditön’ | ka räntti ’rähjäinen ihminen’, räntätä ’pilata, turmella; rääkätä’ | va
(Kukk) räntƒtƒ/sü ’kulunut, huono, rehjake’ (? < sm))
sekä räntsistyä (paik. PKarj Kain) ’ränsistyä’, räntsä
(paik. kaakkmurt.; rinn. räntsy) ’huonokuntoinen,
rähjäinen; räntäsade, huono sää’ ~ ka räntVsätä ’sataa
räntää’, räntVsä ’räntä(sade)’
| vi räntsatada
’läjähtää; läjäyttää’, räntsakil ’rempallaan’, ränts
’räntä; (murt. myös) riepu’, räntsakas id. Vrt. räntä.
VW 3 1888 126 (sm ränstyä ~ rönsistyä, renttu ym.).

räntty (Agr »Weron ia räntyn»; KPohjanm PSm,
paik. PSavo) ’korko; vero; voitto, tulo / Zins;
Steuer; Gewinn, Einkommen’
< ruots, vrt. nr ränta ’korko; vero’.
Renvall 1826 SSK 2 197 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 197,
SKES 1969 913.

räntä (Raam 1642; yl.) ’satava vetinen lumi /
Schneeregen’ ~ ink ränne (g. ränt‰ın) ’räntä(sade)’ |
ka räntä ’räntä, märkä lumi’, rännätä ’sataa
räntää’ | ly ränd((e), ränn(e ’räntä(ilma) syksyllä’ | ve
\ränd (g. -an) | va räntä, ränne id. | vi ränd (g. ränna)
’id.; roju’ (ims > lpKo r¥ı#e´dd#e (Kld) ’vihma’; ka
räntä > ven murt. rjánda).

100 (taiton koevedos)
Selitetty lainaksi baltt taholta, vrt. liett dreµngti
’sataa (hiljalleen), sataa räntää’ (mahd. partis:sta
*drengta ’räntänä (?) satanut’), drIìegti ’kostua, tulla
märäksi’. Samasta sanueesta on selitetty myös sm
rae (ks. tätä). — Varianteista rän(t)sä jne. id. (ja
sanan räntä vaihtoehtoisesta selityksestä) ks. s. v.
ränsistyä.
Ganander 1787 NFL 2 466 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
147 (+ va), Grot 1876 Filol 447 (ims > ven), Pogodin 1904 Severnorussk 57 (+ ka ve; > ven), Kalima 1915 OLR 65 211, T. I.
Itkonen 1918 SUSA 32:3 39 (+ lp), Fraenkel 1955–62 LitEW 1
103 (baltt sanoista), SKES 1969 913 (+ ly; lp < sm t. ka), T. Itkonen Vir 1983 205 (uusi omap. perusvart.), Liukkonen 1994
Baltistica 4 priedas 91 (< baltt), Liukkonen 1999 SUST 235
123–24.

ränä (Kaakk- ja PäijHäme Kymenl ESavo ja ymp.),
kränä (LönnrLis 1886; laajalti länsimurt.) ’oikukas,
kiukutteleva; kina, riita / launisch, quengelig; Streit;
jmd., der Streit sucht’, (k)ränätä ’kiukutella,
juonitella’.
Sanan on arveltu olevan sama kuin ränä, kränä
(Eurén 1860; laajalti länsimurt.) ’oksa, risu’,
joka mahd. < nr murt. Sm grän, nr gran ’kuusi,
kuusenhako’. Voi myös olla tästä erill. laina, vrt. nr
murt. Sm gränna ’olla nirso’ tai skräno(gär)
’kirkuva’.
Ruoppila 1962 SUST 125 473–74 (< ruots grän), SKES 1969
913–14, Grönholm 1988 RLT 97 (< ruots gränna).

räpeä (Lönnr 1880; paik. häm- ja savmurt. KPohjanm) ’hauras, rapea; heikkotekoinen, hintelä, ohut /
spröde, mürbe, knusprig; schwach, zart, dünn’, räpäkkä (Iitti) ’pieni, hento’ ~ ka räpäkkä ’kulunut,
hauras; huolimaton’ | ve \räbed ’hauras’ | vi räpakas
’siivoton; huonokuntoinen’, murt. räbe ’hauras; ripeä’.
Deskr.-onomat. sanoja, joille läheisiä ovat s. v.
räpistä mainittujen sanojen lisäksi sm murt. räpäle
(Agr »werinen saastainen Räpele»; KaakkSm Ink,
paik. savmurt. KPohjanm) ’repale; rääpäle; pirstale’,
räpelö ’heikko, hauras; rääpäle’ ~ ink räppüjale
’vanha ja kulunut vaate tms.’ | ka räpäleh ’id.; vetelä
(puuro); raihnas’, räpelö ’huonolaatuinen, hauras
(kangas), vetelä (taikina); resuinen, raihnas’, räpy
’rähjä’ | ve \räbu ’rähjä’ | va (Kukk) räpälä ’huono,
kehno’ | vi räbal ’id.; huono vaate, riepu, repale’,
räbu ’roju, risu, roska’. — Vrt. rapea1–2, repale ja
rääpäle.
Ganander 1787 NFL 2 467 (sm räpäles ~ vi räbal), VW 3
1888 147–48 (räpäle ~ repale, rääpäle), Mägiste 1928 Demin
104–05 (+ vi räbu), SKES 1962 768 (s. v. repale; + ka

räpäleh, räpy, va räpäl), SKES 1969 914, Koponen 1998
SUST 230 80.

räpiköidä ks. räpyttää.
räpistä (Lönnr 1880; paik. murt.) ’ratista, rapista,
päristä; puhua räpättää / rascheln, schnarren;
quasseln’, räpistellä, räpinä ’rapina’, räpeikkö ’vesakko, pensaikko’ ~ ka rävissä (prs. räpisöy) ’räpistä, räpsyä; lepattaa; ripsiä; räpistellä’, räpe(j)ikkö
’rämeikkö’ | ve \räbaita ’rämistä, ropista’ | va (Tsv)
räpiss(ä) ’heilua, täristä, vapista’ | vi murt.
(k)räbiseda ’rapista, rytistä’, (k)räbistada ’rapistaa,
rytistää’, räbastik ’ryteikkö’, (Wied) räbandik, murt.
räba, räbu id. | ? li kräb‰ıkVsq ’rapista’.
Onomat. sanoja, etuvok. variantteja s. v. rapista1
ja rapista2 main. sanoille. Samaa alkuperää ovat
myös räpeä, räpyttää ja räpättää (ks. näitä).
SKES 1969 914 (sm ~ ka va vi), EEW 1982–83 2587, Koponen 1998 SUST 230 80.

räppänä (Koll 1648; yl. muualla paitsi VarsSm)
’saunan, riihen tms. seinässä t. katossa oleva savuaukko, lakeinen / Rauchloch in der Wand od. Decke
von Sauna, Darre u. ä.’, rinn. reppana (paik. PKarj
ESavo), reppänä (Martti n. 1580; kaakkmurt.,
paik. PKarj), röppänä (paik. KPPohjanm Peräp
Länsip) id. ~ ink räppänä | ka reppänä | vi räppen,
räpnaauk, murt. reppen, repnaauk, repmeauk | li
(k)räp®an-ouk, riep®an id.
= lp ræppen ’räppänä, kodan savuaukko’ | votj
dVzop{i ’saunan savuaukko’ | syrj r(ep(ed ’metsämajan
savuaukko’ (nr räpp, räppen ’lappalaiskodan savuaukko’ < lp; vrt. myös sm). — Erillistä, ilm. deskr.
alkuperää on räppänä (KaakkHäme Kymenl)
’puintihäkki’.
Ganander 1787 NFL 2 467a (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 99 (+
lp), Qvigstad 1881 Beiträge 104, Wichmann 1903–04 FUF 3
100 (+ votj syrj), Uotila 1933 SUST 65 48, Lehtisalo 1936
SUST 72 119 (lp ? < sm), Inkilä 1937 KA 2:2 13 (räppänä
’puintihäkki’ deskr. sana), Kettunen 1938 LivW 158 (+ li),
SAOB 23 1962 R 3966 (nr < lp; vrt. sm), Ruoppila 1967 KalKansank 40, kartta 42 (sm murt.), SKES 1969 914 (+ ka; tähän
myös räppänä ’puintihäkki’), UEW 1988 743, Sammallahti
1988 UrLang 553 (sm-perm *räppä), Hahmo 1994 Grundlexem 143–45.

räpsyttää (Gan 1787; paik. murt.) ’räpyttää /
zwinkern; (mit den Flügeln) schlagen’, räpsiä (eri
tahoilla I- ja PSm) ’lyödä kevyesti, ropsia; vihmoa’,
räpsytellä (Gan 1784), räpsähtää ~ ink räpsüttüja ’räpyttää (siivillä), läpsyttää (käsiä)’ | ka räpsytteä
’tehdä nopeasti; räpsyttää, räpyttää’, räpsätä

101
’räpsäyttää; ropsauttaa’, räpsähteä ’räpsähtää;
rätkähtää’ | ly räpsäitä ’läpsäyttää pyllylle (lasta)’ |
ve \räpsaita ’läpsäyttää, läimäyttää’, \räps (mon. ud) ’läimäys’ | vi räpsata ’nyhtäistä, tempaista’, E
räp/s-’nyhtää, tempoa’, räpsähüs ’räpsähdys;
tempaisu’.
Deskr.-onomat. sanoja, jotka kuuluvat s. v. räpyttää mainittujen sanojen yhteyteen (takavokaalisista
varianteista ks. s. v. rapsaa). Vrt. myös lpIn repVsi∞d
’rävähdellä (silmät)’, reäpVcœaœatti∞d (Ko) ’räpäyttää
(silmiä)’, Ko r#e3aü pVcad ’kourata’.
Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 66 (räpyttää, räpsiä ~ lpIn; vrt.
myös lpN rafVcat), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 39 (sm räpsi
’silmäripsi’ ~ lp), Äimä 1919 SUST 45 245 (sm ~ lp vogL
räp/s- ’räpyttää silmiä’), SKES 1969 914–15 (sm ~ ka ly ve
viE; deskr.-onomat. sanoja, joita esim. vog muistuttaa), Koponen 1998 SUST 230 80.

räpylä (Vhael 1714; eri tahoilla itämurt. KPPohjanm) ’(vesilinnun, hylkeen) uimajalka / Schwimmfuß’, räpilä(s) (Suomenl. saaret, paik. LaatKarj
PSm) id. ~ ink räpäl5et ’hylkeen räpylät’ | ka räpilä
’vesilinnun räpylä’, räpiläs ’hylkeen räpylä’ | vi
murt. räbilad ’hylkeen räpylät’, (Wied) räbulid ’id.;
sammakon takajalat’ (ka vi ? < sm).
Deskr.-onomat. sanoja, joiden pohjana on
sama vartaloaines kuin s. v. räpyttää ja räpistä
mainituilla sanoilla.
Ahlqvist 1877 SKR 36 (hämärä johd.), SKES 1969 915 (sm ~
ka vi; vrt. räpyttää jne.), T. Itkonen Vir 1983 350.

räpyttää (Gan 1787; melko yl.) ’zwinkern; (mit den
Flügeln) schlagen’, murt. (itämurt. KPPohjanm)
myös
’taputtaa
käsiään’,
räpäys
(Agr
silmenräpäyxes), rävähtää (WK 1701 räpähtää),
räpätä ’lyödä kevyesti’, räpiköidä, räpeltää ’tehdä
avuttomasti’, (ks. erikseen) räpylä ~ ka räpytteä
’taputtaa, läpyttää; räpsyttää’, räpisytteä ’räpistää
siipiä’, räpätä ’räpätä, läpsäistä’, rävähteä
’räpsähtää, rävähtää, värähtää’, räpiköijä ’räpiköidä;
tehdä avuttomasti’ | ly räpetada ’räpiköidä’ | ve
\räbähtuda ’rätkähtää (kumoon)’, \räbäht(eitta
’läimäyttää’ | va räpättüja ’riippua’ | vi murt. räpatada
’tehdä huolimattomasti; olla resuinen’, räbeleda
’räpistellä, pyristellä’ | li reptq ’ravistaa, karistaa’.
Osaksi *räp•-, osaksi *räpp•- tyyppisiin ksm
vartaloihin viittaavia deskr.-onomat. sanoja, vrt. räpistä ja räpättää. Jälkimmäiselle vartaloainekselle
löytyy vastineita myös etäsukukielistä: vogE r‰ıp-,
I L r5ep- ’ravistaa’, P r5epigt- ’heittää’ | ostjI repä’räpyttää (silmiä)’ | unk repít ’heittää, paiskata’,
repül ’lentää’.

VW 3 1888 146 (sm ~ unk), Wichmann 1907–09 FUF 7 47 (+
vog), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 38 (sm ~ lpV rapet ’aiheuttaa aaltoja’, lpN rappat ’räpistellä siivillään (esim. ansassa oleva lintu)’), Kettunen 1938 LivW 333 (li vrt. sm; deskr.), T. I.
Itkonen 1968 SUST 145 70 (sm ~ lpKld reœabbad ’nytkiä, värätä (silmäluomi)’), SKES 1969 915–16 (+ ka ly ve va; vrt. repale), TESz 3 1976 389, MSzFE 1978 530 (sm ? ~ lp vog ostj
unk), Häkkinen 1983 SYKLJ 17 350 (vog ~ unk; sm deskr.),
UEW 1988 428 (deskr. sanoja, jotka voivat olla myös erikseen
syntyneitä), EWUng 1995 1255.

räpättää (Lönnr 1880; etup. itämurt.) ’puhua
lakkaamatta, pälpättää / unaufhörlich reden,
quasseln’,
räpästää
(Gan
1787)
’puhua
hävyttömästi’, räpätti (paik. kaakkmurt.) ’suupaltti’,
räpätäti (LönnrLis 1886; eri tahoilla murt.)
’lörpöttelijä’ ~ ka räpätteä ’räikkyä; puhua paljon’,
räpätti ’suupaltti’ | ve \räpätada ’pärpättää,
lörpötellä’, \räpäk ’suupaltti’.
Onomat. sanoja, jotka kuuluvat läheisesti s. v. räpyttää ja räpistä (ks. näitä) mainittujen sanojen yhteyteen.
SKES 1969 916 (sm ~ ka ve), T. Itkonen Vir 1983 220.

räseikkö ks. rääseikkö.
rästi (Sorol 1625; laajalti murt.) ’maksamaton vero
t. muu maksu; tekemätön työ / Steuerschuld,
Zahlungsrückstand; unerledigte Arbeit’, rästissä
’maksamatta; tekemättä’
< vur nr rest, räst ’jäännös, jäte’ (<< lat restare
’jäädä jäljelle’). — LpN ræs |tâ (In) ’rästi,
jäännös, velka’ joko < sk t. sm.
Renvall 1826 SSK 2 148 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 280
(lp < sk t. sm), Streng 1915 NRL 198 (+ ka; < vur < uys < ransk
< lat), SKES 1969 916.

räsy ks. rääsy.
räsähtää (Eurén 1860; laajalti itämurt. Pohjanm
ja ymp.) ’risahtaa, rysähtää, paukahtaa; murtua /
knacken, krachen, knallen; brechen’, räsätä (paik.
murt.) ’rähistä; jaaritella’ ~ ink räsähtüja ’rähähtää, räsähtää’ | ka räsähteä ’jyrähtää; kivahtaa’, räsätä ’rätistä; litistä’, räsäkkä ’hauras, helposti halkeava’ | ve
\rä/zahtada ’räsähtää’, \rä/zaita ’rätistä, jyristä; jaaritella’ | vi räseleda ’kirmailla; huojua tuulessa’.
Onomat. sanoja, vrt. rätistä.
Äimä 1919 SUST 45 262 (sm räs- ~ räts-, vrt. ka rätVsähytteä,
lpR rätjet), SKES 1969 916 (sm ~ ka ve), EEW 1982–83 2605
(+ vi).

102 (taiton koevedos)
räteikkö (paik. PKarj PSavo Kain) ’ryteikkö / Dikkicht, Gestrüpp’ ~ ink rätäsikko(i) ’ryteikkö’ | ve \räd(e (g. -gen) ’tiheä kuusikko’ | va rätäzikko ’tiheä
pensaikko’ | vi rädi ’ryteikkö, murrokko’, rädine ’ryteikköinen, risukkoinen’, (Wied) rädastik ’ryteikkö’.
Deskr.-onomat. sanoja, jotka kuuluvat lähinnä
s. v. rätistä mainittujen sanojen yhteyteen, vrt. ryteikkö (s. v. rytö), rääseikkö.
SKES 1969 916–17 (sm ~ va vi), EEW 1982–83 2587–88.

rätinki ks. räkninki.
rätistyä (JuslP; laajalti ISm) ’ränsistyä, näivettyä,
nahistua, lakastua / verfallen, zäh, ledrig werden,
verwelken’, rinn. räätistyä (Jusl 1745; paik. itämurt.), rättistyä (JuslP, Gan 1787), rättästyä (VarsSm) ’näivettyä, nahistua’, rättänä (paik. Karj Savo)
’röttelö; reppana’, rätös id. ~ ink rätistüä ’litistyä’
| ka rätVsistyö ’lakoutua, painua lakoon, nahistua,
näivettyä;
raihnaantua,
rupsahtaa’,
rätVsiVskö
’nahistunut nauris; ruma ja pienikasvuinen ihminen;
riitaisa ihminen’, rätVsäkkä, -ö ’kitukasvuinen,
nahistunut; kostea (korjattu heinä); rosoinen (maa);
repsahtanut, rupsahtanut’.
Deskr. sanoja, vrt. rätvistyä (s. v. rätvänä).

| ly rätVskäitä ’jyrähtää’ | ve \rätVskähtada ’räsähtää’,
\rätVskaita ’räsäyttää poikki’, \rätVskta ’rytistä’; vrt.
lpKo r¥ı?e# Vck3(aled (Kld) ’ampua’ ja lpN ræVs |ket ’nauraa,
räkättää’. Vrt. lätkiä, mätkätä, räsähtää.
VW 3 1888 115 (sm rätäjää ~ rätkää), Äimä 1919 SUST 45
87 (sm ~ lp), Turunen 1946 SUST 89 212 (ka rätVskätä, ly
rätVskäitä vrt. sm räiskähtää, rätkähtää), SKES 1969 917 (s. v.
rätkä; vrt. lpN ræt‰ |ka ’kataja’), 918 (sm rätskäyttää ~ ka ly ve).

rätsinä (Kal; ei murt.) ’naisen paita / Frauenhemd’ ~
ink rätsinä ’naisen paita’ | ka rättVsinä ’naisen (pitkä)
paita’, rättVsinä(h)ine ’puuvilla-, pellava-, hamppu-,
liina-; paita-’ | ly rättVsin ’naisen paita’, rättVsnäi7ne
’puuvillainen’ | ve \rätƒ/si7n ’naisen paita’, rätƒs/ nüja7ne
’puuvillainen’
< ven redVcína ’karkea liinakangas, säkkikangas’.
— On myös ajateltu, että kyseessä olisi alk. sanan
rätti yhteyteen kuuluva johdos. Tähän voisivat
viitata ink rättinä ’naisen paita’ ja sm murt. rätsi
(Juuka) ’pellava’, mutta nämä lienevät myöh.
sekaantumaa.
Ahlqvist 1871 KO 138 (ka rätsinä ~ sm rätti), Toivonen Vir
1938 181 (+ ve; ♦ rätti), Kalima 1952 SlS 154 (+ ly; ♦ rätti;
vrt. kuit. ven), Nirvi 1961 KV 41 115–16 (ink rättinä kontam.),
SKES 1969 917–18 (< ven t. ♦ rätti), Plöger 1973 RL 169 (<
ven), Hahmo 1994 Grundlexem 269–70.

SKES 1969 917 (sm ~ ka).

rätistä (Agr »Tuli ioca Catauis retise»; laajalti
murt., länsimurt. rinn. prätistä) ’prasseln, knattern’,
rätinä (Schr 1637) ~ ink rätissä ’rätistä’ | ka rätissä
id., rätineh ’rätinä, rytinä’ | va (Tsv) rätis(sä)
’meluta, ryskyä’ | vi rädiseda ’rämistä, päristä’,
rädin ’räminä; sadekuuro’.
Onomat. sanoja, vrt. ratista, rytistä. Ks. myös räteikkö.
Toivonen 1928 FUF 19 249 (onomat.-deskr.), SKES 1969 917
(sm ~ ka va vi).

rätkiä (etup. savmurt.) ’mätkiä, hutkia; roiskia,
viskellä / schlagen, hauen; klatschen, spritzen,
schmeißen’, rätkähtää
’mätkähtää, retkahtaa;
(JuslLis pr-) rysähtää, romahtaa’, rätkyttää ’räkyttää’
~ ka rätkätä ’lätkäistä; tiuskaista’, rätkähteä
’jyrähtää (ukkonen); ärjäistä’, rätkeä ’jyrähdellä;
tiuskia, rähistä’, rätky ’isku’ | ly rätkähtäzettä
’ärähtää’.
Onomat.-deskr. sanoja, joille läheisiä ovat sm
rätskähtää (paik. Laat- ja PKarj) ’räsähtää, rätkähtää, paukahtaa’ ~ ka rätVskähteäkseh ’pamahtaa,
jyrähtää; mätkähtää; ärähtää’, rätVskätä ’rusauttaa,
pamauttaa’, rätVskeä ’räiskää, ryskää; tiuskia, äyskiä’

rätti (Flor 1678; yl. muualla paitsi VarsSm Länsip
Verml) ’riepu, räsy / Lappen, Fetzen, Lumpen’ ~ ink
rätti ’rätti; huivi, liina’ | va rätti, rätte ’(kaula)liina’ |
vi rätt (g. räti) ’liina, huivi’, rätik id. (sm rättiseppä
(Jusl 1745) ’räätäli’ ilm. < vi rätsep id.)
= ?? syrj rot ’riepu, rääsy’. — Ks. myös rätsinä.
Ganander 1787 NFL 2 468 (sm rättiseppä ~ vi rätsep),
Ahlqvist 1856 WotGr 148 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1871 KO 81
(+ lp rætte ’nahka’), 138 (rätti ? ~ rätsinä), Ojansuu 1916
SKTT 181 (sm rättiseppä < vi), Nirvi Vir 1937 48, Wichmann
& Uotila 1942 SyrjWsch 364 (+ syrj), SKES 1969 918 (+ ka <
sm), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 243 (sm ? ~ syrj ostj).

rättäri (asiak. 1593; laajalti Pohjanm PSm, osin
VarsSm) ’käräjien järjestysmies, alempi kruununpalvelija / Gerichtsdiener, Polizeidiener auf dem Land’
(sm > lpIn reättœar ’vanginkuljetuksen valvoja’)
< mmr vur rättare ’valvoja, vouti, työnjohtaja;
tuomari; majoituksen järjestäjä jne.’, mn réttari ’oikeuden jakaja’.
Renvall 1826 SSK 2 148 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 198
(< vur), SKES 1969 918, LpIn 3 1989 23–24 (lpIn < sm).

rätvänä (JuslLis; JuslP rätvänen juuri; Karj Savo
KSm Verml) ’Potentilla erecta / Blutwurz’, murt.
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myös muista tätä muistuttavista kasveista, retvana,
rättänä (Haartman 1759) id. ~ (t. sm ? >) ka rätvänä
’rätvänä’.
Todennäk. samaa deskr. alkuperää kuin sm murt.
rätvänä (paik. itämurt.) ’kitukasvuinen, ryhditön’,
rätveentyä (paik. KSm ESavo) ’kuihtua, surkastua,
nahistua’, rätviintyä (paik. Savo), rätvistyä (paik.
Karj) id. ~ ka rätvänä ’kulunut vaate; vanhus’, rätvie
’lakastunut, näivettynyt, ohut, kulunut, raihnas’, rätväkkä id., rätvistyö ’kuihtua, näivettyä, haurastua,
raihnaantua’, rätvetä id. Vrt. rätistyä (ks. tätä) ja retvana (s. v. retva).
Rytkönen 1940 tm 179 (sm ~ ka), SKES 1969 918, *Hahmo
1994 Grundlexem 203–05.

räve (: räpeet; Kain, paik. PPohjanm Peräp) ’jokiveneen lisälaita / Vorrichtung zur Erhöhung der Bordkante im Boot’ ~ ka räve id.
Alkuperä tuntematon.
SKES 1969 919 (sm ~ ka).

rävähtää ks. räpyttää.
räyhätä (Mennander 1699; laajalti murt.) ’rähistä, rähjätä, meiskata / lärmen, Radau machen’ ~ ka
räyhätä ’puhua t. nauraa äänekkäästi tyhjää’,
räyhnätä id., räyhnättVsy ’tyhjänpuhuja, -nauraja’ | vi
murt. rähvitseda ’haukkua, räkyttää; torailla,
kinastella’, E rähvä(tä)- ’ärähtää’.
Onomat. sanoja, vrt. räykyttää, räyskiä (ks.
näitä) ja räventää (paik. savmurt. ja KPohjanm)
’meluta, räyhätä’.
SKES 1969 919 (sm ~ ka).

räykyttää (Eurén 1860; paik. murt.) ’haukkua, räkyttää, meluta / bellen, kläffen, lärmen’, räyk(k)yä
(Kal räykymätön) id. ~ ka räykkyö ’haukkua, räksyttää’, räykytteä ’paukuttaa’ | ve \räukotada ’haukkua’ | viE (k)räug- ’mouruta, naukua’ | li räukq
’itkeä, rääkyä’, räuktq ’huudattaa’.
Vrt. räkättää.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 153 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
54 (+ li), SKES 1969 919 (+ ka), EEW 1982–83 1008, Koponen 1998 SUST 230 162 (+ ve).

räyskiä (1690; paik. Satak ja ymp.) ’ärjyä, äyskiä,
räkyttää /
anschnauzen, anbrüllen; kläffen’,
räyskyä (Raam 1642; paik. murt.) id., räyskä (paik.
länsimurt.) ’rivopuheinen, huonokäytöksinen’ ~ ka
räyskeä ’räkyttää; tiuskia; räiskyä’ | vi räusata (prs.
räuskan) ’räyhätä, mekastaa, rähinöidä’.

Onomat. sanoja, vrt. räyhätä, räykyttää. —
Tähän (ositt. myös s. v. räiskää main. sanojen)
yhteyteen kuuluu myös räyskä (paik. rannikkomurt.)
’(rauku)tiira’, räiskä ’id. (paik. rannikkomurt.); kihu
(Eurén 1860)’.
SKES 1969 919 (s. v. räyskätä; sm ~ ka), EEW 1982–83 2608
(+ vi).

räystäs (Salamnius 1690; itämurt. KaakkHäme Kymenl ja ymp.) ’Traufe’, rinn. rästäs (Ljungo 1609;
laajalti länsimurt.) ~ ink räüssäs | ka räyssäs | ly
räustäz | ve \räustaz | va räsäz, (Kukk) räüstäimä,
räisse | vi räästas, murt. rästas ’räystäs’ | li rüjastqz
’räystäältä putoava vesipisara, räystäässä oleva
jääpuikko’ (sm rä(y)stäs > lpN murt. riestaVs, In
ræsthœazV ’räystäs, katon pääty’)
< germ *xrausta-, vrt. mn raust ’päätyseinän ylin
osa’, nr röste ’id., räystäs’.
Ganander 1787 NFL 2 462 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
147 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve), Lindström 1859
KeltGerm 139 (< germ), Qvigstad 1893 NL 80 (samoin, vrt. nr
nn), Setälä 1912–13 FUF 13 446–47 (sm ~ vi li, joten tuskin
nuori laina), Kettunen 1938 LivW 351, Lagercrantz 1939
LpWsch 719, 734 (lp < sm), Karsten 1944 FmS 10 492 (< »ksk
*raustaz-»), SKES 1969 919 (+ ka ly; ? < sk), Koivulehto Vir
1973 13, Koivulehto 1981 PBB(T) 103 346, Hofstra 1985
OsFiGerm 50 (< kgerm *xrausta-), 111.

räytyä (JWegelius 1747) ’uupua, riutua (VarsSm EPohjanm, paik. Häme); sulaa, pehmitä (PSm, osin
savmurt.); hiipua, sammua (osin KaakkHäme Kymenl KSm EKPohjanm) / dahinschwinden; schmelzen, weich werden; erlöschen’ ~ ink räütüä
’lakastua, näivettyä, väsyä’, räitüä ’näivettyä, kuihtua’ | ka räytyö ’hiipua, raueta; siityä; lämmetä, roihahtaa; eltaantua’ | va räütüä ’kuivettua, lakastua,
näivettyä’, (Tsv) räütünnü ’kuihtunut’ | vi räidida
’lakastua, mennä huonoksi; keittyä puolikypsäksi’.
Todennäk. deskr. sanoja, joiden suhde seuraaviin
sanueisiin on hämärä: sm räykyä (Eurén 1860) ’räytyä’, räykeä (paik. savmurt.) ’sula, notkea (rasva, terva); kuuma, hautova (ilma); äitelä’ ~ ka räykie ’notkea, juokseva’, ? räykky ’haava, roso, halkeama’; sm
räystyä (Gan 1787; paik. EPohjanm ja ymp.) ’räytyä’
~ va räüstüä ’näivettyä’; sm räätyä ’palaa (tuli)’
(s. v. räätää). — Vrt. riutua ja raukea.
SKES 1969 919–20 (sm ~ ka va vi).

räädätä ’lestä jauhoja’ ks. kräädätä.
räähkä (JuslP, Gan 1787 ’synti’) ’ilkeä, pahankurinen, törkeä; riena, riesa, ruoja (itämurt. KPPohjanm
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ja ymp.); tarttuva tauti, kulkutauti (kaakkmurt. Kain)
/ gehässig, böse, frech, unanständig; Last, Ärger,
Scheusal; ansteckende Krankheit, Epidemie’ ~ ka
reähkä ’synti; kirosana; villiintynyt, vihainen’ | ly
riehk((e) ’synti’ (ka > lpKo r#e3aü ´kk#e (Kld T) ’synti’)
< mven grVeh3u, ven greh ’synti; syy’ (ly griähk ja
ve g\rähk ’synti’ uudempia lainoja < ven).
JuslP 305a (ka räähkä ? ~ ven), Ganander 1787 NFL 2 462 (sm
~ ven), Mikkola 1894 SUST 8 110 (< ven), Toivonen 1928
FUF 19 78 (vrt. rähkäläinen ’likainen’), T. I. Itkonen 1943 KV
22 53 (lp < ka < ven), Nirvi Vir 1950 416, Kalima 1952 SlS
154–55 (+ ly ve < ven), SKES 1969 920–21, Plöger 1973 RL
169 (< mven), T. Itkonen 1987 201.

rääkki, rääki (osin LounSm rannikko) ’ajoverkkokalastus / Fischen mit dem Treibnetz’, olla,
käydä rääkissä ’harjoittaa ajoverkkopyyntiä’,
rääkätä id.
< nr murt. Sm räk ’ajoverkkokalastus’, nr vräk
id., räka, vräka ’harjoittaa ajoverkkopyyntiä’.
Vilkuna 1935 VSH 3:2 54 (sm < ruots), Tommila Kotis 1955
92, SKES 1969 921.

rääkyä (Agr; laajalti murt.) ’kreischen, brüllen;
krächzen’, rääkkyä, (ruis)rääkkä ’Crex crex’ ~ ink
rüjakkiä ’rääkyä’, ruisrüjakki ’ruisrääkkä’, ruiskrüjakki id.
| ka reäkyö ’parkua, rääkyä, raakkua’ | ly riägüdä
’rääkyä, huutaa’ | va rüjagun (prs.) ’meluta, räyhätä’,
rüjagan (prs.) ’vaakkua, raakkua’ | vi rääkida (prs.
räägin) ’puhua’, heina-, rukkirääk ’ruisrääkkä’ (sm
> lpN rækkot (Lu Ko Kld T) ’parkua, rääkyä; (Ko
Kld T myös) itkeä, laulaa itkuvirttä’).
Onomat. sanoja, vrt. räkättää.
Ganander 1787 NFL 2 462a (sm rääkkä ~ vi rukkirääk), Ahlqvist 1856 WotGr 147 (+ va), Ahlqvist 1863 Suomi 2:1 16 (sm
vi ~ unk regél ’kertoa’), Wiklund 1896 SUST 10 167 (+ lp),
Lagercrantz 1939 LpWsch 725 (lp < sm), Kettunen Vir 1949
144 (vi < as), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 10, SKES 1969 921
(+ ka ly).

rääkätä (Gan 1787; yl.) ’kiusata, piinata, kiduttaa /
plagen, quälen, peinigen’, rääkki ’kärsimys, vaiva,
piina’ ~ ka reäkätä ’rääkätä, kiusata’, reäkki ’vaiva,
rääkki’ (< sm).
Todennäk. samaa alkuperää kuin räkätä
’muokata nahkaa’, joka < vur räckia ’id., venyttää’,
lisäksi myös ’kiduttaa (venyttämällä piinapenkissä)’;
ks. räkätä1.
Hakulinen Vir 1927 222, T. I. Itkonen 1928 SUST 58 39 (sm ~
lpV riekka∞d ’antaa selkään’), SKES 1969 921–22 (ka < sm).

räämä1 ’rihkama’ ks. kräämä.

räämä2 (silmässä) ks. rähmä.
rääpiä (etup. Häme EKPohjanm), rääppiä (Jusl
1745; Satak KaakkHäme Kymenl Karj PPohjanm)
’ronkkia, ottaa rumasti ruokaa; tehdä hutiloiden;
rämpiä / sich unschön bei Tisch bedienen; pfuschen;
stapfen’, rääpiäiset, rääppiäiset (Lönnr 1880)
’jälkipidot’, rääppeet (LounSm Häme Kymenl,
osin EPohjanm KSm) ’jätteet, tähteet’ ~ ka reäppie
’tehdä hätäisesti’ | va rüjappiä ’raapia’ | vi murt.
rääped ’rääppeet’, E rääpi- ’kaapia, raapia; rehkiä’.
Deskr. sanoja, vrt. raapia ja rääpäle.
SKES 1969 922–23 (s. v. rääpiä: sm ~ ka; s. v. rääpätä1: sm ~
viE), Koponen 1998 SUST 230 80.

rääpys (JuslP, Gan 1787; Laat- ja EKarj, osin Savo
PSm) ’muikku, Coregonus albula / Kleine Maräne’ ~
ink rüjapüs | ka reäpöi | ly riäpüz, riäpöi | ve \räpuz |
vi rääbis, murt. rääbus(k) | li repVs(qz) id.
Ehkä alk. sama sana kuin sm (Eurén 1860) rääpys ’rääpäle, saamaton ihminen’, rääppö (paik.
EPohjanm ja ymp.) ’rääpäle, kitukasvuinen t. heikkokuntoinen ihminen t. eläin’ ja siten samaa t.
läheistä sanuetta kuin s. v. rääpäle (ja rääpiä) main.
sanat. — Sana on levinnyt laajalti naapurikieliin,
kuten osoittavat seuraavat ims-peräiset sanueet: lpN
r∞ævâs (In Ko Kld T) ’muikku, pikkusiika’, ruots
rabboxe (vanh. räpöxe, räps ym.) ’muikku’, ven
murt. rjápuVska, rjapu(k)sa ’muikku’, latv r5epsis
’muikku’, saks murt. Balt rebs ’muikku’.
Ganander 1787 NFL 2 467a (sm ~ vi), Mechelin 1842 Käsik
177 (sm ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 102 (+ ve), Thomsen
1890 BFB 275 (+ li; latv ven saks ? < ims), Wiklund 1896
SUST 10 168 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 73, 211 (+ ka ly;
ven < ims), Äimä 1919 SUST 45 206 (rääpys ’muikku’ = rääpys ’rääpäle’), Mägiste 1928 Demin 106 (sm (lammas)rääppö
vrt. rääpäle, rääpiä), 158, Wessman 1930–32 SO 2 133 (ruots
*räpox), N. Sebestyén 1935 NyK 49 552, SAOB 21 1957 R
14, SAOB 23 1962 R 3966, Ruoppila Vir 1962 288–93, SKES
1969 923.

rääpäle (Finno 1615 »saastainen rääpäle»; laajalti
murt.) ’rätti, ryysy, repale; kitukasvuinen, surkea,
kykenemätön ihminen t. eläin / Lumpen, Fetzen;
kümmerliche, elende, kraftlose Person od. ein solches Tier’ ~ ka reäpäleh ’rääpäle’.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat sm murt.
räpäle ’repale, rääpäle’ (s. v. räpeä) ja rääpistyä
(paik. KaakkSm EHäme) ’kuihtua, heiketä;
lyyhistyä; jäädä likilaskuiseksi (leipä)’, rääpäkkä
(harv. VarsSm) ’raihnas, heikko, saamaton’ ~ ka
reäpistyö ’laota (vilja),
jäädä
likilaskuiseksi
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(leipä); pehmetä, pilaantua, raihnaantua’, reäpäkkä
’liian pehmeä,
vetelä,
mätä’, reäpiVskö ’id.,
vastenmielisen näköinen; rääväsuu’ | vi rääbakas
’resuinen, viheliäinen’, murt. rääbus(k) id. Vrt.
rääpiä, rääpys ja räävä.

rääsä, krääsä (paik. VarsSm Häme) ’rihkama, roju /
Schund, Ramsch’
ilm. < ven grja/z ’lika, loka’.

VW 3 1888 147–48 (rääpäle ~ räpäle, repale), Ojamo Vir
1949 20–21, SKES 1962 768 (s. v. repale; sm rääpäle ~ ka),
1969 922 (s. v. rääpiä; sm rääpistyä ~ ka), T. Itkonen Vir 1983
200, 352.

räätikkä ’lanttu’ ks. retikka.

rääseikkö (Kain, paik. KPPohjanm Peräp) ’kitukasvuista puuta kasvava räme; ryteikkö / Reisermoor
mit kümmerlichem Baumbestand; Dickicht’,
räseikkö (Gan 1787; paik. PSavo KPPohjanm Kain
Verml), rääsikkö (paik. LounSm EPohjanm Peräp
Länsip), räsikkö (paik. Länsip) id. ~ ka räseikkö
’ryteikkö’.
Mahd. s. v. räsähtää main. sanojen vaikutuksesta
syntyneitä deskr. sanoja. Vrt. rytö, räteikkö.
SKES 1969 916–17 (s. v. räteikkö; sm ~ ka).

rääsittää (paik. PKarj) ’kiusata, härnätä / frotzeln,
necken’ ~ ka reäsitteä ’härnätä, kiusata; johtua mieleen, vaivata mieltä’
? < ven dráznitƒ ’härnätä’; tästä kai > vi trääs (g.
-a) ’härnäävä ele: peukalo etu- ja keskisormen välissä’, E trääsi- ’härnätä’. — Toisaalta vrt. rääsiä
(LönnrLis 1886; paik. Karj Savo) ’puhua rivouksia’,
rääsytä (paik. murt.), rääsätä (paik. KSm ja ymp.)
id., jotka lienevät onomat.-deskr. sanoja.
Mechelin 1842 Käsik 177 (rääsittää ~ ven drátƒsja ’tapella’,
srazítƒsja ’taistella’), Lönnrot 1880 SRS 2 486 (rääsiä < ven
grjazitƒ ’liata’), Ruoppila 1956 EKarj 123 (rääsiä < ven greVsítƒ
’tehdä syntiä’), SKES 1969 923 (sm ~ ka), EEW 1982–83 3287
(+ vi; < ven), Koponen 1998 SUST 230 (vrt. ven murt.
drjazgun ’riitapukari’).

rääsy (Alm 1770 lijna-rääsyisä; melko yl.) ’riepu,
rätti / Fetzen, Lumpen’, räsy (Gan 1787; etup.
KaakkSm) id. ~ ka reäsy ’rääsy, riekale’ (< sm).
Ositt. omapohjainen, mutta varmaan saanut vaikutusta ruots murt. sanasta träsu, trasa ’riepu, rätti,
ryysy, repale’. Vrt. raasu1, resu.
Pogodin 1904 Severnorussk 56 (vrt. ven rjaVzók ’riepu’), Neuhaus 1908 Sprachlehre 131 (< ruots trasor), Kalima 1915 OLR
210 (rääsy ~ ka räsy > ven rjaVzók > ve raVzaga id.), Karsten
1944 FmS 10 492 (< ruots murt. träsu), Nirvi Vir 1946 223
(rääsy ~ raasu), SKES 1962 771 (s. v. resu; samaa alkuperää
kuin ra(a)su, mahd. myös omaperäistä deskr. ainesta), SKES
1969 923 (sm > ka).

T. Itkonen Vir 1986 469 (sm < ven).

räätikkö ks. raatikko.
räätti (asiak. 1584 »monda räätthi»; laajalti et.
länsimurt.) ’ruokalaji; pitoruoka / Gericht, Gang;
festliche Speise’
< mmr rätter, nr rätt ’ruokalaji’. — LpN ræt |tâ
(In) ’ruokalaji (N); herkku (In)’ < sk t. sm.
Renvall 1826 SSK 2 149 (< ruots rätt), Streng 1915 NRL 198
(< vur mmr), Karsten 1944 FmS 10 494, SKES 1969 924 (lp <
sk t. sm).

rääty (Eurén 1860; KaakkSm Ink) ’rivi, jono / Reihe’ ~ ink rüjatü ’jono, rivi; järjestys’ | ka reäty ’rivi,
helminauha; penkki (kasvimaassa)’, reätevyö
’asettua riviin t. jonoon’ | ly \riädü ’rivi’ | ve \räd
’jono, rivi, verkkojata, kerros’ | va \rüjato ’rivi,
järjestys, kerros’ | vi murt. rääd ’rivi’
< ven rjad ’jono, rivi; sarja’.
Lönnrot 1880 SRS 2 486 (sm < ven), Ojansuu 1916 SKTT 181
(sm < vi < ven), Kalima 1952 SlS 149 (+ ka ve; sm tuskin <
vi), SKES 1969 924 (+ ly va), Plöger 1973 RL 170.

räätäli (Ahlqv 1871; Karj Savo Verml, osin
KSm), räätäri (Renv 1810–11; Kymenl, osin
EPohjanm), skräätäri (Gan 1784), kräätäri
(EPohjanm ja ymp.) ’Schneider’
< nr skräddare ’vaatturi, räätäli’. —
Vanhempi laina samasta lähteestä on kraatari (ks.
tätä).
Renvall 1810–11 Orth 22 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 89,
SKES 1958 227 (s. v. kraatari).

räätää (LönnrLis 1886; Laat- ja PKarj Savo) ’paahtaa, paistaa kuumasti (aurinko) / brennen, sengen
(Sonne)’,
räätyä
(LönnrLis)
’palaa
(tuli
kaakeliuunissa)’ ~ ka reäteä ’kuumottaa’ | ? vi murt.
(Kodavere) rääditada ’kypsentää puolipehmeäksi’.
Tuskin < ven gretƒ ’paistaa kuumasti’ (sanan
pitäisi äännesuhteiden mukaan olla hyvin vanha
laina), vaan varmaan jotenkin s. v. räytyä main.
sanojen yhteyteen kuuluva sanue. Vrt. myös räkittää
(ks. tätä) ja räkistä (s. v. räkättää).
SKES 1969 920 (s. v. räytyä; sm ~ ka), Ruoppila 1986 Suomi
136 46 (< ven).
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räävä (Gan 1787; paik. murt.) ’rivo, ruokoton, suurisuinen / unanständig, obszön, großmäulig’, rääväsuu, -suinen (laajalti murt.), räävätä (ISm) ’puhua
sopimattomia; haukkua, soimata’, rääviä id., räävi
(paik. PSm) ’törkeä, hävytön’, räävitön (EPohjanm
Peräp, paik. Satak KPPohjanm) id. ~ ka reävätä
’haukkua, soimata’ (? < sm).
Todennäk. onomat.-deskr. sanoja, joille läheisiä
ovat s. v. rääpiä ja rääpäle (ks. näitä; huom. myös
rääpiä suutaan ’lörpötellä tms.’) main. sanojen lisäksi sm räämätä (Lönnr 1880) ’parkua, kirkua;
puhua ilkeyksiä, rivouksia’ ~ ka reämiVskö ’rääväsuu;
vastenmielisen näköinen, irviskö’, reämisteä ’nauraa
t. itkeä rumasti; istua julkeasti jalat harallaan’. Vrt.
myös rääsiä (s. v. rääsittää) ja räivä (ks. tätä).

röijy1 (Hemm 1616 röjyd; itämurt., osin Häme PSm), tröijy (laajalti länsimurt.), treiju (paik. LounSm
KaakkHäme) ’naisten hihallinen, lyhyt, tav. tyköistuva takki t. pusero, jakku, (joskus myös) miesten takki; (nyk. tav.) villatakki, lapsen nuttu / kurze, eng
anliegende Frauenjacke od. -bluse, (mitunter auch)
Männerjacke; (heute gew.) Wolljacke, Kinderjäckchen’ ~ (t. >) ka röijy ’röijy, nuttu, pusero’
< vur tröija, mmr tröia ’röijy, ruumiinmyötäinen
vartalon yläosaa verhoava vaatekappale’, nr tröja
’(villa)takki, villapaita’, mn treyja, mt trøge, trøje <
kas tr5oge ’takki, jakku’. — Sk > lpN trei |ju, treggju,
reg |gju (E U Pi Lu Ko); lpIn röjju < sm. Vi murt.
troi, troi-jakk ’villapusero; pään yli vedettävä takki
(Wied)’ < kas.

SKES 1969 924–25 (sm ~ ka; vrt. räämätä jne.).

Renvall 1826 SSK 2 244 (sm < ruots), Wiklund 1890 SUST 1
148 (lpLu < ruots), Qvigstad 1893 NL 279 (lp < sk), Streng
1915 NRL 199 (sm < vur mmr mn < kas), Ariste 1930 EKeel 9
10–11 (vi murt. < kas), Hellquist 1939 SEO 1237, SKES 1969
925 (sm ~ (>) ka; sm < vur mmr nr jne. < kas; sk (osin sm) >
lp), LpIn 3 1989 73 (lpIn < sm).

röhistä (Jusl 1745; yl.), kröhistä (paik. länsimurt.)
’köhistä, rahista; röhkiä; rykiä / röcheln, hüsteln;
grunzen; sich räuspern’, röhinä (Flor 1678), (k)röhiä
(et. länsimurt.) ’köhiä, yskiä’, (k)röhä ’köhä, yskä’,
röhöttää ’röhnöttää, rötköttää; höröttää; röhkiä’, röhähtää ’hörähtää, rähähtää; röhkäistä; rojahtaa’ ~ ka
röhissä, kröhissä ’röhistä, rohista; rehottaa’,
röhötteä ’höröttää; retkottaa, jököttää’, röhähteäkseh
’röhähtää,
rähähtää;
ryöpsähtää,
roihahtaa;
rehevöityä’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. rohista ja röhkiä.
SKES 1969 925 (sm ~ ka; vrt. vi rõhiseda ’röhiä, köhiä’),
Saukkonen 1975 CTIFU 359.

röhkiä (Jusl 1745; yl.) ’grunzen’, röhkä(t)ä (itämurt.), röhkyä (EPohjanm, paik. PSm) ’röhkiä (sika,
poro)’, röhkäistä, röhkinä, röhkä ’köhä (Haartman
1759; paik. murt.); koskelo (lounmurt.)’, röhkö
(etup. L- ja ESm) ’sika’ ~ ink röhkiä ’röhkiä’ | ka
röhkeä, röhkie ’röhkiä’ | ly röhkädä id. | ve \röhktƒä
’röhkiä’ | va röhküja, (Tsv) röhkiä (< sm t. vi) ’röhkiä’
| vi röhkida, röhtida ’röhkiä, murahtaa’ (ims > ven
murt. rjohkatƒ ’röhkiä’).
Onomat. sanoja. Vrt. röhistä, röyhtäistä.
Ganander 1787 NFL 2 497 (sm ~ vi), Leskov 1892 ›ZStar 2:4
101 (ven murt. < ka), Kalima 1915 OLR 198 (ven murt. < ly
ve), Steinitz 1944 FgrVok 115 (sm ~ ve vi), SKES 1969 925 (+
ka ly va; ims > ven murt.), Saukkonen 1975 CTIFU 358–59,
EEW 1982–83 2618, T. Itkonen Vir 1987 189.

röhni ks. hähnä.
röhöttää ks. röhistä.

röijy2 ks. ryijy.
rökittää (LönnrLis 1886; etup. Pohjanm ISm) ’antaa
selkään,
kurittaa
/
verhauen,
versohlen,
vernichtend schlagen’, antaa t. saada (t)rökkiin(sä)
(melko laajalti murt.) ’antaa t. saada selkään’ ~ ka
rökitteä ’rökittää, löylyttää’ (< sm)
luult. < ruots, vrt. nr rygg (vur myös rögg, rögh)
’selkä’: ge, få på ryggen ’antaa, saada selkään’. Vrt.
myös rokki ’takki’.
Lönnrot 1886 Lis 154 (sm < ruots rock ’takki’), Karsten 1944
FmS 10 494, SKES 1969 926 (s. v. rökki; sm (> au) luult. < nr
rygg).

rökä (Jusl 1745; ei murt.) ’sian kiima / Brunst beim
Schwein, Rausche’, rökkö (paik. itämurt.) ’halu,
kiihko (tehdä jtak)’, rökkösika ’kiimainen sika’, (siasta:) rökällään (JuslLis, Renv 1826), rökässään, rökö(i)llään, rökössään, rökillään, rökissään (et. itämurt. Häme Uus Kymenl) ’kiimassa’, rökkäinen,
rökköinen (paik. Häme) ’kiimainen (sika)’ ~ ka rökölläh ’kiimassa (sika)’, rökköpottVsi ’kiimainen sika’, rökättVsy ’karju’ | ly rökölleh ’kiimassa (sika)’,
rököttädä ’röhkiä (sika kiimaisena)’ | ve \rökölaz(e
’kiimassa (sika)’.
Deskr.-onomat. sanoja, kuten myös rököttää
’röhkiä (melko laajalti murt.); kärttää, kinuta (PSatak)’, rökötä (paik. PKarj) ’haluta kiihkeästi, pyrkiä
jhk’, rokki (Eurén 1860) ’emakko’. Vrt. rykiä (ks. tätä) ja räkillään ’kiimassa’ (s. v. räkittää).
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Ruoppila 1943 Kotiel 1 187 (vrt. Lönnr rokki), 1947 Kotiel 2
51 (sm ~ ka), SKES 1969 926 (+ ly), Saukkonen 1975 CTIFU
359, *Sivula 1989 Lintu 232–34 (+ ve).

rökäs (Schr 1637; LPSatak EPohjanm Länsip, osin
PHäme Peräp) ’kiiski, Gymnocephalus cernuus /
Kaulbarsch’.
Alkuperältään epäselvä, ehkä deskr. sana.
Valonen 1946 Satakunta 13 180–82 (ehkä ~ rökkä ’sian kiima’).

römeä (JuslP, Gan 1787; et. LSm), römevä (paik.
murt.) ’karhea, matala, möreä (ääni) / tief und rauh
(Stimme)’, römäkkä (Eurén 1860; paik. ISm) id. ~
ka römie ’römeä-ääninen; siivoton’, römäkkä ’id.;
ränsistynyt; iso, kömpelö’.
Samaa onomat. alkuperää kuin römistä. Vrt. romista, rämistä.
SKES 1969 926 (sm ~ ka).

römistä (Lönnr 1880; paik. murt.) ’rämistä; puhua
römeällä äänellä / dröhnen; mit tiefer Stimme sprechen’, römytä ’rymytä, remuta (murt. harv.); (Renv
1826 myös) riemuita’, röminä, römy ’melu; riemu
(Gan 1787)’, römistää (EPohjanm) ’ryystää’, römähtää (paik. murt.) ’rojahtaa, romahtaa’, ks. erikseen römeä ~ ka römissä ’rämistä; puhua römeällä
äänellä’, römytä ’remuta’, römy ’römy; ryysy, romu,
rähjä’, römistyö ’tulla römeäksi; ränsistyä’,
römähteä ’römähtää, rämähtää’.
Onomat. sanoja. Vrt. rymistä, rämistä.
SKES 1969 926 (sm ~ ka).

römppä, römppäviikko (Eurén 1860; KPohjanm PSm TornLaakso, paik. PSavo PKarj) ’pyhäinpäivän
jälkeinen palvelusväen vapaaviikko / freie Woche
der Dienerschaft nach Allerheiligen’, rönttäviikko
(paik. PKarj) id., römpätä (Kain ja ymp.),
römppäillä (LönnrLis
1886)
’pitää
römppäviikkoa’, römppäläinen (Lönnr 1880; paik.
savmurt.) ’römppäviikolla oleva’.
Ehkä deskr. sanoja. Äänt. läheisiä ovat myös nr
murt. drömta, drönta, nr drunta ’maleksia, vetelehtiä’, josta > sm runtu(viikko) ’vapaaviikko’ (ks. runtu).
Vilkuna Vir 1945 420 (ehkä samasta lainalähteestä kuin runtuviikko), SKES 1969 926.

römpsy (Alm 1765; KPPohjanm Kain Länsip, paik.
ISm), römsy (molemmat Gan 1787; paik. PSm)
’räntäsade, ruma ja sateinen ilma / Schneeregen,

schlechtes, regnerisches Wetter’, röm(p)sytä (paik.
P- ja ISm), römssytä (Verml) ’sataa räntää’.
Deskr. sanoja, joiden rinnalla esiintyvät rön(t)sy,
rön(t)sä, röntse(ilma) (nämä paik. kaakkmurt. Kain),
rönttä(ilma) (Lönnr 1880; paik. ISm) ’räntäsade,
myrskysää, loskakeli’, röntsytä (paik. PSm),
röntsätä (paik. LaatKarj) ’sataa räntää’ ~ ka rönttVsä
’räntä’, röntVsäkkä, rönäkkä ’räntäinen, räntä-’. Nämä
saattavat toisaalta kuulua yhteen myös sanan rötsä
’räntä, räntäkeli’ kanssa. Vrt. myös rönsy.
SKES 1969 926–27.

rönkyä (Jusl 1745; ISm) ’karjua, mylviä, ärjyä /
brüllen’, rönkäistä ’karjaista, rääkäistä, ärjäistä’ ~ ka
rönkyö ’mylviä, karjua; ammua; kiljua’, rönkähteä
’karjahtaa, mylvähtää; rääkäistä’ | ly röngüdä ’kiljua;
ammua’ | ve \rönkta ’ammua, mylviä’, \röngahtada
’karjaista’.
Onomat. sanoja. Vrt. ronkua (s. v. ronkkua),
ränkyä.
SKES 1969 927 (sm ~ ka ly ve).

rönsiskä ’vihervarpunen’ ks. krönsiskä.
rönsy ’kasvin (vaakasuoraan kasvava) verso (Lönnr
1860; paik. murt.); (juuri)vesa (Renv 1826);
(kasvi)roska, törky, rikkakasvi (paik. murt.) /
Ausläufer (bot.); (Wurzel)sproß; (Pflanzen)abfall,
Schmutz, Unkraut’, röntsy
(paik.
itämurt.)
’marjaterttu’, rönsytä (Gan 1787) ’vesoa, työntää
vesoja’, rönsyillä.
Ilmeisesti deskr. sanoja. Vrt. römpsy.
SKES 1969 927 (s. v. römpsy).

röppeli ks. tippuri.
röppänä ks. räppänä.
röppö (et. PKarj) ’pannukakkutaikina (JuslP,
Gan 1787); jauhoista ja piimästä t. maidosta tehty
seos; marjapöperö; jauhoista, perunoista, nauriista
tms. tehty eläinten ruoka; rakeinen, puuromainen t.
pesemätön voi; lika, törky, sakka / Pfannkuchenteig;
Gemisch aus Mehl und (Sauer)milch; teigartige
Speise aus Beeren; Viehfutter aus Mehl, Kartoffeln,
Stoppelrüben usw.; körnige, breiartige od.
ungewaschene Butter; Schmutz, Dreck, Bodensatz’,
röppövoi
(paik. itämurt.) ’huonolaatuinen t.
rakeinen voi’ ~ ka röppö ’lika, kura; sakka;
pettujauhoista maitoon, piimään t. veteen keittä-
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mättä sekoitettu velli; survottu naurishaudikas’, röppövyö ’likaantua; tulla kuraiseksi’.
Deskr. sanoja, joiden suhteen vrt. samantapaisten
ruokalajien nimityksiä pöperö (ks. tätä), roppa(voi).
Läheistä deskr. ainesta on myös röpelö(inen) (etup.
ISm) ’rosoinen, pinnaltaan epätasainen; karkeatekoinen’, kröpelöinen (EPohjanm) id.
SKES 1969 928 (sm ~ ka).

rötös (etup. I- ja PSm) ’karkeatekoinen, huono tekele; ilkityö, kolttonen (1889); rikos; rettelö /
etw. plump, schlecht Gemachtes; Stunk; Unfug,
Streich; Verbrechen; Skandal’, rötöstää, rötöstellä
(etup. ISm) ’tehdä huonosti t. huolimattomasti’ ~ ka
rötös ’likainen vaate’, rötöskä ’siivoton ihminen’,
rötösteä ’rötöstää; rehkiä’.
Deskr. sanoja. Vrt. rettelö, röttelö.
SKES 1969 929 (sm ~ ka).

rötikkö (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. ja KSm)
’huonosti tehty esine t. rakennus, röttelö /
etw. schlecht Hergestelltes (Gegenstand, Gebäude)’,
rötiskö (paik. itämurt.) id. ~ ka rötikkä ’rötiskö’.
Deskr. sanoja, vrt. röttelö.
SKES 1969 928 (sm ~ ka).

rötkö (Lönnr 1880; paik. KaakkSm savmurt. KPohjanm) ’renttu, retku, roikale; vötky, vonkale;
rytky, ryysy / Lump, Strolch; etw. sehr Großes,
Riesiges; Fetzen, Lumpen’, rötky (paik. Savo
PSm), rötkylä (paik. savmurt. KPPohjanm), rötkä
(paik. murt.), rötkäle (melko laajalti murt.) id. ~ ka
rötky ’rääsy, ryysy; renttu’, rötkä id., rötkäleh ’id.;
lohnake, vonkale’.
Deskr. sanoja. Vrt. retku, rytky, rötköttää.
SKES 1969 928–29 (sm ~ ka).

rötköttää (Gan 1787; et. I- ja PSm) ’maata velttona
t. laiskana, retkottaa, lojua; riippua velttona,
lötköttää; nauraa röhöttää; retuuttaa / schlaff od. faul
liegen,
ausgestreckt
daliegen;
schlaff
herunterhängen; wiehernd lachen; schleppen,
zerren’, rötkähtää ’rojahtaa, retkahtaa, mätkähtää’,
rötköllään, rötkällään ’pitkällään, pötköllään’ ~ ka
rötkötteä ’rötköttää, retkottaa, röhöttää; jököttää’,
rötkähteä ’rojahtaa, rötkähtää’.
Deskr. sanoja. Vrt. retku, rotkottaa, rytkyä, rötkö.
SKES 1969 929 (sm ~ ka).

röttelö ’huonotekoinen t. -kuntoinen rakennus t. esine, rötiskö (et. itämurt.); rettelö, rötös, riita
(paik. murt.) / etw. schlecht Hergestelltes od.
Heruntergekommenes
(Gebäude,
Gegenstand);
Stunk, Streit’, rottelo (LönnrLis 1886; etup. I- ja
PSm) ’rötiskö’ ~ ka rötti ’röttelö, rötiskö, rähjä’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen voi kuulua myös
röttönen ’rötiskö (melko laajalti savmurt.);
rötös (paik. murt.)’. Vrt. rettelö, rötös.
SKES 1969 929 (sm ~ ka).

röyheä (Eurén 1860; paik. itämurt.) ’tuuhea, rehevä;
pöyheä; pöyhkeä / dicht, üppig; bauschig; protzig’,
röyhevä (paik. murt.) id., röyhelö (melko yl.) ’heinäkasvin kukinto, röyhy; puvussa tms. oleva rimpsu’,
röyhy ’heinäkasvin kukinto (Lönnr 1860; paik.
murt.); röykkiö (paik. Satak)’, röyhätä (Agr; murt.
harv.) ’ylpeillä, pöyhkeillä; räyhätä; roihuta,
tupruta’, röyhistää (paik. murt.) ’mahtailla, pullistaa
rintaansa (ylpeillen)’, röyhistellä ’pöyhistellä, ylvästellä; röyhistää rintaansa’, röyhennellä (SAchrenius
1766), ks. erikseen röyhkeä ~ ink röühkütä ’palaa
röyhytä, savuta’ | ka reyhie ’tuuhea; pöyhkeä;
iloinen’,
reyhä ’nuttura; seppele’, reyhäkkä
’tuuhea, rehevä, pörröinen; (liian) väljä; reipas,
iloinen; pöyhkeä’, reyhötteä ’rehottaa; olla pörrössä;
rehvastella, pöyhkeillä’, reyhisteä ’pöyhistää;
rehvastella’, reyhistyö ’rehevöityä, pörhistyä; tuuheta; vaurastua; reipastua; tulla kopeaksi’.
Deskr. sanoja. Vrt. pöyheä, rehevä, röyhkeä.
SKES 1969 930 (sm ~ ka).

röyhkeä (Finno 1583 röyhkiä; yl.) ’julkea, pöyhkeä,
kerskaileva / frech, unverschämt, überheblich, anmaßend’, röykeä (Agr »röyckiet sanat», Sorol 1625 röykiä; paik. murt.) ’röyhkeä; tyly; raju’ ~ ka reyhkie,
röyhkie ’rehevä, tuuhea; runsas; vauras; reilu,
antelias; rehvakas’, reyhkeä, röyhkeä ’olla iloinen;
rehennellä, kerskua’, reyhketä ’tulla pöyhkeäksi’
?? < germ (ksk) *dreuga-, vrt. mn drjúg’suuri, voimakas,
mahtava’:
drjúglátr
’kerskaileva, ylpeä, mahtava’, nr dryg ’runsas,
suuri’. Todennäköisemmin kuitenkin samaa deskr.
pesyettä kuin röyheä.
SKES 1969 930 (s. v. röyheä; sm ~ ka), Nikkilä 1998 SUST
229 356 (< germ).

röyhkiä ks. röyhtäistä.
röyhtäistä (melko yl.) ’rülpsen’, röyhdellä (et. PSm)
’röyhtäillä’, röyhtäyttää (Gan 1787; et. I- ja PSm),
röyhtäillä, röyhtäys, röystää (paik. Kymenl) ’röyh-
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täistä’, röystäyttää (Lönnr 1880; et. Kymenl KSm
Kain) ’röyhtäyttää’ ~ ka reyhtä(v)ytteä, röyhtä(v)ytteä, reystäytteä ’röyhtäyttää’ | vi rõhatada ’röyhtäistä’ (murt. (Kolga) röhtäele- ’röyhtäyttää’ < sm) | li
r(eC udlq, reC udlq, rieC udlq ’röyhtäistä’.
Onomat. sanoja, joiden rinnalla esiintyy
äänteellisesti ja merkityksellisesti läheisiä muotoja:
sm röyhkiä (Lönnr; paik. Häme) ’röyhtäillä,
röyhtäistä’,
röyhkäistä,
röyhköittää
(paik.
kaakkmurt.)
~
ink
röühkätä
’röyhtäillä’,
röühkelöittüja, rüJohkälöittüja ’röyhtäyttää’ | ve
röhküjaz5otƒta ’röyhtäyttää’ sekä sm röyhätä (Flor
1702; LounSm) ’röyhtäistä’, röyhäistä id., röyhiä
(Jusl 1745; paik. LounSm) id., röyhyttää (VarsSm)
’röyhtäyttää’. Vrt. röhkiä, ryökiä, röykätä.
Kettunen 1938 LivW 335 (sm ~ vi li), SKES 1969 930–31 (+
ka; vi murt. (Kolga) < sm), EEW 1982–83 2617–18.

röyhy ks. röyheä.
röykeä ks. röyhkeä.
röykkiö (Eurén 1860; yl.), röykiö (et. savmurt.),
röykky (Gan 1787; kaakkmurt.), röykkä (Lönnr
1880; et. KaakkHäme Kymenl kaakkmurt.), röykkö
(Gan; eri tahoilla itämurt.) ’kasauma, läjä; raunio /
Anhäufung, Haufen; Ruine’ ~ ink röükkü ’kasa’ | ka
röykky ’röykkiö, kasa; möhkäle, kimpale’, röykkö
’röykkiö, kasa; parvi’ | ve \röuk, \r(euk ’pitkällään olevien kauralyhteiden muodostama auma’, kaDlDlorüuk
’kallioriutta; kivikasa’ (ims > ven murt. rjóhkaVc ’10
ruislyhteen muodostama keko’).
Ainakin osittain samaa alkuperää kuin roukko,
ks. tätä.
Kettunen 1914 SUST 34 78 (sm ~ ve), Kalima 1915 OLR 198,
Toivonen Vir 1919 108, SKES 1969 847–48 (s. v. roukko),
Koivulehto Vir 1981 204–05, Hofstra 1985 OsFiGerm 51–52
(lisää kirjallisuutta s. v. roukko).

röykyttää (Jusl 1745; et. K- ja PSm Verml) ’jyskyttää, ryskyttää; tempoa, ravistella; (ajaa) rytyyttää; yskiä, rykiä; pieksää / rütteln, schütteln, zerren; sich
polternd fortbewegen; husten, sich räuspern; verprügeln’, röykätä (Lönnr 1880; paik. KPPohjanm
Kain) ’meluta, ryskiä, paukkaa’ ~ ka röykytteä ’jyskyttää, lätkiä; räksyttää’, röykätä ’jysäyttää; jyskää,
paukkaa; tulvahtaa’, röykkeä ’ryskää, paukkaa’.
Deskr.-onomat. sanoja.
SKES 1969 931 (sm ~ ka).

röykätä (Gan 1787; paik. KPohjanm) ’röyhtäistä /
rülpsen’, röykiä (paik. EHäme) ’röyhtäillä’ ~ viE
(Wied) röügä- ’röhkiä’.
Onomat. sanoja, kuten ve \röugahtada ’ärjäistä’,
vi rõõgatada ’röyhtäistä’ sekä lpN ræw |get (Lu)
’röyhtäistä; (N myös) äännellä (riekko)’, ræw |got
’röyhtäistä’ (? < vksm *revk•-; vrt. myös In
räyvitti∞d, Ko reävv3ated (Kld) id.). Vrt. ryökiä,
röhkiä, röyhtäistä.
SKES 1969 931 (sm ~ lp).

röystää, röystäyttää ks. röyhtäistä.
röytä (JuslP, Gan 1787; Satak PHäme, osin
EPohjanm) ’(riihen etu)katos; hatun lieri / (Vor)dach
(an der Darre); Krempe’
?? < germ, vrt. kgerm *greuta- > mn grjót ’sora’,
mr gr5%yt ’piilopaikka, eläimen pesä’. Vrt. riutta.
Koivulehto 1973 NphM 74 574 (sm < germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 45–47, LexGermLw 1 1991 XVIII.

röökinä ks. fröökinä.
röökätä (paik. länsimurt.), röökata (slang.) ’tupakoida / Tabak rauchen’, rööki (paik. murt.) ’tupakka,
paperossi’
< nr röka ’tupakoida’.
Öhman 1924 MSNph 7 289 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
494, SKES 1969 931.

rööni ’vihreä’ ks. krööni.
rööri (Lönnr 1880; länsimurt. Kain), rööli (paik. PSatak Häme), ryöri (KaakkSm Ink PKarj Savo), ryöli (paik. KaakkHäme Kymenl), ryöni (paik. kaakkmurt. KSm), nyöri (Laat- ja PKarj), röyri (paik. EPohjanm) ’uunin savukanava, hormi; putki / Rauchabzug, -kanal; Rohr, Röhre’
< nr mr rör, murt. Sm röyr ’ruoko; putki; torvi,
(savu)kanava’ (kas r5or, ns Rohr id.).
Lönnrot 1886 Lis 152 (sm ryöri < ruots), Ojansuu 1901 Suomi
3:19 79 (sm rööri < ruots), Väinaste 1925 EKeel 4 100, Ruoppila Vir 1938 201, Virtaranta 1946 LYSMÄH 1 293, SKES
1969 932 (sm < nr; vi li < kas; lpN < sk).

saada (Agr; yl.) ’bekommen, kriegen; ankommen;
dürfen’, johd. saamaton, saatava(t); ks. erikseen
saakka, saalis, saapua, saattaa, saati ~ ink s®avva
’saada; hankkia, noutaa; ruveta; tulla jksk; joutua;
voida’, s®amatoin ’saamaton’ | ka soaha ’saada;
hankkia; voittaa (pelissä); saapua, joutua, tulla;
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voida; joutua tekemään’, soamatoin ’saamaton,
kykenemätön; mahdoton; ottamatta’, soatava
’saatava, saaminen’ | ly suada ’saada, ansaita;
synnyttää, siittää; ruveta; voida’, suadau (mon.
suadavad) ’saatava, velka’ | ve sada ’saada,
hankkia, hakea, ottaa’ | va s®ata ’saada’, s®am(etoi
’avuton, saamaton’ | vi saada ’saada, tulla, päästä;
tulla jksk; käydä, tapahtua’, saamatu ’avuton, saamaton’ | li s5odq ’saada; saapua, tulla; tulla jksk’
= lpKld s®akk(ad (T) ’saada; saalistaa, hankkia;
synnyttää, siittää’ (voivat olla vanhoja lainoja < ims)
| mdE sams, M sajqms ’tulla, saapua; tulla jksk;
saada kiinni, saavuttaa, osua’, E sajems, M /sävqms
’ottaa (haltuunsa, mukaan, pois); anastaa; saada;
voittaa (pelissä)’ | tVserL Vsoam, I Vsuam ’tulla, saapua;
saavuttaa; palata; saada; voida, ehtiä; kypsyä’ | syrj
sun{i ’saapua, saavuttaa, tavata’ || ?? samJr täew®a’tulla, saapua, saavuttaa; tuoda, viedä’ | Jn tae-,
toe- ’saavuttaa’ | T tƒ5uCa- id. | Km tu- ’saapua, tulla,
päästä perille’.
Vanhimmalta merk:ltä vaikuttaa ’tulla, saapua,
saavuttaa’. Tällä perusteella sm-perm sanalle (jos
oletetaan sam sanojen olevan muuta alkuperää)
esitetty arj lainaetymologia (jonka perusmerk. on
’kukistaa, anastaa, ryöstää, voittaa’, vrt. m-int sáhate
’kukistaa; pystyy, kestää’, sáhas ’väkivalta, voitto’,
av hazah- ’väkivalta, ryöstö’) on sangen epävarma,
mutta sopisi sen sijaan mdE sajems, M /sävqms
sanojen selitykseksi.
Ganander 1787 NFL 3 2a (sm saanti ~ vi saak), Lindström
Suomi 1852 79 (+ md sams), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va),
Boller 1856 SbAW 22 156 (+ syrj), Ahlqvist 1859 Anteckn
103 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 170 (~ mdM sajems), Budenz 1865 NyK 4 84 (+ tVser), MUSz 1873–81 272 (osin vääriä
rinnastuksia etäsukukielistä), Anderson 1893 Wandl 35 (+ votj
(ks. saattaa), syrj), Szinnyei 1893 NyK 23 455 (+ ka li), Setälä
1902–03 FUF 2 249 (+ lpK), Paasonen 1909 MdChr 119 (E
sajems, M /sävqms), 120 (~ mdE sams, M sajqms), Paasonen
1917 Beiträge 203 (+ sam), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (lpK <
ka), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 3–4 (md:ssa merk.-ero
aiheuttanut muotoeron), Turunen 1950 SUST 99 165 (+ ly),
FUV 1955 54, SKES 1969 932–33 (lpKld T mahd. < ims),
FUV2 1977 72, Häkkinen 1987 ES 263, Sammallahti 1988
UrLang 553 (sm-perm), UEW 1988 429–30 (? ural), Koivulehto Esit 1995 (sm-perm < k-arj).

saaga (kirjak.) ’(et. pohjoismainen) taru / Saga’,
saako (paik. VarsSm) ’tarina, satu, turhanpäiväinen
juttu’
< nr saga ’tarina, satu, saaga’, vanh. tansk
sage, isl saga, ns Sage id. (germ *sag5on, samaa
kantaa kuin saks sagen, ruots säga ’sanoa’ jne.). —
Vanhoja sk lainoja ovat lp s®akkâ ’uutinen, huhu,
juoru; puhe, juttelu’ sekä ilm. myös sm saahkuna,

saakkuna (Gan 1787; Karj, paik. Kain) ’satu, juttu,
tarina, kasku’ ~ ka soakkuna id. (viime main.
mahd. < mr johd:sta saghn (kgerm *saªºg5eni-)).
Ganander 1787 NFL 3 1 (sm saakkuna < ruots saga), Mechelin
1842 Käsik 177 (~ ven zakón ’laki’), Castrén Suomi 1844 31
(saakkuna ~ lp saakka), Lindström 1859 KeltGerm 206 (saakkuna < ruots sägen, tansk sagn), Kalima 1952 SlS 155 (sm ka
< ven; merk. ’laki’ > ’tapa’ > ’tarina’), SKES 1969 934–35 (sm
saakkuna ~ ka mahd. < ven; merk:ssä ehkä ikivanhaa lp vaikutusta; sm saako < ruots saga, josta vanhempi laina lapissa),
Hahmo 1994 Grundlexem 192–94 (saakkuna < germ t. mr).

saajo (LönnrLis 1886; Länsip, osin Peräp.) ’suon
ympäröimä (metsä)saareke / Insel im Moor’, rinn.
harv. saijo (LönnrLis), saajio, saatio, saario.
Äännevaihtelu viittaa lähtömuotoon *s®adio.
Alkuperä on tuntematon.
T. I. Itkonen Vir 1962 113.

saakeli (Gan 1787; JuslP sakeli; eri tahoilla murt.)
voimasana / Kraftausdruck ~ va s®akeli | vi rantamurt.
saagel ’saakeli’ (nämä ilm. < sm kuten myös lpN
s5akkel (In) id.).
Lievennettyjä muunnelmia sanasta saatana (ks.
tätä); loppuosassa mahd. perkele sanan vaikutusta.
Samanlaisia, eri kirosanoista vaikutteita imeneitä variantteja ovat myös saamari (osin mahd. nimen
Santa Maria vaikutusta), saakutti (vrt. helkutti
s. v. helkatti), saateri, santeri, samperi.
Mägiste 1927 EKeel 6 71 (va vi murt. < sm), Wessman 1956–
57 FmS 17–18 144 (sm > nr murt.), SKES 1969 941 (s. v. saatana; + ka lpN murt. < sm).

saakka (Agr saacka; et. LSm) ’asti / bis, von ... ab
(an, aus), seit’, rinn. saahka (Agr sahca, sachka; ei
murt.) ~ ka soa(h) | va (sijapääte) -ss®a(g) ’saakka’.
Verbivartalosta saa- (ks. saada) muodostettu
partikkeli, jonka aineksina ovat mahd. latiivin -k
sekä liitepartikkeli -ka. Samasta kannasta on
muodostettu useita terminatiivisia aineksia eri ims
kielissä. Ks. myös saati.
Ganander 1787 NFL 3 1 (sm saakka ~ vi sadik), Lönnrot 1853
NTschud 52 (sm ~ ve postp. saj), Genetz 1890 Partikk 181–82
(»lyhennys» sanasta saaden + liitepart. -ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 235 (sa-kantaisia sm ka ly ve vi), Mägiste 1959 JuhlakHakulinen 118–20, Oinas 1961 SUST 123 139–74 (laajasti ims
sa-terminatiiveista), T. Itkonen Vir 1966 419 (saa- + lat. -k +
liitepart. -ka), SKES 1969 934, Häkkinen 1987 ES 263–64.

saakkuna, saako ks. saaga.
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saali (Lönnr 1880; melko yl.) ’hartiahuivi / großes
Halstuch’, rinn. saarli (Savo PKarj) id.
< nr sjal, schal ’saali’, ns Schal, S(c)hawl, engl
shawl, ransk châle id. < pers Vsal ’kaVsmirhuopa’.
Hellquist 1939 SEO 891 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10
495 (sm < ruots), SKES 1969 935.

saalis (Agr; yl.) ’Beute, Fang’, johd. saalistaa ~ ink
s®al‰ın (g. s®alihen) ’saalis’ | ka soalis ’riista, saalis; ansio, voitto, hyöty; lapsi; tuleentunut, kypsä (vilja)’,
soalistoa ’saada, voittaa omakseen; kulottaa, polttaa’
| ly soaliVs ’saalis, saanti; työansiot; kypsä,
tuleentunut (vilja)’ | ve saDliVz ’saalis, saanti; työansio’
| vi murt. (harv.) saalis ’saalis’ (sm > lpN s®alâVs (Lu
In) ’saalis’).
Johd. v:stä saada (ks. tätä).
Juslenius 1745 SSC 323 (♦ saada), Lindahl & Öhrling 1780
LL 392 (sm ~ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve), Qvigstad
1881 Beiträge 105 (~ lp), Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 78 (lp
< sm), Kalima Vir 1926 43 (+ vi; vrt. ve frekv.-v. sal5oda),
SKES 1969 935 (+ ka ly; johtimeen vrt. ve salelda, syrj sul{in{i
(frekv.) ’saada, saavuttaa’).

saaloa (LönnrLis 1886; Peräp Länsip), saalota (Eurén 1860) ’huohottaa, läähättää (vars. poro) / keuchen, schnauben (bes. Rentier)’
< lp s®a∞d∞dât id.
Äimä 1919 SUST 45 207 (sm < lp), SKES 1969 935.

saamari ks. saakeli.
saamelainen (kirjak., uud.) ’lappalainen /
Lappe’, saame ’lapin kieli’; yhd. inarin-, pohjois-,
koltansaame jne.
< lp sabm#elâVs ’saamelainen’, joka on samaa, alkuaan mahd. balttilaisperäistä kantaa kuin
hämäläinen (ks. Häme) sekä ehkä myös
suomalainen, Suomi (ks. tätä). — Lp myös > nr
same ’lappalainen’, nr nn samisk, ven saamskij
’lapin kieli’.
Ruoppila Vir 1961 163 (sm < lp), M. Korhonen 1981 Johd 42,
*Koivulehto Vir 1993 401–06 (sekä häme, suomi että saame
samaa baltt alkuperää), Grünthal 1997 CT 51 62–72, Keresztes
1997 SympGron 149 (lp > nr jne.), Carpelan 1998 SUST 228
76–84.

saani (Jusl 1745; harv. KarjKann Ink) ’kirkko-, ajelureki / Festschlitten’, sani (PSm, paik. Satak), saini,
sainio (paik. VarsSm) id. ~ ink. s®ani ’ajelureki’ | kaP
sani ’laidoilla varustettu pororeki’ | ve sa7n | va s®ani |
vi saan (g. -i) | li s5on ’reki’

< ven sáni (mon.-muoto) ’reki, kelkka’; samasta
sanasta myös > lpIn saanah (mon.) (Ko Kld T) ’pororeki’. Samantapaisia sanoja on lisäksi laajalti alt
(tVsuv /suna, tat Vcana ’reki’) ja sgr kielissäkin: lpE
tjoånie (Kld T) ’kuorma, matkatavarat (E); ahkio
(Kld T)’, vogE Vson, I son, L Vsun, P sun ’reki’; unk
szán ’reki’. Kyseessä lienee ikivanha kulkusana.
Ganander 1787 NFL 3 1a (sm ~ vi), Porthan 1801 OS 4 322
(sm < ka < ven), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (va < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (ve < ven), Lindström 1859 KeltGerm
119 (sm unk < ven), Hunfalvy 1864 Reg 295 (sm ~ vog unk
tVsuv), Ahlqvist 1871 KO 115 (+ li; < ven), Kalima 1952 SlS
155 (ims < ven), SKES 1969 936 (ims, lpIn saanah < ven; vrt.
lisäksi */sona (lp vog) turk mong), Plöger 1973 RL 170–71 (sm
< ven), TESz 3 1976 672 (unk szán, vog sm turk ven; kulkusana), UEW 1988 485 (lp vog), EWUng 1995 1392–93 (kulkusana).

saapas (Schr 1637; yl.) ’Stiefel’, johd. saapastella ~
ink s®apas ’saapas’ | ka soappoa | ly suapug (mon.
suapkad) | ve sapug (mon. sapkad) | va s®appaga,
s®appug (mon. s®appug(et) | vi saabas (mon. saapad) |
li s5opkqz (mon. s5opkqd) id.
< mven, vrt. ven sapóg ’saapas, umpivartinen jalkine ilman erityisiä kiinnityslaitteita’. Eri-ikäisiä ven
lainoja ovat myös lpN sabb3ak, sappak (Ko Kld
T) ’(suomalainen) saapas’ (ositt. mahd. < ims, vaikka äänneasu viittaakin enemmän venäjään), votj
sapeg, syrj sap(eg, ostjI sap{ik, E P sopek ’saapas’.
Fischer 1747 VocSib 103 (sm votj permj ostj < ven), Ganander
1787 NFL 3 4a (sm ~ vi ven), Porthan 1801 OS 4 322 (sm <
ven), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va; < ven), Ahlqvist 1859
Anteckn 104 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 133 (+ li; < joko ven t.
baltt), Weske 1890 SFKO 189 (< ven), Setälä 1890–91 ÄH 61
(+ ka), Mikkola 1894 SUST 8 160 (ims < ven), Mikkola 1938
SUST 75 74 (< mven), Kalima 1952 SlS 155 (+ ly; ims <
mven), Kiparsky 1963 RHGr 1 77 (< mven), SKES 1969 936
(myös lp < ven), Plöger 1973 RL 171–72 (< mven).

saappani (PKarj ja ymp.), saapponi (PSm), saappain (paik. KaakkSm Savo) ’tukkipuomi, sulkupuomi / Sperrvorrichtung aus Balken im Fluß zum
Leiten der Baumstämme beim Flößen, Scherbaum’ ~
ka soappani id.
< ven zápa7n ’tukeista tehty, joen poikki vedetty
puomi’.
SKES 1969 936 (sm ka < ven), Plöger 1973 RL 172.

saapua (Agr; kirjak., murt. harv.) ’ankommen, eintreffen’, johd. saavuttaa (Agr), saavutus, saapuvilla
~ ink s®autt®a ’saattaa, viedä; vaatia, periä’ | ka soavustoa ’ulottua; kurkottaa’, soavussella ’kurkotella,
havitella, pyrkiä saamaan’ | ly suabuttada ’ylettyä,
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tavoittaa; saavuttaa’ | ve sabutada ’saavuttaa, saada
kiinni; tavoittaa’ | va (Tsv) s®a(v)utta ’tavoitella,
saada, saavuttaa, hankkia’ (? < ink) | vi (uud.) saabuda ’saapua’, saavutada ’saavuttaa’ (< sm).
Johd. v:stä saada (ks. tätä); samanlainen pass.johd. on myös mdE savoms, M sajqvqms ’tulla, joutua; voida tulla; tulla vastaan’.
Setälä 1919 TS 10 946 (sm saavuttaa ~ ve), Mägiste Vir 1958
139 (vi < sm), SKES 1969 936–37 (+ ka ly va), Häkkinen 1987
ES 264.

saara ks. sahra.
saari (Agr; yl.) ’Insel’, johd. saaristo, saareke; ks.
erikseen saartaa ~ ink s®ari ’saari’, s®arelain ’seiskarilainen’ | ka soari ’saari, saareke; metsä’, soarekeh
’saareke’ | ly suar(i) ’saari’ | ve sa\r ’saari, saareke;
salo, korpi, erämaa’ | va s®ari ’saari’, s®ar(elain ’saarelainen’ | vi saar ’saari; (metsä)saareke suossa’, saarlane ’saarelainen, saaristolainen’ | li s5or ’saari; perunamaa, sen vako t. vaon harja’, s5orli
’Saarenmaan asukas; virolainen’ (vi li > latv s®aris,
z®aris ’saari’).
Rudbeck 1717 Spec 114 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 150
(+ va), Ahlqvist 1871 KO 148 (+ li), Thomsen 1890 BFB 278
(latv < vi li), Anderson 1893 Wandl 23 (+ ka), Nieminen 1933
FUF 22 31 (+ ve), SKES 1969 938 (+ ly), Ariste 1971 SFU 7
256 (protoeurooppal. substraattisana), Häkkinen 1987 ES 264.

saarna (Agr tav. sarna; melko yl.) ’kirkollinen
puhe; moite, nuhteet / Predigt; Tadel’, johd.
saarnata,
saarnaaja,
yhd.
vuorisaarna,
nuhdesaarna; saarnastuoli (tässä -s- on relikti, vrt.
tuoli), saarnamies ~ ink s®arnata ’saarnata (kirkossa)’ | ka soarna ’satu, juttu, kertomus’, soarnata
’kertoa, toistella; kehrätä (kissa)’ | ly suarn(e (mon.
suarnad) ’satu’ | ve sarn (mon. -ad) id. | vi
sarnane, murt. saarna(i)ne ’kaltainen, -lainen’,
vanh. -sarn id., sarna adv. ’jnk tapaan’ (ims > lpN
sar |dne (E Pi Lu In) ’saarna, puhe’, N sar |dnot (Pi
Lu In Ko Kld T) ’puhua, kertoa, sanoa’)
= syrj /sor7ni ’puhe, juttelu; huhu’, /sor7nitn{i ’puhella, jutella’ | ? ostjE s3arnag- ’loihtia esiin, loitsia’,
s3arnagmen
jäst’puhua
kuvakielellä,
hellittelysanoin’ (jäst- ’puhua’; ostj vastine äänt.
syistä epävarma).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 394 (sm ~ lp), Castrén 1844 EGS
156 (+ syrj), Ahlqvist 1871 KO 223 (+ ka), VW 2 1876 6 (vrt.
myös turk), Genetz 1877 KL 57 (+ vi sarnane), Budenz 1879
BB 4 240 (lp < sm), Paasonen 1903 s-laute 110 (+ ostj; lp <
sm), Setälä 1904–05 FUF 4 151 (+ ve), Mägiste Vir 1953 365–
68 (vi sarnane sanasta), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 158, FUV

1955 55, 146, Hakulinen 1955 KV 35 104 (+ ly), Räsänen
1969 EW 404 (~ turk), SKES 1969 938–39, Lytkin & Guljajev
1970 KESK 253, FUV2 1977 72, 155, DEWOS 1984 1373,
UEW 1988 463–64 (sm (> lp) ~ ka vi syrj ostj), Sammallahti
1988 UrLang 553 (sm-perm).

saarni (Schr 1637; ESm KarjKann Ink) ’Fraxinus /
Esche’, rinn. paik. saarne, saarnen- t. saarniaispuu,
kansanetym. muunnelmia saarna-, saarnaspuu, saarenpuu ~ ink va s®arni ’saarni’ | vi saar (g. saare),
saarepuu, viE saarna(puu) | li süjarna, (Sal) sarn id.
= tVserL Vsär7ni, Vsärt7ni ’raita (Salweide)’, I Vsert7ne
’hopeapaju’, I Vsart7ne ’paju’.
Ganander 1787 NFL 3 5a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 150
(+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 172 (sm ~ mdM sirik ’saarni’),
O. Donner 1875 Boningsplatser 125 (+ li; väärin votj), Setälä
1902–03 FUF 2 267 (? + tVser), Paasonen 1918 SUST 41 106
(sm ~ li tVser), N. Sebestyén 1944–48 NyK 52 309, SKES 1969
939, UEW 1988 752.

saartaa (1589, Raam 1642; murt. harv.)
’piirittää, ympäröidä / umzingeln, umringen,
einkreisen’, johd. saarto ’suojavalli (Schr 1637);
peltosarka (paik. PSatak Häme)’, saarros (joutua
saarroksiin).
Johd. sanasta saari (ks. tätä).
Ahlqvist 1871 KO 214 (♦ saari), Hakulinen 1941 SKRK 1
259, SKES 1969 939.

saarva (Jusl 1745; Karj, paik. Savo) ’saukko /
(Fisch-) otter’ ~ ka soarva, E au sagarvo id. | ly sagarv(o) | ve sagarv, sagarm | vi saarmas (g. saarma), murt. saarva, (Wied) sagermas | li saCgrqb,
saCgrqbqz id. (ksm *sagarma ~ *sagarva)
? = lp Vcæwres ’saukko’: jos sanan etuvokaali voidaan olettaa sekundaariksi (esim. sitä edeltävän palataalikonsonantin aiheuttamaksi), voitaisiin lp sana
palauttaa mahd. vanhempaan muotoon */sagras,
jolloin se olisi yhdistettävissä ims pesyeeseen. —
Ims sanuetta on toisaalta eräiden b:llisten varianttien
(vi murt. sabarm, savermu, li saC briki) perusteella
pidetty sapa sanan johd:ina. Luultavampaa on sapa
sanan myöh. vaikutus näihin variantteihin. Ks. myös
saukko.
Ganander 1787 NFL 3 5a (sm ~ vi), O. Donner 1875 Boningsplatser 133 (+ ka li lp), Setälä 1919 TS 10 946 (+ ve), Saareste
1924 LVEM 66, Toivonen Vir 1951 316 (+ ly; kantana *saga-;
rinnastukset etäsukukieliin aiheettomia), Saukkonen Vir 1959
476–77 (saukko, saarva ♦ sapa), SKES 1969 939–40 (<
*sagarva; ? ~ lp), T. Itkonen Vir 1971 158 (< *sagarva), Plöger 1982 FUF 44 83 (? ~ lp, kantana lienee sapa), Turunen
1982 SUST 181 312 (saukko, saarva ♦ sapa).
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saasta (Agr; murt. harv.) ’lika / Schmutz’, johd.
saastainen (paik. E- ja LSm Ink) ’likainen; epäpuhdas (et. synnyttänyt vaimo)’ (> lpN murt. s®astaVs
’saastainen’), saastua, saastuttaa, saaste ~ ka soastuo ’likaantua; tulla kehnäiseksi t. roskaiseksi’, soasse ’lika’ (vanh. run., loits.) »pyhät suastiet sammuttelen» | vi saast (g. -a) ’saasta, lika’, saastuda
’saastua, likaantua’ | li sast®a ’lima; korvavaikku;
lieju’.
Sanan alkuperä on hämärä. Vrt. myös ka soaksi
’lampaanvillan
hiki,
ihvi;
kehnä,
hilse’,
soaksevuo ’tulla ihviin, kehnäiseksi, likaiseksi’.
Ganander 1787 NFL 3 5a (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 356
(+ li), Nirvi Vir 1950 422, SKES 1969 940 (+ ka lpN murt. <
sm).

saatana (Agr, Westh; yl.) ’Satan; starker Kraftausdruck’, johd. saatanallinen ~ ink s®atana ’saatana, kirosana’ | ka soatana | va s®atana id.
< vur mmr sathan, satan (nr satan) ’saatana, sielunvihollinen; voimasana’ < saks satan << lat satanas, kr satãn ’sielunvihollinen’ < hepr ·s®a·t®an ’vastustaja’. Samaan saks ja lat alkulähteeseen
palautuvat eri teitä myös lpN sattan (In Ko Kld)
’saatana’ (< sk, sm t. ven), vi saatan, saadan,
saatanas, saadanas (< ruots t. saks) ja li s5otqnz (<
latv), s®atan (mahd. < vi) id. Ks. myös saakeli.
Renvall 1826 SSK 2 154 (vierassana), Streng 1915 NRL 199
(sm < vur), SKES 1969 941 (+ ka va (< sm)), Hahmo 1994
Grundlexem 324–26.

saati (1622; melko yl.), saatikka (Flor 1702;
yl.) ’jstak puhumattakaan / geschweige (denn)’
~ ka soat(i) ’saakka, asti, jstak lähtien’ | vi saadik
’id.; saati’ (sm > lpN sâtte (E Lu In Ko) ’jos vain
(Lu N Ko); mikä t. kuka tahansa (E N In)’).
Verbin saada pohjalta muodostettu partikkeli,
joka sisältää saman, ilm. alkuaan prolatiivisen
sijapääteaineksen kuin esim. alati (ks. tätä), peräti
’jopa’ (ks. perä). Ongelmallista tässä selityksessä on
sijapäätteen liittyminen suoraan v.-vartaloon —
sama ongelma, joka koskee myös partikkelia saakka.
Mahd. selitys molemmille on se, että alkup.
muodosta *s®aden »(perille) päästen» > ’asti’ on
ensin lyhentynyt part. s®a (kuten nyk. ink s®a, ka soa, ?
va (sijapääte) -ss®a(g) ’saakka’), jota on eri tahoilla
laajennettu muilla partikkeleiden muodostukseen
käytetyillä aineksilla (esim. ka terminat. soani
’saati’). Lähinnä muotoa saaden vastaavat ka
soate(n) ’saakka’ ~ ly suoi, suoite | ve saj,
(sijapääte) -s®a id.

Ganander 1787 NFL 3 6 (~ vi sadik), Ahrens 1853 GrEhstn
113 (vi ~ sm; adv. v:stä saa- ’tulla’), Genetz 1890 Partikk 182
(v:stä saattaa), Oinas 1956 UAJ 28 214 (sm ~ ka vi), SKES
1969 934 (s. v. saakka), Pulkkinen 1993 Konj 205– (sm ka vi
tuskin suoraa ksm perintöä). Lisää kirjallisuutta s. v. saakka.

saattaa (Agr; yl.) ’viedä, johdattaa perille; voida,
kyetä / begleiten, bringen; können’, johd. saatto,
saattue, saate, saatella ~ ink s®att®a ’saattaa, viedä; lähettää’, s®atto ’saattue, saatto’ | ka soattoa ’saattaa,
seurata; viedä, tuoda; panna jhk; toimittaa; osata,
kyetä, jaksaa; voida’, soatto ’saatto’ | ly suattada
’saattaa, viedä, kuljettaa’ | ve satta ’saattaa; lähettää;
hukata’ | va s®att®a ’saattaa, viedä; lähettää; viettää (aikaa)’ | vi saata ’lähettää; saattaa, viedä’, saade ’lähetys’, saatus ’kohtalo; (Wied) lähetys, tehtävä’ | li
s5otq ’lähettää; saattaa, seurata’ (ims > lpN sat |tet (Pi
Lu In Ko Kld T) ’saattaa, seurata, viedä; (N Lu In
Ko myös) voida, kyetä’).
Johd:ia v:stä saada, jollaisia ovat myös (sen
vastineista johdetut) mdE savtoms, M saftqms ’antaa
tulla, saattaa; tyydyttää, miellyttää, olla jnk mieliksi’
| tVserL Vsoktem, I Vsuktem ’saattaa, viedä; panna toimeen, toteuttaa; saattaa valmiiksi, kypsyttää; tyydyttää’ | votj sut{in{i ’saavuttaa’.
Ganander 1787 NFL 3 3 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 249
(sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va s®attaja), Ahlqvist
1859 Anteckn 104 (+ ve), Budenz 1865 NyK 4 49 (+ tVser),
MUSz 1873–81 272 (+ md), Budenz 1879 BB 4 236 (lp < sm),
Paasonen 1903 s-laute 15–16 (+ votj), Kettunen 1938 LivW
378 (+ li), FUV 1955 54, SKES 1969 941–42 (+ ka ly; lp < sm;
vrt. md (myös satoms joka mahd. ~ sattua) tVser votj), FUV2
1977 72, Keresztes 1986 MdKons 2 132 (mdE satoms), 133
(mdE savtoms), Häkkinen 1987 ES 264–65, UEW 1988 749–
50 (sm-perm *sage-kta- (~ -tta-)).

saatto (Gan 1787; kaakkmurt.) ’heinäruko /
Heuschober’, saatota ’koota heinät rukoon’ ~ ink
s®atto ’pyöreä(pohjainen) heinäruko’ | ka soatto ’heinäruko’ | ly suat(to) | ve sat (mon. satod) | va
(einä)s®atto | vi saad (g. sao) id.
< germ (ksk *s®at5on), vrt. mn sáta ’heinäruko’,
mr sata, nr såta, såte, nn saata id.
Ganander 1787 NFL 3 6 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 150
(+ va), Lindström 1859 KeltGerm 133 (< germ), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 89 (< mn), Thomsen 1869 GSI 145 (< mn), Setälä
1906 SUSA 23:1 4 (+ ka ve; < ksk), Karsten 1915 GFL 159 (<
germ *s®at5on), Karsten 1922 Fragen 111, Tunkelo Vir 1925 16
(+ ly), Karsten 1944 FmS 10 495 (mahd. vasta < mr), SKES
1969 942 (< sk (mr); sk myös > lp), Vilkuna Vir 1970 265–67
(< mr), Koivulehto 1984 Juuret 191 (< ksk), Hofstra 1985
OsFiGerm 37 (< germ *s®at5on).

114 (taiton koevedos)
saavi (Schr 1637; melko yl., ei Verml) ’Zuber’,
johd. saavillinen ~ ink s®avi ’saavi’, s®avill‰ın ’saavillinen’
< nr så, murt. Sm såv (mr saa, saar, mn sár)
’saavi’. — LpN saggja (R Lu In) ’saavi, sanko’ < sk,
N s®avi, In Vsaauva ’saavi’ < sm.
Renvall 1826 SSK 2 154 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 126
(sm < ruots t. mn), Qvigstad 1893 NL 282 (lp osin < sm),
Streng 1915 NRL 199 (sm < mr), Koivulehto 1967 NphM 68
114 (< nr murt.), SKES 1969 942 (sm < ruots; lp < sk, sm).

sadatella (Agr; laajalti länsimurt.) ’kiroilla, manailla
/ (ver)fluchen,
verwünschen’,
sadattaa
(EKPohjanm, paik. LounSm) ’kirota (kovasti),
manata’, sadatus, sadattelu, sadattelija ~ vi sajatada
’kirota, manata, sadatella’.
Todennäk. johd. v:stä sataa (ks. tätä), alk.
»pudotella (manauksia)».
Ganander 1787 NFL 3 6a (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 126
(samoin; ♦ sataa), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (~ ve satatelen
ks. sattua), SKES 1969 942–43, Häkkinen 1990 MST 129–30
(♦ sataa, vrt. myös sata ja sattua, satuttaa).

sade ks. sataa.
sadin (Sorol 1621; melko yl., ei Verml Ink) ’loukkupyydys / Schlagfalle’, myös kuv. joutua satimeen
’pulaan, pinteeseen’ ~ kaP sajin ’(linnun)loukku’
(varmaankin < sm, kuten ainakin on lpLu s®atim (R)
’(linnun)sadin’).
Johd. v:stä sataa (merk:ssä ’pudota’; nimitys
johtuu kannesta, joka ansan lauetessa putoaa linnun
päälle).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 452 (sm ~ lpR), VW 1 1874 173
(♦ sataa), Hakulinen 1938 Hyvä Tuomas 155 (samoin), SKES
1969 943 (ka lp < sm).

safiiri (Agr saphiri; kirjak.) ’(hiottu) sininen, keltainen t. väritön korundi / Saphir’
< mmr safir id. < ransk saphir < lat sapp(h)irus <
kr sáppheiros id. < seem (hepr sapp‰ır).
Streng 1915 NRL 199–200 (sm < mmr vur), SAOB 1965 S 78
(ruots sanasta).

saha (Agr; yl.) ’Säge’, yhd. käsi-, moottori-, pokasaha, sahajauho, sahanpuru, johd. sahata ~ ink ka va
saha ’saha’, sahata ’sahata’ (sm > lpN sâha, Lu s®ah®a (In) ’saha’)
< mr sagha ’saha’, johon vrt. mn sPog, isl sög, nr
såg, mys saga id. (germ *saªºg®a, *saªºg5o). — Sk taholta
> lpN murt. s®ahka, Lu s®aka (E U Kld T) ’saha’.

Ahlqvist 1856 WotGr 149 (sm ~ va), Thomsen 1869 GSI 145
(sm va < germ), Qvigstad 1881 Beiträge 104 (lp sâha < sm, s®aga < sk), Karsten 1915 GFL 186 (< kgerm *sah®a (germ *sag5o
jne.)), Collinder 1932 Urgerm 1 73–74 (mahd. vasta < mr),
Vries 1961 AnEW 578 (< mr), SKES 1969 943 (sm (> ka va vi
pn.) < mr), Koivulehto 1972 NphM 73 580–82 (mahd. jo <
kgerm), Hofstra 1985 OsFiGerm 93, 137, Nikkilä 1998 SUST
228 350 (sm < mr).

sahi (JuslP, Gan 1787; savmurt. PHäme ja
ymp.) ’pieni koski; kahluupaikka; matala ranta /
kleine Stromschnelle; Furt; flaches Uferwasser’.
Sanalle on esitetty onomat. alkuperää, vrt.
sahista (murt. harv.) ’kohista, suhista’ ~ ka Vsahissa
id., Vsahu ’suhina’ | ly VsahiVsta ’kahista (heinä)’ | ve
Vsahaita ’sahista’, Vsah, Vsah5u7ne ’sohina, sähinä’ | vi
sahiseda ’suhista, kohista, kahista’; tämä on
kuitenkin epävarma.
Tunkelo 1946 VeKÄH 228–29 (sm sahista ~ ka ve vi), Nissilä
Vir 1950 187 (Sahi-pn:istä), Rainio Kotis 1967 135, SKES
1969 943 (onomat.; sahista ~ ka ly ve vi).

sahra (tav. mon. sahrat; Flor 1678; Finno n. 1580
»Perkel oli mun saanut sahrans» (merk. epäselvä);
laajalti etup. länsimurt.) ’(kaski)aura, hankoaura,
jonka piikit ovat rautaa / (Schwend)gabelpflug,
Gabelpflug mit einem Scharstück aus Eisen’, saara
(itämurt., us. mon. saarat) ’(kaski)auran osa: hanko,
vannas, hangon haarat t. niiden raudoitetut päät; hangon t. talikon piikki; haara’ ~ ink s®ara ’auran
peräosa t. peräpuu’ | ka Vsoara ’haara, väli;
hankoauran kaksihaarainen kynninpuu’ | ly suar
(mon. -ad) ’(puun, tien) haara; (joen ja sen sivujoen,
sormien) väli; auran hanko’ | ve sar ’(puron, tien,
auran) haara’ | va (Must) s®ara: adras®ara ’vannas’,
(Set) adr®a s®arad ’auran haarat’
? = lpN sarre (Pi Lu) ’kahden sormen t. varpaan
väli, sorkan rako’ (voivat olla myös sanan haara
vastineita, vrt. myös hara). — Sm länsimurt. muoto
sahra on vanhemmasta asusta saara kehittynyt;
vanhin kirj. tieto (Finno yllä) sekä myös johd.
sahrain ’ahrain’ viittaavat siihen, että muoto voisi
olla kontam. saara + ahrain.
Thunmann 1772 Untersuch 89 (sm sahra < baltt), Ahlqvist
1866 Suomi 2:6 97 (sahra < baltt), Qvigstad 1881 Beiträge 105
(sm saara ~ lp sarre), Thomsen 1890 BFB 147 (sahra ei <
baltt, vaan mahd. < ven), Setälä 1890–91 ÄH 254–58 (sm saara ~ ka ve va; mahd. ~ lp sarre t. suorre), Saxén 1895–98 Lånord 217 (sm > nr murt. sar ’hankoaura’), Rapola Vir 1921 23–
29 (sahra on sanan saara myöh. murrevariantti), Kalima 1952
SlS 156 (vi sahk < ven, mutta ei sm sahra), SKES 1969 937–
38 (+ ly; ? ~ lp sarre, vrt. haara), Plöger 1982 FUF 44 82 (lp
mahd. < sm), T. Itkonen Vir 1987 199.
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sahrami (Schr 1637 safframi), vanh. kirjak. myös
safrani ’krookus; krookuksen kukista saatava mauste- ja väriaine / Safran’
< vur mmr saffran (rinn. mm. 1667 safram) ’sahrami’ < kas saffar®an, saff(e)r®an, kys saf(f)r®an, ransk
safran id. << arab zacfar®an ’sahrami; rautaoksidi’.

saiju (Lönnr 1880; KaakkSm, eri tahoilla I- ja PSm),
saju (myös paik. Satak Häme), tsaiju ’tee / Tee’ ~
ink tVsüjajü | ka tVsoaju | ly tVsaju, tVsuaju | ve tVsai | va
tVs®aju | vi murt. tsäi id.
< ven Vcaj (g. Vcaju) ’tee’, jonka alkuperä on kiinan
pohjoisen kirjakielen Vc®a ’tee’; ks. myös tee.

Streng 1915 NRL 200 (sm < vur << arab), SAOB 1965 S 72
(ruots sanasta), SKES 1969 943.

Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Wessman Vir 1909 38
(sm < ven), Doerfer 1967 TürkMongEl 39–43, SKES 1969 945
(sm ka ly ve va < ven), Plöger 1973 RL 172.

sahti (Flor 1678; melko yl., ei Verml Ink) ’kotitekoinen mallasjuoma, kalja, kilju / hausgemachtes Malzgetränk, bes. schwaches od. starkes Bier’
< nr vur saft ’mehu; neste’; tästä ilm. erikseen >
sm sahti, safti (paik. ESm Länsip) ’mehu’ sekä lpN
sak |tâ ’marjamehu’, kun taas lpIn sahti ’sahti, kalja,
kilju’ (merk:n perusteella ilm. myös lpKo sœaft3a ’sahti’) < sm.
Ingman Suomi 1844 193 (sm < ruots), SKES 1969 944 (sm ~
(? > ka sahti ’kalja’) < nr; lpN Ko < sk, lpIn < sm), *Räsänen
1975 KA 25 108–11 (todennäk. < ruots).

saiho (JuslP, Gan 1787; Kain PPohjanm Peräp, paik.
PKarj PSavo), saihvo (osin PKarj) ’maanpäällinen t.
maahan salvettu (säilytys)aitaus; pyyntiaitaus;
karsina; ketunkolo / oberirdischer od. versenkter gezimmerter (Aufbewahrungs)behälter; (Fang)gehege;
Fuchsbau’ ~ ka saiho ’pyyntiaitaus (kanalintuja varten); eläinten karsina t. koppi; ruumenhäkki’.
On pidetty mahdollisena, että sanojen
murrelevikkien eroista huolimatta samaan yhteyteen
kuuluisi aik. erillisenä sanueena pidetty sm saiho
(KaakkHäme) ’vesisuoni; uurre, halkeama, juova
(kivessä,
jäässä);
harsopilvi
(saihopilvi,
pilvensaiho)’ ~ ka saiho ’pieni sadepilvi’ ja
molemmat
< germ *saiªºgw5on, vrt. nr murt. sega
’sadepilvi, sumu; tihkuva vesi; lähde’, mys
(tala)seiga ’notkelma’, ns Wasserseige ’maassa
oleva ura, jossa vesi juoksee’; sanojen merk:issä
kuvastuisi siis toisaalta juokseva t. tihkuva vesi
(samaan pesyeeseen kuuluu myös sm siivilä germ
originaaleineen) ja toisaalta (veden juoksu-)ura, josta
selittyvät edelleenkehittyminä ketun kaivama
käytävä t. kolo, maahan kaivettu ja lopulta myös
maanpäällinen aitaus.
Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 25 (< germ *saiha-z, vrt. nr
så, sm saavi), SKES 1969 944 (saiho ’aitaus’ äänt. ja semantt.
ongelmien vuoksi tuskin < germ, saiho ’pilvi, juova’ ~ ka ? vi
murt.; eri sana), *Koivulehto 1972 NphM 73 587–93 (molemmat < germ *saixw5on ~ *saiªºgw5on), Koivulehto Vir 1979 274
(< *saiªºgw5on), Hofstra 1985 OsFiGerm 167–68.

saikara, saikka ’rima, puikko’ ks. saitta.
saikka (Eurén 1860; kaakkmurt.) ’vehnäleipä, pulla
/ Weißbrot, Weizengebäck’ ~ ve saik ’sämpylä’
< ven sájka id., joka puolestaan ilm. < vi sai (g.
saia) ’vehnäleipä, pulla’ (~ li s5oja ’vehnäleipä’; sanaan on lisätty ven demin.-johdin -ka); vi sana on alkuperältään epäselvä (vi erikseen > sm murt. (LönnrLis 1886; Suomenl. saaret) saija ’vehnäleipä’, ink va
saija id.).
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm saikku ~ ven), Ahlqvist Suomi
1857 96 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve), Kalima
1915 OLR 212 (sm ve syrj < ven < vi; vi alkuperä epäselvä),
SKES 1969 944–45 (s. v. saija, saikka), Plöger 1973 RL 172.

saima (Eurén 1860; LaatKarj) ’purjealus; lotja / Segelschiff; Prahm’ ~ ka saima ’Laatokalla käytetty
laiva t. iso vene’ | ly saim(e ’iso vene’ (ims > ven
sójma ’yksimastoinen purjealus’)
? = mdE /suma (~ E /sima, M /sqma) ’yhdestä
puusta koverrettu kaukalo’ | votj /sum{ik ’pieni malja,
kuppi; juomalasi’. — Sm kaakkmurt. soima ’isohko
alus; lotja’ ~ ly soim((e) ’iso vene’ | ve soim ’purjealus; suuri vene; lotja’ | vi murt. soim ’pieni vene’
ovat joko < ven t. sanan saima omap. rinnakkaismuotoja.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm soima < ven), Ahlqvist
1859 Anteckn 105 (sm saima, soima ~ ve soim, ven), Ahlqvist
1871 KO 151 (ven luult. < sm ve; samaa alkup. kuin seimi),
Anderson 1879 Studien 230 (+ md), Paasonen 1903 s-laute 36
(+ votj), Kalima 1915 OLR 219 (+ ka saima, ly soim; ven <
ka), Toivonen 1924 SUST 52 314 (+ ostjI soma ’huhmar’),
FUV 1955 114 (sm soima, saima, seimi ? ~ md votj ostj),
SKES 1969 946 (saima ~ ka ly; soima ~ ka ly ve vi murt.
mahd. < ven soima < ims saima; md votj ostj äänt. syistä epävarmoja), FUV2 1977 128, UEW 1988 456–57 (saima, soima,
seimi ~ md votj ? ostj ? slk).

saine (Gan 1787; hämmurt. LUus, EPohjanm saines), rinn. sainea (paik. hämmurt.) ’ahne, perso, saita (EPohjanm); hiljainen, heikko; surullinen / gierig,
geizig; leise, schwach; traurig’, käytetään et. adv:na
saineesti ’hellittämättä, hartaasti, kovasti; (et. itkeä)
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haikeasti, (kirota) ankarasti, (syödä, juoda)
ahnaasti, (nukkua) sikeästi’
?? < germ, vrt. mn seinn ’hidas, pitkäveteinen,
myöhä(inen)’, nn sein ’hidas; myöhään’, mr seen, nr
sen ’hidas, myöhäinen’, goot sainjan ’viivyttää’. Semantt. syistä rinnastus on kuitenkin varsin epävarma,
eikä äänt. vastaavuuskaan ole moitteeton (sanan
germ lähtömuoto on *sainuz). Merk:een ovat voineet
vaikuttaa äänt. läheiset sanat kuten saita, ahne,
leina.
VW 2 1876 92 (vrt. saita), Paasonen 1903 s-laute 129 (sm ~ lp
tVser), SKES 1969 946 (< ksk; sk myös > lp), Joki 1970 MNy
66 7, Hofstra 1985 OsFiGerm 216 (todennäk. < germ).

saippua (Ljungo 1609; Kaakk- ja KSm Verml Ink,
osin lounmurt. Savo), saipua (Agr; EPSatak PHäme
Pohjanm Kain PSm), saiput (Laat- ja PKarj, osin ESavo Kain) ’Seife’, rinn. murt. lisäksi saipo(t), saipoo, saip(p)io jne., johd. saippuainen, saippuoida ~
(sm >) ink saippu, saippia | ka (harv.) saiput ’saippua’ (myös lpN sai |bo (R Lu In) ’saippua’ < sm)
< germ *saip5on, vrt. ags s®ape (engl soap, ags >
mn sápa, nr såpa), mys seif(f)a, ns Seife ’saippua’.
Ahlqvist 1863 Suomi 2:1 16 (sm ~ ruots saks ym. ieur kielet),
Thomsen 1869 GSI 146 (sm lp < germ, vrt. mn ags mys), Ahlqvist 1871 KO 110, Qvigstad 1881 Beiträge 104 (lp saibo <
sm), Karsten 1907–08 IF 22 306 (? < länsigerm), Collinder
1932 Urgerm 1 130 (~ mn ags mys), Rosenfeld 1950 NphM 51
99–107 (? < etelägerm *saipj5on), SKES 1969 947 (sm ~ (>)
ka), Sköld 1983 SUST 185 259 (< länsigerm), Hofstra 1985
OsFiGerm 390 (< germ *saip5on), Koivulehto 1995 SYKLJ 51
99 (samoin).

sairas (Agr; yl., ei Ink) ’krank’, johd. sairastaa, sairastua, sairaalloinen, sairaus, sairaala (Kilpinen
1860), yhd. sairastupa (Westh) ~ ka (uud., sm >)
sairas | va sairas ’sairas’
< germ (ksk) *saira-z, vrt. mn sárr, mr saar
’haavoittunut; tuskallinen’, samaa kantaa kuin mn
sár, mr saar, nr sår ’haava’, goot sair ’tuska, kipu’.
— Sk myös > lpN sar |je (E U) ’haava; särky, kipu’;
mahd. sm vaikutusta sanoissa lpN s®arjâs (U Lu)
’sairaus, kipu; (murt.) sairas’, N s®arjâstit (Lu) ’sairastaa’.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ ruots sår), Diefenbach 1851
VWGoth 2 182 (~ goot sair), Thomsen 1869 GSI 146 (< germ,
vrt. mn goot), Qvigstad 1893 NL 284 (lp sar |je < sk, s®arjâs <
sk sm), Setälä 1912–13 FUF 13 447, Karsten 1944 FmS 10 498
(< ksk), Sköld 1961 Kriterien 111 (lp s®arjâs joko < sk t. < sm),
SKES 1969 947 (sm < germ (ksk); ka va < sm; lp < sk, myös
sm vaikutusta), Koivulehto 1984 Juuret 195, Häkkinen 1987
ES 265–66.

saita1 (Raam 1642; melko laajalti itämurt. EKPohjanm ja ymp.) ’geizig’, johd. saituri, saituus (Agr)
(sm > lpIn säi∞di ’saita’).
Alkuperä epäselvä. Rinnastus lpR sanaan saire
’saita’ on teoriassa mahdollinen (jos tämä on lpE sana ja palautuu asuun *saide) mutta erittäin epätodennäköinen. Alkuperältään epäselviä ovat myös synonyymit itara ja saine (ks. näitä).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 389 (sm ~ lpR saige, saiges ’saita’), Lindström Suomi 1852 80 (sm ~ lpR saire sekä votj unk),
SKES 1969 947–48 (sm ?? ~ lp saire, vrt. myös saita ’seiti’ sekä saine), LpIn 3 1989 89–90 (lpIn < sm).

saita2 ks. seiti.
saitta ’seiväs, riuku (Jusl 1745; hämmurt. KSm,
paik. ESavo PSm); vapa (LSatak ja ymp.) / Stange,
Latte; Angelrute’, rinn. saitto (EPSatak EHäme
LUus ja ymp.) id. ~ ka saitta ’talvinuotan uittosalko’
= lpN sai |te (E U Pi Lu In Ko Kld) ’keihäs’ (voi
olla myös vanha laina joko ims > lp t. lp > ims).
Suhde sanaan saikka (Gan 1787; PPohjanm ja ymp.)
’keppi, salko, seiväs’, saik(k)ara (Gan; EKPohjanm
K- ja PSm) ’seiväs, riuku; karahka’ on epäselvä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 390 (sm ~ lp), Ahlqvist 1871 KO
211 (samoin), VW 2 1876 133 (sm saitta, saikka ~ lp), Kalima
1924 SUST 52 88 (+ ka), SKES 1969 945 (sm saikara > lp, nr
murt., deskr., vrt. saitta), 948 (saitta ~ lp), M. Korhonen 1981
Johd 180 (lp sai |te mahd. < ims).

saivar (: saivaren t. saivare: saivareen; Schr 1637;
yl. muualla paitsi VarsSm, jossa saivara), saivari
(eri tahoilla etup. länsimurt.) ’täin muna / Nisse’,
saivartaa ’munia (loinen)’, saivartaja ’toukkana
loisiva kärpänen, kiiliäinen’, saivarrella ’halkoa
hiuksia, olla pikkumainen’ ~ ink saivar ’täin muna’ |
ka saivar, tVsaivoi | ly saivar id. | ve saivar id., veE
myös demin. sairud | va saiv(er | vi saere (mon.
saerded) id.
Sama merkitys ja läheinen äänneasu tavataan laajalti etäsukukielissä: lp Vciwros ’saivar, »täin poikanen»’ | mdE /sarko, M /saRka ’saivar; hilse’ | tVserL
Vsarke7nq, I Vsarke7ntƒ/se ’saivar’ | votj /serel | syrj /seral
id. | vogI s5er-wüJorqp, L serq-w®arp, P s5eri-w®arqp ’kärpänen’ (jossa alkuosan merk. on ’kärpäsen muna’;
wüJorqp jne. ’tekevä’) | ostjI s{ir, E sir, P seri ’kärpäsen
muna’. Lähtökohtana voisi olla asu */sajra (ims -vlienee myöhäinen, vrt. veE vi), josta voidaan selittää
useimmat etäsukukielten sanoista; tavunloppuinen j- on usein aiheuttanut viereisen vokaalin
säännötöntä palataalistumista (vrt. koira, koivu,
poika). Lähinnä lp sanan perusteella olisi kuitenkin
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tarpeen olettaa (vanhaa?) rinnakkaisvartaloa */sir-,
johon perm ja ugr kielten sanatkin varsin hyvin
sopisivat (toisaalta lp sanaan on voinut vaikuttaa N
Vciw |gâ (E U Pi Lu In Ko Kld) ’eläimen poikanen’).
— Vrt. myös turk (tVsuv Vs3arka, tat serkä, osm sirke) >
unk serke ’saivar’. Kyseessä voi olla vanha
kulkusana.
Ganander 1787 NFL 3 8a (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 239 (+
syrj), Castrén 1844 EGS 155 (+ lp), Lindström Suomi 1852 80
(+ votj, vrt. myös turk), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve),
Ahlqvist 1861 MMdGr 171 (+ md), Budenz 1867 NyK 6 434
(+ tVser), Munkácsi 1893 NyK 23 90 (+ vog), Pogodin 1904
Severnorussk 11 (sm ~ au tVsaivoi), Wichmann 1911–12 FUF
11 206 (+ ostj), Saareste 1924 LVEM 84 (+ va), FUV 1955
149, SKES 1969 948–49 (+ ka ly), FUV2 1977 158, DEWOS
1984 1362 (ostj ~ vog; ei sgr alkuperää), UEW 1988 770 (turk
mahd. < sm-perm), Kulonen 1998 SUST 228 252–56.

saivo (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’kirkasvetinen järvi; kirkas, suolaton vesi / See mit klarem
Wasser; (klares) Süßwasser’, saivovesi ’kirkas vesi;
suolaton (järvi)vesi’ ~ kaP saivovesi ’vesistöön
valuva samea pintavesi’, saivoutuo ’samentua (vesi)’
< lpN sai |vâ, saw |jâ (In Ko T) ’suolaton (joki-,
järvi)vesi; kaksipohjaiseksi luultu järvi’; samaa
sanuetta ilm. myös lpR saiw ’pyhä’ (saiwa jaure
’pyhä järvi’), E saajve ’maanalainen olento; kaiku’
(< ksk *saiw-, vrt. goot saiws ’järvi’, mn sær, sjár,
sjór ’vesi; meri; järvi’, nn sjo, nr sjö ’meri, järvi’).
Thomsen 1869 GSI 146 (sm < germ), VW 2 1876 131 (sm ~
lpR), Tunkelo Vir 1910 46 (sm lp < sk), Wiklund 1912 MO 5
117–18 (sm < lp < sk), Karsten 1944 FmS 10 498, Sköld 1961
Kriterien 126, SKES 1969 949 (sm kaP < lp < sk).

sakara (Jusl 1745; yl.) ’uloke, piikki / Zacke, Spitze’ ~ ? ink sakk®ara, myös yhd. sakk®aranurkka
’nurkka et. pyhäinkuvia varten; nurkka, jossa on
ulkonevat hirren päät’ | ka sakara ’sarana; oven
saranapuolen ja pielen välinen rako; veräjän
pystypuu; länkien t. vempelen sakara, pykälä’ | ly
sagar ’nuppi, uloke’ | va sakara ’sarana; haka’ | vi
sagar ’(puinen) sarana’, ? sagar ’sadepilvi, -kuuro;
joukko, parvi’, pilvesagar ’pilven lonka’ (tämän
kanssa yhteen kuuluu li zäg®ar ’sadepilvi, -kuuro’)
< baltt, vrt. liett stãgaras ’kuiva kasvin varsi t.
(puun) oksa; kuiva risu; linnun sulan kynä’, latv
(johd.) stagaris ’piikkikala’. — Sm > lpN s®aºgª er ’sakara (jolla viikatteen terä kiinnitetään varteen)’, ka >
lpIn säähir ’sarana’.
Ahlqvist 1856 WotGr 150 (va ~ vi), VW 1 1874 162 (+ sm),
Anderson 1893 Wandl 208 (+ ka), Kalima 1936 BL 203 (? <
baltt), Kettunen 1938 LivW 403 (+ vi li ’sadekuuro, -pilvi’),
SKES 1969 949 (sm ~ ka ly vi; lp < sm ka), EEW 1982–83

2667–68 (vi sanoista; myös ’sadekuuro’ mahd. tähän), Nuutinen Vir 1987 54–55 (< baltt).

sakarisormi (Martti n. 1580 sakarsormi; itämurt. PSm) ’pikkusormi / kleiner Finger’, sakarivarvas
’pikkuvarvas’ ~ ka tVsakarisormi, -varvas id. | ly tVsagar ’pikkusormi’, tVsagarbarbaz ’pikkuvarvas’, rinn.
tVsagoi, tVsagoibarbaz id. | ve tVsagar ’pikkusormi’.
Alkuosa ilm. sakara sanan johdos; ka ly ve sanojen affrikaatta selittyy hoivakielen piirteenä.
Setälä 1890–91 ÄH 238 (sm ~ ka ve), Tunkelo 1946 VeKÄH
305–06 (+ ly), SKES 1969 949 (s. v. sakara).

sakaristo (Jusl 1745; VR 1644 sacarista; LounSm),
sakarsti (Flor 1678 sacarsti; EPohjanm), sakasti (As
1673 sacasteisa; I- ja PSm Häme) ’kirkon sivuhuone
/ Sakristei’
< ruots, vrt. mr sakersti(g)e, nr sakristia < kys
sacrist‰ıe (ns Sakristei) < klat sacristia id. (sanasta
sacer ’pyhä’, vrt. sakramentti).
Ihre 1769 Gloss 2 491 (sm ~ ruots ital), Renvall 1826 SSK 2 155
(vierassana), Hellquist 1939 SEO 880 (ruots sanasta), Karsten
1944 FmS 10 499, 626 (sm < mr, nr murt.), SKES 1969 950.

sakata1 (uud.) ’pudota vaaka-asennossa (lentokone);
ajautua perä edellä (laiva) / (Fliegerspr.)
durchsacken; (seemänn.) sacken’
< nr sacka ’sakata (laiva, lentokone); vajota’, nn
sakka, nt sakke (af) < kas (sik) sacken ’vajota’, ns
sak-ken id.
Karsten 1944 FmS 10 499 (sm < ruots < kas).

sakata2 (rinn. sa’ata, molemmilla prs. sakaan; Jusl
1745; etup. länsimurt.) ’sekoittaa korttipakka /
Karten mischen’, sakuri ’sekoittaja’
< nr saka ’panna pois, vaihtaa (kortti), olla tunnustamatta väriä’, merk. myös ’kieltää, kiistää;
vahingoittaa’ (ks. sakko); sm sanaan on selvästi
vaikuttanut v. seata (: sekaan) ’sekoittaa’ (johd.
sanasta seka).
Vendell 1895 PPOb 319 (nr murt. saka ’sekoittaa’ < sm), Saxén 1895–98 Lånord 217 (todennäk. sm < ruots, vrt. mr saka
’kiistää’), Karsten 1944 FmS 10 499, SKES 1969 950.

sakea (Agr »wedhen sakeus»; yl.) ’dicht, dick, undurchdringlich’, saeta (: sakenee), sako ’sakka,
suuruste’, saos, saostaa,saostua; sakka, yhd. pohjasakka ~ ink sakk‰ıa ’sakea, tiheä; rankka (sade)’, saka
’pohjasakka; (kahvin) porot’ | ka sakie ’sakea, paksu;
kova (vatsa); samea, pilvinen (ilma); tiuha, tiheä;
käheä (ääni)’, soata (: sakenou), sakevuo ’saeta;
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pilvistyä; sortua (ääni)’, sako ’sakka, saos; (kuv.)
krapula’, kaP (? < sm) sakka ’kahvinporot’ | ly saged
’sakea, tiheä; matala (ääni)’, sagoda ’saota’ | ve
saged ’sakea’, sageta (prs. sagenob) ’saeta’ | va
(Kukk) sakkia ’sakea, paksu’ | vi sage (g. sageda)
’usein tapahtuva, toistuva; tiheä’, sageli ’usein’,
sageneda ’tihetä’ | li saCgdq ’tiheä’, saCggqld ’usein’
= lp suokkâd ’sakea, tiheä’ (johd:n sakea tarkka
vastine) | ? tVser Vsukq ’paljon’ | syrj suk ’tiheä, sakea;
sakka’. Vrt. sikeä.
Ganander 1787 NFL 3 9 (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 157 (sm
~ syrj), Castrén 1845 EGTsch 72 (+ tVser), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve), Yrjö-Koskinen 1866 Liv 402 (+ li), Budenz
1867 NyK 6 433 (+ lp; s. v. unk sok ’paljon’), MUSz 1873–81
346, VW 1 1874 168, Paasonen 1903 s-laute 75 (~ vi lp tVser
syrj), Kettunen 1922 LVeHA 1 71 (sm ~ ve tVsak ’veri’), 2 135
(+ ka), *Nirvi Vir 1950 400–03 (sakka, tVsakka sm ka ly ve, affektiivisia sanoja, jotka kuuluvat tähän yhteyteen), SKES 1969
950–51 (+ ly va (Tsv); ims ~ lp), 951 (s. v. sakka ~ kaP sakka,
tVser syrj), UEW 1988 750, Sammallahti 1988 UrLang 553 (sm
lp ? ~ syrj).

saketti ’(et. naisten) lyhyt takki (et. häm- ja kaakkmurt. sekä ymp.); (nyk.) tietynlainen miehen päiväjuhlapuku (= Vsaketti) / (Damen)jacke; (heute)
Cutaway’
< nr jackett (ääntyy Vs-) ’saketti (juhlapuku)’,
vanh. myös ’(naisten) takki, jakku’ << ransk jaquette; samaa kantaa kuin s. v. jakku1 main. sanat.
TS 8 1916 554 (sm << ransk), Hellquist SEO 1939 417 (ruots
sanasta), SKES 1969 951 (sm < nr).

sakka ks. sakea.
sakki1 (Lönnr 1880 ’työporukka’; laajalti murt.)
’joukkio, porukka; väki / Clique, Bande; Mannschaft’, rinn. saki (LSatak PKarj PSavo PSm; slang.)
’joukko, sakki’, johd. sakilainen ’jengiläinen, stadilainen, huligaani’
< nr (murt. Sm) schack, sjack ’sakki, jengi’ ? <
saks schacht ’työryhmä’ (nr murt. Sm sakk < sm).
Wessman 1956–57 FmS 17–18 145 (nr murt. Sm < sm), SAOB
24 1965 S 1332 (sm sakki, nr schack < saks), SKES 1969 951
(sm < nr < saks).

sakki2 (Helenius 1838), Vsakki, -peli (1868 shakkipeli) ’Schach’
< nr schack ’sakkipeli’ < kas schak, sch®ak, mys
sch®ach (ns Schach) < mransk eschac << pers Vs®ah
’kuningas’. — Sm sakkimatti < nr schackmatt (jälkiosa = mr kas kys mat < ransk mat ’väsynyt, voimaton; (sakissa) kuollut’).

TS 8 1916 555 (sm << pers), Hellquist SEO 1939 891 (ruots
sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 500–01, Kluge 1995 EW23
545 (s. v. matt).

sakko (Agr; yl.) ’rangaistusmaksu / Geldstrafe’, yhd.
päivä-, rike-, uhkasakko, sakkolappu, johd. sakottaa
(Martti n. 1580) ~ ink sakko, sakott®a | ka (? < sm)
sakko ’sakko’, sakottoa ’sakottaa; kurittaa,
rangaista’ | vi (murt.) sakk (g. saku) ’sakko’
< germ (ksk) *sak5o, vrt. mn sPok ’oikeudenkäynti,
syytös; peruste, asia’, nr sak ’asia, riita-asia; syy,
syyte; sakko’, samaa sanuetta kuin v. saka ’syyttää;
kieltää, kiistää’ (vrt. sakata2), goot sakan ’kieltää’
jne. — LpN sak |ko (U Lu In Ko) ’sakko’ < sm, osin
mahd. myös < sk.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 391 (sm ~ lpR), Diefenbach 1851
VWGoth 2 186 (sm lp < sk, vrt. goot sakan), Thomsen 1869
GSI 146 (< germ), Qvigstad 1893 NL 283 (lp < sk sm), Karsten
1944 FmS 10 499, Saareste 1953 Suomi 106:3 27 (sm ~ vi
murt.), Pajula 1955 Lainsuom 137, SKES 1969 951 (+ ka),
Koivulehto 1984 Juuret 203 (rautakautista kerrostumaa), Hofstra 1985 OsFiGerm 73, 83, 322 (< kgerm).

sakramentti (Agr) ’pyhä toimitus / Sakrament’
< mmr nr sakrament id. << lat sacramentum
v:stä sacrare ’pyhittää’ (sacer ’pyhä’, vrt. sakaristo).
Streng 1915 NRL 200 (sm < ruots << lat), Hellquist 1939 SEO
880 (ruots sanasta), SKES 1969 952.

Saksa (Agr »ulostulkitudh politain Grecain, politain
Latinan, Saxain ia Rotzin kirioista»; yleisk.)
’Deutschland’, saksa ’saksan kieli’, et. itämurt.
(vanh.) myös ’kauppias; herrasväkeen kuuluva (InkVi)’, saksalainen (Sorol 1621), yhd. Saksanmaa
(Agr »ombi – – sieldepein tullut Saxaman,
Engelandijn, Tanmarckin, Rotzin, ia mös tenne»),
saksanhirvi, saksanpähkinä ~ ink saksa ’herra;
saksalainen’ | ka saksa ’rikas ihminen’, saksalaine
’saksalainen; soimaussana’ | va (Kukk Tsv) saksa
’kaupunkilainen, hyvinvoiva, herra; saksalainen;
saksan kieli’ | vi saks ’herra, (mon. saksad) herrasväki’, saksa ’saksalainen’, saksa keel ’saksan kieli’ | li
saks®a ’saksalainen; saksan kieli; (saksalainen)
tilanomistaja’
joko < sk tai suoraan saks taholta, vrt. mn saxar
(mon.) ’saksalaiset’, mr saxe (mon. saxer) ’saksilainen, Saksin asukas; kauppias’, kas sasse, mfriisi saxa, mys sahse, ns Sachse ’Saksin asukas’, pn. Sachsen ’Saksi’ (mahd. samaa sanuetta kuin sax ’miekka’, ks. sakset; nuorempi laina on sm saksi, saksilainen).
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Renvall 1823 SSK 1 V (sm < saks), Grimm 1848 GeschD 658
(sm vi < germ), Thomsen 1870 Einfl 169 (sm va vi li < mn),
Karsten 1909 IF 26 238–42, Karsten 1944 FmS 10 499, Vries
1961 AnEW 466, SKES 1969 952 (+ ka).

sakset (Flor 1678; yl.), saksit (Schr 1637 saxit; paik.
murt.) ’Schere’, johd. saksia ’leikellä’, saksata ~ ink
sakset | va saksid ’sakset’
< mr nr sax ’sakset’, saxa ’leikata’, mn sax ’veitsi, lyhyt miekka’, mon. sPox ’sakset’ (mfriisi sax, mys
sahs ’veitsi, lyhyt miekka’).
Renvall 1826 SSK 2 156 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
150 (sm ~ va), Streng 1915 NRL 200 (sm < vur), Karsten 1944
FmS 10 500 (< ruots), SKES 1969 952 (+ ka < sm).

sakuska ks. sapuska.
sala (Agr; yl.) ’Geheimnis, Geheim-’, tav. sijam. salaa, salassa, johd. salainen, salaisuus, salata, yhd.
salakieli, -kavala, -myhkäinen, -peräinen, salavuoteus (jo Agr) ’aviorikos’ jne. ~ ink sala: sall®a(n),
sallaist®a ’salaa’ | ka salakkali ’salaa’, salata ’pitää
piilossa, salata’ | va sala-: salakaup ’salakauppa’;
salain ’salainen’, salatuz ’salaisuus’ | vi sala-:
salakeel ’salakieli’, salakuulaja ’urkkija, vakooja’,
saladus ’salaisuus’ | li sal®a ’salainen; salaisuus’,
saClli ’salainen’, sal®andq ’varastaa’
= lp suolle (sijam.): suole (akk.), suolled (partit.)
’salaa’, suoladit ’varastaa’ | md salava ’salaa; salainen’, salams ’varastaa’ | tVserL Vsoläq ’varas’, VsoläqsV tam,
I VsolVstam ’varastaa’ | vogE t5olm®ant-, I tulmqnt-, L
tulmt-, P t5ulmant- ’varastaa’, E t5olmqk, I tulmqx, L
tulmqk, P t5ulmax ’varas’, P (Munk) t5uli ’salaa’ | ostjI
l{ilqg ’salaa’, lalqm-, E totqm-, P lalqm- ’varastaa’, E
totmax, P lalmax ’varas’ || samJr t®aDle- ’varastaa’ | Jn
tali- | T tolar- | slk tel{i- | Km tholer- id., tholi ’varas’
| Kb tole ’varas’ | M teler- ’varastaa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 440 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 9a (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch 71 (+ tVser), Lindström Suomi 1852 81 (+ md samJn), Budenz 1867 NyK 6 416
(+ li vog ostj), MUSz 1873–81 223, VW 1 1874 159 (+ va
samJr T slk Km), Paasonen 1903 s-laute 49, Setälä 1912–14
FUFA 12 31 (+ samM), FUV 1955 55, SKES 1969 953 (+ ka),
FUV2 1977 72, Janhunen 1981 SUSA 77:9 4 (sgr ~ sam),
UEW 1988 430, Sammallahti 1988 UrLang 540.

salaatti (Schr 1637 sallati; paik. murt., rinn. salatti,
sallaatti) ’salaattikasvi (Lactuca); ruokalaji tav.
pilkotuista kasviksista lisäkkeineen / Salat’,
sallatti, sal(l)aatti (LounSm, paik. Pohjanm) ’rosolli,
sillisalaatti’,
yhd.
lehti-,
keräsalaatti;
hedelmäsalaatti, sillisalaatti jne.

< ruots, vrt. mr vur sallat, nr sallad (ruokalaji),
sallat (kasvi) < kas sall®at (ainakin nr sallad osin
myös suoraan < ransk salade) < ital salata ’salaatti
(ruokalaji)’, lyhennelmä sanasta insalata ’säilötty,
marinoitu’, oik. partis. f.-muoto v:stä insalare ’suolata’ (vrt. lat sal ’suola’); vrt. myös suola.
Streng 1915 NRL 200 (sm < vur mmr), SKES 1969 953, Koukkunen 1990 Atomi 501–02.

salakka (Flor 1678; Schr 1637 saback (ilm. painovirhe) ’salakka’; laajalti murt.), rinn. salahka
(KPPohjanm ja ymp.), salkki (Satak PHäme),
salkka (Verml) ’Alburnus alburnus / Ukelei’ ~ ka
salakka, salakki, salahka, salatti | ly salag, salak
(mon. -ad), salatƒtƒi | ve salag | vi salakas ’salakka’ | li
sal®ak ’kuore’.
Kuten monet kalannimet on tämäkin sana
lainattu laajalti naapureille: sm ka ly ve > ven salaga
’salakka’, salaka, salákuVsa ’kilohaili’; li > latv
salaka ’kuore’; sm > nr murt. salk ’salakka’‚ murt.
Sm salka, salko ’iso muikku, pieni siika’.
Ganander 1787 NFL 3 10 (sm ~ ven salakuschka), Porthan
1801 OS 4 322 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (sm ~
ve), Weske 1890 SFKO 21, 22 (+ vi li), Thomsen 1890 BFB
277 (li > latv), Saxén 1895–98 Lånord 218 (sm > nr murt.,
ven), Pogodin 1904 Severnorussk 57 (+ ka; ven < ims), Kalima
1915 OLR 212–13 (+ ly; ims > ven, li > latv), Vasmer 1955
REW 2 571, SAOB 24 1965 S 290, SKES 1969 953–54.

salama (JuslP, Gan 1787; yl.) ’Blitz’, murt. rinn. salahma(a), salasma(a) (JuslP, Gan 1783; EPohjanm
ja ymp.), salma (paik. murt.), salanko (osin LounSm) ’salama’, salava ’id. (osin VarsSm ja ymp.,
PäijHäme); revontuli (paik. PäijHäme)’, johd. salamoida ~ ve samalta (prs. samaldab; samal- metat. <
*salam-), sam®ata, samouta ’salamoida’, samaldus
’salamointi’
= vogE s(5el-, I s®al-, L s5(el- ’salamoida’, L salna
’salama’ | ostjE s3at: päj-s3at ’ukonnuoli, salama’ (päj
’ukkonen’), I s3al-, E s3at-, s3ot- ’salamoida,
leimahdella, välähdellä’, I s3alqmt-, E s3atqmt-,
s3otqmt- ’välähtää, leimahtaa (salama), iskeä tulta
(ukkonen)’.
MUSz 1873–81 369 (s. v. unk csillog ’loistaa’ ~ vog sm), VW
2 1876 24–25 (mm. (päivän) salo, salama ~ vog), Setälä 1902–
03 FUF 2 239 (? ~ vog; + ostj), Toivonen 1933 SUST 67 377
(vog ostj epäilyksittä), FUV 1955 111, SKES 1969 954 (+ ve),
UEW 1988 459, Sammallahti 1988 UrLang 549.

salamanteri (1865; LPetri 1644 salamandra; kirj.)
’liskomainen pyrstösammakko, Salamandra /
Salamander’
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< ruots saks salamander < lat salamandra < kr
salamándra id.

Saal (> vi saal (g. saali) ’sali; (kirkon) kuori’). —
LpN s®allâ (Lu), s®ali (In) ’sali’ < sk, ositt. < sm.

Hellquist 1939 SEO 881 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 502 (< lat < kr).

Renvall 1826 SSK 2 157 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 84
(sm uudehko ruots laina; vi < saks), Qvigstad 1881 Beiträge
126 (lp ~ sm norj), Qvigstad 1893 NL 283 (lp < sk), Streng
1915 NRL 200 (sm < mmr vur mn), SKES 1969 954 (sm > ka).

salami ’eräs mausteinen kestomakkara / Salami’
< nr salami, ns Salami id. < ital salame ’id., suolattu liha’ (lat sanasta sal ’suola’); vrt. suola,
salaatti.
Kluge 1995 EW23 701 (saks sanasta).

salava ’piilipuu, Salix fragilis (Tillandz 1683); raita,
Salix caprea (1803); ? pähkinäpuu (Renv 1826) /
Bruchweide; Salweide; ? Hasel’, salahva (1833)
’piilipuu’, salaja (1889) ’raita’
? = mdE /seDlej, /seDlen, M /säDli ’jalava’ | tVserL Vsol, I
Vsolo id. | unk szil, szilfa id., szilas ’jalavisto’ — Unk
sana on yhdistetty myös sm v:iin salia (ks. tätä). Kyseessä voisi siinä tapauksessa kenties olla ikivanha
»sale(v)an» (s. v. salskea) l. pitkärunkoisen tai helposti lohkeavan puun nimitys (etuvok. md sana liittyisi lähinnä varianttiin säliä). — Selvittämättä on
suhde puunnimiin halava ja jalava sekä sellaisiin
ieur pajun nimityksiin kuin lat salix, mys sal(a)ha.
Moller 1756 Beskr 160 (sm ~ ruots murt. sall), Ihre 1769 Gloss
2 504 (~ ruots sälg, mys salaha jne.), Ganander 1787 NFL 3 10
(~ sm halava), Adelung 1798 WHd 3 1251 (~ lat salix jne.), O.
Donner 1875 Boningsplatser 124 (sm ~ md tVser unk), Anderson
1879 Studien 278 (sgr; ~ ieur), Thomsen 1890 BFB 246
(epäröiden: salava ~ germ (halava ? < baltt)), Setälä 1902–03
FUF 2 260 (sgr), Paasonen 1903 s-laute 55–56 (md:n palataalistuminen sekundaarista; halava ehkä syntynyt sanan halea
vaikutuksesta), Setälä 1912–13 FUF 13 448 (? < germ), Paasonen 1917 Beiträge 216 (? + slk), Collinder 1934 IUS 69 (sgr t.
ural; ? slk; ~ ieur), FUV 1955 111 (sgr), Collinder 1965 HUV
118 (sgr; ~ ieur), SKES 1969 954 (sgr; ? ~ halava), TESz 3
1976 752, FUV2 1977 125, MSzFE 1978 587–88, Leskinen Vir
1986 448 (? sgr), UEW 1988 458–59 (sgr; vrt. ieur),
Sammallahti 1988 UrLang 549 (sgr), Suhonen 1989 SUSA
82:7 7–9 (halava < baltt), EWUng 1995 1433.

sale ks. salia.
saletti (puhek. uud.; amerikansm:sta paik. EPohjanm ja ymp.) ’selvä, varma, taattu (»s. juttu») / klar,
sicher, palletti’
< engl solid ’(mm.) tukeva, luja, varma’.
Virtaranta 1992 Amerikansm 181.

sali (Agr; yl.) ’Saal, größeres Wohnzimmer’, yhd.
juhla-, pito-, ruokasali
< mmr nr sal ’sali; (aik.) yksihuoneinen suuri talo’, mn salr ’rakennus, sali’, nn nt sal, mys sal, ns

salia (Gan 1787), salita (paik. Satak PHäme EPohjanm) ’halkoa, pilkkoa pärepuita / Späne, Holzschindeln abspalten’, sale (Jusl 1745; LounSm EPHäme EPohjanm) ’pärepölkyn lohkon kappale, josta
päreitä kiskotaan; säle, liiste, päre’
= lpN Vcuollât (E U Pi Lu In Ko Kld) ’hakata, iskeä, halkoa, pilkkoa; (länsimurt. myös) leikata’ | ?
unk murt. szil- ’leikata, lohkoa’, szilánk ’siru, sirpale, säpäle, sälö, pirstale’, szil(fa) ’jalava’.
Sanojen säliä, säle (ks. tätä) vanhoja takavok.
variantteja; vrt. myös salava, salko ja salskea. —
LpN s®allât (E Pi Lu In Ko) ’uurtaa; halkaista puu t.
sarvi tekemällä ensin uurre sen kahden puolen’ < sm
salia.
Wiklund 1894 LpChr 117 (sm ~ lp Vcuollat), Setälä 1902–03
FUF 2 260 (+ unk sekä tVser Vsulam ’leikata’, votj /sul ’reen jalas’, vog s®alqm ’lastu’, ostj sålè ? id.), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 78 (lp s®allat < sm salia), Liimola Vir 1960 347 (vog
s®alîem alkup. etuvok:n takia ei tähän), E. Itkonen 1960 LpChr
93 (sm ? ~ lp tVser), SKES 1969 954–55, E. Itkonen 1970
Tarkka 30–31 (sm lp tVser säle-sanueen takavok. vastineita),
TESz 3 1976 752, MSzFE 1978 588–89 (sm lp tVser ? unk szil),
Honti 1980 ALH 30 187 (salia ~ unk szil ’jalava’), Bereczki
1981 JuhlakLakó 45–46 (tVser Vsulam v. Vsuam johd.), T. Itkonen
Vir 1983 357, 358 (sm ~ lp < */sale), UEW 1988 459–60 (tVser
votj vog ostj eivät kuulu tähän), EWUng 1995 1432–33. Lisää
kirjallisuutta s. v. säle.

salkkari (Gan 1787; laajalti länsimurt. PKarj PSavo
Kain ja ymp.) ’(tav. seinään kiinnitetty) puinen, tuohinen t. posliininen suola-astia; (joskus myös) jauhokaukalo tms. / (gew. an der Wand befestigtes) Salzgefäß aus Holz, Birkenrinde od. Porzellan; (mitunter
auch) Mehltrog o. ä.’
< ruots saltkar ’suolakko, suola-astia’. — LpN
|
sal kar (In), sal |kur, (1700-luv.) saltkur ’suola-, jauhosalkkari’ < norj saltkar t. sm.
Renvall 1826 SSK 2 157 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 284
(lp < norj t. sm), SKES 1969 955 (sm > kaP).

salkku (Eurén 1860) ’pellava- t. säkkikankaasta tehty laukku, eväspussi, reppu (paik. EPKarj Ink); asiakirjalaukku (yleisk.); (uud.; kuv.) arvopaperit (osake-, sijoitussalkku), hallituksen jäsenyys (ministerinsalkku) / Tasche aus (Sack)leinen, Provianttasche,
Rucksack; Aktentasche; Portefeuille’ ~ ink salkku
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’pieni pussi’ | ka Vsalkku ’kankainen reppu, kantohihnallinen pussi t. säkki’ | ly Vsalg(u), Vsaug (mon. -ud)
’palttinasta (t. säkkikankaasta) tehty selkäreppu; kivespussi’ | ve Vsaug, Vsoug (g. -un) ’(huivin kulmat ristiin solmimalla tehty) nyytti, (nahkainen t. palttinainen) laukku, säkki’. — Ims kaiketi > ven murt. Vsalgún, Vsalgác ’eväspussi, pieni viljasäkki, nyytti, kaksiosainen kankainen metsästyslaukku’, Vselgún,
Vselgác ’eväspussi, pieni säkki’ (ilm. > ink salkuna
’paksusta kankaasta tehty pussimainen laukku’); syrj
Vsalka ’tuohikontti’ joko < ven t. < ims.
Kalima 1915 OLR 245–46 (sm ~ ka ly ve; ven ? < ka; syrj (? <
ven) < ims), SKES 1969 955.

salko (Jusl 1745; laajalti murt.) ’ohuehko, pitkä tanko, seiväs, riuku; erik. lipputanko; talvinuotan uittoseiväs / lange dünne Stange; bes. Fahnenstange,
Stange, mit der das Zugnetz unter dem Eis ausgelegt
wird’, murt. (KaakkHäme ja ymp.) myös ’leipävarras, kuivatusorsi’, yhd. juhannus-, lippusalko, johd.
salota (osin EKarj) ’uittaa nuottaköyttä salolla avannosta toiseen’ ~ ink salko ’nuottasalko, jonka avulla
nuotan reittä vedätetään jään alla’ | ka salko ’salko,
seiväs, riuku, pieleksen pystypuu’ | ly salgo ’salko
(heinäsuovassa)’
= lpN Vcuolgo (g. Vcul |gumâ; Lu) ’jääverkon uittoseiväs; vipukanki’, Vcuolgo (g. Vcul |gu; U Lu In) ’id.;
(In) parsinneula’, E tjuolge ’jääverkon uittoseiväs’
(lpN (murt.) sal |k5o ’pitkä seiväs’ < sm) | mdE /salgo,
E (murt.), M /salga ’puikko; luta, jolla lehmuksenkuorta irrotetaan; hyönteisen pistin; havupuun neulanen; kalikka, keppi, sauva’, E /salgoms, M /salgqms
’pistää’ | ? syrj d'z/ al, d'z/ av ’liiste’ | vogE s(ejl®a, I L
sajlq, P s®agla ’säle, liiste (I L); seiväs’ | ostjI sagql, E
saxqt, P saxql ’päre; (katiskan, merran, padon) säle,
liiste (I); katon ruode (E); lauta (P)’ | ?? unk szál
’säie, lanka’, szálka ’tikku, sälö’, szálfa ’(tukki)puu’.
Sm-lp sanaa on myös pidetty ieur lainana,
viimeksi (< vksm t. sgr */salko) < ieur *7ghalgho(josta kbaltt *Vzalga-, vrt. liett Vza˜lgas, Vzalgà ’salko,
riuku jne.’). — Voinee myös kuulua s. v. salia main.
sanojen yhteyteen.
Gyarmathi 1799 Aff 83 (sm ~ unk), Lindström Suomi 1852 81
(+ lp tjuolgo), Lindström 1859 KeltGerm 65 (sm ~ liett latv
zalga), MUSz 1873–81 270 (sgr: + ostj; ~ syrj VsoDl ), VW 2
1876 10–11 (+ md), Thomsen 1890 BFB 246 (sm ka (> lp) <
baltt (liett latv Vzalga), vai sgr?), Munkácsi 1901 ÁKE 555 (+
vog), Setälä 1902–03 FUF 2 260 (sgr), Paasonen 1903 s-laute
58 (sgr; ? ~ syrj /zal), Pogodin 1904 Severnorussk 67 (ven < ka
sm), B5uga 1908 AistSt 28, 30, 31 (sm lp < kbaltt), FUV 1955
111, E. Itkonen 1956 UAJ 28 75 (syrj ei tähän), Hansegård
1967 Jukk 183 (lpN sal |k5o < sm), SKES 1969 955–56 (+ ly; ei
syrj unk), TESz 3 1976 655–56 (s. v. unk szál; ? syrj), MSzFE

1978 563–65, Koivulehto 1983 SUSA 78 113 (sm ka ly lp <
ieur; ims-lp > md vog ostj), UEW 1988 460–61 (sm lp md ?
syrj /zal, /zav, vog ostj unk), Sammallahti 1988 UrLang 549 (sgr,
ei unk), EWUng 1995 1384–85 (s. v. unk szál1; ? syrj).

sallia (Agr; yl.), saltia (anal. vahva aste;
LounSm) ’antaa lupa tehdä jtak, suostua jhk; suoda,
suvaita; sietää, kestää; antaa tapahtua / erlauben;
dulden’, johd. sallimus, murt. saltimus merk. myös
’onnettomuus, vahinko, rangaistus’ ~ ink sallia
’toivoa; suvaita, sallia’ | ka sallie ’sallia, suoda;
hyväksyä’ | va sallia ’sietää; malttaa; sallia, antaa
lupa; toivoa’ | vi sallida, E sali- ’sietää, kärsiä,
suvaita, hyväksyä’
< germ *salja- ’jättää (otettavaksi), antaa ottaa’,
vrt. goot saljan ’uhrata’, mn selja, mr sælia ’luovuttaa, myydä’, nr sälja ’myydä’, mt sæl(j)e ’antaa, luovuttaa, myydä’, mas sellian, kas mys sellen ’luovuttaa omaisuus, myydä’, ags sellan, engl sell ’myydä’.
— LpN sal |lit (Lu In) ’sallia (yl. vain Jumala)’, N
sal |limuVs ’sallimus’ < sm.
Ganander 1787 NFL 3 10 (sm ~ vi), Wiklund 1890 SUST 1 113
(lp < sm), Tunkelo 1912–13 FUF 13 86 (+ ka; < kgerm t. ? ksk),
SKES 1969 956 (+ va; < germ t. ksk), Hofstra 1985 OsFiGerm
384 (? < »länsigerm» *salljan-), Häkkinen 1987 ES 266 (kuten
SKES), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 28 (< germ *salja-).

salmi (Ljungo 1601; yl.) ’Meerenge, schmale Wasserstraße’, salmeke ~ ink salmi ’satama’ | ka salmi
’salmi’, salmes ’id., salmeke; salmea muistuttava
maastonkohta’ | ly saDlm, salm(i) ’salmi’ | ve saDlm,
soum id. | vi salm (g. -e, murt. -i) id.
= lp Vcoal |bme ’salmi’. — LpN (murt.) sal |mâ
’salmi’ < sm; ven murt. sálma, solómja, mven solomja ’salmi’ < ims; ven murt. Vcólma ’lahti; ruohoa
kasvava suo’ < lp. — Vrt. jolma.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 485 (sm ~ lpR tjålme), Butkov
1842 OFSlovah 154 (ven solómja < sm), Castrén Suomi 1844 9
(ven murt. sálma < ims), Ahlqvist 1871 KO 147 (sm ~ vi), O.
Donner 1875 Boningsplatser 115–16 (+ lpN), Weske 1890
SFKO 57 (+ ka), Wichmann 1903–04 FUF 3 109 (? ~ syrj
/son), Kalima 1915 OLR 213 (+ ly ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 768 (lpN (murt.) sal |ma < sm), SKES 1969 956 (ims-lp),
UEW 1988 775 (? ~ votj /sum ’lahti’, syrj /son ’kuru, sola’).

salmiakki (Haartman 1774; eri tahoilla murt.)
’(kem.) ammoniumkloridi; salmiakkimakeinen / Salmiak; Salmiakpastille’, salmiakkilakritsi, -pastilli
< ruots saks salmiak id. << lat sal Armoniacum
t. Armaniacum »armeniansuola», joka ositt. on sekoittunut ammoniumsuolan lat nimitykseen sal
ammoniacum.
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Hellquist 1939 SEO 883 (ruots sanasta; << lat sal ammoniacum), Kluge 1989 EW22 617 (saks sanasta; << lat sal armeniacum), EWD 1989 1468–69 (<< lat sal armo- t. armaniacum),
Koukkunen 1990 Atomi 502 (<< lat sal armoniacum).

salo (Flor 1683) ’laaja metsäseutu, erämaa (Laat- ja
PKarj Savo Kain, paik. hämmurt. Pohjanm, pn:issä
myös LounSm); metsäsaareke; iso saari (paik. Savo
Häme) / ausgedehntes Waldgebiet, Wildnis; Wäldchen; große Insel’ ~ ka ly salo ’salo, korpi’ | vi salu
’metsikkö, lehto; suosaari, suossa oleva kumpu’
= lp suolo ’saari; (N Lu myös) suo-, metsäsaareke’
< baltt, vrt. liett salà ’saari’, latv sala ’id.; suossa
oleva kumpu’ (> li sal®a ’saari’). Todennäköisempi
lainautumissuunta kuin ims > baltt, jota myös on pidetty mahdollisena.
Thunmann 1772 Untersuch 76, 89 (sm ~ baltt), Lindahl & Öhrling 1780 LL 440 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 3 11 (+ vi),
Europaeus 1870 Suomi 2:8 46 (< liett), 57 (+ ka), Ahlqvist
1871 KO 148 (+ li; ims ? > baltt (latv)), VW 2 1876 13–14
(id.), Thomsen 1890 BFB 214 (ims < baltt todennäköisemmin
kuin päinvastoin), Halász 1893 NyK 23 275 (ims ~ samJr saDla,
saDlea ’niemi’), Wiklund 1896 SUST 10 140 (lp < sm), Nieminen 1933 FUF 22 30 (li < latv), Kalima 1936 BL 158 (lainasuunta epäselvä), FUV 1955 55 (ural (lp < sm), vai ims <
baltt?), E. Itkonen 1960 LpChr 171 (ims-lp; < baltt), SKES
1969 956 (+ ly; todennäköisemmin ims < baltt), FUV2 1977 73,
EEW 1982–83 2686–87.

salonki (LönnrLis 1886; vanh., kirj.) ’seurusteluhuone, sali / Empfangszimmer, Salon’
< nr salong id. < ransk salon < ital salone ’suuri
sali’ (johd. ital s:sta sala ’sali’ << germ sal id.). —
Sm saluuna (uud., ark.) ’(vars. Villin lännen) kapakka’ on samaa alkuperää, mutta levinnyt (amerikansm:n välityksellä) engl sanasta saloon ’(Amerikassa
mm.) anniskelubaari’. Vrt. myös sali.
TS 8 1916 676 (salonki < ransk), 689 (saluuna < engl), Hellquist 1939 SEO 883 (ruots sanasta), Hakulinen 1968 SKRK3
299 (salonki < ruots < ital), Pulkkinen 1984 LokSp 146, Hahmo 1994 Grundlexem 346–47.

salottisipuli (uud.) ’mieto ruokasipuli Allium ascalonicum / Schalotte’
alkuosa < nr schalottenlök, ns Schalotte id.,
jonka pohjana on (< ransk < lat) filistealaisten kaupungin nimi (kr) Askál5on (siis oik. ’Askalonista peräisin oleva sipuli’).
TS 8 1916 676 (Vsalottensipuli Askalonin kaupungin mukaan),
Kluge 1995 EW23 711.

salpa (Agr; yl.) ’Riegel’, salvata, (hengen) salpaus ~
ka salpa ’salpa, salpalukko; kansi, korkki’, salvata
’sulkea, salvata, panna kiinni, umpeen, padota; tukkia (suu), vaientaa; tukahduttaa, tyrehdyttää verenvuoto; (yksip.) salvata henkeä’ | ly salb, salv ’salpa’,
salbat(t)a, saubat(t)a ’sulkea, panna kiinni’ | ve
saub, soub ’(oven) salpa; (kaivon) kansi; (uunin,
ikkunan) luukku; soljen kieli’, saubata ’salvata,
sulkea (ovi tms.)’.
Sanaa on pidetty vanhana germ lainana: < kgerm
*stalpa(n)-, vrt. mn (hn.) Stalpi, nr murt. stalpe
’tolppa’ (= stolpe id.; samaa lähtöä vaikkakin toista
ablaut-astetta on tulppa, ks. tätä, vrt. myös tolppa).
— LpN (murt.) salpe (In Ko Kld) ’salpa’, In sälbidi∞d
(Ko Kld) ’panna ovi salpaan, teljetä’ < sm t. ka.
Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (sm salpaan ~ »ve» (oik. ly) salptan, -tta), Setälä 1890–91 ÄH 72 (+ ve), 110 (+ ly), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 41–42 (~ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch
768 (lp < sm), Kettunen Vir 1940 284 (+ ka), SKES 1969 956–
57 (lp < sm t. ka), Koivulehto 1981 SFU 17 164–65 (esitelmä
1979; sm < vkgerm), Koivulehto 1984 Juuret 195–96, 200,
LexGermLw 1 1991 XX, XXI.

salpietari (paik. murt.) ’(kalium)nitraatti / Salpeter’,
myös saltpietari (Speitz 1643), salttipietari (loitsuissa), saltpietri (suola) (Gan 1787), salpetteri (paik. EPohjanm)
< ruots salpeter, (1500-luv.) salpetther, saltpetred, saks salpeter id. (< klat salpetra oik. »suolakivi»); sm sanan loppuosassa Pietari nimen vaikutusta.
TS 8 1916 679 (<< lat sal petrae ’kalliosuola’), Hellquist 1939
SEO 883 (ruots < klat), SKES 1969 957 (sm < ruots).

salskea (Lönnr 1880; paik. häm- ja itämurt.) ’pitkä,
hoikka, solakka / rank, schlank, hochgewachsen’,
salkki (paik. EPHäme) id.
Deskr. sanoja, joiden lähimpiä vertauskohtia ovat
sm saleva (Eurén 1860; paik. Länsip) ’hoikka, salskea’ ~ va salea ’korea, siro’ | vi sale ’solakka, hoikka’ sekä s. v. solea mainitut sanat. — Vrt. myös salia, salko ja salava.
Ahlqvist 1856 WotGr 150 (va ~ vi), VanaK 3 1938 393 (sm ~
vi), SKES 1969 954 (s. v. saleva; va ? < vi), Nikkilä 1998 FFL
21 89 (saleva ~ salkki).

salusiini (melko yl.) ’puoliverho / nur den unteren
Teil des Fensters verdeckende Gardine’, paik. murt.
myös salusin (mon. salusimet), saluseeni
< ruots jalusi(n) id. < ransk jalousie ’sälekaihdin,
-luukku (alk. = ’luulevaisuus, mustasukkaisuus’)’.
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Hellquist 1939 SEO 418 (ruots < ransk), SKES 1969 957 (sm <
ruots).

saluuna ks. salonki.
salva (1622; melko yl.) ’(lääke)voide / Salbe’
< mmr nr salva id. (< kas salve (> vi salv, g. -i)
id.).
Streng 1915 NRL 202 (sm < mmr < kas (> vi)), SKES 1969 957.

salvaa (Koll 1648; laajalti häm- ja itämurt. Pohjanm
PSm) ’kuohita, kastroida / kastrieren, verschneiden’,
salvata (paik. murt.) id., murt. myös ’kaluta, purra;
leikata, lyhentää; ottaa osa jstak (esim. perunoita
maasta varsia nyhtämättä; kuoria maitoa)’, johd. salvaja, salvuri ’kuohari’; salvia, salvias, salvio (nämä
EPohjanm ja ymp.), salvo (Flor 1678 salwoi; PSm,
paik. savmurt.), salvu (PSatak, paik. PHäme PSm)
’kuohittu eläin’, yhd. salvo-, salvuhärkä, -kukko,
-pässi; salu (paik. Peräp Länsip), sallo (-l(l)- < -lv-;
paik. EHäme) ’salvettu pässi’ ~ ka salvoa ’salvaa,
kuohita’, salvo ’kuohitseminen; salvettu eläin (salvohäkki, -poVsVsi ’salvuhärkä, -pässi’)’ | ly
salvada, sauv(a)da, sauvoa ’kuohita’ | ve salvatta,
souvatada id. | vi salvata ’pistää (hyönteinen,
käärme), purra, puraista; varastaa’ | li sall (prs.
salab; Sal) ’purra’
= lpE suolvedh ’purra (esim. koira)’
Samaa sanuetta kuin salvoa. Sanue voinee
kuulua samaan pesyeeseen kuin s. v. salia mainitut
sanat, mutta siinä tapauksessa lpE sana olisi
alkukonsonanttinsa perusteella (klp *s- pro */c-)
vanha laina < ims. Myöhempiä lainoja ovat lpN
sal |vet ’iskeytyä t. pureutua kiinni jhk (et.
tappelussa); olla hellittämättä otettaan’ < sm salva-;
N sal |vo (In) ’salvopässi’ < sm salvo t. salvu.
Kirjallisuus ks. salvoa.

salvata ks. salpa.
salvetti (1798 salweti; LSm), rinn. murt. myös salveet(t)i, salveiti ’lautasliina / Serviette’, murt. myös
’hieno pöytäliina- t. pyyhe(kangas)’
< nr murt. Sm salvet, salvett < kas salvete, saks
murt. salvet(t)e < ital salvietta id. (ilm. ital salvare
’suojata’ v:n vaikutusta) < ransk serviette ’lautasliina’; ks. servietti.
Saxén Vir 1897 99 (sm < nr murt.; vrt. tansk ital), Hellquist
1939 SEO 902 (ruots sanasta), SKES 1969 959 (sm < nr murt.
Sm).

salvia (Agr) ’eräs mausteena ja koristeena käytettävä
huulikukkaiskasvi, Salvia officinalis / Salbei’
< ruots salvia id. (< lat salvia id., luult. sanasta
salvus ’terve’).
Streng 1915 NRL 201 (sm < vur nr mmr < lat), Hellquist 1939
SEO 884 (ruots sanasta).

salvoa, salvota (molemmat etup. hämmurt.), salvaa
(Ljungo 1609; yl.), (paik. länsimurt. myös) salvata
’liittää rakennushirret toisiinsa loveamalla niiden
päät, tehdä hirsirakennusta / Balken für einen
einen
Blockbau
Blockbau
zurechtzimmern,
errichten’, salvo ’hirren päähän t. kaadettavaan
puuhun tehty lovi; hirsiseinän nurkkaliitos,
ulkonurkka (nämä merk:t laajalti länsimurt.);
hirsirakennuksen teko; viljalaari (Finno 1583; et.
Vars- ja KaakkSm)’, salvain (etup. itämurt.) ’loveamalla tehty nurkkaliitos’, salvos ’keskeneräinen hirsirakennus, hirsikehikko (itämurt.); nurkkaliitos (laajalti et. länsimurt.)’ ~ ink salv®a ’veistää nurkkaa’,
salvoa ’salvaa rakennusta, rakentaa’, salvo ’kaivon
kehikko; viljapurnu, laari, hinkalo’ | ka salvoa
’loveta rakennushirsien päät ja liittää ne yhteen
nurkaksi; rakentaa tällä tavoin, salvoa’, salvo (mm.)
’keskeneräinen hirsirakennus; kehikko, salvos’ | ly
salvada, sauv(a)da, sauvoa ’salvaa rakennusta’,
salv(o) ’rakennuksen kehä, salvo, kaivonkehä’ | ve
salvta (Ahlqv), sauda, souda (prs. salvan, sauvan,
souvan) ’salvaa, rakentaa, hakata rakennuksen t.
huoneen nurkkaa’ | va salv®a ’salvaa (rakennusta)’,
salvo ’hinkalo, kaivon puite’ | vi salvata ’salvaa rakennus’, salv (g. -e) ’viljahinkalo’.
Samaa sanuetta kuin salvaa, ks. tätä. — Sm >
lpIn sälvi∞d, Ko salv(ad ’salvoa, rakentaa’, N sal |vo
(In) ’lovi seinähirren päässä; hirsien välinen rako;
(In) nurkkasalvos; hirsirakennuksen sisänurkka’.
Ahrens 1843 GrEhstn 127 (sm salvo (♦ salvaa) ~ vi), Ahlqvist
1856 WotGr 150 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve),
MUSz 1873–81 298 (s. v. unk szilánk ’sälö, pirstale’; tVser Vsulam ’leikata; salvaa’, vog sal- ’säie, sälö’, unk szalu ’kourukirves’ ~ mm. sm salve-, salva-), VW 2 1876 15 (+ li), Qvigstad
1881 Beiträge 217 (sm salvata, vi ~ lp sal |vet), O. Donner 1882
Suomi 2:15 287 (sm ~ tVser), Setälä 1902–03 FUF 2 259, 260
(s. v. *sale; tVser ehkä ennemmin ~ sm salvaa), Setälä 1912–14
FUFA 12 7 (+ ka), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 41–42 (+ lpE;
rakennustermit < sm), Nirvi 1944 Sanankieltoja 259–61, 264–
66, Collinder 1964 SvLpO 188 (lpLu sal´v5o ainakin ositt. <
sm), SKES 1969 955 (sm salia ~ tVser Vsulam, joka ehkä myös
sanan salvaa vastine), 957–59 (s. v. salvaa; + ly; ? ~ tVser
(mahd. ~ salia)), MSzFE 1978 588–89 (s. v. unk szil; mm. ?
tVVser sm salia; tVser myös ? ~ sm salvaa).
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sama (Agr; yl.) ’der-, die-, dasselbe, gleich’, sijam.
ja johd. samassa, samalla, samaten, samoin, samainen, sama(i)staa, sama(i)stua, samanlainen ~ ink ka
ly va vi sama ’sama’ (vi murt. myös samma)
< germ, vrt. kgerm *samaz, *saman-, mn samr,
(inn) sami ’sama’, nn sam(m)e, mr samber, nr samme, samma, murt. (Sm) sama, goot sama, mys samo
id. — LpN sæmma, (murt. myös) sæbma (U Lu In
Ko) ’sama; (U Lu myös) samanlainen, kaltainen, yhtä’ < sk.
Hallenius 1732 BorFenn 43 (sm ~ goot samo, ruots), Rask 1818
Undersögelse 106 (sm ~ vi; ~ sk samr jne.), Diefenbach 1851
VWGoth 2 191 (s. v. sama; + lpR), Lönnrot 1854 Enare 250
(lp), Thomsen 1869 GSI 146 (+ va; < goot mn), Budenz 1879
BB 4 244 (lp < sm), Setälä 1912–13 FUF 13 449 (< germ, vrt.
goot mn), Karsten 1944 FmS 10 501 (< mr sami, samme, germ
*saman, sanskr), SKES 1969 959 (+ ka ly), Hofstra 1985
OsFiGerm 99, Häkkinen 1987 ES 266–67.

samaani (1916), Vsamaani ’noita, tietäjä / Schamane’
kirj. laina (ositt. < nr ns) < ven Vsamán (jo n.
1640) ? < tung, vrt. esim. evenki sam®an (murt. myös
ham®an, Vsam®an) id.
TS 8 1916 697 (sm << mantVsu-tung), Voigt 1990 NyK 91 235–
40 (tutkimushistoriasta).

samea (JuslP, Gan 1786; melko yl.) ’huonosti läpinäkyvä, himmeä, sumea (esim. vesi, lasi); sumuinen;
sakea, paksu (puuro) / trübe; dick (Brei)’, eri murt.
sameaa merkitsevät myös samakka, samera (Lönnr
1880), samero (Eurén 1860), sameriainen; sameta,
samentua ~ ka Vsamie ’samea, himmeä; pilvinen, sumuinen; siivoton, sotkuinen; käheä (ääni); epäselvä
(asia)’, Vsameta ’hämärtyä, pilvistyä; sortua (ääni)’,
Vsamevuo, Vsamistuo ’sameta, hämärtyä’, Vsamissa ’kohista, suhista, hälistä’ | vi same ’jauhokas (esim. keitto)’, samme (Wied) ’pohjasakka’ (kirjak. same ’samea’ < sm).
Ilm. deskr. sanoja, kuten tahollaan votj zum{it ’samea, sekava’. Vrt. sumea (s. v. sumu), sakea, sammua.
Genetz 1881 SKÄO 49 (samea ~ sammua), Paasonen 1903 slaute 127 (votj, syrj zum{id ’kova, karkea’ ~ sm sumea t. samea), Uotila 1938 SyrjChr 187 (sm votj ? ~ syrj), Mägiste Vir
1958 142 (vi uud.), SKES 1969 959–60 (+ ka, vrt. vi; deskr.sävyinen, kuten votj tahollaan), Lytkin & Guljajev 1970 KESK
107 (? syrj), Koponen Vir 1998 414.

sametti (Sorol 1625; eri tahoilla murt.) ’Samt’
< vur sammet, sameet, mr samet, nr sammet ’sametti’ < kas sammet, sammit, ns Samt id. (> vi sammet, murt. samet; li sam®at < latv samats id.) < mransk samit < klat samitum, sametum, (e)xamitum (<

kkr ksám5etos, heksámiton; vrt. kr héksa ’6’ ja mítos
’lanka, loimi’) ’kuusiniitinen (kangas)’.
Renvall 1826 SSK 2 158 (sm < nr), Streng 1915 NRL 201 (<
vur mmr mt kas < klat), Hellquist 1939 SEO 885–86 (ruots sanasta), SKES 1969 960 (<< kkr; sm > ka (Suojärvi); vi < saks;
li < latv), EKET 1982 152 (vi < kas), Koukkunen 1990 Atomi
502–03.

sammakko (Agr; yl.), sammakka (Satak EPohjanm,
paik. Häme PSm) ’Rana temporaria / Frosch’; myös
lievänä
kirosanana;
eril.
laitteiden,
etup.
kannattimien t. kiinnikkeiden nimenä (esim.
myllyssä, yhd. sammakko- t. sammakkarauta, -hirsi),
paik. murt. ja kansanr. myös mm. samp(p)i, *sampa
(Tyrvää 1854 »Ei ollut hyvää samman saalista») ~ ka
sammakko | ve samba (g. sampken) id. | va
sammakko ’(veräjän t. oven) tukipatsaan aluskivi’
= lp cuobbo ’sammakko; (N myös) merirapu;
(Ko Kld T myös) meritähti’ (affrikaatta c- edustanee
affektipitoisessa sanassa varhaisempaa *s:ää).
Liittyy ilm. sanan sammas yhteyteen (ks. sammas1–2). — Sanaan sammakko on liittynyt myös uudempaa aineistoa: esim. yllä main. tekn. termit ovat
ainakin ositt. käännöslainoja (’sammakko’ myllyn t.
auran osien nimityksenä myös esim. ven:ssä (Vzaba,
Vzabka) ja engl:ssa (frog)); samoin virhettä, kömmähdystä tarkoittamassa (»päästää suustaan sammakoita»), vrt. nr groda ’sammakko; tyhmyys, toilaus’.
Castrén Suomi 1845 183 (sm ~ samJr tƒamteC ’sammakko’),
Lindström Suomi 1852 81 (sm ~ lp), Setälä 1902–03 FUF 2
146–47 (sm lp ? ~ sammas jne.), 155 (merkityksenkehitys
’sammakko’ ∅ ’tuki’), 159 (sampa, sammas, vrt. mustal dVzamba ’sammakko’), Kettunen 1922 LVeHA 1 43 (+ ve), Setälä
1929–30 Sanastaja 7 21, Pukki Vir 1945 564 (+ va), SKES
1969 960–61 (+ ka ? vi). Lisää kirjallisuutta ks. sammas1–2.

sammal (Schr 1637; yl.), sammale, murt. myös sammala (paik. LounSm) ’Moos’, yhd. karhunsammal,
rahkasammal, johd. sammalikko, sammalisto, sammal(oi)tua; sammaltaa ’tilkitä sammalilla (seinänraot)’ ~ ink sammal ’sammal’ | ka sammal id., sammaltoa ’tilkitä (rakennus t. vene)’ | ly sammal, sammau ’sammal’, sammalta ’sammaloida, sammaltaa’ |
ve samal, samou, (K myös) sammal ’sammal’, samalta, sam®ata ’tilkitä’ | va sammal, sammale ’sammal’ | vi sammal (g. sambla), murt. sammel ’sammal’, sammaldada, sammeldada ’kasvaa sammalta;
tilkitä (sammalella)’ | li s5omal ’sammal’.
Ims sanan yhteyteen liitetyistä lp sanoista lpN s®amel, sammal (T) ’(karhun)sammal’ < sm, kun taas
sanojen lpN sæmol (U Lu), N (Friis) sæimol, In
sææunal, seäynul (Ko Kld) id., E seänuleädneme
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’sammalta
kasvava
maasto’
keskinäisetkin
äännesuhteet ovat hämärät. — Ks. myös sammaltaa.
Ganander 1787 NFL 3 13 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 150
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve), VW 2 1876 156 (+
li), Qvigstad 1881 Beiträge 105 (lp sammal, s®amel < sm),
Thomsen 1890 BFB 214 (+ ka; ims-lp ? < liett sámanos (mon.)
’sammalet’), Wiklund 1892 SUSA 10 199 (lp), Anderson 1893
Wandl 16 (~ ostj ﬂlant ’sammal’), Setälä 1902–03 FUF 2 159
(vrt. m-int jamba, -®ala ’suo, lieju’), Paasonen 1902–03 FUF 2
190 (ostj ei hyväksyttävissä), SKES 1969 961–62 (+ ly).

sammaltaa (Gan 1787; melko yl.) ’sopertaa, lespata;
änkyttää / lallen, lispeln; stottern’, sammalkieli(nen)
~ ka (Tver) sammaltoa ’puhua sammaltaen’.
Ilm. samaa sanuetta kuin sammal.
SKES 1969 962 (s. v. sammal; kuulunee sanan sammal yhteyteen).

sammas1, sampas ’rajapyykki, rajakivi (Gan 1787;
paik. LounSm); pylväs, patsas, paalu (InkVi; ? < vi);
maailmanpatsas (Verml) / Grenzstein; Säule, Pfahl;
(myth.) Weltsäule’ ~ va sammaz (g. samp®a) ’(aidan)
pylväs, tolppa’ | vi sammas (g. samba), vanh. kiel.
(Göseken) sambas id. (mahd. johd. kantasanasta
*sampa ’patsas’)
? < arj *stambhas, vrt. m-int stambha.h ’pylväs,
pilari, paalu’ (vrt. liett staµmbas ’kasvin varsi’, joka
ilm. kuuluu samaan t. ainakin läheiseen sanaperheeseen). — Tähän ilm. myös kansanr. ihme-esine sampo (Kal; toisinnoissa myös mm. samppo, samp(p)u;
samma, sammas (Verml 1817); sammi, sampi, sämpy), jonka on arveltu merkinneen mm. myyttistä
maailmanpatsasta t. sen päässä olevaa Pohjantähteä,
jonka ympäri tähtitaivaan »kirjokansi» kiertää, tai
tällaisen palvontapylvästä.
Schiefner 1850 MélR 1 71, 76 (sampo < ruots stamp ’huhmar,
survin tms.’; sekoittunut omap. sanaan vi (Göseken) samba ’säde; (nykymerk.) pylväs jne.’), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (sm
sammas ~ va vi), Lindström 1866 Suomi 2:5 237 (+ Verml
sammas ’sampo’), Ahlqvist 1871 KO 125 (sampo ~ sammio),
J. Krohn 1883 SKirjH 198 (sampo demin. ♦ sammas),
Waronen 1896 SM 3 84 (Setälä suullisesti: sampo ~ sammakko), K. Krohn 1901 FUFA 1 198 (id.), Wiklund 1902 Kalevalafrågan 24 (< liett Vzambas ’palkin syrjä; (aik.) hammas’), Setälä
1902–03 FUF 2 141–64 (+ va; samma ? ~ sammakko, sampi
jne.), B5uga 1908 AistSt 27–28 (vi sambas < baltt, vrt. liett
staµmbas ’kasvin varsi’), Holmberg Vir 1918 136 (sampa,
sammas ’patsas’ ~ Sampo (maailmanpatsas)), Kalima Vir 1930
346–47 (liett ei mahdollinen semantt. syistä, sen sijaan ~ sanskr
stambha- ’patsas’), Setälä 1932 Sampo 197–344 (tutkimushistoriaa), 478–90 (sammas, sampo(i) ? ♦ sampa), Kalima 1936
BL 158–59 (sammas ? < arj), SKES 1969 962 (s. v. sammas:
sampo; yhtymäkohtia sampi pesyeeseen), E. Uotila 1973
Euroasiatica 2:4 7 (sm *sampa ~ sanskr /samba- ’seiväs jne.’),
Kiparsky 1975 FUF 41 180 (m-int ehkä mahdollinen?), Koivu-

lehto Vir 1979 281 (B5ugan selitys (< baltt) parempi kuin Kaliman etymologisesti samalähtöinen (< arj, vrt. m-int)), Turunen
1981 KalSanat 293–95 (tutkimushistoriaa), T. Itkonen Vir
1983 201 (lounmurt. virolaisuus), Nuutinen Vir 1987 55–56 (~
liett stambús ’kookas, vankka’), Koivulehto 1999 Poluilla 230
((< *sampas ) < arj *stambhas > m-int stambha.h).

sammas2, (us. mon.) sampaat (Schr 1637; laajalti
länsimurt.)
’(tav.
hiivasienestä
johtuva)
pikkulasten suutauti / Soor’, murt. myös ’leuan
seudussa kohoumia ja onteloita aiheuttava ihotauti
(paik. kaakkmurt.); lehmän poskinystyrä (Verml);
(mon.; turvonneet) kaularauhaset (paik. KarjKann
Savo)’, paik. murt. myös sampa, samppa, sampi
’sammastauti’ (sm > lpN (murt.) sam |pa ’lehmän t.
muiden märehtijöiden posken sisäpuolelle syntynyt
nystyrä’), vrt. vi sammaspool ’ihottuma, ruusu,
savipuoli’
ositt. = sammas1, ositt. liittyy käännöslainoina
sanaan sammakko (ks. tätä). Monissa ieur kielissä
sammakon nimitykset merkitsevät myös eräitä
suu- ja kurkkutauteja, vrt. esim. nr murt. Sm trossk
’sammakko; sammastauti, aphthae’, nn frosk, ns
Frosch, engl frog id., ven Vzába ’rupisammakko;
kaularauhastauti, kurkkutulehdus’ (vrt. myös lpN
cuobbo-vikke ’sammastauti, oik. »sammakkotauti»,
jota parannettiin sammakolla’).
SKES 1969 961 (s. v. sammakko; ositt. ehkä käännöslainoja),
EEW 1982–83 2693 (s. v. sammas2), Koivulehto 1992 SUSA
84 184. Lisää kirjallisuutta ks. sammas1.

sammio (Jusl 1745; etup. savmurt. ja ymp.) ’iso pyöreä t. soikea, korvaton puuastia, tiinu, saavi / Bottich’.
Mahd. samaa pesyettä kuin sampi t. sampo (s. v.
sammas1). Merk:ssä ’suursyömäri’ (t. yl. haukkumasanana; paik. PKarj) ilm. lisäksi sekoittunut sammakko sanueeseen.
Schiefner 1850 MélR 1 592 (sm ~ mn stampr, nt stamp ’saavi’), Lindström Suomi 1852 81 (~ mm. ven Vcan ’sammio’),
Ahlqvist 1871 KO 125 (sammio ∼ amme; ~ sampo), Toivonen
1929 FUF 20 52 (sm ? ~ mm. ostj tƒ3ompal ’tuohilippi’), MSzFE
1967 120–21 (sm ? ~ unk csobolyó ’leili, nassakka’), TESz 1
1967 546, SKES 1969 962–63 (? ~ sampi t. sampo; epävarma
etymologia), T. Itkonen Vir 1973 164 (ei sgr), UEW 1988 43–
44 (s. v. /sump•: ? sgr ? ugr), EWUng 1993 222.

sammua (Agr; laajalti murt.) ’erlöschen’, merk.
murt. myös ’lakata, heiketä, loppua’, sammuttaa ~
ink sammua, sammutt®a | ka sammuo ’sammua; loppua; salpautua (henki)’ | ly sambuda, sammuda ’sammua (tuli, ääni)’ | ve sampta (prs. sambub), samuda
’sammua’.

126 (taiton koevedos)
Voi tavalla tai toisella liittyä samea pesyeeseen,
ks. tätä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (sm ~ ve), Genetz 1881 SKÄO 49
(~ samea), SKES 1969 963 (+ ka ly).

samojedi (1844; kirjak.) ’Samojede’, yhd. samojedikielet, samojedinkoira ’eräs valkea pitkäkarvainen
koira(rotu)’
< ven samojéd ’samojedi’, vanh. kiel. ja murt.
samojad, samod', samodin jne. Sanan alkuperää ei
ole pystytty selvittämään, mutta sen oletetaan
lainautuneen venäjään jostakin muusta kielestä. Sen
on mm. arveltu olevan peräisin lp:sta (< lp S®am#eædnâm ’lappalaisten maa’). Tätä oletusta voisi tukea
tulkinta, jonka mukaan samojed, samojad viittaisi
vanhimmissa ven lähteissä paikkaan. Kansanetym.
sanan on ymmärretty koostuvan ven sanoista sam
’itse’ ja jestƒ ’syödä’, jolloin merk. olisi »itsesyöjä» l.
’ihmissyöjä’. Oletukset ovat hyvin epävarmoja.
James 1600-luv. Käsik (samojed ’itsesyöjä’; julk. K. Donner
1932 SUST 64 1), Fischer 1768 SibGesch 117–19 (ven < lp
Sameeadna), Castrén Suomi 1844 18 (samojedi < lp same jede), Prokofjev 1937 JaPiNarSev 7–8 (samojed ~ samadu (heimonnimi)), *Hajdú 1948–50 SUSA 54 5–18.

samota ’kiiruhtaa, juosta (vanh. kiel., Agr); kulkea,
vaeltaa (us. tiettömillä seuduilla; paik. murt.) / eilen,
laufen; wandern (meist in der Wildnis)’, samoilla
(murt. harv.) ’vaellella, kierrellä, retkeillä; (vanh.
kiel.) rientää’, samo (Jusl 1745) ’juoksu, kova vauhti, kiire’ ~ ka samota ’nelistää, laukata; samota’, samoilla | va (Wied kreev) samub ’juoksee’ | vi sammuda (murt. myös -m-) ’astua, käydä, harppoa’,
samm (g. -u), murt. samu, (Wied) samo, samb
’askel’ | li saCm (mon. sam5ud) id.
Etäsukukielistä aik. esitetyt vastineet ovat
aivan epävarmoja.
Ganander 1787 NFL 3 13 (sm ~ vi), Wiedemann 1871 MP
7:17:2 101 (~ va (kreev)), VW 2 1876 149 (+ li), SKES 1969
963 (+ ka; ?? ~ ostjI lamqj-, E tomqj- ’hiipiä’, tai vog s5um-,
Vs5um-, Vs5om- ’laukata, juosta’, ostjI sumqgt- ’hypähtää’ jne.).

samovaari (paik. kaakkmurt.) ’(venäläinen) teenkeitin / Samowar’, rinn. sama(h)vaari, samava(a)ra
(Lönnr 1880) ~ ink samav®ara | ka samovoara | ly
sam(a)var, samuvar | ve sam(o)var | va (Kukk) samavara | vi samovar, murt. sam(m)ava(a)r id.
< ven samovár id. (oik. »itsekeittäjä»). — Erill.
lainoja.
Lönnrot 1880 SRS 2 506 (samova(a)ra < ven), SKES 1969
963 (+ ka ly ve), Plöger 1973 RL 173–74.

sampi (: sammen, vanh. sanak. ja murt. tav. sammin;
Schr 1637; paik. kaakkmurt.) ’Acipenser sturio /
Stör’, merk. myös ’turska (Gan 1787); monni (Flor
1678); iso kala; kalojen kuningas, haltijakala (paik.
Peräp Länsip, vrt. hauensampi ’suuri hauki, haltijakala’; sampokala (Lönnr 1880) ’emäkala, kalojen
emo’); suuri, vahva mies (Lönnr; paik. Peräp Länsip)’, rinn. sämpi (: -n; JuslP, Gan) ’sampi (Acipenser)’, sempi (: -n; Jusl 1745), sammi (: -n; Renv
1826; paik. KarjKann), samme (Renv sammet: sammeen, Lönnr sampeen) id., sammekala (Gan) ’turska’, sampiaiset (tav. mon.; paik. savmurt.) ’pienet
kalat; lapset’ (ellei tämä liity sanaan sammakko) ~ vi
samb t. samm (g. samma, sammi) ’sampi (Acipenser)’
?? = vogE Vsupu, I Vsopqj, L Vsupin: -khul, P supig
’sampi’. — Toisaalta on oletettu, että sampi olisi samaa *sampa, sampo pesyettä kuin sammas1 ’patsas,
tolppa’, ks. tätä. Semanttisesti voisi kyseessä olla
(ison) kalan nimittäminen pölkyksi, pulikaksi tms.
eräiden muiden kielten tapaan (esim. nr stör ’seiväs’
ja bjälke ’palkki’ myös kalannimissä).
Munkácsi 1893 Ethn 4 182 (sm ~ vog), Setälä 1902–03 FUF 2
149–50 (+ vi; ? ~ sammas), Toivonen Vir 1918 80 (~ vi vog; ?
~ tVser Vsamba ’made’), Räsänen 1920 SUST 48 263 (tVser <
turk), Setälä 1932 Sampo 491 (sampi ~ sampo, semantt. paralleeleja), N. Sebestyén 1935 NyK 49 53 (sgr, ? ural), Hellquist
1939 SEO 1108 (s. v. stör nr kalannimistä), Liimola 1950
SUST 98 140 (~ tVser vog), Toivonen 1952 SUSA 56 21 (sm ~
vi ? tVser (> tVsuv miVs-tat baVsk) vog), FUV 1955 112 (sgr: ? tVser
vog), Toporov & TrubatVsev 1962 Gidr 247 (sl, liett Vsamas, latv
sams ’monni’ < sgr), Kiparsky 1963 ZSlPh 31 431 (edellistä
vastaan), SKES 1969 963–64 (? ~ vog (tätä muistuttava sam
siikalaji Jn /suboggo, Jr /sumban ei tähän); tVser < turk), Vilkuna
1973 SUSA 72 464–66 (ei sgr; johd. ♦ sampo t. sampa), E.
Uotila 1973 Euroasiatica 2:4 18–19 (? ieur), Kálmán 1976
ChrVog 113 (~ vog), FUV2 1977 126, EEW 1982–83 2690–91
(♦ sammas), UEW 1988 462 (? sgr; tVser ? < tVsuv), Liukkonen
1999 SUST 235 124 (< baltt *stamb5e ’suuri’).

sampo ks. sammas1.
sampoo (aik. Vsamp(p)oo, sh-) ’hiustenpesuaine /
Shampoo’, myös ’(muu) pesuneste (auto-, mattosampoo)’, (vanh.) samponoida, samponeerata (1916
Vs-) ’hieroa tukkaan sampoota, pestä tukka’
< (vrt. nr schamponera, ns schamponieren id.)
engl shampoo ’pestä tukka; (vanh.) hieroa (päänahkaa); tukanpesu, -neste’ < hindust ch®ampn®a
(imperat. ch®ampo) ’painaa, hieroa’.
TS 8 1916 743 (Vsamponeerata < ruots < engl), Aalto Vir 1954
184 (sm < engl < hindust), Pulkkinen 1984 LokSp 146 (sm <
ruots < engl jne.), OxfEt 1985 816, Koukkunen 1990 Atomi 503.

127
Välimerellä (lastaus- t. kuljetusapuna) käytetty
proomu’.

samppanja (1865) ’(Champagnen alueen) kuohuviini / Champagner’, (leik.) samppakalja (LönnrLis
1886 sampankalja) id.
< (nr) < ransk (vin de) Champagne id.

Hellquist 1939 SEO 887 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 504–05 (sm << kr, sanaan sannikas vrt. myös santa).

Hellquist 1939 SEO 127 (ruots < ransk), Hämäläinen Vir 1956
225 (sm < ransk), Koukkunen 1990 Atomi 504.

sangen ks. sankka.

sana (Agr; yl.) ’Wort’, yhd. sananparsi, sananlasku,
sanavalmis; sananjalka (jos tähän; ks. erikseen),
johd. sanoa (ks. tätä), sanailla, sanoittaa, sanaton,
sanainen, sanasto (Lönnr 1836) ~ ink sana ’sana, sanoma’ | ka sana ’sana, puhe, sananparsi, sanonta; lupaus; käsky, määräys, pyyntö; sanoma; loitsu’ | ly ve
sana ’sana’ | va s(ena ’sana, sanoma, ilmoitus; lupaus’ | vi sõna ’sana, viesti’ | li s(en®a ’sana, viesti;
käsky, lupaus; nimi; loitsu’ (ims > lpN sadne (Lu In
Ko Kld T) ’sana; poron korvamerkin leikkaus’).
Ganander 1787 NFL 3 14 (sm ~ vi), Strahlmann 1816 Sprachlehre 242 (~ unk szó ’sana’), Sjögren 1828 GS 1 231 (sm > lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 103
(+ ve), Budenz 1867 NyK 6 406 (+ li; ~ unk hang ’ääni’), Anderson 1879 Studien 194 (~ ieur, vrt. m-int sava-, sva-), Setälä
1890–91 ÄH 468 (+ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 632 (+ ly),
SKES 1969 964–65, Häkkinen 1987 ES 268, Liukkonen 1999
SUST 235 124–27 (< baltt).

sananjalka, sanajalka (Flor 1678 sänäjalca, Jusl
1745 sanajalca; laajalti häm- ja itämurt.) ’Pteridium
aquilinum / Adlerfarn’, murt. myös ’kallioimarre,
Polypodium; hiirenporras, Athyrium; alvejuuri,
Dryopteris’, saniainen (Lönnr 1860; paik. ESm) ~
ink sanajjalka ’sananjalka’, sannikkain id. | ve
sä7nijoug | vi sõnajalg id.
Saanut ilm. nimensä »sanasta» l. puumerkkiä t.
kirjaimia muistuttavasta kuviosta, joka tulee esiin,
kun kasvin tyven leikkaa vinosti poikki.
Reinholm Suomi 1850 261 (♦ sana), Harva 1948 SmMuin 469
(sm ~ vi), Rantasalo 1959 FFC 176 50–51 (samoin; ♦ sana),
SKES 1962 965 (+ ka ve), Sarvela 1968 Sananj 10 79–81,
Häkkinen 1987 ES 268.

sandaali (uud.) ’avonainen jalkine / Sandale’, sannikas ’sandaali, kevyt, matala kesäkenkä’ (tähän
liittäen
muodostettu
tyypillisellä
jalkineen
nimityksiin käytetyllä johtimella (vrt. avokas,
lipokas), vaikka se voi osin assosioitua myös sanaan
santa, ks. tätä)
< nr sandal ’sandaali’ (< saks ransk sandale, ital
sandalo) < lat sandalium < kr sandálion t. sándalon
id., todennäk. itäm. alkuperää ja alkuaan sama sana
kuin pers turk sandal, arab ·sandal ’matala,

saniainen ks. sananjalka.
sanka (Schr 1637 sanga; yl.) ’kantoripa / Griff, Bügel, Henkel’, murt. myös ’heinäsuovan tukipuu
(kaakkmurt., paik. PSavo KSm Länsip; yhd. sankapuu id.)’, mon. sangat mm. ’pyydys, ketunraudat t.
niiden osa (etup. PSm ja ymp.); silmälasien kehykset’, adv. sangalla ’kaarella’, johd. sankava (paik.
Häme Pohjanm) ’kaareva’, sanko (Koll 1648 sangio)
’ämpäri’ ~ ink sanka ’heinäsuovan keskellä oleva tukiseiväs’, sanko id. | va sanka ’(vasun, ämpärin, kiulun) sanka; koukku’ | vi sang (g. -a) ’sanka, kannin,
ripa; määrly’, murt. sang (g. -u) ’ämpäri’ (sm > lpN
san |ga ’heinäsuovan tukipuu; lypsinkiulun kädensija’)
? = mdE /sango, M tƒ/sang3a ’(heinä)hanko’
? < ieur *Dkanku-, *Dkanko-, josta germ *hanhu-,
vrt. mn há-r ’veneen hanka’, nr murt. hå id. Samaa
ieur kantaa on m-int /sankú- ’puunaula, tappi, paalu’,
sl sPok3u ’oksa, vesa’, joihin sm-md sanaa aiemmin on
verrattu.
Ganander 1787 NFL 3 15a (sanka, sanko ~ vi), Weske 1890
SFKO 163 (hanko, vi sang, mdE /sango < liett szanku, sl sonk3u), Anderson 1893 Wandl 209 (sm hanka, -o, sanka, -o ~ md
/sango, tƒ/sanga tuskin lainaa, vaikka muistuttavatkin monia ieur
sanoja, kuten m-int /sankú), Mikkola 1894 SUST 8 15–16
(Wesken liett po. m-int; sm sanka, vi sang ei kuulu tähän),
Munkácsi 1901 ÁKE 565 (sm vi sanka, hanka < ieur), SKES
1969 966 (ims sana, + ka va; sm > lp), Koivulehto 1983 SUSA
78 114 (ims ~ md; < ieur, vrt. germ sanskr), Keresztes 1986
MdKons 2 130 (sm ~ md; < ieur).

sankari (Agr sangari; laajalti murt., ei Länsip
Verml Ink) ’Held’, vanh. ja murt. ’voima-,
mahtimies, tyranni (Agr); tappelu-, riitapukari,
roisto; vahva ja toisia sortava (eläin; murt.)’, johd.
sankarillinen, sankaritar.
Arveltu yleisesti lainaksi mr sanasta sangare
’laulaja’, mutta merk:n puolesta sana on
pikemminkin johdos v:stä sangata, sankailla
’vastustella, uhmata; esiintyä uhkaavasti; tempoilla’
(~ vi sangutada ’tempoa, ravistella, huojuttaa’,
sangata ’id.; kurittaa (Wied)’; tämän alkuperä on
epäselvä: ainakaan ilman muuta sitä ei voi rinnastaa
s:iin sanka, kuten on ajateltu). Voi kuulua myös s. v.
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sankka main. sanojen yhteyteen (vrt. vi kange
’voimakas’ ∅ kangelane ’sankari’).

281 (lp < sk), Streng 1915 NRL 201–02 (sm < mn vur), SKES
1969 967 (sm lp < sk).

Sjögren 1849 MélR 1 223 (~ sangen), Ahlqvist 1871 KO 210
(~ sangen, sankka), Falusy 1901 nk 16 (~ lp san |gar ’sankari’),
Haavio 1932 Suomi 5:14:2 24 (< mr sangare), SKES 1969
966–67 (joko < mr tai omap. johd. ♦ sangata, joka ~ sanka; lp
< sm), *Schot-Saikku Vir 1988 510–27 (omap. johdos).

santalo (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. ja ymp.)
’verkon reunaan paksummasta langasta kudottu silmärivi / Maschenreihe aus dickerem Garn am Netzrand’, rinn. santaloin, santelo id., sinisantala, santal(a)sininen (Ink) ’puun kuoresta tehty ostoväri’ ~ ink
santala, santalos (mon. santalokset) ’verkon reunan
silmärivi’ | ka santalo ’verkon ylin t. alin silmärivi;
värjäykseen käytettävä kasvi; ruskea (t. musta) ostoväri’, santalosilmät, au santalimet ’verkon reunan
silmärivi’.
Vanhempaa kantaa edustaa merk. ’väriaine’, joka
< ven sandál ’santelipuu; siitä saatu väriaine’ (< turk
sandal, kr sántalon id., vrt. santelipuu); verkkojen
värjäyksen kautta nimitys on siirtynyt tavallisimmin
värjätylle verkon osalle. — Sm ka > lpN san |del (In
Ko) ’verkon pauloitusta varten tehdyt vahvemmat
silmät; vahva lanka, jolla ylin silmärivi kiinnitetään
paulaan (In Ko)’ (josta puolestaan > sm murt. (Inari)
säntilä id.).

sankka (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’tiheä,
sakea; taaja / dicht, dick’, sankea (kirjak., luult. <
ka), sanka (run., Kal) ’id.; synkkä’, sangen (Agr)
’kovin, erittäin’ ~ ka sankie ’paksu, tuuhea; tiheä,
sakea; lihava’ | ly sangei ’paksu’ | ve sanged id. | li
sangdq ’tiheä, sakea, paksu; samea; sumu’. — Sm
sangen > lpN sâggâ (E U Pi Lu) ’kovin, sangen’.
Ganander 1787 NFL 3 15 (sm sangen ~ lp saggai), Sjögren
1849 MélR 1 223 (+ li), Yrjö-Koskinen 1866 Liv 402 (sm
sankea ~ ve li), Kettunen 1938 LivW 355 (samoin), Lagercrantz 1939 LpWsch 755 (lp sâggâ < sm), SKES 1969 966
(s. v. sangen; + ka; vrt. sankea), 967 (s. v. sankea; + ka ly).

sanko ks. sanka.
sanoa (Agr; yl.) ’sagen’, johd. sanoma (Agr;
merk:ssä ’sanomalehti’ 1775 (»Suomenkielisten
Tieto-Sanomien» näytenumero); yhd. sanomalehti
Becker 1820), sanella, supistumamuoto sa
(imperat.) ’sano’ ~ ink sann5oa ’sanoa, nimittää’ | ka
sanuo ’sanoa, lausua, puhua, kertoa, selittää; moittia,
soimata; määrätä, käskeä; syyttää’, sanella ’jutella,
kertoa’ | ly sanoda, sanuda ’sanoa, kertoa’, sanelda
’kertoa, jutella’ | ve sanuda ’sanoa, lausua, puhua,
kertoa; käskeä, syyttää’, sanelta, san5oda ’sanella,
kertoa’ | va s(enata ’manata, loitsia’ | vi sõnuda
’sättiä, haukkua, moittia; manata, loitsia’, rantamurt.
(? < sm) sanuda ’puhua’, sõnum ’sanoma, viesti’,
murt. ja vanh. sanum id. | li s(eC 7ntq, ap-s(eC 7ntq
’manata, lumota’.
Johd. s:sta sana, ks. tätä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (sm ~ ve), VW 2 1876 57 (+ vi),
Kettunen 1922 LVeHA 1 88 (~ ve), *Siro 1949 SUST 93 49–
65 (+ ka ly), SKES 1969 964–65 (s. v. sana; ~ ka ly ve; vähemmän tarkat vastineet va vi li), Häkkinen 1987 ES 268.

santa (Agr; laajalti murt., ei Ink) ’hiekka; sora /
Sand; Kies’, santainen, sannoittaa
< sk, vrt. mn sandr, nr sand ’hiekka’ (saks engl
sand id.). — Sk taholta myös > lpN saddo (E U Pi
Lu) ’hiekka’.
Renvall 1826 SSK 2 159 (sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare 251
(sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 147 (< mn), Qvigstad 1893 NL

T. I. Itkonen Vir 1936 293 (sm ka santalo > lp > sm säntilä),
SKES 1969 967 (samoin), *Nirvi 1973 FUF 40 117–34 (sama
sana kuin sm murt. (Ink) ja ka ’väriaine’, joka < ven).

santarmi (Lönnr 1880), santaarmi (paik. Ink) ’sotilaallisen poliisikunnan jäsen / Gendarm’,
santarmilaitos, santarmisto
< ven Vzandárm ’santarmi’ (<< ransk gendarme,
sanaliitosta gens d’armes ’aseelliset miehet’).
TS 8 1916 789 (sm < ransk), Hakulinen Vir 1968 240, SKES
1969 967–68 (sm < ven < ransk).

santelipuu (Lönnr 1880) ’Sandelbaum, -holz’, santeli (Gan 1788 »jotain punasta sandelia»; paik.
murt.) ’väriaine, jolla saadaan keltaista, ruskeaa t.
punaista’
< nr sandel, -trä(d) ’santelipuu’ < saks Sandel <<
klat sandalum, (uuslat santalum) ilm. alkuaan << mint candana.h id. (joka mahd. dravidakielistä).
Vrt. santalo.
Hellquist 1939 SEO 887 (ruots sanasta), Mayrhofer 1956 EWAi 1 373 (m-int sanasta), SKES 1969 968 (sm < nr < ital = lat <
arab < m-int), Vuorela 1979 KpS 418.

santsi (uud., ark.) ’ylimääräinen, lisäannos (et. ruokaa) / zusätzliche Portion, Nachschlag’, santsata ’ottaa lisää’, lähtöisin sot.-slangista, jossa santsi ’rangaistusharjoitus, -marssi t. rangaistukseksi määrätty
ylimääräinen työ’, santsata ’pitää rangaistusharjoituksia’; sana on leik. ilmauksena siirtynyt ylimääräi-
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sestä (rangaistus)tehtävästä ylimääräisen ruoka-annoksen nimitykseksi
< ns (slang.) Schanze ’raskas, ylimääräinen työ’
(merk. alun perin ’vallitus’), schanzen ’raataa’ (alk.
’kaivaa vallitus’); vrt. kanssi.
Hämäläinen 1963 SotSlangi 213–15, EWD 1989 1494.

santti (Gan 1787; Satak Häme, paik. itämurt.) ’arkipyhä / nicht auf einen Sonntag fallender kirchlicher
Feiertag’, paik. murt. ja kansanr. myös ’pyhä (a.,
1564 »sanchtt johannexen»); pyhimys’, yhd.
santtipyhä (laajalti itämurt.) ’arkipyhä, juhlapäivä’,
santtipäivä (paik. itämurt. KPohjanm Peräp) ’id.;
määräpäivä’, santilleen (murt. harv.) ’täsmälleen’
(alk. ’määräpäivänä’: saarnata santilleen eikä esim.
vasta seuraavana sunnuntaina), johd. säntillinen
’täsmällinen, tarkka’
< ruots, vrt. nr sankt, mr vur sankte (sant-) ’pyhä’ << lat sanctus id.
Ganander 1787 NFL 3 16 (sm < lat), Lönnrot 1880 SRS 2 509
(samoin), Streng 1915 NRL 201 (sm sankt < ruots < lat), Nirvi
Vir 1946 381–83 (säntillinen ~ santti), *Nirvi 1969 JuhlakSiro
102–13 (laajasti santti pesyeestä), SKES 1969 968–69.

sapa (Lönnr 1880; EPSatak, laajalti Häme, InkVi) ’(lyhyt) häntä; häntäruoto / (kurzer)
Schwanz; Schweifrübe’, saparo (Raam 1642; yl.)
’id.; lyhyt, sidottu hiustupsu’ ~ ink sapara ’sian
saparo’ | ka sapero, saparo ’lyhyt häntä’ | vi saba
’häntä’, ? murt. tabar ’nuotan uittosalkoon
kiinnitetty nuora’ | li tab®ar ’häntä’
< baltt, vrt. liett stãbaras ’kuiva oksa’,
stãbas ’pylväs’, latv stabs id., stebere ’(lehmän)
häntä; kulunut luuta’.
Ganander 1787 NFL 3 16 (sm saparo ~ vi saba), Sjögren 1849
MélR 1 224 (+ li), Kalima 1933 FUF 21 135 (sm-li saparo joko ♦ sapa t. < baltt), Kalima 1936 BL 159–60 (sm, vi saba, li tab®ar < baltt), Kettunen 1938 LivW 405 (vi tabar ? < li), SKES
1969 969 (+ ka; ?? < baltt), Nuutinen Vir 1987 56–57 (< baltt).

sapan (: sappaman t. sappamen; JuslP sapan-nuora,
Gan 1787 sappa (: sapan); Kain, paik. PPohjanm) ’nuotan (rysän, merran) peräosa, josta kalat
otetaan pois / hinterer Teil von Zugnetz od. Reuse,
aus dem die Fische entnommen werden’, rinn.
sappama (Gan), sappain (paik. PSm) id. ~ ka
tVsoappain ’nuotan poven ja rysän perän
kalanottoaukko’, tVsoappi, tVsoapoinuoraine ’naru,
joka sulkee ja avaa nuotan t. rysän perän’ | ly
tVsuapain id.

Äimä 1930 Suomi 5:10 399–416 (sm ~ ka; vrt. lp suoppet ’heittää, laskea (verkot)’), SKES 1969 971 (sm ~ ka ly).

sapano (LönnrLis 1886; Ink) ’naineen naisen huntupäähine / Kopfbedeckung der verheirateten Frau mit
Schleier’ ~ ink sapp®ana, sap®an®a | va sapano id.
< ven zapóna ’uudin’, zapón ’verho, peitto,
esiliina’. Sanan äänneasuun on voinut vaikuttaa sapa
(saparo), ks. tätä.
SKES 1969 969 (s. v. sapa; sm ~ va), Nirvi 1971 InkS 505–06
(ink < ven), Vuorela 1979 KpS 418 (sm < ven), Hahmo 1994
Grundlexem 271–72 (sm ink va < ven).

saparo ks. sapa.
sapatti (Agr sabbathi; kirjak.) ’juutalaisten pyhäpäivä / Sabbat’, yhd. (uud.) sapattivuosi, sapattivapaa
’työstä vapaa välivuosi t. muu aika’
< (ruots saks sabbat <<) hepr Vsabb®ath
’lepopäivä, sapatti’. — Sm (kaakkmurt.) sapassi
’lepoaika, työn loppuminen’ < ven VsabáVs < jiddiVs
Schabbes < hepr Vsabb®ath ’lepopäivä’.
Renvall 1810–11 Orth 13 (sm sapatti < ruots), Karvinen 1910
Kaukomieli 4 122 (sm sapassi < ven), SKES 1969 970.

sapeli (Schr 1637; paik. murt.) ’käyrä miekka / Säbel’
< ruots, vrt. vur sabbel, nr sabel id. < kas sabel
(esp sable, ransk sabre id.); sana on levinnyt
Eurooppaan suurelta osin unk sanan szablya id.
välityksellä, mutta alkuperältään se on epäselvä; unk
mahd. < serbokroat sablja ’sapeli’.
Ihre 1769 Gloss 2 486 (sm ~ germ jne.), Adelung 1798 WHd 3
1235 (sm saks < unk), Renvall 1826 SSK 2 160 (sm < ruots),
Streng 1915 NRL 202 (sm < vur < as (> vi)), SKES 1969 970,
TESz 3 1976 643.

sapilas (tav. mon. sapilaat; itämurt. PSm Häme;
Schr 1637 sapilas ’kanki, vipu’) ’kanto- t.
vetolaitteena käytettävä seiväspari / Stangenpaar als
Traggestell od. Schleife’, rinn. sapilat (paik.
hämmurt. LounSm) id. ~ ka (mon.) sapilahat
’sapilaat’ | ly sabilaz ’sileä, toisesta päästä teroitettu
seiväs’, (mon.) sab(i)lahad ’kantoriu’ut, sapilaat’ |
ve (mon.) sabilahad id.
mahd. joko = vogE Vsapql, I sopql, L Vsopla ’aidanseiväs’, P ®awi-s5opla ’oven karmi’
tai < kgerm *stap-, vrt. mn stPopla ’pylväs; torni,
tapuli’, nr stapel id. Molemmat alkuperänselitykset
ovat varsin epävarmoja, edellinen levikin aukkoisuuden
ja
jälkimmäinen
merkityksen
vastaamattomuuden takia. Muodoltaan sapilas liittyy
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semanttisestikin läheisiin sanoihin hamila ja purilas,
joita on molempia arveltu germ lainoiksi.
Toivonen 1916–20 SUSA 34:2b 9 (sm ~ vog), Liimola 1933
FUF 22 173–75 (+ unk záp ’tikas; tukipuu’), FUV 1955 112
(sm ? ~ vog), SKES 1969 970 (+ ka ly ve; ? ~ vog; sm > lp
s®appil ’sapilaat’), MSzFE 1978 704 (unk ~ vog; sm ei tähän),
Nikkilä 1987 SFU 23 238 (ims < kgerm).

sapiska ’läksytys, nuhteet (Lönnr 1880; melko laajalti Savo Karj Häme, paik. LounSm PPohjanm);
asiakirja, kuitti (paik. kaakkmurt.) / Strafpredigt,
Standpauke; Dokument, Quittung’ ~ ink sapp‰ıska
’kirje’ | ka sapiska ’kirjelappu, kirjelmä; kuitti’ |
ve zapisk ’kirjelmä, kirjoitus’
< ven zapíska ’kirje, muistiinpano’ (v:stä
pisátƒ ’kirjoittaa’).
Lönnrot 1880 SRS 2 509 (sm (au) < ven), Wessman Vir 1909
38 (samoin), SKES 1969 970–71 (sm ka ve < ven), Nirvi 1971
InkS 506 (ink < ven), Plöger 1973 RL 174.

sappi (Agr; yl.) ’Galle’, auringon, päivän sappi ’kehä auringon ympärillä’, yhd. sappikivi, -rakko, johd.
sapekas (Kal sapikas), sapettaa ’harmittaa, pistää vihaksi’, sapeta (Satak, osin VarsSm EHäme ja ymp.,
paik. Pohjanm Länsip), sappia (EPohjanm, paik. Satak KSm) ’kehiä, olla kehän ympäröimä (aurinko)’ ~
ink ka sappi ’sappi; aurinkoa ympäröivä kehä’ | ly ve
sap (g. saped t. sapid) ’sappi; (kalan) sappirakko’ |
va sappi ’sappi, sappirakko’ | vi sapp (g. sapi) ’sappi; kiukku; aurinkoa t. kuuta ympäröivä kehä’ | li zäp
(mon. zäpp‰ıd, zäpp5ud) ’sappi; aurinkoa ympäröivä
kehä’
= lp sap |pe ’sappi, sappirakko; marjan mehu (N
In Ko Kld T)’ | mdE sepe, M /säpä ’sappi, sappirakko; katkeruus, karvaus’ | ? tVserL VsäkVs, I VsekVs ’sappi’
(jos loppu-kVs on johdinaines) | votj sep id. | syrj s(ep
’sappi, sappirakko’ (> ostjP siw ’sappi’) | vogE tüjap
’sappi’, I tüJop, L P t®ap ’karhun sappi’ | unk epe ’sappi’.
Rudbeck 1717 Spec 78 (sm ~ unk), Sajnovics 1770 DemH 39,
75 (+ lp), Ganander 1787 NFL 3 16 (+ vi), Sjögren 1828 GS 1
307 (+ perm), Castrén 1844 EGS 155 (sm ~ lp syrj), Lindström
Suomi 1852 82 (+ md votj), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 43 (+
li), Europaeus 1870 Zahlwörter (+ tVser), MUSz 1873–81 791
(+ ostj < syrj), VW 2 1876 87–88 (? tVser), Munkácsi 1893 NyK
23 345 (+ vog), Paasonen 1903 s-laute 22, FUV 1955 112,
MSzFE 1967 158, TESz 1 1967 773, SKES 1969 971–72 (+ ka
ly; ?? tVser), FUV2 1977 126, Sammallahti 1988 UrLang 548 (?
tVser), UEW 1988 435–36 (ei tVser), EWUng 1993 324.

sapsa (Renv 1826; KaakkSm, paik. savmurt.), rinn.
sapso (Jusl 1745; laajalti itämurt., paik. PSm), sapsu

(EPohjanm, paik. I- ja PSm) ’hevosen lapalihas; kirveen terän tyvessä oleva levike / Ellbogenstrecker
des Pferdes; Teil der Axt zwischen Blatt und Kopf’
~ ink sapso ’eläimen reisi’, sapsu ’(sian) kinkku’ |
kaP sapso, sapsi ’eläimen lapa; kirveen lapa’, säpsy
’eläimen lapa, lapa- t. lannelihas; ihmisen rinta t.
sydän’ | vi saps (g. -u) ’hevosen etulapa; (murt.)
reisi, kinkku; perämela’ | li saps ’perämela’. — Ims
> ven murt. sopéc (g. sopcá) ’peräsin’, josta edelleen
> lpKld sue´pc, syrj murt. sopetƒ/s id.
Ahlqvist 1871 KO 158 (sm ~ vi li), Setälä 1902–03 FUF 2 252
(sm vi li ~ ostj sewqs; sgr > ven > syrj), Paasonen 1903 s-laute
83–84 (ven < syrj), Kalima 1915 OLR 219–20 (ims > ven >
syrj), Vasmer 1955 REW 2 696 (ven < ims, lp syrj < ven),
Ruoppila 1967 KalKansank 111 (+ ka), SKES 1969 972.

sapuska (yl.) ’ruoka, muona; eväs / Essen;
Proviant’, paik. itämurt. myös ’välipala; ryypyn kera
nautittava pieni suolainen pala’, rinnakkaismuoto sanasta sakuska (Lönnr 1880; paik. kaakkmurt.) ’välipala; eturuoka; särvin (et. viinaryypyn kanssa)’
< ven zakúska ’välipala, särvin’, josta myös > ink
sakk5uska ’viinaryypyn jälkeen nautittava suolainen
pala’, ka sakuska ’id., särvinpala; pikkupurtava’, ly
zakusk id., ve zakusk ’särvin’, vi murt. sakuska ’(viinan kanssa otettava) särvin’.
Lönnrot 1880 SRS 2 500 (sm sakuska < ven), Saxén 1895–98
Lånord 217 (nr murt. sakuska < sm tai suoraan < ven), SKES
1969 952–53 (s. v. sakuska; sm ka ly ve vi murt. < ven), Plöger
1973 RL 173.

sara (Jusl 1745; melko yl., ei VarsSm Länsip Verml
Ink) ’eräs kosteikkokasvilaji, Carex / Segge’, yhd.
saraheinä, sarakasvi, johd. saraikko ~ ka Vsara
’sara’, Vsareikko | ly sara, sarahei7n | ve Vsarah‰ın
’saraheinä’
< (vk)germ *starr®a (germ *starr5o), vrt. mn stPorr,
nr starr ’sara’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 130, 156 (sm < germ (ruots) starr),
Kalima 1930 Suomi 5:10 198 (ka ~ ly), Tunkelo 1946 VeKÄH
230 (+ ve), SKES 1969 972 (sm ~ ka ly ve), Koivulehto Vir
1979 282 (< vkgerm), Hofstra 1985 OsFiGerm 163.

saraja (Eurén 1860; Ink, paik. KarjKann Kain), rinn.
sarai (paik. Karj), sarain (kaakkmurt., paik. Savo PKarj) ’tallin ja navetan yliset; vaja, lato / Stalldachboden; Schuppen, Scheune’ ~ ink sarr®aja ’lato’ | ka
saraja ’tanhuan t. muun rakennuksen ylinen; lato’ |
ly ve sarai ’navetan parvi, yliset; lato, vaja’ | va
(Tsv) saraj(e ’heinälato’ | vi murt. sarai ’vaja, lato’
< ven saráj ’vaja, lato, liiteri’ < turk saraj
’palatsi, talo, talli, vaja’ (< pers sar®aj ’palatsi’); turk
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myös > ital serraglio, ransk sérail ’palatsi, haaremi’
(josta >> sm (kirjak.) seralji id.).

Sana kuuluu LounSm:n virolaisuuksiin. Etäsukukielistä esitetyt vastineet ovat epätodennäköisiä.

Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 510
(sm < ven), Mikkola 1896 SUST 8 160 (sm ka < ven), Kalima
1952 SlS 157 (+ ly ve; < ven), Vasmer 1955 REW 2 579 (ven
sanasta), SKES 1969 972–73 (+ va vi), Nirvi 1971 InkS 507
(ink < ven), Plöger 1973 RL 174–75.

Ganander 1787 NFL 3 17 (sm ~ vi), O. Donner 1875 Boningsplatser 124–25 (+ md votj), Setälä 1902–03 FUF 2 267 (+ tVser
syrj), Paasonen 1903 s-laute 106, Kettunen 1938 LivW 410 (sm
~ vi li), SKES 1969 973 (? ~ tVser Vsarangäq ’paju’).

sarajas (Gan 1787; vanh. run., ei murt.) ’meri; Tuonelan joki / Meer; Fluß des Totenreiches’
?? < arj, vrt. av zray5o, zrayah- ’meri’; ir
alkuperää on ainakin votj zarid'z/ , syrj sarid'/z ’meri;
lämmin seutu, jossa muuttolinnut talvehtivat’ (>
vogI süJorqs, P /s®arq/s, ostjI tƒarqs, E sarqtƒ, P /sorqs
’meri’).
Munkácsi 1895 NyK 25 382 (perm < ir, sm ei mainita), Paasonen 1903 s-laute 88–89 (syrj votj (> ostj vog) < ir), Setälä 1912
JuhlakThomsen 189 (tähän myös sm sarajas), Jacobsohn 1922
AuU 122–23 (sm perm obinugr < arj), Haavio Vir 1947 20–27
(nimen Jerusalem väännöksiä), FUV 1955 141 (perm ~ m-int,
sm merk. epävarma), SKES 1969 973 (sm ? ~ votj syrj < arj,
mahd. erikseen lainattu; voi myös olla pn:stä Jerusalem t. ♦
sara), Joki 1973 SUST 151 349 (sm ?? < arj).

sarake ks. sarka.
sarana (Martti n. 1580; itämurt. LSatak Pohjanm,
osin VarsSm Peräp) ’Scharnier’, rinn. säränä (osin
VarsSm Satak Uus EHäme), saranta (PSatak PHäme
Verml, laajalti Kaakk- ja KSm), saranto (Kymenl
Länsip, laajalti Häme Peräp) id. ~ (sm ? >) ink sarr®ana | ka sarana id.
joko ? = votj d'z/ ir{i | syrj d'z/ ir ’(oven) sarana’ (>
ostjI tƒ#eri, E tƒ#erq, P /sü3ari id.) | ? unk csir ’yksinkertaisen saranan tappi’
tai ? < baltt, vrt. liett s|πanaras ’säppi, haka; sarana’, sπanarYys ’nivel’ (lainattaessa tässä tapauksessa
n:n ja r:n metateesi).
MUSz 1873–81 330 (sm ~ perm sekä vog sirkqp, unk sark ’sarana’), VW 1 1874 183 (samoin), Setälä 1902–03 FUF 2 241
(sm ~ votj syrj (> ostj)), Fokos 1959 NyK 61 56 (unk csir ~ votj
syrj, vog sirkip, ostj; sm ei tähän), Ruoppila 1967 KalKansank
163 (ka harv., vrt. sakara), SKES 1969 973 (sm > ka; ? ~ votj
syrj (> ostj)), FUV2 1977 126 (sm ~ votj syrj, unk csir), UEW
1988 30 (sm ? ~ votj syrj unk), Hahmo 1994 Grundlexem 132–
33 (samoin), Liukkonen 1999 SUST 235 127–28 (< baltt).

sarapuu (Martti n. 1580; Kustavi) ’pähkinäpuu;
(vanh. sanak. myös) saarni / Hasel; Esche’, sarapisto
(Raam 1642), saravisto ’pähkinämetsä’, sarava (lorussa) ’jk puu’ ~ vi sarapuu, murt. sarakas, sarap(as) ’pähkinäpuu’ | li tar®ab id.

sarastaa (Eurén 1860; JuslLis sarastos; melko yl.)
’dämmern (am Morgen), hell(er) werden’, (päivän)
sarana (Lönnr 1880; paik. EPohjanm) ’sarastus, kajo’ ~ vi särada ’loistaa, säihkyä’, rinn. murt. sõrada,
sarada id.
? = lpKo Vc3u?3o´rr¥ıjed ’valjeta, seestyä (taivas)’.
Mahd. deskr. alkuperää, mihin etu- ja takavokaalin vaihtelu viittaa; huom. myös vi säre ’loistava,
kirkas’, jota on verrattu lp sanaan N Vs∞ærrâd (Lu)
’loistava, kirkas (taivas, sää)’ (lp ?? < ksm *säredä).
VW 1 1874 190 (sm ~ vi lpN), Mikkola 1894 SUST 8 115–16
(? < ven), Kalima 1952 SlS 157 (< ven), Joki 1968 SUST 145
104–09 (deskr., ? ~ lpKo, lpN vanha laina?), SKES 1969 973–
74 (samoin), Plöger 1973 RL 323 (ei < ven).

sardiini ’Välimeren sillilaji, Clupea pilchardus;
(pikku)kalasäilyke / Sardine; Fischkonserve’
< nr sardin << ransk sardine < ital sardina id.,
joka pohjautuu lat sanaan sardus ’sardinialainen’;
samasta alkulähteestä myös sm sardelli (Lönnr
1880) ’Engraulis encrasicholus’ << ital sardella demin. sanasta sarda = lat sardus.
Hellquist 1939 SEO 888 (ruots << ital).

sarja (Jusl 1745; yl.) ’Reihe, Serie’, murt. (mon.
sarjat; PSm) ’liisteistä t. päreistä tehty levy, reen laidat (Schr 1637 ’selkänoja’) t. pohjalevy, maitopytyn
kansi’ ~ ink sarja ’kanan yhteen jaksoon munima
määrä munia’ | ka sarja ’id.; lapsisarja, -katras; liisteistä tehty reen irtopohja, ritilä; sarja munia’ | ly
sard'((e) ’reen liistepohja; sarja (kanan) munia’ | ve
sard'am ’sarja (kanan) munia’ | va sarj(e ’id.;
mesikenno’ | vi sari (g. sarja) ’sarja; terttu, kimppu;
viljaseula’ (sm > lpN sar |ja ’reen, lohipadon
liisteet’)
= votj /sur{i ’salko, orsi (kanoille, pyykille, pellaville)’ | syrj /sor id. (> ostjE Vsur, P /sur ’orsi (esim.
vaatteiden ripustamista varten); kattoparru’, vogP
/sur ’salko, tanko’).
Ganander 1787 NFL 3 17 (sm ~ vi), Wichmann 1901 WotjChr
106 (sm ~ votj syrj), Kalima 1915 OLR 214 (+ ly va; ims > ven
murt.), Lagercrantz 1939 LpWsch 761 (lp < sm), Toivonen Vir
1949 42 (+ ka; mahd. ~ votj syrj), SKES 1969 974–75 (+ ve,
ostj sur ’lauma, joukko’; syrj > ostj vog /sur), Häkkinen 1987
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ES 268–69, UEW 1988 770–71 (ostj sur ei tähän), Sammallahti 1988 UrLang 553 (sm ~ votj syrj).

sarka), Koivulehto 1977 FUF 42 146 (samaa germ alkuperää
kuin saura, ks. sauramo).

sarka (Agr; yl.) ’peltokaistale, metsäpalsta; tiivis,
vanutettu villakangas / Ackerstreifen, Waldparzelle;
grober Wollstoff, Loden’, murt. myös ’tuohinauha
(paik. savmurt.); tietyn levyinen kaistale kangasta,
kankaan leveys (paik. EPohjanm)’, johd. sarake
’peltosarka, kyntämättä jäänyt kaista peltoa (paik.
KarjKann); palsta (paperissa, tilikirjassa jne.; uud.)’,
sarkain ’tabulaattori (kirjoituskoneessa)’ ~ ink sarka
’peltosarka; villakangas’ | ka sarka ’(tuohi)suikale;
peltosarka; villakangas’ | ly sarg ’kaistale, suikale,
nauha; (kotikutoinen) sarkakangas’, sargahi7ne
’villainen’ | ve sarg ’(tuohi-, niini)suikale;
peltosarka’ | va sarka ’peltosarka’ | ? vi murt. sarg:
(iness.) sargas ’yhtenä kappaleena’ (ims > lpN
sar |ge (E U Lu In Ko Kld T) ’poron korvamerkki,
leikkaus (E U Lu N); sarkakangas (N In Ko Kld T)’,
N sarga (Lu) ’metsä- t. maapalsta’)
= lpN suor |ge (E Lu) ’oksa, haara, sakara;
kahden oksan t. haaran väli’ || samJr t®arka ’(puun,
tien) haara’ | Jn uden-ago ’käsi’ | slk tolka ’haara’.
— Vrt. saara (s. v. sahra), särkeä.

sarvi (Agr; yl.) ’Horn, (Pl.) Geweih; Griff’, johd.
sarvekas, sarveton; sarvena (JuslP sarvenno, sarvenna; laajalti itämurt.; rinn. sarven, sarventa, sarvento)
’lonkka, lonkkaluu(n kärki), lantio’, sarveis(aine),
sarveistua, yhd. sarvijaakko ’eräs kovakuoriainen’, sarvipää; imetyssarvi, ruutisarvi ~ ink sarvi
’sarvi; kädensija’ | ka sarvi id., sarvena, sarvana
’lonkka; lonkkakyhmy’ | ly ve sa\rv | va sarvi ’sarvi’ |
vi sarv ’sarvi; kädensija, kahva’ | li s5ora ’sarvi; kahva; kärki’
= lp Vcoar |ve ’sarvi’ | mdE /suro, M /sura | tVser Vsur |
votj syrj /sur id. | vogI /s5orp, Vs5orqp, s5orp, L Vs5orp, P
s5orpi ’porohirvas’ | ostjE tƒ#erpq, P /s3arp¥ı id. | unk
szarv ’sarvi’, szaru ’sarveisaine’, szarvas ’(saksan-)
hirvi’ (sm runokielen sarvas ’hirvi’ on kirjall. laina
tästä unk sanasta)
< arj (k-arj */sØrva- t. k-ir */sraw-, */sårw-), vrt. av
sr5u, srv®a- ’sarvi, kynsi’, pers sur5u(n) ’sarvi’, lat cervus ’saksanhirvi’, mpr sirwis ’metsäkauris’ (samaa
alkuperää on myös hirvi, ks. tätä).

Ahlqvist 1856 WotGr 150 (sm ~ va), Qvigstad 1881 Beiträge
105 (lp sar |ge ’kangas’ ~ sm), Mikkola 1894 SUST 8 164 (+
ka), Kalima 1915 OLR 214 (ven sárga ’villakangas’ < sm ka),
Kettunen 1922 LVeHA 1 9 (+ ve), T. I. Itkonen 1928 SUST 58
54 (lpN sar |ge ’leikkaus’ ~ sm sarka ’suikale’), Valonen 1952
KA 9 12–14 (sm (tuohi)sarka ~ ka ly ve; > ven), Saareste 1953
Suomi 106:3 27 (sm ~ vi murt.), SKES 1969 975–76, Sammallahti 1979 FUF 43 35, Sammallahti 1988 UrLang 540 (sm ~ lp
sam).

sarkka (JuslP, Gan 1787; paik. Laat- ja PKarj Kain)
’pikari, ryyppylasi / (Schnaps)glas’, rinn. sarkku
(paik. loun- ja hämmurt.) ’pikari; pieni mitta-astia’
< ven Vcárka ’pikari, ryyppylasi; pieni mitta’ (demin. s:sta Vcára ’lasi’), josta myös esim. > ink ka
tVsarkka ’ryyppylasi, pikari’, vi sarka ’viinapikari,
(viina)mitta’, lpN cær |ke (In Ko Kld T) ’pikari’.
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 96
(sm < ven), Ahlqvist 1871 KO 127, Qvigstad 1881 Beiträge 110
(lp sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 176 (+ ka vi < ven),
Kalima 1952 SlS 157, SKES 1969 976, Plöger 1973 RL 175.

Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Sajnovics 1770 DemH 39 (+ vi
lp), Hager 1793 Neue Beweise 107 (+ ka md syrj), Gyarmathi
1799 Aff 272 (+ votj), Castrén 1845 EGTsch 72 (+ tVser), Sjögren 1849 MélR 1 36 (+ li), Diefenbach 1851 VWGoth 2 539
(~ ieur), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), Europaeus 1868 Suomi 2:7 97–98 (< ieur),
MUSz 1873–81 282, Tomaschek 1889 SbAW 117 13 (< ir),
Thomsen 1890 BFB 225 (+ vog), Munkácsi 1901 ÁKE 558–
59, Paasonen 1903 s-laute 39 (+ ostj), Jacobsohn 1922 AuU
197, E. Itkonen 1953–54 FUF 31 163 (vokaalisuhteista), FUV
1955 136, SKES 1969 977–78 (+ ly), Joki 1973 SUST 151
311, 363–64, TESz 3 1976 685, FUV2 1977 147, MSzFE 1978
571–72, UEW 1988 486–87, Sammallahti 1988 UrLang 549,
EWUng 1995 1398–99.

sassiin (uud., yl. muualla paitsi Verml Ink Peräp
Länsip) ’heti paikalla / sofort’, paik. murt. myös sassisti, sassia id.
< ven sejVcás, (puhek.) V∆sV∆sas ’nyt, heti paikalla,
juuri nyt’.
SKES 1969 978 (sm < ven), Plöger 1973 RL 175–76.

sarpa (Gan 1787; KPohjanm ja ymp.) ’kaisla / Simse’, sarpio ’Alisma (kosteikkokasvi)’, sarva (paik.
EPohjanm) ’kaisla’.
Todennäk. samaa germ-peräiseksi arveltua sanuetta kuin s. v. sauramo main. sanat.

sasu (Renv 1826; paik. VarsSm) ’poski, poskipää /
Wange, Backenknochen’, yhd. sasupää (Raam 1642;
VarsSm Satak EPohjanm) ’poskipää’ ~ ka sasu(s)peä ’poskipää; silmänalus’ | ve sazopäd ’poskipäät’ |
vi murt. sasu ’poski, poskipää, ohimo’.
Mahd. s. v. säsy main. sanojen takavok. variantti.

VW 1 1874 181 (~ sara), Toivonen Vir 1937 141–42 (?? ~ tVser
unk), SKES 1969 976 (s. v. sarka; sarva ’liuska, suikale’ ? ~

Hakulinen 1933 StF 1:2 150–51 (sm ~ vi; = sasu, säsy ’luuydin’), SKES 1969 978–79 (+ ka ve; sama sana kuin säsy).
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sata (Agr; yl.) ’100’, yhd. satakieli, sataluku, vuosisata, johd. satanen, satainen (yhd. vuosis.),
satiainen (ks. tätä), sadas ~ ink ka sata | ly ve sada |
va sata | vi sada | li sad®a ’100’
= lp Vcuotte, Vcuo∞de ’100’ | mdE /sado, M /sada |
tVserL Vsüdq, I Vsüdö | votj /su | syrj /so | vogE Vs(5et, I Vs®at, L
Vs5(et, P s®at | ostjI P sat, E sot | unk száz id.
< arj */sata-, vrt. m-int /satá-m, av satqm (ieur
*Dkømtó-m, vrt. lat centum) ’100’. Sanat voivat olla eri
sgr kieliin osittain erikseenkin lainattuja; arj
lainalähde vaikuttaa sgr kantakieltä nuoremmalta.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Strahlenberg 1730
NOstT liite (+ syrj vog unk), Fischer 1747 VocSib 173 (+ md
tVser ostj), Fischer 1768 SibGesch 133 (+ votj; ir alkuperää),
Sajnovics 1770 DemT 92 (lp ~ unk), Gyarmathi 1799 Aff 289
(+ ka; ~ ir), Sjögren 1821 GS 1 26 (sm ~ ven m-int), Europaeus
1853 Räkneorden 29, 34 (sgr ~ m-int), Ahlqvist 1863 Suomi
2:1 42 (sgr < m-int), Hunfalvy 1864 NyK 3 21 (+ li), Thomsen
1869 GSI 3 (sgr < arj (tai baltt-sl), elleivät erill. lainoja), Setälä
1896 NyK 26 405 (+ ve va), Munkácsi 1901 ÁKE 559–62 (sgr
< arj), FUV 1955 136, Pokorny 1959 IEW 192, SKES 1969
979 (+ ly; sgr < arj), *Joki 1973 SUST 151 29–235 (paikoin;
tutkimushistoriaa), 311 (sgr < arj t. k-ir), Burrow 1976 Kratylos
21 61 (< k-arj), TESz 3 1976 690, FUV2 1977 147, MSzFE
1978 573, *Koivulehto 1983 SUST 185 151–52 (lainalähde
nuorempi kuin levikki antaisi olettaa), Häkkinen 1987 ES 269
(mahd. myöhään eri kieliin levinnyt sana), Sammallahti 1988
UrLang 549, UEW 1988 467, Honti 1993 Grundzahlwörter
124–25, EWUng 1995 1401.

sataa (Agr; yl.) ’regnen, schneien’, paik. murt. lisäksi ’putoilla, katkeilla (niidet); antaa satoa (pelto,
vilja)’, johd. sadella, sade, (ks. erikseen) sadatella,
sadin, sato, satu; ks. myös satama ~ ink satt®a ’sataa
(vettä, lunta)’, sae ’sade’, vihmasae ’vesisade’ | ka
satoa ’sataa (vettä t. lunta)’, saje(h) ’vesisade’ | va
sat®a ’sataa (vettä, lunta); pudota’, sa(e ’sade’ | vi
sadada (prs. sajab) ’sataa; pudota’ | li saCddq ’pudota; sataa’
joko = lp Vcuoccet ’osua, sattua; sataa (lunta;
lpE)’
tai = lpLu tj®at5et ’sadella hiljakseen (vettä, lunta)’
|| samJr s®a\ro ’sade’ | Jn s®are | T soruan, soruo | slk
sarqn | Km surnu | Kb suruno | M sirru | Taigi Vsirru |
Krg sjuru id.
Ganander 1787 NFL 3 7 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845 182
(sm ~ samJr), Sjögren 1849 MélR 1 229–30 (+ li), Ahlqvist
1856 WotGr 149 (+ va), Setälä 1902–03 FUF 2 222 (sm vi ~ lp
Vcuoccet sekä syntymistä merkitseviä sanoja etäsukuk.), Toivonen 1928 FUF 19 87–88 (nämä kuuluvat vain sato sanan yhteyteen), Ravila 1938 FUF 25 19 (sm ei ~ etäsukuk.), SKES 1969
979–80 (sm ~ va vi li, ? lp Vcuoccet, tuskin Lu tj®at5et), Janhunen
1981 SUSA 77:9 3 (ims, lp tj®at5et ~ sam), Sammallahti 1988
UrLang 540 (samoin), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 50 (<
ieur *Dkad- ’pudota’).

satama (Agr; melko yl., osin kirjak. vaikutusta) ’Hafen’, yhd. tuonti-, vientisatama, satamakaupunki ~
ink satt®ama ’(veneen, laivan) maihinnousupaikka,
satama’ | vi sadam ’satama; ranta’ | li sad®am
’satama’ (vi li > latv sadums, sedums ’merenlahti,
pieni satama’)
todennäk. < germ *staSa-, vrt. goot staSs ’ranta,
paikka’, saks Gestade ’ranta(ma)’, tansk murt. stade
’veneiden maihinnousupaikka’, mr stadh, nr murt.
stad ’meren-, järven- t. joenranta’ (samaa sanuetta
kuin nr stad, ns Stadt ’kaupunki’ jne.). Sanaa on
myös pidetty v:n sataa (alk. ’pudota, laskea’)
johdoksena, mitä tukisi synonyymi valkama (mikäli
tämä on johd. vanhasta ’laskeutua, astua, lähteä
liikkeelle’ -merkityksisestä v:stä, ks. valkama).
Lainausta taas puoltaa se, että suuri osa ims
merenkulkusanastoa on germ lainoja ja satama on
nimenomaan Itämeren rannalla puhuttavien ims
kielten sana.
Ganander 1787 NFL 3 18a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 302 (< germ, vrt. goot staths), Ahlqvist 1871 KO 147
(♦ sataa), Thomsen 1890 BFB 278 (sm ~ vi li; > latv), Hakulinen 1938 Hyvä Tuomas 155 (♦ sataa), SKES 1969 980 (+ ka
(luult. < sm); ♦ sataa), *Nikkilä 1988 Suomi 143 153–58 (< kgerm *staSa-), *Nuutinen Vir 1989 37–45 (samoin), LexGermLw 1 1991 XX (kgerm st- ~ sm s-).

satiainen (Jusl 1745; melko yl., ei Karj Ink lounmurt.) ’Phthirius pubis / Filzlaus’, rinn. satikka
(paik. Karj Ink), satik(k)ainen (Karj, osin Savo), satinkainen (paik. VarsSm) ~ ink satikkain, satƒikas
’satiainen’ | ka satikka(ine), P satijaine id. | ly satƒik
(mon. satƒik(k)ad) | vi satikas id.
Johd:ia sanasta sata, vrt. yhd. satajalka(inen)
(Schr 1637), vi sadajalgne, li sad®a-jalgi ’satiainen;
tuhatjalkainen’.
Juslenius 1745 SSC 330 (♦ sata), Nieminen 1934 FUF 22 34
(samoin), SKES 1969 980 (sm ~ ka ly; vrt. satajalka ~ vi li).

satiini (1798 satijni tröijy; paik. murt. rinn. satinki)
’silkkimäinen kangas / Satin’
< nr satin ’satiini’ < saks < ransk satin < ital setino id. < lat seta ’silkki; jouhi’.
TS 8 1916 849 (sm << ransk), Hellquist 1939 SEO 889 (ruots
sanasta), SKES 1969 980.

sato (1700; yl.) ’Ernteertrag’, yhd. sulkasato, siipisato, tähän myös salollaan (KaakkHäme ESavo KSm
ja ymp., rinn. paik. saollaan) ’herkästi irtoavassa
vaiheessa (tuohi)’, johd. satoisa (Jusl 1745) ~ ink
sato, vihmasato ’sade’ | kaP sato ’sulkasato; sulkasa-

134 (taiton koevedos)
toinen lintu’ | va (Tsv) sato ’rankkasade’ | vi sadu (g.
saju, murt. sao) ’sade’ | li saCd (mon. sad5ud) id.
Johd. v:stä sataa (merk. alk. ’pudota’), ks. tätä.
VW 1 1874 173 (sm ~ vi; ♦ sataa), Setälä 1902–03 FUF 2 222
(alk. ’syntyä’; sgr sana), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 57 (siipisato ~ lpIn Vcuoccad ’tulla siipisatoon’), Toivonen 1928 FUF
19 87–88 (sato ’vuodentulo’ sgr alkuperää ja eri sana kuin sataa), Kettunen 1938 LivW 351 (sm ~ vi li), Ravila 1938 FUF
25 19 (ei sgr alkuperää), Valonen Vir 1946 226–30 (tuohitermistä), SKES 1969 981 (+ ka va; ♦ sataa), Liukkonen 1999
SUST 235 129 (< baltt, vrt. liett. statà, stãtas, latv stats (merk.
mon:ssa) ’viljakekojen rivi (pellolla)’).

satsi (Gan 1788; laajalti murt.) ’annos, erä; määrä /
Portion, Satz, Dosis; Menge’
< nr sats id. < ns Satz ’sarja, kerta; panos, erä’
v:stä setzen ’panna, asettaa’. — Sm satsata ’panostaa (rahaa, aikaa, työtä, ajatuksia jhk)’ < nr satsa
id. (ruots omapohjainen johd. s:sta sats).
Hellquist 1939 SEO 889 (ruots sanasta), Turunen 1959 ISÄH
116 (sm < nr), SKES 1969 981.

sattua (Agr; yl.) ’osua; koskettaa; tehdä kipeää; tapahtua / treffen; (an)rühren; weh tun; geschehen’,
johd. satuttaa, satunnainen, sattuva, sattumus, sattuma ’(tahaton) tapahtuma; osuma, (sot.-slangista:) liha- t. muu kiinteä pala liemessä’, sattumoisin, sattumalta; satattaa (paik. Karj) ’satuttaa’ ~ ink sattua
’osua, sattua; tehdä kipeää’, satutt®a ’satuttaa’ | ka
sattuo ’osua, sattua, koskea; sopia; tapahtua’,
sattavuo ’satuttaa itsensä’, satattoa ’satuttaa,
loukata’ | ly satattada ’satuttaa’, sattazetta (refl.taiv.) ’satuttaa itsensä’ | ve satatada, satutada
’satuttaa’, sattaks(e, satataz(e (refl.-taiv.) ’satuttaa
itsensä’ | va (Tsv) sattua ’reagoida voimakkaasti;
sattua, tapahtua, osua; päätyä’ | vi sattuda ’joutua,
tulla; osua, sattua’, satutada ’osuttaa, aiheuttaa,
panna sattumaan’ (sm > lpN sat |tut (In) ’sattua
(tulemaan)’)
= mdE satoms, M satqms ’riittää; tulla (osaksi)
jklle; tavoittaa, saada kiinni; saada aikaan’; tätä on
pidetty myös kausat.-johd:na v:n saada vastineesta
mdE sams, M sajqms ’tulla, saapua; tulla jksk; saada
kiinni, saavuttaa, osua’ (vrt. myös saattaa). — Sm
sattua ims ja md vastineineen voisi kyllä merk:nsä
puolesta kuulua ikivanhana johd:na v:n saada
yhteyteen; toisaalta yhtymäkohtia on myös v:iin
sataa johdoksineen (ks. näitä, esim. satu ’sattumus’
< »putoaminen»).
Ganander 1787 NFL 3 19 (sm ~ vi), Boller 1856 SbAW 19 275
(sm sattua ♦ saada), MUSz 1873–81 275–76 (saa-vartalon
johd:ia sm vi sattu-, md satoms), Setälä 1902–03 FUF 2 223,

248 (sm ~ lp Vcuoccet, tVser tVsutVsam ’lyödä’), Toivonen 1928
FUF 19 92 (~ md satoms), Hakulinen 1954 Hiukan sanasto-oppia 5 (+ ka satattoa ’loukata’), Saukkonen 1965 SUST 137 94–
96 (+ ly), SKES 1969 981 (+ ve va; sm > lp), Häkkinen 1987
ES 269, UEW 1988 754 (sm vi ? ~ md).

satu (Wallenius 1706, nykymerk. varsinaisesti Gan
1784 kirjan nimessä »Uudempia uloswalituita satuja»; melko yl.) ’Märchen, Geschichte’, merk. murt.
myös ’sattumus, tapaus; valhe; (vanh. kirjak.) oikeustapaus’, johd. satumainen, satuilla ’kertoa juttuja;
valehdella’ ~ (sm >) ka (run.) satu ’tapahtuma, sattumus’.
Arveltu johd:ksi v:stä sataa ’pudota’ (merk.-paralleelina esim. saks Fall ’tapaus’, johd. v:stä fallen
’pudota’, jossa merk:ltään vastaavana mallina latinan
casus, johd. v:stä cadere). Ks. myös sattua.
Genetz 1896 Sgr ∞d 8–9 (♦ sataa), *Hakulinen 1955 KV 35 97–
104 (samoin), SKES 1969 982.

satula (Martti n. 1580; melko yl.) ’Sattel’, johd. satuloida (Agr impf. satuloitzi) ~ ink satt5ula ’satula;
setolkan tapainen valjaslaite’ | ka satula ’satula’, satuloija | ly saduli | ve sadul | va satula | vi sadul | li
saCddql, saCdlqz, säCdlq ’satula’
< germ (ksk) *sa∞dula-, vrt. mn sPo“ull, mr saSul
(nr sadel), kas sadel, ns Sattel ’satula’.
Ganander 1787 NFL 3 19 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 161
(sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 224 (< germ), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 103 (+
ve), Thomsen 1869 GSI 147 (+ li; < germ), Karsten 1944 FmS
10 501 (sm ka vi li < mr), SKES 1969 982 (+ ly; < sk t. germ),
Koivulehto Vir 1979 289, LexGermLw 1 1991 XX.

sauhu ks. savu.
saukko (Schr 1637 saukoi; yl. et. länsimurt.) ’Lutra
lutra / Fischotter’.
Todennäk. samaa alkuperää kuin saarva (ks. tätä,
kantana joko *saga-, jolloin mahd. vastine myös lp
Vcæwres ’saukko’, tai sapa ’häntä’, ks. tätä).
Mägiste 1928 Demin 106 (< *sabukkoi), Toivonen Vir 1951
315–16 (saukko ~ saarva < *saga-), Saukkonen Vir 1959 476–
77 (saukko, saarva ♦ sapa), SKES 1969 939–40 (s. v. saarva),
982 (♦ *saga-; ? ~ lp), Turunen 1982 SUST 181 312 (saukko,
saarva ♦ sapa).

sauma (Schr 1637; yl., ei Verml Ink) ’(tav. ommeltu) liitoskohta / Naht, Fuge’, johd. saumaton, saumata, saumuri (sm > vi koillmurt. saum ’(venelautojen)
sauma’)
< ksk *saum, vrt. mn saumr ’sauma’, nr söm
’sauma, ommel’.
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Diefenbach 1851 VWGoth 2 218 (sm ~ germ), Thomsen 1869
GSI 147 (sm < germ), Ahlqvist 1871 KO 89, Karsten 1944
FmS 10 502, 626 (< ksk), SKES 1969 982–83 (sm < sk; sm ? >
kaP vi murt., sk myös > lp).

sauna (Agr; yl.) ’Sauna’, johd. saunoa, saunottaa;
sauna(ja)iset (paik. savmurt.) ’lapsenkatsojaiset;
rotinat’, yhd. selkäsauna; saunakukka (Gan 1787
saunakukkainen) l. saunio (Lönnr 1860) ’Tripleurospermum
(peltosaunio),
Matricaria
(tuoksusaunio)’ ~ ink sauna ’sauna; selkäsauna’ | ka
(harv., < sm) sauna ’sauna’ | va sauna id. | vi saun, E
sann ’id., mökki’ | li s5ona, (Sal) s®an ’sauna’
= lpN suow |dnje (E Pi In) ’lumeen kaivettu kuoppa, riekonkieppi’ (lpN saw |dnje (In Ko Kld) ’sauna’
< sm).
Ganander 1787 NFL 3 20 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 253
(sm ~ lpIn sävne), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va), Ahlqvist
1871 KO 96 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 105 (lp saw |dnje <
sm), E. Itkonen 1956 StF 12 16 (~ lpN suow |nje), SKES 1969
983 (+ ka (< sm)).

saura (Jusl 1745; Pohjanm Länsip Ruija, paik. Kain
Peräp) ’pitkänomainen heinäsuova, pieles /
länglicher Heuhaufen, -schober’, saapra (paik.
Laat- ja PKarj) id., sapra (paik. PKarj), sapro
(PSavo) ’pieleksessä oleva seiväs’ ~ ka soapra
’heinäpieles’ | ly suabr((e) | ve sabr ’heinäsuova’
< vkgerm *stawra-, vrt. mn staurr ’(maahan pistetty) paalu, (aidan yms.) tukiseiväs’, nn staur ’seiväs, heinäseiväs, haasian tukipuu’, nr stör id. — Samasta sk lähteestä nuorempi laina on lpN staw |ra
’seiväs, suovan tukipuu; suova’, kun taas lpN murt.
sawra ’heinäsuova’ < sm saura.
Sjögren 1828 GS 1 254 (ka ~ syrj sabri ’heinäsuova’), Ahlqvist
1859 Anteckn 103 (sm ~ ve), Rapola Vir 1924 9 (+ ly), Uotila
1933 SUST 65 301 (ims > syrj > vog), SKES 1969 983 (lpN
murt. sawra < sm), *Koivulehto Vir 1979 279–84 (ims <
vkgerm), Hofstra 1985 OsFiGerm 163.

sauramo (Lönnr 1860; murt. harv.) ’Anthemis /
(Hunds-, Färber)kamille’, rinn. saurama, saurakeltano, suorama (Gan 1787, suorama(a)n-, 1803 souramaankukkainen).
Alkuperä epäselvä. Voi olla samaa alkuperää
kuin saura (HWegelius 1778; paik. EKPohjanm)
’vehka’, jota on arveltu germ (sk) lainaksi, vrt. nn
murt. saur ’eräs suokasvi, Scirpus t. Junctus’.
Mägiste 1928 Demin 106 (? vrt. saarva), Vilkuna Vir 1939
139–41 (saura ’kalla’ < sk, mahd. samaa alkuperää myös sauramo), SKES 1969 983 (saura2 ’kalla’ < sk).

sauva (Agr; yl.) ’Stab’, yhd. suksi-, kainalo-, paimensauva, johd. sauvoa, sauvoin ~ ink sauvva ’heittomaila (»linnapelissä»)’ | ka sauva ’sauva, keppi’,
sauvuo ’sauvoa (venettä)’, sauvoin ’sauvoin; tarvoin’
| ly sauv ’tukipuu, sauva’, savoim ’sauvoin’ | ve sav(eim ’(veneen) sauvoin’ | va (Tsv) savv(e ’maila
(»linnapelissä»)’ | vi sau ’sauva, keppi’ | li sov®a
’seiväs, sauva’
= lpN Vcaw |gne (Pi In Ko Kld T) ’turvekammin
katon tukipuu’ | vogP suw ’sauva’ | ostjI sog, E s#ew
id., P suw ’poronajoseiväs’.
Ganander 1787 NFL 3 20a (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 95 (+
ostj), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 388 (+ vog), Ahlqvist 1871
KO 114 (+ li), Paasonen 1903 s-laute 136 (~ vi vog ostj), E.
Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 69 (+ ka), E. Itkonen Vir 1937
302 (+ lp Vcaw |gne), FUV 1955 112, SKES 1969 984 (+ ly ve
va), FUV2 1977 126, DEWOS 1984 1306, UEW 1988 468–69.

savanni (kirjak.) ’trooppinen ruohotasanko / Savanne’
< ruots savann (aik. myös savanna), saks Savanne, ransk savane id. < esp sabana, alk. çavána Karibian alueen intiaanikielistä.
TS 8 1916 863 (< esp), SAOB 24 1965 S 1257, Corominas
1976 DECast 4 98.

saverikko (Gan 1787; I- ja PSm) ’vitsalenkki t.
koukku, jolla aisa kiinnitetään reen jalakseen /
Rutenring od. Haken zur Befestigung der Deichsel
an der Kufe des Pferdeschlittens’, rinn. savirikko
(Jusl 1745; paik. PSm KPohjanm), saverkka
(paik. LaatKarj InkVi), saverikka (LaatKarj) id. ~
ink saverkat (mon.) | ka saverkka | ly zaverk(k(e) | ve
zavertk id.
< ven zavjórtka, murt. zavérka id. — Erill. lainoja.
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Akiander Suomi 1845
366 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), Kujola
1944 LyS 419 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 157, SKES 1969
985 (+ ka), Plöger 1973 RL 242, Vahros 1974 Sananj 16 164
(< ven murt.).

savi (Agr; yl.) ’Ton, Lehm’, yhd. saviheinä (Gan
1787), savimaa (Alm 1727), savenvalaja (Agr),
johd. savinen, savettua, saveta ~ ink ka ly ve savi |
va savvi | vi savi (g. savi), sau (g. saue) | li säCuv,
säCv ’savi’ (sm ka > lpLu savi, In saauva (Ko Kld)
’savi’)
= mdE /sovo7n, M /soväqn7 ’savi’ | tVser Vsun id. | syrj /sun
’sininen savi’, /sun-/soj ’musta, kova savi’ (myös /soj
’savi’) | vogE sowDl ’maa’, E soDl, L s5oDl, P /suDl ’savi’ |
ostjI s3ag{i, E s3awq, P s3ow¥ı ’savi (I P), liejuinen upot-
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tava paikka (E)’. — Ural kielissä on toinenkin äänt.
läheinen sanue, johon em. syrj /soj sanan lisäksi kuuluvat lpKld Vc5uj#e (T) ’savi’, votj /suj, slk sJü, samKb se
id.
Ganander 1787 NFL 3 20a (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (+
md; votj /suj, syrj /soj), Sjögren 1849 MélR 1 198 (+ li), Lindström Suomi 1852 82, 86 (+ Kb), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6
425 (+ tVser), VW 2 1876 109–10 (+ vog), Halász 1893 NyK 23
277 (+ lpKo savv, slk (lisäksi samJr sead, T satu)), Setälä
1902–03 FUF 2 259 (+ syrj /sun, ostj), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 57 (sm ~ lpKld; lpKo savv < sm), Äimä 1919 SUST 45
161 (+ ka), *Toivonen 1949–51 FUF 30 354–55 (3 sanaa: 1.
md tVser, syrj /sun; 2. sm vog ostj ? slk; 3. lp votj syrj), FUV
1955 112 (sm ? ~ vog ostj), SKES 1969 985 (+ ly; epävarmoja
vastineita md tVser syrj vog ostj slk; toista sanuetta lpKld votj
syrj), FUV2 1977 126, DEWOS 1984 1312, UEW 1988 468
(sm ~ vi md tVser syrj vog ostj), 483 (lpKld ~ votj syrj slk Kb).

savita (Lönnr 1880) ’keritä (lampaita); vatvoa (villoja; Kal); kuopia (kana; InkVi) / (Schafe) scheren;
(Wolle) walken; scharren (Huhn)’, savitsin (ei murt.)
’keritsimet (Lönnr); karstojen asemesta villan vatvomiseen käytetty jousilaite: karttajousi’ ~ ink savita
’kuopia (kana); valita, puhdistaa (viljaa, papuja)’,
savitsella ’kuopia (kana)’ | ka savita ’kartata villoja
karttajousella t. vitsalla; piestä’ | ly sabida (prs. sabitau) ’keritä (lammasta)’ | ve sabita (prs. sabitVseb)
’vatvoa villoja’, sabit®azhe ’kuoputtaa’ | va savitts®a
’kaapia, kuoputtaa (kana)’ | vi murt. savitseda, sabitseda id.
Turunen 1949 KalSk 268 (sm ~ ka ve), Vallinheimo 1956 KA
11 22, SKES 1969 985 (+ ly va vi; vrt. deskr. sanoihin savakka
’vikkelä’, savistaa ’mennä joutuisasti’), Koponen 1998 SUST
230 164–65 (deskr.-onomat. sana).

Savo (Pähkinäsaaren rauhankirjassa 1323 asussa Sawolax, kopioissa rinn. Sawalax, Sawelax) ’ostfinnische Landschaft’, johd. savolainen (hn. 1435), savakot ’savakkomurteita puhuva ent. Äyräpään kihlakunnan t. Inkerin väestö’.
Alkuaan sama kuin seudun vanhan emopitäjän
(nyk. Mikkelin seudun) nimi Savilahti. Se voi olla
s:n savi sisältävä maastonimi, mutta mahdollisena
on myös pidetty nimen kulkeutumista lännestä ja sen
liittymistä lounaissuomalaiseen nimeen Sauvo.
Ojansuu 1901 Suomi 3:19:1 228 (~ pn. Sauvo), TS 8 1916 879
(~ pn. Savilahti), Kettunen 1947 SbFAW 1946–47 111 (~ ven
hn. Sav(v)oi), Nissilä Vir 1954 255 (siirrynnäinen VarsSm:sta?), Lopmeri Vir 1960 14, Nissilä 1965 KLM 10 260,
SKES 1969 986, Pirinen 1988 SavH 1 269–72.

savotta (1857; itämurt. PSm) ’tukkityömaa (PKarj
PSavo Kain Peräp ja ymp.); tehdas (kaakkmurt.) /

Ort, von dem aus Wald- od. Flößarbeiten durchgeführt werden, eben diese Arbeiten; Fabrik’ (sm >
lpIn saavoot ’tukkityömaa’)
< ven zavód ’tehdas, ruukki, sahalaitos’ (samasta
myös > ink savota ’tehdas’, ka savota, zavoda ’id.,
sahalaitos, tukkityömaa’, ly zavod ’tehdas, saha’).
Ahlqvist Suomi 1857 96 (sm < ven), SKES 1969 986 (sm ka ly
< ven), Plöger 1973 RL 177, LpIn 3 1989 77 (lpIn < sm).

savu (Agr sauu, saw; yl.) ’Rauch’, rinn. murt. sauhu, sauvu, sau id., johd. savuta, savuttaa, savustaa,
savuke (uud.) ’tupakka’, yhd. savupirtti, savusauna,
savukala, -liha; lehmisavu, kytösavu, merisavu ~ ink
savvu ’savu’, savvuta ’savuta’ | ka savu, savuta | ly
ve savu ’savu’ | va savvu id., savvuta ’savuta’ | viE
sau (g. sau t. savvu) ’savu, auer’ | li soCu ’savu’, soCudq, soCutq ’savustaa’
= lp suovvâ ’savu’ | md suvtams, suftams ’savuttaa, savustaa’, M suvqdqms ’savuta, palaa huonosti’
(md sanat voivat kuulua myös sanan suv ’sumu’ yhteyteen, ks. sumu).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 441 (sm ~ lp), Porthan 1789 OS 4
142 (+ vi), Sjögren 1849 MélR 1 225 (+ li), Ahlqvist 1856
WotGr 150 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), VW 2
1876 121 (+ md), Paasonen 1903 s-laute 52 (sm ~ lp md), Saareste 1924 LVEM 19 (+ ka), SKES 1969 986–87 (+ ly), UEW
1988 754 (sm ~ vi lp md).

se1 (Agr; yl.) ’der, die, das; es; er, sie’, vart. sii- sijam. kuten siinä (olosija), siitä, siihen, ks. erikseen
siis; si- eräissä sijam. kuten sinä (ess.), sitä, siksi,
sillä (josta silloin), sille, siltä (rinn. adv. silti), sinne
(vrt. myös vanha terminat. sini(s) id.) ja johd:issa,
joista ks. siellä, sitten; yhd.-lähtöisiä sellainen, semmoinen, ks. erikseen sekä ~ ink se ’se, hän’ (taiv.muotoja): s‰ın ’siinä’, s‰ınt ’siitä’, sitä, siks | ka se ’se;
hän’: siinä, siitä; siih ’siihen’, sitä, siksi, sillä, sini
’siihen asti, niin kauan’, sinne | ly se (Vse, /se) ’se’:
/s‰ın ’siinä’, s‰ıt, /s‰ıd ’siitä’, sihi, s‰ıh(e ’siihen’, /sida,
/sikVs, sil, Vsilloi; Vsi7ni ’siihen saakka’, Vsi7n7ne | ve se ’se’:
s‰ıd, sid ’siellä, täällä; sitten’, sida, sikVs, siu ’sillä’,
siloi ’silloin’, si7ni ’siihen saakka’, sinna, si7n7ne ’sinne’ | va se, s5e ’se’: s‰ınä, s‰ıt(t)ä, sih5e(s5e) ’siihen’, sitä,
(Tsv) sissi ’siksi’, sellä, sillä ’sillä’, sinni ’siihen
asti’, sinne(g) | vi see ’se, tämä’: siin ’täällä, tässä’,
siit ’täältä, tästä’, seks ’siksi’, sel ’tällä, sillä’, seni
’tähän, siihen asti’, sinna ’sinne’ | li se ’se; tämä;
tuo’: s‰ın ’tässä, tuolla’, s‰ıd, s‰ıCd'q ’täältä, tästä; täällä,
tässä’, s‰ıeks ’jotta’, se7n, sennqz, se7ntVs ’niin kauan’,
s‰ın ’sinne’
= mdE /se, M /sä (vart. /sa-) ’se, tuo’, E /seks ’siksi’
| ? tVserL sedq, I sede ’tuo, tämä; se’ | ostjI tƒi, P /si ’tuo
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tuossa; heti, sitten’, I tƒit, P /s¥ıt ’tämä’ || samJn sed'eo
’se, tuo’ | T sete ’hän’, seten ’he’ | ? Km Vs5(e ’tuo’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm siinä ~ vi sihn), Ganander
1787 NFL 3 30a (sm ~ vi), Knorring 1833 Gamla Finland 52 (+
ka), Sjögren 1849 MélR 1 184 (+ li), Ahlqvist Suomi 1857 4 (+
md), Anderson 1879 Studien 36–39 (+ ve va tVser ostj), O. Donner 1881 SamFUgr 242 (samJn T ~ tVser), Setälä 1902–03 FUF
2 269 (sm ~ md tVser ostj), Paasonen 1903 s-laute 12, Paasonen
1917 Beiträge 142 (sgr ~ samJn T Km), Ojansuu 1922 Pron
123–25 (ims vartalovarianteista), Turunen 1946 SUST 89 216
(+ ly), SKES 1969 987–88, FUV2 1977 73, Sammallahti 1979
FUF 43 36, Janhunen 1981 SUSA 77:9 51, Häkkinen 1987 ES
270, 272–73, 280–82, UEW 1988 33.

se2 (Gan 1787; etup. E- ja ISm), seh (Jusl 1745) ’kas
(tässä)! ole hyvä! / da nimm! da bitte!’, myös
imperat. mon. 2. p. muodossa sekää, sehkää ’olkaa
hyvät, ottakaapas’, rinn. he, heh, mon. hekää id., vrt.
myös vi säh, sähke | li säh ’kas tässä’.
Onomat.-lähtöinen interjektio; tuskin samaa
alkuperää kuin pron. se, kuten aiemmin on oletettu;
samanlaista interj:ta se, seh käytetään myös eläinten
kutsumiseen t. hätistelyyn, vrt. tse(h) id.
Ojansuu Vir 1904 137–38 (sama kuin pron. se), Loorits 1929
EKeel 8 181 (vi < latv), Kettunen 1938 LivW 392 (sm ~ vi li),
SKES 1969 988 (pron.-lähtöisyys epävarma).

seepra (Lönnr 1880 seebra; kirjak.) ’Zebra’
< nr sebra (< ns Zebra) << esp cebra, port zebra,
vanh. (en)zebra, azebra, joka oli jo 1100-luvulla
katalaanissa ja port:ssa merk:ssä ’villiaasi’ ja
portugalilaisten
merenkulkijoiden
välittämänä
kulkeutui Afrikkaan seepran nimitykseksi.

< ruots, vrt. vur säjare, nr murt. säijar ’kellon
osoitin’ < ns Zeiger id.; sm merk:n ’heiluri’ lienee
aiheuttanut äänt. läheinen samaa merkitsevä sana
heijari.
Renvall 1826 SSK 2 164 (sm < ruots), Wiklund 1915 MO 9 16
(sm < ruots < saks), SKES 1969 988–89.

seikka (1829; melko yl.) ’asia, juttu / Sache’, murt.
(Laat- ja PKarj, paik. muuallakin) myös ’pulma, ongelma’, vanh. kirjak. (1800-luv.) ’tapaus, sattumus’,
johd. seikkailla, seikkailu ~ ka Vseikka ’työ, touhu,
homma; keino, konsti; asianhaara, seikka; harmi, pula, pulma, vaikeus’, Vseikata ’toimia, puuhata’, Vseikkaillakseh ’hommailla jnk kanssa; soittaa suuta’,
Vseikkavuo ’mutkistua, vaikeutua; joutua vaikeuksiin;
ruveta riiaamaan’ | ly Vseikata ’hommata, toimittaa’.
Alk. karjalainen sana, joka on levinnyt sm:een
ilm. Kal:n vaikutuksesta; vi kirjak. seik ’asianhaara,
seikka’, seiklus ’seikkailu’ < sm.
Lönnrot 1880 SRS 2 517 (sm ~ nr sak, ns Sache ’asia’), Kalima
Vir 1946 129 (♦ sija), Rapola Vir 1953 241–55 (sm ~ ka; ~
seikko; merk. ’riuku, risukko’ > ’pula, vaikeus’), SKES 1969
989–90 (+ ly; vi < sm; suhde sanaan seikko epävarma), Häkkinen 1987 ES 270 (vrt. myös nr ns).

seikko (Jusl 1745; paik. LounSm), rinn. seiko (VarsSm), seikku ’pärepihti / Kienspanhalter’, seikka
(paik. hämmurt.) ’vapa, seiväs; yksittäinen viljan- t.
heinänkorsi (pellossa)’.
Mahd. deskr.-peräisiä sanoja, jotka voivat liittyä
sanoihin saikara, saikka ’vapa, riuku jne.’, ks. saitta.
Rapola Vir 1953 241–55, SKES 1969 989–90 (? ~ seikka).

Corominas 1976 DECast 1 744–45, EWD 1989 2008.

sees (: sekeen; Agr; Kaakk- ja PSm Pohjanm Verml
Ink) ’kirkas (taivas, sää) / klar (Himmel, Wetter)’,
rinn. sekeä (et. KSm ja ymp.) id., seies (Agr) ’id.;
selkeä juonne taivaanrannalla’, seestyä, seetä (: sekenee) ’kirkastua’, seesteinen, vrt. myös säes (JuslP;
paik. KaakkHäme), säe (: säkeen, Lönnr 1880) ’kirkas, sees’ ~ ka sies (g. sekehen) ’sees, seesteinen,
kirkas’, siestyö ’seljetä, seestyä’.
Alkuperä epäselvä; yhtymäkohtia on ainakin sanoihin selkeä, säen (: säkenet) ja säie, ks. näitä.
Ojansuu 1918 KAÄH 98 (ka), *Hakulinen Vir 1966 164–69
(sm ka < baltt), SKES 1969 988 (ei < baltt).

seijari (Renv 1826) ’kello (paik. murt.); kellon heiluri (KaakkSm, paik. KSm) / Uhr; Uhrpendel’, säijäri (Raam 1642; osin LounSm PHäme) ’(vanha, huono) kello’

seilata (Jusl 1745; etup. rannikko- ja kaakkmurt.),
seelata (PPohjanm) ’purjehtia / segeln’, seili
(laajalti murt.) ’purje’, seilissä ’humalassa’ (ink
seilata ’purjehtia’, seili ’purje’, vi seilata ’purjehtia’
luult. < sm)
< nr segla, murt. Sm seila ’purjehtia’, segel ’purje’.
Renvall 1826 SSK 2 164 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
502, SKES 1969 990 (vi mahd. < sm).

seimi1, seimiköysi (Eurén 1860; paik. Peräp, Enontekiö) ’veneen vetoköysi / Schleppseil eines Bootes’,
seimetä ’vetää venettä ylös virtaa t. koskea’
< lpKo sejm3a (Kld) id. (= lpN s‰ıbma (E U Pi Lu)
’ongensiiman perustin; juurista punottu köysi’) < sk,
vrt. mn sími, nn sime ’side, nuora, siima’; vrt. siima.
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Kalima 1913 RS 6 81 (sm ka < ven Vseima ’ankkuriköysi’), Kalima Vir 1946 131 (ven < sm ka < lp), Thörnqvist 1948 StLR
208 (ven < sm), SKES 1969 990 (sm ka < lp < sk).

seimi2 ’kaukalo’ ks. soimi.
seinä (Agr; yl.) ’Wand’, johd. seinämä, seinusta,
seinustaa ~ ink seinä ’seinä; loimilankamitta’ | ka
seinä ’seinä, muuri; aita; kangasmitta (5–8 arsinaa)’ |
ly Vsein, sein((e) ’seinä’ | ve s‰ın, sein (mon. -ad) ’seinä; kangasmitta’ | va seinä ’seinä’ | vi sein, E sain
’seinä; kangas- t. lankamitta’ | li s®aina ’seinä’ (sm >
lpN sæi |dne (Lu In Ko Kld) ’seinä’)
< baltt, vrt. liett síena, latv siena ’seinä’;
merk:een ’kangas- t. lankamitta’ vrt. myös ven stená
’seinä; kangasmitta’.
Ganander 1787 NFL 3 32 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 252
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 34 (+ li; < baltt; lp < sm),
Ahlqvist 1871 KO 97, Thomsen 1890 BFB 217 (+ ka; ims <
baltt, lp < sm), Nieminen 1933 FUF 22 40, Kalima 1936 BL
160, SKES 1969 990 (+ ly; < baltt), Suhonen Vir 1980 195,
Häkkinen 1987 ES 271.

seipi (: seiven t. seipin; Jusl 1745; PPohjanm Kain
Peräp Länsip, osin LounSm KPohjanm) ’säyneen sukuinen kala, Leuciscus leuciscus / Hasel, Häßling’ ~
vi teib (g. teivi), murt. myös teibis, teivik, taivikas
jne. id. | li teib (mon. teibqd), t5ebaz ’säynävä; pikkutuulenkala’ (sm > nr murt. Sm sejp ’seipi’, vi li >
latv teiba ’forelli’)
< baltt (? *staip-, *steip-), vrt. latv murt. stiepats,
stiepacis ’turpa (Leuciscus cephalus)’.
Thomsen 1890 BFB 281 (sm ~ vi li > latv teiba), Vendell 1895
PPOb 323 (sm > nr murt.), SKES 1969 990 (vrt. seiväs), Ariste
1981 EST 14 15–16 (ieur substraattisana), Nuutinen 1987
Fennistica 9 107–10 (sm vi li < baltt, vrt. latv stiepats).

seireeni ks. sireeni2.
seisoa (Agr; yl.), inf. myös seistä, (paik.) seista ’stehen’, johd. seisottaa, seisahtaa, seisauttaa, seisaus,
seisake ’pysäkki’, seisoalla(an), seisaalla(an), interj.
seis ~ ink seissa (prs. seison) ’seistä’ | ka seisuo id.,
seisattoa ’pysäyttää; panna pystyyn, rakentaa; antaa
seistä’ | ly VseiVzuda | ve s‰ıVsta, seiVsta | va s(eisa | vi seista (prs. seisan), E sais- ’seisoa’
= lp VcuoVz |zV ot ’seisoa; pysyä’ | ? md /stƒams ’nousta, ojentautua’ | ? tVserL sqnzem, I Vsi7ntƒ/sem ’istua; seisoa’, L sqnzäm, I Vsi7ntƒ/sam ’istuutua’ | ? syrj sid'/zn{i
’asettua jhk’ | vogE t5o7ntƒ/s-, I L tu7n/s- ’seisoa’, P t5u/st’asettaa (seisomaan)’ | ostjI l{i7ntƒ-, E tƒo7ntƒ-, P la/s- id.
Sanan äänneasussa on paljon horjuvuutta: alkumuoto

on mahd. ollut *san/ca-; osassa kieliä (lp md) on liudennus voinut vaikuttaa sanan sisältä sen alkuun
(jolloin s- > /s-, tVser vaihtelu s- ~ Vs- on joka
tapauksessa säännötön); 1. tavun takavokaaliin
viittaavat viE, lp, vog ja ostj, kun taas muiden osalta
olisi oletettava etuvokaalia (ims-lp vokaaliedustus
on sama kuin baltt lainasanoissa heinä, reikä, seinä,
seipi, seiväs).
Ganander 1787 NFL 3 32 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 139 (~
lp), Castrén 1849 Versuch 100 (+ ostj), Ahlqvist 1859 Anteckn
104 (+ ve), Wiedemann 1871 MP 7:17:2 102 (+ va kreev),
Mustakallio Vir 1883 42 (+ ka), Anderson 1893 Wandl 35 (+
vog), Setälä 1902–03 FUF 2 264 (+ tVser syrj), Paasonen 1909
MdChr 129 (+ md), Toivonen 1928 FUF 19 173, Tunkelo 1946
VeKÄH 632 (+ ly), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 177 (etu-/takavokaaleista), FUV 1955 113, SKES 1969 990–91, T. Itkonen
Vir 1983 373–74 (o-vartalosta), Keresztes 1986 MdKons 2
147–48, Häkkinen 1987 ES 271, UEW 1988 431–32 (sgr
*san/ca-), Sammallahti 1988 UrLang 549 (sgr /sån/så-).

seita (LönnrLis 1886; myt.), seitakivi ’poikkeuksellisen muotoinen t. värinen kivi, jota lappalaiset ovat
palvoneet / von den Lappen verehrter Stein mit auffallender Form od. Farbe’
< lpN siei |de (Pi Lu In Ko Kld T) ’palvottu kivi,
kallio t. esine; haltija, epäjumala’.
Äimä Vir 1903 113 (sm < lp), T. I. Itkonen Vir 1920 52, T. I. Itkonen 1945 KV 23–24 67–68, SKES 1969 991.

seiti (LönnrLis 1886; etup. kirjak.) ’turskansukuinen
kala, Pollachius virens / Köhler, Seelachs’
< nn seid (mn sei“r) ’seiti’; sm (uud.) sei ’seiti’ <
nn sei, nr sej id. — Ksk muodosta *sai∞da- > lp sai |de
’seiti’, josta puolestaan > kaP, sm murt. (PSm) saita
(Lönnr 1880), saitti (Eurén 1860) ’kuivattu turska’
(tästä > ruots sajta (jo 1669 sajtor mon.) ’kuivattu
turska’).
Wiklund 1892 SUSA 10 151 (lpK (? < sm) < sk), Wiklund
1904 Luleå 185 (saita < sk t. mahd. < lp), Kalima 1915 OLR
212 (sm lp > ven sajda), T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 163 (sm <
lp < sk), SAOB 24 1965 S 137 (ruots sajta < sm < lp < sk),
SKES 1969 948 (sm saita < lp < sk; seiti, sei < nn nr; lp myös
> ven > ka ly).

seitsemän (Agr; yl.) ’7’, seitsen et. yhd:oissa seitsentähti ’otava’, seitsenkertainen jne., johd. (ark.)
seitikko, seiska ~ ink seitsen, seitsemä(n) | ka
seittVsemen | ly VseittVseme | ve s‰ıtVsmen, seitVsmen | va
seits5e | vi seitse (g. seitsme) | li seis ’7’
= lp VcieVzâ | mdE /si/sem, M /si/sqm | tVserL Vsqm, I
Vsäqm, VsiVsim | votj /si/z{im, /si/zem | syrj si/z{im, /si/zim ’7’ || ?
sam (ksam *sejtwäq) Jr /siw | Jn seCo | T /saibq | slk
s5eDltVs{i | Km seibu | Kb Vseigbe | M keipbe | Taigi keibü
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’7’. — Ieur kielten vastaava lukusana (*septøm) on
äänt. läheinen, mutta selvää lainalähdettä ei ole pystytty osoittamaan; ksam sana mahd. < kantatokaarin
*/sqpqt. Ugr kielissä selvästi ir alkuperää.
Wexionius 1630 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Strahlenberg 1730
NOstT liite (sm ~ md tVser votj syrj; myös ugr sam), Sajnovics
1770 DemH 60 (+ lp), Diefenbach 1851 VWGoth 2 203 (vrt.
ieur), Europaeus 1853 Räkneorden 12 (+ ka; ~ lp md tVser syrj),
Ahlqvist 1856 WotGr 40 (+ va), Ahlqvist 1863 Suomi 2:1 38
(sm ~ lp md tVser votj syrj; ugr kieliin vrt. ieur), Setälä 1890–91
ÄH 399 (+ li), Halász 1893 NyK 23 273 (sm, ugr vrt. sam),
Paasonen 1903 s-laute 40, Setälä 1911–12 FUF 12 167 (+ ve),
Gombocz 1912 JuhlakThomsen 12 (~ sam), Toivonen 1928
FUF 19 166, SKES 1969 991 (+ ly), Sammallahti 1979 FUF 43
36 (? ~ sam), Janhunen 1983 SUST 85 5–6 (sam ? < kantatokaari), Häkkinen 1987 ES 271, UEW 1988 773 (sm vi ~ lp md
tVser votj syrj), Honti 1993 Grundzahlwörter 100–03 (samoin),
106 (? ~ sam), Kulonen 1996 FUF 53 221 (~ sam; äänneasu
riittävän läheinen), BlaVzek 1997 JuhlakShevoroshkin 14–17
(sm-perm < baltt, sam < kantatokaari).

seitti (Alm 1803; hämmurt.) ’hämähäkin verkko
/ Spinnennetz’, rinn. (paik. hämmurt.) seikki, seikka,
seikkä id., johd. seitikki ’Cortinarius (sienisuku)’,
seititä, seittiä ’muodostaa seittiä (maan pinnalle)’.
Alkuperä epäselvä; voi kuulua s. v. säie main. sanojen yhteyteen (vrt. et. vi seige, E seie ’säie’). Myös
baltt ja ven lainaetymologioita on esitetty.
Lönnrot 1880 SRS 2 519 (< ven setƒ ’verkko’), Kalima 1939–40
FUFA 26 46 (? < ven; äänt. syistä epävarma), Kiparsky 1946
FUF 29 85 (< baltt), Pais 1962 ALH 12 6 (~ sää, säie), SKES
1969 992 (sl ja baltt lainaoletukset epävarmoja).

seiväs (Agr; yl.) ’Pfahl, Stange, Stab’, hypätä seivästä, yhd. seiväshyppy, heinäseiväs; johd. seivästää ~
ink ka seiväs | ly Vseibäz, seibäs | ve s‰ıbaz, seibaz | va
seiväz | vi teivas (g. teiba), E saivas | li t®aibaz (mon.
taibqd) ’seiväs’ (sm > lpN s∞æivâs (In) ’seiväs’)
< baltt, vrt. liett stíebas ’keppi, sauva; pylväs,
masto’, stáibis ’pylväs’, latv stiba ’keppi, vitsa’.
Ganander 1787 NFL 3 33a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
150 (+ va), Thomsen 1869 GSI 34 (+ li), Thomsen 1890 BFB
219–20 (+ ka ve; < baltt), Wiklund 1896 SUST 10 174 (sm ~
lp), Kalima 1936 BL 63–64, 160, SKES 1969 992 (+ ly; ims <
baltt, lp < sm), Nuutinen Vir 1987 52–54, 60–61.

seka (Agr) ’etw. Gemischtes’: yl. sekaan, seassa;
seka- yhd:oissa sekakuoro, sekapäinen, sekarotuinen, sekasorto, sekasikiö (1853) jne.; seota, sekoittaa, sekaantua (Agr), seos, sekainen, sekava,
sekalainen, sekaisin ~ ink seas ’seassa’, sekk®a
’sekaan’, sekkoitt®a ’sekoittaa’ | ka sejassa, sekah;
sekuo, sevota ’sekaantua, sotkeutua; eksyä; erehtyä;
seota’, sevoittoa ’sekoittaa, sotkea; puhua sekavia;

panna sekaisin’, sekaine ’jhk sekoittunut; sekaisin
oleva, sotkuinen’, sekava ’sekava; epävakainen
(sää)’, sekaisin | ly Vsegota ’sotkeutua, sekaantua’,
Vsegoittada ’sekoittaa, sotkea, häiritä’ | ve sega
’häiriö, haitta; sekaisin’, segoida ’harhautua, eksyä;
sotkeutua’, segoitada ’sekoitella, sekoittaa’ | va
segaz ’seassa’, seätä ’sekoittaa’, segott®a id. | vi
sekka ’sekaan, joukkoon’, seas ’joukossa, seassa’,
segada ’sekoittaa, sotkea’, segu ’sekoitus’, segadus
’id., sekasotku’, segane ’sekainen, sotkuinen’ | li
sieg®as ’seassa’, sieCggq ’sekaan’, sieCggq ’sekoittaa’.
— Ims > lpN sække (Pi Lu In Ko Kld) ’sekoitus;
-sekainen’; N sækka (Pi Lu In Ko) ’sekaan’; N
s∞ækkânit (Pi Lu In Ko Kld T) ’sekaantua, seota’; N
s∞ægotit (Lu In) ’sekoittaa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 451 (sm sekoittaa ~ lp säkotet),
Ganander 1787 NFL 3 33a (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+
va), Qvigstad 1881 Beiträge 109, Budenz 1884 NyK 18 292 (+
ve), Anderson 1893 Wandl 70 (+ ka li), Lagercrantz 1939 LpWsch 776–77 (lp < sm), SKES 1969 992–93 (+ ly).

sekatöörit ’puutarhurin yhden käden oksasakset /
Gartenschere’
< nr sekatör < ransk sécateur id. (lat secare ’leikata’).
ITS 11 1936 1218 (sm < ransk), Ingo 1978 Plur 171 (< ruots <
ransk).

sekki (Ahlman 1883), Vsekki ’määrämuotoinen maksuosoitus / Scheck’
< nr check < engl cheque, check id. < arab ·sakk
’sopimus’ < pers Vcek id.
TS 8 1916 1048 (sm < ransk), ITS 11 1936 1218 (< engl),
Karlsson 1964 AAA 28:2 121–22 (< ruots < engl), Koukkunen
1990 Atomi 506–07 (< ruots < engl < arab < pers).

seksi ’sukupuolisuus, sukupuolielämä; sukupuolinen
vetovoima / Sex’, johd. seksikäs
< engl sex id. (lyhentymä yhd:sta sex appeal ’sukupuolinen vetovoima’) < lat sexus ’sukupuoli’. —
Sm seksuaali(nen) (1873) ’sukupuolinen, sukupuoleen t. -puolisuuteen liittyvä’ < ruots sexual << lat
sexualis id.
ITS 11 1936 1223 (sm seksuaalinen < lat), Pulkkinen 1984
LokSp 148 (sm seksi < engl), Koukkunen 1990 Atomi 507, 508
(seksuaalinen < ruots < ransk < lat).

seksmanni (paik. EKPohjanm) ’(hist.) kirkon kuudennusmies, kirkollinen järjestysmies / (hist.)
kirchlicher Ordnungshüter’, rinn. säksmanni
< nr murt. Sm sexman, mmr siäxman, sexman
’kuudennusmies,
järjestysmies’.
—
Ruotsi-

140 (taiton koevedos)
Suomen kuhunkin pitäjään nimitettiin alunperin
kuusi miestä ylläpitämään kirkollista järjestystä (sm
kuudennusmies on käännöslaina samasta ruots lähteestä).

seljanka ’vahvalieminen kala- tai lihakeitto / sämige
Fleisch- od. Fischsuppe’
< ven seljánka id., josta myös ink seDlantka ’uunissa paistettava liharuoka’.

Karsten 1944 FmS 10 502 (sm < ruots murt. Sm), SKES 1969
993, SAOB 25 1969 S 2054–56.

Nirvi 1971 InkS 709 (ink < ven), Plöger 1973 RL 178 (sm < ven).

sekunti (Polon 1797) ’Sekunde’
< nr sekund ’1/60 minuuttia’ < lat secunda id. (feminiinimuoto järjestysluvusta secundus ’toinen’).
W. Streng 1911 Sivistyssanoja 22 (lat ransk), Hakulinen 1968
SKRK3 298 (sm < ruots < lat), SKES 1969 993, Koukkunen
1990 Atomi 508.

sekä (Agr; kaakkmurt. ja ymp.) ’sowohl, und’, sekä
– että ~ ink sekä ’sekä’ | ka sekä id., sekä – sekä ’sekä – että’ (sm > lpIn sehe ’sekä’, N sikke: sikke – jâ
(Lu), R sikke – sikke ’sekä – että’).
Pron:sta se johtimella -ka, -kä (vrt. joka, kuka,
mikä) muodostettu konjunktio.
Lönnrot 1856 Enare 250 (sm ~ lpN In), Budenz 1879 BB 4 240
(lp < sm), Karelson 1961 ESA 7 123 (+ ink ka), SKES 1969
987 (s. v. se1), *Pulkkinen 1993 Konj 71–79, 117–, 130–.

selata ’lehteillä (Lönnr 1880; nykymurt. melko yl.);
kokea, tarkastaa kalanpyydys (PSavo) / (um)blättern;
ausgelegtes Fischfanggerät nachsehen’, selailla (Eurén 1860) ? ~ ka Vseluo ’hämmentää, sekoittaa;
pöyhiä; roiskia; sotkea; touhuta’.
Mahd. alkuaan deskr. sanoja, vrt. myös ka tVselata
’kaadella edestakaisin; tiputtaa, roiskia’. Vrt. kuitenkin selvä (ks. tätä) ja selkata (s. v. selkkaus).
SKES 1969 993 (sm ~ ka).

selittää ks. selkeä.
selja ’koristepensas Sambucus / Holunder’, seljapuu
(Haartman 1759) id.; tähän myös selja (Weman
1766) ’lääke, rohto’, seljamarkkuli (paik. PKarj) ’arsenikki’ ~ ka selja ’rohto, lääke’, seljuo ’parantaa,
lääkitä’
< ven zéDlje ’rohto; myrkky(kasvi); ruuti’ (ven >
lpKo se´DlDl#e (Kld T) ’ruuti’; ven t. ims ? > In sææljah
(mon.) ’myrkky(syötti)’ ja N Vsæl |ljo ’myrkky’, nämä
voivat jotenkin liittyä myös sanaan lpN murt. sæl |gâ
(U Pi Lu) ’myrkky(syötti)’, joka lienee muuta alkuperää). — Mustaselja (Sambucus nigra) on vanha
lääkekasvi.
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 521
(sm < ven), Wiklund 1896 SUST 10 172 (sm ~ lp; < ven),
SKES 1969 994 (+ ka), Plöger 1973 RL 177.

selkeä (Agr; yl.) ’kirkas, pilvetön; helposti ymmärrettävä, selvä / klar, hell; wolkenlos; leicht
verständlich’, murt. myös ’läpikuultava; esteetön;
järjestyksessä oleva’, seljetä (: selkenee), selitä (:
selkiää), selkiyttää, selko, selittää (Agr), selitys, selostaa ~ ink selkiä ’kirkas; selvä’, selittüja ’kirkastaa;
selvittää; selittää’, seletä ’seljetä (ilma)’ | ka selkie
’puhdas, kirkas; moitteeton; raitis; selkeä, sujuva’,
selitä ’selvitä, seljetä’, selitteä ’selvittää sotkusta;
seuloa, puhdistaa; saada selvää, selvittää; kirkastaa’,
selitys ’selvitys; seulonta; akanat; kahvin selvike’ | ly
Vselged ’selkeä, kirkas (ilma, ääni)’, Vselgitä ’selvitä;
kirkastua’, Vselgittädä ’saada selkiämään; selvitellä
(verkkoja); puhdistaa’ | ve süuged, seDlged ’kirkas;
puhdas; siisti’, seDlgeta ’seljetä; selviytyä’, seDlgitada
’puhdistaa; selvittää’ | va seltVsiä ’selkeä, selvä’,
selletä ’seljetä’ | vi selge ’kirkas, selkeä; selvä’,
selgida ’kirkastua, seljetä, selvitä’, selgitada ’selvittää, selittää’, seletada ’selittää, selvittää’, selgitus
’selvitys, selitys’ | li sieldq ’selkeä, kirkas, puhdas’,
seDltƒq ’selittää, kirkastaa; kirkastua; järjestää’
= lp Vcielgâs ’selkeä, kirkas, puhdas’, N Vciel |gât
(U Pi Lu In Ko Kld) ’selvitä, seljetä; puhdistua’.
(LpN Vsæl |gâd (In Ko) ’kirkas, kiiltävä; (Ko) vaalea’
< sm selkeä; N sæl |gât (Ko Kld T) ’selvitä, suoriutua;
ryhtyä toimeen’ < sm selitä (: selkiää); In sælgani∞d
’selviytyä, suoriutua’ < sm seljetä (: selkenee).) Vrt.
selvä.
Ganander 1787 NFL 3 35a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1 66
(+ li), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6
435 (+ lp Vcielgâs), Qvigstad 1881 Beiträge 110 (+ lp Vsæl |gâd),
Anderson 1893 Wandl 115 (+ ka), E. Itkonen 1960 LpChr 172
(lp sæl |gât < sm), 174 (lp Vsæl |gâd < sm), SKES 1969 994 (+ ly
va), Häkkinen 1987 ES 273.

selkkaus (Eurén 1860; paik. murt.) ’välikohtaus, sekaannus, rettelö / Zwischenfall, Verwirrung, Konflikt, Streit’, selkata (paik. ISm ja KPPohjanm) ’sekoittaa; solkata; selailla; valikoida’.
Deskr. sanoja, mahd. osaksi kontam.; vrt.
selata, solkata, valkata.
SKES 1969 994–95 (s. v. selkka).

selkä (Agr; yl.) ’Rücken’, merk. myös ’ulappa; selänne’, sölkä (Länsip Ruija) id., sijam. selin, seläl-
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lään, johd. selänne, selkonen ’erämaa, sydänmaa (PSm); selänne (paik. PKarj PSavo Kain)’, selkäin
murt. mm. ’ansan selkäpuu; pitkäsiima t. pitkänsiiman selkäsiima; haravan lapa’, selkämys, selus, selättää ~ ink selkä, selkämüs ’selkäpuoli’ | ka selkä
’selkä, selkäosa; tuki- t. poikkipuu; ulappa; selänne;
pitkäsiima t. sen selkäsiima’, selänneh ’selänne;
ulappa’ | ly Vselg ’selkä; selänne; ulappa; kannatin- t.
selkäpuu’ | ve süug, seDlg ’selkä’, seug ’verkon
paula’ | va seltVsä ’selkä’ | vi selg (g. selja) ’selkä;
selusta, selkämys’, seljak ’selänne’ | li süjalga ’selkä;
ulappa’ (> latv selga ’meren ulappa’)
= lpN Vciel |ge (In Ko Kld T) ’selkä; selänne;
selkäpuu, -siima’ (lpN sæl |ge (Lu In Ko Kld T)
’selkä; selkäpuoli’ < sm) | tVserI VsiDlq ’selkä;
ristiselkä’, L VsqlqVz, I VsäqläqzV ’ristiselkä’. — Ims > ven
murt., joissa useita eri asuja ja merkityksiä.
Ganander 1787 NFL 3 35 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 93 (sm
~ lp), Sjögren 1832 GS 1 562 (+ va), Castrén Suomi 1844 9
(ven murt. VsaDlga < sm), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve),
Budenz 1867 NyK 6 432 (+ li), Grot 1876 Filol 447 (ven murt.
seDlga < sm), VW 2 1876 15–17, Thomsen 1890 BFB 278–79
(latv < li), Anderson 1893 Wandl 26 (+ ka), Pogodin 1904
Severnorussk 58 (sm ka ve > ven murt.), Wichmann 1911–12
FUF 11 275–76 (+ tVser; lp sæl |ge < sm), Kalima 1915 OLR
215–16 (+ ly), Vasmer 1955 REW 2 606, Vasmer 1958 REW 3
389, SKES 1969 995–96, UEW 1988 772.

sellainen ks. se1.
selleri ’Apium graveolens / Sellerie’, silleri (Gadd
1768)
< nr selleri, silleri < ransk céleri id. < ital murt.
selleri, ital selini (mon.) < lat selinon, selinum ’persilja, selleri’ < kr sélinon ’selleri’ (vrt. persilja).
Hellquist 1939 SEO 900 (ruots << kr), DHistFr 1992 372.

selvä (Agr; yl.) ’klar’, murt. myös mm. ’etevä, viisas’, selpä (KaakkHäme) ’selvä’, johd. selvetä, selvitä, selvittää, selviytyä, selviö (Kilpinen 1835) ~ ink
selvä ’viisas; nopea, näppärä’, selvetä ’selvitä’,
selvitä | ka selvä ’puhdas, kirkas, selkeä; moitteeton;
raitis’, selvetä ’seljetä, kirkastua; selvitä’, selvitä
’selvitä, selviytyä’, selvitteä ’erottaa, seuloa; selittää,
selvittää’ | ly VselväDli ’selvästi’ | va (Kukk) selvä,
(Tsv) selv ’taitava, etevä’, (Tsv) selvene- ’viisastua,
kehittyä’. — LpN sæl |ve (Lu In) ’selvä; selko’ <
sm; sm vaikuttanut mahd. myös ims kielten vastineisiin.
Kuuluvat todennäk. sanan selkeä yhteyteen (ks.
tätä),
vaikkakin
sanueiden
keskinäiset
äännesuhteet ovat hämärät.
VW 2 1876 16 (selvä ~ selkeä), Anderson 1893 Wandl 115
(sm ~ ka), Wiklund 1896 SUST 10 172 (sm ~ lp), Lagercrantz
1939 LpWsch 778 (lp < sm), SKES 1969 997 (+ ly va), Häkkinen 1987 ES 273–75.

sementti (Europ 1853) ’Zement’, murt. myös simentti (As 1756 ciment), simetti, semetti
< nr cement id. < lat caementum
’kivilohkare, -murska’ (v:stä caedere ’hakata,
särkeä’).
Hellquist 1939 SEO 127 (ruots < lat), Karsten 1944 FmS 10
502 (sm semetti < ruots), Hakulinen 1968 SKRK3 298 (sm sementti < ruots), SKES 1969 997, Koukkunen 1990 Atomi 510.

seminaari (Lönnr 1847 seminaria, Ahlman 1865 seminari) ’opettajien t. pappien valmistuslaitos; harjoituskurssi yliopistossa; määräaiheinen esitelmä- ja
keskustelusarja
/
Priester-,
Lehrerseminar;
Übungskurs an der Universität; Vorlesungsreihe’
< nr seminarium, ns Seminar id. < lat
seminarium ’taimitarha’.

selli ’vankikoppi / (Gefängnis-, Mönchs)zelle’
< nr cell id. << lat cella ’pieni huone’.

Hellquist 1939 SEO 900 (ruots < lat), SKES 1969 997 (sm saks
nr < lat), Koukkunen 1990 Atomi 510–11.

TS 8 1916 1068 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 126 (ruots <
lat), Hakulinen Vir 1968 244 (< nr < lat), SKES 1969 996.

semmoinen ks. se1.

selti (Lönnr 1880; kaakkmurt., paik. PKarj Kain)
’vienansilli, Clupea harengus / Weißmeer-Hering’ ~
ink ka selti | ve /seDld' id.
< ven seDld' id. < mn síld, sild, mr sildh, silS id.
Vrt. silli.
Mikkola 1894 SUST 8 161 (ve < ven), Wessman Vir 1909 38
(sm < ven), Vasmer 1955 REW 2 606–07 (ven < mn mr),
SKES 1969 997 (+ ka), Nirvi 1971 InkS 517 (ink < ven),
Plöger 1973 RL 178.

senaatti (Lönnr 1847; Salamnius 1690 »Senatuxen
suosiosta») ’Senat’
< nr senat < lat senatus ’vanhojen neuvosto, senaatti’ (a:sta senex, g. senis ’vanha’, vrt. myös komp.
senior ’vanhempi’, josta seniori).
Hellquist 1939 SEO 901 (ruots < lat), SKES 1969 998 (sm < nr
< lat).

142 (taiton koevedos)
senkki (Lönnr 1880; et. länsimurt., ei PSm) ’jalallinen astiakaappi; piironki / Anrichte, Büfett; Kommode’
< nr skänk ’juoma; lahja; astiakaappi, jossa on
tarjoilutaso’, nt skænk ’astiakaappi; tarjoilupöytä;
juomatarjoilu’ (< saks, vrt. kys schank ’astia, josta
juoma kaadetaan; kapakka’, johd. v:stä kys ns schenken ’antaa juotavaa, antaa (lainaksi)’, nykymerk.
’lahjoittaa’); aikaisempi laina samasta ruots lähteestä
on senkki, kenkki ’lahja’ (ks. kenkätä).

selvittää asia (paik. PKarj) / (ein Seil, Zügel o. ä. als
Schnecke) aufwickeln; Netze einholen od. ordnen;
eine Sache klären’, seve (paik. KaakkSm) ’nuoravyyhti’ ~ ink sepp‰ıä ’päästää kaloja verkosta’ | ka
sepie ’selvittää, hoitaa’, seve ’nuoravyyhti’ | vi
sebida ’kääriä (kangasta); keriä, kelata; häärätä’ | li
sieC bbq ’panna kokoon, vyyhdetä’.
Arveltu kuuluvan yhteen sepä sanueen kanssa
(ks. tätä); semanttisesti yhdistelmä on kuitenkin epävarma. Vrt. myös seppä.

Wessman Vir 1909 36 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 973
(ruots < saks), SKES 1969 998, SAOB 27 1977 S 5854, EWD
1989 1509.

VW 2 1876 70 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 371 (+ li),
*Luosto 1962 KV 42 333–38 (+ ka; ~ sepä), SKES 1969 998.

sensuuri (As 1767 Censuri; Europ 1853) ’ennakkotarkastus / Zensur’, sensuroida (Salamnius 1690
censurerata)
< nr censur, censurera id. < lat censura ’arvio,
tarkastus; kensorin virka’.

sepo (Eurén 1860), seppo, sep(p)osen (melko laajalti
murt.) ’aivan, kokonaan / ganz, völlig’: et. s. selällään ~ ink sepoi (»ovi on sepoi selällüja») | ka sepo,
seppo, sep(p)oisen ’aivan’.
Alkusoinnun myötä syntynyt vahvennuspart., vrt.
appo, apposen (auki), typö (tyhjä).

TS 8 1916 1101 (< lat), Koukkunen 1990 Atomi 513–14 (sm <
ruots < lat).

Genetz 1890 Partikk 88, SKES 1969 998–99 (sm ~ ka).

sentti, senttimetri (1896) ’sadasosa metriä / Zentimeter’
< nr centimeter < ransk centimètre (= centi- ’sadas(osa)’ + mètre ’metri’) id.
SKES 1969 998 (sm < nr < ransk), Koukkunen 1990 Atomi
514–15.

sentään ks. tähden.
seos, seota ks. seka.
sepalus ks. sepä.
sepeli (LönnrLis 1886 sepeli(tie); eri tahoilla murt.)
’kivimurska / maschinell hergestellter Schotter’,
sepeni, sepena (paik. kaakkmurt.) id. ~ ink sepp5eni
’sepeli’ | ve tVsebeDl, tVsebe7n id.
< ven VsVcébe7n, VsVcébeDl id. — Sm > nr murt. Sm sepele, sepel ’sepeli’.
Hakulinen 1941 SKRK 1 140 (sm < ven), SKES 1969 998 (+
ve; nr murt. Sm < sm), Nirvi 1971 InkS 519 (ink < ven), Plöger
1973 RL 179.

sepelkyyhky ks. seppele.
sepittää ks. seppä.
sepiä (Eurén 1860) ’kääriä vyyhdelle (paik. KaakkSm); koota t. selvittää verkkoja (paik. Karj);

seppele (Agr seppeleist yks. elat., seppelite partit.,
Gan 1787; eri tahoilla etup. E- ja ISm) ’Kranz’, seppel (paik. EKarj), sepel (Renv 1826) id., yhd. sepel(i)kaula (paik. I- ja PSm) ’eläin, jolla on valkea juova kaulan ympärillä’, sepelkyyhky ’Columbus palumbus’; säppäli (paik. kaakkmurt.) ’tyttöjen
koristeltu päänauha’ ~ ka sepeli ’eläimen kaulan
ympäri kulkeva valkea juova; valkokaulaisen koiran
nimi’ | vi (Wied) sepel ’rahoilla koristeltu morsiamen
päänauha; (ruuvi)puristin’ (vi seppel ’morsiusseppele’ < ruots murt. Vi säppel ’morsiuskruunu’)
< ruots, vrt. mr säppel, säppal ’seppele’, mn sappel, zappel, seppol jne. ’seppele, kruunumainen
päänkoriste’ < kas sappel, tzappel ’seppele, päänkoriste’ < mransk chapel ’päähine’ < vlat *cappellum,
demin. sanasta cappa ’kaapu, viitta, päähine’.
Lindström 1859 KeltGerm 154 (sm ~ ruots murt. säppel),
Thomsen 1869 GSI 147 (sm ~ vi; < mn mt ruots murt. Vi kas <
mransk), Streng 1915 NRL 203, E. Leskinen 1933 Suomi 5:16
219–25 (säppäli), SKES 1969 999 (+ ka), EEW 1982–83
2760–61.

seppä (Agr; yl.) ’Schmied’, merk. myös ’taitava,
osaava (Agr sepesti ’mestarillisesti’; paik. murt.; Peräp Länsip varmaankin lp vaikutusta); eräs kovakuoriainen (laajalti murt.)’, seppo demin. (kansanr.), sepittää ’teettää t. korjauttaa sepällä (et. ISm ja Pohjanm); keksiä ja kertoa olemattomia; laatia, kyhätä
(kirjoitus; Gottlund 1828; 1700 sevittää)’, sepustaa
’sepittää, kyhätä, rustata; laitella, korjailla; selittää’

143
(ellei kuulu v:n sepiä yhteyteen), yhd. kulta-, levy-,
läkki-, puuseppä ~ ink seppä ’seppä’ | ka seppä ’seppä; mestari, taituri, tietäjä; eräs kovakuoriainen’,
seppo (run.) ’seppä’, sepitä ’takoa, tehdä sepäntöitä;
parantaa taikakeinoin; taikoa’ | ly Vsep ’seppä’ | ve
sep ’seppä’ | va seppä id. | vi sepp (g. sepa) ’seppä;
ammattilainen (Wied)’, sepistada ’takoa’, sepitseda
’sepittää, sepustaa; kyhätä’ | li siep®a ’seppä; mestari;
paininpuu’
= lp Vcæp |pe ’taitava; (murt. myös) taituri, mestari’, N muorrâ-Vcæp |pe (Lu In) ’puuseppä’, N gol |l#eVcæp |pe (In) ’kultaseppä’ | ? unk szép ’kaunis’.
Sajnovics 1770 DemH 44 (unk ~ lp), Ganander 1787 NFL 3
37a (sm ~ vi), Sjögren 1839 GS 1 632 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856
WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), VW 2
1876 102 (+ li), Wichmann 1907–09 FUF 7 43 (sm ~ lp unk),
Beronka 1922 SynIagttagelser 41 (sm ’taitava’ < lp), SKES
1969 999–1000 (+ ka ly; ? unk), TESz 3 1976 727, MSzFE
1978 581–82, UEW 1988 474–75 (sm vi lp ? unk), Sammallahti 1988 UrLang 548 (sgr), EWUng 1995 1420.

sepä (Eurén 1860; Karj ESavo, paik. Kymenl PSavo
Kain) ’reen ylöspäin kaartuva etuosa t. jokin osa siitä
/ das nach oben gebogene Vorderende (bzw. ein Teil
dess.) des Pferdeschlittens’, sepi (Gan 1787; KSm PSavo, paik. PKarj Kain PPohjanm ja ymp.), sevi (Peräp Länsip, osin PPohjanm) id., sepalus (Schr 1637;
kaakkmurt., paik. PKarj Peräp Länsip), sepalusta
(osin Peräp), sepalmus (paik. Laat- ja PKarj), sevalmus (Laat- ja PKarj), sevelmys (osin EKarj), sevel(l)ys (Kymenl, osin EKarj) ’housujen, hameen t.
paidan (etu)halkio’, sevätä (Eurén; ei murt.) ’halata’
~ ink sepävitsa ’reen kainalovitsa’, sepp®alus ’paidan
t. housujen sepalus’ | ka sepä ’reen etuosa’, sepalus
’paidan, housujen t. hameen (etu)halkio’, sevätä ’halata, syleillä’ | ly Vsebä ’reen sepä; naisen paidan rinnan yli menevä kirjava nauha’, Vsebätä ’syleillä, halata’ | ve seba, sebä ’paidan kaula-aukko; reen sepä’,
sebata ’syleillä, halata’ | vi (Wied) seba ’reen sepä’,
seba-vits ’reen kaustoja yhdistävä vitsa’ | li seb®avits®a ’pitkä vitsa’
= lp Vc∞æb#et ’kaula; (murt. myös) vaatteen kaulus’
(lpIn seäpulas (Ko Kld T) ’vaatteen kaulus, pääntie’
< sm t. ka sepalus) | mdE /sive, M /sivä ’(paidan) kaulus’, E /siveks ’länget’ | tVser Vsü, I myös Vsüj ’kaula’ |
votj /sil, /siDl ’niska’, /sies ’länget’ | syrj /si-: /si-k(etVs
’kaulanauha; kaulus’, /si-l{i ’kaula’ (l{i ’luu’), /sijes
(mon.) ’länget’ | vogI Vsip, L Vs{i p, P (Munk) sip ’kaulus; (L P myös) kaula’, I Vsip-low, L Vs{i p-luw, P sipluw ’kaula’ (low, luw ’luu’) | ostjI säwql, E säpqt, P
säpql ’kaula’.

Ganander 1787 NFL 3 37 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
104 (sm ~ ve), VW 2 1876 72–73 (+ lp syrj vog ostj), Thomsen
1890 BFB 177 (+ md tVser), Anderson 1893 Wandl 47 (+ ka),
Setälä 1902–03 FUF 2 262 (+ votj), Kalima 1915 OLR 215 (+
ly), Kettunen 1938 LivW 357 (+ li), T. I. Itkonen 1943 KV 22
51 (lpKo s#eü3applas < sm t. ka), FUV 1955 113, Luosto 1962
KV 42 320–27, SKES 1969 1000–01, FUV2 1977 127, UEW
1988 473–74, Sammallahti 1988 UrLang 548.

seralji ks. saraja.
serenadi (Lönnr 1880 serenaati) ’(öinen) laulu- t.
soittotervehdys; moniosainen soitinsävellys / Serenade’
< nr serenad < ransk sérénade < ital serenata id.
<< lat serus ’myöhäinen’.
TS 8 1916 1131 (sm < ransk ital < lat), Hellquist 1939 SEO
901 (ruots sanasta), SAOB 25 1969 S 1973–74.

serkku (Jusl 1745; itämurt., paik. Häme Pohjanm)
’Cousin(e)’, murt. myös ’sukulainen’.
Lienee kontam. sanoista seukku ’serkku’ (ks. tätä) ja sirkku ’sisar’ (s. v. sisar).
*Nirvi 1950 KV 30 112–20 (kontam. seukku + sirkku), SKES
1969 1001–02.

sermakka ’hanuri’ ks. sirmakka.
sermi (laajalti itä- ja hämmurt.) ’suoja- t. väliverho,
kaihdin; reen etuosassa suojuksena oleva lauta tms. /
Schirm; Schutz- od. Trennvorhang; Schutz vorne am
Pferdeschlitten’, särmi (melko laajalti länsimurt.)
id., skermi (Agr) ’kaihdin’, servi (paik. kaakkmurt.)
’reen suojalauta’ ~ ka sermi ’reen t. rattaiden korin
metallinen etureuna’
< mmr nr skärm ’varjostin, kaihdin, suojus’ <
kas scherm, mys scerm, scirm, ns Schirm id.
Tunkelo Vir 1897 64 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 221 (sm <
mmr < kas), SKES 1969 1002.

serpa (Mechelin 1842; KaakkSm) ’keittoruoka,
liemi / Suppe’, itämurt. ja ymp. myös ’eri
ruokalajien yhdistelmä; ruoka; kastike’
< ven VsVcerbá, murt. Vserbá ’kuuma keitto;
kalakeitto’ < turk. — Vi (koillmurt.) serba
’kalaliemi’ < sm t. ven.
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Vasmer 1958 REW 3
449–50 (ven < turk), SKES 1969 1002, Plöger 1973 RL 179,
Södermann 1996 EstNE 113.

serpentiini ’spiraalimainen paperikoriste; kiemurtelevan vuoristotien jyrkkä mutka; eräs mineraali (As
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1756 serpentinin-kiwi) / Serpentine; Serpentin; Luftschlange’
< nr serpentin id. < ransk serpentin, serpentine
s., a:sta serpentin ’käärmemäinen’ < mlat
serpentinus id. (vrt. lat serpens ’käärme’).

Renvall 1810–11 Orth 11 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 285
(lp < sk), Streng 1915 NRL 203 (sm ka < vur mmr mt < kas
(kaiketi > vi) << klat), Karlsson 1964 AAA 28:2 120 (< ruots <
kas < klat, lat < kr), SKES 1969 1004, EEW 1982–83 2727 (vi
< kas).

TS 8 1916 1138–39 (sm < lat), SAOB 25 1969 S 1990–91
(ruots sanasta).

setolkka (Lönnr 1880; Kymenl Karj Savo KSm Ink,
paik. KPohjanm PSm) ’valjaiden osa, selustin / Teil
des Pferdegeschirrs, Kammdeckel’, sitolkka (Satak
Häme Pohjanm Kain, paik. PSm), sitokka (paik.
VarsSm), tolkka (KaakkHäme, paik. KPohjanm ja
ymp.) id. ~ ink setolka | ka setolkka | ly sed'olk | ve
sed'üuk | va (Tsv) sed'olk | vi sedelgas id.
< ven sedjólka id. (demin. sanasta sedló ’satula’).
— Nr murt. Sm sedólkk, sedolkka, sidólkk, sidolkka
’setolkka’ < sm.

sertinki (1865; eri tahoilla murt.) ’palttinasidoksinen, tärkätty, valkaistu t. yksivärinen puuvillakangas
/ Schirting’, murt. myös serttinki, särt(t)inki,
sört(t)inki
< nr shirting < engl shirting id.
TS 8 1916 1140 (sm < engl), SKES 1969 1003 (< nr < engl).

servietti ’lautasliina / Serviette’, servetti
< ruots serwiet(te), servett ’lautasliina’
ransk serviette id., johd. v:stä servir ’palvella’.

<

TS 8 1916 1141, Hellquist 1939 SEO 902 (ruots < ransk),
SKES 1969 959 (s. v. salvetti).

sesonki (1897) ’vuosittain toistuva kausi, jolloin
matkailu, kauppa, urheilu tms. on vilkkaimmillaan /
Saison’
< nr säsong id. < ransk saison ’vuodenaika; kausi, aika’ < lat satio ’kylväminen, kylvöaika’.
TS 8 1916 1143 (sm < ransk), Hellquist 1939 SEO 1149 (ruots
< ransk < lat), Renkonen 1954 Avainsanoja 170–71 (sm <
ruots), Koukkunen 1990 Atomi 516–17.

sesta (LönnrLis 1886; Karj Savo ja ymp.) ’sauvoin;
seiväs / Stake; Stange’, sestata ’työntää sestalla, sauvoa; huitoa seipäällä’, sestoa ’meloa uivalla tukilla
seisten; sauvoa’, sista (paik. KarjKann) ’salko, riuku’ ~ ink ka Vsesta ’salko, riuku, sauvoin’ | ly Vsest
’sauvoin’ | ve Vsest, Vsost ’id.; riuku’ | va (Tsv) Vsest
’seiväs, riuku’
< ven Vsest (g. -a) ’seiväs, tanko’.
Karvinen 1910 Kaukomieli 4 120 (sm < ven), Kujola 1944 LyS
383 (ly < ven), SKES 1969 1003 (+ ka ve va), Nirvi 1971 InkS
520 (ink < ven), Plöger 1973 RL 180.

seteli (Schr 1637 zeteli) ’paperiraha; lappu / Banknote; Schein’ ~ (sm >) ka seteli id.
< mmr sedel, cedel, vur sedel, zedel, nr sedel ’seteli’ < kas sedele (> vi sedel ’lippunen, lappu’) < klat
cedula < lat schedula ’pieni paperipala’ (demin. sanasta scheda ’paperipala’ < kr skhíd5e ’puulevy’). —
LpN s5e∞del, s∞æddâl (E U Lu In) ’seteli’ < sk.

Lönnrot 1880 SRS 2 525 (sm < ven), Saxén 1895–98 Lånord
218 (nr murt. Sm < sm), Kettunen 1938 LivW 352 (sm ~ vi),
Kujola 1944 LyS 380 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 158, SKES
1969 1004 (+ ka ly ve va), Nirvi 1971 InkS 515 (ink < ven),
Plöger 1973 RL 180.

setri (Agr Cedri), (vanh.) seetri ’Cedrus / Zeder’
< vur ceder, cedreträ << lat cedrus id. < kr
kédros ’kataja, setri’. Kirj. laina.
Streng 1915 NRL 204 (sm < vur < saks < lat), SKES 1969 1004.

setsuuri (etup. Loun- ja ESm) ’hapanimelä leipä /
süßsaures Brot’, rinn. setsuri, sötsuuri
< nr sötsur ’hapanimelä’, sötsurt bröd ’hapanimelä leipä’.
Wessman Vir 1909 37 (sm < ruots), SKES 1969 1004.

setvertti (LönnrLis 1886; KaakkSm) ’(mittayksikön)
neljännes / Viertel’ ~ ink tVsetverti | ka ly tVsetvertti |
ve tVsetvert | va (Tsv) tVsetverti | vi setvert id.
< ven Vcétvertƒ id. — Erillisiä lainoja.
Lönnrot 1886 Lis 159 (sm < ven), Ojansuu 1907 KKO 98 (ka <
ven), Kujola 1944 LyS 440 (ly < ven), SKES 1969 1004–05 (+
ve va; < ven), Nirvi 1971 InkS 600 (ink < ven), Pulkkinen Vir
1978 134 (+ vi).

setviä (itämurt. ja ymp.) ’selvitellä (verkkoja, lankoja); pohtia, ruotia, selvitellä (asioita) / (Netze, Fäden)
entwirren; Angelegenheiten, Fragen klären, erörtern,
durchsprechen’.
Alkuperä hämärä, mahd. kontam. sanoista selvittää ja vatvoa tai jotenkin ven sanojen setƒ ’verkko’,
setevój ’verkko-’ pohjalta muodostettu.
Pulkkinen Vir 1978 132–38 (sm < ven Vcétvertƒ ’neljännes’), Nyman Vir 1978 274–76 (< ven setevój).
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setä (Agr; yl.) ’Onkel (väterlicherseits)’ ~ ink setä
id. | ka sevoitar ’naispuolinen serkku t. pikkuserkku’
| ly sevoittareksed ’serkukset’ | vi murt. kansanr. sedi
’eno’
= lp Vcæcce ’isän nuorempi veli; (murt.) setä’ |
mdE tVsitVse ’vanhemman sisaren mies’, M VstVsq7nä,
VstVsi7nä ’äidin (vanhempi) veli’ | tVserL tVsqtVsq, I tƒ/sütƒ/sö,
tVsütVsö ’äidin nuorempi veli’ | votj tVsuVz
’äidinpuoleinen sukulainen’, tVsuVz-murt ’eno’ | syrj
tƒ/soVz ’eno; (murt.) äidin isä; setä’ | vogI VsäVs, P sasig
’setä’ || samJr tƒid'e ’äidin nuorempi veli’ | ? T t{itid'a
id. | slk tVsetVseka ’eno’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 472 (sm ~ lp), Budenz 1886–87
NyK 20 411 (+ tVser), Anderson 1893 Wandl 101 (+ votj syrj
vog), Paasonen 1896 KielLis 30 (+ md), Wichmann 1911–12
FUF 11 252 (+ slk), Mägiste 1928 Demin 207 (+ vi murt.),
Lehtisalo 1933 FUF 21 40 (+ samJr), FUV 1955 56, SKES
1969 1005 (+ ka ly), Mikola 1970 NyK 72 91 (+ samT), FUV2
1977 73–74, UEW 1988 34–35, Sammallahti 1988 UrLang
536.

seukku (Lönnr 1880; Laat- ja PKarj) ’serkku / Cousin(e)’, seukko (Suomenl. saaret Ink, paik. KarjKann) ’id.; sukulainen; ystävä, tuttava’ ~ ink seukkoi
’serkku’ | ka seukku, -o ’id.; pikkuserkku’ | ly seuk
’serkku’ | va (Tsv) (ehkä < sm) seukko id.
Todennäk. johd. sanasta setä (< *sedukku, *sedukkoi; ks. tätä). Vrt. serkku.
Könönen 1888 Pälkijärvi 15 (sm ~ va), Ojansuu Vir 1910 141
(sm ~ ink ka), *Nirvi 1950 KV 30 116–19 (+ ly), SKES 1969
1005.

seula (Agr; yl.) ’Sieb’, siekla (Laat- ja PKarj Ink;
vanh.) id., seuloa, Seulaset (Raam 1642) ’tähtisikermä Plejadit’ ~ ink s5egla ’seula’, s5eglata ’seuloa’ | ka
siekla, siekluo | ly Vsiegl, Vsiegloda | ve segl, segloida |
va sigla, sigloa id. | vi sõel (g. sõela), murt. sõgel
’seula’, Sõel ’Seulaset’, sõeluda ’seuloa’ | li s(eCggql
’seula; Seulaset’, s(eCggql (prs. s(eCglqb) ’seuloa’
< germ (ksk) *s5eSla, vrt. mn isl sáld, nn såld, mr
sald, saald, nr såll ’seula’ (< ieur *s5e-tlo-). Sanansisäisen konsonantiston suhteen vrt. neula. — LpN
sæw |la ’seula’ < sm; lpR sald (U Pi) id. < sk.
Moller 1756 Beskr 161 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 3 38
(+ vi sõõl), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 104 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 108–09 (+ ka li;
< germ), Bugge 1872 KZ 20 139 (< germ *s5e-∞dlá-), Qvigstad
1881 Beiträge 110 (sm ~ lp), Thomsen 1890 BFB 30 (lpN <
sm; lpR < sk), Falk & Torp 1906 EO 2 254, Neuhaus 1908
Sprachlehre 156 (< germ *s5eSla), Walde & Pokorny 1927
VWIS 2 459, Hellquist 1939 SEO 1142, Tunkelo 1946 VeKÄH 88–89 (+ ly), SKES 1969 1005, Hofstra 1985 OsFiGerm
86.

seuna (Jusl 1745; Häme KSm) ’(palava) kaskenviertopölkky (palamattomia paikkoja varten) /
zum Schwenden (schwer brennbarer Stellen)
verwendete brennende Walze’, siena (As 1729
sienapuu; PKarj PSavo) id. ~ ka siena ’vierrettävä
(palava) puu kaskessa’
? < ven *Vzegún verbistä (murt.) Vzeg(a)nútƒ, Vzegonútƒ ’sytyttää äkkiä’, vrt. myös podpustítƒ Vzegunká
’sytyttää tuli’.
Räsänen Vir 1955 239–40 (sm ~ ka; < ven), SKES 1969 1005–
06 (ka ? < sm; ? < ven), Plöger 1973 RL 180–81 (? < ven),
Vahros 1974 Sananj 16 169 (< ven).

seura (Agr; yl.) ’Zusammensein, Begleitung, Kreis
von Menschen’, seurat ’hartauskokous’, johd. seurata, seuraus, seuraava, seurue, seurustella, yhd. seurakunta (Agr) ~ ink sebra ’ystävä’, sebroi ’tuttava,
kumppani’ | ka sepra, seura ’seura’ | ly Vsiebr((e) ’seura, yhtiö’ | ve sebr ’työseura; yhteinen työ’ | va s(ebra
’ystävä’ | vi sõber (g. sõbra) ’ystävä’, sõbralik ’ystävällinen’ (> sm murt. sepra ’(virolainen) kauppatuttava (Suomenl. saaret ja rannikko); ystävä, toveri
(Kymenl, osin EKarj Ink)’) | li süC br ’ystävä’ (li s(ebr®a ’ystävä, sukulainen’ todennäk. < vi)
ilm. < baltt, vrt. liett sµîebras ’seuralainen, toveri;
osakas’, latv s5ebrs ’ystävä, tuttava; sukulainen’.
Baltt sanuetta on usein arveltu lainaksi sl taholta,
mutta myös päinvastaista lainautumissuuntaa on
pidetty mahdollisena, vrt. mven sjabr, ven sjabjór
’naapuri, toveri, ystävä’, sebjór ’osakas’. — LpN
sær |ve (U Lu In Ko Kld) ’seura, seurue; osallisuus,
yhteys’ < ims.
Butkov 1842 OFSlovah 175 (sm ~ ven sjabr, lp sebre), Castrén
Suomi 1844 33 (sm ~ lp særvve), Ahlqvist 1856 WotGr 152
(sm ~ va vi), Thomsen 1869 GSI 21 (+ ka ve li), Ahlqvist 1871
KO 194 (< baltt, ehkä ka vi kautta > ven murt.; lp < sm), Äimä
1903 Suomi 4:1:1 57 (sm murt. sepra < vi), SkardVzius 1931
SlLwALit 195 (baltt < sl), Kalima 1936 BL 160–61, Tunkelo
1946 VeKÄH 94 (+ ly), Vasmer 1955 REW 2 599, Fraenkel
1965 LitEW 768, SKES 1969 1006–07, Häkkinen 1987 ES
275–76, Lehtiranta 1989 SUST 200 122 (sm ~ lp), Liukkonen
1999 SUST 235 155 (liett < sl).

seutu (JuslP, Alm 1779; nykymurt. yl.) ’tienoo, alue
/ Gegend’, epämääräisestä ajasta: pyhän-, yönseutu
tms. (et. savmurt. Pohjanm), seuduilla, seutuvilla,
seudussa ’paikkeilla, tienoissa’ ~ ka seutu ’seutu,
tienoo’ | ? vi murt. sõus ’syvänteen ja rannan välinen
matalampi kohta joessa’.
Saareste 1953 Suomi 106:3 29 (sm ? ~ vi), SKES 1969 1007 (+
ka (luult. < sm)), EEW 1982–83 2972 (vi ehkä johd. v:stä sõuda ’soutaa’), Häkkinen 1987 ES 277.
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sevi ks. sepä.
side ks. sitoa.
siekailla (Hemm 1605; etup. häm- ja savmurt., paik.
PSm) ’vitkastella, aikailla, empiä / zaudern, zögern’
~ ka Vsiekailla ’hääriä, hätiköidä, etsiskellä; keikkua’.
Alkuperä epäselvä. Oletettu ruots lähtökohta vaikuttaa epätodennäköiseltä.
Lindström Suomi 1852 84 (sm siekaan mm. ~ ruots murt. seka
’vitkastella’), Streng 1915 NRL 204 (sm siekailla ? < ruots
murt. seka), SKES 1969 1007 (?? < ruots murt. Sm).

siekale (Eurén 1860; melko yl.) ’riekale, repale;
pirstale / Fetzen; Splitter’ ~ ka Vsiekaleh id.
Deskr. sana, vrt. riekale.
SKES 1969 1007 (sm ~ ka).

siellä (Agr; yl.) ’dort’, sieltä (elat.), muodostettu vartalosta sikä- (siellä < *sigällä), josta myös johd. sikäli, sikäläinen ~ ink s5el, s5elt ’siellä, sieltä’, sikküjalin
’sitä tietä; sikäli’ | ka siellä, sieltä; sikäli ’sitä kautta;
niin, siten; siinä määrin; sikäli’, sikäläine | ly Vsigä,
Vsigäl ’siellä, sieltä’, VsigäDli ’sen (paikan) kautta, sitä
tietä’, Vsigäläi7ne | ve siga, sigal ’siellä’, sigaDli ’sitä
kautta’, sigaDlne ’sikäläinen’ | va siältä ’sieltä’, sitVsälein ’sikäläinen’ | vi seal, sealt ’siellä‚ sieltä’ | li süjaC l
’siellä’, süjaC ld ’sieltä’
= ostjI tƒegqlä ’tuonne, loitommas’; ims -lkuuluu adess. päätteeseen ja lienee ostj:ssakin
lokaalinen aines. Vartalo sikä- on johd. pron:sta se,
ks. se1.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm sielä ~ vi), O. Donner 1879
Verwandtschaft 115 (+ va li), Genetz 1890 Partikk 158 (ink
sikküjali ~ ka ve), Ojansuu 1922 Pron 7–8 (sikäli, sikäläinen ~ ka
ve; siellä ~ ka ve va vi li), Toivonen 1944 FUF 28 16 (+ ly),
*Virtaranta 1962 SUST 125 632–69 (ims sikäli), SKES 1969
987 (s. v. se1), Häkkinen 1987 ES 277.

sielu (Agr; yl.) ’Seele’ ~ ka sielu id.
< mr siäl, siel, sial ’sielu’, nr själ, nn nt sjæl id. <
mas siala, seola, siola id. — LpN siello (E Pi Lu In
Ko) id. < sm t. osaksi ehkä < sk.
Renvall 1810–11 Orth 62 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 183 (sm lp < ruots), Thomsen 1869 GSI 147 (sm lp <
mr), Wiklund 1894 LpChr 110 (lp < sm < sk), Streng 1915
NRL 204–05, SKES 1969 1008 (+ ka (< sm)).

siemaista (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’juoda ahnaasti t. nopeasti, kulauttaa, hörpätä / gierig od.
schnell trinken, hinunterkippen, -schlürfen’, siemaus, sieme (Finno n. 1580; vanh. kiel.) ’siemaus; juo-

ma’, siemi (Agr vesisiemi) id. ~ vi sõõm (g. sõõmu)
’siemaus’ (murt. simada ’juoda’ luult. < sm) | li s5emd'a ’maito’
= mdE /simems, M /simqms ’juoda’, E /simeks
’juoma’. — LpLu siepmalin (juhkat) ’(juoda)
yhdellä siemauksella’ < sm.
Sjögren 1849 MélR 1 23 (sm siemi ~ li), Lindström Suomi
1852 84 (sm ~ md sian ’juoda’), Ahlqvist 1879 EtymLex 134
(sm ~ md), Paasonen 1903 s-laute 60–61 (sm vi lp (kai < sm)
md), Mägiste 1927 EKeel 6 150, SKES 1969 1008 (vi murt.
luult. < sm), UEW 1988 773.

siemen (Agr; yl.) ’Samen’, johd. siementää, yhd.
siemenneste; siemenperuna, siemenvilja ~ ink s5emen
’siemen’ | ka siemen ’id.; sperma; alku, itu’, siementeä ’kylvää; saattaa raskaaksi’ | ly Vsieme7n ’siemen’,
Vsiemetä ’kylvää’ | ve semen ’siemen’, semeta ’kylvää’ | va s5em5e ’siemen’ | vi seeme ’id.; sperma’, seemendada ’siementää’ | li s‰ıemgqz ’siemen’, s‰ıemt ’id.;
kylvö’
< baltt, vrt. liett sIìemenys, sIìemens (mon.) ’kylvös’, mpr semen ’siemen’ (= lat semen ’id.; suku,
jälkeläinen’). — Ilm. myös mdE /simen ’juuri;
heimo, suku’ < baltt; lpN siebmân (In Ko Kld)
’siemen’ < sm.
Moller 1756 Beskr 161 (sm ~ vi), Idman 1774 Försök 12 (sm ~
lat), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
104 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 5 (< liett), Ahlqvist 1871 KO
30 (+ li), Ahlqvist 1875 KW 35 (+ lp), Qvigstad 1881 Beiträge
105 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB 216 (+ ka; < baltt),
Paasonen 1909 MdChr 125 (+ md), Kalima 1936 BL 161–62,
SKES 1969 1008 (+ ly), Hahmo 1994 Grundlexem 89–91.

siena1 ks. seuna.
siena2 ks. sieni.
sieni (Agr; yl., ei LounSm), siena (Gan 1787 huhtasiena; LounSm) ’Pilz, Schwamm’, johd. sienestää ~
ink s5eni | ka sieni ’sieni’ | ly Vsie7n ’helttasieni’ | ve se7n
’sieni’ | va s‰ıni | vi seen (g. seene) | li s5e7n id.
= lp Vcadna ’kääpä’ | tVserL Vsin ’kääpä; taula’, I Vsen
’taula’ | votj senk{i, /se7nki ’taula; sieni’ | vogE Vs‰ınqw, I
Vs5enqj, L Vs5enqg, P s5enig ’kääpä’ | ostjI sä.nqg, E sänq,
P san ’id.; koivun pahka’. — Etäsukukielten
sanoissa on äänteellisiä epäsäännöllisyyksiä.
Ganander 1787 NFL 3 40 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852 84
(+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), Europaeus 1868 Suomi 2:7 164 (+ lp tVser
votj), VW 2 1876 55 (+ li), Ahlqvist 1891 SUST 2 51 (+ vog),
Anderson 1893 Wandl 38 (+ ka), FUV 1955 113, Nyíri 1955
NyIr 1 75–82 (+ unk szén ’hiili’), SKES 1969 1008 (+ ly; ei
unk), TESz 3 1976 720 (? unk), FUV2 1977 127, MSzFE 1978
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580–81 (? unk), UEW 1988 494–95 (sm vi lp tVser votj vog ostj
? unk), Sammallahti 1988 UrLang 548 (ei unk), EWUng 1995
1416 (? unk).

siepakka ’nutukas’ ks. säpikäs.
siepata (Mennander 1699; yl.) ’ottaa äkkiä, napata,
temmata / schnell ergreifen, (weg)schnappen, entreißen’, murt. myös ’varastaa; sivaltaa; kiukuttaa’, sieppo ’varpuslintu, Muscicapa’, sieppaus ~ ka siepata
’siepata, kopata’.
Todennäk. deskr. sanoja.
SKES 1969 1008–09 (sm ~ ka).

sieppi ks. säppi.
sieppuri (Peräp) ’pyöreä (karhunnahkainen) hartiapeite, jonka keskellä on pääntie / breiter, um den
Hals getragener Pelz (aus Bärenfell)’, sieppura
(Eurén 1860; Länsip, paik. Peräp) id.
< lpN Vc5eppurâs (Lu) ’id.; valkea juova koiran
kaulassa; (Lu myös) valkeakaulainen (poro t. koira)’
(johdoksia sanasta N Vc∞æb#et (Lu) ’kaula’, ks. sepä).
VW 2 1876 72 (sm seppel, sieppura mm. ~ lpN Vcäppat ’kaulus’), Lönnrot 1880 SSK 529 (sm sieppura < lp tjsäppe ’kaula’), Wiklund 1896 SUST 10 167 (sm < lp), SKES 1969 1009.

siera (Schr 1637; LounSm Häme Kymenl Karj Ink,
osin Savo) ’hiekkakivinen kovasin / Wetzstein aus
Sandstein’, sierata (paik. Satak Karj) ’hioa sieralla’,
sierettyä (Kaakk- ja KSm Savo KPohjanm Verml,
osin Häme Ink) ’rohtua; (kaakkmurt. myös) kuivettua, halkeilla kuivuuttaan (leipä)’, sieroa (Savo
PKarj Kain Peräp Verml, paik. Häme EKarj
KPPohjanm) ’rohtua’, sierottua (Satak Häme
KPPohjanm, melko laajalti Karj PSm) id. ~ ink
s5era ’siera’, s5erattua ’sierettyä, rohtua’ | ka siera
’kovasin’, sieruo ’kuivua, halkeilla (maa)’, sierottuo
’halkeilla (puu)’ | ly sier((e) ’siera’ | ve ser,
serai7ne ’kovasin’, serata ’hioa’ | ? viE tsõõr (g. -i)
’kehä, pyörä, kiekko’, tsõõrita- ’pyörittää’ (ka > lpT
s‰ırre ’siera’).
Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (sm ~ ve), Ruoppila 1967 KalKansank 42–43 (+ ka ly), SKES 1969 1009 (lpT < ka), Koponen
1998 SUST 230 172 (+ viE).

sierain (Agr; yl.) ’Nasenloch, Nüster’ ~ ka sierain
id. | ve 7nenasärmed ’sieraimet’ (7nena ’nenä’) | va s5(er(a)m(ed id. | vi sõõre (g. sõõrme) | li s5(ermqz ’sierain’
? = lpN suorram: njunne-s. (Lu In Ko T) ’sierain
(Ko T); sierainaukko et. poron nyljetyssä kallonahassa (In Ko); sahanterää muistuttava verkakoriste (Lu

N In)’. Tämän takavokaalisen lp sanan lisäksi
esiintyy osassa murteita etuvokaalisia variantteja:
lpE seärume ’poski(luu), leukaluu, ohimo’, Kld
7nu´nn-sierram (In Ko T) ’sierain’; ainakin
jälkimmäinen mahd. < ims.
Ganander 1787 NFL 3 41 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 150
(+ va), Setälä 1890–91 ÄH 478 (+ li), Wiklund 1896 SUST 10
164 (sm ~ lpKld), Rapola 1920–21 Suomi 4:17 262 (+ ka ve),
T. I. Itkonen 1943 KV 22 50 (lpKo serram < sm), SKES 1969
1010 (sm ~ ? lpN -suorram), Plöger 1982 FUF 44 83–84,
Lehtiranta 1989 SUST 200 128–29 (lp sanoista), T. Itkonen
1997 FUF 54 244 (sm ~ lp).

siestar, siestarmarja (E- ja PKarj, paik. ESavo)
’mustaherukka, Ribes nigrum / Schwarze Johannisbeere’, siestarlainen (Jusl 1745; EKarj Ink ja ymp.),
siehtar (paik. Karj), siehtarlainen (KarjKann),
siester(i) (PKarj ja ymp.), hiestain, hiestama (paik.
KPohjanm) id., siestama (As 1681 siestamapuu) ’?
taikinamarjapensas’ ~ ink s5estara, s5estarain,
siehtarla(in) ’herukka’ | ly sestroi ’punaherukka,
(paik. myös) mustaherukka’ | ve sestrikäi7ne
’punaherukka’ | va s(es(s)ar ’herukka’ | vi sõstar id.
? = mdE tVsukVstorov, M VsukVstäqru ’mustaherukka’.
Esitetyt vastineet muista etäsukukielistä ovat
äänteellisistä syistä epävarmoja. — Vi > latv zusteri
’herukat’ > li sustri7n ’mustaherukka’; ims > ven
murt. sestreníca, sestrjanka ’punaherukka’.
Ganander 1787 NFL 3 41a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
152 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), Ahlqvist 1861
MMdGr 175 (+ mdM), VW 1 1874 179 (+ li mdE syrj sätär),
O. Donner 1875 Boningsplatser 128 (+ tVser /septer, votj suter),
Thomsen 1890 BFB 280 (vi > latv > li), Munkácsi 1894 Nyr 23
2–3 (vrt. vog ostj), Paasonen 1903 s-laute 86 (sm ~ ve va vi li
md), Kalima 1915 OLR 216–17 (ven murt. < ve), Toivonen
1928 FUF 19 102 (+ ly), E. Itkonen 1966 Kieli 115–17 (sm ~
ly ve va vi, todennäk. md), SKES 1969 1010 (mahd. joko ims
md ? ~ vog ostj tai ims ? ~ tVser votj syrj; äännesuhteet tällöin
poikkeukselliset), Plöger 1982 FUF 44 84 (sm ~ ly ve va vi
md), Keresztes 1986 MdKons 2 163 (md ? ~ sm), UEW 1988
615–16 (sm vi ? ~ md).

sietää (Alm 1773; Ljungo 1609 ’antaa tilaa jklle’;
laajalti murt., harv. LounSm, ei Länsip Verml) ’kestää, suvaita; pitää, täytyä; olla jnk arvoinen, ansaita /
aushalten, ertragen; müssen; wert sein, verdienen’,
rinn. siitää (Jusl 1745; KaakkSm) id., sietämätön,
siedettävä ~ ink s‰ıtüja ’sietää’ | ka sieteä ’sietää,
kestää; tarvita, olla tarpeen’, siiteä ’pitää, olla syytä
t. tarpeen’.
Todennäk. alk. (kausat.) johdos, jonka kanta *s5e(t. *s‰ı- ?) mahd. < germ *st5e- (> mr st®a ’seisoa; kestää, sietää jne.’, nr stå ’seisoa’). — Epäselvää on,
kuuluuko tähän yhteyteen jotenkin myös vi seedida
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’sulattaa ruokaa’, seeduda ’sulaa (ruoka); (murt.) lahota, vettyä’, (Wied) seedüdä, siidüdä ’imeytyä (vesi
maahan), haihtua; hiipua (hiillos)’, seedus ’sulava
(ruoka)’, seeta (prs. seedan) ’sulattaa ruokaa; ulostaa’; nämä voisivat toisaalta liittyä myös sanaan
siityä (ks. tätä). Vrt. myös lp Vsiet |tât ’sopia, mahtua’
ja lpN sittât (E U Pi Lu Kld) ’haluta; (Kld) pitää
jstk’, jotka ?? < ims *s5et(t)ü-, *s‰ıti- tjs.
Wiklund 1894 LpChr 115 (sm ~ lp Vsiet tât), Setälä 1896 NyK
26 407 (sm ~ lp sittât), Bergsland Vir 1964 243 (lp sittât ? <
ims), SKES 1969 1011 (sm ~ ka), Koivulehto Esit 1982 (<
germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 164 (? < germ), EEW 1982–83
2729–30 (+ ? vi).
|

sievesi (Lönnr 1880; 1769 skewettä partit.; melko yl.
I- ja PSm) ’(vedellä laimennettu) typpihappo / Scheidewasser’, seevesi (osin Satak PHäme KPPohjanm),
syövesi (paik. VarsSm) id. ~ ka sievesi id.
< nr skedvatten ’sievesi’ (sked- v:stä skeda ’erottaa, puhdistaa’).
Neuhaus 1908 Sprachlehre 156 (sm < ruots), Hellquist 1939
SEO 931 (ruots sanasta), SKES 1969 1011 (sm ~ ka (< sm)).

sievä (SAchrenius 1766; melko yl., harv. LounSm)
’sorea, nätti / hübsch, niedlich’, murt. mm. ’siivo,
nuhteeton; nopea, joutuisa, näppärä; sopiva jhk; pieni, vähäinen, hienoinen’, sievitä (osin EKarj)
’selvitä, suoriutua (lähtöön t. unesta)’, sievoinen
(paik. murt.) ’melkoinen, aikamoinen; vähäinen’,
sievistellä ~ ka sievä ’sievä; siivo, siveä;
hyväluontoinen’ | (sm >) vi murt. sievida ’herätä,
virota, selvitä’.
Saattaa olla samaa alkuperää kuin siveä (ks. tätä),
vaikka äännesuhteet ovatkin poikkeukselliset. Ks.
myös sietää ja siityä.
VW 2 1876 105 (vrt. siviä, siivo), SKES 1969 1011–12 (sm ~
ka (< sm) vi murt. (< sm)), Rédei 1974 NyK 76 367 (sm siva,
siveä, siivo, ? sievä ~ ostjI süg, sigo ’kauneus’, sükqn ’kaunis’),
UEW 1988 481–82 (sievä ? ~ siva, siveä, siivo ~ ? vi siivakas
’solakka’, ostj).

sihistä (EAFrosterus 1783; melko yl.) ’suhista, sähistä, pihistä / zischen’, sihahtaa, sihuuttaa (laajalti
savmurt. ja ymp.) ’sataa tihuuttaa’ ~ ink Vsihaht®a | ka
Vsihissä, tVsihissä ’sihistä, suhista, tuhista; sähistä’, Vsihahtoa, tVs- ’sihahtaa, suhahtaa; kahahtaa’ | ly tVsihiVstä
’sihistä’, tVsihestädä ’sataa tihuuttaa’ | ve tVsihiVsta ’sihistä’, Vsihaita ’id., sähistä’ | va (Tsv) Vsihautta ’leimahduttaa’ | vi sihiseda ’sihistä, sähistä, suhista’.
Onomat. sanoja. Vrt. suhista, sähistä, tihistä.
Kettunen 1922 LVeHA 1 70 (sm ~ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH
229 (+ ka ly vi), SKES 1969 1012 (+ va).

sihteeri (Renv 1826; As 1721 Sota Sicteri) ’Sekretär(in)’
< ruots sikter, sivumuoto sanasta sekretare ’sihteeri’ << lat secretarius id., oik. »henkilö, jolle on
uskottu salaisuuksia» (johdos partis. perf:stä secretus
’erotettu, salainen, yksinäinen’ < secernere ’erottaa,
panna erilleen’).
Renvall 1826 SSK 2 170 (sm < ruots), Hakulinen 1941 SKRK
1 52 (sm < ruots << klat), SKES 1969 1012, Koukkunen 1990
Atomi 517–18.

sihti1 (Gan 1787; yl.) ’siivilä, seula; siivilän t. seulan
suodatinverkko tms. / Sieb’ ~ ka sihti ’siivilä’
< nr mr sikt id. (< kas sichte); lpN sik |tâ (In) id. <
sk, ositt. ehkä < sm. — Sm sihdata (Gan; yl. et. länsimurt.) ’siivilöidä, seuloa’ < nr sikta id. (< kas sichten).
Renvall 1826 SSK 2 170 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 287
(lp norj sm), Neuhaus 1908 Sprachlehre 156 (< ruots < kas),
Karsten 1944 FmS 10 503–04, SKES 1969 1012 (sm ~ ka (<
sm); lpN In < sk t. ositt. sm).

sihti2 (Gan 1787; yl.) ’pyssyn tähtäin / Visier bzw.
Korn am Gewehr’ ~ ka sihti id.
< nr sikte ’id.; silmänkantama’ (< kas sichte ’kasvot; näkö; näky; ulkonäkö’). — Sm sihdata (As
1697; yl.) ’tähdätä; katsoa tarkkaan’ ~ ink tVsihata
’tähdätä’ < nr sikta id.
Renvall 1826 SSK 2 170 (sm < ruots), SKES 1969 1012 (sm ~
ka (< sm) < ruots < kas).

sihveli ’rikkalapio’ ks. kihveli.
sii: siihirsi (Renv 1826; osin EPohjanm Satak ja
ymp.) ’rakennuksen sivuseinien ylin hirsi, räystäshirsi / oberster Wandbalken, auf dem der Dachstuhl
aufliegt’
joko = votj /sig ’ullakko’ | syrj /sig(er ’kattotuoli’ |
ostjI sini, E sin, P s¥ın ’reen jalaksen taive’ || samJr
/s‰ıC, /s‰ın ’kodan takaosa’ | Jn seC | T san, syn | slk s{it
’(kodan) etunurkka’ | Km s{in ’kodan oviaukon vastapäinen seinä’ (sgr */sin•)
tai = lp câgnâ ’kodan oven poikkipuu’ (vksm
*Vcini). — Sm sanalle on esitetty myös baltt alkuperää, vrt. liett sijà ’yhdyshirsi; kattohirsi’, latv sija
’poikkihirsi, tukipalkki; kattohirsi’.
Paasonen 1903 s-laute 103–04 (votj syrj ostj), Paasonen 1917
Beiträge 216–17 (+ samJr Km), Toivonen Vir 1921 20–21 (sm
~ votj syrj ostj samJr Km), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 48 (sm
votj syrj ostj), FUV 1955 56, *Nieminen 1963 LKK 6 177–82
(sm < baltt), SKES 1969 1013 (? < baltt; ei mainita ural),
Helimski 1976 SFU 12 120 (+ slk), FUV2 1977 74, Sammal-
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lahti 1988 UrLang 553 (sm ~ votj syrj), UEW 1988 480–81
(sm ~ ? votj ? syrj ostj samJr Jn T slk Km), Sammallahti 1999
Poluilla 76 (sm ~ lp).

siide (JuslP; KarjKannas Ink Peräp Länsip, paik.
KPPohjanm PKarj ESavo), siite (Gan 1787; laajalti
I- ja PSm) ’(jäätävä) tihku; hienojakoinen lumi /
(unterkühlter) Sprühregen; feinkörniger Schnee’,
siitää (paik. PSm) ’sataa siidettä ~ ink s‰ıjje
’tihkusade’ | ka tVsiitteä ’sataa vedensekaista lunta;
muodostaa riitettä’, tVsiite ’siide; hieno sumu; riite’ |
ly tVs‰ıtata ’sataa tihkua’, tVs‰ıttada ’panna riitteeseen’,
tVs‰ıte ’riite; siide’ | ve tVsid'ada ’sataa tihkua’ | ? li
s‰ıdig ’sumea, pilvinen, kostea’ (sm t. ka > ven murt.
Vcit ’riite; tihkuinen, nopeasti kiteiksi jäätyvä sade’).
Ims sanoja muistuttaa lpIn sii∞dar ’tihkusade’, si∞dardi∞d ’sataa veden- ja lumensekaista tihkua; vihmoa’.
Wichmann 1911–12 FUF 11 253–54 (sm ~ au), Kalima 1912
RS 5 92 (sm > ven), Kalima 1915 OLR 241 (ven murt. < au),
Tunkelo 1946 VeKÄH 299 (+ ly ve), Vasmer 1958 REW 3
343, SKES 1969 1020 (+ ? li; vrt. lpIn).

siika (Schr 1637; laajalti murt.) ’Coregonus / Renke’
~ ink s‰ıka | ka siika | ly Vs‰ıg | ve (Ahlqv) s‰ıg | va
(Ahlqv) s‰ıka | vi siig (g. siia) | li s‰ıg id.
< sk, vrt. mn síkr, mr s‰ıker, nr nn sik ’siika’. —
Ims ehkä > ven sig id. > md syrj sig id.; vi t. li > latv
s‰ıg id.
Renvall 1826 SSK 2 170 (sm < ruots), Mechelin 1842 Käsik
177 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 111 (+ li),
Pogodin 1904 Severnorussk 59 (+ ka; ims > ven), Kalima 1915
OLR 217 (+ ly; ven ? < ims < sk; latv < li), Karsten 1944 FmS
10 505, Vasmer 1955 REW 2 621, SKES 1969 1013 (ims
mahd. > ven > syrj; latv < vi t. li), Ariste 1975 KjK 18 470 (ims
> ven > md).

siikanen (Gan 1787; savmurt. KPPohjanm ja ymp.)
’(et. ohran) vihne / Granne (bes. der Gerste)’ ~ ka
siika, siikaine ’silmään joutunut roska, vihne’
< baltt, vrt. liett dygas ’oka’, latv d‰ıgs ’itu; oras;
alku’.
Paasonen 1896 KielLis 30–31 (sm ~ md /suva ’akana, vihne’,
tVser Vsu id., syrj /su ’ruis, vilja, sato’), Paasonen 1916–20 SUSA
34:3 1–3 (< arj *V∆s5uka-, */s5uka-), FUV 1955 137 (< arj), E.
Itkonen 1956 UAJ 28 78 (md tVser syrj voisivat olla ~ sm suka),
SKES 1969 1013–14 (sm ? ~ md tVser syrj; vrt. suka), *Posti
1969 JuhlakSiro 146–48 (sm < baltt), FUV2 1977 147 (< ieur),
Suhonen 1984 Juuret 220 (< baltt).

siili1

(Kal 1835; eri tahoilla ESm) ’Erinaceus / Igel’
~ ka tVsiili | va (Ahlqv) s‰ıli | vi siil (g. siili) | li s‰ıDl id.

= mdE /sejeDl, M /sejqDl | tVserL Vsülq | vog (Pallas)
soule | unk sün, murt. sül, vanh. kiel. szül ’siili’. —
Lienee ajateltavissa, että sm sana siili on lainaa < vi;
tähän viittaa sanan nuoruus sm kirjak:ssä sekä
murrelevikki. Siili on Suomen luonnossa myöhäinen
tulokas, ja niitä on tiettävästi tuotu nimenomaan
Virosta 1800-luvulla. Vrt. iilikotti.
Ahlqvist 1856 WotGr 151 (va ~ vi), Ahlqvist 1861 MMdGr
171 (sm ~ mdM), Budenz 1867 NyK 6 434 (sm ~ vi li md unk),
MUSz 1873–81 357 (sm ~ vi md unk), VW 1 1874 (sm ~ va vi
li md unk), Munkácsi 1901 ÁKE 550 (+ tVser), Wichmann
1911–12 FUF 11 286 (+ ka), Kálmán 1934 MNy 30 103–04 (+
vog), SzófSz 1941 277 (? vog), FUV 1955 113 (sm ~ md tVser
unk), SKES 1969 1014 (? vog), TESz 3 1976 629–30 (sm ~ vi
md tVser vog unk), FUV2 1977 127, MSzFE 1978 557, Sammallahti 1988 UrLang 549, UEW 1988 478 (sm ~ vi md tVser vog
unk), EWUng 1995 1373.

siili2 (Schr 1637; KaakkHäme PKarj, osin VarsSm
ESavo) ’siivilä, seula / Sieb’, siilata (laajalti murt.,
ei Ink) ’siivilöidä’ ~ kaP siila ’(osto)siivilä’
< vur sijl, nr sil ’siivilä’, nn nt sil id.; nr sila ’siivilöidä’, nn sile id. — Sk > lpN sil |le (Lu In Ko) ’siivilä’, N sil |lit (U Lu In Ko) ’siivilöidä, seuloa’.
Renvall 1826 SSK 2 170 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 206 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 126 (sm lp norj),
Qvigstad 1893 NL 287 (lp < sk), Streng 1915 NRL 205 (sm <
vur), SKES 1969 1014 (+ ka (< sm)).

siili3 (Gan 1783; melko laajalti länsimurt. Kain
Verml, paik. Kaakk- ja KSm) ’myllyn yläkiven silmään kiinnitetty poikkirauta t. -puu, jonka avulla
yläkivi kiinnitetään myllyn navan yläpäähän / Eisen
im Auge des oberen Mühlsteins, das den Antrieb
überträgt’ ~ (>) kaP tsiili, tVsiili id.
< nr segel, murt. Sm s5egäl, sigäl, s‰ıl ’myllynkivien välissä t. ylemmässä myllynkivessä oleva rautat. teräslevy t. poikkirauta’, nn segle, murt. sigle id.
Tunkelo 1906 SUSA 23:31 5 (sm < nn murt.), Karsten 1944
FmS 10 505 (< nr murt. Sm), SKES 1969 1014–15 (sm ~ (>)
ka; < nr).

siilo (yleisk.) ’(lieriömäinen) viljan tms. säilytystila
/ Silo’
< nr silo id. t. engl silo << esp silo < lat sirus
’viljakuoppa, -säiliö’ < kr sirós id.
ITS 12 1937 44 (sm < esp), Pulkkinen 1984 LokSp 152 (sm <
engl), *Univere 1987 KjK 30 106–07 (vi < saks < esp < lat < kr).

siima (1681; yl.) ’Angel-, Peitschenschnur’, murt.
(Satak) myös ’hämähäkin seitti’ ~ ink s‰ıma ’ongen-,
piiskansiima’ | ka siima ’id.; jouhi (Tver);
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hämähäkin seitti’ | ly Vs‰ım ’ongensiima’ | ve s‰ım ’id.;
hämähäkin seitti’ | va s‰ıma ’ongen-, piiskansiima’ |
vi murt. sihm ’piiskansiima’ (h mahd. sanasta rihm
’rihma’)
< germ *seiman- (*s‰ıman-) t. ksk, vrt. mn sími
’side, nuora’ (isl sími id.), sima, vrt. ags s‰ıma ’köysi’. — LpN sii |bmâ ’ongensiiman peruke’, R sima
’köysi, touvi’, Lu sii´m®a, sii´m5o ’juurista punottu
köysi’ < sk; lpIn sijmœa ’siima’ < sm; ven murt. sima
’side, nuora (et. kalastusvälineissä)’ < ims.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 403 (sm ~ lp sima), Mechelin 1842
Käsik 177 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (sm ~ va),
Thomsen 1869 GSI 147 (lp < sm < sk), Qvigstad 1893 NL
285–86 (lp < sk), Pogodin 1904 Severnorussk 59 (+ ka; ven <
ims), Kalima 1915 OLR 218 (+ ly ve), Hellquist 1939 SEO
909, Vries 1961 AnEW 476, SKES 1969 1015 (lpN R Lu < sk;
lpIn < sm), Ariste 1972 Sõnasõel 1 8–9 (+ ink vi murt.; vi h
mahd. sanasta rihm), Hofstra 1985 OsFiGerm 43 (< germ),
LexGermLw 1 1991 XVIII (< germ).

siimes (Gan 1787; etup. Karj Savo KPohjanm, paik.
Häme ja ymp.) ’varjo(paikka), katve, tuulensuoja
/ Schatten, Windschatten’, siimeke (paik. EKarj)
id., siimestää (ESavo, osin Karj) ’varjostaa, suojata’
~ ka siimes ’varjoinen paikka; tuulensuoja’,
siimesteä ’varjostaa’.
Alkuperä tuntematon.
SKES 1969 1015 (sm ~ (todennäk. >) ka).

siintää (JuslP, Gan 1787; laajalti murt.) ’häämöttää,
kumottaa / (in der Ferne, schwach) zu sehen sein,
schimmern’, murt. (paik. EHäme) myös ’nähdä,
erottaa
(»silmä
siintää»)’,
sintää
(Kain)
’häämöttää’, siintyä ’pinttyä, virttyä (vaate tms.
huonon pesun vuoksi); sinistyä, tummua (puu; nämä
melko laajalti länsimurt., paik. savmurt.); siityä,
hiipua (uuni, hiillos; etup. itämurt.); ehtyä (lehmä;
Alm 1760)’, sintyä (PSm, osin LounSm PHäme
PKarj PSavo), sinttyä (etup. KSm ja ymp.) id. ~ ink
s‰ıntüja, sintüja ’siintää’ | ka sinteä ’siintää; näkyä
sinisenä t. tummana; häikäistä’, sintyö ’sinistyä;
häikäistyä; siityä’.
Kuuluvat todennäk. samaan sanueeseen kuin
sininen, vaikka luult. vaikutusta myös verbistä siityä
(ks. tätä). Samaa sanuetta lienee myös sintu (savmurt. KPPohjanm, paik. häm- ja kaakkmurt. EPohjanm Peräp) ’vedensekainen piimä, kuorittu t.
vedellä jatkettu maito’.
Anderson 1893 Wandl 126 (~ sininen), SKES 1969 1015–16
(+ ka), Koski 1983 Väri 156–58.

siipi (Agr; yl.) ’Flügel’, merk. myös erilaisia esineiden tms. siipeä muistuttavia osia, yhd. siipirikko, siipiorava (Gan 1787), johd. siiveke, siivekäs, siivittää;
ks. erikseen siippa ~ ink s‰ıpi ’siipi (myös esineissä
tms.)’ | ka siipi ’id.; evä; siiveke’ | ly Vs‰ıb ’id.; sulka’ |
va s‰ıpi ’siipi’ | vi tiib (g. tiiva), E siib id. | li t‰ıbqz
’id.; evä’ (sm > lpN sii |bâ ’siipi; eräänlainen (siipi)verkko’; ka > ven murt. Vsibanki (mon.) ’siipi’).
Ganander 1787 NFL 3 42a (sm ~ vi sijw), Sjögren 1849 MélR
1 58 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va), Wiedemann
1871 MP 7:17:2 100 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 9 (+ ka), Kalima 1915 OLR 246 (ven murt. < ka), Lagercrantz 1939 LpWsch
782 (lpN < sm), SKES 1969 1016–17 (+ ly).

siippa ’aviopuoliso (rinn. aviosiippa), mielitietty
(Kivi 1866; melko laajalti länsimurt., paik. itämurt.);
riippuva vaatekaistale, laahus, kannon sälö (melko
laajalti itä- ja hämmurt.) / Ehepartner(in), Liebste(r);
hängendes Kleidungsstück, Schleppe; Fällsplitter’,
siippana (LönnrLis 1886; paik. itämurt.) ’aviopuoliso, mielitietty’, nahkasiippa (Lönnr 1880, myös nahkasiippo; E- ja KaakkHäme EKarj Ink ja ymp.) ’lepakko’, siipottaa (paik. murt.) ’riippua näkyvissä,
pistää esiin’ ~ ink nahkas‰ıppoi ’yölepakko’ | ka
Vsiippa ’jk ulkoneva osa t. haara; (halv.) käsi, jalka’,
Vsiipoittoa ’varustaa siivekkeillä, puolilla tms.;
vaarnata; veistää teräväksi; viipottaa; sojottaa’.
Todennäk. samaa sanuetta kuin siipi (ks. tätä),
vaikka
äännesuhteet
ovatkin
epäselviä.
Merkitykset
’aviopuoliso,
mielitietty’
ovat
metaforisia:
»riiputettava,
käsikynkässä
kuljetettava».
Hakulinen 1941 SKRK 1 149 (nahkasiippo vrt. siipi), *Hakulinen Vir 1949 202–05 (sm ~ ka), SKES 1969 1017.

siirappi (As 1756; laajalti murt.), sirappi (paik. Peräp Länsip) ’Sirup’
< nr sirap, vur sirop, nt sirup, ns Sirup id. (<<
arab). — LpN sirup, sirap (Pi In Ko) < sk, osaksi sm
välityksellä.
Renvall 1826 SSK 2 171 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 913
(ruots << arab ’juoma’), Lagercrantz 1939 LpWsch 786 (lp <
sk), E. Itkonen 1941 FUF 27 165 (lpI < sm), SKES 1969 1018.

siiri ’sivu, reuna’ ks. siirtää.
siirottaa (Gan 1787; paik. Pohjanm) ’harottaa / abstehen, gespreizt sein’, siirollaan (GJCalamnius
1734 siirolleen; EPohjanm, paik. KPPohjanm Peräp
TornLaakso) ’harallaan, hajallaan’, siirallaan (paik.
Pohjanm KaakkSm Verml) ’harallaan; pörhöllään,
pystyssä’, siirillään ’harallaan (paik. KPohjanm);
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kananlihalla, pystyssä (karvat; Ink)’, siirassa,
siiralla (Karj Savo KSm Ink) ’kananlihalla (iho)’;
tähän ilm. myös siira (Gan) ’äyriäinen (Isopoda)’ ~
ink s‰ırillüja ’pystyssä (hiukset); harallaan’, s‰ıris
’pystyssä
(karvat, höyhenet)’ | ka tVsiirallah
’harallaan, levällään, raollaan’, tVsiirottoa ’harottaa’ |
vi murt. siiris ’pörrössä, pystyssä’, siiras id., siirakil
’id.; varisemassa’.
Vrt. myös siristää, tiirata.
Vaigla 1926 EKeel 5 27 (sm ~ vi murt.), SKES 1969 1017–18
(s. v. siira1; + ka).

< ven Vcístyj ’puhdas, siisti’. — Sm murt. siistata
saattaa olla suoraan < ven Vcistjatƒ ’siistiä’.
Mechelin 1842 Käsik 177 (sm ~ ven), Mikkola 1894 SUST 8
177 (sm ~ au ve; < ven), Mikkola 1938 SUST 75 82 (+ ka),
Kujola 1944 LyS 443 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 158, SKES
1969 1018–19, Plöger 1973 RL 181–82, Räisänen Vir 1987
498 (siistata luult. < ven Vcistjatƒ).

siitake ’eräs japanilainen helttasieni, jota viljellään
ruokasienenä, Lentinula edodes / Shitake-Pilz’
< japani shiitake id.
Laalo Vir 1988 393–94 (sm < japani).

siirtää (Agr; yl., ei Verml Ink) ’an einen anderen Ort
schaffen’, siertää ’id. (paik. kaakkmurt.); syrjiä,
pitää huonompana (paik. Karj ESavo)’, siirtyä,
siirto, siirtolainen (Lönnr 1836) ~ ka siirteä, siirtyö |
ly Vsiertä ’siirtää, työntää’, Vsierdüdä ’siirtyä’ | ve sirta
’siirtää’ (sm > vi siirda ’siirtää’, siirduda ’siirtyä’,
lpN sir |det (E Pi Lu In Ko T) ’siirtää; siirtyä,
muuttaa’).
Pidetty johdoksena s:sta siiri (LönnrLis 1886)
’sivu, reuna, vieri, kylki’, siiressä (osin Kain)
’ohella, sivussa’ ~ ka siirittVsi ’ohi, sivuitse; paitsi,
lisäksi’ | ly Vs‰ıritVsi ’ohitse’ | ve si\ritVsi ’rinnan’, si\rhe
’viereen’, si\res ’vieressä’.
VW 2 1876 4–6 (sm ~ ve lp), Genetz 1896 Sgr ∞d 44 (siirtää ♦
siiri, joka ~ mdE tVsi\re, /si\re, M Vsi\rä ’reuna, laita’), Mägiste
1936 EKeel 15 129–34 (+ ka ly; vi < sm), Lagercrantz 1939
LpWsch 786 (lp < sm), SKES 1969 1018 (siirtää ilm. ♦ siiri,
joka ~ ka ly ve), Keresztes 1986 MdKons 2 157–58 (siiri ? ~
md), Häkkinen 1987 ES 278–79, UEW 1988 774 (sm ? ~ md),
Häkkinen 1990 MST 93–94.

siis (Agr; yl.) ’also’ ~ ink va s‰ıs, sis ’sitten’ | vi siis
’sitten; niin, siis’, siiski ’sittenkin, kuitenkin’ | li s‰ız,
siz ’silloin; niin’
= mdM /sas ’siksi, sen vuoksi’. Vanha slatiivi pron:sta se, ks. se1.
[anonyymi] 1859 MNyszet 4 472 (sm ~ vi md säste), Anderson
1879 Studien 39 (vi ~ li), O. Donner 1879 Verwandtschaft 114
(+ va), Ojansuu 1922 Pron 125–26, Virtaranta Vir 1955 54 (+
ink), SKES 1969 987 (s. v. se1; sm ~ va vi li md).

siisna ’hihna’ ks. hihna.
siisti (1704; yl.) ’sauber’, siistiä, siisteys, siista (paik.
KaakkSm) ’puhdas, siisti’, siistata (paik. KPPohjanm Peräp) ’siistiä, puhdistaa’ ~ ka siisti, tVsiisti
’puhdas; hyvä(käytöksinen)’, siistie ’puhdistaa, siistiä’ | ly tVs‰ıstƒidä ’siistiä, puhdistaa’ | ve tVsist{ii ’puhdas,
siisti’

siittää ks. siitä.
siityä (Karj Ink, laajalti Savo) ’tulla kylpykuntoiseksi (sauna lämmityksen jälkeen); jäähtyä (uuni),
hiipua (hiillos) / fertig zum Bad sein (Sauna nach
dem Aufheizen); erkalten (Ofen), verglimmen’,
siiteä ’siitynyt, savuton (Seiskari); leppoisa (Ink)’ ~
ink s‰ıtüä ’selvitä humalasta’ | va s‰ıtiä ’selvä, raitis’ |
? viE (Wied) seedü- ’haihtua (vesi); hiipua (hiillos)’.
Ainakin sm siityä ’tulla kylpykuntoiseksi’ voisi
kuulua yhteen v:n sietää (ks. tätä) sivumuodon siitää
kanssa, jolloin sen alkumerk. olisi ’tulla siedettäväksi’. Vrt. myös sm murt. (osin KarjKann) sievitä ’ehtiä, selvitä, suoriutua (ajoissa)’, vi murt. (Kuusalu)
sievida ’id.; siityä (sauna)’, ks. sievä.
SKES 1969 1019 (sm ? ~ viE (Wied) seedü- ’haihtua (vesi);
hiipua (hiilet)’).

siitä (prs. sikiää; Agr; yl.) ’gezeugt werden; sich
fortpflanzen’, rinn. sietä (prs. sikeää t. sikenee; paik.
KPPohjanm PSm Kymenl) id., sikiö (et. I- ja PSm)
murt. ’lapsi’, rinn. sikio, sikiä (Agr) id.; siittää, siitos, siitin, siittiö, yhd. siitepöly (Lönnr 1859) ~ ink
s‰ıtä ’sikiytyä’, sikihüä id. | ka sijetä ’siitä, lisääntyä;
kasvaa hyvin, tuuhentua; kertyä, siunaantua’, sikevyö
id., sikivö ’lapsi (halv.), kakara, penska’, sikie id. | vi
sigida ’siitä’, sigineda id., sigitada ’siittää;
synnyttää’, sigitis ’sikiö’ | li siC ktq ’porsia’
= lpN sâkkânit (U Pi Lu) ’siitä’, N sâk |ko (R Lu)
’sikiö’ (poikkeavasta äänneasusta huolimatta mahd.
myös ~ lpIn Vsohani∞d (Ko Kld) ’siitä, lisääntyä’, tai
nämä sitten < sm). Mahd. johd. samasta kannasta
kuin sikeä (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 45 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 249
(sm ~ lpN R In), VW 1 1874 166 (+ li), Ojansuu 1918 KAÄH
32 (+ ka sigivö), SKES 1969 1019–20 (lpIn Ko Kld mahd. <
sm), T. Itkonen 1997 FUF 54 257 (sikeä, siitä ~ lp md).
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siitää1 ’sataa tihuuttaa’ ks. siide.
siitää2 ks. sietää.
siivatta (Kal, Eurén 1860; Kain, osin Karj Ink) ’nauta; karja; (halv.) elukka; mokoma, heittiö / Rind;
Vieh (auch pej.); Schlingel, Halunke’ ~ ink s‰ıvotta
’nauta; elukka, itikka’ | ka Vsiivatta ’kotieläin (vars.
nauta)’ | ly Vz‰ıvat ’elukka’ | ve Vzivat ’kotieläin (vars.
lehmä)’ | va (Ahlqv) Vsivatat (mon.) ’karja’, (Tsv) Vz‰ıv(et ’(koti)eläin’
< (m)ven Vzivót ’eläin; omaisuus; (murt.) kotieläimet’. — LpN Vsibet, Vsivet (In Ko) ’kotieläin (lehmä,
lammas, vuohi t. hevonen)’ < sm ja ka.
Ahlqvist 1856 WotGr 154 (va < ven), Lindström 1859 KeltGerm 123 (sm < ven), Qvigstad 1881 Beiträge 110 (lpN < sm <
ven), Setälä 1890–91 ÄH 305 (+ ka), Mikkola 1894 SUST 8
115 (sm ka va < ven), Wiklund 1896 SUST 10 47 (lp < ka),
*Ruoppila 1943 Kotiel 1 142–44 (+ ink ve), Kujola 1944 LyS
421 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 158 (sm ka ly ve va < mven),
SKES 1969 1020, Plöger 1973 RL 182.

siivilä (Flor 1678; yl.) ’Sieb’, murt. sihvilä (JuslLis;
EPohjanm PSatak Päij- ja PHäme Kymenl, paik. itämurt.), siihvilä (laajalti savmurt., paik. EKarj), siipilä (Verml) id.; siivilöidä ~ ink s‰ıvilä | ka siivilä,
siivilöijä | ly Vsibilhei7n ’lieko, Lycopodium (käytetty
maitosiivilän tapaan)’ | ve sihloi7ne ’siivilä’, sihloita,
sehloita ’siivilöidä’
< germ (ksk) *s‰ıh(w)ila-, vrt. nr nn sil ’siivilä’,
isl
síll,
síill
’(hevosenjouhista
tehty)
siivilöintikangas, maitosiivilä’. Vrt. siili2, joka on
lainattu myöhemmin ruots taholta.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 206 (sijli, sijwilä ~ ruots sil),
Mikkola 1893 MSNph 1 390 (sm sihvilä < ksk), Setälä 1912–
13 FUF 13 450 (< germ, vrt. ruots), Hellquist 1939 SEO 907,
Tunkelo 1946 VeKÄH 294 (sm ~ ve), SKES 1969 1020–21 (+
ka ly), Hofstra 1985 OsFiGerm 24 (< kgerm *sixwilaz), T. Itkonen Vir 1987 184.

siivo (Salamnius 1690; harv. VarsSm, yl. muualla)
’siisteys, järjestys, kunto; likaisuus, sotku, epäjärjestys; sävyisä, hyvätapainen, kunnollinen / Sauberkeit,
Ordnung; Unsauberkeit, Unordnung; ruhig, anständig, ordentlich’, murt. myös ’siivous, nuhteettomuus
(As 1664); siisti, puhdas; (huono) keli’, siivota
(1669) murt. myös ’perata’, siivoton, siivollinen
(Raam 1642; EPohjanm ja ymp., paik. KaakkSm)
’siisti; sävyisä; kunnollinen’, siivokas ’kunnollinen,
siisti (kaakkmurt.); siivoton, epäsiisti (paik. savmurt.)’ ~ ink s‰ıvo ’siivo; puhdistus’, s‰ıvota, s‰ıvoll‰ın
’kunnollinen’ | ka siivo ’järjestys, kunto; selvyys;
keli; siisti, hyvätapainen’, siivota ’puhdistaa, siivota;

perata’, siivotoin ’siivoton’ | (? sm >) vi siivus ’siisti,
puhdas, siivo’, siivutu ’siivoton, epäsiisti’ (sm > lpN
sii |vo (Lu In Ko) ’keli; (In myös) epäjärjestys, sotku;
(yhd:ojen alkuosana:) siivo, kunnollinen’).
= lp divvot ’korjata’.
Ahrens 1843 GrEhstn 127 (vi siivus < sm), VW 2 1876 105 (~
siviä, sievä), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 53 (lpN sii |vo <
sm), SKES 1969 1021 (+ ka; lpIn Ko < sm), Rédei 1974 NyK
76 367 (sm siveä, siivo ~ ostj), UEW 1988 481–82, Sammallahti 1999 Poluilla 74 (+ lp divvot).

siivu (ei vielä Lönnr; etup. LSm) ’viipale; (pöydän)
jatko- t. laskulevy; vauhti-, hihnapyörä / Schnitte;
herabklappbare od. ausziehbare (Tisch)platte;
Schwungrad, Riemenscheibe’, siiva ’vauhti-, hihnapyörä’
< nr skiva ’levy, viipale, kehrä’. — Vanhempi
laina samalta taholta on kiivu id., ks. tätä.
SKES 1969 1021 (sm < nr).

sija (Agr; yl.) ’paikka, kohta, asema; kaasusmuoto
(uud., Lönnr 1836) / Platz, Stelle, Stellung; Kasus’,
murt. mm. ’lehmän vakinainen paikka navetassa;
vuode, makuutila’, sijam. sijalla, sijaan, sijasta,
johd. sijainen, sijoittaa, sijata, sijaita ~ ink sia, sija,
sijjoitt®a | ka sija ’paikka, tila; arvo, asema;
makuutila, vuode’, sijassa, sijahine ’sijainen’,
sijoittoa ’sijoittaa; vetää (astia)’ | ly Vsija ’paikka,
kohta; vuode’, Vsias ’sijasta’, sijaDlDli7ne ’sijainen’ | ve
sijä, sija ’paikka; vuode; talo, talous; (E) tavara’,
sijas ’sijasta’, sijata ’sijoittaa’ | va siha ’sija, paikka,
makuusija’
= lp sâggje ’sija, tila, makuusija’, N sâggjai (E U
Lu In Ko Kld T)’sijaan, asemesta’
< germ *st‰ıj®a-, vrt. mn stí ’(pikkukarjan) karsina’, isl stía id.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 389 (sm ~ lpR), Castrén Suomi
1844 29 (+ lpN In), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 105 (+ ve), Mägiste 1925 Rosona 65 (+ ink),
Mägiste 1957 Tulimuld 8 154 (+ ly), Stoebke 1968 Verhältniswörter 93 80 (+ ka), SKES 1969 1021–22, Koivulehto 1981
SFU 17 165 (< germ), Häkkinen 1987 ES 279–80.

sika (Agr; yl.) ’Schwein’, johd. sikamainen, sikailla,
sikuri ’sikopaimen (Agr); lammaspaimen (InkVi)’ ~
ink sika, sikk5uri ’sikopaimen’ | ka sika, sikaistoa
’käyttäytyä huonosti, sikailla’ | ly Vsiga | ve siga ’sika’
| va sika, (Kukk) sikuri ’lammaspaimen’ | vi siga,
(Wied) sigur ’sikopaimen’ | li sig®a ’sika’
= mdE tuvo, M tuva id. — Sm t. ka > lpN murt.
sokke (In Ko Kld T) ’sika’; ims kai > ven murt. síka
’sika’, VzíVzka, VzíVska ’porsas’.
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Moller 1756 Beskr 161 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2
359 (+ ka), Lönnrot 1854 Enare 251 (sm ~ lpN In), Ahlqvist
1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve),
Ahlqvist 1871 KO 14–15 (md omap.), Grot 1876 Filol 473 (sm
~ ven murt. sika), Anderson 1879 Studien 117–19 (+ li md),
Weske 1890 SFKO 86 (ims > ven murt. VziVzka), Wiklund 1896
SUST 10 17 (lpKld T < ka t. sm), Kalima 1915 OLR 217,
Ruoppila 1947 Kotiel 2 59–61 (+ ly), SKES 1969 1022, UEW
1988 796, Koivulehto 1997 SympGron 29 (< germ, vrt. mys
ziga ’vuohi’).

sikari (Lönnr 1880) ’Zigarre’ ~ (>) ka sikari id.
lähinnä < nr cigarr ’sikari’ (= ns Zigarre < esp
cigarro id. < maya-intiaanien kieli).
TS 8 1916 1287 (sm < esp), Hellquist 1939 SEO 129 (ruots sanasta), Hakulinen 1968 SKRK3 299 (sm < ruots < esp), SKES
1969 1022 (+ ka (< sm)), Hakulinen 1979 SKRK4 378 (< ruots
< esp < maya-intiaanien kieli).

sikermä (LönnrLis 1886; murt. uud.) ’ryhmä, rykelmä; sykkyrä / Gruppe, Ansammlung; (Faden)gewirr’, sikere (Verml) ’ryhmä, rykelmä’, sikeri (Eurén
1860) id.
Saattaa osaksi liittyä verbiin siitä (ks. tätä; murt.
(paik. Kain KPPohjanm) sikermä ’lapsi’), osaksi olla
kontam. esim. sanoista sykerö (s. v. sykkyrä) ja rykelmä.
sikeä (Agr; yl.) ’syvä (uni); sitkeä (LUus, osin VarsSm); tiheä, sakea (paik. murt.) / tief (Schlaf); zäh;
dicht’, sikistyä (Häme ja ymp.) ’kutistua’ ~ ka sikie
’sikeä, syvä; tiheä, tuuhea’
= mdE /sejed'e, M /sid'ä ’tiheä’, E /sejetste, M /sid'qsta ’usein’. Vrt. sakea. — Erään käsityksen mukaan samaa alkuperää kuin siitä (ks. tätä).
Setälä 1902–03 FUF 2 267 (sm ~ md), SKES 1969 1022 (+
ka), UEW 1988 774, T. Itkonen 1997 FUF 54 257 (sikeä, siitä
~ lp md).

sikin sokin ks. sokea.
sikiö ks. siitä.
sikkara (Lönnr 1880; etup. länsimurt.) ’kihara; sykkyrä / Krauslocke; Gewirr’, sikkura (eri tahoilla
murt.) id., olla sikkarassa, sikkurassa ’sirrillään (silmät); nyrpistyneenä (nenä)’ ~ ink Vsikkärä ’säkkärä,
kähärä’ | va Vsikk(er id.
Deskr. sanoja, vrt. kikkara, säkkärä.
SKES 1969 1023 (sm vrt. va).

sikli (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’silotuskaavin,
kaavinrauta / Schabmesser’, siklinka (paik. LounSm), siklingi (Gan 1787) id.
< nr sickling id.
Tunkelo 1906 SUSA 23:31 6 (sm < nr), SKES 1969 1023.

siksi ks. se1.
sikuna (Jusl 1745 sicuna; EPohjanm savmurt. ja
ymp., osin Häme) ’raaka, epäpuhdas, ensimmäisestä
keitoksesta saatava viina / erstes, noch rohes und ungereinigtes Destillat beim Branntweinbrennen, Fusel’.
Sanaa on ehdotettu lainaksi sk (t. germ) taholta,
vrt. ruots signa, segna ’vaipua’, mr s‰ıgha ’id.; antaa
tippua’, ruots murt. siga, sega ’vajota, laskea;
liukua, solua; valua hiljakseen’, isl signa, síga, tansk
segen, mn síga ’vaipua, laskea; liukua alas;
perääntyä, väistyä’.
Hahmo 1994 Grundlexem 326–27 (ehkä < sk (t. germ)).

sikuri (Reinholm 1850; laajalti murt.) ’Cichorium
intybus / Wegwarte, Zichorie’
< nr cikoria id. < ns Zichorie < ital cicoria < klat
cichorea < lat cichorium < kr kikh5Forion id.; vrt. kuitenkin myös ven cikórij id. (> ink sikk5ori, ka siko(o)rei id.).
Hellquist 1939 SEO 129 (ruots sanasta), SKES 1969 1023 (sm
lähinnä < nr), Nirvi 1971 InkS 524 (ink < ven).

sila (tav. mon. silat; Schr 1637; yl. et. länsimurt.),
silot (KPohjanm) ’selustin, siihen kiinnitetyt aisankannatinhihnat ja silarenkaat; silavaljaat / Kammdeckel des Sielengeschirrs mitsamt den Tragriemen
und Ringen für die Deichsel; Sielengeschirr’,
silavaljaat ’luokittomat valjaat’
< sk, vrt. mr sili, obl.-sij. sila-, nr murt. Sm sila
’silat’, nr nn nt sele ’(sila)valjaat’, mn seli, sili ’valjaat; köysi’.
Renvall 1826 SSK 2 172 (sm < ruots sela), Thomsen 1869 GSI
147 (< mn seli), Setälä 1906 SUSA 23:1 17 (< mn mr), Hellquist 1939 SEO 899, Vries 1961 AnEW 469, SKES 1969
1023–24.

silakka (As 1593) ’haili, Clupea harengus membras
(et. ESm EPohjanm); suolakala (laajalti itämurt.)
/ Strömling; gepökelter Fisch’, silahka (Ljungo 1609
sillahka; PSatak PHäme KPPohjanm Kain Länsip,
osin Peräp), silhakka (osin Peräp Länsip) ’silakka’ ~
ink silakka ’suolakala; sienistä valmistettu suolainen
ruoka’ | ka silakka ’suolakala; suolasieni t. -liha’ |

154 (taiton koevedos)
ly silak ’suolakala’ | va silakka ’suolasilakka’ | vi
silk (g. silgu) ’(suola)silakka’, murt. silakas id. | li
siDlk ’silakka’
luult. < ruots sillaka, sillake (< sill ’silli’ + laka,
lake ’suolavesi’) ’sillien säilömisessä käytettävä suolaliuos’. — Sanan merk:een ja äänneasuun on voinut
vaikuttaa äänt. läheinen kalannimi salakka, ks. tätä.
Moller 1756 Beskr 161 (sm ~ ruots sill), Ganander 1787 NFL 3
46 (sm ~ vi), VW 2 1876 33–34 (+ li), Setälä 1912–13 FUF 13
451 (? < ksk *s¥ıla∞d®a), Karsten 1944 FmS 10 507, *Posti 1956
StF 12 58–65 (+ va; < ruots sillake, sillaka), SKES 1969 1023
(+ ka ly; < joko ruots tai sk), Hofstra 1985 OsFiGerm 303–04.

silava (VR 1644; laajalti murt.) ’Speck’, silevä (osin
VarsSm) id.
? = tVser Vsel ’silava, rasva; (I myös) sulatettu tali t.
rasva’, I /sel ’silava, rasva’ | ? syrj s{il ’silava, rasva’
| vogI L Vsilt ’karhun rasva(kerros)’ || samT séla ’sulatettu (kalan) rasva’ | slk siile ’rasvainen’ | Km /sql, /sil
’rasva, tali’ | Kb syl ’rasva’. — Sananalkuisen äänteen epäsäännöllisen edustuksen perusteella on
esitetty kahta erillistä lähtömuotoa, joista toista
(*/silä) edustaisivat ainakin vog ja sam sanat sekä
toista (*silä) vähintään syrj; sm ja tVser sanat voivat
olla tulosta kummasta tahansa.Todennäköisemmin
kyseessä on alkuaan yksi sana, ja syrj sana on joko
eri alkuperää tai epäsäännöll. äännekehityksen
tulosta (siihen on voinut vaikuttaa esim. sana s{il
’sula’).
Schott 1849 AltSpr 145 (ehkä ~ sileä), Lindström Suomi 1852
85 (sm ~ tVser), VW 2 1876 35–36 (+ syrj), Setälä 1912–14
FUFA 12 31–32 (samT slk Km Kb ? ~ sm syrj), Paasonen 1917
Beiträge 206–07 (sm ~ tVser syrj sam), Liimola Vir 1951 366
(sam ennemmin ~ vog), FUV 1955 56 (sm ? ~ vog sam; sm
ehkä ~ tVser syrj), SKES 1969 1024 (mikäli sm ei ~ sileä niin
joko ~ tVser ?? syrj tai ~ vog sam), FUV2 1977 74, Sammallahti
1979 FUF 43 36 (sgr ~ sam), UEW 1988 478 (sm ? ~ vog sam),
758 (sm ? ~ tVser syrj), Nikkilä 1998 FFL 21 90 (~ silkka).

sileä (Agr; yl.) ’glatt, schlicht’, silitä, siletä, silittää,
silata (eri tahoilla murt.) ’tehdä sileäksi,
tasoittaa; päällystää metallilla, vars. tinalla (paik.
VarsSm Verml Ink)’, siloinen (EPohjanm KSm ja
ymp., paik. KaakkHäme kaakkmurt.) ’sileä’, silottaa
(etup. EPohjanm KSm Ink) ’tasoittaa, silittää’; tähän
kaiketi myös silja (Alm 1788; Kymenl kaakkmurt.;
paik. VarsSm KPohjanm), siljä (As 1757; paik.
Vars- ja KaakkSm) ’sileä’ ~ ink sill‰ıä ’sileä’, silott®a
’silittää, hyväillä’ | ka silie ’sileä, tasainen; säyseä’,
siletä ’tulla sileäksi; lähteä nopeasti’, silitteä ’tehdä
sileäksi, tasoittaa; sivellä’ | ly siDled ’sileä, oksaton’,
siletä ’tulla sileäksi’, VsiDlittada ’silittää’ | ve siDled
’sileä; oksaton’, siDlitada ’silittää’ | va (Tsv) siliä

’sileä’, (Kukk) silott®a ’silittää’ | vi sile ’sileä’,
sileneda ’silitä, tasoittua’, silitada ’silittää, sivellä;
tasoittaa’ | li sil®astq ’silittää; tasoittaa’ (sm sileä >
lpN Vsâllâd (Pi Lu In Ko Kld) ’sileä’; lpLu sjillat id.;
N sillâd ’id.; yksinkertainen ja kaunis (puku)’.
= lp Vcâllât ’keloa, silottaa (sarvia)’ (> sm murt.
(PSm) keloa id.; ks. tätä) || ? samJr /sel®a id. Vrt. siljo,
silkka sekä silpoa.
Ganander 1787 NFL 3 46a (sm ~ vi), Budenz 1867 NyK 6 432
(sm ~ lp Vsallad), VW 2 1876 32–33 (+ li lpN sillad), Anderson
1893 Wandl 199 (+ ka), Setälä 1912–14 FUFA 12 31 (lp ~
sam), SKES 1969 1024 (+ ly va ve; lp sanat < sm), Nikkilä
1998 FFL 21 79, 83, Sammallahti 1999 Poluilla 75 (sm ~ lp
Vcâllât).

silinteri, silinterihattu (1896) ’korkea lieriön muotoinen miesten silkkihattu / Zylinderhut’
< nr cylinder id., joka on lyhentymä sanasta cylinderhatt < ns Zylinderhut id. << lat cylindrus
’lieriö’ < kr k/ylindros ’lieriö, rulla’. — Sama sana on
sm sylinteri (1856).
Hakulinen 1968 SKRK3 298 (sm < ruots), SKES 1969 1024–
25 (< nr < lat < kr), Koukkunen 1990 Atomi 518–19.

siljo (Peräp Länsip) ’asuinkenttä, pihamaa, tasainen
kenttä; porojen polkema lumikenttä (LönnrLis 1886)
/ lappischer Wohnplatz, (eine Lappenwohnung umgebendes)
ebenes
Feld;
von
Rentieren
festgetretene Schneefläche’
< lpN Vsil |ljo (E U Pi Lu In Ko) id.; lp sana kaiketi
< sm silj-, ks. sileä.
Äimä Vir 1902 64 (sm vrt. lp), Qvigstad 1944 LpSted 68 (sm <
lp), SKES 1969 1025 (s. v. silja; < lp lienee < sm).

silkka (Jusl 1745; laajalti murt.) ’pelkkä / schier,
rein’, silkko (JuslP) ’id. (paik. kaakkmurt.); pelkistä
pettujauhoista tehty leipä (paik. Kain ja ymp.)’.
Kuuluvat ilmeisesti samaan sanueeseen kuin
sileä, ks. tätä.
Schott 1849 AltSpr 145 (siliä ~ silkka), SKES 1969 1025.

silkki (Agr) ’Seide’, murt. (et. loun-, häm- ja kaakkmurt.) myös ’(silkkinen) päähuivi’ ~ ka silkki
’silkki’
< mr silke, mn silki (nr nn nt silke) id.
Renvall 1826 SSK 2 173 (sm < ruots), Mikkola 1894 SUST 8
177 (sm < mr), Streng 1915 NRL 205–06, Hellquist 1939 SEO
908 (ruots sanasta), Vries 1961 AnEW 475, SKES 1969 1025
(+ ka (< sm)).
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silli (Martti n. 1580; eri tahoilla murt.) ’Hering’,
murt. (Länsip, paik. Peräp) myös ’muikku’
< mmr sill, sild, vur sill (nr sill) ’silli’ < ksk *s‰ıl∞d®a / *sil∞d®a. — Sk myös > lpN sil |de (E U Lu In Ko
Kld T) ’silli’. Vrt. silakka.
Ihre 1769 Gloss 2 536 (sm ~ germ sill), Renvall 1826 SSK 2
173 (sm < ruots), Rietz 1862–67 SDL 564, VW 2 1876 33–34
(sm ~ lp), Wiklund 1890 SUST 1 118 (lp < sk), Streng 1915
NRL 206 (< mmr vur), Thörnqvist 1948 StLR 77–80, Vries
1961 AnEW 475, SKES 1969 1026.

silloin ks. se1.
silmä (Agr; yl.) ’Auge’, johd. silmäillä, silmätä, silmäke, silmitön, silmu murt. (KaakkSm Ink, osin Savo ja KSm) mm. ’nahkiainen’, silmukka, silmikko,
silmikoida, yhd. lähteen-, neulansilmä ~ ink silmä,
silmätä ’katsoa pahalla silmällä’, silmu ’nahkiainen’,
silmukko ’silmukka’ | ka silmä, silmätä ’katsoa, tarkkailla; katsoa pahalla silmällä’, silmäkeh ’silmäke’,
silmukka | ly Vsilm ’silmä’, Vsilmitoi7ne, Vsilmätöi7ne ’sokea’ | ve süum, siDlm ’silmä’, siDlmata ’nähdä’, süumatoi, siDlmätoi ’silmäpuoli’ | va silmä ’silmä’, silmu
’nahkiainen’ | vi silm (g. -a) ’silmä’, silmata ’huomata, nähdä’, silm (g. -u) ’nahkiainen’, silmus ’silmukka’ | li s‰ılma ’silmä; merenpoukama’, s‰ıDlmi ’tarkkanäköinen’
= lp Vcâl |bme ’silmä’ | mdE /seDlme, M /seDlmä | tVserL
sqnzä, I Vsi7ntƒ/sa | votj syrj /sin | vogE I L Vsäm, P sam |
ostj sem | unk szem || samJr sew | Jn sei | T /säime | slk
sai, saj | Km sima, simq | Kb M sima | Taigi
schímedä | Krg sjimidä id. — Sm > lpN Vsâl |bme (E
Pi Lu In Ko Kld T) ’neulan t. kirveen silmä’.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Fogel 1669 Käsik 4
(sm ~ unk), Strahlenberg 1730 NOstT (+ md perm votj), H. Ganander 1743 GrLp Esipuhe 6 (+ lp), Fischer 1747 VocSib 92 (+
syrj vog ostj sam), Fischer 1768 SibGesch 162–63 (+ tVser),
Sjögren 1849 MélR 1 54 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), MUSz 1873–81 289–
90, Budenz 1884 NyK 18 281 (+ ka Vsilmeä-), Szinnyei 1910
FgrSpr 60–61 (+ ka Vsilmä), FUV 1955 57, Turunen Vir 1960
320–21 (+ ly Vsilmätöi7ne), SKES 1969 1026–27 (lpN Vsâl |bme <
sm), TESz 3 1976 712, FUV2 1977 74, MSzFE 1978 579,
Häkkinen 1987 ES 281, UEW 1988 479, Sammallahti 1988
UrLang 540, EWUng 1995 1412.

silpa (Gan 1787; PKarj PSavo Kain, paik. KPPohjanm) ’puunkuoren irtoava pinta; hiutale; hilse / sich
lösende Schicht der Baumrinde; Häutchen; Kopfschuppe’, silve ’tuohen ja männyn kuoren ohut
pintakerros’ ~ ka silpa ’hile, helve, hilse’, silvettö
’hoikkaa mäntyä kasvava metsikkö; hienokuorinen
(mänty)’.

Deskr. sana, joka voi olla yhteydessä v:iin silpoa
(ks. tätä); vrt. myös hilpa, silsa ja sirpale (s. v. siru).
VW 2 1876 17 (silpa ~ hilpa), SKES 1969 1027–28 (sm ~ ka).

silpoa (Jusl 1745 silwoa: silwon; paik. murt.) ’leikata, paloitella; riipiä, irrottaa (herneet palosta tms.) /
zerschneiden, -stückeln; (Beeren vom Zweig)
abstreifen, (Erbsen o. dgl.) aushülsen’, silpiä ’irrottaa
(herneitä palosta, kaloja verkosta tms.), riipiä, karsia
(oksia; Kaakk- ja KSm sekä ymp.); kuoria (kaarnaa
petäjästä; Kain Verml)’, silpaista (I- ja PSm)
’sivaltaa, leikata; tempaista, kiskaista’, silpoutua ~
ka
silpie
’silpoa, viiltää; kuoria’, silpaissa
’kiskaista, siepata’ | ve VsiDlpta ’silpiä (herneitä);
kyniä, riipiä’.
Taustalla on ’leikkaamiseen’ liittyvä vartaloaines
sil-, johon johd:na voi kuulua myös sileä (ks. tätä),
mikäli sen varhaisin merk. on ’oksaton (puu)’. Se
voi olla hyvin vanhaa deskr. ainesta, vrt. salia,
salvaa, salvoa ja säle. Ks. myös silppu.
VW 2 1876 17 (sm ~ unk szilánk ’lastu’ ym.), Ojansuu 1918
KAÄH 63 (+ ka tVsilmuta ’silputa, vuoleksia’), Kettunen 1922
LVeHA 1 11 (sm ~ ve), SKES 1969 1028.

silppu (Flor 1678 silpu; yl.) ’hake; kotieläinten ape /
Häcksel’, silputa, silppuuntua, silppuri ~ ka silppu
’olkisilppu’ | ly silputa ’silputa, hienontaa’ (sm > nr
murt. Sm silppo ’ape’ ja lpIn silppo∞d ’silputa apetta
eläimille’).
Liittyvät v:iin silpoa (ks. tätä), vrt. myös ink Vsilppu ’pieni puukalikka’ (vrt. pilppu) | ka (au) tVsilppu
’pienet lastut, roska, roju’, tVsilputa ’vuoleskella, silputa’, jotka osoittavat sanan deskriptiivistymistä.
Setälä 1890–91 ÄH 238 (sm ~ ka tVsilppu), Saxén 1895–98
Lånord 220 (nr murt. silpo < sm < ruots sörpa ’rehu’), Wichmann 1911–12 FUF 11 197 (~ syrj tƒ/s(elavn{i (ks. säle), unk csölék ’murenat, tähteet’), Pais 1936 NyK 50 340 (~ unk szil ’leikata’ jne.), SKES 1969 1028–29 (sm ~ ka (> nr murt.), vrt. silpa, silpoa, sulppu).

silsa (Lönnr 1880; PKarj, paik. Savo) ’hilse / Kopfschuppe’, silse id.
Deskr. sanoja, joille äänt. läheisiä ovat silpa,
hilse (ks. näitä).
SKES 1969 1029 (silsa, silsu kontam. silpa + hilse, hilsu).

silta (Martti n. 1580; laajalti murt.) ’Brücke’, itämurt. ’lattia’ ~ ink silta ’silta; puulattia’ | ka silta
’silta; pitkospuut; lattia, permanto’ | ly Vsild, /sild((e)
’silta’ | ve sild id. | va silta ’silta; lattia’ | vi sild
’silta; laituri’ | li s‰ılda ’silta’
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< baltt, vrt. liett tìltas, latv tilts ’silta’. —
LpN Vsâl |de (E In Ko Kld) ’silta (N In); lattia (Ko
Kld); kirkon ympäristö (E)’ < ims; lpN murt. sildde
(Lu) ’silta’ (nuorempi laina) < sm.
Ganander 1787 NFL 3 46 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth
2 668 (vrt. liett latv), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), Grimm 1860 DW 2 415 (liett
vrt. sm silta, lp schialdo), Budenz 1867 NyK 6 406 (+ li; lisäksi md tVser unk), Ahlqvist 1871 KO 99 (sm vi lp < baltt, md eri
alkuperää), Qvigstad 1881 Beiträge 110 (sm ~ lp), Thomsen
1890 BFB 232 (+ ka; < baltt), Paasonen 1896 KielLis 31 (sm <
baltt, md unk < ir), Wiklund 1896 SUST 10 30 (lp < sm <
baltt), Kalima 1936 BL 162 (ims < baltt; lp < ims), SKES 1969
1029 (+ ly; ims < baltt; lapissa 2 kerrostumaa < ims).

silti ks. se1.
sima (Flor 1702) ’makea juoma (et. vappujuomana;
eri tahoilla murt., uud.); mesi (vanh. run. ja sanak.) /
eine Art Limonade, Met; Nektar, Honig’, yhd. vappusima, simapullo, simasuu; simasukainen (paik.
savmurt. Pohjanm ja Satak) ’myötämielinen, hyvätapainen, sopuisa’, johd. simu (osin PSatak) ’ruisjauhoista imellyttämällä tehty sakea velli’ ~ ka (run.) sima ’mesi’, P simasukaine ’hyvätapainen’ | vi murt.
sima ’(kasvin) mehu, neste; lima; hiki’
? < germ (sk) *sim-, vrt. tansk murt. sime (av)
’tihkua, pisaroida’, jonka kanssa samaa kantaa ovat
myös mn seimr ’kennokakku, hunaja’, ns Seim ’hunaja; tahmea neste’.
Lindström 1859 KeltGerm 135 (vrt. holl sem ’kennokakku’,
kr), Thomsen 1869 GSI 147 (sm ? < mn), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 154 (sm ~ vi), Setälä 1912–13 FUF 13 451 (sm ? < germ),
Räsänen 1946 FUF 29 193 (< turk, vrt. tVsuv sim ’paras olutlaji,
nektari’), Saareste 1953 Suomi 106:1 28 (sm ~ vi murt.),
*Vilkuna Vir 1965 375–83 (< germ), SKES 1969 1029–30 (+
ka; mahd. joko germ tai turk alkuperää), Hofstra 1985
OsfiGerm 312 (? < germ).

simahtaa (ark.) ’väsähtää, sammua (moottori tms.) /
schlappmachen, einschlafen, ausgehen (Motor)’.
On epävarmaa, kuuluuko sana samaan yhteyteen
kuin a. simeä (Gan 1787) ’himmeä, samea’, joka lienee a:n samea variantteja. Vrt. lisäksi sammua, joka
myös saattaa olla yhteydessä sanaan samea.

simppeli (paik. murt.) ’yksinkertainen, helppo / simpel; einfältig’, paik. murt. myös ’kaunis, siisti; hienosteleva, niuhottava’
< nr simpel ’yksinkertainen, selvä, helppo’ (< kas
simpel) < ransk simple id. < lat simplex ’yksinkertainen, suora’.
Hellquist 1939 SEO 909–10 (ruots < kas < ransk < lat), SKES
1969 1030 (sm < nr << lat).

simppu (Schr 1637 simpo; rannikkomurt.) ’eräs merikala, Cottus / Groppe’, yhd. kivisimppu, isosimppu
< ruots (nr vur) simpa ’simppu’ (nn simpe ’pieni
kala’; sk sanan alkuperä tuntematon).
Renvall 1826 SSK 2 175 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 206,
Karsten 1944 FmS 10 507 (samoin), SKES 1969 1030 (tähän
myös murt. simppu ’kiukku’).

simpukka (As 1736; eri tahoilla murt.) ’Muschel’,
vanh. simsukka (As 1731, myös sanak. Jusl
1745, Gan 1787), yhd. helmisimpukka ~ ka
sim(p)tVsukka
’simpukka,
helmi’,
semtVsuka
’simpukan helmi’ | ly VzemtVsug ’jalokivi’ | ve VzemtVsug
’helmi, jalokivi’
< ven VzémVcug, murt. VzimVcug, mven Vz¥ınVcug3u
(koll.) ’(aidot) helmet’ < turk jinVcü (josta myös unk
gyöngy ’helmi’) < kiina zV en-Vzu ’aidot helmet’.
Sjögren 1828 GS 1 192–93 (sm simppukka, lp simsak < ven),
Ahlqvist 1871 KO 143 (sm ka < ven liett), Mikkola 1894 SUST
8 114 (sm ka < ven murt.), Äimä 1919 SUST 45 276 (lpN In T
< sm ka < ven), Kalima 1952 SlS 159 (sm ka < ven << kiina),
SKES 1969 1030 (sm ka ly ve < ven), Plöger 1973 RL 182–83
(sm < ven < turk), EWUng 1993 499 (unk < turk < kiina).

simputtaa (1920-luvulta, alk. sot.-slangia) ’sortaa,
höykyttää
alaisiaan
t.
nuorempiaan
/
schikanieren’, johd. simputus, simputtaja.
Johd. s:sta simppu (kalannimi, Cottus; ks. tätä),
joka v. 1919 otettiin kadettikoulun ensimmäisen
nuoremman
(kaikkiaan toisen) vuosikurssin
oppilaiden nimitykseksi (myös ruots simpa), ja jolla
sittemmin on ollut myös merk. ’nuoremman
vuosikurssin oppilas yleensä (esim. RUK:ssa);
alokas’.
Hämäläinen 1963 SotSlangi 222–24.

simpanssi (Lönnr 1874 khimpansi) ’Schimpanse’
< nr schimpans, ns Schimpanse, engl chimpanzee
< ransk chimpanzé ’simpanssi’ < kongo (bantukieli).
Koukkunen 1990 Atomi 519, DHistFr 1992 412 (ransk < kongo).

sinappi (Agr; yleisk.) ’Senf’, yhd. sinapinsiemen,
sinappikastike, sinappikaasu
< ruots, vrt. mr sinaper ’sinappi’, vur senap id.,
sinaps korn ’sinapinsiemen’, nr senap << lat sinapis
< kr sínapi ’sinappi’.
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Renvall 1826 SSK 2 175 (vierassana), Karsten 1909 IF 26 250
(< germ), Setälä 1913 FUFA 13 63 (< mr), Streng 1915 NRL
206, SKES 1969 1031.

sinetti (As 1584 signetin g.; etup. kirjak.) ’Siegel’,
johd. sinetöidä
< vur signete ’sinetti’ < kas sign5et < lat signetum
’pieni sinetti’, joka on samaa sanuetta kuin signare
’sulkea sinetillä’, alk. ’piirtää, leikata, merkitä, leimata’ ja signum ’merkki’.
Renvall 1826 SSK 2 175 (sm < ruots signet), Diefenbach 1851
VWGoth 2 207 (sm sk < rom), Streng 1915 NRL 206 (< vur
mmr kas < lat), SKES 1969 1031.

singota (Hemm 1616; melko yl.) ’heittää, viskata /
schleudern’, sinkoilla (Raam 1642) ’lennellä (lujaa
vauhtia)’, singahtaa, sinkauttaa; sinko (uud., takaperoisjohd.) ’panssarintorjunta-ase’ ~ ink sinkata ’viskata, singota’ | ka Vsinkata ’töytäistä, tyrkätä‚
viskata’, Vsinkuo ’viskellä, penkoa’, Vsinkahuttoa,
tVsinkahuttoa ’sinkauttaa, lennättää; töytäistä’ | ly
Vsingoda ’levitellä, heitellä’ | ve Vsingotada ’levitellä,
pöyhiä’ | vi murt. singutele- ’vastustella, sätkiä’.
Samaa alkuperää kuin onomat. v. sinkua, ks. tätä.
SKES 1969 1031 (sm ~ ka ly ve).

sininen (Agr; yl.) ’blau’, kantasana sini (et. yhd:oissa, esim. sinisilmä, sinitaivas) ’sininen väri’, jonka
muita johd:ia sinertää, sinervä, sinertävä; sinistyä,
sinelmä ’mustelma’, ks. erikseen siintää ~ ink sinn‰ın
’sininen’, sini (g. sinen) ’sinikivi; väriaine’, sinestƒüä
’sinistyä’, sinelmä | ka sinine ’sininen; mustelma’,
sini ’sininen väri; mustelma’, sinisteä ’pilveillä;
siintää, häämöttää’, sinerteä ’siintää; häämöttää’,
sinistyö ’sinistyä, sintyä, pinttyä (vaate); kalveta;
peittyä tummaan pilveen’ | ly Vsi7ni7ne ’sininen’, Vsi7niVstüdä ’tulla siniseksi, sinistyä’ | ve si7ni7ne ’sininen’,
si7niVstuda ’tulla siniseksi (vilusta)’ | va sinin
’sininen’, sinittüä ’tulla siniseksi’ | vi sinine ’sininen’, sini ’sininen väri’, sinakas ’sinertävä’, sinikas
’id.; juolukka’ | li siC7n7ni (partit. si7n‰ıst) ’sininen’
= mdE se7n, sä7n, M se7n, se7nqm ’sininen; sininen
väri’
? < ir, vrt. afgaani Vs‰ın ’sininen; vihreä’, pers xaVs‰ın
’sinertävä’, oss æxs‰ın ’tummanharmaa’.
Fischer 1747 VocSib 158 (sm ~ ven sinij ’sininen’), Ganander
1787 NFL 3 50a (sm ~ vi), Porthan 1801 OS 4 322 (sm < ven),
Lindström Suomi 1852 85 (+ md; ~ ven sekä kaukasialaiskieliä), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
105 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 84 (+ li; ims < ven, kuten myös
md tVser vog), Mikkola 1894 SUST 8 162 (+ ka; ims ei < ven
vaan ~ md ja ims-md mahd. < ir), Paasonen 1896 KielLis 32

(sm ~ md; mahd. < arj), Mikkola 1938 SUST 75 75 (ei < ven),
83 (vrt. kaukasialaiskieliin), SKES 1969 1031–32 (+ ly; ?? < ir,
vrt. myös kaukasialaiskieliin), Joki 1973 SUST 151 314 (smmd ? < ir), *Koski 1983 Väri 149–64, UEW 1988 759.

sinkilä (asiak. 1764; etup. EPohjanm Satak ja ymp.)
’määrly, aspi / Krampe’, sinkilö (Länsip, paik. Peräp), sinkeli (paik. murt.) id.
< nr (murt.) sinkel ’rautarengas, rautainen määrly’ (< kas senkel ’solki’); nr murt. myös > vi murt.
sinkel (g. sinkli) ’oven haan vastakappale’; lpN sinkâl (In) ’sinkilä’ < sm.
Rietz 1862–67 SDL 567 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13
451, Karsten 1915 GFL 168, Ariste 1933 ERL 102 (vi < nr
murt. Vi), Lagercrantz 1939 LpWsch 786 (lp < sm), SKES
1969 1033 (sm vi < nr murt.).

sinkka1 (Schr 1637), sinkki ’vaskipuhaltimen tapainen (vanhanmallinen) soitin / altes Holzblasinstrument, Zink’
< vur zincka ’puhallin, torvi’ < saks zink(e) ’(varsinkin 1600-luvulla käytetty) puupuhallin’.
Streng 1915 NRL 206–07 (sm < vur < saks), SKES 1969 1033.

sinkka2: sinkkanurkka (etup. Häme ja ymp.) ’loveamalla
tehty
nurkkaliitos
/
Zinkung
(Holzverbindung)’, sinkki (Gan 1787 singit), sinkata
(Lönnr 1880) ’tehdä nurkkaliitos loveamalla siten,
että nurkan päät eivät ulotu liitoksen ulkopuolelle’
< nr sinka (v.) ’liittää lautoja yhteen, tehdä nurkkaliitos, sinkata’ < ns zinken id.
Karsten 1944 FmS 10 507–08 (sm < nr < saks), SKES 1969
1033 (s. v. sinkata1).

sinkki (1821) ’eräs metalli / Zink’, johd. sinkitä,
yhd. sinkkimalmi, sinkkisalva, sinkkivalkoinen ’valkoisen maalin perusosa’, sinkkivälke
< nr zink ’sinkki’ (< ns Zink id.); nr yhd:sta zinkvitt ’sinkkivalkoinen (väriaine)’ > sm (paik. länsimurt.) sinkviiti, sinkvitti id.
Hellquist 1939 SEO 1414 (ruots < saks), Horila 1967 Varelius
196–98 (sm < ruots saks jne.), SKES 1969 1033–34.

sinkua (Kal, Eurén 1860; laajalti itämurt., EPohjanm) ’tiuskia, ärjyä; äksyillä, sanoa vastaan / anfahren, anschnauzen; launisch sein, sich widersetzen,
pfeifen, schwirren’ ~ ka Vsinkuokseh ’äksyillä’ | vi
murt. singuda ’vinkua’.
Onomat. sanoja, samaa alkuperää ovat myös s. v.
singota main. sanat.

158 (taiton koevedos)
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 154 (sm ~ vi), VW 2 1876 57–58
(vrt. hinkua sekä mm. unk hang ’ääni’), SKES 1969 1034 (+
ka; onomat. sanoja).

sinni (Gan 1787; EPohjanm PSatak Peräp Länsip,
paik. KPPohjanm Kain PSavo) ’(paha) sisu / (böse)
Sinnesart’, johd. sinnikäs ’sisukas, yritteliäs’, sinnitellä ’yrittää kovasti; (murt. myös) kiukutella,
riidellä’
< nr sinne ’aisti, mieli; sisu, kiivaus, kiukku’ <
kas sin ’mieli’ (ns Sinn id.).
Renvall 1826 SSK 2 175 (sm ? < ruots sinne), Hellquist 1939
SEO 911–12 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10 508 (sm <
ruots), SKES 1969 1034.

sintsi (Kal, Eurén 1860; Ilomantsi), sintso ’(karjalaisen pirtin) eteinen / Vorraum (der karelischen
Wohnstube)’ ~ ka sinttVsi, sinttVso ’porstua, eteinen’
< ven (murt.) sincy, sency ’eteinen’; samasta lähteestä ovat peräisin myös ly Vsie7ntVs, VsintVsoi, ve /sentƒsad, va (Kukk) s5enttsa ’eteinen, porstua’, vi (murt.)
seenine ’eteinen’, (Wied) seenits ’ulkohuone’, sents
’katos’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (sm ve < ven), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 154 (sm vi < ven), Mikkola 1894 SUST 8 167 (sm ka
< ven), Kujola 1944 LyS 385 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 159,
SKES 1969 1034, Plöger 1973 RL 183 (sm < ven), Koponen
1998 SUST 230 165.

sintti (Eurén 1860; etup. savmurt. ja ymp.) ’pieni
kala / kleiner Fisch’.
Kuulunee samaa merkitsevän tintti sanan yhteyteen mahd. kontam:na (vrt. sitti(äinen) s. v. sitta) tai
hyvin vanhana lainana sanan tintti mahd. germ
originaalista (nr murt. stint ’muikku, kiiski, pieni
kala’, ns Stint ’kuore’, kas stinte id., viime
mainitusta > liett stìnta, latv stinte ’kuore’).
Kalima 1915 OLR 218 (ven snetók ? < sm ka), SKES 1975 1306
(s. v. tintti1; kontam.), Nuutinen Vir 1987 60 (vanha laina?).

sintu ks. siintää.
sintyä ks. siintää.
sinä (Agr; yl.), murt. sie, sä, sää ’du’, johd. sinutella, yhd. sinunkaupat ~ ink siä | ka sie, sinä | ly sina,
sinä | ve sina, si7nä, sä | va siä | vi sa, sina | li sa, sin®a
’sinä’
= lp don | md ton | tVserL tq7n, I täqn7 , täqjäq, täqj | votj
ton (adess. t{inad) | syrj te (adess. tenad) | unk te ’sinä’, vanh. ten-magad ’sinä itse’ || samJn tod'i | T tannan | slk tat, tan | Km Kb M tan id.

Pronominit edustavat kahta eri tyyppiä: *tin(•)
/ *tän(•) (> ims tVser votj syrj unk) ja *tun / *täqn (> lp
md sam). Saman konsonanttiaineksen sisältäviä vastaavia pronomineja on myös muissa kielikunnissa:
jukag tet, m-int tvám, lat tu, ns nr du ’sinä’. Sen
sijaan osassa ural kieliä (vog ostj) 2. persoonien
pronominin alkukonsonanttina on n-. Ks. myös te.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Porthan 1771 OS 5
135 (+ lp unk), Sjögren 1821 GS 1 28 (+ md tVser votj syrj),
Klaproth 1823 AP 296 (sm ~ alt), Gottlund 1832 Otawa 261 (+
ka), Sjögren 1832 GS 1 565 (+ va), Diefenbach 1851 VWGoth
2 712 (sgr ~ ieur jukag kamtVsadaali), Budenz 1867 NyK 6 413
(+ li; myös vog ostj), O. Donner 1879 Verwandtschaft 99 (+
ve), Halász 1893 NyK 23 267 (+ sam), Wiklund 1906 MO 1 53
(sgr ~ ieur), Ojansuu 1922 Pron 56–62 (sgr; kaksi tyyppiä: etu/takavok.), Collinder 1940 Jukag 70–71 (~ jukag), FUV 1955
57, 156, SKES 1969 1034–35 (+ ly; ims ~ tVser votj syrj unk,
toista tyyppiä lp md sam, vrt. jukag ieur), TESz 3 1976 869,
FUV2 1977 74, 155, MSzFE 1978 621, Janhunen 1981 SUSA
77:9 14 (sam ~ sm-perm *tun, joka säilynyt vain lp md sam;
muut mahd. yhteydessä monikon pron:eihin), Häkkinen 1987
ES 282–83, UEW 1988 539, EWUng 1995 1491–92.

sipaista (Kal, Eurén 1860; etup. itämurt.) ’koskettaa
kevyesti, pyyhkäistä; sivaltaa / leicht berühren,
flüchtig streifen; schlagen’, sivaista (Jusl 1745), sipoa (paik. Kymenl KSm ja ymp.; mahd. kontam. sipaista t. sukia + hipoa) ’pyyhkiä, hipoa, sivellä’ ~
ka sipaissa ’hipaista, sipaista; sivaltaa’.
Kuuluu v:n sivellä (s. v. sivaltaa) yhteyteen. Vrt.
myös hipaista.
Mechelin 1842 Käsik 177 (~ ven Vsibátƒ ’heittää’), SKES 1969
1035.

sipale (Gan 1787; etup. Savo KSm) ’pieni pala, suikale, muru / Stückchen, Streifen, Krümel’, sipare
(etup. Karj Kain), sipru id. ~ ka tVsipru ’siru, sirpale,
riekale, pieni-, kitukasvuinen; lyhyttavara, rihkama’ |
ly tVsibareh ’pisara; sirpale’ | viE siba ’kaistale’ | li zib®ar ’palanen, hiukkanen’.
Deskr. sanoja, vrt. sirpale (s. v. siru), säpäle.
Setälä 1890–91 ÄH 238 (sm sipru ~ ka), Kettunen 1938 LivW
399 (sm ~ li), Turunen 1946 SUST 89 199–200 (sm sipare ~
au ly), SKES 1969 1035 (sipale ~ ka ly li), 1036 (sipru ~ ka),
Koponen 1998 SUST 230 165–66.

sipistä (Gan 1787; et. PSavo Kain KPPohjanm)
’kuiskutella / flüstern’, sipattaa (Savo ja ymp.) id. ~
ka tVsivissä ’supattaa; rapista’ | va (Tsv) Vsipise’pihistä, sihistä’ | vi murt. sibiseda ’kohista, suhista’
| li tsib‰ıkVsq ’suhista, sipistä’.
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Onomat. sanoja, vrt. supista; samaa alkuperää on
mahd. myös linnun nimi sipi: rantasipi ’Actitis
hypoleucos’ ~ ka tVsipi id.

< mmr sipul ’punasipuli’ < kas sipol(le), cipol <
lat caepula ’sipuli’ (vi sibul ’sipuli’ varmaankin <
as).

VW 2 1876 78 (sipistä ~ sopottaa, supista jne.), Setälä 1890–
91 ÄH 238 (sm sipi ~ au tVsibi), Mägiste 1928 Demin 107 (vrt.
vi murt. tsibine ’kananpoika’), SKES 1969 1035–36 (sm sipistä
~ ka va vi; onomat., sm sipi ~ ka), Vääri 1976 Fenno-ugr 2 80
(+ li), Tsvetkov & Laakso 1995 VaS 319 (va ? < ven).

Fischer 1747 VocSib 140 (sm ~ saks puol), Lindström 1859
KeltGerm 41 (< keltt germ rom), Rietz 1862–67 SDL 569 (sm
~ nr murt. sip, saks jne.), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 103 (sm ~
vi li; < ieur), Thomsen 1890 BFB 12 (sm < ven cybúlja < saks
< lat), Mikkola 1896 SUST 8 175–76 (sm < ruots t. vi < as),
Setälä 1912–13 FUF 13 451 (sm < nr murt. saks < lat), Tunkelo
1913 KHäm 8 58 (sm < mr < kas, vi < mr mt t. kas, li < latv),
Streng 1915 NRL 207 (sm < mmr << lat), SKES 1969 1036
(sm > ka).

sipsi1: mon. sipset t. sipsit (Eurén 1860; EKarj KarjKann Ink) ’pihdit, atulat; kynttiläsakset / Zange, Pinzette’ ~ ink sipsit ’sokeripihdit’ | ka VsiptVsat, tVsipsat
’pihdit’ | ly tVsiptVsad ’pihdit; sokerisakset’ | ve tVsiptƒ/sad
’hiilipihdit’ | va (Tsv) Vsipts(ed ’pihdit, sokerisakset’
< ven VsVcipc/y (mon.) ’pihdit, sakset’.
Lönnrot 1880 SRS 2 547 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 441 (ly
< ven), SKES 1969 1036 (+ ka ve va < ven), Nirvi 1971 InkS
709 (ink < ven).

sipsi2 (uud.) ’perunalastu; suolainen purtava / Kartoffelchip; Salziges zum Knabbern’
< engl chips (mon.) ’lastut; ranskanperunat;
(amerikanengl potato chips) perunalastut’.
Pulkkinen 1984 LokSp 153 (sm < engl).

sipsu (Eurén 1860; PKarj, paik. Kain) ’lumisohjo,
pehmeä hanki / Schneematsch, weicher Schnee ’ ~
ka tVsipVsu, tVsipttVsu id. | ly VsipVs(u) id. (> ven murt.
VsipVsa ’auringossa sulava lumi’).
Kuulunevat onomat. v:n sipistä yhteyteen;
nimitys perustunee sulavan lumen tai sohjossa
kulkemisen aiheuttamaan pehmeään ääneen.
Kalima 1915 OLR 247 (sm ~ ka; > ven), SKES 1969 1036 (+ ly).

sipsuttaa (Eurén 1860; laajalti murt.) ’astua keveästi
t. lyhyin askelin, hiipiä varpaillaan / trippeln, auf den
Zehen schleichen’, sipsutella id., sipsoa (Kal, Eurén)
’laahustaa’ ~ ink sipsutella ’ripotella’ (merk:een vaikuttanut mahd. ven s/ypatƒ id.) | ka tVsipsuttoa ’sipsuttaa; tepsuttaa’ (sm > lpIn sipsuttalla∞d ’sipsutella’,
mahd. myös N murt. siwVcutet ’sipsuttaa’).
Deskr. sanoja, vrt. sipistä, tipsuttaa.
T. I. Itkonen 1968 SUST 145 70–71 (sm ~ (tai >) lpN murt.),
SKES 1969 1036 (sm ~ ka), LpIn 3 1989 121 (lpIn < sm).

sipuli (Agr; laajalti murt.), sipula (VarsSm LUus)
’Zwiebel’, yhd. puna-, valkosipuli, kukkasipuli; sipulikasvi, sipulimaito, sipulipiiras ~ (sm >) ka sipuli
’sipuli’

sireeni1 (1905; 1867 sireni »äännemittari»; uud.)
’äänimerkinantolaite / Sirene, Nebelhorn’, yhd. sumusireeni
< nr siren, ns Sirene id. Samaa alkuperää kuin sireeni2 (ja seireeni); erityisesti laivoissa äänimerkki
on vertautunut seireenien voimakasääniseen lauluun.
Koukkunen 1990 Atomi 520–21.

sireeni2 (kirjak.) ’merilehmä; (1905; Lönnr 1880 sireena; myt., vanh.) seireeni, vedenneito /
Seekuh; (myth.) Sirene, Meerjungfrau’, yhd.
sireenieläimet ’merinisäkkäiden lahko Sirenae’
< ruots siren ’seireeni’ (saks sirene, ransk sirène)
< lat Siren < kr Seir5Fen id. Kirjallisena lainana sanan
kr muodosta on peräisin s. seireeni, jota käytetään
erityisesti kreikkalaisissa taruissa esiintyvistä olennoista. Merilehmät puolestaan ovat inhimillisen olemuksensa vuoksi olleet pohjana monille merenneitotarinoille.
Hellquist 1939 SEO 913 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 520–21.

sireeni3 ks. syreeni.
siristä (GJCalamnius 1755; laajalti murt.) ’zirpen,
zischen’, sirittää, sirinä, sirahtaa ’sihahtaa,
särähtää’ ~ ink sirissä, tVsirissä ’siristä’ | ka Vsirissä
’siristä; tiristä; ritistä, porista; ritistä, ratista, rytistä;
paistaa kirkkaasti (aurinko)’, tVsirissä ’siristä, sirittää,
visertää; mäkättää, tiristä; liristä; kimittää, kirkua’,
tVsiritteä ’id., porottaa; loistaa, häikäistä; paahtaa,
kuumentaa; käristää’, Vsirie, Vsirakka, tVsirakka ’kimeä
(ääni), kirkas (sää)’ | ly (prs.) tVsirizöü ’sirittää (heinäsirkka)’ | ve tVsir(aita ’tiristä (rasva pannulla)’ | va
Vsirisä ’siristä, liristä’ | vi siriseda ’siristä, sirkuttaa,
visertää; lorista, liristä’, siristada ’sirkuttaa, visertää,
sirittää’ | li tVsir‰ıkVsq ’visertää; rätistä’.
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuuluvat myös
sirkka1 ja sirkku (ks. näitä). Vrt. myös siru ja tiristä.

160 (taiton koevedos)
Ahlqvist 1856 WotGr 153 (sm ~ va), VW 1 1874 186 (+ vi),
Setälä 1890–91 ÄH 238 (+ ka), Kettunen 1922 LVeHA 1 70 (+
ve), Kettunen 1938 LivW 435 (+ li), Sovijärvi 1944 Suomi
103:2 66 (+ ink), SKES 1969 1037 (+ ly; onomat.).

siristää (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’vetää silmäluomensa kapeaksi raoksi / die Augen zusammenkneifen’, siristellä; sirri: silmät sirrillä(än) (Gan),
sirrisilmä.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka liittyvät lähinnä sanoihin siirottaa ’harittaa’, siirallaan ’hajallaan’ (s. v.
siirottaa).
SKES 1969 1017–18 (s. v. siira(llaan)).

sirkeä (JuslP, Gan 1784) ’pirteä, vilkas, reipas (paik.
itämurt. ja ymp.); suora, sileä (esim. puu; paik. EPohjanm PSatak Kymenl EKarj Ink) / munter,
lebhaft, tüchtig; gerade, glatt (z. B. Stamm)’ ~ ink
sirkiä ’kirkas’ (? < va t. vi), sirroitt®a, sirkoja ’oikoa,
selvitellä (villoja, verkkoja)’ | va sirk(ea ’kirkas, selkeä, valoisa’, sirkoa ’suoristaa’ | vi sirge ’suora’, sirguda ’kasvaa (pituutta), kohota’
? = mdE sorgams, M sqrgams ’kohota, nousta;
(M myös) herätä; lähteä’. Mikäli sana on vanha, ovat
siihen (lähinnä merk:een) ainakin osittain
vaikuttaneet sanat sorea ja virkeä, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 3 52a (sm ~ vi), VW 1 1874 184 (+ md),
Setälä 1902–03 FUF 2 257 (sm ~ md), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 47 (~ lpKo s(erg3a ’pian’), Kettunen 1956 JuhlakPais 623 (sirkeä ♦ siro), Nirvi 1962 SUST 125 367 (ink sirkiä
< va t. vi), SKES 1969 1038 (sm ~ va vi lp ? md).

sirkka1 (Agr metzesircat; yl.) ’kotisirkka (Acheta
domestica); heinäsirkka / Hausgrille; Heuschrecke’,
murt. myös ’kilkki (Rymättylä Piikkiö); kalanpoikanen (Länsip; merkitysten puolesta vrt. kilkki1); pelipalikka, pilppu (KaakkSm Ink)’ ~ ink serkka ’heinäsirkka; kilkki’, tVsirkka ’id.; pilppu(peli), pelipalikka’
| ka tVsirkka ’sirkka, heinäsirkka; eräs pääskynen;
sammakonpoikanen; sääsken toukka; eräs peli t.
pelipalikka; kivivasara, jolla jauhinkivi teroitetaan’ |
ly tVsirkku ’heinäsirkka’, tVsirk (mon. -ad t. -ud)
’pelipalikka’ | ve tVsirk (mon. tVsirkad) ’sirkka;
heinäsirkka; sammakonpoikanen; pelipalikka’ | va
(Must) Vsirk, tVsirk | vi murt. sirk ’heinäsirkka’.
Onomat. sanoja, samaa alkuperää kuin siristä ja
sirkku, ks. näitä. Samanlaisia on myös monissa sukuja muissakin kielissä.
Sjögren 1828 GS 1 239 (sm ~ syrj tVsirk), O. Donner 1884
TechmZ 1 270 (sgr > baltt), Setälä 1902–03 FUF 2 239 (sm ~
md syrj), Wichmann 1911–12 FUF 11 195 (~ ka vi md syrj
unk), 255 (’peli’ sm ka syrj; sama sana kuin ’(heinä)sirkka’),

Rytkönen 1940 tm 54 (~ siristä), Toivonen Vir 1946 395 (sm
ka ve ’sirkka; pilppu’ > syrj), Posti 1953–54 FUF 31 18 (sm
’sirkka; pilppu’ ~ ink ka ly ve syrj), SKES 1969 1038–39 (sm ~
ka ly ve va vi; onomat.; tähän myös ’hela’).

sirkka2 (Gan 1787 rautasirkka; melko laajalti Savo
Karj KPohjanm) ’nauhanreiän metallivahvike vaatteessa t. kengässä / Metallöse in einem Kleidungsstück od. Schuh’, sirkku (Eurén 1860) ’vyön (pitkulainen) metallihela’, sirkkusin (paik. PSatak) ’soljen
kieli’ ~ ka sirkka ’kengänsirkka’.
Alkuperä epäselvä. Arveltu metaforiseksi sirkka1
sanan käytöksi.
Toivonen Vir 1921 19–20 (sm ~ tVser), SKES 1969 1039
(mahd. sama sana kuin sirkka1).

sirkka3 (Lönnr 1860; melko laajalti itämurt. KPPohjamn Peräp), sirkkalehti ’kasviaiheen lehti, alkulehti
/ pflanzliches Keimblatt’, us.: kasvi on sirkalla (kun
ensimmäiset lehdet näkyvät) (sm > lpIn sirkkœadi∞d
’alkaa itää’).
Voi kuulua s. v. sirkeä mainittujen kasvamista
merkitsevien sanojen yhteyteen (jolloin lähtöasu
olisi *sirk•-); toisena vertauskohtana tulevat
kyseeseen vogE tƒ/sürk‰ıt- ’itää’, I L /sirk, P /sirka ’itu’ |
unk csíra id. (jotka palautuvat asuun */cir(k)• /
*/cür(k)•).
VW 1 1874 184 (~ sirkeä, siro sekä vi sirguda ’kasvaa’, md
sirgan ’kohota’), Wichmann 1911–12 FUF 11 194 (sm sirkeä,
vi sirguda ~ vog unk), SKES 1969 1038 (metaforista sirkka1 t.
sirkku sanan käyttöä), UEW 1988 840 (vog ? ~ unk).

sirkkeli (Raam 1642 cirklillä adess.) ’ympyrä (murt.
harv.); harppi (melko laajalti etup. I- ja PSm); pyörösaha (eri tahoilla murt.) / Kreis; Zirkel; Kreissäge’,
rinn. sirkeli, sirkilä (Jusl 1745), sirkkilä id., yhd.
sirkkelisaha (sm > ink sirkkeli, ka sirkkuli ’harppi’)
< ruots, vrt. mr cirkil, nr cirkel ’ympyrä; harppi;
pyörösaha’ (kas cirkel, ns Zirkel ’kehä, piiri, ympyrä; harppi’ jne.) << lat circulus ’kehä, piiri, ympyrä’.
Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 207 (sm <
vur mmr < lat), SKES 1969 1039–40 (ka < sm).

sirkku (Gan 1787; paik. K- ja PSm) ’Emberiza /
Ammer’, yhd. keltasirkku (etup. I- ja PSm), pajusirkku, johd. sirkkunen (JuslP, Gan; Haartman 1759
sirckuisen-kellot ’vanamo’), sirkuttaa ~ ink sirkkulain, tVsirkkulain ’varpunen’ | ka tVsirkku, tVsirkkuine
’varpunen, sirkku t. muu pikkulintu’, tVsirkkoa ’sirkuttaa (lintu)’, tVsirketteä ’sirittää’ | ly tVsirk (mon. ud) ’varpunen’ | ve tVsirk (mon. -ud) ’sirkku,
pikkulintu’, tVsirgutada ’sirkuttaa’ | va sirkku ’sirkku’
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| vi murt. sirk (g. sirgu, sirgi), E tsirk (g. tsirgu)
’pikkulintu’.
Onomat. sanoja, samaa alkuperää kuin siristä ja
sirkka1, ks. näitä.

VW 1 1874 186 (vrt. md ym.), Setälä 1902–03 FUF 2 253 (sm
~ md sekä muitakin etäsukukieliä), Paasonen 1916–20 SUSA
34:3 2 (sm ~ md), Setälä Vir 1916 63 (samoin), SKES 1969
1040–41 (sm ? ~ md), UEW 1988 760 (sm ~ md).

Ganander 1787 NFL 3 53 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 151
(+ va), Setälä 1890–91 ÄH 238 (+ ka), Wichmann 1911–12
FUF 11 195 (+ ve; myös etäsukukiel.), Kettunen 1925 EKeel 3
119 (sm ~ viE), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 66 (+ ink), Tunkelo 1946 VeKÄH 298 (+ ly), SKES 1969 1038 (s. v. sirkka1;
ims, onomat., samaa alkuperää kuin sirkka; tähän myös sirkkalehti), Koponen 1998 SUST 230 50, 166.

sirpale ks. siru.

sirkus (1897; Lönnr 1874 circus) ’Zirkus’, yhd. sirkusareena, sirkushuvi(t), sirkuspelle, sirkustemppu
< nr cirkus id. (ns Zirkus, engl circus jne.) << lat
circus ’kehä; kilpa-ajorata; sirkus’.
TS 1 1909 1654 (< lat), Koukkunen 1990 Atomi 521–22.

sirmakka (paik. KaakkSm) ’hanuri / Harmonika’,
sermakka (paik. KarjKann) id. ~ ka Vsirmankka id.
< ven Vsarmánka ’posetiivi’ (nimi johtuu
suositusta
posetiivikappaleesta
Charmante
Katharine).
V. K. Vir 1908 59 (sm < ven), Vasmer 1958 REW 3 377 (ven
sanasta), SKES 1969 1002 (s. v. sermakka; sm ka < ven), Plöger 1977 RLDial 326.

siro (Gan 1787 ’reipas, virkku’) ’pieni, hoikka, hento, sorea (etup. itämurt.); suora (Peräp) / klein,
schlank, zierlich, hübsch; gerade’ ~ vi (Wied) sire
(g. sireda) ’suora; solakka’, sirakas id., sirakil
’pitkällään, siirallaan’.
Näihin on verrattu md sanoja E se\r, M /se\r ’korkeus; kasvu’, mutta oletus on aivan epävarma. Ehkä
deskr.-luonteinen sana, johon ovat vaikuttaneet s. v.
siru, sirkeä ja mahd. sorea main. sanat.
VW 1 1874 184–85 (sm ~ vi md, sirkeä, vi sirge ym.), SKES
1969 1040 (sm vi ? ~ md), UEW 1988 761 (samoin).

sirota (: siroaa t. (harv.) sirkoaa; Gan 1787) ’hajaantua, sinkoutua, hajota (esim. valo; kirjak.); halkeilla, säröillä (paik. murt.) / zerstreut werden, sich
streuen (z. B. Licht; schriftspr.); Risse bekommen,
rissig werden’, sirottaa ’pirskottaa, ripottaa,
hajottaa’, sirotin ~ vi sirada ’loistaa, välkkyä’
= mdE stradoms, (murt.) soradums, M sqradqms
’sirota, hajaantua, levitä; luhistua’, E stravtoms,
(murt.) soraftums, M sqraftqms ’sirottaa, ripottaa,
varistaa’. Mahd. alkuaan yhteydessä myös s. v. siru
main. sanoihin.

sirppi (Agr; yl.) ’Sichel’, yhd. kuunsirppi ~ ink
serppi | ka ly tVsirppi | ve si\rp | va sirppi | vi sirp, E
tsirp | li tsirp ’sirppi’
< ven serp, mven s¥ırp3u ’sirppi’; affrikaatta eräiden ims sanojen alussa voi olla toisen ven sanan Vcerv
’sirppi’ vaikutusta, ellei kyseessä ole samanlainen s> tVs-muutos kuin monissa deskr.-luonteisissa sanoissa (ks. esim. sipistä, sipsuttaa, siristä, sirkka1, sirkku).
Ganander 1787 NFL 3 53 (sm ~ vi ven), Porthan 1801 OS 4
322 (sm ka < ven), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va < ven),
Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve < ven), Ahlqvist 1866 Suomi
2:6 107 (sm va vi li < ven), Mikkola 1894 SUST 8 161–62 (sm
ka ve va vi li < ven, li vrt. latv), Kalima 1952 SlS 159–60,
Nirvi 1961 KV 41 116 (+ ink ly; < ven), SKES 1969 1041 (ims
< mven), Plöger 1973 RL 184.

siru (Kal, Eurén 1860; yl.) ’Stückchen, Splitter’,
rinn. murt. (Häme ja ymp., paik. VarsSm) siro id.,
sirunen (Gan 1787 ’tulijuova’); tähän kuulunee
(ehkä kontam:na, vrt. esim. sipale, säpäle) myös sirpale ’(rikkoutunut) palanen’, johd. sirpaleinen ~ ka
Vsiru ’siru’
joko ?? = mdM sqrana ’hauras, murea’, jolloin
koko sanue voisi olla samaa alkuperää kuin s. v.
sirota main. sanat
tai pikemminkin deskr. sana, joka voi liittyä sanoihin siristä, sirahtaa.
Wichmann 1911–12 FUF 11 194, 256 (sm ~ tVser tsqrä ’ohut’,
votj tVs{iri-p{iri, syrj tƒ/sir, unk csiribiri ’jk hyvin pieni’), Rytkönen
1940 tm 58 (deskr. ~ sirahtaa), SKES 1969 1041–42 (mahd. ~
md sqrana sekä sirota md vastineineen), UEW 1988 615 (tVser
tsqrä jne., sm ei tähän), 759–60 (sm ~ md).

sisar (Agr; yl.) ’Schwester’, johd. sisarukset, hypok.
muotoja sisko (yl.), siso (paik. kaakkmurt.), siukku
(Häme Kain, osin Peräp), sirkku (KaakkHäme) ’sisar’ ~ ink siar ’sisar’, siarekset ’sisarukset’ | ka sisär, sisärekset | ly sizar, sizareksed | ve sizar, sizar(ez(ed | va s(ezar, (Tsv) s(esaruz(ed id. | vi sõsar ’sisar’ |
li s(ez®ar, (L) siz®ar id.
< baltt (? *sesor), vrt. liett sesuõ (g. sese˜rs) ’sisar’; samasta lähteestä mahd. myös tVserL VsäqVzar, I VsuVzar, VsüVzar ’nuorempi sisar; naispuolinen serkku, pikkuserkku t. serkun tytär’. — Sen sijaan mdE sazor,
M sazqr ’nuorempi sisar; naisserkku; veljen t.
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sisaren tytär; käly’, votj suzer ’nuorempi sisar’, syrj
sozor ’kutomavirhe, piitämä’ < arj, vrt. m-int svásar’sisar’.
Thunmann 1772 Untersuch 88 (sm ~ liett), Ganander 1787
NFL 3 53 (+ vi), Sjögren 1821 GS 1 26 (sm ~ ven m-int), 29 (~
md tVser votj), Sjögren 1849 MélR 1 42 (+ li), Diefenbach 1851
VWGoth 2 368 (+ ka; ~ baltt sl jne.), Europaeus 1853 Räkneorden 11 (sm md < arj), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), O. Donner 1884
TechmZ 1 271 (ims < liett), Thomsen 1890 BFB 217 (ims md
tVser < baltt), Munkácsi 1901 ÁKE 357 (ims < liett, muut < arj),
Jacobsohn 1922 AuU 181 (sm < liett, md tVser votj < k-ir),
Collinder Vir 1928 250 (+ ink), Kalima 1936 BL 162 (+ ly; <
baltt, ellei < arj, josta md tVser votj), Toivonen 1944 Sanat 157–
62 (+ syrj), FUV 1955 136 (ims < baltt, muut < ir), SKES 1969
1042–43, Joki 1973 SUST 151 312 (md < arj, ims (? tVser) <
baltt), FUV2 1977 147, Larsson 1981 Lw 25, UEW 1988 761–
62 (ims ? tVser < baltt).

sisilisko (Agr mon. siseliskot; yl.) ’Eidechse’, runsaasti variantteja murt. ja vanh. kiel., esim. sisalisko
(Schr 1637), sisiliusku, -liisko, sisälisko, -lieska, sikali(i)sko, sisarliusku, -liisa jne. ~ ink süsälikko | ka
tVsitVsiliusku, au VsiVziliuhku, -liuhkoi | ly VsiVzDlik, VsiVzelikko, tVsidVziDliusk | ve VsiVzlik | va süsälikko | vi sisalik |
li siVz®alikki, Vsiz®alikki ’sisilisko’ (sm > ven murt. Vzígalica, ve > ven murt. VsiVzlik id.; ims sana on demin.johd., jonka varhaisin muoto lienee ollut lähinnä
sisalikko; välittömänä kantana *sisal tjs.; ks. myös
lisko1)
= lp d∞æzV âlâgges ’sisilisko’ (johd., jonka kantaa
edustaa lähinnä lpU didtjòl (Pi) id.) | tVserL VsäkVsäDlq, I
VsäqnVsaDle | votj ke7nd'z/ aDli | syrj tƒ/sod'z/ ul id. | vogL
(Munk) soslä, P sosla ’sisiliskon tapainen myyttinen
eläin’ | ostjI sosql, E s3as, P s3asql ’sisilisko’ || samJr
t®ants ’sisilisko; käärme’ | Jn tad'u ’nahkiainen’ | T
tansu id. | slk tJüs{i | Km tansq | Kb tanza | M tanVze |
Taigi taansche ’sisilisko’. Sanan runsas äänt.
muuntelu johtuu sen affektiivisesta luonteesta;
lähinnä
on
varhaisimmaksi
muodoksi
rekonstruoitavissa *Vcon/s•, sgr kielten sanat viittaavat
johd:een *Vcin/sil(•) (lp tVser votj syrj) ~ */ci/sil(•) (ims
vog ostj).
Lindström Suomi 1852 85 (sm ~ syrj ostj), Sjögren 1853 IRJaSMat 1 150 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va),
Boller 1856 SbAW 19 282 (+ votj sekä alt kieliä), Boller 1857
SbAW 23 421 (+ samJr slk Km), Europaeus 1870 Suomi 2:8
38 (+ ka lp tVser), O. Donner 1875 Boningsplatser 135 (+ li),
Saxén 1895–98 Lånord 221 (+ vi), Munkácsi 1900 Nyr 29 158
(+ vog), Setälä 1912–14 FUFA 12 98 (+ ve samKb M), Kalima
1915 OLR 247 (+ ly; ims > ven), Paasonen 1917 Beiträge 176–
77 (+ samJn T), Räsänen Vir 1947 166 (~ tung), FUV 1955 57,
SKES 1969 1043–44, FUV2 1977 74, Janhunen 1981 SUSA
77:9 17 (kantaural *con/s{i), UEW 1988 454–55, Sammallahti
1988 UrLang 536.

sisko ks. sisar.
siskonmakkara (uud.) ’Saucischen’, alkuosa lainaa,
loppuosa käännetty
< nr siskonkorv id., jonka alkuosa puolestaan on
lyhentynyt sanasta såsisken, susiskon < ys saucichen
t. as sosischen ’pikkumakkara’ (jossa -chen on demin.-johdin) < ransk saucisse ’makkara’ (< lat salsicia id.). Sm:ssa liittynyt kansanetym. sanaan
sisko (ks. sisar).
Hellquist 1939 SEO 914 (ruots sanasta), SAOB 25 1969 S
2688 (samoin), SKES 1969 1044.

sissi (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’partiosotilas,
partisaani; urkkija, vakooja / Späher, Partisan; Spitzel, Spion’, yhd. kaupunki-, metsäsissi; sissipäällikkö, sissisota ~ vi siss (g. -i) ’sotilas, sissi, rosvo’
< ven VsiVs ’maankiertäjä, kulkuri; rosvo, vakoilija’
(ven myös > syrj Vs{iVs ’kulkuri’).
Ahlqvist Suomi 1857 96 (sm sissi, sissikka < ven s/yVsVcik ’salapoliisi’), Mikkola 1894 SUST 8 167 (+ vi), Saxén 1904 FT 56
313 (nr < sm < ven), Kiparsky Vir 1933 179 (sm sissi, vi siss <
ven VsiVs, sm sissikka ’nuuskija’ erikseen < ven s/yVsVcik), Kalima
1952 SlS 160 (sm vi < ven VsiVs), SKES 1969 1044–45, Plöger
1973 RL 184.

sisso (laajalti länsimurt.), rinn. sis soh, sis(s)oh
(LönnrLis 1886), sissoijaa ’kas vain, no niin / sieh
an, na also’
< nr murt. si så id., v:stä se (murt. si, imperat.)
’katso’, så ’niin’.
SKES 1969 1045 (sm < nr).

sisu (Agr »inhimisen paha sisu»; Finno 1583 »sinä
kyllä tiedät tämän mailman sisun ia pahan tauan»,
CullKiria 1670 »silmät sisun (’luonteen’) ilmoittawat»; yl., ei Verml Ink) ’Temperament, Durchhaltevermögen; Eigensinn’, yhd. sisupussi, sisukimppu,
johd. sisukas, sisuuntua ~ (sm ? >) ka sisu ’sisu,
luonne’.
Johd. sanasta sisä (ks. tätä), alkuaan (myös vanhimmassa kirjak., esim. Agr) ja vieläkin paik. murt.
merk. ’sisus, sisällä oleva’ ~ va vi sisu ’sisus, sisusta’. — Sm > nr murt. sisu ’sisu, häijyys’ ja nr kirjakieleenkin (et. urheilusta puhuttaessa) jo 1920luvulla.
Renvall 1826 SSK 2 177 (~ sisä-), Wessman 1930–32 SO 2
164 (sm > nr murt.), *Rapola 1946 FUF 29 179–89, *Rapola
1947 Kieli elää 167–80, SKES 1969 1045 (s. v. sisä), SAOB 25
1969 S 2707.
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sisä- (Agr; yl.) ’(b)innen-, innere(s/r)’: vain sijam.
sisällä, sisässä, sisään jne., yhd. sisäpuoli, sisäelin,
sisätauti, sisäministeri jne., johd. sisäinen, sisällys
(vanh. kiel. sisälläpito; Agr sisellyxet ’sisälmykset;
sisäpuoli’), sisältää (1847), sisältö, sisälmys, sisäkkö, sisu (ks. tätä), sisus, sisusta, sisustaa, sisustus,
sisi-: sisikunta ~ ink sises, siss5e ’sisässä, sisään’, sisus, sisip5oli ’sisäpuoli’ | ka sisässä, sisäh ’sisässä,
mukana; sisään’, sisälö ’puseron, vaatteen sisäpuoli;
povi’ | ve VsiVzaDl ’(vaatteen) povi’ | va (Ahlqv) sisüs,
(Tsv) sizus ’sisus, sisälmykset, täyte’ | vi sees ’sisässä’, sisse ’sisään’, sise- yhd:oissa: sisepool ’sisäpuoli’, siseelu ’sielunelämä’ jne., sisi-: sisikond ’sisälmykset’ | li siz®al ’sisällä’, siCzzql, siC llq ’sisälle’, siz®aDli ’sisäinen’, siC Vzgqnd (? < vi) ’sisälmykset’ (ims > lp
sisâ ’sisään, sisälle’, N sis |t#e (E U Pi Lu In Ko) ’sisältä; (N In Ko myös) sisällä, -ssä’)
? = mdM se/zqm, /sezqm ’ydinpuu’. Sanalle etäisemmistä sukukielistä (unk sam) esitetyt vastineet
tuskin tulevat kyseeseen.
Ganander 1787 NFL 3 53a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
190 (+ li), Lönnrot 1854 Enare 250 (+ lpN In), Ahlqvist 1856
WotGr 151 (+ va), MUSz 1873–81 285 (~ unk szék ’sisus’),
Budenz 1879 BB 4 240 (lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH 235 (+
ve), Simonyi & Munkácsi 1893 NyK 23 90 (sm ~ unk szügy
’rinta’, samJr /sonzea ’maha’), Genetz 1896 Sgr ∞d 9 (+ ka; lp <
sm), Tunkelo 1908 Alkusm 99 (+ md), Paasonen 1917 Beiträge
171 (unk szügy ~ samJn /sud'o, T sin/sa, Taigi künVsu-m ’rinta’),
Mägiste 1925 Rosona 79 (+ ink), E. Itkonen Vir 1948 141 (lp <
sm; epävarma sam vastine), SKES 1969 1045–46 (~ ?? unk
szügy, ?? samJn T Taigi), TESz 3 1976 810 (unk ? ~ sm ?
sam), Häkkinen 1987 ES 283–85, UEW 1988 480 (sm ? ~ unk
? sam), T. Itkonen 1997 FUF 54 248 (sm ~ md).

sitkain (Alm 1758 sitcain-wacoja; Jusl 1745 sitkama; laajalti murt., ei Länsip Verml) ’kerralla kylvettävä kaista pellossa; kylvökaistan raja t. rajamerkki /
Ackerstreifen von der Breite eines Saatwurfes; Rand
od. Grenzzeichen eines solchen Saatstreifens’, rinn.
paik. sitka, sitkele (KSm), sitkelöin (osin EPohjanm)
~ ka sitkelmö, sikkelin ’sitkaimin merkitty kylvöala;
sitkain’ | ly sikloimi ’sitkain, ? kylvökaistan raja’,
sikkoloida ’merkitä kylvökaista’ | ve sikl(eita id. | vi
site (g. sitme), murt. sitme (mon. sitmed, sitkmed),
viE hitse (mon. hits(k)med) ’kylvökaista t. sen merkki’
? = lpN Vcâskes ’leveä kappale (et. kalaa, lihaa)’;
s:n kantasana on ilm. lp Vcâs |ket ’lyödä, leikata pala;
heittää; ylittää järvi’.
Ojansuu Vir 1909 54 (sm ~ viE), Kettunen 1913 SUST 33 75
(~ viP), Setälä 1919 TS 10 946 (+ ve), Turunen 1946 SUST 89
72 (+ ly), SKES 1969 1046 (+ ka), Koponen 1998 SUST 230
93, Sammallahti 1999 Poluilla 75 (+ lp).

sitkeä (Agr; yl.) ’zäh’, rinn. sitkas (PSm) id., johd.
sitkistyä ~ ink sitkiä ’sitkeä; saita’ | ka sitkie ’sitkeä,
kestävä; sinnikäs; pitkällinen, aikaa vievä; sikeä
(uni)’, sitkistyö | ly Vsitked ’sitkeä’ | ve sitked id. | va
sitk(ea ’sitkeä; saita’ | vi sitke ’sitkeä; sinnikäs, sisukas’ | li siktƒ (mon. siktƒ‰ıd), sitkqz, sitk®a ’sitkeä’ (lpN
sit‰ |kâd, In sitkes ’sitkeä’ < sm sitkeä, sitkas).
= lpN dâ∞d |gâd ’kiinteä, luja (et. ruumiinosa)’.
Ganander 1787 NFL 3 55 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 151
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 106 (lp < sm), Thomsen 1890 BFB 111 (+ li), Wichmann
1911–12 FUF 11 257 (+ ka, tVser tVsatkqdq ’kova, luja (puu)’),
SKES 1969 1046–47 (+ ly), Sammallahti 1999 Poluilla 74–75
(+ lp).

sitoa (Agr; yl.) ’binden’, johd. sitaista, side, sitoma
’(vilja-, pellava)lyhde’, sidonta, (kirjan)sitoja, sitomo; sitoutua (käännöslaina, vrt. esim. nr förbinda
sig id., lat obligare ’sitoa; velvoittaa’), sitoumus ~
ink sitt5oa, sie (g. sitt‰ın) ’side’ | ka situo ’sitoa’, sije
’side’ | ly Vsidoda, Vside | ve sidoda ’sitoa’, sid(e, /sid'eg
’side’ | va sitoa, si(e | vi siduda, side id. | li siCddq
(prs. sid®ab) ’sitoa’
= mdE sodoms, M sodqms ’sitoa’ | ? tVser (johd.?)
L VsqdqkVs, I VsüdqVs ’(tynnyrin) vanne; seppele’
?? < ieur, vrt. m-int si-: sin®Fati, syáti ’sitoo’, sitá’sidottu’; oletuksen mukaan sm-volg v:n si- olisi ieur
taholta lainattu vartalo ja -to- (< *-ta-) siihen
lainattaessa liitetty (johdin)suffiksi.
Ganander 1787 NFL 3 39 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth
2 181 (sm vi ~ m-int si-), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 172
(+ md), Aminoff 1871 Suomi 2:9 242 (+ ka), MUSz 1873–81
271–72 (s. v. unk szalag ’köysi’ sm vi md), VW 1 1874 177 (+
li), Paasonen 1903 s-laute 45 (+ tVser; unk ei tähän), Räsänen
1955 StO 18:3 10 (~ mong tung kor), SKES 1969 1047 (+ ly; ~
md ?? tVser), UEW 1988 762–63, Koivulehto Vir 1988 44 (<
ieur, vrt. m-int si-), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 51.

sitolkka ks. setolkka.
sitruuna (Renv 1826; Flor 1678 citroni) ’Zitrone’,
yhd.
sitruunankeltainen,
sitruunaperhonen,
sitruunapuu, sitruunasooda
< nr citron ’sitruuna’ << ital citrone
’sitruunapuu, sitruuna’ < lat citrus ’sitruunapuu’.
Viime mainitusta suoraan on lainattu alkuosa sitrus
yhd:ssa sitrushedelmä.
Renvall 1826 SSK 2 178 (vierassana), Hellquist 1939 SEO 130
(ruots sanasta), SKES 1969 1047 (sm < ruots << lat), Koukkunen 1990 Atomi 523, Hahmo 1994 Grundlexem 327.
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sitta (Jusl 1745) ’uloste (Karj Ink); kuona, lika (PSatak PHäme EPohjanm, paik. KSm) / Kot; Schlacke,
Dreck’, johd. sittainen (Koll 1648) ’epäpuhdas
(esim. hopea)’, sittua (Kymenl Karj Ink ESavo)
’ulostaa’,
sittiäinen
’sontiainen,
pieni
kovakuoriainen; pieni kala (jos tähän, vrt. sintti)’,
yhd. sittisontiainen, murt. sit-, siksontiainen ~ ink
sitta ’uloste, lika; silmärähmä’, sittua ’ulostaa’ | ka
Vsitta ’(kiinteä) uloste; lika, moska, saasta, kuona,
rähmä; paskiainen; rivo, hävytön puhe’, Vsittuo
’ulostaa; (myt.) pilata’ | ly Vsit(t(e) ’uloste’, Vsittuda
’ulostaa’ | ve sit (mon. sittad) ’uloste’, sitta (prs. situb) ’ulostaa’ | va sitta ’uloste, roska’, sittua ’ulostaa’ | vi sitt (g. sita) ’uloste, sonta; kehno, huono’,
sittuda ’ulostaa, sontia’ | li sit®a ’uloste; huono’,
sittq (prs. sit5ub) ’ulostaa’
= votj sitƒ, sik ’sonta, lanta’, sitƒa(l)n{i ’ulostaa’ |
syrj sit ’ulostus, sonta’ (> ostjI sü3ot ’uloste, (karhun)
lanta’), sitaln{i ’ulostaa’ || samT tƒiC ’roska’, tƒidiC’ulostaa’ | slk tüt ’tunkio; lika, uloste’ | Km tuC ’sonta; kuoriainen, sittiäinen’.

siula (JuslP, Gan 1787; etup. K- ja PSm EKarj, paik.
hämmurt. Satak) ’nuotan sivuverkko; verkon paula;
nuotan vetoköysi; (PSm myös) poroaitaukseen johtava sivuaita / Flügel bzw. Seitennetz des Zugnetzes;
Sim; Zugleine des Zugnetzes; Zaun, durch den die
Rentiere ins Gehege gelenkt werden’, sikla (Gan;
laajalti Karj Savo) ’nuotan uloin merkki’ ~ ka sikla
’nuotan uloin, harva verkko; poroaitauksen johdeaidan pää’ | ly Vsigl ’nuotan sivuverkko’ (sm ka > lpN
siw |le (In Ko Kld) ’nuotan t. ajoverkon pää, joka on
lähellä rantaa t. venettä’)
< baltt, vrt. liett tiñklas ’verkko, kalastusverkko;
sadin, paula’, latv t‰ıkls ’verkko’, mpr sasin-tinklo
’jänisverkko’.

Ganander 1787 NFL 3 55 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 151
(vi ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), Thomsen 1890
BFB 56 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 284 (+ votj syrj), Setälä
1912–14 FUFA 12 51 (+ sam), Paasonen 1917 Beiträge 75
(sm-perm ~ sam), Tunkelo Vir 1925 16 (+ ly), Lehtisalo 1936
SUST 72 14 (+ ka), FUV 1955 57, SKES 1969 1048, FUV2
1977 74, Sammallahti 1979 FUF 43 35 (sm-perm ? ~ sam),
UEW 1988 444–45 (sm vi ~ votj syrj sam), Sammallahti 1988
UrLang 553 (sm-perm).

siunata (Agr (prs.) siughna, siugna; yl.) ’segnen’,
johd. siunaus, siunailla ’päivitellä; kiroilla’,
siunaantua ’tulla (runsaasti)’ ~ ink siunata ’siunata’
| ka siunata ’siunata; soimata, haukkua, kirota;
pakottaa’ | va siunata ’siunata’ | vi siunata ’kirota,
kiroilla, sadatella, noitua’
< mr sighna ’tehdä ristinmerkki, siunata’, nr
signa ’siunata; taikoa’, välsigna ’siunata’ (tästä ositt.
käännöksenä vanh. kirjak. (Agr) hywestisiugnata
id.), saks segnen ’siunata, loihtia; tehdä ristinmerkki’
<< lat signare ’piirtää, leikata, merkitä, leimata; varustaa merkillä; sulkea sinetillä’, vrt. sinetti. — LpN
siw |dnedit (E U Pi Lu In) ’luoda; lukea rukous;
siunata (Pi Lu In); sadatella (In)’ < sm.

sitten (Agr sijtte, sijtten; yl.) ’dann, darauf’, sittenkin ~ ink s‰ıt | ka sit, sitei(n) ’sitten’ | ly sit, s‰ıten,
s‰ıd(e) ’sitten, niin, silloin’ | ve s‰ıten, s‰ıde ’sitten’ (sm
> lpN sit |ta(g) (R Lu In) ’sittenkin, kuitenkin’).
Partikkelinjohtimella
-ten
pron:sta
se
muodostettuja johd:ia, kuten myös adv. siten ’niin’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 405 (sm ~ lpR), Genetz 1890 Partikk 91, 182, Rapola 1933 SKKH 241, SKES 1969 988 (s. v.
se1; sm ~ ka ly ve; lp < sm), Hakulinen 1979 SKRK4 232, Häkkinen 1987 ES 285.

siukka (Lönnr 1880; Hoppius 1710-luv. siuckuna
’sairaana’; Pohjanm Savo KSm Peräp Länsip, paik.
häm- ja lounmurt.) ’(vähän) sairas, huonovointinen /
(ein wenig) krank, unwohl’, siukkainen (PKarj Kain,
paik. Savo) ’sairaalloinen, heikko’
< sk (ruots tai vanhempikin), vrt. mr si5uker, nr
sjuk ’sairas’, goot siuks ’sairaalloinen, heikko’.
Becker 1824 FGr 6 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 509 (<
ksk), SKES 1969 1048 (< sk).

Europaeus 1870 Suomi 2:8 80 (sm ~ ka), Tunkelo 1906 SUSA
23:31 1–3 (< germ *seªºgla-, vrt. saks segel, mn segl ’purje’ ieur
juuresta *sek- ’leikata’), Setälä 1912–13 FUF 13 451 (< germ),
Lagercrantz 1939 LpWsch 788 (lp < sm), Karsten 1944 FmS
10 509–10 (< mr sigill ’purje’), Ruoppila 1967 KalKansank
44–45 (+ ly), SKES 1969 1048–49 (germ alkuperä merk:n takia
epävarma), Koivulehto Vir 1979 267–69 (< baltt).

Lindahl & Öhrling 1780 LL 405 (sm ~ lp), Becker 1824 FGr 4
(sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (sm ~ va), Thomsen
1869 GSI 147–48 (sm va lp < mr mn), Ahlqvist 1871 KO 222
(sm lp < ruots < lat), Wiklund 1894 LpChr 64, 111 (lp < sm <
sk), Streng 1915 NRL 207–09 (sm va vi < mr), Karsten 1944
FmS 10 510 (< mr), Sköld 1961 Kriterien 63 (lp < sm), SKES
1969 1049–50 (+ ka).

sivakka1 (JuslP, Gan 1787; PSm, paik. PKarj) ’suksi, et. epäparisten suksien lyhempi, oikean jalan potkusuksi; huono suksi; (paik. PSatak EKPohjanm
myös) nevasuksi / Ski, bes. beim ungleichen Skipaar
der kürzere Ski für den rechten Fuß zum Abstoßen;
schlechter Ski; Moorski’, johd. sivakoida ’hiihtää’ ~
kaP Vsivakka ’suksi’
< lpN sâbek, sâvek (U Pi Lu In Ko Kld) ’sivakka,
suksi’ (melko varhainen laina).
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Lönnrot 1858 Hiisi 572 (sm ~ lp), Kalima 1915 OLR 240 (sm ?
> ven murt. Vcibaki ’(nahkapohjaiset) sukset’), Kalima 1930 Suomi 5:10 196 (+ ka), *T. Itkonen 1957 Suksisan 16–23 (sm <
lp), SKES 1969 1050, Sammallahti 1984 Juuret 147 (sm < lp).

sivakka2 ks. siveä.
sivaltaa (Agr; yl.) ’lyödä, läimäyttää / klatschend
schlagen’, sivallus; samaan yhteyteen kuulunee sivellä (Agr), johd. sivellin, siveltää (paik. itämurt.)
’sivellä; sivaltaa; siepata; mennä pyyhältää’ ja mahd.
myös sivuta (Raam 1642) ’sivellä, sipaista, silittää;
sivaltaa, temmata’ ~ ka Vsivaltoa ’lyödä, läimäyttää;
liikkua t. tehdä rivakasti’, sivellä ’sivellä, voidella’,
Vsivetä ’sännätä, rynnätä’ | va (Must) siveltä’sipaista, vihlaista’ (sm > lpN siveldit (In Ko)
’siepata (N); viskata (In Ko); sivaltaa (Ko)’).
Lienevät deskr. sanoja (vrt. hivellä), vaikka niitä
on arveltu myös sanan sivu johdoksiksi. Ks. myös sipaista.
Qvigstad 1881 Beiträge 106 (sm sivaltaa ~ lpN), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 43 (~ lpKo), SKES 1969 1050–51 (+ ka; lp <
sm; vrt. sivu).

sivellä ks. sivaltaa.
siveä (Agr siuiet ’nöyrät, hiljaiset’; lähinnä kirjak.)
’nuhteeton, säädyllinen / sittsam, anständig’,
murt. ’sävyisä, siivo, siisti, sopiva, sievä, hyvä’,
johd. siveys, siveetön, sivistää (nykymerk. Becker
1822) murt. (rinn. siivistää) ’siistiä, siivota, raivata;
koristaa, kohentaa; harjata pellavia (toiseen
kertaan)’, sivistys, sivistyä; sivistellä, siivistellä
’sievistellä, koreilla’, sivakka (JuslLis; et. Kaakk- ja
KSm) ’sievä, solakka, sileä, siro’ ~ ka Vsivakka
’liukas, sileä’ | ? ve tVsived ’lempeä, lauhkea’ | vi murt.
sivakas, siivakas ’solakka’ (sm > lpN sivvâd ’siveä,
kaino, huomaavainen; siro, hieno’)
? = ostjI süg, sigo ’kauneus’, sükqn ’sievä’. Samaa
sanuetta voi myös olla sievä, ks. tätä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (sm ~ ve), VW 2 1876 105 (siveä ~
sievä, siivo), Qvigstad 1881 Beiträge 106 (sm ~ lpN), Rapola
Vir 1946 375–81, *Rapola 1953 Rr 74–82 (sanasta sivistys kirjak:ssä), SKES 1969 1050 (sivakka ~ ka ? vi), 1051 (siveä ? ~
ve), Rédei 1974 NyK 76 367 (ims ~ ostj), UEW 1988 481–82.

siviili (Speitz 1642 »civil asia») ’ei-virallinen, ei-sotilaallinen; poissaolo sota- tai virkapalveluksesta; siviilivaatetus / zivil, privat; Zivil’, olla siviilissä, yhd.
siviiliammatti, -palvelus(mies), -sääty, -vihkiminen
jne.

< ruots, vrt. vur nr civil (saks zivil jne.) << lat civilis ’kansalaisia koskeva; julkinen, siviili-’ s:sta civis ’kansalainen’.
Streng 1915 NRL 209 (sm < vur < lat), SKES 1969 1051,
Koukkunen 1990 Atomi 523–24.

sivistää ks. siveä.
sivu (Agr; yl.) ’Seite’, adv. sivuitse, sivuttain, yhd.
sivujoki, sivumaku, sivuseikka, sivutie, sivutauti
(Schr 1637) ’lannesärky’, sivumennen, sivusilmällä
t. -silmin, johd. sivuuttaa, sivuta, sivusta, sivullinen
~ ink sivu ’kylki, takaselkä’ | ka Vsivu ’kylki, kuve;
sivu, reuna, laita’ | ly Vsivud (mon.) ’sivut, kyljet,
vyötäiset’ | vi (sm >) sivutada ’mennä ohi’ (sm myös
> lpN sivvo ’kylki, pinta; tunne, tunnelma’).
Moller 1756 Beskr 161 (sm ~ ruots sida, saks Seite ’sivu’),
Thomsen 1869 GSI 64 (sm ? < mn), Weske 1890 SFKO 141 (~
md sov ’siipi’), Setälä 1912–13 FUF 13 452 (?? germ), Lagercrantz 1939 LpWsch 789 (lp ? < sm), Mägiste Vir 1958 136 (vi
sivutada < sm), SKES 1969 1051–52 (sm ~ ka ly), Häkkinen
1987 ES 285–86.

skaala (As 1737 »mitta sauwa eli scala») ’asteikko /
Skala’, murt. kaala (paik. länsimurt.) ’id.; mittakaava, malli’, »jossakin k:ssa» (paik. LounSm) ’jssak
jamassa, jllak tolalla’
< nr skala ’mittakaava, asteikko’, vrt. nt nn
skala, ns Skala (> vi skaala), engl scale id. (< ital
scala ’id.; portaat, tikapuut’ < lat scalae (mon.)
’portaat, tikapuut’ v:stä scandere ’nousta, kiivetä’).
TS 8 1916 1460 (< lat), Hellquist 1939 SEO 923 (ruots sanasta), EEW 1982–83 2832 (vi < ns).

skalppi (kirj. uud.) ’viholliselta nyljetty päänahka /
Skalp’
< nr skalp (< engl scalp id.); sm skalpeerata
’nylkeä viholliselta päänahka’ < nr skalpera id.
TS 8 1916 1462 (< engl), Pulkkinen 1984 LokSp 153 (< nr <
engl).

skandaali (1869) ’Skandal’
< nr skandal (vrt. ns Skandal, ransk scandale,
engl scandal id.) < lat scandalum ’kompastuskivi,
kiusaus’ < kr skándalon ’id.; ansa; loukkaus, pahennus’.
TS 8 1916 1462 (< kr), Koukkunen 1990 Atomi 524–25.

skanssi ks. kanssi.
skata ks. kata1.
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sketsi (uud.) ’lyhyt humoristinen esitys / Sketch’
< engl sketch ’id.; luonnos’ < ital schizzo ’luonnos’ (> sm skitsi id.).

TS 8 1916 1523 (< ven), Plöger 1973 RL 186, Nilsson 1993
UAJ 12 Neue Folge 64–66 (ven sanasta), Hahmo 1994 Grundlexem 272.

TS 8 1916 1478 (sm skitsi < ital), ITS 12 1937 331 (sm sketsi <
engl), Pulkkinen 1984 LokSp 153 (samoin).

smokki (uud.) ’miesten iltapuku / Smoking’
< nr smoking < engl smoking id., oik. ’miesten
tupakointiasu’, johd. v:stä smoke ’tupakoida’.

skifti ks. kihti.

Hakulinen 1968 SKRK3 299 (sm < nr < engl), Pulkkinen 1984
LokSp 155.

skoijata ks. koijata.
skoolata (ark.) ’juoda malja, kilistää lasia jkn kanssa
/ mit jdm. anstoßen’
< nr skåla id.; ks. kooli.
skorpioni (Agr tav. scorpio) ’myrkyllinen hämähäkkieläin / Skorpion’
< nr mr skorpion < lat scorpio < kr skorpíos id.;
tästä myös esim. ransk engl scorpion, mys scorp(i)o,
ns Skorpion id. (> vi skorpion id.).
Lönnrot 1874 SRS 1 738 (korpioni < lat kr), Streng 1915 NRL
210 (sm < vur mmr mt < lat), SKES 1969 1053, Koukkunen
1990 Atomi 525–26.

skorsteini ks. korste(e)ni.

snaali ks. naali2.
snapsi (uud.), murt. napsi (paik. LounSm), knapsu
(EPohjanm), napsu (laajalti murt.) ’viinaryyppy / ein
Glas Schnaps’
< nr snaps id. < as snaps id., oik. ’suuntäysi’, t.
ns Schnaps ’viina’ (< as); tämä ja as v. snapsen ’juoda snapsi’ ovat johd:ia v:stä snappen ’haukkoa henkeä; lörpötellä’.
ITS 12 1937 390 (sm < saks), Grönholm 1988 RLT 155 (<
ruots), EWD 3 1989 1552–53.

snobi (uud.) ’keikari, hienostelija / Snob’
< nr snobb, engl snob id.; engl sanan alkuperä
tuntematon.
ITS 12 1937 400 (snobbi < engl), Pulkkinen 1984 LokSp 156.

skraatari ks. kraatari.
skruuvi (kirjak.) ’eräs korttipeli / ein dem Bridge
ähnliches Kartenspiel’
< nr skruv id., ruots sana on käännöslaina ven sanasta vint ’ruuvi; skruuvi’ (< ns Gewinde ’kierre’).
TS 8 1916 1494 (sm < nr), Vasmer 1953 REW 1 202 (ven <
ns), SAOB 27 1973 S 5041 (käännöslaina).

slangi (uud.) ’yleiskielestä poikkeava tietyn ihmisryhmän puhekieli / Slang’
< engl slang id.
ITS 12 1937 367 (< engl), Pulkkinen 1984 LokSp 154, Koukkunen 1990 Atomi 526.

slummi (uud.) ’heikkotasoinen (kaupungin) asumaalue / Slum’
< engl slum id.
Pulkkinen 1984 LokSp 155 (< engl).

smetana (kirjak.) ’vuolu-, hapankerma / saure Sahne’, metana (paik. EKarj)
< ven smetána id. (sl v:stä *mVetati ’heittää’).

so, us. toistettuna so so (melko yl.) kieltoa, moitetta
t. ihmettelyä ilmaiseva interj. / Interj. für Verbot,
Tadel od. Verwunderung, soh (Eurén 1860), soht,
tso(h)t ’id.; kutsu- ja seisautussana hevoselle’, ka
tVsoh ’kutsu- ja seisautussana hevoselle’.
Samanasuisia ja -merkityksisiä interj:oita on
muissakin kielissä: esim. nr nn så (så), ns so (so) (vi
soh, soo ihmetystä ilmaiseva interj., li z5o, s5o
’(interj.) niin’ < saks; lpN so (E U Pi Lu) ’niin, kai’
< sk).
SKES 1969 1053, EEW 1982–83 2853 (vi < saks).

sohia (Jusl 1745; laajalti murt.), ’tökkiä, pistellä umpimähkään; sysiä; hosua / (blindlings) stochern;
knuffen, puffen; etw. übereilt tun’, sohaista ~ ka
sohie ’sohia, sysiä, tykkiä’.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat ainakin söhiä
(paik. EPohjanm KaakkSm) ’sohia’, sohlata (s. v.
söhlätä) ja sohista; vrt. myös vi sohk ’petos; petkuttaja’, sohilaps ’avioton lapsi’.
SKES 1969 1053 (sm ~ ka).

sohista (Gan 1787; melko laajalti murt.) ’kohista,
suhista; supattaa / rauschen, zischen; zischeln’, so-
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hahtaa ’kohahtaa, suhahtaa’, sohkaista ’kuiskata
(paik. KarjKann); mennä kohisten tms. (Kain)’ ~ ink
sohissa ’kuiskata’ | ka Vsohissa ’suhista; kuiskata’ | va
Vsohisa ’kohista’ | vi sohiseda, sohkida ’suhista; supattaa’.
Onomat. sanoja (li tVsuVzq ’suhista; supattaa’ < latv
Vc5uVz5et ’sihistä; kuiskia’); vrt. sihistä, suhista.
Kettunen 1938 LivW 436 (sm ~ vi sosiseda; li < latv), SKES
1969 1053 (+ ka va), EEW 1982–83 2837–38.

sohjo (melko laajalti murt.), sohju (Gan 1787; etup.
I- ja PSm) ’loska / Schneematsch’, rinn. lisäksi sohja
(paik. LounSm), sohka (Eurén 1860; KaakkSm rannikko ja saaret) id. ~ ink sohma | kaP sohju (< sm) | ?
vi murt. soi id.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat myös
suhju (Jusl 1745; Satak, paik. PHäme VarsSm) ’tihkusade’ sekä sohista, suhista. Vrt. sose sekä s. v.
tohkeissaan main. sanoja.
Kalima 1915 OLR 248 (ven Vsugá, Vsúga, Vsug ’jääsohjo’ ? < ka),
Saareste 1953 Suomi 106:3 28 (vi ? < sm), SKES 1969 1054,
Nikkilä 1998 FFL 21 83.

sohlata ks. söhlätä.
sohva (Lönnr 1880; paik. häm- ja itämurt. sekä Pohjanm), soffa (As 1766 soffoja mon.; LounSm EPohjanm Verml, paik. KPPohjanm Peräp) ’istuimena (ja
vuoteena) käytettävä huonekalu / Sofa, Schlafcouch’
(> ink sohva id.)
< nr soffa < ns Sofa, vanh. Soffa (> vi sohva) <
ransk sofa id. < arab ·suffa ’penkki jolla levätään’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 157 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO
1024 (ruots < saks < ransk < arab), Neuvonen 1956 JuhlakSaarisalo 110 (<< arab), SKES 1969 1054.

soida (Agr; yl.) ’(er)klingen, (er)schallen; balzen’,
johd. soittaa paik. murt. myös ’ajaa kovasti, juosta;
ajaa pois, karkottaa’, soitto, soitin; sointua,
sointu; soidin ’lintujen kosintamenot’ ~ ink soitt®a
’soittaa; kulkea, mennä nopeasti’, soittu ’soitin,
soittoväline’ | ka soija ’soida; olla soitimella’, Vsoija
’soida; raksuttaa; kalkkaa; vinkua; viuhua’, soittoa
’soittaa soitinta t. kelloa; soida (kello); suhista
(korva), tykyttää (suoni); mennä, liikkua nopeasti’,
soittu ’soitin’, soitto ’id.; soitto’ | ly soittoa ’soittaa;
tykyttää (valtimo)’, soitto ’harmonikka’ | ve soitta
’soittaa torvea, pilliä; (K myös) lyödä jymäyttää’,
soit ’soittopilli’ | va s(eitt®a ’riidellä, haukkua’,
s(eit(ella id., (Kukk) soitt®a ’soittaa; kulkea (hevosella,
veneellä)’ | vi sõita ’ajaa, ajella’, sõit ’ajo, ajelu;

matka’, sõidelda ’torua, moittia, riidellä’ | li s(eitq
’nuhdella’
= lp Vcuoggjât ’soida’, Vcuojâtit ’soittaa’ (N
soai |tet (In) ’soittaa; soittaa puhelimella’ < sm).
On oletettu, että tähän yhteyteen kuuluisivat
myös: ? tVserL Vsa-, Vso-: (johd.) Vsaktem, I Vsoktem
’soittaa; soida, kuulua’ | vogE I soj, L P suj ’puhe;
ääni; huuto, meteli; sanoma, maine’ | ostjI sü3oj, E s#ej,
P s¥ıj ’ääni, puhe; huhu; tieto’ (> vogP sij id.) | ? unk
zaj ’melu, hälinä’; silloin soimisen merk. olisi
primaari ja ims kielissä tavattava merk. ’ajaa,
ajattaa; moittia’ edellisestä kehittynyt.
Toisaalta on arveltu, että ims-lp sanat eivät kuulu
muiden main. etäsukukielten sanojen yhteyteen ja
merk:n kehitys on ollut päinvastainen (vrt. kehitys
’puhaltaa’ > ’puhua’, ks. puhua). Siinä tapauksessa,
että tämä merk:n kehitys on hyvin vanha, myös tVser
ja ugr kielten sanat voisivat kuulua tähän. Lähtökohtana voisi olla onomat.-deskr. nopean liikkeen ja sen
synnyttämän äänen kuvaus (kulkuneuvo, keppi,
soittimen kieli). Vrt. myös soihtu, soimata ja sojo.
JuslP 348a (soidin ♦ soida), Ganander 1787 NFL 3 61 (sm ~
vi), Lindström Suomi 1852 85 (sm ~ lat sono ’soida’), Lönnrot
1854 Enare 251 (sm ~ lp), MUSz 1873–81 302–03, 322 (+ tVser
unk; myös unk szó ’sana’, sm hokea ym.), VW 2 1876 113 (sm
~ vi; + vog ostj), Szinnyei 1909 NyH4 154 (sm ~ lp vog ostj
unk), Paasonen 1917 Beiträge 221, Kettunen 1922 LVeHA 1
39 (+ ve), *Hakulinen 1933 StF 1:2 16–24 (+ ka va), Toivonen
1934 FUF 22 144 (sm ~ lp tVser vog ostj unk), Erd2odi 1936 Nyr
65 126 (sgr ~ ieur), Kettunen 1938 LivW 360 (+ li), Toivonen
1938 VGEG 30 741 (sm soittaa jo vanhastaan ’soittaa
soitinta’), Hakulinen Vir 1941 170–81 (tVser vog ostj unk
tähän), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 41 (sm ~ lp, ? tVser, vog
ostj, ? unk), FUV 1955 114 (samoin), SKES 1969 1054–56 (+
ly; lp soai |tet < sm; sm ~ lp, ? tVser, vog ostj, ?? unk), TESz 3
1976 1183, FUV2 1977 128, MSzFE 1978 700, EEW 1982–83
2953–54, Häkkinen 1987 ES 286, UEW 1988 482–83 (sm ~ lp,
? tVser, vog ostj unk), EWUng 1995 1658 (sm ~ lp, ? tVser, vog
ostj unk), Koponen Vir 1999 507.

soihtu (1851; melko laajalti murt.), soihto (Lönnr
1880), soitto (Finno n. 1580; hämmurt. ja ymp.,
paik. PSm), soittu (paik. PHäme savmurt.) ’Fackel’,
murt. (etup. länsimurt.) myös ’valojuova, säde, revontulet;
pitkänomainen
pilvimuodostelma;
(pitkäliekkinen) tuli, loimu’ (sm > kaP soittu
’päresoihtu’).
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka osittain liittynevät
soida sanueeseen (vrt. soittaa mm. ’suihkuta; hulmuta’), osittain lienevät s. v. soida ja suitsu main. sanojen kontam:n tulosta.
Ojansuu Vir 1900 67 (soihtu ja soitto eivät kuulu yhteen), *Hakulinen 1933 StF 1:2 11–21 (sanat kuuluvat yhteen; ♦ soida),
Bergsland Vir 1964 144–46 (sm ~ lp Vcuow |gâ ’valo’; ei ♦
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soida), SKES 1969 1056–57, Sammallahti 1998 Saami 235
(vrt. lp Vcuow |gâ).

soija (As 1756) ’soijapapu / Soja’, soijakakku, -kastike, -kasvi, -öljy
(< ruots engl) << japani sh5oyu id. (< kiina); vi
soja (Wied sooja) < ns Soja id.
Hellquist 1939 SEO 1024 (ruots << japani), Hakulinen 1968
SKRK3 300 (sm << kiina), EEW 1982–83 2842 (vi < saks).

soikea (As 1724, painettu 1729, Gan 1787 ’suora,
sojossa oleva’; etup. itämurt. ja ymp.) ’ovaali, munanmuotoinen; neliskulmainen ja pitkulainen,
soukka / oval, eiförmig; rechteckig länglich,
schmal’, soikula ’id.; soikea kuvio’, soikulainen
(JuslP, Gan), soikio ’soikea kuvio’, soikko (savmurt.
ja ymp.) ’soikeapohjainen (pesu)astia’ ~ ka soikie
’soikea’, soikko ’soikko’, Vsoikaleh ’suikale, kaistale’,
Vsoikottoa ’maata oikoisenaan, pitkin pituuttaan’ | ly
pitƒ kan-Vsoihked ’pitkänkuikelo (ihminen)’.
Kuuluu s. v. sojo main. sanojen yhteyteen; vrt.
suikea.
Karsten 1905 ANF 22 188–89 (< sk), Hakulinen 1933 StF 1:2
13–15 (sm sojo ~ soikea; sm ~ ka), SKES 1969 1057 (+ ly), Nikkilä 1992 Sprachraum 119 (?? < ksk), Koponen Vir 1999 507.

soilakka (Lönnr 1880; paik. kaakkmurt. Länsip)
’pitkä ja taipuisa, notkea, solakka, hoikka / lang und
biegsam, geschmeidig, schlank’, soilake ’jk pitkä ja
kapea, suikale’, soilukka (paik. PKarj PSavo Kain)
’kaistale, suikale’ ~ ka soilakka, -o, soilie ’pitkä ja
kapea; pitkänhuiskea’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka kuulunevat s. v. sojo main. sanojen yhteyteen kuten myös seur. sanat:
soiluta (Lönnr 1880; paik. PSatak PHäme),
soilahtaa (Lönnr), soilehtia ’leimahtaa, välkkyä’,
soilu ’pitkänomainen leimahdus, valojuova’; vrt.
myös solakka (s. v. solea) sekä solua.
SKES 1969 1057 (s. v. soilo; sm ~ ka).

soiluta ks. soilakka.
soima ’isohko alus; lotja’ ks. saima.
soimata (Agr; melko yl., ei Verml) ’moittia
syyttäen, torua, haukkua, sättiä / Vorwürfe machen,
tadeln, aus-, beschimpfen’, murt. (LounSm) ja vanh.
kirjak. myös ’huokua, uhota (kylmää, lämpöä t.
kosteutta)’ ~ ka soimata ’soimata, moittia, haukkua’
| va (Kukk) soimata (< sm), (Must) sõima ’nimitys,
sukunimi’ | vi sõimata | li suoimq ’haukkua, parjata’

(? latv zaimot ’herjata, soimata, halveksia’, liett
Vzáimoti ’sotkea, palmikoida’, Vzáimotis ’ilveillä,
virnistellä; parjata’ < vi t. li; sm > lpN soai |bmât (Lu
In Ko) ’moittia, parjata’).
Todennäk. samaa onomat. alkuperää kuin soida
(ks. tätä) ja soittaa (huom. erit. sm soittaa suuta ja vi
sõitleda ’torua, moittia’). Merk:ssä ’huokua’ sanalle
on ajateltu myös germ etymologiaa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 426 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 59a (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 277 (+ li; > baltt),
Forsman 1894 Suomi 3:10:1 2 (+ va), Äimä 1919 SUST 45
162 (lp < sm), Hakulinen 1933 StF 1:2 3 (+ ka), Hakulinen
1938 Hyvä Tuomas 148–49 (merk:n kehityksestä), SKES 1969
1058, Nikkilä 1992 Sprachraum 120–21 (< germ), Koponen
Vir 1999 507.

soimi (Juusten 1575; itämurt., paik. KPPohjanm
Länsip), seimi (Agr; EPohjanm Peräp, paik. KPPohjanm Länsip) ’(hevosten) ruokinta-astia / (Futter)krippe’ ~ ink soimi, seimi, soima | ka soimi id. | ly
soim(i) ’id.; heinähäkki, ritilä (tallissa)’ | va
(Kett) seimi, (Kukk Must) soimi ’(hevosen) seimi’ |
vi sõim (g. -e), (Wied) söim id. (lpN s5oimi (Lu)
’seimi’ < sm).
Lienevät johd:ia v:stä syödä (ks. tätä); sanat on
aik. liitetty sanaan saima ’purjealus, lotja’ (ks. tätä),
mutta tämä yhdistys lienee sekä äänt. että semantt.
syistä hylättävä.
Ganander 1787 NFL 3 32, 60 (sm ~ vi), Wiklund 1890 SUST 1
127 (lp < sm), Toivonen 1924 SUST 52 314 (sm ~ ka vi), FUV
1955 114, E. Itkonen 1968 SKK 508 (+ va; ? ♦ syödä), SKES
1969 1058 (+ ly), FUV2 1977 128, UEW 1988 456–57 (soimi
~ saima), Koivulehto Vir 1996 329–30, 335 (♦ syödä). Lisää
kirjallisuutta s. v. saima.

sojo (Eurén 1860; melko yl.): sojossa, sojollaan
’pystyssä, suorassa / gerade aufgerichtet, ausgestreckt’, sojoon, sojolleen, sojottaa (Eurén) ’olla sojossa, törröttää; maata suorana t. jäykkänä; mennä t.
kulkea yhtä päätä’ ~ ka sojottoa id.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joiden rinnalla tavataan
mm. soikottaa (paik. hämmurt.) ’sojottaa; ojentaa’,
sujo ’sojossa oleva, suora’, sujottaa ’sojottaa’ sekä
myös ojona, ojossa, ojoon, ojolleen ’suorana, suoraan’ (s. v. ojentaa); ks. myös soikea.
Äimä Vir 1934 84 (mahd. kontam. sujo + ojo), SKES 1969
1059–60 (+ ka), Koponen Vir 1999 507.

sokea (Agr; yl.) ’blind’, murt. myös ’huonosti erottuva, hankalakulkuinen; tylsä’, soeta ’tulla
sokeaksi’, sokaista ’tehdä sokeaksi; sotkea, liata’ ~
ink sokk‰ıa ’sokea’, soeta, sokahua ’tulla sokeaksi’ |
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ka sokie ’sokea’, soveta ’soeta; häikäistyä’, sovata
(prs. sokoau) ’sokaista’ | ly ve soged ’sokea’, sogeta
’soeta’ | va s(ek(ea ’sokea’, s(egata ’sokaista’ | vi sõge
(g. sõgeda) ’sokea’, sõgeneda ’soeta’ | li soCgdq
’sokea’ (sm > lpN s5owkin, s5okkin (In Kld) ’sokea’).
Lienevät johd:ia sanasta soka ’lika, roska, rikka
(Gan 1787); kalan ruoto (EPohjanm); kalan perkeet
(PSatak, paik. PHäme)’ ~ vi soga ’sotku; sakka; (lumi)sohjo, sekaannus’ | li sog®a ’vetinen lumisohjo;
jääkuori’. Samasta sanasta esim. sokeentua (paik.
hämmurt.) ’likaantua, rähjääntyä’ ja ehkä myös sikin
sokin ’sekaisin’, joten vertaukset etäsukukieliin ja
muihin kielikuntiin lienevät aiheettomia; ks. myös
sokko.
Ganander 1787 NFL 3 61a (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
127 (sm ~ vi; ♦ soka), Sjögren 1849 MélR 1 201 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+
ve), Qvigstad 1893 NL 62 (lp < sm), Wiklund 1914 MO 7 238
(+ ka), Joki 1952 SUST 103 269–70 (vertauksista muihin kieliin ja kielikuntiin), SKES 1969 1060–61 (+ ly).

sokeltaa ks. solkata.
sokeri (Schr 1637; nyk. yl.), sokuri (Gan 1786; itämurt. EPohjanm KaakkHäme Kymenl), sokori (paik.
Savo PKarj) ’Zucker’, lastenk. lisäksi soko (paik.
hämmurt.), soku (melko laajalti murt.) ~ ka sokeri,
sokuri (< sm)
< vur socker, mmr soker, nr socker < kas sucker,
ns Zucker < ital zucchero < pers Vsakar, m-int
/sarkar®a ’sokeri’, alunperin ’sora’, josta myös paali
sakkhar®a- ’sokeri’ (> kr sákkharon > ven sáhar id.);
ink s®ahkara, ka soahhari, ly saha\r, ve sahar, va
s®ahari ’sokeri’ < ven; sekä ven että saks vaikutusta
vi suhkur, murt. myös sukur, sukkur, suhkre, tsukru
’sokeri’, va (Kukk) sukkuri, (Tsv) s5ukkuri (< vi) id.;
li tsukkqr < latv cukurs ’sokeri’ < saks; lpN sokkâr
(E U Pi Lu In Ko) ’sokeri’ < sk, lpKo s®ahar (Kld T)
id. < ven.
Ganander 1787 NFL 3 61a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 181
(sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 310 (lp < sk), Streng 1915
NRL 212 (sm ka < vur mmr mt < kas << arab), Vasmer 1955
REW 2 584, SKES 1969 1061 (ka < sm), Mayrhofer 1976
EWAi 3 308, EEW 1982–83 2898 (vi sekä ven että saks vaikutusta), Länsimäki 1995 SKier 103.

sokka (Eurén 1860; paik. kaakkmurt.) ’(kaksin kerroin taivutettu) pieni metallipuikko, jota käytetään
varmistamaan koneen osien kiinnitystä / Splint’
< ven Vceká ’sokka, hankain’, kuten myös (erikseen lainatut) ka tVsokki ja ly tVsok id.
Kujola 1944 LyS 444 (ly < ven), SKES 1969 1062 (< ven).

sokkeli (melko laajalti murt.) ’kivijalka; (harv.
myös) huonekalun tms. umpinainen jalustarakenne /
Sockel’
< nr sockel < ns Sockel ’kivijalka, sokkeli,
jalusta’ (vrt. engl ransk socle id.) < ital zoccolo ’id.;
kevyt kenkä’ < lat socculus ’kevyt matala kenkä’ (vi
sokkel ’jalusta, kivijalka’ < ns).
TS 8 1916 1575 (< ruots ransk), Hellquist 1939 SEO 1023
(ruots sanasta), SKES 1969 1062 (sm < nr), EEW 1982–83
2844 (vi < ns).

sokki, Vsokki (1888 shokki, AMeurman 1883 choc)
’elimistön äkillinen vaikea häiriötila; voimakas järkytys / Schock’, vanh. kiel. ’(ratsuväen) hyökkäys’
< nr chock ’isku, sokki; hyökkäys’ < ransk choc
’isku, törmäys; hyökkäys’, josta myös esim. ns
Schock, engl shock ’sokki’ (vi Vsokk id. < ns).
TS 8 1916 1575 (< engl), Hellquist 1939 SEO 129 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 526–27 (sm < ruots < ransk).

sokko (JuslP; Gan 1784 umpi sokkona ess., Jusl
1745 socka; yl.) ’sokkoleikissä leikkijä, jonka silmät
on peitetty; sokkoleikki / Spieler, dem beim Blindekuhspiel die Augen verbunden werden; Blindekuhspiel’, murt. (eri tahoilla) myös ’sokea, heikkonäköinen; huomaamaton’, yhdyssanan alkuosana esim.
sokkokala, -testi, -treffit, olla sokkosilla (1754
sockoisilla) ’leikkiä sokkoa’ ~ ink sokkoi
’sokkoleikki’ | ka tVsokko ’sokko(leikki)’ | (sm >) va
(Kukk) sokkua (partit.) ’sokkoleikkiä’, (Tsv) sokko
’piilo-, sokkoleikki’ (nr murt. Sm sokko, såkkå
’sokkoleikki’ < sm).
Johd:ia sanasta sokea (ks. tätä; vrt. esim. soikea
~ soikko); huom. lisäksi pienten t. äänettömästi l.
huomaamattomasti lentävien ja pistävien hyönteisten
nimitykset sm sokkopaarma ’Chrysops’, va (Must)
s(ekkane ’mäkärä’ ja vi sõgelane ’suppupaarma’.
Juslenius 1745 SSC 348 (sokka ♦ sokea), Mustonen Vir 1883
183 (sm ~ va s(ekkane, vi), Saxén 1895–98 Lånord 221 (nr
murt. Sm < sm), Ojansuu 1918 KAÄH 46 (+ ka), Mägiste 1928
Demin 108, SKES 1969 1062–63.

sola (Agr) ’kapea tila rakennusten tms. välissä, kujanne (etup. itämurt. KPPohjanm Peräp ja ymp.);
luhtiaitan katoksellinen parveke (LounSm Häme EPohjanm); paikka, jossa tie johtaa vuoriston t.
harjanteen poikki jyrkänteiden välistä (uud.) / enge
Gasse zwischen Gebäuden o. ä.; Laubengang am
Obergeschoß des zweistöckigen Vorratsgebäudes;
Gebirgspaß’, murt. (Savo ja ymp.) myös ’aidattu tie’,
solukka (paik. PSavo PKarj Kain KPPohjanm Peräp)
’sola,
loukko,
sopukka;
nurkkaus,
soppi;
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maakaistale’, solu (Lönnr 1859) ’organismin perusosanen’ (sm > ink sola ’hevosen pilttuu; kaita ja
pitkä tila’, ka Vsolukka ’maakaistale; solukka, perukka; ahdas välikkö, sola’, viP sola ’metsän, pensaiden
tms. ympäröimä aukeama’)
< nr murt. Sm svala ’luhdin etusivulla oleva käytävä; porstua, saunan, aitan t. navetan eteinen’ (mr
svali, nr nt svale, norj sval, isl svalar ’luhdin sola’).
— LpN sv®allâ ’halkoliiteri’ < sk.
Ihre 1769 Gloss 2 823 (sm ~ germ), Lindström 1859 KeltGerm
137 (sm < germ), Qvigstad 1893 NL 329 (lp < sk), Setälä
1910–11 FUF 10 50, SKES 1969 1063–64 (ka vi < sm).

solahtaa ks. solua.
solea (JuslP, Gan 1787; paik. savmurt. Pohjanm),
soleva (Gan; paik. PPohjanm) ’(kauniin) pitkä ja
suora, oksaton, salskea / schlank, rank, astlos’,
solakka (melko laajalti häm- ja itämurt. sekä
KPPohjanm), solke(v)a (paik. savmurt.) id.,
solkikoivu ’solakkarunkoinen koivu’, soleikko
(JuslP, Gan) ’suorarunkoinen, oksaton mäntymetsä’
~ ink soll‰ıa ’hoikka’ | ka Vsolie, Vsolakka, -o ’pitkä ja
hoikka’.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat s. v. salskea
main. sanat.
Ahlqvist 1856 WotGr 150 (va ~ vi), VanaK 3 1938 393 (sm ~
vi), SKES 1969 954 (s. v. saleva; va luult. < vi), 1064 (+ ka),
Nikkilä 1998 FFL 21 87.

solisluu ks. solki.
solista (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’liristä, lorista;
helistä / rieseln, plätschern; hell (er)klingen’, paik.
murt. myös ’puhua paljon, olla äänessä’, solina ~
ink Vsolissa ’solista’ | ka Vsolissa ’id.; vilistä, kuhista,
pulikoida’ | ly Vsol{iVsta ’solista’ | ve Vsolaita ’solista’,
sol{ik5otta, Vsolik5otta ’lyödä, paiskia’ | va Vsolisa, Vsolata
’solista’ | vi soliseda, E tsoliseda id. | li tVsoli7ntƒq ’id.;
keskustella, lörpötellä’ (ims > ven murt. Vsolendatƒ
’humista, solista’).
Onomat. sanoja, joita muistuttaa lpN Vsoallât (Lu
In) ’loiskuttaa, porskuttaa’; epäselvää on,
kuuluvatko tähän myös s. v. solkata (ks. tätä) main.
sanat.
Ujfalvy 1875 Essai 9 (sm solata ~ ve solata), Pogodin 1904
Severnorussk 18 (sm ~ ka; ven < ims), Wichmann 1911–12
FUF 11 257 (+ vi lp), Kalima 1915 OLR 247, Kettunen 1938
LivW 397, 435 (+ li, vrt. latv), SKES 1969 1064–65 (+ ly va;
ositt. ~ solkata).

solisti ks. soolo.

soljua ks. solua.
solkata (Lizelius 1759) ’saada aikaan epäjärjestystä,
liata (etup. Loun- ja KaakkSm); sotkea asiat puheillaan; puhua (huonosti) vierasta kieltä, puhua epäselvästi, mongertaa (laajalti murt.) / durch Tat od. Wort
Unordnung, Verwirrung stiften, besudeln; radebrechen, undeutlich sprechen’, solkku (Alm 1755 syyssolcku ’? loka’; KPPohjanm Kain Peräp, paik. PKarj
PSavo Länsip) ’ruoanjätteet t. likavesi (eläinten ruokana)’, solkka (paik. murt.) ’epäselvästi puhuva, epäselvä puhe; epäjärjestys; epäsiisti henkilö’, solkottaa
’sekoittaa, hämmentää; puhua epäselvästi’ ~ vi solkida ’saastuttaa, liata, sotkea’, solk (g. solgi, Wied
myös solgu) ’lika-, jätevesi; likajätteet’ | li zoDlk ’lika, tiskivesi’.
Deskr.-onomat. sanoja, jotka liittyvät mahd. s. v.
solista (ks. tätä) main. sanoihin; ainakin tässä main.
sm sanoissa lienee lisäksi lainavaikutusta, vrt. nr
murt. Sm Vi solka ’liata’, solk ’ruoanjätteet’; sen
sijaan nr murt. Sm solka ’puhua epäselvästi’ < sm.
Sm sokeltaa ’puhua epäselvästi’ lienee kontam.
lähinnä v:eistä solkottaa ja jokeltaa (ks. tätä); vrt.
myös tolkata.
Lindström 1859 KeltGerm 66 (sm < germ), Anderson 1893
Wandl 210 (sm ~ vi; latv Balt saks < vi), Kiparsky 1936 MSNph 11 69 (Balt saks < vi, li t. ruots), Kettunen 1938 LivW 401
(+ li), SKES 1969 1065–66 (s. v. solkka; < nr, mutta myös omaperäisyyttä), EEW 1982–83 2846–47 (omap.), SAOB 29 1985
S 8725 (nr murt. Sm solka ’puhua epäselvästi’ < sm).

solkenaan ks. solki.
solki (Schr 1637; yl.) ’Spange’, LönnrLis 1886 myös
’kangaskaitale, -kiila, kankaan leveys’, solka (Lönnr
1880) ’sukan kiila’, johd. soljittaa ’varustaa t. kiinnittää soljella’, yhd. solkipuu ’yhdistävä, sitova poikkipuu’, solisluu ’lapaluun rintalastaan yhdistävä
luu’, huom. myös solkenaan, solkonaan (melko yl.)
’yhtä mittaa, virtanaan; helposti’ ~ ink solki ’solki’ |
ka solki ’kankaan leveys, piedin, kangaskaistale; rintaneula, -solki; (vars. kangaspuiden) tuki- t. kiinnikepuu; kotikutoinen palttina’, solkipuu ’tuki- t. kiinnikepuu’, solkenah ’peräkkäin, yhtenään’ | vi sõlg (g.
sõle) ’solki; väli-, poikkipuu, salpa’, sõlgpuu ’yhdistävä poikkipuu’ | li suoDlg ’solki’
= lpN Vculgum (E U Lu In) ’karvakengän sivukappale, kintaan kiilanmuotoinen välitilkku’ | mdE /sulgamo, M /sulgam ’naisten rintaneula, solki’ | tVser
(vanh. sanak.) Vsolkama, Vsäqlkama ’rintasolki’, ? I Vsäqrkama id. | ? votj syrj /sul ’jalas’.
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Sana on lainautunut useisiin sm-volg kielten naapurikieliin: tVser > tVsuv VsqlGeme, VsülGeme, Vsorkame
’naisten rintakoru, solki’ (> ven murt. Vsarkoma ’nahasta tehty ja kolikoilla koristettu naisten
rintakoru’); md > ven murt. sjulgám ’rintasolki’; sm
> lpN sol |ge ’solki’ (lpN sol |jo ’filigraanisolki’ < sk);
vi > Balt saks Sölg ’virottarien iso rintakoru t. -solki’
sekä ims > mn sylgja ’vyösolki’, vrt. isl norj sylgja
’solki’, nr sölja, nt sølle, sylle id.
Ganander 1787 NFL 3 62a (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
86 (sm ~ sk), Thomsen 1869 GSI 148 (+ li; lpN sol |jo < sk), O.
Donner KKu 1871 105 (+ md), VW 2 1876 22 (+ tVser), Paasonen 1903 s-laute 59 (tVsuv < tVser), Toivonen 1914–22 FUF 15
77–78 (+ lp Vculgum), Toivonen Vir 1921 17–18 (+ ka), Uotila
1933 SUST 67 400 (+ votj syrj), Kiparsky 1936 MSNph 11 69
(Balt saks < vi), Lagercrantz 1939 LpWsch 825 (lp sol |ge <
sm), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 163 (? votj syrj), Vasmer
1958 REW 3 61 (ven < md), 376 (ven < tVsuv), Vries 1961
AnEW 573 (sk ? < ims), SKES 1969 1065 (? votj syrj), UEW
1988 774–75 (? votj syrj), Sammallahti 1988 UrLang 553 (votj
syrj epäilyksittä tähän), Koivulehto 1996 NOWELE 28–29
427–28 (sk < ims), T. Itkonen 1997 FUF 54 257 (sm ~ lp md
tVser).

solkku ks. solkata.
solmu (Finno n. 1580; yl.), solmi (Agr; EPHäme Kymenl Karj Peräp Länsip, paik. EPohjanm) ’Knoten’,
solmia, solmeilla, solmio (uud.) ~ ink solmi ’solmu’,
solmida, solm‰ıssa ’solmia’ | ka solmu, solmi ’solmu;
viljakasvin korren nivelkohta; nikama; vastus,
mutka, pula’, solmita ’solmia’ | ly soDlm ’solmu’,
soumeda ’solmia’ | veE soDlm, K myös s5u|m ’solmu’,
E soDlmita ’solmia’ | va s(elmu, (Mahu) s(elmi ’solmu’,
s(elmata ’solmia’ | vi sõlm (g. -e) ’solmu’, sõlmida
’solmia’ | li suoDlm ’solmu’, suoDlmq ’solmia’
= lp Vcuol |bmâ ’solmu’ | mdE /sulmo, /sulma, M
/sulma ’id.; kimppu’ | unk csomó ’id.; kasa, ryhmä,
joukko’.
Sajnovics 1770 DemT 76 (lp ~ unk), Lindahl & Öhrling 1780
LL 478–79 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 3 63 (+ vi), Strahlmann 1816 Sprachlehre 252 (sm ~ unk), Lindström Suomi
1852 86 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 105 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 435 (+ li),
Wichmann 1911–12 FUF 11 196 (+ ka), FUV 1955 114,
MSzFE 1967 123, TESz 1 1967 552, SKES 1969 1066–67 (+
ly), IllitVs-SvitytVs 1971 OSNJa 200 (ural ~ alt), FUV2 1977 128,
UEW 1988 38–39, Sammallahti 1988 UrLang 549, EWUng
1993 224.

soltaatti (As 1615 soldatist elat.; murt. harv.) ’sotamies / Soldat’, lyhennysmuoto solttu (paik. murt.) id.
< ruots soldat << ital soldato ’sotamies’ (johd.
v:stä soldare ’palkata’). Sen sijaan ka saltatta, ly

saldat, ve saudat, va soldatti sekä useimpien etäsukukielten sanat kuten esim. md tVser votj syrj saldat
< ven soldát ’sotamies’ (<< ital); vi soldat < ns
Soldat t. ven.
Renvall 1826 SSK 2 182 (vierassana), Streng 1915 NRL 212
(sm < ruots < saks ransk < ital), SKES 1969 1067, EEW 1982–
83 2845 (vi < ns t. ven).

solu ks. sola.
solua (1763; paik. savmurt. PSm), soljua (Gan 1787;
paik. PSm savmurt.) ’liukua, lipua, valua / gleiten,
fließen’, soluttaa ’antaa solua, panna solumaan;
(uud.) kuljettaa salaa, ujuttaa’, solahtaa (Gan)
’valahtaa, luiskahtaa, livahtaa’ ~ ka soluo ’solua,
lipua, valua’ (< sm), Vsolahtoa ’laskeutua, valahtaa,
luiskahtaa, pujahtaa’.
Deskr. sanoja, vrt. suljua (s. v. sulju), solista.
VW 2 1876 40 (solua ~ soljua), SKES 1969 1067–68 (sm ~ ka).

solvata (melko yl.) ’loukata jkn kunniaa, herjata,
parjata / beleidigen, verunglimpfen, schmähen’,
(LönnrLis 1886 myös) ’mennä vinoon’, solvaista
(Martti n. 1580 ’tuomita, tuhota’) ’solvata’, solvaus
(Jusl 1745) (ka solventoa ’puhua nopeasti,
epäselvästi’ luult. < sm; vi solvata ’solvata’ uud. sm
mallin mukaan)
= lpKo s3o3alv5ed ’taittaa, kääntää ropeen t. tuokkosen kulmat ja kiinnittää ne säylällä’.
Johd:ia sanasta *solva: solvassa (Lönnr 1880
solvalla(an); Peräp Länsip ja ymp.) ’vinossa (ovi, ikkuna, kulma)’ (= lpN soal |ve ’(eläimen) kita;
eläimen posken ja hampaiden välinen tila’, In soalvi
’taite tuokkosen kulmassa t. yleensä tuohessa’, Ko
suolvas ’säylä, ropeen reunalista t. vahvike’). V:n
merk. on kehittynyt konkreettisesta kuvaannolliseen:
’mennä t. vääntää vinoon’ > ’vääntää asia vinoon,
esittää kierosti’.
E. Itkonen Vir 1937 304 (sm ~ lp; merk:n kehityksestä), Ahven
1958 ETAK 4 164 (vi), E. Itkonen 1968 SKK 508, SKES 1969
1068 (ka ? < sm).

soma (As 1734) ’sopiva, mukava, miellyttävä
(laajalti murt.); sievä, suloinen, viehkeä (et. itämurt.
PHäme EPohjanm); kummallinen, erikoinen (et.
PSavo PKarj PSm) / passend, bequem, angenehm;
hübsch,
niedlich,
reizend;
merkwürdig,
besondere(r/s)’, somas (KPPohjanm, paik. Peräp
Länsip) ’kummallinen, omituinen; hauska’, somaton
(Länsip, paik. PPohjanm Peräp) ’sopimaton,
epämukava, epäkäytännöllinen’, someta: ei somene
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(Kain, paik. muuallakin) ’ei parane, ei muuksi
muutu’, somistaa ~ ka tVsoma ’kaunis, sievä; sopiva’
(kaP ’omituinen, kummallinen’ < sm) | ly tVsoma
’kaunis, soma’ | ve tVsoma ’kaunis, hyvä, miellyttävä’
= lpN suobmâd ’sievä, soma’ (lp mahd.
varhainen laina < ksm; myöhempiä lainoja sm:sta
ovat lpN soamalâVs ’hyvin sopiva’, soam#etæbm#e (Lu)
’sopimaton’ sekä lpN soma (In Ko) ’kaunis, sievä;
kummallinen’)
?? < kgerm *s5omjaz, vrt. mn sœmr, isl sæmur, nr
murt. Sm sym ’sopiva’ ja kgerm *s5omaz, vrt. mys
suome ’miellyttävä, soma’. Äännevastaavuus
kgerm 5o ~ sm o on poikkeuksellinen; samanlainen
on esitetty sanojen kolea ja nopea yhteydessä.

pi; lapsi, tenava’ ~ ka sompa ’suksisauvan sompa;
vanne, johon kierrenuotan kives kiinnitetään’
= lpN soab |be (U Pi Lu In Ko Kld T) ’keppi, sauva’.
Epäselvää on, kumpi merk., ’sompa’ vai ’sauva’,
on alkuperäinen; kalastusterminä sana perustuu joka
tapauksessa merk:een ’sompa’, johon liittynee myös
johd. sommelo (Kal; osin PKarj PPohjanm Kain)
’lankakerä; tuohikäärö’, ka sommelo ’lankakerä’ (ka
> ven murt. Vsomba ’nuotan tuohikoho’, Vsompak
’suksisauva’); tähän ilm. myös sommitella (Gan
1787) ’muodostella, suunnitella, pohdiskella (paik.
itä- ja hämmurt.); selitellä, sepitellä (paik. murt.)’
(viP sommita- ’sovittaa, toimittaa’ < sm).

Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (sm ~ ve), Lindström 1859 KeltGerm 66 (< germ), Thomsen 1869 GSI 150 (+ ka), Qvigstad
1881 Beiträge 107 (lp soamalâVs jne. < sm), Wiklund 1896
SUST 10 208 (sm ~ lp suobmâd), Setälä 1912–13 FUF 13 452
(ei < germ), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 44 (lpKo < sm), Tunkelo 1946 VeKÄH 306 (+ ly), SKES 1969 1068 (sm ? ~ lp
suobmâd), T. Itkonen Vir 1983 212 (omap.), *Hofstra 1985
OsFiGerm 405–08 (< germ; lp suobmâd joko ~ sm tai < ksm).

Ahlqvist 1871 KO 114 (sm ~ lp; alkumerk. ’sauva’), Ahlqvist
1877 SKR 57 (sommelo ♦ sompa), Wiklund 1896 SUST 10 67
(sm ~ lp), Setälä 1902–03 FUF 2 258 (+ syrj z{ib, zib ’seiväs,
sauvoin’), Pogodin 1904 Severnorussk 68 (+ ka), Kalima Vir
1905 43 (ven murt. Vsomba < ims), Kiparsky Vir 1945 426 (ven
murt. Vsompak < ka), *T. Itkonen 1957 Suksisan 101–09, SKES
1969 1069–70 (+ ? tVserI Vsomba ’tarvoin’; sm ~ ?? syrj), T. Itkonen Vir 1983 200, 350, 357, UEW 1988 764 (sm ~ ? tVser, ??
syrj), Sammallahti 1999 Poluilla 81 (sm < lp < ieur).

somero (Raam 1642; Schr 1637 somera; KPohjanm
PSm, paik. ISm), somer (PKarj Kain) ’karkea sora,
vierinkivi-, harjusora / grober Kies, Geröll, Oskies’,
somerikko ’someroinen maa, paikka, alue tms.’ ~ ink
somer ’(karkea) hiekka’ (? < sm) | ka somero ’karkea
hiekka’ (? < sm) | va (Must) s(emer (? < vi) | vi sõmer
(g. -a) id. | li sum®ar ’murunen, jyvänen, rae’
= lpIn Vcuomar (Ko Kld) ’sora; muru- (Ko); rapakiven muru (Kld)’ (merk:n johdosta epävarmempia
vastineita ovat lpN Vcuomarâs, Vcuohmarâs (Lu)
’pieni näppy t. epätasaisuus ihossa; muru, jyvänen;
pala kuivattua maitoa (Lu)’); lpN murt. somer ’sora,
somero’, Ko suem3(ar-muott(3a ’(karkea rakeinen)
pohjalumi’ (muott(3a ’lumi’) < sm.
Ganander 1787 NFL 3 64 (sm ~ vi), Mustonen Vir 1883 183 (+
va), Thomsen 1890 BFB 204 (+ li), T. I. Itkonen 1928 SUST
58 48 (+ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 822 (lp < sm), SKES
1969 1068–69 (+ ka), EEW 1982–83 2958 (? + mdE tVsovar, M
Vsuvar ’hiekka’).

sommitella ks. sompa.
sompa ’suksisauvan alapään rengas, joka estää sauvaa uppoamasta lumeen (JuslP, Gan 1787; PSm,
osin PKarj PSavo KSm KPohjanm, paik. KaakkSm);
suksisauva (paik. PPohjanm); nuotan t. verkon kives
(Jusl 1745; KSm LaatKarj, paik. KaakkSm rannikko
ja saaret) / Schneeteller; Skistock; Gewicht am
(Zug-) netz’, somma (paik. PHäme PSatak) ’id.; nup-

sonaatti (Lönnr 1880 sonati; kirjak.) ’yhdelle t. kahdelle soittimelle sävelletty määrärakenteinen teos /
Sonate’
< nr sonat id. (vrt. nt sonate, ns Sonate) < ital sonata id., johd. v:stä sonare ’soida’ < lat sonare id.,
johd. s:sta sonus ’ääni, sävel, sointu’; viimemain. sana > ital sono, suono id., jonka demin.-muodosta sonetto > ransk sonnet ’eräs runomuoto’ > nr sonett (nt
sonet, ns Sonett) > sm sonetti (1854; 1740 Sonet
Yriänäst) id. (vi sonaat, sonett lähinnä < ns).
TS 8 1916 1610, 1611 (sm < ital), Hellquist 1939 SEO 1028
(ruots sanasta), 1029, Renkonen 1954 Avainsanoja 130–31 (sm
< ital), SAOB 29 1985 S 8865, 8870.

sonetti ks. sonaatti.
sonkia (Lönnr 1880; kaakkmurt. PKarj Savo ja
ymp.) ’penkoa, tonkia, kaivella / (durch)wühlen, graben’, murt. myös ’näpertää, tuhertaa’, sonkkia ’sorkkia, kaivella’, songertaa ’mongertaa, puhua t. tehdä
vaivalloisesti; (Lönnr myös) tonkia, kaivella’ ~ ink
tVsonkerrella ’uida kiemurrellan’ | ka tVsonkie ’kaivella, tonkia; tehdä hitaasti’, tVsonkertoa id. | ly
tVsongortta ’kovertaa, kaivaa ontoksi’ | ve tVsonkta
’tonkia, kaivella’, tVsongoida, tVsongotada, tVsongoVstƒa
id. | va (Tsv) Vsonkkia ’tonkia, hämmentää, samentaa’
| vi songida ’tonkia, sonkia’, murt. sonkida, E
tsongi- id., songermu ’tongittu maa’, murt.
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songer(m)us, (t)songerma(a) id. (vrt. myös viE
tsungi- ’tonkia’, tsungermu ’tongittu maa’)
= lpN suog |gât (Pi Lu) ’pistää, lävistää; tutkia,
nuuskia (Lu)’, N suoggârdit (In Kld) ’pohtia, tutkiskella (N); tutkia, selvittää (In); tehdä saamatta valmiiksi (Kld)’. — Jos tämä lp sana on lainaa < sm,
voidaan ims sanueeseen yhdistää myös sm murt.
sonka ’tungos, väkijoukko, epäjärjestys’ (? ja viE
song ’säkin sopukka’), joka = lpN Vcoag |get (E U Pi
Lu In Kld T) ’poimia, kerätä, koota’, N Vcoag |ge (In
Ko Kld) ’kasa, kimppu, möhkäle, mytty’. Ks. myös
tonkia.
Anderson 1893 Wandl 196 (sonkia ~ tonkia), Wiklund 1896
SUST 10 207, 208 (sm ~ lp), Setälä 1902–03 FUF 2 238 (+ vi,
? tVserL tVsïngem, I tƒs/ üngem ’pistää, nokkia’), Wichmann 1906–
08 FUF 6 32 (+ votj tVsogdàn{i ’pistää, tökätä’), Tunkelo 1946
VeKÄH 299 (+ ly ve), Gruzov 1965 SFU 1 247, SKES 1969
1070 (s. v. sonka2; sm ~ lp Vcoag |get), 1070–71 (s. v. sonkia; sm
~ ka ly ve va vi ? lp; tVser votj ei main.; sonka2 ja sonkia
yhdistämättä), EEW 1982–83 2851–53, Koponen 1998 SUST
230 168 (sm sonka ? ~ viE song).

sonni (Schr 1637; länsimurt.) ’Stier’ ~ vi sõnn id. | li
(Sal) sonn ’pässi’ (> latv sonnis id.; lpIn sonni ’sonni’ < sm).
Sanalle etäsukukielistä esitetyt vastineet ovat
varsin epävarmoja.
Wiedemann 1855 MélR 2 744 (sm sonnikko ~ vi sõnnik ’pieni
sonni’), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 75 (sm ~ vi), VW 2 1876 55
(+ votj tƒs/ u7n{i, syrj tƒs/ a7n ’varsa’), Thomsen 1890 BFB 279 (+ li;
latv < li), Wichmann 1908 MNy 4 216 (+ tVserL tsama, I tƒ/soma
’varsa, nuori orivarsa’), Ruoppila 1943 Kotiel 1 110–11, 189–
90, T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 183 (lpIn < sm), E. Itkonen
1953–54 FUF 31 163 (? tVser votj syrj), FUV 1955 139 (sm ~
votj syrj), SKES 1969 1071 (? tVser votj syrj), Hausenberg 1972
Naz›ZivKomi 115–16, UEW 1988 614 (? votj syrj; tVser ei
tähän).

sonnustaa (Agr; etup. länsimurt.) ’pukeutua t. varustaa (itsensä) jtak tilaisuutta, matkaa varten / sich
für einen Anlaß, eine Reise kleiden od. rüsten’,
merk. aik. (et. EPohjanm) ’sitoa (housut, hame
kohottaen) vyötäisille, kääntää hameenhelma ylös
(esim. ulkotöitä, lattianpesua varten)’, sonnustautua
’pukeutua, varustautua’.
Johd:ia sanasta sonnus (Jusl 1745, vanh. kirjak.;
ei nykymurt.) ’helma, (ylöskääritty) lieve’; se puolestaan on johd. sanasta, jota edustaa ka sonto ’kaarevuus; kaareva, käyrä, taipunut’, vrt. myös ka
sonnistoa ’käyristää, taivuttaa’‚ sonnistuo ’kumartua, ponnistautua; vääntyä, käyristyä’, ly sondall®a ’vääräksi mennyt (puu)’, so7nd'iVstunnu ’vääristynyt
(puu)’.

SKES 1969 1071 (s. v. sonnus; vrt. ka ly).

sonsar, sonsari (Jusl 1745; etup. EPohjanm Peräp
Länsip) ’kirppu / Floh’, murt. (Satak PHäme) myös
’täi, saivar; siivoton ihminen’ ~ ka (au) tVsontVsoi
’kirppu’ | ly tVsondVzoi ’id.; (harv.) korppi; onkimato’ |
ve sonza\r ’kirppu’ | li s‰ıezqr id.
= mdE tVsitVsav, tVsutVsav, M VsitVsav ’kirppu’ | tVserL
VsurVsäq, I VsurVso | vogE VsoVs, I VsonVs, L VsuVs, P sus | ostj
tVsu.ntVs, E tVsü.ntVs, P sus id. (> samJr (m) t5unt id.).
Sm ve li sanoissa on erilainen johdinaines kuin
muissa (vrt. saivar) ja sanassa on muutenkin affektipitoiselle sanalle tyypillistä äänt. epäsäännöllisyyttä.
— LpN murt. soanser (Lu In) ’kirppu’ < sm.
Lönnrot 1854 Enare 251 (sm ~ lpIn), Thomsen 1890 BFB 110
(sm ~ li), Setälä 1890–91 ÄH 363 (+ va sonzar, epävarma
tieto), Anderson 1893 Wandl 132–33 (+ ve md ostj), Setälä
1902–03 FUF 2 238 (+ vog), Wichmann 1909–11 FUF 9 119
(+ tVser), Wichmann 1911–12 FUF 11 258 (+ au; lp < ims), Toivonen 1928 FUF 19 115 (+ ly), FUV 1955 114, E. Itkonen
1956 UAJ 28 75 (md tVser ei tähän), Lehtisalo 1956 JurSamW
498 (sam < ostj), SKES 1969 1071–72 (~ md tVser), FUV2 1977
128 (? md tVser), UEW 1988 39 (~ md tVser).

sonta (Agr; yl.) ’uloste, lanta, tade / Mist, Dünger’,
johd. sontia, sontiainen ~ (sm >) ka sonta ’lanta,
sonta’ | vi sõnnik ’sonta, lanta, lantatunkio’, E
(Wied) sonn (g. -a) ’uloste’
= tVserL Vsandäq ’käymälä’, I Vsondo ’sonta, lanta,
kusi’ (lp soan |de (Lu In) ’sonta, lanta’ < sm).
Aminoff 1869 WirSS 76 (sm ~ vi), Setälä 1902–03 FUF 2 266
(+ tVser), Lagercrantz 1939 LpWsch 826 (lp < sm), SKES 1969
1072 (ka < sm; ?? + votj zud ’musta lieju’), UEW 1988 764–65
(? votj).

sontikka (LönnrLis 1886; kaakkmurt. ja ymp.) ’sateenvarjo / Regenschirm’ ~ ink sontikka id. | ka
sontiekka ’sateen- t. päivänvarjo’ | ly zontik(k(e) ’sateenvarjo’ | veP zontƒik id.
< ven zóntik ’sateen- t. päivänvarjo’ (< holl zondek ’aurinkosuoja’, sanoista zon ’aurinko’ ja dek
’peite, katto’).
Lönnrot 1886 Lis 164 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 421 (ly <
ven), Vasmer 1953 REW 1 461 (ven < holl), SKES 1969 1072
(sm ~ ka ly ve; < ven), Nirvi 1971 InkS 539 (ink < ven), Plöger
1977 RLDial 326, Karttunen 1979 Slangisanat 235.

sooda, suuda, suuta (Europ 1853; murt. uud.) ’natriumkarbonaatti / Soda’, yhd. soodavesi
< nr soda < ns Soda << ital esp soda id. < arab
suww®ad ’eräs kasvi, jonka tuhkasta saadaan soodaa’.
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ITS 12 1937 492 (sm < ital), Hellquist 1939 SEO 1024 (ruots
<< arab), SAOB 28 1981 S 8564, EEW 1982–83 2855 (vi <
ns), EWD 1989 1647, Kluge 1995 EW23 768.

soolo (kirjak.) ’yksin esitettävä osuus et. musiikki- t.
tanssikappaleessa; yksinlaulu t. -tanssi / Solo’, johd.
sooloilla
’esiintyä
omapäisesti;
esittää
(tarpeettomasti) taitojaan’, yhd. soololaulu (Flor
1733 solonen laulu), -osa, -soitin, -ääni
< nr solo < ns Solo ’soolo’ (engl ransk solo id.) <
ital solo ’yksin, yksinäinen’ < lat solus ’yksin, ainoa’; samaa lähtöä on myös solisti ’soolo-osan esittäjä’.
TS 8 1916 1584, 1616 (sm < ital), Hellquist 1939 SEO 1026
(ruots < ital < lat), Koukkunen 1990 Atomi 527–28 (sm < nr <
lat).

vaatteet, pukimet; (tav. mon.) likapyykki’, sopahiset
’kuukautiset’, sovittoa ’vaatettaa’ | ly soba ’vaate,
miehen paita’, sobahiVzed ’kuukautiset’, sobittada
’pukea’ | ve soba ’vaatteet; pyykki, pestävät vaatteet;
(mon.) kuukautiset’, sobahiVz(ed ’kuukautiset’,
sobitada ’pukea’ | va s(epa ’vaate’, s(evall‰ız(ed
’kuukautiset’, s(ev(ett®a ’vaatettaa’ | vi sõba ’peite,
peitto; villainen hartiahuivi; silmäluomi’ (ven murt.
sob- sanassa nasóbniki ’kuukautiset’ < ims)
= vogE I Vsop, P sup ’paita’ (> ostjP Vs3up ’lyhyt
paita’); ks. myös sopia.
Ahlqvist 1856 WotGr 152 (sm ~ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
105 (+ ve), Setälä 1896 SUSA 14:3 6 (+ vog), Saareste 1924
LVEM 161 (+ ka), Posti Vir 1946 387 (ven murt. < ims), FUV
1955 115, *Nirvi 1964 Suomi 111:1 81–96 (+ ly; merk:n
kehityksestä), SKES 1969 1072–73, FUV2 1977 129, Honti
1978 NyK 80 376 (ostj < vog), UEW 1988 486.

soopa ks. suopa.
sopertaa ks. sopottaa.
soopeli (Schr 1637 zabbeli, Jusl 1745 sabeli, sapeli;
etup. kirjak.) ’Mustela zibellina / Zobel’, murt. myös
suopeli, sopeli id., kirjallisuudessa käytetty myös
muotoa sopuli
< vur sobel, sabel, nr nt nn sobel (< ns Zobel <
kys zobel, sabel < mys zobel < ven sóboDl id.); mn safal, safali ’soopelinahka’ (vrt. main. vur sabel ja
tansk sabel) < kas s®abel, joka joko suoraan < ven tai
< kys sabel (vi soobel, Wied myös tsoobel ’soopeli’
< ns). Vrt. sopuli.
Ihre 1769 Gloss 2 485 (sm ~ germ), Sabinin 1854 IRJaSMat
3:5 161 (sm ~ ven germ), Streng 1915 NRL 212 (sm sopuli
’soopeli’ < ven, vanh. kirjak. sabbeli < vur), Hellquist 1939
SEO 1023 (ruots sanasta), Hakulinen 1946 SKRK 2 49 (sm <
ruots < saks < ven), Vasmer 1955 REW 2 685 (ven sanasta),
Mägiste 1962 ÄRL 57 (vi < saks), SKES 1969 1072, Bernström 1971 KLM 16 354–58.

soosi (As 1804; länsimurt. KSm Kain) ’kastike / Soße’, rinn. murt. soossi (Savo Verml, paik. Karj),
soussi (Karj ja ymp.), suosi (KaakkHäme)
< ruots, vrt. nr sås, vur sous, nt sovs, ns Soße,
engl sauce id. (< ransk sauce id. << klat salsa; substantivoitu muoto lat partis:sta salsus ’suolattu’, jonka pohjana on v. sallere ’suolata’, johd. sanasta
sal ’suola’, vrt. salaatti, suola).
Hellquist 1939 SEO 1143 (ruots < ransk < klat), SKES 1969
1072 (sm < ruots).

sopa, us. mon. sovat (JuslP, Gan 1787; kansanr.)
’puku, vaatteet / Bekleidung, Kleider’, sotisopa ’sota-asu, -varustus, haarniska’
~
ka sopa
’kotikutoinen, pitkä paita, mekko; (us. mon.)

sopia (Agr; yl.) ’passen’, johd. sopimaton, sovinto,
sovelias (kaikki Agr), sopu (As 1734), sovittaa
(Agr), sopeutua, soveltaa, soveltua, sopimus ~ ink
sopp‰ıa ’sopia, mahtua; sopia keskenään, tehdä sovinto, sopimus; olla sovelias’, sovitt®a ’sovittaa’,
sopimatoin ’epäsopuinen, eripurainen’, sopu ’sopu;
sovinto’ | ka sopie ’mahtua, sopia; olla sopiva, soveltua; sopia yhteen; tehdä sopimus, sovinto; suostua,
tyytyä; kelvata; sovittaa, korvata’, sopimatoin
’sopimaton, mahtumaton; riitaisa’, sovittoa ’sovitella, suostutella, välittää, saada sopimaan’, sopu
’sopu; sovinto; sopimus, ehto’ | ly sobida ’sopia’, sobu ’sopu’ | va sopia ’sopeutua, sopia’, (Tsv) sovitt(e’sovittaa, lepyttää’ (luult. < ink) | vi sobida ’sopia,
kelvata, soveltua, olla omiaan’, sobimatu ’sopimaton, kelpaamaton; epäsopuinen; käymätön’, sobitada ’sovittaa, sopeuttaa; järjestää; välittää’ (sm >
lpN soappât (Lu In Ko) ’sopia; tehdä sovinto’, nr
murt. Sm sopja ’sopia jhk’, sopjas ’täsmätä, pitää
yhtä’).
Johd:ia sanasta sopa ’vaate’ (ks. tätä); merk:n kehitys on kulkenut konkreettisesta vaatteen
sopimisesta abstraktiin suuntaan.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 449 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 70 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 304–05 (asiattomia rinnastuksia etäsukukieliin), VW 2 1876 103 (+ va suvvitt®a; etäsukukieliä), Budenz 1886–87 NyK 20 293 (+ ka), Saxén 1895–98
Lånord 222 (nr murt. Sm < sm), Setälä 1902–03 FUF 2 253
(etäsukukieliä), Paasonen 1903 s-laute 20–21 (samoin), Rikkonen Vir 1935 246 (+ ly, va sopia), Lagercrantz 1939 LpWsch
827 (lp < sm), FUV 1955 4, *Nirvi 1964 Suomi 111:1 132–37
(? va < ink; ♦ sopa), MSzFE 1967 101–02 (sm ei ~ etäsukukielet), SKES 1969 1073–74, FUV2 1977 26, EEW 1982–83
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2834–35, Häkkinen 1987 ES 286–88, UEW 1988 486 (mahd.
♦ sopa).

= mdE /sopoms, M /sopäqms ’piilottaa, salata; (M
myös) kavaltaa (rahaa)’.

sopottaa (Gan 1787; melko yl., ei PSm), sopista
(paik. murt.) ’puhua hiljaa, epäselvästi t. liian nopeasti, supattaa / leise, undeutlich od. zu schnell
sprechen, murmeln, zischeln’, sopertaa (Sorol
1625), soperrella ’puhua epäselvästi t. kangerrellen’,
sopero (Flor 1678 sopera kieli; paik. länsimurt.
KSm) ’sopertaen, änkyttäen puhuva’ ~ ink sopott®a
’supattaa, kuiskia’, sopsott®a ’kuiskia sopottaa’ | ka
sopottoa ’kuiskia, supattaa’ | ve Vsopotada ’puhua
sopottaa’, Vsob(aita, VsobiVsta ’kahista (esim. silkki)’ |
va (Tsv) Vsopo ’kuiskaus, supina’, Vsopott(e- ’kuiskuttaa, puhua kuiskaten’, Vsopin ’rahina, rapina’, Vsopiz(e’aiheuttaa rahinaa, rapinaa, puhua kuiskaten’ | vi
murt. sobise- ’kuiskata, mumista, murista’, sobin
’kuiske; lätinä, kahina’ (lpN murt. soabardet ’puhua
hiljaa, epäselvästi’ < sm sopertaa).
Deskr.-onomat. sanoja, joihin vrt. s. v. supista
main. sanoja ja myös söpistä ’sopista’, söpöttää ’sopottaa’, söpertää ’sopertaa’. — Sanan äänneasuun ja
merkitykseen lienee osassa ims:a vaikuttanut ven Vsópotƒ ’kuiskaus’ (govorítƒ Vsópotom ’kuiskata, puhua
kuiskaten’).

VW 2 1876 68 (sm ~ vi md), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 46
(lp ? < sm), Rikkonen Vir 1935 246 (+ ka), T. I. Itkonen 1943
KV 22 51 (lpKo < ka), Qvigstad 1944 LpSted 64 (lpIn < sm),
SKES 1969 1075, E. Itkonen 1976 JuhlakSinor 297–98 (sm ~
md).

Mechelin 1842 Käsik 178, Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (sm sopottaa ~ ve supitan), VW 2 1876 78 (+ vi), Ojansuu 1918
KAÄH 46 (+ ka tVsopata ’sopottaa, puhella hiljaa’), Lagercrantz
1939 LpWsch 822 (lp < sm), SKES 1969 1073 (s. v. sopero),
1074–75 (+ ka ve va).

soppa1 (Lizelius 1776 kaura-soppaa; laajalti murt.)
’keitto, liemi; karjan ruokaseos; sekasotku / Suppe;
Futterbrei; Durcheinander’ (ka soppa ’keitto’ < sm)
< nr soppa id. < kas soppe, suppe ’id.; leipäraaste
t. -palat (keitossa)’ (myös lpLu såpp®a ’soppa’ < nr).
Wessman 1936 FmS 4 212 (sm < ruots), SKES 1969 1075 (ka
< sm).

soppa2 ’lumisohjo; lika’ ks. suppo.
soppi (GJCalamnius 1734) ’nurkka(us), perukka
(etup. itämurt. ja ymp.); uunin nurkka, uunin ja
seinän välinen nurkkaus (et. savmurt.) / Ecke,
Winkel, Ende; Ofenwinkel, Winkel zwischen Ofen
und Wand’, sopukka (melko yl.) ’soppi; ahdas
paikka, loukko’, soppelo (paik. hämmurt.) ’id.;
ahdas t. pieni huone’ ~ ka soppi ’(uunin puoleinen
pirtin perä)nurkka, kulma; pirtin ikoninurkka’ | vi
sopp ’soppi, nurkka, perukka; lahti’ (sm ja ka > lpIn
soppa (Ko Kld) ’(kodan, tuvan) sisänurkka’)

sopraano (kirjak.) ’korkea naisen t. lapsen ääni;
sopraanoääninen naislaulaja / Sopran’
<< ital soprano ’korkein (ääniala)’ << lat
superus ’ylhäällä, yläpuolella oleva’.
TS 8 1916 1622 (sm < ital).

sopuli ’Lemmus lemmus (Lapin ulkopuolella lähinnä kirjak:stä omaksuttuna); soopeli (As 1733; vanh.
kirjak.) / Lemming; Zobel’ (> lpN murt. sopul ’sopuli’).
Sanassa on ilmeisesti aineksia kahdelta taholta.
Ainakin merk:ssä ’soopeli’ se on selvästi < ven
sobóDl id. (ks. soopeli), toisaalta levikin ja
nykymerk:n kannalta pikemminkin < lpIn säplig (Ko
Kld T) ’hiiri’, koddesäplig ’sopuli’; viimeksi
mainittuun lainaoletukseen liittyy äänt. vaikeuksia.
Lönnrot 1854 Enare 252 (sm ~ lpIn), Lagercrantz 1939 LpWsch 822 (lpN murt. < sm), SKES 1969 1076 (sm < ven sobóDl
’soopeli’, johon sekoittuneet lp sanat), Plöger 1973 RL 187 (sm
< ven).

sora1 (Schr 1637; häm- ja itämurt., paik. Pohjanm PSm) ’karkea hiekka, somero / Kies’ ~ ink sorr‰ıa ’karkea, paksusäikeinen, isorakeinen, -kokoinen’ | ka sora ’sora, karkea hiekka’ (< sm), sorie ’karkea(ksi
jauhettu)’, sorakka, -o ’karkeahko(ksi jauhettu)’ |
veK sorou, E sor®a ’karkea (esim. kangas); karkeaksi
jauhettu’ | va sor(ea ’suuri; karkea’ | vi sõre ’karkea,
järeä’, murt. sõra ’sora’, E sora ’munankeltuainen;
pieni helmi’
? = mdE /suro, M /sora ’jyvä, vilja’ (yhteinen smvolg lähtömuoto ja -merkitys: */sora t. */cora ? ’hirssi’)
? < ieur *Dker-, *Dkoro-, vrt. mys hirso, ns Hirse
’hirssi’, liett Vsérti ’syöttää’, Vsãras, pã-Vsaras ’rehu’
(mdE suro, M sura ’hirssi’ < baltt, vrt. liett sóra,
latv sáre id.; baltt puolestaan ehkä < sm-volg). —
Jos alkuperäinen merk. oli ’hirssi’, kuten ieur
alkuperä edellyttää, tämä merk. on kadonnut ims
kielistä (vrt. hirssi), mutta kyseessä voi olla myös
omap. deskr.-onomat. sana, johon liittyvät s. v.
sorista main. sanat (vrt. myös sorea).
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Weske 1890 SFKO 78 (sm ~ vi sõre), Anderson 1893 Wandl
211 (sora ~ sorea), Ojansuu 1921 Lisiä 57, 60 (< arj; liett <
ksm), Saareste 1924 LVEM 114 (+ viE), Ravila 1929 FUF 20
97, 106 (md suro < liett), SKES 1969 1076–77 (ka < sm; vrt.
ve viE; joko onomat. tai ~ md, ? tVser Vsürö ’keitto’, ? samJr /sor®a
’sembramännyn pähkinä’), Koivulehto 1983 SUSA 78 117 (<
ieur), T. Itkonen Vir 1983 212 (omap.), UEW 1988 776 (sm ja
vi ehkä onomat.; ? ~ md tVser; sam ei tähän), Koponen 1998
SUST 230 56, 169.

sora2 (Lönnr 1880; KarjKann) ’nuotan reiden uloin
pää t. verkko; nuotan pään vetoköyteen yhdistävä
nuora / äußerstes seitliches Ende od. Netz des Zugnetzes; das Zugnetz mit der Zugleine verbindende
Schnur’, sorasin (Karj, osin ESavo) ’nuotan ylä- ja
alapaulaan kiinnitettävä jatkonuora, johon nuotan
vetoköysi sidotaan’ ~ ink sorrain ’verkon päässä
oleva paksummasta 5–10-kertaisesta rihmasta kudottu verkko’ | ka soraine, soroine ’verkon kummankin selyksen päähän jätetty köysi, jolla nuotan verkot
jamotaan yhteen t. jolle verkko kootaan t. johon
nuotan vetoköysi kiinnitetään; nuotan uloin, harva
verkko; olkinen nuotan merkkikoho’ | ly soro
’sorasin’ | veK soro ’nuotan siipi’ (lpKld Vs®araVs (Ko)
’sorasin’ < ka; ven murt. sóritca ’nuotan vetoköysi’,
sóroVzi ’nuotan ylä- ja alapaulat; nuotassa olevat
kepit’, Vsaránec, Vsoránec, saránec ’nuora, jolla
verkko kiinnitetään pohjaan pystytettyihin seipäisiin;
sillinuotan reunoissa oleva köysi’ < ka t. ve).
Kalima 1915 OLR 220 (sm ~ ka; ven < ims), T. I. Itkonen Vir
1936 294 (sm ~ lp), Nesheim 1947 StSept 3 132 (lp < sm),
Vasmer 1955 REW 2 697, Vasmer 1958 REW 3 375 (ven <
ims), SKES 1969 1077 (+ ly veK).

sorea (Salamnius 1690; paik. Karj ja ymp.) ’sopusuhtainen, kaunis, soma / ebenmäßig, schön,
schmuck, hübsch’, sorja (et. kaakkmurt. ja ymp.) id.
~ ink sorr‰ıa ’komea’ (< sm) | ka sorie ’pitkä ja
hoikka, pitkänhuiskea; solakka, suora ja vähäoksainen (puu); selvä, selvitetty, sileä; sorja, kaunis’, sorakka, -o ’pitkä(hkö) ja hoikka, pitkänhuiskea’ | vi
sõre ’harva, hatara’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joihin vrt. solea; mahd.
kyseessä on tämän ja sanan suora kontam. Vrt.
myös sora1.
VW 1 1874 183 (sm ~ vi), Setälä 1902–03 FUF 2 267 (sorea ~
suora), SKES 1969 1078–79 (+ ka va), EEW 1982–83 2963
(kontam.).

sorista (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’porista, lorista; puhua vuolaasti t. sekavasti; säristä, rätistä,
ratista; surista / brodeln, rieseln; eifrig, durcheinander reden; knistern, knattern, rasseln; summen’,

sorina (Martti n. 1580) ’soriseva ääni, porina,
hälinä’, sorahtaa (eri tahoilla etup. länsimurt.) ’sointua r-virheisenä, sora-r:nä; puhua sorakielisesti; karahtaa’, sorottaa (Kal) ’juosta valtoimenaan (veri)’,
yhd. sora-, sorokieli(nen) ~ ink tVsorissa ’lorista
(vesi)’ | ka sorie ’sataa kaatamalla; lorista, lotista;
porista’, sorissa ’lorista, solista, liristä; soida,
helistä’, tVsorissa ’id., kalkattaa; herua’, sorahtoa
’sorahtaa, särähtää; kurahtaa’, (sm >) sorakieline ’ärrävikainen, sorakielinen’ | ly tVsorista ’liristä’ | veE
Vsorotada ’solisuttaa, porisuttaa, lorottaa’ | va Vsorisa
’kohista, humista; virrata, solista’ | vi sorida, sorada
’solista, lorista, liristä; jaaritella, lörpötellä, juoruta’,
soriseda ’solista, pulpattaa’, sorin ’lorina’, sori, sõri
(murt.) ’lörpöttelijä’.
Deskr.-onomat. sanoja, mahd. ainakin ositt. samaa alkuperää kuin vogE tƒ/sork-, I /sorg-, L /surr-, P
/surg- id. | ostjI tƒorqg-, E tƒ3arq-, P /s3ari- ’juosta (vesi),
lorista’ | unk csurog, csorog id. || samJr /surmp®a’juosta’ | Jn sim‰ı (pret.) id. | slk sormba- ’tippua,
vuotaa’ | Km Vsur- ’juosta’. — Samaa lähtöä voi olla
myös sora1 (ks. tätä), mikäli tämä on omaperäinen.
Jos taas tämän merk. on aikaisemmin ollut ’hirssi’,
silloin tässä main. sanat ovat todennäk. osaltaan
vaikuttaneet sora1 sanan merk:n muuttumiseen. Ko.
sanojen ja pore, porista (ks. näitä) sanueen
kontam:oita lienevät sore (paik. KaakkSm Länsip)
’kupla, pore veden pinnalla’, soro (melko laajalti
Karj Savo Kain), soronen (paik. Savo PKarj) id.
Juslenius 1745 SSC 350 (sorakieli ♦ sora1), Ganander 1787
NFL 3 66a (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST 10 216 (~ lp),
Wichmann 1911–12 FUF 11 283 (+ ka), 288 (~ vog ostj unk
sam), Tunkelo 1946 VeKÄH 231 (+ ve), SKES 1969 1077–78
(s. v. sorata; + ly va; sanat muistuttavat esitettyjä lp vog ostj
unk sanoja sattumalta; sore jne. mahd. samaa alkuperää), EEW
1982–83 2876–77, UEW 1988 40 (? ~ vog ostj unk sam),
EWUng 1993 227 (samoin).

sorkka (Agr; yl.) ’Fuß od. Bein eines Paarhufers’,
yhd. sorkkaeläin ’parivarpainen kavioeläin’, sorkkarauta ’päistään halkaistu, litistetty ja taivutettu terästanko’, siansorkka myös ’eräs solmu, kaksoispolvi’
~ ink sorkka ’sorkka’, siansorkka ’surmansilmukka’
| ka sorkka ’sorkka, koipi’, sijansorkka ’eräs solmu,
kaksoispolvi’ | ly sork(k(e) ’sorkka, sääri’, Vsigansork
’eräs solmu’ | va (Kukk) sorkka, (Tsv) sork ’sorkka’,
(Kukk) si®a sorkka, (Tsv) siga sork ’kaksoissolmu,
-polvi’ | vi sõrg (g. sõra) ’sorkka’, seasõrg ’kaksoispolvi’ | li s5(erga ’sorkan vako’ (sm > nr murt. Sm
sorkko, sorkk ’teurastetun eläimen jalka’).
Tähän varmaan myös deskr.-sävyiset sorkkia,
sörkkiä ’kaivella, ronkkia’, sorkata id. ~ ka sorkkuo
’kulkea, rämpiä’ | vi sorkida, sorgata ’tökätä, pistel-
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lä’ | li tVsorkq, tVsok®artq ’pistää’, joilla on kuitenkin
yhtymäkohtia muihin merk:ltään ja äänneasultaan
samanlaisiin v:eihin (vrt. esim. sohia, törkätä). Ks.
myös sorppa.
Juslenius 1745 SSC 350–51 (sorkkia ♦ sorkka), Ganander
1787 NFL 3 66a (sm ~ vi), VW 1 1874 182 (+ li), Saxén 1895–
98 Lånord 222 (nr murt. < sm), SKES 1969 1079 (+ ka ly va;
mahd. sorkkia ♦ sorkka), EEW 1982–83 2878 (v:t eivät kuulu
tähän).

sormi (Agr; yl.) ’Finger’, johd. sormikas, sormus,
sormustin, sormaus ’pellavakouraus, -pivo’, sormeilla ~ ink ka sormi ’sormi’, sormus ’sormus’ | ly
so\rm ’sormi’ | ve so\rm id., sormuz ’sormus’ | va s(ermi ’sormi’, s(ermuz ’sormus’ | vi sõrm ’sormi’, sõrmus ’sormus’, sõrmitseda ’sormeilla, hypistellä, näpelöidä’ | li suo\rm ’sormi’, s5uo\rmqks ’sormus’
= lp suor |bmâ ’sormi; (U In myös) varvas; sormien välinen nahka (T)’, suorbmâs ’sormus’ | md
sur ’sormi’, surks ’sormus’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 441 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL
3 67 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1 211 (+ li), Lindström
Suomi 1852 86 (+ md ym.), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), Europaeus KKu 1867 126
(+ ka), MUSz 1873–81 281 (vog), VW 1 1874 181 (tVser),
Räsänen 1955 StO 18:3 22, MSzFE 1 1967 95 (tVser vog ostj
unk ei tähän), SKES 1969 1080 (+ ly), UEW 1988 448, 765.

soromnoo (paik. murt.) ’yhdentekevää, olkoon menneeksi / egal, was soll’s’
< ven vsjo ravnó ’(on) yhdentekevää, yhtä
kaikki’.
SKES 1969 1080 (sm < ven), Plöger 1973 RL 187.

sorppa (Eurén 1860; Laat- ja PKarj) ’atraimen, hangon tms. haara, piikki / Zacken, Zinken einer Fisch-,
Heugabel o. ä.’ ~ ka Vsorppa, tVsorppa ’haara, haarukka; (jakkaran) jalka; pii, piikki’ | ly Vsorp(p(e) ’(atraimen, hangon, äkeen) piikki’, tVsorp ’(risu)äkeen piikki, hangon tms. haara’ | ve Vsorp ’piikki, pii, oksanen;
sorkka’ (ven Vsórpy ’piikki, oksa, hangon piikki’ <
ims).
Todennäk. deskr. sana, jonka yhteyteen voivat
sor-aineksen osalta liittyä s. v. sorkka mainitut sanat
sekä vi sorida ’sekoittaa, penkoa’, E sorpi- ’id.; noitua’.
Wichmann 1911–12 FUF 11 259 (sm ~ ka), Kalima 1915 OLR
248 (+ ly ve; ven < ims), Vasmer 1958 REW 3 421–22, SKES
1969 1081, Koponen 1998 SUST 230 169, Nikkilä 1998 FFL
21 90.

sorsa (Agr; ISm Verml Ink, osin Häme PSm), suorsa (LounSm EPohjanm, osin Häme PSm) ’Anas /
Ente’, sorsastaa ’metsästää sorsia’, yhd. sini-, heinä-, jouhisorsa ~ ink ka sorsa ’sorsa’ | ly ve sorz | va
s5orzaz, (Ahlqv) s5orsa, (Must) sorsa, (Tsv) sors | vi
murt. soorsk (g. soorsa), soorts (g. -i), soosk (g. soosi), sõrtsas id (sm > lpN suor |sa id.).
Näitä sanoja muistuttava lpN murt. VsuorVsVso,
duorVsVso, duorVse (Lu In Ko Kld) ’sorsa, heinäsorsa’
on eri alkuperää.
Ahlqvist 1856 WotGr 152 (sm ~ va), VW 1 1874 190 (+ vi), O.
Donner 1875 Boningsplatser 135 (+ ka), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 56 (lpN ? < sm), Kettunen 1922 LVeHA 1 78 (+
ve), N. Sebestyén 1951–52 ALH 1 300, SKES 1969 1081 (+
ly), UEW 1988 58.

sortaa (Agr; yl.) ’kaataa, luhistaa; kukistaa; painaa
(tuuli, virta); (kuv.) hallita, kohdella ankarasti t. epäoikeudenmukaisesti, alistaa, tyrannisoida / umwerfen, zum Einsturz bringen; niederschlagen,
bezwingen; abdriften lassen (Wind, Strom);
(metaph.) unterdrücken, ungerecht behandeln,
tyrannisieren’, sortua (Ljungo 1609) ’kaatua,
murtua, luhistua; purkautua (kangas reunastaan;
IHäme Kymenl)’, sorto ’puita toistensa selkään
kaatamalla tehty aita; rytöinen paikka’, sortoaita ~
ink sort®a ’sortaa, painostaa (?)’ | ka sortoa ’kaataa;
tappaa, raadella; pudottaa; painaa, kuljettaa pois
oikeasta suunnasta; tuhota, pilata, nujertaa’, sortuo
’kaatua; pudota; tuhoutua, mennä pilalle; köyhtyä;
murtua; käheytyä (ääni)’, sorto ’murrokko,
murto; sortoaita, sortoaidalla suojattu metsälaidun;
(uud., sm >) kuri, järjestys’ | ly sortta ’kaataa (puu)’,
sorduda ’sortua, kaatua, langeta, pudota’, sord(o)
’sortoaita, risuaita; haka lähellä kotia’ | ve sorta
’pudottaa; kaataa; raadella’ | va s(erto ’erään
ryteikköpaikan
nimi
(pn.)’,
(Kukk) sorto
’hakkuualue, sorto’ | vi sõõrd, (murt.) sõer ’kaski,
kytö; (murt.) pienehkö (aidattu) niitty lähellä kotia,
risuaita’ (sm > lpN soar |det (In Ko Kld) ’sortaa;
kaataa’).
VW 1 1874 187 (sm ~ lp), Setälä 1902–03 FUF 2 252 (lp ? <
sm), Kettunen 1922 LVeHA 1 80 (sm ~ ve), Saareste 1924
LVEM 139–41 (+ vi), Kettunen 1930 VaÄH2 128 (+ va), Kettunen 1938 LivW 387 (? + li surdq ’paritella, polkea (linnut)’),
Kettunen Vir 1940 299 (+ ka), E. Itkonen 1960 LpChr 167 (lp
< sm), *Lehtimäki Vir 1961 373–87, SKES 1969 1081–82 (+
ly), Koivulehto 1979 JuhlakFromm 152–53, 162 (? <
(esi)germ), Koponen Vir 1998 435 (omap.).

sortsit (uud.) ’lyhyet, tav. reisipituiset päällyshousut
/ Shorts’

178 (taiton koevedos)
< engl shorts id. (mon. substantiivistuneesta
a:sta short ’lyhyt’).
Pulkkinen 1984 LokSp 151 (sm < engl), Koukkunen 1990 Atomi 528–29.

sortti (As 1697; yl.) ’laji, laatu / Sorte’, sorttinen
’lajinen, laatuinen’, sortikas (paik. LounSm Häme)
’tarkoituksenmukainen; mallikas; mukava’, sortiton
(paik. EPohjanm ja ymp.) ’sopimaton’ ~ ink sortti
’laji, laatu’ | va (Kukk) sorttƒ/si ’laji’ (? < ink) (ka
sortti ’laji’ < sm)
< nr sort ’laatu, laji’, nt nn sort (< kas sorte, ns
Sorte < ransk sorte id.) < lat sors (g. sortis) ’arpa;
ennustus; osa, onni, kohtalo; osuus’ (lpN sor |tâ (E
Lu) ’laji, laatu’ < sk, In sortti id. < sm). Tähän
yhteyteen kuuluvat myös sortteerata ’lajitella;
valikoida; järjestellä’ (< nr sortera < ns sortieren <<
lat sortiri id., johd. sanasta sors) ja sortimentti
’lajitelma, valikoima’ (< nr sortiment < ns Sortiment
id.).
Renvall 1826 SSK 2 185 (sm < ruots), Wiklund 1890 SUST 1
128 (lp < sk), Hellquist 1939 SEO 1030 (ruots sanasta), SKES
1969 1082–83 (ka < sm; vi < saks), EEW 1982–83 2879, LpIn
3 1989 161 (lpIn < sm).

sortuuk(k)i (ei vielä Lönnr; laajalti murt.) ’polvipituinen miesten puvun takki, pitkätakki /
knielange Männerjacke, Mantel’
< ven sjúrtuk, sjórtuk, sertúk ’päällystakki’ (<
ransk surtout id., sur ’päällä’, tout ’kaikki’ > sm sortuutti (As 1770)); nr murt. Sm sortut ’pitkätakki’ lienee saanut vaikutteita sm:sta (vrt. nr syrtut id. <
ransk). — Ven myös > ka sertuk(k)a ’(takin) halkio
(E); lievetakki, sortuuki (Tver); ryysy, alusviitta (E
au)’, veP /sertug ’papin puvun laahus, musta
lievetakki (?)’.
Karvinen Vir 1908 59 (sm sortuukki < ven), TS 8 1916 1640
(sm < ransk), SKES 1969 1083 (sortuukki jne. < nr; sm murt.
sertuukki ynnä ka ve < ven).

sorva (Jusl 1745, kansanr. 1700-luv.; Schr 1637 sarf
’Rubellus’; melko yl., ei PSm) ’eräs särkikala, Scardinius erythrophtalmus / Rotfeder’
< ruots, vrt. vur sarff, nr sarv, murt. svarv, sårv
id.
Renvall 1826 SSK 2 185 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 212
(< vur), Toivonen 1914–22 FUF 15 88 (sm < sk), SKES 1969
1083 (< sk).

sorvi (Gan 1787 sorwi stooli; eri tahoilla murt.)
’puun- t. metallintyöstölaite / Drehbank’, yhd. sorvi-

penkki, -taltta, metalli-, puusorvi; sorvata (Jusl
1745; paik. murt.) ’työstää sorvilla, vuolla,
muotoilla, hioa, viimeistellä’, sorvari (VR 1644);
rinn. murt. varvi, varvata, varvari, varvali (kaP, va
(Ahlqv) sorvata ilm. < sm, lpIn sorvœa∞d ’sorvata’ <
sm)
< ruots svarv ’sorvi’, svarva ’sorvata’, svarvare
’sorvari’.
Ihre 1769 Gloss 2 828 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 3 68
(sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (sm ~ va), Qvigstad
1881 Beiträge 107 (lp < sm), Setälä 1912–13 FUF 13 452,
SKES 1969 1083 (sm < ruots; ka va lp < sm), LpIn 3 1989 162
(lpIn < sm).

sose ’lumisohjo (JuslP, Gan 1787; PSm); muhennos,
muusi (1896, kirjak.) / Schneematsch; Mus, Püree’,
johd. murt. sostaa (PSavo) ’pehmittää (aurinko lumen t. jään pinnan); olla sohjoinen, upottava (lumi)’,
kirjak. soseuttaa ’muussata’, yhd. marja-, perunasose
mahd. < lpN suossâ (Lu In Ko Kld) ’jääsohjo, hyhmä’; lainautumiseen viittaa murresanan pohjoinen levikki; johd:n sostaa perusteella sanaa on
pidetty myös lp sanan vanhana vastineena. Vrt.
myös sasu (s. v. säsy).
Paasonen 1903 s-laute 26–27 (sm sasu, sose ~ lp md tVser syrj),
SKES 1969 1083–84 (sm joko ~ lp t. mahd. vanha laina; vrt.
sasu), UEW 1988 766 (sm sasu, sose ? ~ lp md tVser), Koponen
1998 SUST 230 174.

sosiaalinen (1866 sociallinen; kirjak.) ’sozial’
< ruots social ’yhteiskunnallinen, sosiaalinen’
(saks sozial, ransk engl social jne.) << lat socialis
’yhteiskuntaan t. seuraelämään liittyvä’ sanasta
socius ’(a.) yhteinen; (s.) kumppani’.
TS 8 1916 1651 (sm << lat), Häkkinen 1987 ES 288, Koukkunen 1990 Atomi 532–33 (sm < ruots < lat).

sota (Agr; yl.) ’Krieg’, yhd. sotamies, sotaväki (molemmat Agr), sotisopa, johd. sotilas, soturi; sotia,
(olla) sotasilla ~ ink sota ’sota’ | ka sota id., P sotie
’sotia’ | va s(eta ’sota’, s(etia ’sotia’ | vi sõda ’sota’,
sõdida ’sotia’ | li suod®a ’sota’ (mn (run.) sóta ’taistelu’ luult. < sm)
? = lp Vcu∞d∞de ’vainolainen’ (lpN soatte (Lu In)
’sota’ < sm) | mdE /sudoms, M /sudqms ’manata, kirota’ | tVserL Vsudalam ’kirota, manata; sättiä’, Vsudem
’kirota, manata’. Sanalle esitetty arj alkuperä on epätodennäköinen.
Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp tziude), Lindahl & Öhrling 1780 LL 427 (~ lpR sota), Ganander 1787 NFL 3 68a (+
vi), Castrén Suomi 1844 31 (sm ~ lp soatte), Ahlqvist 1856
WotGr 152 (+ va), Wiedemann 1856 MélR 3 179 (samoin),
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Ahlqvist 1871 KO 208 (+ li, väärin unk), Budenz 1879 BB 4
240 (lp < sm), Anderson 1893 Wandl 51–52 (+ ka; ~ lp Vcu∞d∞de,
väärin ostj), Paasonen 1896 KielLis 33 (+ md), Setälä 1896
NyK 26 405 (samoin), Munkácsi 1901 ÁKE 578 (+ vog s®at’loihtia; suoda’), Setälä 1902–03 FUF 2 260 (+ tVser, myös
vog), Ojansuu 1916 SKTT 44–45 (< arj), Kalima Vir 1932 106
(samoin), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 163 (sm ~ md tVser),
FUV 1955 115 (myös vog, ? sm ? unk), SKES 1969 1084 (ims
todennäk. ~ md-tVser; lp < ims), Joki 1973 SUST 151 123–24
(arj alkuperä epätodennäk.), FUV2 1977 129, Häkkinen 1987
ES 288, UEW 1988 777 (~ md tVser), Söderholm 1996 VierYm
114–16 (sm md tVser ~ lp Vcu∞d∞de).

sotiisi (paik. etup. I- ja PSm) ’jenkan tapainen tanssi,
saksanpolkka / Schottische, Ekossaise’, murt. myös
sottiisi, sotissi, sottis, sot(t)eesi, sottinen
< nr schottisch ’saksanpolkka, sotiisi’ < ns
Schottisch oik. ’skottilainen’.
TS 2 1910 484 (sm < saks), Hellquist 1939 SEO 893 (ruots sanasta), SKES 1969 1084–85 (sm < ruots < saks).

sotka1 (Schr 1637 ’telkkä’; VarsSm Peräp Länsip,
paik. Suomen- ja Pohjanlahden rannikko) ’sorsalintu
Aythya; telkkä, Bucephala clangula / Tauchente’,
yhd. tukka-, puna-, lapasotka ~ ka sotka ’sotka;
telkkä’ | ly sotk((e) ’sorsalintu; sotka’ | ve sotk (g. an) ’sorsa; sorsalintu’ | vi sõtkas ’telkkä’
= lpN Vcoa∞d |ge (E U Pi Lu In Ko Kld) ’sotka;
telkkä’ | mdE /sulgo, M /sulga ’jk sukeltaja: telkkä
(?), kuikka (?)’ | tVserL Vsoe: ala-Vsoe ’kirjava sorsa’, I
/sue ’koskelo’ | votj /sul{i ’koskelo’ | syrj /sul: /sul-tƒ/s(eVz
’sorsa’ | vogE s(5eDl, L s5(eDl, I P s®aDl ’sotka t. telkkä’ |
ostjI P saj, E soj id. (ostj > slk saj ’koskelo’).
Lindström Suomi 1852 86 (sm ~ ostj), Qvigstad 1881 Beiträge
111 (+ lp), Setälä 1902–03 FUF 2 244 (+ md votj syrj vog),
Paasonen 1903 s-laute 31 (+ vi tVser), Paasonen 1917 Beiträge
213 (+ slk, mahd. < ostj), Posti 1953–54 FUF 31 84 (+ ka),
FUV 1955 115, Ruoppila 1967 KalKansank 47 (+ ly), SKES
1969 1085 (+ ve), FUV2 1977 129, DEWOS 1984 1292, Sammallahti 1988 UrLang 549, UEW 1988 482, Rédei 1999 FUF
55 49 (sgr > jukag).

sotka2 (kaakkmurt. ja ymp.) ’(vaate)harja,
(hevos)suka / Bürste; Striegel’ ~ ink sotka ’harja;
hevosten vuohiskarvat’ | ka Vsotka ’harja, suka;
hevosen vuohistupsu; pesutukko’ | ly ve VstVsotk
’vaate-, kenkäharja’ | va (Tsv) Vsotk ’harja’
< ven VsVcótka ’harja; hevosen vuohinen’. —
Erillisiä lainoja.
Kujola 1944 LyS 400 (ly < ven), SKES 1969 1085 (sm ka ly ve
va < ven), Nirvi 1971 InkS 541 (ink < ven).

sotkea (Agr) ’sekoittaa (et. itämurt. ja ymp.); vaivata
(taikinaa; et. länsimurt.); survoa (pyykkiä kartulla;

et. KaakkSm PKarj Kain Peräp ja ymp.); polkea,
tallata; liata / durcheinanderbringen; kneten; Wäsche
mit einem Bleuel bearbeiten; fest-, zertreten; beschmutzen’, sotkua (Finno n. 1580; VarsSm) ’sotkea, tallata, polkea; vaivata (taikinaa)’, sotkeutua,
sotku (yl.), yhd. sekasotku ~ ink sotkia ’sotkea,
sekoittaa; tahria; survoa pyykkiä’, sotk‰ıssa ’sotkea,
tahria’ | ka sotkie ’sekoittaa, hämmentää; vaivata
(taikinaa, savea), kirnuta; survoa pyykkiä; polkea,
tallata; rämpiä; liata, tahria’, sotku ’sotku,
sekoittaminen’ | ly sotƒkida ’sotkea, sekoittaa (esim.
taikinan juurta)’ | ve sotƒkta ’sotkea (savea); alustaa
(taikinaa)’ | va s(etk(ea ’alustaa taikinaa’, s(etkoa
’sotkea, sekoittaa’ | vi sõtkuda ’alustaa (taikinaa); polkea, tallata; sotkea savea’ | li suotkq (prs.
suotk5ub) ’sotkea, polkea; alustaa taikinaa’ (sm ka >
lpN murt. soat‰ |kât (Lu In Ko Kld) ’alustaa taikinaa
(Lu N In Kld); survoa pyykkiä (Ko)’)
= ?? syrj sutVsk{in{i ’survaista, pistää (neulalla);
lyödä’, sutVsn{i ’tunkeutua sisään (neula, piikki)’.
Mahd. deskr. sana, ja syrj voi olla myös muuta
alkuperää.
Ganander 1787 NFL 3 69 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
107 (lp < sm), Setälä 1902–03 FUF 2 227 (sm ~ lp syrj), Paasonen 1903 s-laute 27–29, 96 (sm vi ~ lp syrj), Äimä 1919
SUST 45 172 (+ ka), Kettunen 1922 LVeHA 2 34 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 390 (+ li), SKES 1969 1085–86 (+ ly va ?? ~
syrj, lp < sm ka).

sotta1 (paik. KaakkHäme) ’lika, töhry, sotku / (verschmierter) Schmutz od. Dreck’, sotata (etup.
KaakkHäme ja ymp.) ’liata, sotkea, tahria’, sottainen, yhd. sottapytty (Gan suttupytty); tähän ilm.
myös sottero (Lönnr 1880) ’(pohja)sakka’
todennäk. < nr murt. Sm sotta ’(s.) sotku, lika;
(v.) sotkea, tahria’. Ruots sana voi liittyä s. v. sutata1
main. sanoihin (nr sudda ’tahria’, vrt. myös sot ’noki,
lika’).
Saxén 1895–98 Lånord 223 (nr murt. ?? < sm sotkea), Wessman 1956–57 FmS 17–18 201–02 (samoin), SKES 1969 1084
(sm sotta, sotata < nr murt.).

sotta2 (Laat- ja PKarj Savo Kain) ’lasku, tili, selvitys / (Be-, Ab)rechnung, Konto’, -sotalla ’-kaupalla,
-tolkulla’ (tunti-, viikkosotalla jne.) ~ ink tVs5ottu
’rahan laskeminen; kuitti’ | ka tVsotta ’luku’, -tVsotal
’-kaupalla, -tolkulla’ | ly ve va (Tsv) tVsot ’lasku, tili’
< ven sVcot ’lasku; luku; tili’. Samasta lähteestä
myös monikkomuotoiset ka ly ve tVsotat ’helmitaulu’
(ven mon. sVcoty id.).

180 (taiton koevedos)
Karvinen 1910 Kaukomieli 4 118 (sm < ven), E. Leskinen Vir
1936 338 (+ ka), Kujola 1944 LyS 445 (ly < ven), SKES 1969
1086 (+ ve va < ven), Nirvi 1971 InkS 602 (ink < ven).

< nr sjå ’raskas työ, homma, urakka’, sjåare ’satamatyöläinen, jätkä’ < holl sjouw ’homma, urakka’;
alk. merimiesten kielestä.

soukka (Hemm 1616; LounSm EHäme EKPohjanm
Ruija, paik. PSm) ’kapea, ohut; ahdas / schmal,
dünn; eng’, souketa, soukistaa ~ ka soukka ’kapea,
kaita’ (vrt. myös tVsoukka ’verkon pohjukka’).
Deskr. sanoja. Vrt. soikea, soppi, suppea sekä
toisaalta niukka, piukka, tiukka.

Saarimaa Vir 1909 63 (sm souvari < ruots), Hellquist 1939
SEO 97 (ruots sanasta), SKES 1969 1087 (sm < nr << holl).

MUSz 1873–81 219–20 (sm ~ unk sz2uk ’kapea’ ym.), Rikkonen Vir 1935 242 (~ soppi, sopukka), SKES 1969 1086 (vrt.
ka; deskr.).

soutaa (Agr; yl.) ’rudern’, johd. soutu murt. myös
’veneen soutukohta; hankaimen paikka veneessä’,
yhd. soutuvene; soudattaa ’kuljettaa soutamalla
(paik. murt.); keinuttaa (kehtoa), liekuttaa (I- ja
PSm)’ ~ ink sout®a ’soutaa’ | ka soutoa ’id.; sykkiä
(sydän, suoni)’ | ly soutta, souta (prs. soudan)
’soutaa’ | ve souta | va s(eut®a | vi sõuda (prs. sõuab) |
li s(e5udq (prs. s5(edab) id. (vartalon *s5ug- johd:ia)
= lp sukkât ’soutaa’ (vartalon *s5uge- jatkaja), N
suw |det (E Pi Lu In Ko) ’kuljettaa soutamalla’
(johd:n *s5ug-ta jatkaja) | tVserI Vsuem, Vsuam ’soutaa’ |
syrj s{inn{i | vog tow- | ostjE t#ew- id., (johd:ia) I j3ogql-,
P t#ewqt- id. || samT t5opsa ’airo, mela’ | slk t5u- ’soutaa’ | Km tu- | Kb (johd.) tukbl®a- | M (johd.) tialiama- id.
Kantavartalo *s5ug- ?? < ieur *suH-é-, vrt. m-int
suváti ’ajaa, panna liikkeelle; suoda (jumala)’, kr
eãn ’sallia’. Vrt. myös suoda ja suvaita.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 443 (sm ~ lp sutet), Ganander
1787 NFL 3 69a (+ vi), Castrén 1849 Ostj 99 (+ ostj), Lindström Suomi 1852 86 (+ syrj), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Europaeus 1868 Suomi
2:7 89 (+ lp sukkat), Budenz 1869 NyK 7 43 (+ li), Ahlqvist
1871 KO 156 (+ vog), Anderson 1893 Wandl 37 (+ ka), Halász
1893 NyK 23 265 (vog ostj ~ sam slk Km), Wiklund 1896
SUST 10 294 (sm ~ lp suvddet), 317 (sou- ~ lp sukkat), Setälä
1902–03 FUF 2 254 (+ tVser), Setälä 1912–14 FUFA 12 41–42
(+ samKb ? M), FUV 1955 57, SKES 1969 1086–87 (+ ly),
DEWOS 1974 725, FUV2 1977 75, Janhunen 1981 SUSA 77:9
27 (sm-perm ~ sam), Koivulehto 1988 Laryngale 285 (ural
*suxi- = sm suo-, sou-taa < ieur *suH-é-), UEW 1988 449 (?
syrj; + samT), Sammallahti 1988 UrLang 540, Koivulehto 1991
SbÖAW 566 59–63 (< ieur).

souvi (Lönnr 1880; laajalti murt.) ’raskas työ, ansiotyö, homma, urakka / schwere Arbeit, Lohnarbeit,
Job’, souvata (paik. LounSm) ’tehdä työtä, urakoida’, souvari (etup. LounSm ja ymp.) ’sekatyöläinen;
päiväläinen, kulkuri’

sovelias ks. sopia.
sovinismi (kirjak.) ’(et. naisia sortava) ylimielisyys /
(v. a. frauenverachtende) Überheblichkeit’, aik. ’kansalliskiihko’; sovinisti, yhd. sovinistisika
nykyisessä merkityksessään < engl (male) chauvinist (pig) oik. ’(miespuolinen) ylimielinen
(sika)’ (lainautunut Amerikasta 1970-luvulla); sana
sovinisti
’kansalliskiihkoilija’
puolestaan
Napoleonin aikaisen ranskalaisen Chauvin-nimisen
henkilön mukaan.
TS 8 1916 1691 (Vsovinisti ’kansalliskiihkoilija’ << ransk),
Streng-Renkonen 1938 Siiv 44 (samoin), Pulkkinen 1984 LokSp 157 (nyk. merk:ssä < engl), Eronen 1995 SKier 365.

sovittaa ks. sopia.
spagetti ’pitkä, ohut makaroni / Spaghetti’, yhd.
spagettikastike
< (nr spaghetti, ns Spaghetti jne. <) ital spaghetti
(mon.) id., johd. sanasta spago ’nyöri’.
Kluge 1989 EW22 681 (saks sanasta).

spanieli ’eräs koirarotu / Spaniel’
< engl spaniel id. < mransk espagneul alk. ’espanjalainen’ < esp español ’espanjalainen’ (< lat hispanus id., Hispania ’Espanja’).
Pulkkinen 1984 LokSp 157 (sm < engl), Kluge 1989 EW22 682
(saks sanasta).

spiraali ’kierre / Spirale’
< nr spiral id. (ns Spirale, ransk spirale) << klat
spirale sanasta spira ’rengas, kierre’ (< kr spe˜ıra
id.).
TS 8 1916 1733 (sm << lat), Hellquist 1939 SEO 1044 (ruots
<< lat < kr).

spitaali (Agr) ’lepra / Lepra’, paik. murt. pita(a)li
’id.; kuppa, syfilis’, johd. spitaalinen
< vur spitali (nr spetälsk alk. a. ’spitaalinen’) <<
vlat hospitale ’hoitola, sairaala, et. leprasairaala’ (ks.
hospitaali).
Qvigstad 1881 Beiträge 126 (sm lp < sk), Streng 1915 NRL
213 (sm < vur << lat), Hakulinen Vir 1968 238.
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sponsori (uud.) ’rahoittaja, tukija / Sponsor’, sponsoroida ’tukea rahallisesti’
< engl sponsor ’rahoittaja, sponsori; (vanh.) takaaja; kummi’ << lat sponsor ’takaaja’ v:stä spondere (vart. spons-) ’juhlallisesti sitoutua; taata’.
Pulkkinen 1984 LokSp 158–59 (sm < engl), Koukkunen 1990
Atomi 539–40 (sm < engl < lat).

staalo (kirjak.), taalo (Lönnr 1880; paik. Peräp Länsip)
’lappalainen
taruolento;
jättiläinen
/
mythische lappische Gestalt; Riese’
< lp stallo ’jättiläinen, staalo’ (? < sk, vrt. nn
ståle ’iso vahva mies’).
Wiklund 1894 LpChr 113 (sm < lp), T. I. Itkonen 1946 SUST
87 83–89, E. Itkonen 1960 LpChr 169 (lp mahd. < sk), SKES
1969 1186 (s. v. taalo; sm < lp ? < sk).

stadion (Lönnr 1836 staadio ’kreikkalaisten kilpakenttä’; kirjak.) ’urheilukenttä / Stadion’, (Agr) pituuden mittana: stadium; »400 Stadia iotca 12
Somen penicwlemata tekeuet»
(< nr stadion id.) < kr stádion ’pituusmitta (n.
185 m); kilparata, kilpajuoksu’.
TS 8 1916 1755, Koukkunen 1990 Atomi 540–41 (sm << kr).

startti ’liikkeelle lähtö, käynnistys / Start’, startata
(1905) ’lähteä liikkeelle, käynnistää; käynnistyä’,
yhd. starttipistooli, starttiraha
< engl start ’(s.) aloitus, liikkeellelähtö, startti;
(v.) lähteä liikkeelle; käynnistää; käynnistyä’.
TS 9 1917 10 (sm < engl), Koukkunen 1990 Atomi 546 (engl
sanan alkuperä epäselvä).

steariini ’(et. kynttilöissä käytetty) rasvahapposeos /
Stearin’, yhd. steariinikynttilä
< nr stearin, ns Stearin jne. < ransk stéarine id.,
kr sanan stéar ’tali’ pohjalta muodostettu kemian
termi.
Hellquist 1939 SEO 1069 (ruots sanasta).

stemmata ks. tämmätä1.
steriili (1897) ’puhdas, bakteeriton; hedelmätön /
steril’, steriloida ’puhdistaa; poistaa lisääntymiskyky’, sterilointi
< nr steril ’steriili’ << lat sterilis ’hedelmätön,
maho; hyödytön’ (ieur juuresta *ster- ’maho’).
TS 9 1917 45 (sm << lat), Koukkunen 1990 Atomi 548–49.

stipendi (Alm 1746 stipendiumeita mon. partit.)
’apuraha / Stipendium’, yhd. stipendikausi, stipendirahasto; stipendiaatti ’apurahan nauttija’
< (ruots saks stipendium id. <) lat stipendium
’(rahallinen) tuki’, muodostettu sanoista stips (g. stipis) ’rahallinen avustus, tuki, lahja, kulukorvaus’ ja
pendere ’maksaa, suorittaa korvaus’.
TS 9 1917 57 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1077 (ruots < lat),
Kluge 1989 EW22 704 (saks sanasta), Koukkunen 1990 Atomi
549–50.

stressi (1959; yleisk.), paik. nykymurt. (t)ressi ’rasitus, paine / Streß’
< engl stress ’rasitus, paine’ ilm. sanasta distress
’(vastoinkäymisen aiheuttama) paine, murhe’ < klat
districtia ’puristus, kiristys’ (ransk nr stress ’stressi’,
ns Streß ilmaantunut myös näihin kaikkiin kieliin
1950-luvulla).
Sadeniemi Vir 1963 412 (sm < engl), Koukkunen 1990 Atomi
550–51 (sm < engl < lat).

strutsi (Agr »minun Canssani (= kansani) Tytteren
teuty Laupiatoin olla, Ninquin iocu Strutzi Coruesa»;
kirjak.) ’Struthio camelus / Vogel Strauß’, yhd.
strutsinmuna, strutsinsulka
< vur mmr strutz < kas str5us (mys str5uz) < lat
struthio ’strutsi’ < kr strouthí5on id., johd. s:sta strouthós ’varpunen; strutsi’ (alkuaan mahd. onomat. alkuperää ja voi kuulua jopa ieur sanan *trozdos- /
*tØrzdos- ’rastas’ yhteyteen, josta baltt kielten kautta
> sm rastas, ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 72 (sm < kr), Streng 1915 NRL 216 (sm
< vur mmr < lat), SKES 1969 1088, Koukkunen 1990 Atomi
551–52.

sueta ks. sukeutua.
suhde ks. suhta.
suhista (Gan 1787; laajalti murt.) ’sihistä, sähistä;
kohista, humista; supista / zischen; rauschen; flüstern’, suhata (: suhajaa), suhahtaa, suhauttaa, suhina, suhu ~ ink suhissa, tVsuhissa ’suhista’ | ka Vsuhissa
’suhista, sihistä, kohista; kuiskia; puhista’, Vsuhahtoa
’suhahtaa, sihahtaa’, Vsuhineh ’suhina’ | ly tVsuhiVsta ’sihistä’, tVsuhaita ’id.; kahista; työskennellä hiljaa’,
tVsuhuttada ’kuiskata, supista’ | ve Vsuhaita ’supattaa,
kuiskata’ | vi suhiseda ’suhista’, suhin ’suhina’.
Onomat. sanoja.

182 (taiton koevedos)
Pogodin 1904 Severnorussk 18 (sm ~ ve), Wichmann 1911–12
FUF 11 267 (+ ka), Turunen 1946 SUST 89 196 (+ ly), SKES
1969 1088 (+ vi).

suhta ’mitta, mittasuhde (Jusl 1745); kohtuus, järjestys (EPohjanm KSm) / Maß(verhältnis); Angemessenheit, Ordnung’, johd. suhtautua, suhdanne
(1913), yhd. epäsuhta, sopusuhtainen; tähän kaiketi
myös suhde (Renv 1826 suhdet; Kilpisen ehdotus
1835), suhteen (Hemm 1605 suhtes), suhteellinen
(Kilpinen) (sm > vi suhe ’suhde’, suhtuda ’suhtautua’, suhteline ’suhteellinen’).
Sanalle on ehdotettu baltt alkuperää: ksm *sukta
< baltt, vrt. liett sùktas ’väännetty, käännetty, kierretty, taipuisa; valpas, ovela’, latv s5ukt ’vääntää,
kääntää, kiertää’.
Hakulinen 1941 SKRK 1 104 (suhde Kilpisen luomus), Mägiste Vir 1958 135, 139 (vi < sm), E. Itkonen 1968 SKK 508 (sanueen alkuperä tuntematon), Häkkinen 1987 ES 289–90, *E.
Uotila Vir 1990 269–74 (< baltt).

suihkaa (Eurén 1860; eri tahoilla murt.), suihkata
’suhista, suhahtaa; tiuskia, äyskiä; viuhkata, touhuta
/ zischen; (an)fauchen; umherflitzen, geschäftig
sein’, suihkia, suihku, suihkuta (JuslP, Gan 1787),
suihkuttaa ~ ka suihkata ’suihkaa, viuhkaa; heittää,
viskata; roiskauttaa’, suihkoa ’id.; loiskua; leiskua’,
suihku | ? ly tVsuihahtada ’sujahtaa, puikahtaa’ (ellei
s. v. sujua).
Onomat.-deskr. sanoja.
SKES 1969 1089 (sm ~ ka ly).

ehkä myös suikertaa, suikerrella ~ ink suikia
’terävä, ohut’ | ka tVsuikula ’suikula’, tVsuikelo ’kapea,
hoikka, suikea’, suikaleh ’kaistale; pitkä, hoikka
esine t. ihminen, huiskale’ | ve suikerd®az(e ’hiertyä,
sykertyä (lanka)’, suikerm ’sykkyrä’.
Vrt. soikea, sojo, sujua, suippo.
Ojansuu 1918 KAÄH 46 (sm suikelo ~ ka), SKES 1969 1089–
90 (deskr.), Nikkilä 1998 FFL 21 87, Koponen Vir 1999 507.

suikertaa ks. suikea.
suilata ’luistaa, liukua (Lönnr 1880; osin KPohjanm); silittää, silottaa (paik. murt.) / gleiten,
rutschen; (glatt) streichen’, suilua (Eurén 1860), suiluta (paik. murt.) ’liukua, luisua’, suilahtaa (eri tahoilla itämurt.) ’livahtaa, pujahtaa; luiskahtaa’, suilu
(PSavo, paik. PKarj) ’liuku’, suilea (osin PSatak PHäme EPohjanm) ’solakka, sutjakka’ ~ ka tVsuiloa
’keinua, heilua’, tVsuilahtoa ’puikahtaa, livahtaa’ (sm
> ka suilu ’suomalaismallinen vene’, nr murt. Sm
sojl(a) ’liukua; liukastua’).
Deskr. sanoja, vrt. luisu ja sujua.
Saxén 1895–98 Lånord 223 (sm > nr murt. Sm), T. I. Itkonen
1968 SUST 145 72 (sm ~ ka suilu), SKES 1969 1091.

suimia (Lönnr 1880; melko laajalti murt.) ’syödä,
ahmia (us. leik.) / essen, (ver)schlingen (meist
scherzh.)’, suimaista (paik. murt.) ’syödä pikaisesti’
~ ka suimie ’syödä paljon, ahmia; (a.) ahne’ | vi
murt. suimida, suimitada ’syödä’.
Deskr. sanoja, mahd. sanan suu vaikutusta.

suikale ks. suikea.

Rytkönen 1940 tm 182 (sm ~ vi murt.), SKES 1969 1091 (+ ka).

suikata (kansanr. 1778, JuslP; etup. itämurt.) ’suudella kevyesti ja nopeasti; sujauttaa; käydä t. liikkua
nopeasti / schnell u. leicht küssen; etw. schnell irgendwohin stecken; schnell geschehen, sich schnell
bewegen’, suikahtaa ’puikahtaa, pujahtaa’, suikaista
’id.; tehdä t. liikkua nopeasti’ ~ ka tVsuikata ’tehdä
nopeasti, suikata’, tVsuikahtoa ’pujahtaa, syöksähtää’.
Deskr. sanoja. Vrt. puikkia, sujahtaa (s. v. sujua).

suinkaan (Agr; yl., murt. sunka(a)n) kielt. yhteyksissä: ’mitenkään, millään tavalla, ollenkaan; kai
/ durchaus, überhaupt (nicht); doch wohl (nicht)’,
suinkin (murt. sunkin) myönteisissä yhteyksissä:
’vain, ikinä; mahdollista’ ~ ink sukk®a: ei sukk®a ’ei
suinkaan’ | ka suinkana ’ollenkaan, yhtään, suinkaan’, suinki ’suinkin, jos vain; ollenkaan, yhtään,
suinkaan’ (sm > lpN suige: i suige ’ei suinkaan’, Lu
suike ’kaiketi’).
Sanan suku pohjalta muodostettu adverbi, jonka
alkuosana epäsäännöllisesti yksinkertaistunut mon.
instr. ja jälkiosana liitepart. -kaan (-kin).

SKES 1969 1089 (sm ~ ka).

suikea ’pitkulainen, soikea (KaakkSm); hoikka, solakka, sutjakka, notkea (Gan 1787; laajalti länsimurt.); suippo, suippeneva (melko laajalti murt.);
joutuisa, sukkela (paik. etup. itämurt.) / länglich,
oval; schlank, geschmeidig; lanzettlich; emsig’, suikeva (eri tahoilla länsimurt. ja EKarj) id., suikale,
suikka ’veneen muotoinen lipaton lakki’, suikula
(paik. itämurt.) ’soikion muotoinen esine’; tähän

Qvigstad 1881 Beiträge 108 (sm ~ lp), Genetz 1890 Partikk 28,
Ojansuu Vir 1909 94 (sanan suku instr.), Lagercrantz 1939 LpWsch 847 (lp < sm), SKES 1969 1091 (+ ka (ilm. < sm)), Ikola
1973 SUSA 72 117–18, Häkkinen 1987 ES 290.
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suippo (Gan 1787; melko yl.) ’päätä kohti oheneva
t. kapeneva / am Ende spitz, lanzenförmig’, suippu
’id. (melko laajalti murt.); suippo kärki, huippu
(paik. murt.); kapea nieluton merta (paik. VarsSm,
Kestilä Muhos Vaala)’, suip(p)ea (melko laajalti
murt.) ’suippo’, suipeta ~ kaP tVsuipakka ’suippo’,
tVsuipakko ’suippeneva’.
Deskr. sanoja, vrt. huippu, sojo, suikea.
Wichmann 1907–09 FUF 7 40 (sm ~ lp Vcuppa ’hatun kärki’,
syrj tƒ/sup ’naisen rinta’, unk csup ’huippu, kärki’), Wichmann
1911–12 FUF 11 259 (+ ka), MSzFE 1967 128 (unk ? ~ sm lp
syrj), TESz 1 1967 573 (samoin), SKES 1969 1091–92 (sm ka;
deskr.), T. Itkonen Vir 1973 164 (sm ei ~ lp unk), UEW 1988
44 (? sgr), EWUng 1993 235 (unk ? ~ sm lp syrj), Nikkilä 1998
FFL 21 87, Koponen Vir 1999 507.

suistaa (Kal, Lönnr 1880; paik. murt.) ’työntää sivuun, sysätä, syöstä / weg-, niederstoßen, (nieder-)
werfen, (um)stürzen’, suistua (1781; paik. Kain, hajat. muualta) ’pudota t. kaatua päistikkaa, livetä,
syöksyä’ ~ ka suistuo ’kompastua, luiskahtaa, livetä;
väistyä; lipsahtaa; uupua, nääntyä’.
Lienee johdos sanasta suu. — Osittain tähän yhteyteen saattaa kuulua myös sm suistaa (EPohjanm
PSatak ja ymp., paik. savmurt. PSm) ’ohjata sivuun;
ohjastaa; hillitä, pitää kurissa (Agr, vanha kirjak.)’.
Vrt. kuitenkin myös suitset.
VW 1 1874 157 (suu ~ suistaa), SKES 1969 1092 (sm ~ ka).

suitset (Agr; yl.) ’Zaum’ ~ ink suitset | ka suitVset | ly
ve suitVsed | vi suitsed | li (Sal) suiksud id. (sm > lpN
suit5ekâk, sui |tek ’suitset’).
Johd. sanasta suu (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 75 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
106 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 116 (♦ suu), Qvigstad 1881 Beiträge 108 (lp < sm), Genetz 1890 Partikk 159 (+ ka), Kettunen
1938 LivW 384 (+ li), SKES 1969 1092 (+ ly).

suitsu ’savu (Agr; murt. harv.); lehmisavu (KPPohjanm) / Rauch; Feuer zum Schutz des Viehs vor
Mük-ken o. ä.’, suitsuta (KaakkSm Verml, paik.
KSm ja hajat. muualta) ’savuta, pöllytä, tupruta;
suihkuta’, suitsea (Agr; LounSm, paik. Häme) id.,
suitsuttaa, suitsuke ~ ka (Gen) VsuittVsa ’sumu’ | va
(Ahlqv) suisutan (prs.) ’savuttaa, savustaa, lämmittää’ | vi suits (g. suitsu) ’savu, haiku; katku’, suitseda ’savuta, suitsuta’, suitsetada ’tupakoida’, suitsutada ’suitsuttaa; savustaa, palvata’
? = lpN (murt.) VcokVcet ’suihkuta (vesi, veri)’, R
(LÖ) tjåktjet ’kohota, tupruta’, In sohVce∞d id.
Ganander 1787 NFL 3 74a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
152 (va ~ vi), Äimä 1919 SUST 45 248–49 (+ ka lpN murt. R

In), Saareste 1924 LVEM 18–19 (sm ka va vi), SKES 1969
1092–93 (sm ka va vi ? ~ lpN R In), T. Itkonen 1997 FUF 54
245 (sm ~ lpIn sohVce∞d).

suittaa (As 1686; laajalti murt.) ’saattaa, voida; kyetä, ehtiä; kannattaa; täyttää; riittää; maksaa / können;
vermögen, Zeit haben; lohnen; erfüllen; reichen;
(be-) zahlen’, suuttaa (Sorol 1621; LounSm)
’saattaa, voida; kannattaa’ ~ ka suittoa ’kerätä,
säästää; pystyä, kyetä, voida’, suittuo ’kertyä,
karttua, säästyä; siitä, lisääntyä (lapset)’ | ly suittada
’säästää, koota’ | vi suuta (prs. suudan), murt. suita
’kyetä, pystyä, jaksaa’ | li s(eitq, L s‰ıtq ’voida, saattaa,
kyetä, jaksaa’ (sm > lpN sui |tet (Lu In Ko) ’saattaa
(myös Ko), kyetä, voida, olla varaa; ehtiä (Lu);
riittää (In)’ ja lpN soai |tet (Lu) ’sattua, tapahtua’).
Saattaa olla johd. sanasta suu (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 74a (sm ~ vi sudan), Ahrens 1843 GrEhstn 128 (sm ~ vi; ♦ suu), Qvigstad 1881 Beiträge 107, 108
(sm ~ lp), E. Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 64 (+ ka), Kettunen
1938 LivW 360 (+ li), *Saukkonen 1965 SUST 137 83–89 (+
ly; lp < sm), SKES 1969 1093.

suivautua, suivauta (Gan 1787; PPohjanm Kain Peräp ja ymp.) ’kyllästyä; suuttua / etw. überdrüssig
werden; böse werden’, suivaantua (Länsip, paik. EPohjanm Kain Peräp) id., suivauttaa ’kyllästyttää,
tympäistä’, suiva(i)sa ’ikävä, vastenmielinen (PHäme ja ymp.); kyllästyttävä, tympeä (Länsip ja ymp.)’
~ ka tVsuivastuo ’tulla yllättäen’ (sm > lpN
suivâstuvvât ’kyllästyä, tympääntyä’).
SKES 1969 1094 (sm ~ ka; sm > lpN), Hakulinen 1971 StNF
58 106 (♦ suu).

sujo ks. sojo.
sujua ’taipua, antaa myöten (Salamnius 1690; KPPohjanm Kain Peräp Länsip, paik. savmurt. ja EPohjanm); mennä hyvin, luonnistua (yl.); luistaa, liukua
(paik. savmurt.) / sich biegen, nachgeben; gut (voran-) gehen; gleiten’, sujuttaa (1628; et. PSm)
’taivuttaa’, sujuva, sujahtaa, sujauttaa ~ ka sujuo
’luistaa, liukua; onnistua; taipua’, sujahuttoa
’sujauttaa, suhauttaa; hujauttaa’, sujahtoakseh
’sujahtaa, pujahtaa’
= lp soggjât ’taipua, antaa myöten’ (saattaa olla
myös vanha laina ims taholta).
Budenz 1867 NyK 6 405 (sm ~ lp), SKES 1969 1094–95 (+
ka; lp saattaa olla myös < sm), Koponen Vir 1999 507.

suka (Schr 1637; laajalti murt.) ’(hevosen) sukimisväline / Striegel’, merk. myös ’kampa (PKarj Ink);
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karva (Jusl 1745; nykymurt. vain yhd:issa myötä-,
vastasukaan)’, sukia (WK 1701), sukain (laajalti itämurt., paik. KPPohjanm Peräp) ’(piki)langan suippeneva t. ohueksi punottu pää; pellava- t. hamppusäie’,
murt. rinn. suka(h)inen id., su(v)as (paik. PKarj Kain
Peräp) ’id.; pikilangan kärkeen kiinnitettävä harjas’
~ ink suka ’kampa’, sukk‰ıa ’kammata’ | ka suka
’kampa; hevossuka’, sukie ’kammata; harjata; haravoida irtoheinät’, suvas ’(sian) harjas, jouhi, karva;
(mon.) harjakset pikkulapsen selässä’ | ly suga ’kampa; hevossuka’, sugida ’kammata; sukia’, sugaz
’harjas’ | ve suga ’kampa; harja’, sugd'a ’sukia; kammata’, sugas(ed ’harjakset’ | va suka ’suka; kampa’,
suk(ea ’sukia, harjata, kammata’ | vi suga (g. soa)
’(hevos)suka; pirta’, sugeda ’kammata, harjata, sukia; piestä’ | li sug®a ’harja; suka’, zug®a ’teräväkärkinen niinisäie, jota käytetään punomiseen t. palmikoimiseen’, siCggq ’harjata, sukia, kammata; häkilöidä’
= lp Vcokkot ’sukia; kammata (myös esim. kenkäheiniä)’ | ? md /suva ’akana, ruumen; vihne’ | ? tVser
Vsu ’lese, akana’, L sqsna-Vsu, I sösna-Vsu ’sian harjas’
(sqsna, sösna ’sika’) | ? syrj /su ’ruis; vilja; jyvät; sato’.
Nämä saattavat palautua yhteiseen lähtömuotoon
*/suka, joka puolestaan mahd. < arj, vrt. av
s5uk®a- ’piikki, neula’, m-int /s5uka- ’vihne, akana’.
Ganander 1787 NFL 3 75a (sm ~ vi), Watson 1819 Abstammung 278 (vi ~ latv), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (sm ~ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), Blomstedt 1869 HB 42 (+
lp), Ahlqvist 1871 KO 72 (sm < baltt), VW 1 1874 163 (+ li),
O. Donner 1884 TechmZ 1 267 (+ syrj zu), Thomsen 1890
BFB 226 (+ ka; < baltt), Setälä 1896 SUSA 14:3 5 (+ tVser), Setälä 1902–03 FUF 2 266 (sm lp ? md ? tVser, ? syrj /su), Paasonen 1903 s-laute 73–74 (sm vi md tVser, votj zu ’harja’, syrj; tuskin < baltt), Uotila 1933 SUST 65 255 (sm lp; näistä erillään
tVser votj syrj), E. Itkonen 1968 NyK 70 353 (? < arj), SKES
1969 1095–96 (+ ly; ims lp ? md ? tVser ? syrj; ? < arj), Joki
1973 SUST 151 315–16 (< arj), UEW 1988 777–78.

sukeltaa (Jusl 1745; eri tahoilla murt.) ’tauchen’, sukellus, sukellella, (umpi)sukkelossa ’kokonaan veden
alla, sukelluksissa’ ~ ka tVsukeltoa ’sukeltaa’, tVsukkelossa ’sukelluksissa’ | ly tVsukelta, tVsukelzuda ’sukeltaa’, tVsukkelos ’sukelluksissa’ | ve tVsuklahtada ’pulahtaa veteen’, P tVsukelta ’sukeltaa’ | viE tsukle’kylpeä, uida’ (vi kirjak. sukeldada ’sukeltaa’ < sm).
Deskr.-sävyisiä sanoja, vrt. sukkela, sukkula.
Setälä 1890–91 ÄH 238–39 (sm ~ ka viE), Kettunen 1922
LVeHA 1 70 (+ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH 300 (+ ly), Mägiste Vir 1958 135 (vi sukeldada < sm), SKES 1969 1096, Koponen 1998 SUST 230 170.

sukeutua (eri tahoilla etup. savmurt.), rinn. sukeuta
(JuslP, Gan 1787; paik. PSm), sukeentua ’kehkeytyä,
syntyä; sujua, luontua, onnistua; selvitä, järjestyä /
werden, entstehen; gedeihen, glücken; sich klären,
sich erledigen’, sueta (: sukenee; Gan; murt. harv.)
id. ~ ka sukeutuo ’kehittyä, kasvaa; luonnistua, onnistua’ | vi (Wied) sugeda (prs. soen) ’syntyä,
lisääntyä, kasvaa; sopia, sujua’, sugeneda ’syntyä,
sukeutua, kehkeytyä’, soetada ’hankkia, hommata’ |
li suCggq ’syntyä, sukeutua; sattua, tapahtua; onnistua; soveltua’.
Johd. samasta vartalosta *suke- kuin suku, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 78 (sm ~ vi), MUSz 1873–81 276 (~ suku), Kettunen 1938 LivW 384 (+ li), SKES 1969 1096–97 (+
ka (ilm. < sm)).

sukka (Schr 1637; yl.) ’Strumpf’ ~ ink ka sukka | ly
suk(k(e) | va sukka | vi sukk (g. suka) | li suk®a id.
< sk, vrt. ruots socka, murt. sucka ’sukka; sukanterä’, mr sokker, sukker ’sukka’ << lat soccus ’matala, keveä kenkä’ < kr sykhís, sykhás, sykhós ’eräänlainen kenkä’. — LpIn sukkœa ’sukka’ < sm;
lpN suok |ko (Pi Lu Ko Kld T) ’sukka’ < sk.
Moller 1756 Beskr 161 (sm ~ ruots lat kr), Lindahl & Öhrling
1780 LL 439 (sm ~ lpN), Porthan 1787 OS 1 28 (sm < ruots),
Ganander 1787 NFL 3 76a (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 251
(+ lpIn), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va), Rietz 1862–67 SDL
651, Thomsen 1869 GSI 150 (+ li; < sk < lat), Qvigstad 1893
NL 328 (lp < sk, osin < sm), Hellquist 1939 SEO 1023,
Turunen 1946 SUST 89 171 (+ ly), Vries 1961 AnEW 529,
SKES 1969 1097 (+ ka), Hofstra 1985 OsFiGerm 84 (< kgerm
*sukkaz).

sukkela ’nopea, nokkela (Raam 1642; yl.); kummallinen, merkillinen, höperö (LounSm Häme EPohjanm) / behende, gewandt, listig; wunderlich,
seltsam’ ~ ka sukkela ’vikkelä, nopea’ | (sm > ) vi
murt. sukkel ’nopea, vikkelä, vilkas’.
Näiden kantasanaksi on ajateltu vanhoissa sanakirjoissa (Flor 1678) esiintyvää sanaa sukki ’kelmi;
viekas ihminen’. Vrt. myös sukeltaa, sukkula.
Budenz 1886–87 NyK 20 465 (sm ~ ka), Setälä 1902–03 FUF 2
239 (sm sukki ? ~ lp Vcok |ka ’huippu’, syrj tƒ/suk ’kukkula’, ostj),
Setälä 1912–14 FUFA 12 52 (+ slk sok, hok ’(vuorinen) niemenkärki’), SKES 1969 1097–98 (+ vi murt. (< sm); vertailut
etäsukukieliin hyvin epävarmoja), UEW 1988 42 (? ~ ural).

sukkula (Jusl 1745; itämurt. Kymenl KPPohjanm
Peräp Länsip) ’syöstävä / Weberschiffchen’, sukkulainen (1732) id. ~ ink sukkulain | ka sukkula, sukkulaine | ly sukkulai7ne | ve sukloi7ne | (ilm. sm >) vi
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murt. sukkul, sukkulane id. (sm > lpN suk |kul ’sukkula’)
? < mven, vrt. ven skaDljá (< *s3ukal¥ıja) ’puolauslaite’, skálka ’mankelitukki; kaulin’ (*s3ukalo, ukr
sukálo id.).
Qvigstad 1881 Beiträge 108 (lp < sm), Ojansuu Vir 1905 98
(sm ~ ka vi < ven), Kettunen 1922 LVeHA 1 41 (+ ve), Saareste 1924 LVEM 230 (+ ink; vi < sm), Mikkola 1938 SUST 75
95 (? < ven), Kalima 1952 SlS 162–63 (+ ly), Ruoppila 1967
KalKansank 48–49, SKES 1969 1098 (? < ven), Plöger 1973
RL 189–90 (? < mven).

suklaa (TVS 1829 sjuklaa), suklaati (Europ 1853;
As 1752 »juoda – – chocoladia»; asiak. 1808 sukladi) ’Schokolade’
< ruots choklad < ransk chocolat < esp chocolate
’suklaa; suklaajuoma’ < atsteekin kieli chocolatl
’kaakaojuoma’.
TS 9 1917 150–51 (sm < ransk < »meksikon kieli»), Hellquist
1939 SEO 129 (ruots < ransk < atsteekin kieli), Hakulinen 1968
SKRK3 299 (sm < ruots), SKES 1969 1098, Koukkunen 1990
Atomi 556.

suksi (Schr 1637; yl.) ’Ski’, murt. (laajalti itämurt.
KaakkHäme Kymenl) myös ’kangaspuiden poljin’,
johd. suksia (Koll 1648) ’hiihtää’ ~ ink ka suksi
’suksi; kangaspuiden poljin’ | ly sukVs | ve suk/s id. | va
s5uhsi ’suksi’, (Tsv) suksi (< ink t. sm) ’id.; kangaspuiden poljin’ | vi suusk ’suksi’, (Wied, murt.) suks,
suisk ’id.; kangaspuiden poljin’ (sm > lpKo sohs3(a ’suksi’)
= md soks ’suksi’ | vogE t5ot, I L towt, P (Munk)
tåut id. | ostjI j3og, E t3ox, P l3ox ’pohjanahaton suksi’ ||
samJn turo, tudo ’suksi’ | T tuta id. | slk tat-, tjåt’hiihtää’. — Tunguusissa on tätä muistuttava sana:
s5uksi- ’tallata lumi suksilla kovaksi’, s5uksilla
’(nahalla pohjustettu) suksi’, goldi suxs{ilta id.
Ganander 1787 NFL 3 94 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852 87
(+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 172 (+ mdM), VW 1
1874 154 (+ mdE; vrt. tung), Tomaschek 1889 SbAW 117 68
(+ sam tuda), Anderson 1893 Wandl 77 (+ ka), Setälä 1896
SUSA 14:3 15 (+ vog), Setälä 1912–14 FUFA 64 (+ samJn T),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 79 (+ lpKo (t. < sm)), P. Schmidt
1928 SUSA 42:3 4–5 (~ tung), FUV 1955 57 (ural), 146 (~
tung), *T. Itkonen 1957 Suksisan 7–12 (+ ly; va suksi < sm),
SKES 1969 1098 (tung ehkä < ural taholta), Honti 1973 NyK
75 207 (+ slk), FUV2 1977 75, 155, UEW 1988 450,
Sammallahti 1988 UrLang 540, Tsvetkov & Laakso 1995 VaS
307 (va < ink t. sm).

suku (Agr; yl.) ’Geschlecht’, vanh. kiel. myös ’sikiö
(Agr)’, johd. sukuinen, sukulainen, suvuton, yhd. sukunimi (1680), sukupuoli, sukupuutto ~ ink suku, su-

kulain ’sukulainen’ | ka suku, sukulaine | ly suguheimo ’sukulainen’ | ve sugu ’suku’ | va suku id., sukulain ’sukulainen’ | vi sugu (g. soo) ’suku’, sugulane
’sukulainen’, sugutada ’siittää, hedelmöittää’ | li suCg
’suku(laisuus); sukulainen; laji, laatu’, suCgli ’sukulainen’ (li t. vi > latv suga ’suku’)
= lpN sokkâ (Pi In Ko) ’suku’.
Johd. vartalosta *suke- (tästä myös sukeutua, ks.
tätä), joka puolestaan saattaa olla < ieur *suH-; vrt.
m-int s5Fute (prs.) ’synnyttää, siittää, luoda’.
Sama sana on ilm. myös sm suku (JuslP, Gan
1787; melko laajalti murt.) ’hiukan, vähän,
muutama’ ~ vi sugu ’vähän, hiukan’.
Thunmann 1772 Untersuch 88 (sm ~ latv), Ganander 1787
NFL 3 77 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 106 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 31 (+ lp), Ahlqvist 1871 KO 195 (+ li), MUSz 1873–81 276 (~ sukeutua),
Thomsen 1890 BFB 279 (latv < li), Collinder 1949 LpJukk 76
(lp < sm), SKES 1969 1098–99 (+ ka ly), Koivulehto 1988
Laryngale 287 (< ieur; lp mahd. < sm), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 69–71.

sula (Agr; yl.) ’nicht gefroren, flüssig’, murt. myös
’pelkkä, silkka (melko yl.); notkea, vikkelä (LounSm); fontanelli (PSm)’‚ sulaa, johd. sulattaa,
sulava, sulauttaa, sulautua, ks. erikseen suloinen ~
ink sula ’sula’, sull®a ’sulaa’, sulatt®a ’sulattaa’ | ka
sula ’sula, sulanut; raivattu; notkea; lempeä, hyvä;
sujuva; pelkkä, silkka; lempeys’, suloa ’sulaa; liueta;
huveta, haihtua; leppyä’, sulata ’sulattaa; hakata,
muokata; lepyttää’ | ly sula ’sula; (itk.) armas,
rakas’, sulada ’sulaa’, sulata ’sulattaa’ | ve sula
’sula; armas, herttainen’, sulada ’sulaa; sulattaa;
sammua’, sulata ’sulattaa’ | va (Tsv) sula ’suojasää;
vetelä, sula; sulapaikka jäässä; lempeä’, sula- ’sulaa,
pehmetä’, sulatt(e- ’sulattaa, pehmittää’, (Ahlqv) sul®an (prs.) id. | vi sula ’sula; puhdas, pelkkä, silkka;
suojailma’, sulada ’sulaa; sulautua; liueta’, sulatada
’sulattaa’ | li sul®a ’sula, juokseva; notkea’, suC llq ’sulaa’, sul®atq ’sulattaa’
= md sola ’sula’, solams ’sulaa’ | tVserL Vsäqlem, I
Vsulem ’sulaa’, I Vsuläqktem ’sulattaa’ | votj s{ilm{in{i
’keittää hajalle; sulaa’ | syrj s{il ’sula’, s{iln{i ’sulaa’ |
vogE tal-, L t®al®an-, I (Munk) tål-, P tol- ’sulaa’ |
ostjI l3olq, j3olq, E t3atq ’sula’, P l3al ’pehmeäteräinen’,
I l3ola-, j3ola-, E t3at-, P l3al- ’sulaa’ | unk olvad ’sulaa;
liueta’, olvaszt ’sulattaa’. Vrt. sulhanen.
Castrén 1845 EGTsch 72 (sm ~ tVser), Lindström Suomi 1852
87 (+ md), Boller 1853 SbAW 10 296 (+ vi), Boller 1855 SbAW 17 373 (+ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 106 (+ ve), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 389 (+
vog), Budenz 1869 NyK 7 44 (+ li syrj), MUSz 1873–81 838–
39 (+ ostj), Budenz 1886–87 NyK 20 294 (+ ka), FUV 1955
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115, Mägiste 1960–61 CB 8–9 286–87 (+ ly), Lytkin 1964
IstVokPJa 197 (+ votj), SKES 1969 1099–100, TESz 2 1970
1079, FUV2 1977 129, MSzFE 1978 501, UEW 1988 450–51,
Sammallahti 1988 UrLang 548, EWUng 1995 1061, Rédei
1999 FUF 55 48 (sgr > jukag).

sulhanen (Agr sulhainen; laajalti murt.) ’Bräutigam’, sulhaset (kaakkmurt., paik. häm- ja savmurt.)
’kosiomiehet, puhemiehet’, sulha (Finno n. 1580)
’sulhanen’, sulho (etup. run.) id. ~ ink sulhain ’nuori
aviomies’ | ka sulhaine ’kosija, sulhanen; (mon.) kosioväki; aviomies’, sulhoi ’sulhanen’ | ly sulhain(e |
va (Ahlqv) sulhan5e id. (< sm) | vi sulane ’renki’ | li
suC lli ’palvelija’ (vi t. li > latv sulainis ’renki,
palvelija’).
Mahd. johd. a:sta sula (ks. tätä) tai sen johd:sta
*sulas; merk:n puolesta vrt. ka sula ’lempeä, hyvä;
sulhanen’.
Ganander 1787 NFL 3 79 (sm ~ vi), Watson 1819 Abstammung 278 (vi ~ latv), Ahlqvist 1871 KO 184 (+ li), O. Donner
1884 TechmZ 1 268–69 (latv < ims), Thomsen 1890 BFB 280
(latv < li t. vi), Setälä 1890–91 ÄH 334–36 (+ ka va), *Nirvi
1952 Suomi 106:1 44–46 (+ ly; kantasana *sulas, joka ehkä ♦
sula), SKES 1969 1100–01 (va < sm; luult. ♦ sula), Liukkonen
1999 SUST 235 129–30 (< baltt *sulas ’lähettiläs’).

sulju (Gan 1787) ’kalan perkeet, kalaa peittävä lima
(Kymenl rannikko ja saaret, Peräp Länsip Ruija InkVi, paik. EPohjanm ja PSatak); roska, silppu (PKarj
ja ymp.); joukko, lauma, liuta (etup. KaakkHäme ja
ymp.) / Fischabfall, Schleim auf der Fischhaut;
Abfall, Schnipsel; Menge, Schar’ ~ ka sulju ’kaloja
peittävä tahmea lima’ | vi murt. suljud
’kalanperkeet’.
Deskr. sana, jonka tapaisia on murteissa
muitakin: sulja(t)a (eri tahoilla savmurt. ja ymp.)
’luisua paikaltaan, lipsua’, suljua id., suljahtaa
’luiskahtaa, livetä’. Vrt. myös s. v. solua sekä nuli,
nuljakka main. sanoja.

= lp sol |ge ’ahkion lisäjalas; (N Lu myös) (äimän
tms.) särmä; (Lu myös) sulka’ (voi olla < sm).
Sananalkuisen konsonantin erosta huolimatta lienevät samaa alkuperää kuin lpN dol |ge (In) ’sulka’ |
md tolga | votj t{il{i | syrj t{il id. | vogE t5ol, I L towl, P
towql ’siipi’ | ostjI t3ogql, E t3oxqt, P t3oxql ’id.; sulka’ |
unk toll ’sulka’ || samJr to ’id.; siipi’ | Jn tua ’siipi’ |
T tƒ.u, tƒ.ua | slk tuu, tú, tu ’id.; sulka’ | M tu id.
Ganander 1787 NFL 3 79 (sm ~ vi), Strahlmann 1816 Sprachlehre 243 (sm ~ unk), Lindström Suomi 1852 87 (+ lp dol |ge,
md votj vog ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 106 (+ ve), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 391 (+
samJr slk), Europaeus 1870 Suomi 2:8 37–38 (+ syrj), MUSz
1873–81 225, Setälä 1890–91 ÄH 9–10 (+ ka), Setälä 1912–14
FUFA 12 33 (+ samJn), 106 (+ samM), Wichmann 1914–22
FUF 15 38 (sananalk. s:sta huolimatta sm ~ sgr), Lehtisalo
1927 SUST 56 94 (samJr Jn T slk M), Mägiste 1931 EKeel 10
130 (~ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 822 (+ lp s-), FUV 1955
62 (lp dol |ge, syrj vog ostj unk samJr slk; ei sm), SKES 1969
1102 (+ ly; ims ~ lp s- (luult. < ims); muistuttaa suuresti ural
sanuetta *tulka), TESz 3 1976 934–35 (sm ei ~ ural), MSzFE
1978 637, UEW 1988 535–36 (sm ei ~ ural), Sammallahti
1988 UrLang 540 (sm ? ~ ural), EWUng 1995 1526 (sm ei ~
ural).

sulkea (Agr; yl.) ’schließen, (ver)sperren’, sulkeutua, sulku murt. myös ’veräjä (melko laajalti itämurt.); keuhkotauti, hengenahdistus, yskä (VR 1644;
LounSm EPohjanm)’, sulje ~ ink sulkap5ut ’veräjäpuut’ | ka sulkie (< sm) ’sulkea, tyrehdyttää’, sulku
’pato; lahdelma’ | va sulku ’sulku; nuha; (Ahlqv)
myllyn pato’ | vi sulgeda ’sulkea, panna kiinni;
ummistaa’, sulguda ’sulkeutua, mennä kiinni’, sulg
(g. sulu) ’sulku, toe; pato; ruuhka; karsina; sulje;
(murt. myös) nuha’ | li sulg ’nuha’
= mdE /solgoms, M /solgäqms ’sulkea’.

SKES 1969 1101–02 (sm ~ (>) ka vi murt.).

Ganander 1787 NFL 3 80 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852 87
(sm ~ md sjulgan), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), Ahlqvist
1861 MMdGr 172 (sm ~ mdM /solgan), Kettunen 1938 LivW
385 (+ li), SKES 1969 1102–03 (+ ka), Häkkinen 1987 ES
291, UEW 1988 778.

sulka (Sorol 1621; yl.) ’Feder’, murt. myös ’kalan
evä (osin PäijHäme); (seipään, äimän, keihään kärjen) särmä, veistetty sivu (eri tahoilla et. I- ja PSm);
veneen t. ahkion pohjan vahvikeliiste (paik.
Länsip)’; tähän ehkä myös sulkava (Schr 1637;
melko laajalti hämmurt., paik. itämurt.) ’Abramis
ballerus, lahnan sukuinen kala’ ~ ink sulka | ka sulka
’linnun sulka; keihään, naskalin, ison neulan tms.
terän särmä’ | ly sulg((e) ’sulka’ | ve s5ug ’id.; siipi; evä’ | va sulka ’sulka’ | vi sulg (g. sule) id. | ? li
t5urgqz id.

sulkku ’silkki, silkkilanka (JuslP; paik. KarjKann
Ink); hieno pellava (Gan 1787) / Seide(nfaden);
feines Leinen’ ~ ink sulkku ’silkki; hämähäkin verkko’, sulkkuin ’silkkinen’ | ka Vsulkku ’silkki(kangas);
silkkilanka’, Vsulkku(h)ine ’silkkinen, silkki-; hellittelysanana: hyvä, kultainen’ | ly Vsulk ’silkki’, Vsulkui7ne
’silkkinen, silkki-’ | ve Vs5uk ’silkki’, Vs5ukuine ’silkkinen’
< ven murt. Vsulk ’silkki’ (= kirjak. Vsolk < mn silki
id.). — Va Vsolkka id. < ven Vsolk; lpKo Vsolk3a (Kld)
id. < ka. Vrt. silkki.
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Ahlqvist 1856 WotGr 154 (sm va < ven Vsolk), Mikkola 1894
SUST 8 177 (sm ka ve < ven murt.; ven < mn), T. I. Itkonen
1943 KV 22 51 (lpKo < sulkku), Kujola 1944 LyS 407 (ly <
ven), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 98 (ink < ven), Kalima
1952 SlS 163, SKES 1969 1103 (lpKo Kld < ka), Plöger
1973 RL 190.

sulloa (Agr; melko laajalti et. länsimurt.) ’ahtaa,
tunkea, pakata t. polkea tiukkaan; survoa hienoksi
(paik. LounSm) / stopfen, (zer)stampfen’, sulloutua.
Alkuperä tuntematon. Mahd. vaikutusta verbeistä
survoa ja talloa.
suloinen (Agr; eri tahoilla murt.) ’miellyttävä, mukava, mieluisa; herttainen, viehkeä / angenehm, behaglich; lieblich, entzückend’, sulo (lienee
abstrahoitu yhd:sta, esim. sulosanainen), sulous ~ ka
sulo(i) ’suloinen, kultainen; kulta, rakas’, suloine id.
| ly sulosanaine ’sulosanainen’ | ve (run.) sul‰ı
’suloinen’ | vi (uud.) sulnis ’suloinen, viehättävä’,
murt. sulune id. (sm > lpN murt. sululaVs ’suloinen’).
Johd. sanasta sula, ks. tätä.
Qvigstad 1881 Beiträge 108 (lp < sm), Hakulinen Vir 1927 216
(♦ sula), Mägiste 1928 Demin 108 (sm ~ ka), Raun 1939
EKeel 18 157–58 (+ vi murt.), SKES 1969 1103 (+ ly; vrt. ve),
EEW 1982–83 2912, 2914.

sultsina (Lönnr 1880; Laat- ja PKarj) ’piirakka, jonka ohuelle, paistetulle kuorelle levitetään puuroa ja
joka taitellaan syötäväksi / mit (heißem) Brei
gefüllte Teigtasche’ ~ ka sulttVsina | ve suDltVsin id.
< ven, vrt. posúDlVsVcina ’kaikki mikä on (anniksi)
luvattu’,
suléniki
’vainajain
muistopäiväksi
leivotut kakkarat’ (johd:ia verbistä sulítƒ ’lupailla,
luvata’).
*Vahros Vir 1967 206 (sm ka ve < ven), SKES 1969 1104,
Plöger 1973 RL 190–91, Hahmo 1994 Grundlexem 273–74.

sulttaani (Alm 1748 sultan, Lönnr 1880 sulttani)
’Sultan’
< nr vur sultan < saks t. ransk sultan id. << arab
sul·t®an ’herruus; (myöh.) hallitsija’; sultaninna (STS
1776) ’sulttaanin puoliso’ < nr sultaninna id.
TS 9 1917 182 (< arab), Hellquist 1939 SEO 1114 (ruots sanasta), SKES 1969 1104 (sm < nr vur < saks ransk).

suma (LönnrLis 1886; yl. et. I- ja PSm) ’tukkiruuhka; (puomien ympäröimä) tukkilautta; (nyk. myös)
kasauma, kertymä; ruuhka / aufgestautes Floßholz;
(von Sperrbäumen zusammengehaltenes) Floß; Anhäufung, Ansammlung; Stau’, yhd. tukki-, autosuma

~ ka suma ’joukko, rykelmä (ihmisiä); tukkilautta;
kasa, paljous, suuri määrä’ | (?) vi murt. suma ’roju’.
Mahd. samaa deskr. alkuperää kuin sumea (s. v.
sumu) ja sm murt. sumpa (paik. PKarj Kain) ’tiivis’
~ ka sumpa ’id., sankka; sikeä; luja’ | ly sumb ’tiivis’
| vi murt. sumb (g. summa) ’joukko, rykelmä, tungos’ (sm ka vi myös mm:llisiä variantteja, jotka ehkä
ositt. sekaantumaa toista alkuperää olevaan sanaan
summa, ks. tätä).
SKES 1969 1104 (sm suma ? < ka < ven súmma, mven suma
’summa, määrä’), 1106 (s. v. sumpa; sm ~ ka ly vi).

sumea ks. sumu.
summa (Agr) ’Summe’, murt. myös ’suuri joukko,
paljous (eri tahoilla murt.); paljon, suuret määrät
(osin Satak Häme); urakka, -työ’, summaton ’tavaton, suunnaton’, summittainen, summassa, summa(n)mutikassa ’umpimähkään’, summalta (paik.
EPohjanm ja ymp.) ’paljon, kovasti’, summasta
(PSavo) ’asemesta, sijasta’ ~ ka summa ’määrä,
paljous; rahasumma’, summatoin ’suunnaton,
lukematon’ (< sm)
< mmr vur nr summa ’summa; (nr murt. Sm
myös) urakka’, kas summe << lat summa ’etusija; lukumäärä; yhteenlaskun tulos’. — LpN sum |ma (In)
’summa, rahasumma’ < sk t. ositt. < sm; ink summa
’summa’ < ven.
Streng 1915 NRL 216 (sm < vur mmr kas << lat), Karlsson
1964 AAA 28:2 121, SKES 1969 1105 (+ ka (luult. < sm); lpN
In < sk t. ositt. sm), Koukkunen 1990 Atomi 556–57 (sm < lat;
vrt. engl saks ransk ruots).

sumppi (laajalti murt.) ’kahvin sakka; siitä vettä lisäämällä keitetty kahvi; huono kahvi / Kaffeesatz;
aus Kaffeesatz neu aufgebrühter Kaffee; schlechter
Kaffee, Plörre’, sumppu (paik. länsimurt.) id.
< nr sump id. < kas sump ’suo’. — LpLu sumpa
(E) ’kahvinporo’ < sk; lpN sum |po (In) id. < sm.
TS 9 1917 193 (sm < ruots), Lagercrantz 1939 LpWsch 849 (lp
< sm), SKES 1969 1106 (lpLu E < sk, N In < sm).

sumppu (Schr 1637 sumpu; Loun- ja KaakkSm Häme, paik. Savo KSm KPohjanm ja ymp.) ’veteen
upotettava kalojen t. rapujen säilytyslaatikko t.
-häkki / Unterwasserbehälter für Fische od. Krebse’,
sumppi (paik. murt.) id.
< vur nr sump ’kalasumppu’ < kas sump ’suo;
kaukalo’ (samaan palautuu myös sumppi, ks. tätä).
— Vi sump (g. sumba) ’kalasumppu’ < ruots, mahd.
ositt. sm.
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Renvall 1826 SSK 2 192 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 217
(sm (vrt. vi) < vur), Ariste 1933 ERL 104 (vi < ruots), SKES
1969 1106.

sumu (Agr; yl.) ’Nebel’, sume (LounSm, osin
KaakkHäme) id., sumea (EPohjanm, paik. hämmurt.
KSm KPohjanm) ’samea; sumuinen, hämärä; alakuloinen, apea’, sumentua, sumeta, sumuttaa ~ ink sumu ’sumu, utu’ | ka sumu ’id.; tihkusade, sumusää’,
sume ’tihku(sade); sumu(sää)’, sumie ’sumea,
samea; pilvinen,
sumuinen;
kylmäkiskoinen’,
sumeta,
sumevuo ’sumeta (kyynelistä); tulla
pilviseksi t. sumuiseksi’ | ly sume ’vihma’,
sumettada ’sataa hienosti, vihmoa’ | ve sumeg
’tihkusade, vihma’, sumotada ’vihmoa’ | va (Set)
sum(ettia ’alkaa vihmoa’ | vi sume ’himmeä, samea’,
? summutada ’tukahduttaa; vaimentaa, himmentää’,
sumbuda ’tukahtua, vaimeta; ummehtua’
= lpN sobmo (Lu In Ko Kld) ’sumu’ | md suv id.
— Vrt. suma, md:n osalta myös savu.
Ganander 1787 NFL 3 81 (sm ~ vi summe), Budenz 1867 NyK
6 426 (sm ~ vi sume, lp), MUSz 1873–81 306, VW 2 1876 145
(+ mdE su), Paasonen 1903 s-laute 49–50 (sm vi lp, md suv),
SKES 1969 1107–08 (+ ka ly ve va), UEW 1988 767–68,
Koponen Vir 1998 413 (sumea ~ sumista).

sun: sinne sun tänne ’hin und her’, sitä sun tätä jne.
on ehkä muodostettu vanhan adv:n muin
(kivettynyt mon. instr. pron:sta muu) mallin mukaan,
murt. myös mun. Tämä on kielitajussa yhdistynyt
g:iin mun ’minun’, ja vastaavasti on alettu käyttää
yks. 2. p. pronominimuotoa sun.
Hakulinen 1946 SKRK 2 174 (adv:n muin mallin mukaan), Jalava Vir 1966 380–81 (instr. suvun > suun > sun), Pulkkinen
1993 Konj 110–12 (Hakulisen kannalla; sun osittain levinnyt
ynnä sanan tilalle).

sunnuntai (Agr; yl.) ’Sonntag’, murt. (KaakkSm
Ink Verml) myös sunnuntak(i), suntak, suntai ~ ink
suntaki id.
< sk, vrt. mr sunnodagher (> nr söndag ’sunnuntai’), mn sunnudagr < mas sunnundag, mys sunn5untag ’sunnuntai’; nämä ovat lat ja kr mallin mukaan
tehtyjä yhd:oja, vrt. lat dies solis, kr h5eméra h5elíou
’auringon päivä’. — LpN sodnâbæi |ve (Lu) ’sunnuntai’ sanan alkuosa < sk (jälkiosa bæi |ve ’päivä’).
Ganander 1787 NFL 3 81a (sm ~ ags), Gottlund 1832 Otawa
65 (sm < ruots saks), Thomsen 1869 GSI 150 (sm lp < mn mr),
Setälä 1912–13 FUF 13 453 (sm < mn mr < mas mys; lat
mallin mukaan), Hellquist 1939 SEO 1153, SKES 1969 1108,
Häkkinen 1987 ES 291.

suntio (yl. et. savmurt.) ’kirkon vahtimestari / Kirchendiener’, rinn. suntia ’id. (KaakkHäme Kymenl,
osin EKarj ESavo KSm); unilukkari (Jusl 1745)’,
suntias (Kaakk- ja PäijHäme, osin PHäme) ’suntio’,
sontio, sontia (kaakkmurt.) id., pyhäsundia (Jusl)
’kyläkunnan päällysmies’ ~ ? vi sundija ’tuomari
(Wied); unilukkari, vouti (murt.)’ (liittynee ainakin
osaksi verbiin sundida ’pakottaa; tuomita’)
< mven *sPodija, vrt. ven sud'já ’tuomari’. — Sm
> lpN sun |de ’pitäjänkirjuri; (U Lu) lapinvouti; (In)
kruununvouti’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 438 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 81a (sm ~ vi sundia), Lindström 1859 KeltGerm 185
(sm vi sundjá, ven sud'já), Yrjö-Koskinen KKu 1868 167,
Weske 1890 SFKO 160 (sm < sl), Mikkola 1894 SUST 8 165–
66 (lp < sm), Kalima 1952 SlS 163–66, SKES 1969 1109 (sm
< ven), Plöger 1973 RL 191–92 (sm < mven).

suo (Westh, Martti n. 1580; yl. paitsi EPohjanm Peräp Länsip) ’Moor’, yhd. suokukko, -muurain, aapasuo, johd. soinen, soistua ~ ink s5o ’suo’ | ka suo ’id.,
suoniitty’, soine ’soinen’ | ly suo ’suo’, suohi7ne ’soinen’ | ve so ’suo’ | va s5o id., (Tsv) soin ’soinen’ | vi
soo ’suo’, soine, soone ’soinen’ | li s5uo ’suo’, s5uoji
’soinen’.
Sananalkuisen konsonantin erosta huolimatta
(vrt. sulka) voi kuulua seur. sanojen yhteyteen: votj
syrj t{i ’lampi, pieni järvi’ | vogE t5o ’järvi’ | ostjI t3og,
E t#ew, P tuw ’lampi’ | unk tó ’järvi’ || samJr t5o ’järvi’
| Jn to | T túrku | slk tú, to id. | Km tu ’id.; joki,
sivujoki’ | Kb t5o | M toa | Taigi to ’järvi’. Ks. myös
suokko.
Rudbeck 1717 Spec 81 (sm ~ unk), Moller 1756 Beskr 161 (sm
~ vi), JuslP 356 (+ vog tu), Porthan 1787 OS 1 43 (+ votj),
Lindström Suomi 1852 87 (+ syrj ostj, sam to), Ahlqvist 1856
WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), Budenz
1867 NyK 6 415 (+ li), MUSz 1873–81 222 (sgr), Wiklund
1896 SUST 10 311 (+ lpN suodnjo ’suo’), Wichmann 1901
WotjChr 111 (sm ? sgr), Äimä 1919 SUST 45 164 (+ ka), E.
Itkonen 1949–51 FUF 30 53 (sm ? ~ lp), Turunen 1950 SUST
99 40 (+ ly), SKES 1969 1109–10 (ims; lp ei sovi
äännevastineeksi), Janhunen 1981 SUSA 77:9 39 (sm voisi
kuulua ~ ural *tox{i / *tux{i ’järvi’ sanueeseen epäsäännöllisenä
vastineena), Sammallahti 1988 UrLang 540 (sm ei ural), UEW
1988 533 (samoin), Liukkonen 1999 235 131–33 (< baltt).

suoda (Agr; melko yl.) ’sallia, antaa; toivoa / gönnen, gewähren; hoffen’, nominaalimuotoja suoma,
suopa (hyvän-, pahansuopa), suotu (josta ilm. johd.
suotuisa), johd. suopua (Kaakk- ja PäijHäme Pohjanm Peräp Länsip Verml) ’suostua, tulla
myötämieliseksi;
kiintyä,
mieltyä’,
suopea
’myötämielinen’, tähän ilm. myös suosia ja suostua
(ks. näistä erikseen) ~ ka (sm >) suuva ’suoda’ | ? ly
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ei su ’ei saa’ | va s5ovia ’toivoa’ | vi soovida ’toivoa,
toivottaa’ (sm > lpN suovvât (Lu In) ’suoda, sallia’)
= syrj /sin{i ’suoda, sallia; toivoa’, bur /sin{i ’siunata, toivoa hyvää; toivottaa onnea’ (bur ’hyvä’). Myös
hyvin vanhaa ieur laina-alkuperää on pidetty
mahdollisena (jolloin syrj sana olisi muuta
alkuperää): ieur *suH-é-, vrt. m-int suváti ’ajaa,
panna liikkeelle; suoda (jumala)’, kr eãn ’sallia’.
Samaa lainalähdettä on esitetty myös v:lle soutaa,
ks. tätä.
Ahrens 1843 GrEhstn 127 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 252
(+ lpN In), Uotila 1939–40 FUF 26 172 (sm vi ~ syrj; lp < sm),
Turunen 1950 SUST 99 34 (+ ly), SKES 1969 1110 (+ va, ka <
sm; ? ~ syrj, epävarmoja vastineita myös vog ostj), UEW 1988
447 (sgr *sone- sm ?? syrj ?? ostj), 775–76 (sm-perm */sonesm ? ~ syrj), Koivulehto 1988 Laryngale 285–86 (< ieur *suHé, kuten soutaa), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 59–62.

suodattaa ks. suotaa.
suoja1 (Agr; yl.) ’Schutz; Unterkunft, Schuppen’,
itämurt. myös ’huone, rakennus’, yhd. karjasuoja;
tuulensuoja, sateensuoja, johd. suojaisa, suojaton,
suojata, suojautua, suojella, suojus ~ ka suoja ’suoja, suojus, turva; (mon. suojat) rakennukset, asumukset; suojaisa, tyyni’, suojata ’viedä suojaan,
korjata talteen; pitää suojassa, puolustaa, suojella,
varjella, hoitaa; kätkeä, piilottaa; varata, panna säästöön’, suojo ’tuulensuoja’ (sm suojella > lpN
suoggjâlit (In) ’suojella’)
= lp suoggje ’suoja, peite (N); tuulensuoja, suojapuoli’ (ellei vanha ims laina).
Vanhoina vastineina voivat edelleen tulla kyseeseen tVserL Vsaj- ’taka-’: Vsajkäq ’taakse’, I Vsoj-: Vsojtƒ/s,
VsojäqltVs ’takaa’, Vsojlan ’myöhemmin’, VsöVstem ’varjostaa’ | votj saj ’varjo, suoja, suojapaikka; viileys’ |
syrj saj ’suoja, paikka jnk takana’: saj{in ’takana’ (>
ostjI säj, E P saj ’suoja, varjo; taka-; väliseinä,
uudin’, vogP (Munk) saj ’taka-, syrjäinen paikka’),
(samanlaisia
joiden
lähtömuoto
on
*saj•
äännesuhteita myös s. v. suola); nämä edelleen
mahd.
< ir, vrt. pers s®aya, pehl s®ayag ’varjo, suoja’, mint ch®ay®Fa ’varjo, kuvajainen’. Toisenlaista alkuperää
on ims-lp sanoille esitetty baltt kielistä (*st5oje- v:stä
*st®a- ~ *st5o- ’seistä’; 2. tavun vokaalin kannalta rinnastus on ongelmallinen). Ks. myös suoja2.
Castrén Suomi 1844 29 (sm ~ lp), VW 2 1876 93–94 (+ votj),
Anderson 1893 Wandl 223 (+ syrj), Munkácsi 1901 ÁKE 226
(votj-syrj, vog-ostj < ir), Setälä 1902–03 FUF 2 251 (+ tVser),
Paasonen 1903 s-laute 70–73, Jacobsohn 1922 AuU 127–28
(perm obinugr < arj, epävarmoja sm lp tVser), Saareste 1924 LVEM 259 (+ ka), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 165 (?? tVser, lp ? <

sm), FUV 1955 115–16, Rédei 1958 NyK 60 428 (vog ostj <
syrj), SKES 1969 1111–12, Joki 1973 SUST 151 319–20 (tVserperm ? < arj, epävarmempia sm lp), UEW 1988 748–49 (? sm
tVser perm < ir), Sammallahti 1988 UrLang 553 (? sm tVser
perm), Liukkonen 1999 SUST 235 131–33 (< baltt).

suoja2 (Schr 1637; LounSm Häme EPohjanm
Kaakk- ja KSm) ’leuto, lauha (talvisää) / Tauwetter;
mild, über Null (Winterwetter)’, yhd. suojalumi,
johd. (murt.) suojata, (harv. Kymenl myös) suojeta,
suojentua
’lämmitä,
lauhtua’,
suojennella
(Lavansaari InkVi) ’lämmitellä’
~
ink s5oja
’lämmin’ | ka suoja ’leuto ilma, suojasää; leuto,
lauha’, suojaine ’haalea, lämmin’ | va s5oja ’lämmin,
lämpö’, s5ojett®a ’lämmittää’, s5oj(et(ella ’lämmitellä’ |
vi soe (g. sooja) ’lämmin’, soendada, soojendada
’lämmittää, kuumentaa’, soojus ’lämpö’.
Samaa alkuperää kuin suoja1, ks. tätä. Merk:n
kehitys kaiketi ’varjo, suoja’ > ’tuulensuoja’ >
’lämmin (yleensä)’ > ’leuto (sää), ei pakkanen’.
Ganander 1787 NFL 3 82 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 151
(+ va), Saareste 1924 LVEM 259 (+ ka), SKES 1969 1111–12.
Lisää kirjallisuutta s. v. suoja1.

suokko (Jusl 1745 suoco ’koivun lehti’; Kaakk- ja
PäijHäme Kymenl, osin PHäme LSavo) ’hieskoivu,
Betula pubescens / Moorbirke’ ? ~ vi murt. sokk (g.
soka) ’pehmeälehtinen koivu’
? = lpN soakke (E U Pi Lu In Ko Kld) ’koivu’;
rinnastus ei ole äänt. aivan moitteeton. Sm(-vi) sanaan on voinut vaikuttaa s. suo (ks. tätä), ellei se ole
suorastaan tästä johdettu (merk. ’suolla kasvava’),
jolloin lp sana on eri alkuperää.
O. Donner 1875 Boningsplatser 123 (sm ~ lp), Wiklund 1896
SUST 10 204 (sm joko ~ lp tai ♦ suo), Kettunen 1913 SUST
34 50 (sm vi ♦ suo), SKES 1969 1112–13 (sm ~ lp ei mahdotonta, mutta todennäköisemmin sm vi ♦ suo).

suola (Agr; yl.) ’Salz’, yhd. suolakala, suolaliha,
suolaheinä, ruoka-, tiesuola, johd. suolainen, suolaton, suolata, suolaantua ~ ink s5ola ’suola’, s5olata
’suolata’, s5olain ’suolainen’ | ka suola, suolata, suola(h)ine | ly suol, suolata, suolai7ne id. | ve sol ’suola’, solata ’suolata’ | va s5ola, s5ol(et ’suola, suolata’,
s5ol(ein ’suolainen’ | vi sool, soolata ’suola, suolata’,
soolane ’suolainen’ | li s5uol ’suola’, s5uolq ’suolata’,
s5uoli ’suolainen’ (sm > lpKo suo´ll#e (Kld T) ’suola’)
< ieur, kuten myös md sal ’suola’ | ? tVser -tsal, tƒ/sal: Vsantsal, Vsöntƒ/sal | votj s{ilal id. (vogP solwal
’suola’ mahd. tästä) | syrj sol (? > ostjI s3alnq, E s3at,
P s3al) ’suola’; tarkkaa lainalähdettä ei ole pystytty
osoittamaan. Ainakin md ja perm sanat palautuvat
asuun *sal•, johon on verrattu ieur sanoja tokaarin
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*sale ’suola’ ja m-int sal-ilá- ’merivesi’ (myös ims
sana voidaan palauttaa tähän, jos oletetaan
samanlaista diftongiutumista kuin sanassa suoja),
vrt. lisäksi lat sal, ven soDl, latv s®als ’suola’, liett
sólymas ’suolavesi’. Kyseessä voi myös olla
kulkusana tai ryhmä eri lähteistä saatuja lainoja. —
Sen sijaan unk sanaa só ’suola’ pidetään omap. muodosteena, joka liittyy sm sanan hapan kantamuotoon.
Fischer 1747 VocSib 146 (sm ~ md), Ganander 1787 NFL 3
82a (sm ~ vi kr), Sjögren 1821 GS 1 27 (~ ven kr lat), 29 (~ md
votj syrj), Akiander Suomi 1845 315 (< ven lat ruots; monille
kielille yhteinen sana), Diefenbach 1851 VWGoth 2 189 (+ ka
vog ostj; sgr ~ ieur; lp salte ’suola’ < sk), Lindström Suomi
1852 87 (+ tVser), Ahlqvist 1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 105 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 114 (+ li;
sgr ~ ieur), Munkácsi 1901 ÁKE 542–43, Wiklund 1906 MO 1
63 (ei välttämättä lainaa vaan alkusukua), Uotila 1938 SyrjChr
146 (votj ? > vog), Toivonen 1952 SUSA 56 21 (sgr
kantakielen aikainen laina), FUV 1955 137 (sm-perm ~ ieur,
vrt. vog ostj), E. Itkonen 1968 NyK 70 354 (ksm mahd. <
baltt), *Joki 1969 JuhlakSiro 47–54, SKES 1969 1113 (+ ly; <
ieur), Joki 1973 SUST 151 316 (sm-perm *sal• < ieur, mahd.
tokaari), FUV2 1977 148, UEW 1988 750–51 (sm vi ? ~ md ?
tVser votj (? > vog) syrj (> ostj) < ieur (arj t. tokaari)), Sammallahti 1988 UrLang 553 (sm-perm *sala / *sola), Liukkonen
1999 SUST 235 133–34 (baltt *s®alis sanan kollektiivimuodosta
*s®al®a).

suoli (Agr; yl.) ’Darm’, murt. myös ’(mon. suolet)
vyötäiset (Satak Häme ja ymp.); verkon luonnos t. 1.
silmukkarivi (laajalti savmurt., paik. muuallakin)’,
yhd. ohut-, paksusuoli, umpisuoli, johd. suolisto,
suolinkainen ’loismato’ ~ ink s5oli ’suoli’ | ka suoli
’suoli; verkon havas, hapaan luonnos’ | ly VsuoDli ’suoli’ | ve soDl | va (Tsv) s5oli | vi sool (g. soole) | li s5uoDl
id.
= lp Vcoalle ’suoli; keskeneräinen (paulaton)
havas (Lu N In Ko)’ | mdE /sulo, M /sula ’suoli’ |
tVserL Vsol, I Vsolo | votj syrj /sul | ostjI sol, E sut, P sol
id.
?? < ieur *Dkolo-, vrt. kr kólo-n ’paksusuoli’; lainalähteenä olisi varhainen ieur muoto sanasta, jonka
perusmerkitys on ’suojata, peittää’, ja jonka yhteyteen kuuluvat mm. mys hala ’kuori’ (ns Hülle, Hülse
’kuori, suojus, hylsy’), m-int /s®al®a ’maja, talo’, lat
cella ’varastohuone, kammio’; sgr sanan ieur alkuperä perustuu oletukseen, että ieur sanalla
varhemmin ja laajemmalti olisi ollut myös merk.
’suoli’.
Ganander 1787 NFL 3 83 (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 139 (+
lp), Castrén 1844 EGS 156 (+ syrj), Castrén 1845 EGTsch 71
(+ tVser), Castrén 1849 Ostj 96 (+ ostj), Lindström Suomi 1852
88 (+ md votj, vrt. tung), Yrjö-Koskinen 1866 Liv 404 (+ li),
Setälä 1902–03 FUF 2 259, Paasonen 1903 s-laute 32, Paaso-

nen 1907–09 FUF 7 21 (vrt. jukag), Wichmann 1914–22 FUF
15 38 (+ ka), Räsänen Vir 1947 167 (sgr ~ tung), Posti 1953–
54 FUF 31 26 (+ ve), FUV 1955 116, 148, SKES 1969 1113–
14 (+ ly va), FUV2 1977 129, 157, Koivulehto 1987 JuhlakSteinitz 204–08 (sgr < ieur), UEW 1988 483–84, Sammallahti
1988 UrLang 549.

suoltaa (Gan 1787; et. ISm) ’purkaa, vetää (lankaa,
vyyhteä), lappaa; syytää; sotkea, talloa (jalkoihinsa) /
abwickeln; in einem fort schieben o. ä.; verwirren,
zertrampeln’, suoltua ’purkautua, irrota, putoilla;
sotkeutua’ ~ ka suoltoa ’lappaa, luoda, suoltaa;
kiskoa, mättää’, suoltuo ’purkautua; sotkeutua
(kuontalo)’
= lpN Vcuol |det (E U Pi Lu In Ko) ’erottaa, lajitella; kutoa kuviollista paulaa’ | votj tƒ/s(elt{in{i ’heittää
(sisään); tuoda vainajalle uhri; kaataa, sirotella
(jauhoja); ryhtyä jhk’ | syrj tƒ/s(eltn{i ’heittää (pois),
laskea (verkkoa); ammentaa; riisua’.
Wichmann 1911–12 FUF 11 260 (sm ~ lp votj syrj), Hakulinen
1941 SKRK 1 258 (♦ suoli), Toivonen 1944 FUFA 28 210 (ei
johd.), SKES 1969 1114 (+ ka; todennäk. ~ lp votj syrj), UEW
1988 613 (sm ~ lp votj syrj), T. Itkonen Vir 1987 176
(rakenteeltaan assosioitunut kons.-vartaloisiin johdoksiin).

Suomi (Agr, niminä vanhempiakin tietoja: hn:nä jo
811, pn:nä mm. Somewesi 1323) ’Finnland’, suomen kieli; suomalainen (hn:nä Somalayni 1340),
suomalaistua, suomentaa, suomettua (uud.) ~ ink
s5omi ’Suomi; suomen kieli’, s5omalain ’Suomesta, et.
Suomenlahden saarilta kotoisin oleva; luterilainen’ |
ka suomi ’(luterilainen) Suomi; suomen kieli;
suomensekainen
kieli’,
suomelaine
’(kansallisuudeltaan t. kieleltään) suomalainen;
luterilainen’ | ly suom(i) ’Suomi; suomen kieli’,
suomelai7ne ’suomalainen’ | va s5omi ’Suomi; suomen
kieli’, s5omalain((e), s5om((e)lain ’suomalainen’ | vi
Soome ’Suomi’, soome keel ’suomen kieli’, soomlane ’suomalainen’ | li s5uom ’Suomi; Suomen asukas,
suomalainen’, s5uomli ’suomalainen’ (ka ly sanat,
samoin kuin lpN suobmâ (Lu In Ko) ’Suomi’,
suobmelaVs ’suomalainen’ < sm).
Sanalle on annettu lukuisia eri selityksiä, lähtien
suomenkielisistä äänteellisesti läheisistä sanoista suo
(»suomaa» ’soinen maa’) ja suomu, jonka on ajateltu
viittaavan totemismiin tai esihistorialliseen (kalannahka)vaatetukseen sekä sanaan suoda (»Jumalan
suoma» tjs.). Osin sananmuodostuksen, osin
semantiikan kannalta nämä ovat sopimattomia
sanojen suomi, suomalainen lähtökohdaksi. Sanan
alkuperän selvittäminen on erityisen työlästä siksi,
että koska kyseessä on erisnimi (oli se sitten alkuaan
henkilön- tai paikannimi; kumpikin on mahdollista),
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ei sille ole rekonstruoitavissa selvää alkumerkitystä,
vaan eri selitysvaihtoehdoissa voidaan esittää
semantiikaltaan hyvin monenlaisia kantasanoja ja
lainaoriginaaleja.
Lainaoriginaaleista on viime aikoina ollut eniten
esillä < (k)baltt *Vs®ama, nimitys, jolla on viitattu
pronssikautisen Lounais-Suomen rannikkoalueeseen.
Baltt sanan katsotaan olevan peräisin kantasuomen
asusta *Vsämä, joka tuossa vaiheessa oli jäänyt
merkitsemään Sisä-Suomen aluetta, ja jonka jatkajia
ovat saamelaisten etnonyymi sabme ja sm Häme, hämäläinen. S. v. Häme hyvin epävarmana mainittu
selitys tämän ksm *Vsämä sanankin balttilaisesta
alkuperästä olisi tämän suomi nimen selityksen
valossa katsottava paikkansa pitäväksi; kyseessä on
siis alkuaan balttilainen sana *Vzem5e ’maa’, josta
ensimmäistä lainakerrostumaa edustavat mainitut
sabme ja Häme sekä toista, ksm:n ja kbaltin kautta
tullutta, Suomi. Moninkertaista lainautumista on oletettava, jotta pystyttäisiin selittämään sanojen Suomi,
Häme ja lp sabme poikkeukselliset äännesuhteet
(kbaltt *Vzeme > vksm *Vsämä > baltt *Vs®ama > ksm
*s5ome). Äännesubstituutiot viimeisessä lainavaiheessa ovat samat kuin samanikäisissä germ lainoissa, ja mahdollisena on pidettävä myös sitä, että sana
olisi viime vaiheessa lainautunut sm:een germ kielimuodon välityksellä.
Muista sanalle esitetyistä lainaetymologioista
mainittakoon ieur *7ghom (vrt. av zπam) ’maa’ tai sitä
vastaava esibaltt johd. *ghom-y®a (vrt. liett murt.
Vzãmîe sekä baltt *st5o-m5e, jonka jatkajilla nykyisissä
baltt kielissä (liett stomuõ, latv st®amen) on vain
merk. ’ruumis, ruumiinrakenne, -koko’, mutta joka
edustaa samaa ieur sanuetta kuin esim. ns Stamm
’heimo’. Mitään annetuista selitysvaihtoehdoista ei
voi pitää ehdottoman varmana, muttei toisaalta pois
suljettavanakaan.
Bure 1626 OrbArctoi 61 (käännöksen sivunumero) (suomi joko
sanasta suomu t. suo), Scheffer 1673 Lapponia 43 (suomi ja lp
sabme sama sana), Juslenius 1700 Aboa 48 (♦ suoda ’olla vieraanvarainen’), Lindahl & Öhrling 1780 LL 393 (~ lp sabme),
Porthan 1786 OS 4 123–24 (samoin, alkumerk. ’maa’, vrt. baltt
zeme, ven zemla), Ganander 1787 NFL 3 83a (~ vi soome),
Adelung 1796 WHd 2 109 (♦ suo), Sjögren 1832 GS 1 487 (ei
♦ suo), Lönnrot 1854 Enare 252 (suomi ~ lpN suobma (In)),
Yrjö-Koskinen 1866 Liv 405 (+ li), Qvigstad 1881 Beiträge
108 (lp suobmelâVs < sm), Thomsen 1890 BFB 277–78 (latv
s®ams ’suomalainen’ < ims *s5ome, li s®ame < latv), Wiklund
1896 SUST 10 12–13 (sm ~ lp sabme), Ojansuu Vir 1899 81–
88 (kokoava katsaus annettuihin selityksiin), Ojansuu 1919
TSYSJ 1 131–45 (♦ suo), Nieminen 1933 FUF 22 59–62 (latv
s®ams < ims), *Hakulinen SuomSuomi 1953 203–07 (suomi alk.
’kalan nahka’ ~ lp Vcuobmâ, vi soome id.), *Kettunen 1954 KV
34 101–08 (suoda v:stä johdettu hn.), *Nissilä Vir 1959 292–

304 (< sk *some ’massa, vesikerääntymä’, vrt. Småland), SKES
1969 1114–15 (sm ~ va vi li; sm > ka ly; lähinnä ehkä hn:stä
Suoma ♦ suoda), Häkkinen 1987 ES 291, Décsy 1987 UAJ 59
46–48 (vrt. lp sabme, mahd. lainaa murt. asusta lp *s®ame t. s5ome), *Koivulehto Vir 1993 400–06 (baltt > ksm *Vsämä > klp
*sjœamjœa > kbaltt *s®amas > ims), *Wiik Vir 1996 244–51 (kbaltt
> ksm > kbaltt > ims ilman klp välitystä), *Grünthal 1997 LivLii 51–72 (samoin; baltt *Vs®ama > ksm *s5ome, mahd. germ välityksellä), Koivulehto 1997 JuhlakKiviniemi 161–62 (<< kgerm
*s®am®a- ’tumma’), Carpelan 1998 SUST 228 76–84, Kallio Vir
1999 613–20 (< ieur / esibaltt), Grünthal Vir 1999 99–109,
Liukkonen 1999 SUST 235 134–37 (< baltt *st5om5e).

suomia ks. suomu.
suomu (Schr 1637; PSm, paik. Häme EPohjanm ISm), suomus (Agr somuxet; yl. muualla paitsi PSm)
’(Fisch)schuppe’, johd. suomuinen, suomustaa, suomia ’suomustaa (PKarj Kain PPohjanm ja ymp., osin
Peräp); antaa selkään, piestä (laajalti häm- ja
itämurt. EKPohjanm); lapioida, luoda lunta (PKarj)’
~ ink s5omus ’suomus’, s5omukas ’suomuinen’ | ka
suomu, suomus ’kalan suomu’, suomustoa
’suomustaa’, suomie ’lapioida, luoda; raaputtaa,
kaapia; riisua, riuhtoa, temmata’ | ly suomuz
’suomu’, suomustada ’suomustaa’, suomida ’luoda
(lunta)’ | ve somuz, somustada ’suomu, suomustaa’ |
va s5omuz ’suomu’ | vi soomus ’suomu’, soomustada,
soomitseda ’suomustaa; kurittaa, antaa selkään’ | li
s5uongqz (mon. s5uongqd) ’suomu’ (alkuperäinen
muoto näyttäisi olleen *suomi: suomen, josta esim.
johd. suomia; muoto suomu lienee syntynyt johd:n
suomus pohjalta)
= lp Vcuobmâ ’kalannahka; suomu’ | mdE /sav,
/savks, M /sav ’raha (salasana); (E myös) tähkän vihne’ | tVserL süm, I Vsüm ’kuori, kaarna’, kol-süm, kolVsüm ’kalansuomu’ (kol ’kala’) | votj /s(em ’kuori; (kalan) suomu’ | syrj /s(em ’id.; raha’ | vogE s5(em, I s®am,
L s5(em, P s®am ’(kalan) suomu; (L myös) raha’ | ostjI
sam, E som, P sam ’suomu; kuori; raha’ (tähän
aiemmin yhdistetystä samJr sanasta ks. s. v. kamara).
Ganander 1787 NFL 3 84 (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 156 (+
syrj), Castrén 1849 Ostj 96 (+ ostj), Lindström Suomi 1852 88
(+ votj), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve), VW 2 1876 143–
44 (+ lp tVser vog), Anderson 1893 Wandl 82 (+ ka li), Paasonen 1903 s-laute 35 (+ md), Setälä 1912–14 FUFA 12 18 (sgr ~
samJr), Lehtisalo Vir 1945 421 (samJr mieluummin ~ sm
kamara jne.), E. Itkonen 1946 FUF 29 312, Hakulinen Vir
1950 109–11 (suomu, suomia ~ Suomi), FUV 1955 116 (ei
md), SKES 1969 1115–16 (+ ly va; ? sam; erikseen (todennäk.
kuitenkin samaa alkuperää) suomia ~ ka ly vi), FUV2 1977
129–30 (? md; sam ei tähän), UEW 1988 476 (?? sam), Sammallahti 1988 UrLang 549 (sgr).

192 (taiton koevedos)
suoni (Agr soonet mon.; yl.) ’Ader’, murt. myös
’jänne; (harv.) suoli; hermo; puun syy’, yhd. veri-,
vesisuoni, johd. suonekas, suonia (et. savmurt.) ’vetää suonta; peittyä seitin tapaisiin suoniin (et. muokattu maa)’ ~ ink s5oni ’suoni’, elos5oni ’valtimo’ |
ka suoni ’suoni, jänne; suoli; puun syy’, suonie
’peittyä seittiin (maa)’, suonistoa ’vetää suonta’ | ly
suo7n(i) ’suoni, jänne; suoli; puun syy’ | ve so7n
’suoni, jänne’ | va s5oni ’(veri)suoni’ | vi soon ’(veri, vesi)suoni; jänne; lihas; ura, uurre, varho’ | li s5uo7n
’suoni’
= lp suodnâ ’jänne, jännerihma; (In Ko Kld T
myös) suoni’ | md san ’suoni; jänne’ | tVser Vsün ’jänne’ | votj s(en id. | syrj s(en ’suoni; jänne’ | vogE t(5en, I
t®an, L t5(en, P t®an ’suoni, jänne; soittimen kieli’ | ostjI
lan, E ton, P lan, lon ’suoni, jänne’ | unk ín ’jänne’ ||
samJr tenC ’jänne, jännerihma’ | Jn t‰ıC ’jänne’ | T tana
id. | slk tVsen | Km ten | Kb tan | M ten ’suoni; jänne’
? < ieur *sHi-nu, vrt. mys sena-wa, ns Sehne
’jänne’, av hinu- ’side, kytkyt’. — Aiemmin esitetyt
vertailut ieur sanaan *sn5eπu-(e)r (tai »esi-ieur» *sen-,
vrt. esim. m-int sn®Favan ’jänne, hermo, lihas’, av sn®avar ’jänne, nuora’, kr neyuron, lat nervus ’hermo’)
ovat äänt. kannalta hylättäviä.
Moller 1756 Beskr 161 (sm ~ ruots saks), Lindahl & Öhrling
1780 LL 440 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 3 85a (+ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (+ tVser votj), Castrén 1844 EGS 158 (+
syrj), Castrén Suomi 1845 182 (+ ostj samJr), Castrén 1849
Ostj 99 (~ syrj ostj samJn slk), Diefenbach 1851 VWGoth 2
212 (~ germ), Boller 1855 SbAW 17 353 (+ unk), Ahlqvist
1856 WotGr 151 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (+ ve),
Ahlqvist 1861 MMdGr 170 (+ md), Europaeus 1868 Suomi 2:7
51 (+ vog; sgr ~ ieur turk), Budenz 1869 NyK 7 43 (+ li),
MUSz 1873–81 817, VW 1 1874 160, Halász 1893 NyK 23
270 (sgr ~ sam), Munkácsi 1901 ÁKE 367 (sgr < ir), Paasonen
1903 s-laute 19–20, Collinder 1934 IUS 70 (ural ~ ieur), FUV
1955 58, SKES 1969 1116–17 (+ ka ly; sgr ~ sam, vrt. ieur),
TESz 2 1970 208, MSzFE 1971 318, Joki 1973 SUST 151 316
(ural ~ ieur), FUV2 1977 75, Rédei 1986 ZIUS 41 (ural < esiarj
t. ieur *sen-), UEW 1988 441, Sammallahti 1988 UrLang 548
(sgr), Salminen Vir 1990 499 (myös sam), EWUng 1993 611,
Koivulehto 1995 Ginkgo 13 126–28 (< ieur *sHi-nu),
Koivulehto 1999 Poluilla 210.

suopa (Renv 1826; itämurt., osin hämmurt. LUus ja
ymp.) ’(pehmeä, kotitekoinen) saippua / (hausgemachte) Schmierseife’, yhd. mäntysuopa, rinn. soopa (As 1727) ’suopa (LounSm EPHäme Pohjanm
Kain PSm Verml); (kuv.) perätön puhe’ (sm > lpIn
soopa ’saippua’)
< nr vur såpa ’saippua’ (mn sápa, engl soap id.);
vanhempi laina samasta germ sanueesta on sm saippua, ks. tätä.

Renvall 1826 SSK 2 194 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 110,
SKES 1969 1117, LpIn 3 1989 158 (lpIn < sm).

suopea ks. suoda.
suopunki (JuslP, Renv 1826; Peräp Länsip ja ymp.
poronhoitoalueella) ’heittosilmukka, lasso / Lasso’
< lpN suoppân, E suoppenje, Lu suohpan, In
suoppajn ’suopunki’ (johd. v:stä N suop |pot (U Pi
Lu In Ko Kld) ’heittää’).
Qvigstad 1881 Beiträge 108 (sm ~ lp), Nielsen 1902 SUST 20
151 (sm < lp), SKES 1969 1117.

suora (WK 1701; yl.) ’gerade’, adv. suoraan, suorastaan, yhd. viivasuora, värisuora, suorasukainen,
johd. suoreta, suoria ’oikoa, oikaista; kammata; lähteä, mennä (tiehensä)’, suoristaa, suorittaa (Agr),
suoriutua, suortua (harv.), ks. erikseen suoro, suortuva ~ ink s5ora ’suora’ | ka suora ’suora, mutkaton,
selvä, rehellinen’, Vsuorittoa ’valmistaa, muokata; tasoittaa; varustaa, valmistella; suorittaa, hoitaa, toimittaa; pukea, vaatettaa’, Vsuoriutuo ’valmistautua,
varustautua; pukeutua’, Vsuorie ’sileä, tasainen;
valmis; selvä, mutkaton, rehellinen; suorasukainen,
röyhkeä’ | ly suored ’sileä, tasainen, kivetön (pelto,
tie); suora’, suo\rittada ’pukea’ | ve so\red ’sileä
(puu)’ | va (Tsv) s5or®a ’suoraan’ (< sm) | vi (Wied)
soora ’suoraan, oikein’, sooritada ’suorittaa’ (? <
sm) | ? li s5uortq, s5uo\rVstq ’kuoria (puu)’.
Germ alkuperää (*st5o-ra, jonka pohjana on st®a’seistä’) on pidetty mahdollisena. Vrt. sorea.
MUSz 1873–81 347 (~ unk sor ’rivi’, votj ostj), VW 1 1874
183–84 (~ sorea; vi soora, soorita-), Paasonen 1903 s-laute
110 (tuskin kuuluu yhteen unk jne. kanssa), Kettunen 1938
LivW 387 (sm ~ li), SKES 1969 1117–18 (+ ka ly ve; va vi lp
< sm), Koivulehto Vir 1979 284 (? < germ), Hofstra 1985
OsFiGerm 69 (? < germ), Häkkinen 1987 ES 293.

suoro (Jusl 1745; melko yl., ei EKarj Ink) ’isohkon
eläimen siitin / Penis eines größeren Tieres’ ~ ink
s5ora | ka Vsuoro, tVsuoro | ly Vsuor | ve Vsor, Vsoro | va
Vs5oro | vi soor (g. -a t. -u), viE tsoor id.
Todennäk. johd. a:sta suora; sanassa näyttäisi jo
varhain tapahtuneen ilm. affektiin perustuva muutos
s- > Vs- (ka ly ve va), ts- (viE).
Ganander 1787 NFL 3 86 (sm ~ viP), VW 1 1874 182, Wichmann 1911–12 FUF 11 286 (+ ka viE), Kettunen 1922 LVeHA
1 74 (+ ve), Kalima 1930 Suomi 5:10 200 (+ ly va), Lagercrantz 1939 LpWsch 763 (+ lpN murt. suoro ’sonnin siitin’),
SKES 1969 1118 (lp murt. < sm, vrt. suora).
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suortuva (Agr »henen soorttuans»; melko yl., ei
Länsip Verml Ink) ’(hius)kiehkura; pieni kimppu
pellavia, villaa, lankaa tms. / Locke; kleines
Bündel Flachs, Wolle, Garn o. ä.’ ~ kaP tVsuortu, E
(paik.) tVsuurtu, -o ’hiussuortuva; (pellava- t.
hamppu)kuitu’ | ? viP sõõre (g. sõõrde)
’pellavapivo’, rinn. sierme, suerme, sõeres, sõõrmes
id.
Viron sanan kuuluminen tähän on äänneasun
horjuvuuden vuoksi epävarmaa (vrt. lisäksi viE
sirdus
’pellavasormaus,
-pivo’).
Olettaen
alkumuotoa *s5ortu- on sanalle esitetty germ lainaalkuperää: germ *swar∞du-, vrt. ns Schwarte
’päänahka (hiuksineen); kamara’. Sana voinee yhtä
hyvin liittyä johd:na suora sanueeseen, vrt.
erityisesti v. suoria ’kammata’.

suostuttaa, houkutella; voimistaa’ | vi soostuda
’suostua’ (< sm; samoin sm > lpN suos |tot ’suostua’,
sm suostuttaa > lpN suostotit (Lu) ’mielistyttää,
suostuttaa itseensä’).
Johd. v:stä suoda (johtimena passiivinen -stu-),
samoin kuin s. v. suoda main. suopua ’suostua’. Aiemmin on arveltu, että kyseessä olisi alk. suosistua
(joka esiintyykin Martilla n. 1580) ja tämä
puolestaan olisi johdettu s:sta suosi ’suosio’.
Selitystä vastustaa v:n suostua esiintyminen
karjalassa (ja Agr:llakin) ja muutenkin laaja levikki,
kun taas suosi on satunnainen murteiden ja suosistua
vanhan kirjak:n muoto. Luultavampaa on, että suosi
on takaperoisjohd. v:stä suosia (ks. tätä) ja suosistua
puolestaan Martin suosi sanan pohjalta muodostama
uniikki johdos.

Kreutzwald & Neus 1854 MythLieder 32 (sm ~ vi), Genetz
1877 KL 16 (+ ka), Paasonen 1903 s-laute 42 (~ vi sõõrutada
’heruttaa’ sekä vastineita etäsukukiel.), SKES 1969 1118 (sm ~
ka vi), *Nikkilä 1992 Sprachraum 117–19 (< germ).

Wiklund 1896 SUST 10 202 (sm ~ lp), Ojansuu Vir 1907 159
(suostua < suosistua ♦ suosi), Hakulinen Vir 1927 222 (samoin), SKES 1969 1120 (sm ~ ka vi; suostua < suosistua).

suosia (Agr; laajalti murt.) ’vorziehen, begünstigen’,
johd. suosittaa, suositella, suositus, suosio, suosikki.
Varmaankin kontinuatiivijohd. v:stä suoda; samantapainen epäsäännöllinen johd. samasta verbistä
on va s5ovia ’toivoa’ | vi soovida ’toivoa, toivottaa’.
Johdinainesten poikkeuksellisuus johtunee siitä, että
yksitavuiseen verbivartaloon ei voida suoraan liittää
kontinuatiivista i-johdinta. Kantasanana on pidetty
s:a suosi (: suosin; Agr) ’suosio’, mutta tämä lienee
takaperoisjohdos.
—
Epäsäännöllinen
sikontinuatiivijohtimen tapainen aines esiintyy myös
johd:ssa talsia (s. v. tallustaa), vrt. lisäksi kursia ~
kuroa. Ks. myös suostua, suotta.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 294 (sm suoda, suostua, suotuisa
~ vi soovida, lp suottes; vrt. ieur), T. Itkonen Vir 1966 419 (v.
suo- + kausat. -ta + kontinuat. -i-), SKES 1969 1118–19 (s. v.
suosi; sm > ka vi; kantasana s. suosi < *s5ote mahd. ♦ suoda).

suosto (Peräp ja ymp.) ’pystyyn kuivunut, ei vielä
kelottunut mänty / abgestorbene Kiefer, die ihre Rinde noch nicht verloren hat’
< lpN suosto (U) ’puunrungon lahonnut sisus’,
Lu suosn5o (In Ko Kld) ’sisältä laho (Lu) t. pystyyn
kuivunut puu (In Ko Kld)’.
Äimä 1908 SUSA 25:1 40 (sm < lp), SKES 1969 1120.

suostua (Agr; laajalti murt.) ’myöntyä, hyväksyä /
einwilligen’, johd. suostuttaa, suostutella, suostumus, suostuvainen ~ ka suostuo ’leppyä; suostua; väsyä, uupua; kulua pehmeäksi, haurastua, taipua; kohentua, toipua, voimistua’, suossuttoa ’lepyttää;

suota ’hevosen kiima (Jusl 1745; laajalti länsimurt.
Kain, paik. Karj Savo); hevos-, lammas-, poro-, lapsilauma (Martinius 1689, Gan 1787 suodan emä
’tamma’; Länsip, paik. KPohjanm Peräp) / Brunst
der Pferde; Pferde-, Schaf-, Rentierherde; Kinderschar’, kiimatermit et. olosijaisia: suotassa, suotalla(an), suorassa, suorillaan, suolassa, suosillaan,
suovillaan, suvillaan (nämä usein sekoittuneet mm.
sanoihin suora, suoro, suosi(a), suvaita; yl. myös
itämurt.) ~ (sm >) ka suovillah, suovilleh ’kiimassa
(hevonen)’
< (k)germ *st5o∞da-, vrt. mys kys stuot ’hevoslauma’, ns Stute ’tamma’, mr st5oS ’tammalauma, jossa
on yksi tai useampia oriita, hevoslauma’, nr sto
’tamma’. — Hevosennimi suotti on eri alkuperää;
sen lainaoriginaali on mr s5ot ’noki’, mn sóte, Sóti
tummanharmaan (»noenvärisen») hevosen nimi.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 310–11 (s. v. kys stuot; sm <
germ), Setälä 1896 NyK 26 385 (sm ~ lp unk), Lehtisalo 1928
SUST 58 121 (+ samJr), Uotila Vir 1944 33–40 (+ syrj), FUV
1955 58 (sm ~ lp ? samJr), SKES 1969 1120–21 (sm > ka; vrt.
lp syrj unk; äänt. syistä epävarmoja vastineita), 1122 (hevosennimestä suotti), TESz 3 1976 657 (unk szalad ’juosta’ ~ sm lp
syrj samJr), FUV2 1977 75, MSzFE 1978 565–66, Koivulehto
Esit 1979 (< kgerm), Hofstra 1985 OsFiGerm 165, UEW 1988
28, Sivula 1989 Lintu 204–06 (< germ), Koivulehto 1993
LingU 29 31, EWUng 1995 1385.

suotaa (Eurén 1860; Satak PHäme EPohjanm) ’tihkua, vuotaa; päästää läpi (nestettä) / sickern,
lecken; (wasser)durchlässig sein’, johd. suodattaa,
suodatin (filtterin suomalaiseksi vastineeksi 1943).
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s:sta suo. Oletus on

ransk samedi) samaa alk. hepr alkuperää kuin
sapatti, ks. tätä).

Ojansuu 1920 Pn 214 (♦ suo), Hakulinen 1941 SKRK 1 258,
Hakulinen 1979 SKRK4 287 (samoin).

Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (ve < ven), Lönnrot 1880 SRS 2
604 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 165 (ka ve < ven), T. I.
Itkonen 1943 KV 22 52 (lpKo < ka < ven), Kalima 1952 SlS
166 (ka ly ve < ven), Vasmer 1958 REW 3 37 (ven sanasta),
Nirvi 1961 KV 41 116 (+ ink), SKES 1969 1122.

Arveltu johdokseksi
aivan epävarma.

suotta (Agr; yl.) ’turhaan, aiheetta; huvin vuoksi, piloillaan / vergebens, ohne Grund; zum Spaß’ ~ ink
s5otta | (sm >) vi koillmurt. soota ’turhaan, aiheetta’.
Kantana v.-vartalo suo- (ks. suoda), johon ilm.
on liittynyt partikkelinjohdin -tta (vrt. että, jotta);
merk:n kehitys ehkä ’mielellään’ > ’huvin vuoksi’ >
’turhaan’ (vrt. suottailla (JuslP, Renv 1826) ’tehdä
jtak huvin vuoksi, pilailla’); nykymerk:een on voinut
vaikuttaa
se,
että
partikkeli
näyttää
abessiivimuodolta (vrt. erityisesti konneksio syyttä
suotta). — Muita verbivartaloista johdettuja
partikkeleja näyttävät olevan ehkä (kieltoverbistä e-,
ks. e-1) ja saakka, saati (v:stä saada).
Wiedemann 1875 GrEhstn 295 (sm ~ vi; v.-vartalosta suo-),
Lönnrot 1880 SRS 2 603 (s:sta suosi ’suosio’), T. Itkonen Vir
1966 419 (v.-vartalosta suo- + partikkelinjohdin -tta), SKES
1969 1121–22 (? kantana suosi; ka vi < sm).

suotuisa ks. suoda.
suova (Ljungo 1601; laajalti murt.) ’heinäpieles,
(pyöreä) heinäkeko / Heuschober’ ~ ka suova ’pieles,
suova; pieleksen alusta; pieleksen suojaksi tehty
aitaus; yhteen pielekseen mahtuva heinämäärä’ | ly
suov((e) ’pieleksen pystypuu; pieleksen alusta’ | ve
sova ’pieleksen tukipuu; sankaväli pieleksessä’ | vi
murt. sova, soova ’pieleksen pohja; olut- tai mäskisammion pohjasäleikkö’ (sm > lpN murt. suovve
(Lu) ’heinäpieles, -suova’)
< ieur *st(h)®au- ’seistä’ v:n johdannaisista, voi
olla joko (k)baltt tai (k)germ laina, vrt. (baltt) liett
stõvas ’teline, pukki’, stovà ’paikka (jossa jk
seisoo)’, (germ *st5ow®a) ags st5ow ’paikka’, mn eldstó ’tulisija’.
Qvigstad 1881 Beiträge 109 (lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH 481
(sm ~ ve), Kettunen 1922 LVeHA 1 113 (samoin), Rapola Vir
1924 13–15 (+ ka vi), Kalima 1936 BL 203 (+ ly; ?? < baltt,
vrt. liett stógas ’katto’), SKES 1969 1122 (sm ~ ka ly ve vi; lp
< sm), Koivulehto Esit 1979 (< kgerm), Nuutinen Vir 1987 57–
59 (< baltt).

suovatta (Lönnr 1880; paik. PKarj; Eurén 1860 suovattu) ’lauantai / Samstag’ ~ ink s5ovvatta id. | ka
suovatta ’id.; aatto’ | ly suobat(t(e), suovat | ve
sobat ’lauantai’
< ven subbóta, mven subota ’lauantai’ (mbulg
sPobota id. < kkr sámbaton t. lat murt. sambata (vrt.

suoveri (LPetri 1644 »rackaille swågereilleni»; EKPohjanm KSm ja ymp.) ’lanko; (paik. myös) käly /
Schwager; Schwägerin’, suoverukset ’langokset;
(paik.) kälykset’, rinn. suokeri (Peräp Länsip,
paik. PPohjanm),
vuoveri
(: vuoverukset;
KaakkHäme ja ymp.), vookeri (: vookerukset; paik.
loun- ja hämmurt.) ’lanko (langokset)’
< nr svåger (mmr suoger) ’lanko’ < kas sw®ager
’lanko t. muu avioliiton kautta saatu sukulainen’, ns
Schwager ’lanko’.
Renvall 1826 SSK 2 195 (sm ? < ruots), Ahlqvist 1866 Suomi
2:6 95 (sm < ruots), Setälä 1910–11 FUF 10 50 (sm < mr),
Hellquist 1939 SEO 1130 (ruots sanasta), SKES 1969 1122–23.

suovero ’suksisauvan (alk. luinen) kärki l. kenkäin
(Gan 1787, JuslLis; osin PPohjanm Kain Peräp);
sompa (paik. KSm) / (urspr.) knöcherne Spitze des
Skistocks, Zwinge; Schneeteller’ ~ kaP (etup. run.)
suovero ’suksisauvan kärki; keihään varren ja terän
liitoskohta’.
Alkuperä tuntematon.
T. Itkonen 1957 Suksisan 115–16 (sm ~ ka; tuntematonta alkuperää), SKES 1969 1123.

supattaa ks. supista.
supi1 (SAchrenius 1766; laajalti murt., ei Verml Ink)
’perin juurin, aivan / ganz und gar, völlig’, et.
yhd:oissa ja sanaliitoissa kuten supisuomalainen,
supi suora, mutta myös itsenäisenä adv:na
’tykkänään; lopussa jne.’ ~ ink subi: kaik subi ’aivan
kaikki’ | ka supi ’tyynni, järjestään (kaikki supi);
aivan, täysin (supi suolatoi ’supi suolaton’)’ | vi
(murt. harv.) subiuus ’upouusi’, (Göseken 1660)
subi sant ’rutiköyhä’.
Todennäk. ainakin ositt. alkusointuun perustuva
vahventava partikkeli, vrt. putipuhdas (s. v puti2),
apposen auki (s. v. appo); myös yhteyttä s. v. suppea
esitettyyn sanueeseen on ajateltu (ilmaus kaikki supi
ehkä ’suppuun’ (»loppuun») tjs.).
Wiedemann 1875 GrEhstn 541 (sm ~ vi (vanh.)), Genetz 1890
Partikk 67 (vrt. suppea), 182 (sm ~ ink ka), Sadeniemi 1951
FFC 139 118 (itsenäisestä sanasta), SKES 1969 1123, Alvre
1982 SFU 18 22 (itsenäinen ksm partikkeli).
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supi2 (Lönnr 1880 supiohto) ’pesukarhu, Procyon
lotor / Waschbär’, supikoira ’eräs koiraeläin, Nyctereutes procyonoides’
< ruots sjubb ’pesukarhu’ < P-Amerikan intiaanikielistä (algonkin) ausup, asban jne. ’pesukarhu’.
SAOB 25 1969 S 2822 (ruots < intiaanikiel.).

supiainen (PKarj, paik. Kain) ’päästäinen / Spitzmaus’, rinn. supihiiri (paik. PKarj) id. ~ ka tVsupi,
tVsupihiiri | ly tVsubi-, tVsubuh‰ı\r | ve tVsubih‰ı\r id.
Kantana mahd. sama ’suippo’-merkityksinen sana supi kuin kengännimessä supikas (rinn. supi), ks.
tätä.
Tunkelo 1946 VeKÄH 306 (sm ~ ka ly ve), SKES 1969 1123
(vrt. supikas), T. Itkonen Vir 1983 212.

supikas (tav. mon. supikkaat; LönnrLis 1886; KarjKann PKarj, osin LaatKarj Savo) ’yksipohjaiset
(usein pystykärkiset) kengät, pieksut; töppöset / Lederschuhe od. -stiefel mit einfacher Sohle (und hochgebogener Spitze); Pantoffeln’, rinn. supit (PKarj)
id., supokkaat (paik. Savo) ’id.; lasten tossut’ ~ ka
tVsupi ’lapikas’ | ly tVsubi ’pitkävartinen, anturallinen
pieksusaapas’.
Voivat kuulua suppea sanueeseen. Mallia on
voitu ottaa muista kengännimistä kuten lapikas,
upokas, ks. näitä.
Kalima 1915 OLR 242 (ven Vcupakí ’huopakengät’ ? < sm), Turunen 1946 SUST 89 200 (sm ~ ka ly), SKES 1969 1123.

supista (Gan 1787; et. I- ja PSm) ’kuiskailla / flüstern, murmeln’, supattaa id., supina ~ ka supettoa
’supattaa, sopottaa, kuiskutella; porista, kiehua
hiljaa; tihuuttaa’ | ly tVsupettada ’kiehua hiljaa’ | ve
Vsupitada, Vsuputada ’supattaa, kuiskailla’.
Onomat. sanoja, vrt. sipistä, säpistä (s. v. säpiä),
sopottaa.
Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (ve ~ sm sopottaa), Anderson 1893
Wandl 87 (supista ~ sipistä, sopottaa), Tunkelo 1946 VeKÄH
232 (sm supattaa ~ ka ve), SKES 1969 1123–24 (+ ly; onomat.).

supliikki ’puhetaito, -lahja (Lönnr 1880; laajalti et.
länsimurt.); (alk.) anomuskirjelmä, hakemus (As
1709 supplikein) / Rhetorik, Rednergabe; (urspr.)
Supplik’
< vur supplik ’anomuskirjelmä’ < ransk
supplique id., vrt. lat supplicare ’pyytää, anoa’.
Forsman Valvoja 1891 10 (merk:ssä mahd. sanan suu vaikutusta), W. Streng 1911 Sivistyssanoja 26 (<< lat sub-plicare ’pai-

nautua alas’ > ’rukoilla’), Renkonen 1954 Avainsanoja 55,
SKES 1969 1124 (sm < nr < ransk).

suppea (Gan 1787; eri tahoilla etup. itämurt.)
’ahdas, kapea / eng, schmal; begrenzt; knapp, kurz’,
supakka (paik. Laat- ja PKarj) id., supistaa (Gan;
melko yl.), supistua, supistus; supeta (: suppenee;
paik. murt.) ’supistua’, suppilo (Flor 1683), ks.
erikseen suppu1 ~ ka (harv.) suppie ’suppea, ahdas’
? = lpN Vcop |pe ’vällyjen alapäässä jalkoja varten
oleva pussi’ (vastaisi kantasanaa suppa, josta sm:ssa
joitakin hajanaisia murretietoja), Lu tjuhppa (E U In
Ko Kld T) ’huippu, kärki (Lu); naisen lakki (E U);
vällyjen jalkapussi; säkin t. nuotan perä jne. (In Ko
Kld T)’ | votj /supeg ’ahdas, kapea; laiha, kuiva’ | syrj
/sop{id ’ahdas, tiivis’ | unk szupojkó ’suippo, jyrkästi
kapeneva;
kutistunut, pieni, kuiva’. Sana
vaikuttaa äänt. motivoidulta. Vrt. myös suippo.
MUSz 1873–81 317 (sm ~ unk), Wiklund 1896 SUST 10 273
(sm suppu ~ lpN Vcoppe), Paasonen 1903 s-laute 104 (+ votj
syrj), Äimä 1930 Suomi 5:10 408 (+ ka), SKES 1969 1124
(suppa, suppea ~ ka lp; vrt. myös votj syrj unk, jotka voivat olla erillisiä deskr. sanoja), MSzFE 1978 601, UEW 1988 44,
EWUng 1995 1460–61 (unk ? ~ sm lp votj syrj).

suppo (Eurén 1860; PPohjanm Peräp Länsip ja
ymp.) ’jääsohjo, hyhmä / Eismatsch’, suppu (Jusl
1745; paik. PSm, Kymenl LSatak) id., yhd. suppo-,
suppujää; tähän mahd. myös suppu (E- ja KaakkHäme) ’silppu, karjan ape’ ~ vi murt. supp (g. supa, supu) ’lumi- t. jääsohjo’.
Mahd. deskr. alkuperää; vrt. myös soppa (melko
laajalti häm- ja savmurt. Pohjanm) ’(tiellä oleva)
lumisohjo; lika, kura’.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 292 (sm < germ, vrt. soppa),
Weske 1890 SFKO 80 (sm ~ vi sekä ven murt. Vsup ’sohjo’),
Kalima 1915 OLR 248 (ven < ka, vrt. sm), SKES 1969 1125
(sm ~ vi, mahd. samaa alkuperää kuin suppea jne.).

suppu1 (JuslP, Gan 1787; laajalti murt.): (siivet,
suu, kukinto) supussa ’zusammengefaltet (Flügel),
gespitzt (Lippen), geschlossen (Blüte)’, s:n suppu
merk. murt. myös ’(verholehtien peittämä) suomuuraimen raakile (JuslP); kukkasilmu, nuppu; rysän t.
merran perä’, johd. supukka (paik. murt.) ’pieni suu;
nurkka, kolkka (vrt. sopukka s. v. soppi)’ ~ ink
suppu ’pähkinän t. muuraimen suojuslehti; kukan
nuppu’, Vsuppu ’merran nielu’ | ka suppu ’muuraimen
raakile’, tVsuppu ’soppi, nurkka, kolkka; tienoo, seutu; taho’ | ly tVsuppu ’id.; rysän suippo pää, nuotan
perä’ | ve tVsup (g. tVsupun) ’nuotan perä; nurkka,
soppi’ | va Vsuppu ’muuraimen raakile’.
Samaa sanuetta kuin suppea, ks. tätä.
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Setälä 1890–91 ÄH 238 (sm ~ ka), Kalima 1915 OLR 248 (ka
ly > ven Vcúpa ’nuotan perä’), Kettunen 1922 LVeHA 1 71 (sm
~ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH 305 (sm ~ ka ly ve), SKES 1969
1125 (+ va). Lisää kirjallisuutta s. v. suppea.

suppu2 ’ape’ ks. suppo.
surina (paik. KarjKann Ink) ’lanko / Schwager’
< ven Vsúrin id.; ven myös > ly Vsurin ’lanko’.
Kujola 1944 LyS 410 (ly < ven), SKES 1969 1126 (sm ly <
ven), Plöger 1977 RLDial 326, Hahmo 1994 Grundlexem 274–
75.

surista (Kal; eri tahoilla murt.) ’brummen, schnurren’, suristaa, surina, surahtaa (Gan 1787), surauttaa ~ ka Vsurissa ’kohista, ropista, porista, surista’,
Vsurahtoakseh ’livetä, luiskahtaa; livahtaa, lennähtää,
viuhahtaa;
surahtaa,
rapsahtaa;
ryöpsähtää,
läiskähtää; torkahtaa’, Vsurahuttoa | ly tVsur{iVsta ’liristä,
lorista’ | ve Vsur(eita ’id.; helistä (kulkuset)’ | va (Tsv)
Vsurahta- ’torkahtaa’ | vi suriseda ’surista, hyristä’ | li
tVsuCrrq ’virtsata’, tVsur‰ıntƒq ’id., lorista’.
Onomat. sanoja.
Tunkelo 1946 VeKÄH 232 (ka ~ ve vi), SKES 1969 1126 (+
sm ly va li).

surkastua ks. surra.
surku (1683; LounSm Häme, paik. Laat- ja PKarj
Savo KPohjanm Peräp) ’sääli / Mitleid, Bedauern’,
rinn. surko (EPohjanm KSm KaakkHäme ja ymp.)
id.; surkutella (Agr) ’sääliä’, surkea (Agr; yl.) ’kurja,
onneton’, surkeus ~ (sm >) ka surkie ’surullinen,
surkea, huono (olo); sääli, surku’, surkevus ’surullisuus, suru’, surkutella ’surkutella, valitella’ (sm surkea > lpN sur |gâd (Lu In) ’surkea, valitettava, surullinen’, sm surkutella > lpN surgutâllât (In)
’surkutella, sääliä’)
< germ *surg5o, vrt. mn mr nr sorg ’suru, huoli’,
ns Sorge ’id., huolenpito’. — Kyseessä voinee olla
myös omap. sanue, jolla on yhtymäkohtia s. v. surra
mainittuihin sanoihin suru ja surkastua.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 198 (sm suru, surkea ~ germ),
Lindström 1859 KeltGerm 66 (sm < germ), Thomsen 1869 GSI
150 (sm lp < germ; suhde surra v:iin ongelmallinen), Setälä
1912–13 FUF 13 453 (< germ), E. Itkonen 1960 LpChr 172 (lp
sur |gâd < sm), SKES 1969 1126–27 (sm (> ka) ilm. < germ),
Nikkilä 1998 FFL 21 87 (surkea ~ suru).

surma (Agr; yl.) ’Tod’, johd. surmata ’tappaa’, surmaaja ~ ink surma ’kuolema; murhaaja’, surmata
’tappaa; kadottaa, hukata’ | ka surma ’kuolema’, sur-

mata ’tappaa, surmata’ | ly ve surm (g. -an) ’kuolema’ | va surma id. | vi surm (g. -a) id., surmata ’tappaa, surmata’ | li surm (< vi) ’kuolema’ (sm > lpN
sor |bme (Lu In Ko Kld T) ’surma, väkivaltainen kuolema’)
= vogP sorqm ’kuolema’, sorqm pat- ’kuolla’
(pat- ’pudota, joutua’) | ostjI s3orqm, E P s3arqm ’kuolema’ (josta ilm. > syrj vanh. surym ’kuolema’); vrt.
myös ostjI surqm ’kuollut, vainaja’. Ikivanha johdos
v:stä surra, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 87 (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 95 (+
ostj), Lindström Suomi 1852 88 (+ vog), Ahlqvist 1856 WotGr
153 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), Ahlqvist 1871
KO 203 (surma ♦ surra), VW 1 1874 189 (+ li lp), Qvigstad
1881 Beiträge 107 (sm ~ lp), Paasonen 1903 s-laute 135 (~ lp
vog ostj), Wichmann 1903–04 FUF 3 107 (+ syrj), Paasonen
1903–04 FUF 3 117 (syrj voi olla myös < ostj), Setälä 1904–05
FUF 4 91 (+ ka; li < vi), FUV 1955 116, E. Itkonen 1960
LpChr 168 (lp < sm), SKES 1969 1127 (+ ly; syrj < ostj t. ka
ve), FUV2 1977 130, DEWOS 1984 1367, UEW 1988 489–90.

surra (Agr; melko yl.) ’trauern’, murt. myös ’puutua, väsyä (jäsen); kuivua pieneksi, surkastua; kuolla’, johd. suru, surullinen (molemmat Agr), suruton,
surettaa, sureksia, ks. erikseen surma ~ ink surra
’surra; kuolla’, suru ’suru’ | ka surra ’huolehtia, olla
huolissaan, murehtia’, suru ’suru, huoli’, surehtie
’huolehtia, murehtia’, vrt. myös surtuo ’alkaa sureksia; uupua, nääntyä, laihtua; köyhtyä’, survehtuo
’uupua, nääntyä, laihtua; torkahtaa; köyhtyä’ | ly surematoi7ne ’surua, huolta aiheuttamaton’ | ve surduda
’väsyä; sammua (hiillos)’ | va surra ’kuolla; puutua’
| vi surra ’kuolla; puutua, turtua, kangistua (jäsen)’ |
li (SjW) surimi ’kuolema’ (< vi) (sm > lpLu surrat
(Pi) ’kärsiä’, lpN murt. surro ’suru’, In soro id.,
suurra∞d ’surra’; lpIn voisi olla myös sm sanan äännevastine; merkitys ja levikki viittaavat kuitenkin
lainaan)
= ostjI sur-, sural-, E surat- ’kuolla’. — Sm-ka
merk. ’murehtia’ voi osittain olla s. v. surku main.
germ sanojen vaikutusta. Sanueiden suhde ei ole kaikilta osin selvä: et. johd. surkastua tuntuu merkityksensä puolesta kuuluvan surra sanueeseen, vaikka
sen muoto (jos koko surka- lasketaan vartaloon) viittaa ennemmin germ taholle.
Moller 1756 Beskr 161 (sm vi ~ germ, vrt. surku), Lönnrot
1854 Enare 251, 252 (sm ~ lpIn), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+
va), Thomsen 1869 GSI 150 (vrt. surku; kahden sanan sekoittuminen), Paasonen 1903 s-laute 135 (sm vi, vrt. surma), Setälä
1904–05 FUF 4 91 (surra ~ va vi, ostjE surat- sekä »k-, t-, mjohdoksia» surkea, ka ve surtuo, surma), SKES 1969 1128 (+
ly; li < vi; lp < sm), UEW 1988 489. Lisää kirjallisuutta s. v.
surma.
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SKES 1969 1128 (sm < nr).

1969 1128–29 (+ ly; ~ tVser ? unk), 1149 (sm syrväistä ~ ka;
liittyvät survoa v:iin), TESz 3 1976 805, FUV2 1977 130,
MSzFE 1978 602, UEW 1988 491, EWUng 1995 1491, Koponen 1998 SUST 230 73 (survoa alk. samaa pesyettä kuin suru
’siru’ ja surma ja surkea).

suru1 ks. surra.

sus (siunatkoon!) ks. jesta.

suru2 (osin Satak EPohjanm Karj ja savmurt.)
’muru, hiukkanen / Splitter, Stückchen’, et. »ei luun
surua» ’ei hiukkaakaan, ei jälkeäkään’, rinn. suro
(paik. hämmurt.), surema (Gan 1787 »ej luun
suremata»), surma (»ei luun surmaa»; PKarj ja
ymp., paik. Pohjanm PSm) id. ~ ka surma: ei luun
surmoa ’ei mitään, ei jälkeäkään’ | va surma id.: ep
tüja l5u surm®a ’ei tiedä »luun surmaa»’.
Todennäk. alkuperäisessä merk:ssä ’hiukkanen,
muru’ kontam. sanoista siru ja muru; epäselvä on
sanojen surra ja surma vaikutus, jota lienee ainakin
sanan ka ja va muodoissa. Vrt. myös survoa.

susi (Agr; laajalti murt.) ’Wolf’, merk. myös ’epäonnistunut, viallinen työ (yl.)’, yhd. leipäsusi ’vihkimätön puoliso’, susipari: elää s:na ’vihkimättömänä’,
sudenkorento (ks. korento), johd. susikko (savmurt.,
paik. hämmurt. PSm) ’puomitukkeja kiinnittävä vitsalenkki, puomisolmu’, sutto (paik. KPPohjanm
Peräp Länsip) ’harmahtava hevonen, hiirakko’ ~ ink
susi (g. suen) ’susi’ | ka (saduissa, runoissa, arvoituksissa) susi (ilm. < sm) id. | va susi id. | vi (murt. ja
vanh. kiel.) susi (g. soe) ’susi; paha, ilkeä ihminen’,
soend ’ihmissusi, sudeksi loihdittu ihminen’ | li
suC iVz, suC Vz (mon. sud5ud) ’susi’ (sm susi > nr murt.
Sm susse ’veijari, ilveilijä’).
Sanalle on ehdotettu hyvin vanhaa ieur
alkuperää: mksm *susi (< */su/ci < */su7n/ci < */sunti <
vksm */sunte) < (esigerm t. esibaltt) *Dkwuöntó-, vrt. latv
suntene ’iso koira’ (samasta alkumuodosta > germ
*xunda > mn hundr, mys hunt, saks ruots hund
’koira’ jne.; ks. huntti).

surrata (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’surista, pöristä / brummen, schnurren’
< nr surra ’surista’.

SKES 1969 1128 (mahd. johd:ia v:stä surra).

surviainen (Jusl 1745; paik. murt.) ’ruskea päivänkorento, Ephemera / Eintagsfliege’, murt. (laajalti
häm- ja itämurt.) ’parvessa tanssiva hyttynen, surviaissääski’, survo(j)ainen (JuslLis) id., surviaissääski
’Chironomus’ ~ ka survojaine, surviaine ’surviaissääski; päivänkorento’ | vi surusääsk ’surviaissääski’.
Johd. v:stä survoa; v:llä on viitattu sääskien parveillessa niiden ylös ja alas suuntautuvaan
tanssivaan liikkeeseen, joka muistuttaa esim. pyykin
»survomista» pesukartulla.
SKES 1969 1129 (s. v. survoa; sm ~ ka).

survoa (Agr; yl.) ’(zer)stampfen, (zer)stoßen’, johd.
survin, survoin (Schr 1637), survaista, survos, ks.
erikseen surviainen ~ ink survoa ’survoa’ | ka survuo
’survoa, murskata, jauhaa, hienontaa; sotkea, painella (pyykkiä); rusentaa; tupata, tunkea; lennellä ylös
alas, tanssia (sääsket)’ | ly survoda | ve surda (prs.
survon) | va survoa ’survoa’ | vi suruda ’painaa, puristaa, likistää; lennellä, parveilla (sääsket)’, surve
’paine, paino, puristus, painostus’ | li suCrrq (prs. sur5ub) ’survoa (rikki), rusentaa, murentaa, rouhia’
= tVserL Vsäqrem, I Vsurem ’survoa, sotkea, kurikoida
pyykkiä; pistää, tökätä’ | unk szúr ’pistää’.
Ganander 1787 NFL 3 89 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 153
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), VW 1 1874 187 (+
li tVser unk), Genetz 1877 KL 15 (~ ka sürvätä ’survaista’), Setälä 1902–03 FUF 2 251 (sm ~ tVser unk), Paasonen 1903 s-laute 135–36, Saareste 1924 LVEM 230 (+ ka survuo), SKES

Fischer 1747 VocSib 126 (sm ~ vog zschesch (t/s5et/s), /s5e/s ’susi’), Ganander 1787 NFL 3 89 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
153 (+ va), Wiedemann 1859 MélR 3 690 (+ li), Munkácsi
1893 NyK 23 120 (~ votj /sö/s ’peto’, vog), Setälä 1902–03 FUF
2 260 (~ votj vog), Nirvi 1944 Sanankieltoja 105–09 (+ ink),
Wessman 1956–57 FmS 17–18 153 (sm > nr murt. Sm), SKES
1969 1129–30 (ims; ka ilm. < sm), Koivulehto 1983 SUSA 78
118–19 (< ieur), Katz 1988 SFU 24 90 (toisin: ims ~ vog),
Häkkinen 1990 MST 237–38 (< ieur), Koivulehto 1993 LingU
29 21–22, 25 (esigerm t. esibaltt), Sammallahti 1999 Poluilla 79
(lpN Vs5uvon (E Lu In) ’(hyvä) koira’ erikseen < ieur).

sutata1 (LPetri 1644; LounSm, paik. muualla) ’liata,
sotkea, töhriä / beschmutzen, besudeln, (be)schmieren’, murt. myös ’pestä, hangata, pyyhkiä (paik. itämurt. KPohjanm); survoa (esim. marjoja; paik.
LounSm)’, johd. sutaista ’pyyhkäistä; tehdä nopeasti
ja huolimattomasti’, suttaantua, suttautua ’likaantua,
sottaantua; (uud., leik.) järjestyä, selvitä, sujua’,
sutari (Gan 1787; murt. harv.) ’(huono) maalari’
< nr sudda ’tahrata, töhertää, maalata huonosti;
pyyhkiä pois; kulkea hitaasti, vetelehtiä; puuhata,
touhuta’, suddare ’tuhertaja, töhertäjä’, vaikkakin
mukana on ilm. myös omap. deskr. aineistoa. —
Tähän myös sm suttu (eri murt. mm.) ’sotku; lapsille
tehty pullaseos; lehmille jauhoista ym. valmistettu
haude
(Gan);
(peruna)sose,
muhennos,
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(puolukka)survos’, suttuinen < nr sudd ’töherrys,
tuherrus, suttu’. — Samaa germ alkuperää on myös
suti1 (ks. tätä), sutia.
Ihre 1769 Gloss 2 819 (sutia ~ ruots sudda), Renvall 1826 SSK
2 197 (suti < ruots sudd), Wessman 1936 FmS 4 43 (+ sutata),
SKES 1969 1130–31 (s. v. sutata1: sm ? > vi sudida ’sutia;
hutiloida’), EEW 1982–83 2891–92 (vi ositt. < sm < nr, ositt.
omap.: sudida ♦ sudi).

sutata2 (eri tahoilla murt.), joskus sudata ’nuohota,
puhdistaa savupiippua / den Schornstein fegen’,
sutari (melko laajalti länsimurt.), suttari (PKarj)
’nuohooja’
< nr sota ’nuohota’, sotare ’nuohooja’, johd. sanasta sot ’noki’.
SKES 1969 1131 (sm < nr).

suti1 (VR 1644; laajalti et. länsimurt.), sutti (Kaakkja PSm) ’pensseli, maalaus- t. pesutuppo, huosiain;
vitsa, hosa / Pinsel, Ballen zum Auftragen von Farbe
od. zum Reinigen, Schrubber; Wedel’, paik. murt.
myös ’riepututti’, sutia (Jusl 1745) ’sivellä, maalata
(siveltimellä), pyyhkiä, ripsua (luudalla); tehdä
nopeasti t. huolimattomasti’ ~ (ainakin ositt. >) ink
sutti ’pensseli’ | ka sutie ’tehdä rivakasti, viuhtoa’,
sutittoa id. | vi sudi ’sivellin, suti’, sudida ’sutia,
hutkia, hutiloida’
< nr sudd ’suti, tuppo; riepututti’, sudda ’tahrata,
tuhria, töhriä; kulkea hitaasti; touhuta’. Samaa alkuperää kuin sutata1, ks. tätä. Vrt. sotta1.
Kirjallisuus ks. sutata1.

suti2, suti-suti (Lönnr 1880; harv.), sut-sut (Karj ja
ymp.) ’tuskin, nipin napin, juuri ja juuri / kaum, mit
Mühe, gerade eben’, syt (Ink) ’juuri ja juuri’
< ven Vcutƒ (-Vcutƒ ) ’tuskin, töin tuskin, vaivoin; hieman, vähän’. — Erillisiä lainoja ven:stä ovat ink tVsut
’vaivoin’, tVsüt ’vähän’, ka tVsut ’tuskin, töin tuskin,
melkein, vähällä että’ ja ly tVsutƒ, tVsütƒ ’hiukan;
vähällä, melkein’.
Lönnrot 1880 SRS 2 609 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 448 (ly
< ven), SKES 1969 1131 (+ ka ly), Nirvi 1971 InkS 603 (ink <
ven).

sutia ’tuomita’ ks. suutia.
sutjakka (I- ja PSm) ’pitkä, notkea, hoikka (esim.
ihminen, vitsa); näppärä, kätevä; hyvä, pystyvä,
kevyt ja mukava (työväline) / rank, geschmeidig,
schlank (z. B. Mensch, Rute); geschickt, gewandt;
gut, effektiv, leicht, handlich (Werkzeug)’,

laiskansutjakka ’laiskahko’, sutjake (paik. savmurt.)
’pitkä ja kapea, (liian) laiha’, myös sotjakka (laajalti
itämurt.) ’hoikka, pitkä ja solakka, notkea’ ~ ka
sotjakka, -o ’sorea, solakka, riuska’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen liittyvät ilm.
myös sutja (paik. itämurt.) ’lehdes- t. havuluuta,
hosa; sukkela, vilkas; (Eurén 1860) veltto ihminen,
retkale, suunpieksijä’ sekä sutjata ’hangata; pestä
luudalla; vetelehtiä; tuhlata, kuluttaa’.
SKES 1969 1085 (s. v. sotjakka).

sutki (laajalti murt.) ’kiero, viekas ihminen, veijari,
(hevos)varas, huijari, petturi, irtolainen / hinterhältige, verschlagene Person, Schelm, (Pferde)dieb, Roßtäuscher, Betrüger, Landstreicher’, murt. myös ’liukaskielinen; vilkas, iloinen; kätevä, nokkela’, sutka
(Lönnr 1880; paik. itämurt. ja ymp.) ’kiero, ovela;
nokkela, näppärä’, sutkaus ’leikkipuhe, letkaus’
< ven Vsútka ’leikki(puhe), leikinlasku, pila,
sutkaus; hupailu’. Sm sanan merk:een on voinut
vaikuttaa deskr. v. sutkata (paik. murt.) ’tehdä
nopeasti’, sutkia (JuslP, Gan 1787) ’liikkua
nopeasti’ ~ (sm ? >) ka sutkata ’tehdä jtak nopeasti’,
joihin vertaa hutkia, pötkiä. — Erillisiä lainoja
ven:stä ovat ink s5utka ’leikkipuhe’, s5utkia ’laskea
leikkiä’, ka Vsuutka ’pila(puhe), leikinlasku, leikki’,
Vsuutkie ’laskea leikkiä, pilailla; (myt.) pilata’, ly Vs5utk
(g. -an) ’leikinlasku, pila’, ve Vsutk (mon. -ad) ’pila,
leikinlasku’ ja va (Tsv) Vs5utk (g. Vs5udga) id., Vs5utkia
’laskea leikkiä’.
Mikkola 1894 SUST 8 178 (ka < ven), Ojansuu 1918 KAÄH
157 (sm sanansutkaus < ven), Kujola 1944 LyS 411 (ly < ven),
Kalima 1952 SlS 54, 168 (ka ly < ven; ~ (sanan)sutkaus),
Hakulinen 1968 SKRK3 290 (sutkaus ♦ murt. sutka ’pila,
kepponen’ < ven), SKES 1969 1131–32 (+ ve va), Nirvi 1971
InkS 555 (ink < ven), Plöger 1973 RL 192.

suttaantua ks. sutata1.
suttu, suttuinen ks. sutata1.
suu (Agr; yl.) ’Mund, Maul; Mündung, Öffnung’,
yhd. suulaki, -pieli, -pala, -paltti, johd. suulas, suudella (Jusl 1745), suudelma (Lönnr 1836), suude
(mon. suuteet; As 1729) ’syömättä jäänyt ruoka t. rehu, ladon pohjalle jääneet heinät (itämurt. KaakkHäme Pohjanm; myös sekund. suute); nuotan osa
(tav. nuotanperän suu; paik. savmurt.)’, suupua
(Jusl) ’tukkeutua, kasvaa umpeen (esim. oja; osin
Häme); uupua, nääntyä (paik. Savo)’, suupauta (Gan
1787;
paik.
PPohjanm),
suupeuta
(paik.
KPPohjanm) ’kyllästyä (ruokaan)’, suutaa (paik.
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EPohjanm) ’hyljeksiä ruokaa, jättää syömättä (tav.
eläin)’ (vrt. suutia2), ks. erikseen suistaa, suitset,
suukko ~ ink s5u ’suu’ | ka suu, suulas, suulastoa
’suudella’, suuvella (myt.) ’pilata vars. kehumalla,
kiittämällä t. katsoa pahalla silmällä; suudella’, suuve ’heinät ja oljet, jotka jäävät eläimiltä syömättä’ |
ly s5u ’(ihmisen, eläimen, kuopan, uunin) suu’ | ve su,
s5u ’suu’ | va s5u ’id.; etuosa’ | vi suu ’suu; aukko’ | li
s5u ’suu (myös uunin, säkin, joen); kita, aukko’
= lpE tjuvve (R) ’ruokatorvi; ääni, koiran
haukunta (murt.); kurkku; joen uoma’ (LÖ), (tähän
ehkä myös N Vcoddâ (Pi Lu In Ko Kld T) ’kurkku,
nielu, ruokatorvi’) | tVser Vsu: im-Vsu, imäq-Vsu
’neulansilmä’ | ? votj /su-: /suez kwa/sme ’häntä
janottaa (»suunsa kuivuu»)’, /su-ka/s ’kalja’ | ? syrj
/su-k(e/s ’kalja; juoma’, /s. ko/sm{in{i ’janottaa (ko/sm{in{i
’kuivua’)’ | vogI L P sunt ’(joen, tynnyrin) suu;
suuaukko; kynnys’, P s5up ’suu’ | unk száj, (vanh.)
szá ’suu (myös astian, säkin)’, szád ’(esim. luolan,
padan, tynnyrin) suu, -aukko; tapinreikä’ || ? samJr
/so ’ruokatorvi; (esim. pullon) kaula; (joen) suu’ | Jn
s5u, s5o, so ’kurkku’ | slk (johd.) suolj, sói, soi
’kurkku, kaula; ääni; joen suu’ | Km soj (johd.)
’kaula, kurkku’.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk »say, vel zay potius»), Rudbeck
1717 Spec 78 (~ unk zay), Ganander 1787 NFL 3 89a (+ vi),
Sjögren 1849 MélR 1 187 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), Hunfalvy 1859 MNyszet 4 398 (+ vog s5op), Budenz 1867 NyK 6 421 (+ lpR N
tVser), Hunfalvy 1873 NyK 10 187–88 (mm. sm suute ~ vog
sunt), MUSz 1873–81 266 (+ votj), O. Donner 1881 SamFUgr
250 (ural), Budenz 1884 NyK 18 281 (suudella ~ ka Vsuudele-),
Halász 1893 NyK 23 271 (+ sam), Munkácsi 1901 ÁKE 552–
54 (+ syrj; vertailua Kaukasian kieliin), Paasonen 1903 s-laute
99 (syrj), Paasonen 1917 Beiträge 212–13 (ural), E. Itkonen
1946 FUF 29 286 (epävarmaa, kuuluvatko lpN Vcoddâ ja E tjuvve yhteen), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 50 (? votj), Toivonen
SbFAW 1949 178 (? lpE ? sam), FUV 1955 58 (? lp ? votj ?
sam), SKES 1969 1132–34 (+ ly; ural; ? syrj; tähän mahd. lpN
Vcoddâ), TESz 3 1976 647 (ural; lpE votj syrj ei mainittu),
MSzFE 1978 560–61 (ural; ? lpN ? votj ? syrj), Sammallahti
1979 FUF 43 36 (? ural), Janhunen 1981 SUSA 77:9 44,
Häkkinen 1987 ES 294 (ural), UEW 1988 492–93 (ural; ? votj
? syrj), Sammallahti 1988 UrLang 540 (? lp Vcovvâ), EWUng
1995 1381 (? votj ? syrj).

suude ’kiristyskiila’ ks. suutaa1.
suudella ks. suu.
suukko ’suu (lastenk.; Häme, osin VarsSm itämurt.); suudelma (Lönnr 1880; melko yl.) / Mund
(Kinderspr.); Kuß’, murt. (PSm) myös ’suulas (Jusl
1745), puhelias, rivosuinen’, suukotella, murt. myös

suukku, suukki, suukka ’suu; suudelma’ ~ ink s5ukkoi
’suu’.
Demin.-johd:ia s:sta suu. — Edellisten affektipitoisia variantteja ovat sukku ’suudelma (paik. LounSm); suu (lastenk.; paik. KPohjanm)’, kaE tVsukka
(Tver) ’suu’, ve tƒ/suk ’suudelma’, (lastenk.) tVsukta
’suudella’, viE (lastenk.) tsuko ’suu’, ? tsiuku ’suudelma’. — Näitä muistuttavia onomat. sanoja on
muissakin kielissä, esim. lpN cuw |ket ’maiskuttaa
suuta’ ja unk csók ’suudelma’, csókol ’suudella’.
MUSz 1873–81 372 (suukko demin. ♦ suu; vrt. lat os ’suu’ ~
osculum ’pieni suu; suudelma’), VW 1 1874 157 (s. v. suu:
suukko ’suulas’, -nen), 158 (s. v. suudella: suukostella ~ mm.
unk csók), Qvigstad 1881 Beiträge 110 (sm suu ~ lp cumma
’suukko’), Genetz 1896 ETV 25 (suukko, -u ~ lp cuw |ket), Setälä 1906–08 FUF 6 68 (? ~ vi lastenk. tsiuku; ~ lp cuw|ket, votj
syrj, unk csók), Wichmann 1911–12 FUF 11 195 (~ ka), Hakulinen 1941 SKRK 1 136 (johd.), SKES 1969 1134–35 (demin.johd. s:sta suu; ka ve vi (variantteja); lp unk onomat.).

suuli (Satak, osin VarsSm) ’lato, (laudoista tehty)
heinä- t. rehusuoja, viljamakasiini, puimala, (esim.
työkalu- t. vene)vaja / Scheune, Verschlag für Heu
od. Futter, Getreidespeicher, Schuppen (z. B. für
Werkzeug, Boote)’
< nr skjul ’katos, suoja, suojus, vaja’.
E. Hummelstedt 1938 FmS 5 245 (sm < ruots), SKES 1969
1135.

suunta (As 1740; yl.) ’Richtung’, murt. myös sunta
(1731; etup. hämmurt. KaakkSm), merk. paik. mm.
’uskonsuunta; asianlaita; tapa’, yhd. ilmansuunta,
ajo-, kulkusuunta, johd. suuntainen (yksi- ~ yhden-,
kaksisuuntainen), suunnaton (Salamnius 1690; JuslP
sunnatoin), suunnata, suuntaus, suunnilleen,
(olla) suunniltaan, suunnitella, suunnikas (1847),
suunnistaa, suuntia ’ottaa t. määrätä suunta; yritellä
(Gan 1787 myös »aapista suntij tawaamaan»)’ ~ ka
suunta, sunta ’suunta, puoli’ (< sm) | vi (uud., < sm)
suund (g. suuna) ’suunta’, suunata ’suunnata’ (sm >
lpN sun |de (In) ’suunta (N vain kuv.)’, sun |dai (In)
’(siihen) suuntaan, tapaan, (sinne) päin’)
mahd. joko < baltt (*sunt®a), vrt. liett siuntà ’lähetys, lähettäminen’ v:stä siYπusti ’lähettää’ (sanassa
myöh. s:n liudennus, vrt. latv. s5ut‰ıt ’lähettää’)
tai < sl, vrt. ven sud ’tuomio, päätös, oikeuskäsittely;
oikeudenistunto,
tuomioistuin,
oikeus,
-virasto; tuomari; arvostelu, mielipide, johtopäätös’
(merkityksen suhteen vrt. esim. ns richten ’suunnata’
ja ’tuomita’). — Vanhoja lainoja em. ven sanasta
ovat vi sund (g. sunni) ’pakko, pakotus, käsky;
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oikeus; tuomari’ ja li su7nd, -iz®and ’tuomari’. Ks.
myös suutia1.
Y[rjö-]K[oskinen] KKu 1868 167 (suunta, sunta ~ suntio, -a (~
sl; ~ vi, li sund)), Ahlqvist 1871 KO 201 (omap.: ? ♦ suu),
Mikkola 1938 SUST 75 77 (s. v. mven sudija > suntio jne.;
merkityksenkehitys: ~ saks), Mägiste 1938 EKeel 17 150 (vi
suund < sm), Hakulinen 1946 SKRK 2 30 (suunta omap.), Kalima Vir 1950 66 (? sl (= ven sud < sPod3u)), Kalima 1952 SlS
55–57, 164–65 (< sl: ? < ven), Kiparsky Vir 1956 76 (~ ven
puol tVsek), Kiparsky 1963 RHGr 1 80 (< mven), SKES 1969
1135 (todennäk. < ven; ka lp < sm), Plöger 1973 RL 324–26 (<
sl vai omap.?), Kiparsky 1975 FUF 41 185, Hakulinen 1979
SKRK4 366 (?? < sl), Häkkinen 1987 ES 295 (< sl), Liukkonen
1999 SUST 235 137 (< baltt).

suupauta, suupeuta ks. suu.
suuri (Agr; yl.) ’groß’, merk. paik. murt. myös ’voimakas, kova (esim. tuuli, ääni); runsas (»ei ole
suuria aikoja»); karkea (esim. jauhot, suola)’, johd.
suureta, suurentaa, suurennella, suurentua, suuruinen, suure (Kilpinen 1842), ks. erikseen suurimo,
suurus ~ ink s5ur ’suuri; karkea (jauhot); kova, ankara’ | ka suuri ’iso(kokoinen), täysikasvuinen, aikuinen; runsas, laaja; tärkeä; voimakas; rehvakas’ | ly
s5u\r(i), s5ur ’suuri’, s5ureta ’suureta; suuttua’ | ve su\r
(mon. -(ed), s5u\r (mon. -ed) ’suuri’ | va s5ur(i) | vi
suur (g. -e) | li s5u\r ’id.; sangen’ (ka > lpKo Vsurr(3a
(Kld T) ’suuri, iso; herra; (Ko myös) kylänvanhin’)
mahd. < (vk)germ *st5ura- (= m-int sth5urá.h ’suuri, voimakas, paksu’) > mys st5ur, as murt. st5ur, stur
mm. ’vahva, suuri’ (eri sana on germ *st5ora- > ruots
stor ’suuri’).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Ihre 1769 Gloss 2
784 (sm ~ ruots stor t. stur; lp stuorra ’suuri’), Ihre 1780 LÖEsip VIII (ruots < lp (~ sm)), Diefenbach 1851 VWGoth 2 336
(+ ka; ~ sk), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 106 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 149 (+ li; ~ lp Vsurr; ??
< sk), Wiklund 1896 SUST 10 17 (lp Vsurr < ka sm (? < ksk)),
Paasonen 1896 KielLis 34 (ei < sk; ~ suurima, suurus (~ md)),
Kalima 1933 FUF 21 133 (mahd. < arj, vrt. sanskr sth5urá-),
FUV 1955 59 (~ md tVser sam), E. Itkonen 1956 UAJ 28 67 (md
tVser ei tähän), SKES 1969 1136–37 (+ ly; ims; lpKo Kld T <
ka), Mäkeläinen Vir 1977 186–87 (< k-ir */suura- ’voimakas,
mahtava’), Koivulehto Vir 1979 283–84 (< vkgerm *st5ura- (=
m-int sth5urá-)), Koivulehto 1981 SFU 17 165, Häkkinen 1987
ES 295–96, UEW 1988 779 (sm ?? ~ md tVser), Häkkinen 1990
MST 252, 263 (vanha germ laina), LexGermLw 1 1991 XX.

suuria, suurja (Kymi), suurio (Kymi; Lönnr 1880)
’(tav. lohen ja siian pyynnissä käytettävä) pussimainen uittoverkko t. nuottapyydys, soutunuotta / beutelartiges Treib- od. Schleppnetz (gew. zum Fang
von Lachs unk Renke)’, surja (Jusl 1745) ’pieni lohinuotta’

?? ~ vogP sirp ’eräänlainen kalanpyydys’, s.-5usma ’pussimainen pyydys’ (> ven murt. syrp ’säkkimäinen verkko’, surpa ’jk vitsaksista punottu kalanpyydys’ > syrj s{irp, sirp ’ajoverkko (keväällä tulvan
aikana)’).
Sirelius 1905 SUSA 23:32 31 (sm ~ vog), Manninen 1931 SKE
166 (syrj (< ven) < vog; Kanniston tieto), FUV 1955 116 (sm
ja vog ilm. molemmat johdoksia), Matvejev VFUJa 1962 137
(ven surpa < ims), SKES 1969 1137 (? vog), FUV2 1977 130,
Hakulinen 1979 SKRK4 340 (? sgr).

suurimo (LönnrLis 1886; paik. Ink), suurima (Eurén
1860; Ink) ’ryyni, (erik.) ohraryyni / Graupe, (Pl.)
Grieß, (bes.) Gerstengraupe, -grieß’, paik. murt.
myös ’jyvä, joka ei mene kokonaan rikki käsikivillä
jauhettaessa (Lemi); alkava voin muodostus
kirnuttaessa’, suuruma (Lönnr 1880; paik. Ink ja
KarjKann) ~ ink s5urima ’suurimo, ryyni’,
külmäs5urimat
’ihoon
nouseva
kananliha,
vilunväreet’, s5urtua: (maito) s5urt5u ’tulee pieniksi
kokkareiksi’ | ka suurima, suurma ’ryyni, suurimo’ |
ly s5urim (mon. s5urimed, /s5urimad) id. | ve su\rim t.
su\rin (mon. su\rmad), s5u\rin (mon. s5u\rmed, -ad)
’suurimo, ohraryyni’ | va (Kukk; mon. partit.) s5urimoita, (Tsv) s5urim (mon. s5urim(ed) ’ryynit, suurimot’
| vi suurmad (mon.) id. | li s5urmqz (mon. s5urmqd)
’jyvä, jyvänen; (esim. leivän) muru; trikiinikapseli
(sian lihassa); (mon.) ryynit, puuro’ (lpN sur |bme, In
s5uuram (Ko Kld T) ’suurimo, ryyni’ ilm. < ka).
Pesye liittyy sanaan suuri ’iso, karkea’; suurima
voi olla johd. v:stä *suuria ’jauhaa karkeaksi’ (vrt.
myös suurtaa (Lönnr, kansanr.) ’jauhaa, rouhia viljaa suurimoiksi’ ~ ink s5urt®a id. | ka suurtoa ’id.; jyristä (kuten mylly jauhettaessa); murista, kehrätä; torua’ | ly s5urt(t)a (prs. s5urdan) ’tehdä suurimoita, rouhia ryyneiksi (myllyssä viljaa)’). — Kyseessä voisi
myös olla a:n suuri arkaistinen superl. (suurimat
merk. alk. ’jauhettaessa karkeaksi jääneet rouheet’).
Ahlqvist 1856 WotGr 153 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
106 (+ ve), Wiedemann 1859 MélR 3 690 (+ vi li), Ahlqvist
1871 KO 42–43 (? ♦ suuri; merk. vrt. ven), Qvigstad 1881
Beiträge 8, 108 (sm ~ lp), Anderson 1893 Wandl 15 (+ ka),
Paasonen 1896 KielLis 34 (suurimo, suurus, suuri; ~ mdE
/suro, M /sora), Lehtisalo Vir 1930 136 (~ samJr), Lehtisalo
1936 SUST 72 83 (+ ink s5urima), Lagercrantz 1939 LpWsch
850 (lp < sm), Hakulinen 1941 SKRK 1 171 (kantasana *suuria), FUV 1955 59 (ural; merk. vrt. engl mn), SKES 1969 1137
(+ ly; sanasta suuri; lp < sm t. ka; md ei tähän), Koivulehto Vir
1979 283–84 (suurima ilm. < suuri (germ)), UEW 1988 779
(s. v. suuri: ?? ~ md tVser). Lisää kirjallisuutta ks. suuri.

suurus (Agr; melko laajalti murt.) ’ruoan saoste
(esim. jauhoseos; myös suuruste); eläinten ruokaan
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sekoitettava jauho t. väkirehu, eläinten ruoka;
aamiainen (LounSm Häme; myös suurusta; VR
1644 suuruspala); ennen aamiaista nautittava kevyt
syötävä, aamupala (paik. itämurt.) / Mehlschwitze;
ins Futter gemischtes Mehl od. Kraftfutter, Futter;
Frühstück, leichte noch vor dem Frühstück
eingenommene Mahlzeit’, merk. myös ’ruoka
(yleensä), ravinto, syöminen (melko laajalti ISm);
vilja(tuotteet), jauhot (paik. Pohjanm itämurt. ja
ymp.)’, suurustaa (Agr) ’saostaa (esim. liemi); antaa
eläimille suurusta, lihottaa; syödä (suurusta,
aamupalaa)’ ~ ink s5urus ’ateria, joka tav. syödään
aamulla klo 7:n maissa’, s5urustaissa ’syödä aamun
ensimmäinen ateria, suurus’, s5urust®a ’ruokkia suuruksella’ | ka suurus ’(vars. vilja)suurus; yl. (suurustettu) ruoka; aamupala; ateria; eläinten juomaan suurustetut jauhot tms.; jauhoilla suurustettu juoma’,
suurustoa ’lisätä jauhoja t. ryynejä liemeen, suurustaa; aterioida; ruokkia eläimet’ | ve surus ’suurus,
(lehmän) jauhojuoma’, surustada, s5urustada ’lisätä
suurus (lehmän juomaan); ruokkia suuruksella’ | va
s5urus ’suurus, aamiainen’, s5uruss®a ’syödä suurusta,
aamiaista’ | vi suurus ’murkina, aamiainen; karjan
jauhojuoma’, suurustada ’syödä aamiaista, haukata
välipalaa; antaa eläimille jauhojuomaa’ (sm > lpN
suwros, (Friis myös) suras (In) ’liha- t. kalaliemen
suurus; (N myös) ryyni- t. jauhovelli t. jauhopuuro,
johon on sekoitettu lihaa’, N suwrostit (In) ’suurustaa (lihakeittoa ryyneillä t. jauholla)’.
Johd. sanasta suuri (ks. tätä). — Ka > ven murt.
súrus ’muru, jyvänen’, súruska, súruVska id., súrusko,
súrusku, suruznu ’vähän, hiukan’, súrusnoj ’pieni,
laihtunut, huono, mitätön’, súrustatƒ ’syödä vähän’.
Ahrens 1843 GrEhstn 128 (sm ~ vi), Anderson 1893 Wandl 15
(~ suurima, suuri), Paasonen 1903 s-laute 64 (lp ilm. < sm),
Pogodin 1904 Severnorussk 60 (ims > ven murt.), Kalima 1915
OLR 222 (+ ka va), Kettunen 1922 LVeHA 1 14 (+ ve), SKES
1969 1137–38, Takala 1990 Kielik 1 13. Lisää kirjallisuutta ks.
suuri, suurimo.

suutaa1 (Lönnr 1880; kaakkmurt.), suuttaa (paik. KSm ja ymp., Verml) ’kiilata (työkalun vartta terään),
tiukata, varustaa kiiloilla / den Stiel (einer Axt, eines
Hammers o. ä.) in das Öhr einkeilen, verkeilen’, eri
murt. myös suudata (suulata, paik. LounSm), suutia,
suuttia (paik. Satak Häme KSm); suudita (Jusl 1745;
eri murt. mm. suul(l)ita, suurita, suuvita), suutita
(hämmurt. KSm EPohjanm, paik. Länsip) id.; suude
(Jusl; laajalti murt.), suute (hämmurt. KSm
EPohjanm) ’(viikatteen, kirveen tms.) kiristyskiila’,
suudin (paik. murt.) id. ~ ink s5ut®a (prs. s5uvvan)
’lyödä
suuteet
esim.
viikatteen
niteen

tiukentamiseksi’, (kervehen ’kirveen’) s5uin (g. s5utimen) ’suude’, s5uvve: (viikatteen) s5ut5et id. | ka
suuvita ’kiilata, tilkitä, tukkia’, suuve ’suude, kiila’ |
vi murt. suue, suudi, suumes (g. suudme) ’kiila’,
(Wied) suie, sui(d)me, suias id., suiata, suudata
’kiilata, kiristää kiilalla’.
Joko johd:ia sanasta suu (ks. tätä) tai (erillisestä
(v)ksm sanasta */suta (joka on saanut äänt.
vaikutusta v:stä suutaa2) = lpLu tjåht5e ’kiristyskiila,
suude’, tjåhttit ’suudita, kiilata’ sekä mahd. myös lp
Vcutte (~ Vcu∞d∞de ’tarinoissa mainittu »tVsuudi» l.
vainolainen’, ellei viimemainittu kuulu sm sota sanan yhteyteen (lp Vcutte edelleen > ven Vcud ’eräiden
ims kansojen, aik. virolaisten ja vatjalaisten, myöh.
myös pohj.-vepsäläisten nimitys’ (> sm tVsuudi id.),
johd. Vcuhná ’suomalainen t. virolainen (pejorat.)’.
Ganander 1787 NFL 3 90a (sm suudita ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn (sm suudin, suude, vi suud- ♦ suu), Mägiste Vir 1950 74
(sm vi ~ lp Vcudde ’tVsuudi’ (> ven Vcud); < vksm nominivart. */s5uta- ♦ suu), E. Itkonen 1955 UAJ 27 43 (? lp), Virtaranta 1958
DentSpir 17–23 (mm. murrelevikki), SKES 1969 1138–39 (+
ka; suudetta ja suuditsemista merk. sanat ♦ */suta, johon lpLu
tjåht5e (= Vcotte) ’kiristyskiila, suude’, sekä ilm. lp Vcutte ’tarinoissa mainittu »tVsuudi» l. vainolainen’), Söderholm 1996 VierYm 105–17 (lp Vcutte ’tVsuudi’ sanasta).

suutaa2 ’hyljeksiä ruokaa’ ks. suu.
suutari1 (asiak. 1561 Sutarj; yl.) ’jalkineiden
korjaaja t. tekijä / Schuster’, paik. murt. myös
’kolmiosainen
kuhilaantuki;
kolmihaarainen
olkilyhde (joululeikissä)’, suutaroida, -ta ~ ka
suutari ’suutari’, suutaroija ’tehdä suutarintöitä’ (<
sm) | vi murt. suudar(imäng) ’eräs joululeikki’
< mr s5utare, mn sútari ’suutari’ (< ags sútere <
lat sutor id.). — LpLu suu´t®ar (R (LÖ) In Ko) < sm
t. (lpR) < sk. Vrt. suutari2–3.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm < lat), Lindahl & Öhrling 1780 LL 443
(sm ~ lp), Diefenbach 1851 VWGoth 2 218 (sm lp ~ nr nt uys
murt. (kalannimenä)), Rietz 1862–67 SDL 696 (~ mm. mr),
Thomsen 1869 GSI 45, 150 (< mn (< lat)), Qvigstad 1893 NL
328 (lp < sm; < mn), Karsten 1909 IF 26 252 (< mn mr mt ags
< lat), Streng 1915 NRL 217 (+ ka), Vilberg 1920 EKirj 14:1
162 (+ vi murt.), Karsten 1944 FmS 10 516, SKES 1969 1139.

suutari2 (Jusl 1745; paik. ESm), sutari (Schr 1637)
’eräs kala, Tinca tinca’ / Schleie’
< mr s5utare, nr sutare id. Sama sana kuin suutari1, ks. tätä.
SKES 1969 1139. Lisää kirjallisuutta ks. suutari1.
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suutari3 (1800-luv. lopulla; eri tahoilla murt.) ’räjähtämätön ammus / Blindgänger’: kranaatti, (räjähdys-) panos jää suutariksi.
Sama sana kuin suutari1. Alk. kivityömiesten
kielestä sotilasslangiin (ainakin jo 1920-luv.)
levinnyt ilmaus, johon ilm. vaikuttaneet paik. murt.
sanonnat pilalle menneestä (tulee suutari) t. liian
kauan viipyvästä (esim. lapsesta t. vasikasta, joka ei
synny aikanaan: jäädä, ruveta suutariksi). — Sm >
nr murt. Sm (uud.) sotare ’räjähtämätön ammus’.
Hämäläinen 1963 SotSlangi 236–37, SKES 1969 1139 (s. v.
suutari1), SAOB 29 1985 S 9008 (sm > nr murt. Sm).

suute ’kiila’ ks. suutaa1.
suutia1 (Finno n. 1580) ’tuomita (Tyrö); määrätä,
säätää (InkVi); sallia (LönnrLis 1886); selvittää, järjestää (raha- yms. asioita; paik. Karj) / urteilen; bestimmen; erlauben; klären, ordnen (finanzielle u. ä.
Dinge)’, joskus myös sutia ’tuomita, käräjöidä; neuvotella’, suuto (LönnrLis; paik. kaakkmurt.) merk.
mm. ’käräjät, oikeus; välienselvittely’ ~ ink s5uita,
s5utia ’tuomita’, s5uto ’käräjät’ | ka suutie ’tuomita
(oikeudessa); määrätä, säätää; panetella, moittia, arvostella; ratkaista (riita t. asia); voittaa, olla
parempi’, suuto ’käräjät; tuomio, rangaistus’ | ly
s5ud'ida ’tuomita, ratkaista; panetella; turmella,
vahingoittaa noitumisella (häissä)’, s5ud (partit.
s5udod) ’sallimus’, sud' ’tuomari’ | ve s5utƒtƒa (prs. s5ud'in), sutƒtƒa ’tuomita; arvostella pahoin jtak; haukkua
takanapäin’, sud, s5ud (mon. -od, -ad) ’tuomioistuin,
käräjät’ | va s5udia ’tuomita, rangaista’, s5utia ’moittia, käräjöidä’, (Kukk) s5utƒ/sia (prs. s5u(h)ip) id., s5uto
’tuomari; tuomioistuin, oikeudenkäynti’
< ven sudítƒ ’tuomita, päättää, määrätä; sallia; arvostella, arvella, harkita; tutkia; selvitellä’ (> lpKo
s5ud(ad (Kld) ’tuomita’), sud ’tuomio, oikeuskäsittely;
tuomioistuin; arvostelu, mielipide’. — Vanhempi
laina samasta ven sanueesta on suntio, ks. tätä. Ks.
myös suutia2 ja suunta.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 151 (sm suuttaa, suutia merk. ’työntää suuhun; kiilata’ ~ ven sudítƒ ), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (va
< ven), Lönnrot 1880 SRS 2 614 (suutia (snl:issa) ’tuomita’ <
ven sudátƒ), Lönnrot 1886 Lis 169 (suuto < ven), Kujola 1944
LyS 405, 411 (ly < ven), SKES 1969 1135 (s. v. suunta; suuto
myöhäinen laina < ven sud), 1139–40 (s. v. suutia1: + ka ve lp),
1140 (s. v. suuto), Nirvi 1971 InkS 553, 555 (ink < ven),
Ruoppila Vir 1983 53.

suutia2 (Lönnr 1880; ESavo KSm ja ymp.) ’syrjiä,
sortaa (esim. sysimällä pois ruoan äärestä; eläimet
toisiaan), syödä toisenkin osa / benachteiligen, weg-

drängen (Tiere untereinander am Futterplatz), jmdm.
wegessen’, suutaa (EPohjanm, paik. Satak häm- ja
kaakkmurt.) id.
Mahd. samaa alkuperää kuin suutia1 (ks. tätä),
vaikkakin sanaan on ilm. sekoittunut myös ainakin
suu sanan johd. suutaa ’hyljeksiä ruokaa, jättää tähteeksi’.
Kirjallisuus ks. suutia1, suu.

suuto ’käräjät’ ks. suutia1.
suuttua (Agr; yl.) ’sich erzürnen’, suuttumus, olla
suutuksissa, suutuspäissään; suututtaa, suutahtaa,
(vanh. sanak.) suuttu, suutto, suute (Jusl 1745) ’suuttumus, kyllästyminen’ ~ ink s5uttua ’suuttua’ | ka
suuttuo ’suuttua’, suututtoa, suuttoa ’suututtaa’ | ly
(itk.) s5utuskendella ’olla suuttunut’ | ve s5utta (prs.
s5utun; harv.) ’suuttua’, s5utut(eldaz(e ’pitää vihaa’ | va
s5utun (prs.; Ahlqv) ’suuttua, kyllästyä’, s5uttu(Must): piimä s5utub ’maito juoksee, menee
juustoksi’ (vrt. ink s5urtua s. v. suurimo) (sm > lpN
sut |tât (Pi Lu In Ko Kld T) ’suuttua; (Pi Lu myös)
kyllästyä’; N sut |to (Lu In) ’viha, suuttumus’).
Mahd. samaa pesyettä kuin suu (ks. tätä), jolloin
suuttua verbin nykymerk:een on tultu < ’väsyä, uupua, kyllästyä jhk (Agr; paik. VarsSm)’ < ’täyttyä’
(vrt. kantasana suuttaa (Renv 1826) ’työntää suuhun,
täyttää’). — Sanaa on toisaalta pidetty (epävarmana)
sk lainana, vrt. mn sút ’suru, murhe, huoli; sairaus’,
nn sut ’valitus, suru, rauhattomuus, huoli, huolenpito’, johd. mn s/yta ’aiheuttaa surua, vaivata, surra
jtak, välittää, huolehtia jstak’, nn syte, syta ’huolehtia, olla huolissaan t. rauhaton, valittaa, esittää valituksia; hankkia’, mr nr murt. syta ’huolehtia, olla
huolissaan’. Vrt. syytinki.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 443 (sm suuta, suttua (!) ~ lp),
Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va; ~ vi suudun (!)), Qvigstad
1881 Beiträge 109, Anderson 1893 Wandl 127 (suuttua ♦ suuttaa ♦ suu), Lagercrantz 1939 LpWsch 850 (lp < sm), *Sköld
1960 GermLwLp 32–40 (+ ka ly; < sk, vrt. mn isl nn jne.),
SKES 1969 1140–41 (+ ve; ? < sk), Hakulinen 1971 StNF 58
100 (omap.; ♦ suu).

suvaita (Flor 1702; laajalti murt.) ’sietää, sallia, hyväksyä / ertragen, dulden, akzeptieren’, murt. myös
’rakastaa, pitää jstak (etup. kaakkmurt.); sietää urosta, antaa astua (kotieläin; laajalti itämurt.)’, suvata (:
suvaa t. suvajaa; InkVi) ’pitää jstak, rakastaa; olla
tapana’ ~ ink suvata (prs. suvv®an) ’rakastaa, pitää
jstak, haluta; kaulailla, halata’ | ka suvaija (prs. suvaittVsen), suva(i)ta ’pitää, välittää, rakastaa; tehdä
mielellään; sietää, sallia, suvaita’ | ly suvaita (prs.
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suvaitVsen) ’rakastaa’ | (ink t. sm ? >) va suvata (prs.
suv®an) id. | (sm >) vi murt. (Kuusalu) suatse’tahtoa, haluta’ sekä (uud.) suvatseda (kirj. laina)
’suvaita, katsoa hyväksi’ (lpIn sovœaVsi∞d (Ko Kld)
’pitää jstak, rakastaa; (In myös) suvaita’ ilm. ainakin
ositt. < ka).
On arveltu, että sana olisi samaa (ieur) alkuperää
kuin suoda (ks. tätä sekä myös soutaa).
Ahlqvist 1856 WotGr 153 (sm ~ va), Budenz 1884 NyK 18
274 (+ ka), Hakulinen Vir 1927 222 (alkumerk. ’rakastaa’),
T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (lpKo < ka), SKES 1969 1141 (+
ly; sm > vi murt.; lp < ka; sm murt. merk. ’olla kiimassa’ mahd.
vaikutusta suota sanueesta), Rätsep 1976 KjK 19 215 (vi
kirjak. < sm), H. Leskinen 1980 CQuiIFU 5:3 254 (+ ink; va ?
< ink sm), Koivulehto 1988 Laryngale 285 (< ieur), Sivula
1989 Lintu 203 (merk. ’sietää (urosta)’ ei sanasta suota).

suvanto (JuslP, Gan 1784; savmurt. Peräp Länsip,
paik. kaakk- ja hämmurt. Pohjanm) ’tyven kohta joessa (ennen koskea) / ruhig fließendes Wasser (vor
einer Stromschnelle)’, suvanne (SAchrenius 1758;
paik. murt., myös Verml) ’suvanto’ ~ kaP suvanto
id.
? = lpN sâvo (g. sâvvun(â)) (R (LÖ) Pi Lu In Ko
Kld T), E suvvene, U suvvan ’suvanto, tyven kohta
joessa (kahden kosken välissä); (E myös)
järvimäinen laajentuma joessa’. Yhdistelmän
säännöttömät vokaalisuhteet voivat perustua hyvin
vanhaan etu- ja takavokaalisuuden vaihteluun.
Sanueen on katsottu liittyvän sm sanaan syvä (vrt.
myös syväntö (Kiihtelysvaara), syventö (Hauho)
’syvä kohta järvessä’); tällöin suvanto olisi *ti- > simuutoksen jälkeinen muodoste (< *süvanto <<
*tivänto) ja lp vanha laina tällaisesta johd:sta. Ks.
syvä, tyven.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 397 (sm ~ lp sauwon), Genetz
1899 Suomi 3:16 13 (sm lp ? ~ unk tó: tava ’järvi’), Setälä
1902–03 FUF 2 255 (sm ~ lp, vog taw ’virtaus’, ostj lau ’akanvirta’), Setälä 1915 SUSA 30:5 38 (?? ~ samJr sawu ’tulva’),
Hakulinen 1941 SKRK 1 149 (? ~ sm murt. suvas: supaan
’onkalo’), Qvigstad 1944 LpSted 62 (sm ~ lp), E. Itkonen 1960
LpChr 164 (? ~ lp), Collinder 1964 SvLpO 190 (sm ~ lp),
SKES 1969 1141 (+ ka; ~ lp), T. Itkonen 1980 CQuiIFU 5:3
229 (sm ? < *süvanto << *tivänto; lp vanha laina: mksm *süvon (g. *süvonen) ?), M. Korhonen 1981 Johd 83 (1. tavun
vok.-suhde *suv- ~ *süv- t. *siv-), *T. Itkonen 1982 JuhlakSköld 157–61 (~ syvä, tyven, tyyni), Söderholm 1983 Sananj
25 52 (ei syvä sanan johd.), UEW 1988 525–26 (s. v. *tiwä).

suvi (Agr) ’kesä (LounSm hämmurt.); suojasää talvella, suojakeli (Pohjanm Peräp Länsip, laajalti itämurt.); etelä (Laat- ja PKarj) / Sommer; Tauwetter;
Süden’, johd. suveta, suvettaa, suveilla ’lauhtua, pitää suojailmoja’, suveut(u)a ’lämmetä (vesi, ilma)’,

suvakka, suvea ’lämpimähkö, haalea (vesi, ilma, tuuli)’, suvikko (PSm, paik. savmurt.) ’yksikesäinen
varsa’ ~ ink suviruis ’keväällä kylvettävä ruis’ | ka
suvi ’etelä; etelätuuli; (talvella) leuto ilma, suojasää,
suojakeli; kevätkesä’, suviene ’haalea; leuto’,
suveta, suveutuo ’lämmitä’, suvikko ’yksikesäinen
(varsa)’ | ly suvi ’etelä’ | ve su/vi (ill. su/vehe, iness.
su/ves) id. | va suvi (: suvella) ’kesä’, suviruis | vi
suvi ’kesä’, suvitada (uud.) ’viettää kesää,
kesälomaa’, (Wied) suitada ’tulla kesä’ | li seCu(v),
siCu(v), (vanh.) süCuv ’kesä’ (sm suviyö > lpN suv(v)iggjâ (Lu) ’suviyöt (14.–16.4.)’, suvipäivä > In
suuv(v)iVz: s.-peivi ’Tiburtiuksen päivä’ 14.4.)
= lpN sâgnât (In Ko Kld) ’sulaa (esinettä
peittävä jääkerros)’, johd. N sânâs (attr. sâgnâ) (Pi
Lu) ’sulanut, jäätön, lumeton (esine, maa)’ | vogE I
toj, L tuj, P tuw ’kesä’ | ostjI l3on, j3on, E t3on, P l3on
id. || samJr t®aC, tanC | Jn tô | T tana | slk t®an, tagi, ta‰ı |
Km tana, tanäq | Kb taCga | M daCgan | Krg daná id.
Ganander 1787 NFL 3 94 (sm ~ vi), Gottlund 1832 Otawa 71
(sm ~ mm. unk nyár ’kesä’), Castrén Suomi 1845 182 (sm ~
sam ta (tan)), Castrén 1849 Ostj 100 (+ ostj), Diefenbach 1851
VWGoth 2 195 (+ vog), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va),
Castrén 1858 Ostj2 93 (sam), Wiedemann 1871 MP 7:17:2 102
(+ li), MUSz 1873–81 136 (s. v. unk hó: hava- ’lumi’), 189
(s. v. unk tavasz ’kevät’; erottaa ’suojasäätä’ ja ’kesää’ merkitsevät sanat), Anderson 1893 Wandl 32 (+ ka), Setälä 1915
SUSA 30:5 41 (+ lp sânâs), Tallqvist 1928 StO 2 140 (+ ly),
Steinitz 1944 FgrVok 24 (? lp), Tunkelo 1946 VeKÄH 90, 760
(+ ve), T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 484 (lp suv‰ıjâh, In suvvidVz <
sm), FUV 1955 59 (sgr; lp sânâs epäilyksittä), E. Itkonen 1956
UAJ 28 67 (lp ei tähän), SKES 1969 1141–42 (ural; ?? lp
sânâs), TESz 2 1970 1036 (s. v. unk nyár2), TESz 3 1976 867
(s. v. unk tavasz), FUV2 1977 76, MSzFE 1978 620 (s. v. unk
tavasz), Sammallahti 1979 FUF 43 35, Janhunen 1981 SUSA
77:9 14, Häkkinen 1983 SYKLJ 17 360 (myös lp), UEW 1988
451 (myös lp), Sammallahti 1988 UrLang 540 (myös lp),
EWUng 1995 1037 (s. v. nyár2).

sydän (Agr; yl.) ’Herz’, johd. sydämellinen, sydäntyä (paik. EPohjanm kaakkmurt.) ’vimmastua’,
syöntyä (PKarj Savo Kain, paik. PSm) ’id.; yltyä,
intoutua’, sydämistyä ’suuttua’, sydämetön, yhd.
sydänala, sydänhalvaus, sydänystävä, sydänyö,
sydäntalvi, -kesä ~ ink süän ’sydän, vatsan seutu’,
süämmuna ’sydän’, süöntüä ’suuttua’ | ka seän
(iness. seämessä) ’sydän, sydänala; terveys; sielu,
mieli; (leivonnaisen) sisus; ydin; sisäpuoli, sisällys;
(mon. seämet) aivinat; sydänmaa; keskikohta’,
seämikäs ’sydämellinen, lempeä; pahansisuinen,
kiukkuinen, äkkipikainen’, seäntyö
’suuttua,
sydämistyä’, seänkerä ’sydän; (mon.) munuainen’,
seänhiiret ’munuaiset’ | ly Vsüdäin ’sisus, keskus,
ydin; hienoin pellava, aivina; piiraan täyte’,

204 (taiton koevedos)
Vsiändüdä ’suuttua’ | ve süd'äin ’sydän; sisus, sisäosa,
ydin’, süd'äinkera ’sydän’ | va süä (g. süäm5e) ’sydän;
sisus’, süätüä, (Tsv) süäntüä ’suuttua’ | vi süda (g.
südame) ’sydän; sisus, keskikohta’, südametu
’sydämetön’, südakas ’rohkea, peloton’, söandada
’rohjeta’ | li sid®am ’sydän; keskiosa, sisus’
= lp Vcâ∞dâ ’läpi, kautta, poikki’, Ko Vc®(a'∞d#e (g. Vc(a∞d∞dam) ’sydän’ | mdE /sed'ej, /sed'en, M /sed'i ’sydän’ |
tVser Vsüm ’sydän’ | votj /sulem ’sydän; sisin; sydänpuu’
| syrj /s(el(em ’sydän’ | vogE Vsäm, I Vsim, L Vs{im, P sim |
ostjI E s#em, P sü3am | unk szív id. || samJr /sej ’sydän’ |
Jn seo, seijo | T sa, soa | slk s‰ıtVse, s‰ıd'e | Km s‰ı | Kb
sei id. | M keje-m | Taigi kei-m (-m yks. 1. p. poss.suff.) | Krg geïde (-de yks. 3. p. poss.-suff.) id.
Rudbeck 1717 Spec 78 (sm ~ unk), Fischer 1747 VocSib 97
(sm ~ md tVser vog ostj unk samJr), Ganander 1787 NFL 3 94a
(sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (~ md tVser syrj vog ostj),
Klaproth 1823 AP 142 (+ ka votj), Sjögren 1849 MélR 1 209
(+ li), Lindström Suomi 1852 89 (+ samJn T), Ahlqvist 1856
WotGr 153 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), MUSz
1873–81 300, VW 1 1874 178, Budenz 1881 NyK 16 151 (+
samKm), Halász 1893 NyK 23 274 (sgr ~ sam), Wiklund 1894
LpChr 116 (+ lp), Setälä 1902–03 FUF 2 262, Paasonen 1903
s-laute 30–31, Setälä 1915 SUSA 30:5 58 (+ slk Kb M Taigi),
Paasonen 1917 Beiträge 76 (sgr ~ sam), Lehtisalo 1933 FUF
21 45 (+ samKrg), E. Itkonen 1946 FUF 29 294 (tarkka vastine
lpKo), FUV 1955 59 (sgr ~ sam), SKES 1969 1142–43 (+ ly),
TESz 3 1976 769, FUV2 1977 76, 155, MSzFE 1978 590,
Janhunen 1981 SUSA 77:9 40 (sm-perm ~ sam), Häkkinen
1987 ES 296, Sammallahti 1988 UrLang 549, UEW 1988 477,
EWUng 1995 1441.

sykkiä (Eurén 1860; murt. harv.) ’lyödä (sydän) /
schlagen, pochen (Herz), pulsieren’, sykkää (Eurén),
sykähtää (1822), sykähdellä (Kal), sykähdyttää, syke
’sydämen lyönti’, sykyttää (paik. itämurt. ja ymp.)
’sykkiä, tykyttää’ ~ ka sykkie ’sykkiä, tykyttää’, sykytteä ’id.; tehdä herkeämättä’, sykähteäkseh ’kolahtaa, jysähtää, säpsähtää; torkahtaa’, sykähytteä ’jysäyttää; säikäyttää’.
Ehkä osin s:n sydän alkusointuvaikutuksesta syntynyt variantti v:lle tykkiä (s. v. tykyttää), vrt. myös
sysätä, syteä.
VW 1 1874 165 (aiheettomia vertailuja etäsukukieliin), Ojansuu Vir 1909 56 (~ tykkiä, sananalk. astevaihtelu), SKES 1969
1144 (sm ~ ka; deskr., vrt. tykkiä), Häkkinen 1990 MST 114–
15 (s-alkuisuus mahd. sanojen sydän, suoni vaikutusta).

sykkyrä (JuslP, Gan 1787; yl.) ’sotkeuma, takku /
etw. Verwickeltes, Gefaltetes, (wirres) Knäuel, Bündel’, sykyrä (Jusl 1745; Satak PHäme, osin VarsSm)
’pellavapalmikko’, sykkyräinen, sykkyröityä, rinn.
sykerö ’pellavapalmikko; nutturalle kiedottu hiuspalmikko’, sykertyä ’kiertyä’, sykertää ’id.; kiertää’,

syky (paik. savmurt.) ’sykkyrä, kiertymä (langassa)’
~ ink sükkürä ’kiertymä (langassa)’, sükküjare ’ohimolle nutturalle kiedottu palmikko’ | ka sykkyrä
’sykkyrä (langassa)’, sykylmä, sykyrmä ’id.; känsä,
pahka’, sykertyö ’sykertyä, kiertyä (lanka)’ | va
(Must) sükärä ’päälaelle kiedottava hiuslaite’ | vi
koillmurt. sükkar, sükker, sükkarpää ’kierre, sykkyrä
(langassa)’.
Deskr. sanoja, vrt. mykky, takku, syy1.
Budenz 1867 NyK 6 436 (~ unk csukor ’kimppu’), Wichmann
1911–12 FUF 11 199, 261 (myös lp tVser syrj), Manninen 1934
SmSuku 3 301 (sm sykerö ~ va), SKES 1969 1144 (+ ka vi;
deskr. sanoja).

syksy (Agr; yl.), syys (etup. PKarj PSm Verml)
’Herbst’, yhd. syyskuu, syysmyrsky, syysvilja, johd.
syksyinen ~ ink süksü ’syksy’ | ka sykysy, syys | ly
Vsügüz | ve sügüz | va sütVsüzü | vi sügis, E süküs | li
siC kVs, süC kVs id.
= lp Vcâk |Vcâ ’syksy’ | md /soks | tVserL VsqVzq, I VsiVzäq,
VsäqzV q id. | votj si/z{il ’syksy; syksyllä’ | vogE tüks, I
täxos, L täks, P takos ’syksy’ | ostjI sü3ogqs, E s#ewqs, P
sus | unk 2osz id.
Ganander 1787 NFL 3 104 (sm ~ vi), Strahlmann 1816 Sprachlehre 242 (+ unk), Sjögren 1828 GS 1 220 (+ lp), 284 (+ tVser
votj), Gottlund 1832 Otawa 72 (+ ostj), Sjögren 1832 GS 1 565
(+ va), Lindström Suomi 1852 90 (+ md), Hunfalvy 1859 MNyszet 4 387 (+ vog), Budenz 1869 NyK 7 45 (sm ~ vi li lp md
tVser votj vog ostj unk), MUSz 1873–81 859, VW 1 1874 153,
Setälä 1902–03 FUF 2 266, Paasonen 1903 s-laute 124–25,
Ojansuu Vir 1917 106 (+ ka ly), Tunkelo Vir 1942 133 (+ ve),
FUV 1955 116, SKES 1969 1144, TESz 3 1976 42, FUV2
1977 130, MSzFE 1978 518, Häkkinen 1987 ES 297, UEW
1988 443, Sammallahti 1988 UrLang 549 (sgr), EWUng 1995
1089.

syli (: sylin t. sylen, jälkimmäinen merk:ssä ’sylimitta’ ja esim. Agr »Ninquin – – lapsi – – sylenotetan»;
yl.) ’Schoß; Klafter’, johd. sylys, sylillinen, syleillä;
syltä (Schr 1637; LounSm KPPohjanm Peräp Länsip) ’sylimitta’ (lähtöisin syli: sylen paradigman partitiivista; uusi partit. syltää) ~ ink süli ’syli;
sylimitta’, sülell‰ın ’sylillinen’ | ka syli ’syli; sylys;
käsivarret; sylimitta’, syleillä ’syleillä; mitata
sylimitalla’, syle(v)ys ’sylillinen, sylys’ | ly Vsülü, süli
’syli; sylimitta’ | ve süDl id. | va süli ’sylimitta’ | vi
süli ’syli’, sülelda ’syleillä’, süld (g. sülla)
’sylimitta’ | li siC Dl, süC Dl (partit. s‰ılda, sJülda) ’syli,
helma; sylimitta’
= lp sâllâ ’syli; sylimitta; sylys’ | mdE seDl, säDl, M
/seDl ’sylimitta’ | tVserL Vsql, I Vsülö | votj sul, s{il | syrj
s{il id., s{iljaln{i ’mitata sylimitalla; syleillä’ | vogE I
täl, L täDl, P tal ’sylimitta’ | ostjI lü3ol, E t#et, P lü3al id. |
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unk öl ’syli, sylimitta’, ölel ’syleillä’ || samJr tƒ/s‰ıDbe
’sylimitta’ | Jn t‰ıe, tƒibe | T tƒ‰ımi | slk t‰ı id. | M timä
’mitta’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 392 (sm syltä ~ lp), Ganander
1787 NFL 3 96 (sm syli ~ vi süld), Ahrens 1843 GrEhstn 128
(sm syltä, vi süld ♦ sm syli, vi süle), Castrén 1844 EGS 158 (+
syrj), Castrén 1845 EGTsch 71 (+ tVser), Castrén 1849 Ostj 99
(+ ostj slk), Lindström Suomi 1852 90 (+ md sjalt (?)), Lönnrot
1854 Enare 249 (~ lpN In), Fábián 1856 MNyszet 1 89 (+
unk), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
106 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 171 (+ mdM), Hunfalvy
1864 Reg 283 (+ vog), Budenz 1869 NyK 7 44 (+ li), MUSz
1873–81 847 (+ votj), VW 1 1874 158 (+ samJr Jn T), Halász
1893 NyK 23 270 (sgr ~ samJr Jn T slk), Paasonen 1903 slaute 18–19, Paasonen 1917 Beiträge 205 (sgr ? ~ sam), Saareste 1924 LVEM 105 (+ ka), Lehtisalo 1933 FUF 21 45– 46
(sgr ~ sam), FUV 1955 117 (sgr), SKES 1969 1145 (+ ly; sgr ~
slk), TESz 3 1976 25, FUV2 1977 130 (sgr), MSzFE 1978 512
(? sam), Sammallahti 1979 FUF 43 35 (sgr ~ sam), Janhunen
1981 SUSA 77:9 16, UEW 1988 444 (? sam), Sammallahti
1988 UrLang 540 (sgr ~ sam), EWUng 1995 1081.

sylinteri ks. silinteri.
sylki (Agr; yl.) ’Speichel’, sylkeä (v:llä ja s:lla sama
vartalo sylke-), johd. sylkäistä, syljeksiä, sylky ~ ink
sülki ’sylki’, sülkiä ’sylkeä; kylvää sylkemällä’ | ka
sylki, sylkie id. | ly VsüDlg ’sylki’, Vsülgedä ’sylkeä’ | ve
süug, süukta | va sültVsi, sültVsiä | vi sülg (g. sülje)
’sylki’, sülitada ’sylkeä’, murt. sülgeda id. | li sülg
’sylki, lima, kuola’, siDlgq, süDlgq ’sylkeä’
= lp Vcol |gâ ’sylki’, Vcol |gât ’sylkeä’ | mdE /seDlge,
M /seDlgä ’sylki’, E /seDlgems, M /seDlgqms ’sylkeä’ |
tVserL VsqwqDl-wqt, I Vsüwäql-wüt ’sylki’ (wqt, wüt ’vesi’),
L Vsqwem, I Vsüwalam ’sylkeä’ | votj /sal ’sylki’, /salàn{i
’sylkeä’ | syrj /s(elaln{i ’sylkeä’ | vogE süDlk-, I sälg-, L
säDlDl-, P saDlg- ’sylkeä, sylkäistä’ | ostjI sü3ojqg-, E süjqg’sylkeä’. — Sana vaikuttaa äänt. motivoidulta. Samantapaisia on muissakin kielikunnissa (tVsag sülägäj
’sylki’, kalm Vsülk5e ’sylki’, tung (evenki) silikse, silekse, goldi silemse ’kaste’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 485 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 96 (+ vi), Castrén 1844 EGS 157 (+ syrj), Lindström
Suomi 1852 90 (+ tVser; mong turk ieur), Ahlqvist 1856 WotGr
153 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), Ahlqvist 1861
MMdGr 171 (+ md), MUSz 1873–81 169–70 (+ votj vog), VW
2 1876 38–40 (+ li), Setälä 1902–03 FUF 2 262 (+ ostjI), Paasonen 1903 s-laute 33 (+ ostjE), Wichmann 1914–22 FUF 15
47 (+ ka), Räsänen Vir 1947 169 (sgr ~ mong tung turk), Ramstedt 1951 SUSA 55:2 108 (mong Vsülkei-, Vsülüsün onomat.,
kuten sm), FUV 1955 117 (sgr), 148 (~ alt), SKES 1969 1145
(+ ly), FUV2 1977 130, 157, UEW 1988 479, Sammallahti
1988 UrLang 549.

sylkky (Jusl 1745; häm- ja itämurt. paitsi Kain Ink)
’pellavan siemenkota / Samenkapsel des Flachses’ ~
ka tVsylkky | ly tVsülk, tVsülk(k)ü id.
Mahd. deskr. alkuperää; vrt. kulkku1.
Wichmann 1911–12 FUF 11 262 (sm ~ ka; myös etäsukukiel.
vastineita), SKES 1969 1145 (sm ~ ka ly).

sylkähtää (Salamnius 1690; et. run.) ’sykähtää, liikahtaa / zucken, erbeben’, sylkyttää (eri tahoilla
murt.) ’tykyttää (sydän); hieroa, hiertää (Flor 1702)’,
sylkätä ’pökätä, puskea (paik. Karj); hiertää (paik.
PSatak)’ ~ ka tVsülkätä ’puskea, sysätä’, tVsülkähteä
’törmätä, jysähtää’, tVsülkütteä ’survoa; hieroa’.
Deskr. sanoja, joille läheisiä ovat esim. s. v. sykkiä, sysätä, hyllyä, hölkkä sekä tylkeä main. sanat.
VW 2 1876 40 (sylkkyä, sylkähtää ~ hylkkyä), SKES 1969
1145–46 (s. v. sylkkää; sm ~ ka; deskr.).

syltti1 (laajalti et. länsimurt.) ’marjahillo /
Beerenkompott’
< nr sylt ’hillo’ v:stä sylta ’hillota; hapattaa (maitoa, kaalia)’ < kas sulten ’keittää hyytelöksi, hillota’
(samaa sanuetta kuin s. v. syltty main. germ sanat).
Sjöros 1917 StNF 8:3 35 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1136 (ruots sanasta), SKES 1969 1146.

syltti2 ks. kyltti.
syltty ’paloitellusta lihasta ja sisälmyksistä (päästä
jne.) keitetty hyytelö (Schr 1637; yl.); ape (osin
Kaakk- ja KSm) / Sülze; Häcksel’, syltätä ’tehdä
sylttyä’
< vur sylta (s.) ’(päästä ym. huonommista teuraspaloista keitetty) syltty’, sylta (v.) ’säilöä suolaan,
hapattaa’, nt sylte ’suolattu sianliha’ < kas sulte
’syltty; suolavesi’ (ns Sülze ’syltty’), sulten ’keittää
hyytelöksi’, mas sultia ’suolavesi’; samaa kantaa
kuin ns Salz ’suola’.
Renvall 1826 SSK 2 201 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 218
(sm < vur < kas), Hellquist 1939 SEO 1136 (ruots sanasta),
Posti Vir 1962 286, SKES 1969 1146.

symbaali (Agr mon. adess. cimbelille, cymbelille;
Raam 1642 cymbaleilla) ’lyömäsoitin, lautanen /
Zimbal, Zimbel’
< vur cymbaal, cymbel ’symbaali’, nr cymbal <<
lat cymbalum < kr k/ymbalon id.
Streng 1915 NRL 218 (sm < vur < lat kr), Hellquist 1939 SEO
130 (ruots sanasta).
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symboli (Raumannus 1651 »Christiliset symbolat»;
kirjak.) ’(vertaus)kuva, merkki / Symbol’
< vur nr symbol ’vertauskuva, tunnusmerkki’ <<
kr s/ymbolon ’tuntomerkki, merkki’ v:stä symbállein
’yhdistää’ (sym- ’yhteen’, bállein ’heittää’).
TS 9 1917 749 (sm < lat kr), Hellquist 1939 SEO 1136 (ruots
sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 559–60.

sympaattinen (AMeurman 1877 sympatinen; kirjak.) ’myötätuntoa herättävä, miellyttävä / sympathisch’, sympatia ’myötätunto’
< nr sympatisk, saks sympathisch < ransk sympathique ’myötätuntoa herättävä, sympaattinen’ johd.
s:sta sympathie ’myötätunto’ < lat sympathia < kr
sympátheia id. (sym- ’yhdessä, yhteen’, páthos ’kärsiminen’).
TS 9 1917 752 (sm << kr), Koukkunen 1990 Atomi 560–62.

synkkä (JuslP, Gan 1787; yl.) ’finster, düster’, synketä (: synkkenee), synkistyä, rinn. synkeä (Agr;
melko laajalti murt.), johd. synkeys, synky (Agr »lepitze temen mailmaisen synghyn corwen») ~ ka synkie ’tiheä, synkkä (metsä)’, synkkä ’synkkä, pimeä’
(vi kirjak. sünge ’synkkä’ < sm).
Sanalle on esitetty baltt laina-alkuperää (vrt. liett
sunkùs ’raskas’). Toisaalta merk. ja käyttöyhteydet
ovat siinä määrin läheisiä ja synonyymisia sanoille
sankka, sankea (esim. merk:n ’raskas’ perusteluina
esitetyt itämurt. esimerkit synkkä savu, s. sumu sekä
merk. ’tiheä (metsä)’), että kyseessä voi yhtä hyvin
olla näiden etuvok. variantti.
Mägiste Vir 1958 139 (vi kirjak. < sm), SKES 1969 1146 (sm
~ ka), E. Uotila 1992 Sprachraum 171–72 (< baltt).

synti (Agr; yl.) ’Sünde’, johd. syntinen, synnillinen,
synnitön (sm > ink sünni, süntƒi, ka synti, va sünti
’synti’)
< ruots, vrt. mmr vur nr synd ’synti’ (ainakin uskonnoll. merkityksessään < saks, vrt. mas
sundia, mys suntea, ns Sünde id.).
Pontanus 1631 RDH 705 (sm ~ germ), Renvall 1826 SSK 2
201 (sm < ruots), Sjögren 1828 GS 1 229 (lpN suddo ’synti’
jollakin tavalla < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (sm ~ va),
Thomsen 1869 GSI 150 (sm va < ruots), Ahlqvist 1871 KO
217 (sm lp < germ), Wiklund 1894 LpChr 114 (lp < ksk),
Streng 1915 NRL 218 (sm < mmr vur), SKES 1969 1146 (sm >
ka va; < ruots; lp < ksk), Häkkinen 1987 ES 297.

syntyä (Agr; yl.) ’geboren werden; entstehen’, johd.
synnyttää, synnytys, synty, synnynnäinen, syntymä ~
ink süntüä ’syntyä’, sünnüttüja ’saada aikaan, tehdä’ |

ka syntyö ’syntyä; muodostua, saada alkunsa; valmistua; mahtua, sopia; olla soveliasta, kelvata;
sopeutua’, synnytteä ’synnyttää; mahduttaa, saada
sopimaan’ | ly sündüdä ’mahtua’ | ve sündüdä
’syntyä’, sündütädä ’synnyttää’ | va süntüä ’syntyä,
tapahtua’, süntü ’syntyminen, synty, alkuperä’ | vi
sündida ’syntyä, muodostua, kehittyä; tapahtua’,
sünnitada ’synnyttää, saada aikaan, aiheuttaa’ | li
sindq (prs. s‰ındqb), sündq (prs. sJündqb) ’syntyä’,
sintq, süntq ’synnyttää’, sindqm, sündqm ’syntymä’
(ims > lp Vsâd |dât ’syntyä, tulla jksk; joutua;
tapahtua; kasvaa’; vanha laina)
= syrj sodn{i ’lisääntyä’ | ?? unk ellik ’synnyttää,
poikia’ (v:lta 1177 kirjaan pantu nimi »[vaimoni]
Edlelmes» voi liittyä synnyttämiseen, jolloin v:n
vanha vartalo olisi ed- ja silloin mahdollisesti
yhdistettävissä sm ja syrj sanoihin, joiden varhaisin
muoto voi olla *sentV-; ksm:ssa *sentü- > *süntü-)
mahd. < varh. k-ir *dzen(h1)-, vrt. sogdi zn- ’synnyttää’, m-int jánati id.
Ganander 1787 NFL 3 98 (sm ~ vi), Strahlmann 1816 Sprachlehre 249 (sm ~ unk szül ’synnyttää’), Sjögren 1828 GS 1 228
(sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), VW 1 1874 173–
74 (+ li), Budenz 1879 BB 4 236 (lp < sm), Setälä 1890–91
ÄH 232 (+ ka), Anderson 1893 Wandl 29 (+ syrj; lp todennäk.
< sm), Setälä 1902–03 FUF 2 258 (sm ~ lp syrj), Paasonen
1903 s-laute 81 (samoin), Äimä 1919 SUST 45 161 (lp < ims),
Ojansuu Vir 1924 19 (ka ly ve süntü ’Kristus’ ~ sm synty),
Kalima 1928 SUST 58 262–72 (samoin, tarkennuksia), Rédei
1963 NytudÉrt 38 13–14 (+ unk ellik), MSzFE 1967 147 (?
unk), TESz 1 1967 750, SKES 1969 1146–47, M. Korhonen
1981 Johd 82 (lp vanhimpia ims lainoja), Häkkinen 1987 ES
297, UEW 1988 439 (? unk), Sammallahti 1988 UrLang 553
(sm ~ syrj), EWUng 1993 314, Koivulehto 1999 Poluilla 222
(< ir).

sypeä (LönnrLis 1886; Laat- ja PKarj Savo, paik.
Kain) ’kiivas, kipakka; nopea, rivakka / heftig,
hitzig; rasch, schnell’, sypäkkä id. ~ ka sypie ’kova,
ankara; kiukkuinen, tyly, äkäinen; äkkinäinen,
ripeä’.
Deskr.-luonteisia sanoja, vrt. nopea, näpeä,
ripeä.
SKES 1969 1147 (sm ~ ka), Katz 1990 Bume 23 (< germ
*swipi), Hofstra 1992 Sprachraum 59–60.

sypressi (Raam 1642 cypressi; kirjak.) ’eräs havupuu, Cupressus / Zypresse’ kirj. laina
< vur nr cypress (ns Zypresse) << lat cupressus,
cypressus, cyparissus (< kr kypárissos) ’sypressi’.
Streng 1915 NRL 219 (sm < vur << lat), Hellquist 1939 SEO
130 (ruots sanasta).
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syreeni (Lönnr 1880 syreni, syrenipuu) ’koristepensas Syringa / Flieder’, rinn. sireeni (Lönnr 1847 sireni), yhd. syreeni-, sireenipensas
< ruots syren, vanh. myös siren < saks (vanh.) sirene ’syreeni’ << lat syringa, johd. s:sta syrinx ’putki, pilli’.
Hellquist 1939 SEO 1139 (ruots sanasta), SKES 1969 1147–
48, Koukkunen 1990 Atomi 565–66.

syrjä (Pacchalenius 1667; yl.) ’Seite, Rand, Kante’,
murt. myös ’kangastukki, kangaspuiden loimiorsi;
korkeampi maastonkohta, kannas (Flor 1678)’, johd.
syrjäinen, syrjiä, syrjintä, syrjäyttää, syrjäytyä ~ ink
sürjä ’kangastukki; sivu, syrjä’, sürjü ’matalan
maaston keskellä oleva korkeampi kohta’ | ka syrjä
’kangastukki; syrjä, reuna, sivu; syrjäinen paikka’
| ly sürd'((e) ’kangastukki’ | ve sürd' id. | va sürjä
’syrjä, sivu; selänne’ | vi murt. süri (g. sürja)
’(soiden välinen) kannas, selänne’
? = mdE tVsi\re, M Vsi\rä ’syrjä, sivu, reuna; ranta;
seutu, puoli’ | tVser Vsör ’sivu, syrjä, reuna’
< kbaltt *sturja-, vrt. liett (murt.) stùris, st5urYys
’kulma, reuna’, latv st5uris ’id.; seutu’.
Budenz 1867 NyK 6 423 (sm ~ md tVser sekä muita etäsukukieliä), VW 1 1874 183 (samoin), Wiedemann 1875 GrEhstn 541
(+ vi), Anderson 1893 Wandl 187 (+ ka), Setälä 1902–03 FUF
2 268, Kalima 1930 Suomi 5:10 201 (+ ly), Mägiste 1936 EKeel 15 132 (+ va; md mieluummin ~ sm siiri), Tunkelo 1946
VeKÄH 478 (+ ve), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 184 (sm ~ md
tVser), SKES 1969 1148 (md voi olla myös ~ siiri), UEW 1988
779–80, T. Itkonen 1997 FUF 54 249 (sm ~ tVser), Koivulehto
1999 SUST 237 8 (< kbaltt).

syrjääni (TVS 1820 sirjäni; kirjak.) ’Syrjäne; Syrjänisch’ kirj. laina
< ven zyrjánin id., joka on vakiintunut 1500-luvulla, vanh. myös syrjanin (vanhin tieto 1396
syrjane (Syrxqne)), serjane, sirjane. Nimityksen
alkulähteenä on obinugr sana *s#erän, *sqrän, vrt.
vogL süjarqn, P saran, ostjI sqrän, P sü3aran ’syrjääni’,
joka puolestaan ilm. < ir *zray-, vrt. av zrayah’meri’ (ks. sarajas), joten nimitys olisi alkuaan
tarkoittanut meren tai »suuren veden» äärellä asuvia.
Kalima 1927 FUF 18 56 (ven < obinugr, tieto Wichmannilta),
Wichmann 1928 SmSuku 2 332–33 (samoin), *Lehtisalo Vir
1933 385 (ven < obinugr ~ votj sara-kum ’syrjääni’; voivat olla
yhteydessä ir ’meri’ sanaan), Vasmer 1953 REW 1 465 (ven <
obinugr), SKES 1969 1148, *Rédei 1977 JuhlakRaun 275–78
(ven < obinugr < ir, votj < ir).

sysi (Ljungo 1601; et. häm- ja kaakkmurt. Pohjanm
PSm) ’puuhiili / Holzkohle’, yhd. sysimiilu, sysimus-

ta ~ ink süsi ’pajahiili’ | ka sysi ’hiili, sysi’ | va süsi
(g. sü5e) | vi süsi (g. söe) | li siC Vz, süC Vz id.
= lpN Vcâ∞d∞dâ (E U Pi Lu In) ’puuhiili; karsta, noki’ | md /sed' ’hiili’ | tVser Vsü, Vsüj ’(sammunut) hiili’ |
vogE süDl‰ı ’hiili’ | ostjI sü3oj ’(sammunut, musta) hiili’
|| samJr /sij: tu7n /sij ’hehkuva hiili’ (tu ’tuli’) | Jn sio:
t5u-sio ’hiili’ (t5u ’tuli’) | slk siitj | Km siC id.
Ganander 1787 NFL 3 101a (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 142
(+ lp), Sjögren 1849 MélR 1 225 (+ li), Lindström Suomi 1852
90 (+ tVser), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), Hunfalvy 1858
MNyszet 3 265 (+ slk), Budenz 1867 NyK 6 434 (+ md), Halász 1893 NyK 23 274 (sm ~ lp slk Km), Paasonen 1917 Beiträge 76–77, 213 (sm ~ lp md tVser slk Km), Lehtisalo 1933
FUF 21 45 (+ samJr), Toivonen 1933 FUF 21 123 (+ ostj), Liimola 1939–40 FUF 26 206 (+ vog), FUV 1955 59, SKES 1969
1149 (+ ka), FUV2 1977 76, UEW 1988 477–78, Sammallahti
1988 UrLang 540.

syssy: yhteen t. samaan syssyyn ks. sysätä.
systeemi (Lönnr 1836 systemi; kirjak.) ’järjestelmä /
System’
< nr system, ns System (ransk système, engl system) id. << lat systema ’kokonaisuus, järjestelmä’ <
kr s/yst5ema ’yhdistäminen, yhdistys, kokonaisuus’,
johd. v:sta synistánai ’asettaa yhteen, yhdistyä’ (syn’yhteen’, histánai ’asettaa’).
TS 9 1917 799 (sm << kr), Hellquist 1939 SEO 1140 (ruots sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 566–67.

systeri (Lönnr 1880; PPohjanm Kain ja ymp., paik.
myös muualla) ’sisar / Schwester’
< nr syster ’sisar’ (mr isl systir, tansk søster, ns
Schwester jne.).
Salonius 1881 Suomi 2:14 258 (sm < ruots), Nirvi 1952 Suomi
106:1 87, SKES 1969 1149.

sysätä (: sysään; Agr; häm- ja savmurt. LUus, paik.
Pohjanm) ’lykätä, työntää, tuupata / stoßen,
schubsen’, murt. (PHäme KSm ja ymp.) myös ’hangata, hieroa’, sysiä ’tuuppia, töniä; (paik. myös) syrjiä’, sysäistä, sysäys; tähän luult. myös sysy: yhteen
sysyyn ’yhteen läjään; yhtä soittoa, yhtäjaksoisesti’
sekä sen tavallisempi variantti syssyyn: yhteen t. samaan syssyyn id. ~ ink süss‰ıä ’sysiä, tuuppia’ | vi
(Wied, murt.) süsata (prs. süskan), susata (prs.
suskan) ’pistää, työntää, tökätä’ | li siskq, süskq ’pistää’ (alkup. vartalo siis süskä-, sm:ssa -k- jostakin
syystä kadonnut)
= lpN sâs |kât, sâs |ket (Lu) ’paritella; hieroa (itseään jtak vasten), hypellä’ | tVserL VsqVskäm, I VsüVskam
’pistää sisään, tunkea, sulloa; kirnuta’.

208 (taiton koevedos)
Anderson 1893 Wandl 83 (sm ~ vi tVser, myös tähän kuulumattomia etäsukukielten sanoja), Setälä 1897 SUSA 16:2 5 (vi ~
li), Mägiste 1931 EKeel 10 131 (vi li ~ tVser; sm eri alkuperää),
Toivonen Vir 1932 51 (sm ~ vi li tVser), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 184 (+ lp), SKES 1969 1149, Lehtinen 1979 SUST
169 252 (ims ja lp-tVser mahd. eri alkuperää), UEW 1988 768
(sm vi ~ lp tVser).

syteä (: syden; Flor 1702; Jusl 1745 syvetä: syven;
häm- ja savmurt. sekä ymp.) ’hakata (esim. avantoa);
tehdä jtak rivakasti / (z. B. eine Wune) hacken; etw.
rasch tun’, rinn. sytöä (Kain) ’iskeä, hakata; tökkiä’,
johd. syttyä (ks. tätä) ~ ka sytie ’tökkiä, töniä, sysiä,
sohia; jyystää, hakata’, sytiekseh ’liikkua
levottomasti; tuppautua, tunkea’, sytilys ’levoton
ihminen’ | ly Vsüd'idä ’sysiä, pistellä, töykkiä’, Vsüdäitä
’pistää, työntää (käsi taskuun)’ | ve sütƒta (prs.
süd'd'ib) ’pistää, työntää’.
Äänt. ja merk:n puolesta läheinen s. v. sykkiä ja
sysätä main. sanoille. Vrt. myös sytkyttää ’jyskyttää’, jossa näyttäisi olevan aineksia sekä sykkiä että
syteä v:stä.
Toivonen 1928 FUF 19 89 (sm ~ ka, syrj sutVsn{i ’pistää, työntää’), Hakulinen Vir 1939 116–18 (syttyä ~ syteä; ~ ka), SKES
1969 1149–50 (+ ly ve).

syttyä (Agr; yl.) ’sich entzünden’, johd. sytyttää, sytytin, sytyke, murt. sytty, syttö ’sytyke’ ~ ink süttüä
’syttyä; nousta (rajuilma)’, süttüja ’sytyttää’ | ka syttyö
’syttyä, alkaa palaa; nousta, puhjeta (tappelu,
meteli); suuttua, vihastua, kiivastua’, sytytteä ’sytyttää tuleen; aiheuttaa riita, tappelu tms.’, sytytes ’sytyke’ | ve süttuda ’syttyä’, sütutada ’sytyttää’, süttutez
’sytyke’ | va süttüä ’syttyä’, süttüja ’sytyttää’, sütütez
’sytyke’ | vi süttida ’syttyä’, sütitada ’sytyttää’.
Välitön kantasana syttää (ink va) on johd. v:n syteä ’iskeä’ kons.-vartaloisesta variantista sytä ja
siten tarkoittanut alk. tulen iskemistä piikivellä. Vrt.
myös sysi.
Ganander 1787 NFL 3 102 (sm sytyttää ~ vi), Ahlqvist 1856
WotGr 153 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 106 (+ ve), VW 1
1874 175 (sm ~ va ve vi sekä etäsukukieliä), Paasonen 1903 slaute 96 (~ votj sut{ini, syrj sotn{i ’palaa’), *Hakulinen Vir 1939
115–20 (+ ink ka; syttyä ♦ syttää ♦ syteä), SKES 1969 1150,
Koivulehto 1999 Poluilla 223–24 (kantasana *syte- < ir, vrt.
mm. oss s5uzyn ’polttaa, sytyttää, palaa’).

syvä (Agr; yl.) ’tief’, johd. syvetä (: syvenee), syventää, syventyä, syvänne, syvyys ~ ink süvä ’syvä’, süvvJüs ’syvyys’, süvennös ’syvennys’ | ka syvä ’syvä’,
syvetä (prs. syvenöy) ’syvetä’, syvys ’syvyys’ | ly Vsüvä ’syvä’, Vsüvetä (prs. Vsüvendän) ’syventää’, Vsüvetä
(prs. Vsüvenöu) ’syvetä, syventyä’ | ve süvä ’syvä’, sü-

/veta (prs. sü/vendab) ’syventää’, sü/veta (prs.
sü/veneb) ’syvetä’, süvü/z ’syvyys’ | va süvä ’syvä’,
süvüz ’syvyys’ | vi süva ’syvä’, süveneda ’syvetä,
syventyä’, sügav ’syvä, syvällinen; tumma (väri,
ääni)’ | li t(ev®a, tiv®a, tüv®a ’syvä’
= lpN dâvve (In Ko Kld T) ’pohjoinen (N In Ko);
ulappa, vedenselkä (Ko Kld T)’, Lu tavv5en (E U Pi)
’ulkona, kauempana rannasta; lännessä’ | ? tVser tü-:
L tünq, I tünö ’ulkona’. — Sanan vksm lähtömuoto
on *tivä ja ims kielissä on — liiviä lukuunottamatta
— tapahtunut ensin muutos *ti- > si- ja sitten i:n
labiaalistuminen (v:n vaikutuksesta). Samaa
alkuperää on myös sm tyven vastineineen; sanan
alkup. merkitys lieneekin ollut joen vuolteiden
välinen tyyni kohta, jonka tyyneys johtuu juuri veden
syvyydestä.
Ganander 1787 NFL 3 102a (sm ~ vi süwwa), Sjögren 1832 GS
1 469 (+ ve), Ahlqvist 1856 WotGr 153 (+ va), Wiedemann
1859 MélR 3 691 (+ li), VW 1 1874 172 (sm ~ va ve vi, väärä
lp), A. G[enetz] Valvoja 1885 467 (+ lp dâvve), Setälä 1890–
91 ÄH 9 (+ ka; ~ lp dâvve), *E. Itkonen 1959 JuhlakHakulinen
137 (+ tVser tü-: tünq ’ulkona’ jne.), SKES 1969 1150–51 (+ ly;
ims ~ lp tVser), Koivulehto KielitP 1977 23 (sm syvä < *tivä <
*tiwpä < germ *deupa (nr djup, ns tief ’syvä’)), *T. Itkonen
1982 JuhlakSköld 161–64 (samaa alkuperää kuin tyven),
Häkkinen 1987 ES 298, UEW 1988 525–26 (syvä, tyven ~ vi li
lp tVser vog ostj), Sammallahti 1988 UrLang 550 (syvä, tyven ~
lp vog ostj), Hahmo 1994 Grundlexem 46– 48 (mahd. < germ).

syy1 (Gan 1787; yl.) ’säie, kuitu; vuosilusto / Faser;
Jahresring’, yhd. lihassyy, johd. syinen (harva-, tiheäsyinen), syytää ’työntää, viskoa, heittää, lappaa’
(sanan syy yhteyteen viittaa erityisesti vanhin kirj.
tieto Alm 1781: »Caswawaisesa maasa syytää se
(kasvi), yhdestä ja samasta juuresta aiwan monda
syrjä-haara eli wesaa») ~ ka syy ’puun vuosirengas;
kasvin kuitu, sienen heltta; lihassäie; uurre’, syyteä
’syytää, mättää, tyrkyttää, tunkea, tuppautua’ | ve süu
’(puun) syy’ | vi süü ’vuosirengas, (puun) syy’ | li
(johd.) s‰ır, sJür ’puun vuosirengas, puun t. lihan
syy; langan säie’ (sm > lpN murt. siggjâ
’vuosirengas’)
= tVserL Vsäqj, Vsäqja, I Vsija ’vuosilusto, puun t. lihan
syy’ | votj si ’vuosirengas’ | syrj si ’pellavan t. hampun kuitu, säie; hius, karva’ || samJr tƒ‰ı ’vuosirengas’
| Jn T tƒ‰ı ’puun syy’ | slk tJü: p5ot-tJü id. (p5o ’puu’). Ks.
myös syy2.
VW 2 1876 117 (sm ~ vi syrj), Anderson 1893 Wandl 12 (+ li
sJür), Wichmann 1914–20 FUF 14 101–03 (+ tVser votj), Setälä
1915 SUSA 30:5 45 (+ ?? sam), Hakulinen 1946 SKRK 2 92
(myös syytää tähän), Tunkelo 1946 VeKÄH 813 (+ ve), FUV
1955 59 (sgr ? ~ sam), SKES 1969 1151 (+ ka; lpN murt. <
sm), 1154 (syytää kuit. mahd. erillistä, deskr. alkuperää, jos sen
yhteyteen kuuluu ve tVsuta ’heitellä, viskata’), FUV2 1977 76–
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77, Sammallahti 1979 FUF 43 35 (sgr ~ sam), Janhunen 1981
SUSA 77:9 27, UEW 1988 443, Sammallahti 1988 UrLang
540 (ural).

syy2

(Agr; yl.) ’aihe, peruste, vaikutin; vika / Ursache, Grund; Schuld’, yhd. syypää, johd. syyttää,
syyte, syyllinen, syyllistää, syytön ~ ink sJü ’syy, vika’, sJütöin ’syytön’ | ka syy ’aihe, peruste, vaikutin;
vika, syy; tilaisuus’, syytteä ’syyttää’, syytöin ’syytön’ | ve süu ’syy, vika’ | va (Tsv) sJü id. | vi süü ’syy,
vika, rikkomus’, süüdi ’syyllinen’, süüdistada
’syyttää’, süütu ’syytön, viaton’ | li s‰ı, sJü ’syy, aihe,
vika, rikkomus’, s‰ıli ’syyllinen’, s‰ıtlq ’syyttää’.
Sanan syy1 merkityksen abstraktistumisen kautta
syntynyt
sana:
merk.
’säie,
juonne’
>
’alkujuonne, aihe’ > ’jonkin aiheuttaminen, (jonkun)
vika’ näyttää tapahtuneen jo ksm:ssa. — Sm > lpN
sivvâ, suggjâ, In sujja ’syy, vika’.
Ganander 1787 NFL 3 103 (sm ~ vi), Thomsen 1869 GSI 32 (~
lp sivvâ), Ahlqvist 1877 SKR 5 (~ lp sugja), Budenz 1879 BB
4 241 (molemmat lp sanat < sm), Mägiste 1935 EKeel 14 61
(sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 369 (+ li), E. Itkonen 1941
FUF 27 186 (lp < sm), Hakulinen Vir 1948 214 (= syy1), SKES
1969 1151 (+ ka va), Häkkinen 1987 ES 298.

syydvesti (uud.) ’(merimiesten) sadelakki / Südwester’, syytvesti (Suomenl. ja Perämeren rannikkomurt.), syytvästi (Perämeren rannikkomurt.) ’id.;
lounas, lounaistuuli’
< nr sydväst ’lounas; lounaistuuli; (merimiesten)
sadelakki’ (merk:ssä ’lounas’ sanoista syd (söder)
’etelä’ ja väst(er) ’länsi’, merk:ssä ’päähine’ < holl
zuidwester id., oik. ’lounaistuulelta suojaava päähine’).
Hellquist 1939 SEO 1134 (ruots sanasta), SKES 1969 1153
(sm < nr).

syyhyä (melko laajalti I- ja PSm), syyhytä (et.
KaakkSm Ink) ’kutista / jucken (intr.)’, syyhyttää id.,
rinn. syhyä (Agr »Coruat syhyuet»), syhyttää (nämä
LounSm, osin Häme) id., syyhy (varmaankin takaperoisjohd.) ’(varsinkin syyhypunkin aiheuttama)
ihotauti, scabies’, syyhelmä ’ihottuma’ ~ ink sJühküä
’syyhyttää, kutittaa’, sJühüttüja ’kyhnyttää, ruopia’, sJühülmä ’ihottuma, syyhy (scabies)’ | ka syyhyö, syyhytä ’kutista, syyhytä’, syyhytteä ’id.; raaputtaa, rapsuttaa, kihnuttaa’, syyhy, syyhelmä ’syyhy(tauti)’ | ly
Vsüuhmi7ne ’syyhy’ | vi murt. sühitada ’kutista’ (mahd.
< sm) | ? li s(eCuvq, siCuvq, süCuvq ’syyhyttää, raapia,
hangata’, s(eCuvlq (siCuvlq, süCuvlq) ’syyhytä, kutista’.
Deskr. sanoja, vrt. sihistä, kihistä. Li s(eCuvq jne.
voi kuulua myös vi sügada, sügeleda ’kutista’ sanan

yhteyteen, joilla puolestaan ei ole suoraa yhteyttä sanaan syyhyä.
Ahlqvist 1859 Anteckn 105 (sm ~ ve sibitada ’syyhyttää’), Setälä 1890–91 ÄH 328 (sm ~ li), Mägiste 1935 EKeel 14 52 (? ~
vi sügele-), Kettunen 1938 LivW 361 (sm ~ vi sügele-, li),
SKES 1969 1151–52 (sm ~ ka ly, vi süüt ’kutiava ihottuma’;
deskr. sanoja, vrt. myös ve sibitada ’syyhyttää’, vi sügeleda,
sügada, li), EEW 1982–83 3008 (vi sihitada ’kutista’ ~ sm),
3022–23 (vi süüt ei tähän).

syylinki (Gan 1787; PSavo PKarj EPohjanm), syylinkä (JuslP sylingät; KPPohjanm Kain) ’varreton
päällyssukka / (im od. auf dem Schuh
getragener) (Filz)füßling’.
Alkuperä epäselvä. Äänt. läheinen on varretonta
sukkaa t. sukan terää merkitsevä täälinki, täälinkä
(Jusl 1745; VarsSm ESatak LUus ja ymp.), jonka
lähtökohtana pidetään nr murt. Sm sanaa täling ’sukan terä t. irtovarsi’; nr murt. Sm (harv.) syling ’syylinki’ lienee sen sijaan < sm. Ruots taholta vertauskohtina on esitetty v. sy ’ommella’ (johd. syning
’ompelus’?) sekä sula ’jalkapohja, antura’, josta lainalähteeksi sopivaa johdosta ei kuitenkaan ole voitu
todentaa.
Ganander 1787 NFL 3 129a (sm täälinkä < ruots teling), Lindström 1859 KeltGerm 153 (sm ~ ruots murt. sölja ’tossu’ jne.),
Ruoppila 1967 KalKansank 115, SKES 1969 1152 (alkuperä
epäselvä, todennäk. < ruots), 1975 1489 (täälinki < nr murt.
Sm, vrt. syylinki).

syylä (Schr 1637; laajalti länsimurt., osin ESavo KSm) ’Warze’, rinn. syplä (Lönnr 1880; Kain, osin
kaakkmurt. KSm ja PSavo) id. ~ ink süglä ’syylä,
känsä, kovettuma; kääpä’ | ka syplä ’syylä,
känsä, näppylä’ | ve sübl (mon. sübläd) ’pieni
märkänäppylä’ | va süglä ’syylä, känsä’, süelmo id. |
li s(eCggql, siCglq, süCglq ’syylä’ (sm > lpN murt.
siw`lie ’syylä’)
= lpN Vciw |hle (In Ko Kld) ’näppy, ajos (N); syylä
(In Ko Kld)’ | mdE /siDlge, /seDlgä, M /siDlgä, tƒs/ iDlgä ’näppylä, syylä’ | tVserL VsqgqDl, I VsäqgäqlD e ’syylä’ | ? unk
(murt.) süly ’keripukki; kasvannainen, syylä; paise’ ||
? slk Vs{ı‰ la, s5ela ’syylä’.
Lindström Suomi 1852 91 (vrt. turk), Budenz 1867 NyK 6 434
(sm ~ li md unk), VW 1 1874 171 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH
139 (sm ~ li), 145 (+ ve), Anderson 1893 Wandl 118–19 (+
tVser), Genetz 1896 ETV 47 (+ ka), Wiklund 1896 SUST 10 299
(+ lp), Setälä 1902–03 FUF 2 240 (sm ~ lp md tVser unk), Paasonen 1903 s-laute 59–60 (samoin, vrt. turk), Räsänen Vir 1947
169 (~ turk mong), FUV 1955 117, 149, *Joki Vir 1960 353–
59 (+ ink slk; lp:ssa 3 mahd. vastinetta; lp siw`lie < sm; turk
yhtäläisyys sattumaa), SKES 1969 1152–53, TESz 3 1976 629,
FUV2 1977 130, 158, MSzFE 1978 556, Tálos 1983 MNy 79

210 (taiton koevedos)
82 (unkarin sgr alkuperä epävarma), UEW 1988 36 (ural),
Sammallahti 1988 UrLang 549 (sgr), EWUng 1995 1372.

syyni (As 1733 syni instrumentit; laajalti murt.) ’tarkastus, katselmus / Prüfung, Kontrolle’, syynätä (As
1734) ’tarkastaa’, murt. rinn. syinätä, syylätä merk.
myös ’katsoa tarkasti, tirkistellä; vaania; etsiä’ ~ (sm
>) ka syyni ’tarkastus; kutsunta’, syynätä ’tarkastaa’
< ruots, vrt. nr vur syn ’näkö; katsastus, katselmus’, syna ’katsastaa, tarkastaa’ (lpLu siu´nit, sui´nit
’tarkastaa’ < ruots t. sm; lpIn syyni ’tarkastus’, syynä∞d ’tarkastaa’ < sm).
Renvall 1826 SSK 2 203 (sm < ruots), Nirvi Vir 1951 420 (samoin), SKES 1969 1153 (ka < sm, lp < ruots sm).

syyppäri ’tarjoilija’ ks. kyyppari.
syyrinki (laajalti murt.) ’(avokärkinen) sormustin /
(an der Spitze offener) Fingerhut, Nähring’
< nr syring id. (sanoista sy ’ommella’ ja
ring ’sormus’).
Wessman Vir 1909 37 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 516
(samoin), SKES 1969 1153, Vuorela 1979 KpS 447.

syys ks. syksy.
syytinki (LönnrLis 1886; asiak. 1798 sytnik miehen;
et. länsimurt.) ’eläke / Altenteil, Pension’, syytinkiläinen ’eläkkeellä oleva’
< ruots murt. sytning, mr syting ’eläke, holhous’
ruots v:stä (murt., vanh. kiel.) syta ’holhota, huolehtia’, jonka yhteyteen kuuluvat mm. isl sút ’tauti’, nn
sut ’huoli, huolenpito’.
Cannelin Vir 1926 77 (sm < ruots), SKES 1969 1153, Kulonen
1995 Hiidenkivi 3 50.

syyttää ks. syy2.
syytää ks. syy1.
syödä (Agr; yl.) ’essen’, johd. syöpäläinen, syötävä,
syömäri, ks. erikseen syöpyä, syöpä, syöstä, syöstävä, syöttää ~ ink süJovvä ’syödä’, süJomäri ’suursyömäri’ | ka syyvä ’syödä, ruokailla; purra; kalvaa, syövyttää, uurtaa; pilata; vaivata, hivuttaa (tauti)’,
syömäri ’suursyömäri, syöppö’, syöpäläine ’syöpäläinen’ | ly Vsüödä ’syödä; purra, pistää (hyönteinen)’,
Vsüömä\r ’syömäri’ | ve södä ’syödä’ | va süvvä id.,
(Kukk) sJüjä ’syöpäläinen’ | vi süüa (prs. söön) ’syödä; syövyttää; liuottaa; uurtaa; kalvaa’ | li s‰ıedq ’syödä’

= mdE /sevems, M /sevqms ’syödä; syövyttää
(esim. ruoste), turmella (noituudella)’ | ? votj /sin{i
’syödä; syödä rikki (koi), syövyttää (myrkky)’ | ? syrj
/sojn{i ’syödä; pistää (sääski); nokkia; (murt. myös)
juoda maitoa’ | vogE t‰ı-, tüjaj-, I t5e-, tüJoj-, L P t5e-, t®aj’syödä; palaa (tuli)’ | ostjI li-, i-, E te-, P le-, li- ’syödä; juoda; palaa (tuli); kolottaa, pakottaa; naida, nussia’ | unk e-: eszik (inf. enni) ’syödä; tuhota, syövyttää (esim. ruoste rautaa); kuluttaa (vaatteita, tupakkaa, voimia)’, etet ’syöttää; ravita, ruokkia’.
Ganander 1787 NFL 3 99 (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff 99 (+
unk), 196 (+ vog), 214 (+ ostj), Sjögren 1821 GS 1 30 (+ votj
syrj), 1832 GS 1 473 (+ ka), Lindström Suomi 1852 91 (+ md),
Ahlqvist 1856 WotGr 152 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 105
(+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 171 (+ mdM), Hunfalvy 1864
Reg 87 (sm votj vog unk turk), Budenz 1869 NyK 7 43 (+ li),
MUSz 1873–81 802–03, Setälä 1902–03 FUF 2 253 (perm /ssekundaari), Paasonen 1903 s-laute 124, E. Itkonen 1953–54
FUF 31 178 (? votj ? syrj), FUV 1955 117 (sgr), 148 (~ alt),
MSzFE 1967 164–65, TESz 1 1967 800, SKES 1969 1154–56
(+ ly; ? votj ? syrj), FUV2 1977 130 (? votj ? syrj), Häkkinen
1987 ES 299, UEW 1988 440, Sammallahti 1988 UrLang 548,
EWUng 1993 337.

syöksyä ks. syöstä.
syömäri (Renv 1826; VarsSm Satak, osin EHäme EKarj) ’lakea kannattava ylin ja paksuin niskahirsi,
kattoparru / Dach-, Firstbalken’, syömeri (JuslP),
syömyri (LönnrLis 1886; paik. EKarj) id. ~ vi
sõõmer ’tuulimyllyn jykevä alushirsi; jykevä hirsi’
< kas süJomer ’kannatinpalkki’.
Saareste 1953 Suomi 106:3 29 (sm ~ vi), Mäkeläinen Vir
1977 311–14 (< kas hansakaupan nousukaudella ilman ruots
välitystä, vrt. puukko), Hinderling 1981 DELw 25 (suora laina
(k)as > sm?).

syöpyä (Alm 1768) ’pureutua sisään (paik. murt.);
kulua, uurtua (etup. ISm); kulua loppuun (paik. etup.
PSm Verml) / sich einfressen; sich abnutzen,
Furchen bekommen; verbraucht werden, zu Ende
gehen’, syövyttää, syöveri ~ ka syöpyö ’syöpyä,
kulua; loppua, hävitä’.
Johd. sanasta syödä, ks. tätä.
SKES 1969 1154–55 (sm ~ ka); lisää kirjallisuutta s. v. syödä.

syöpä (Renv 1826) ’syöpätauti, ruumiinkoi /
eine Krankheit, Krebs’
1. partisiippi v:stä syödä. Taudin nimenä yleinen
on myös tekijämuoto syöjä (paik. PKarj PSavo KPPohjanm Kain) ’tauti (joka syö)’ ~ ka syöjä ’pistävä
hyönteinen; tuhohyönteinen; suoliloinen; tauti’ |
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vi sööja ’syöjä; (murt. myös) (syöpä)tauti’, murt.
sööbi(ja) id. | li s5eji ’sormimato, syöpä’. Vrt. koiso.
Manninen 1933 KV 13 146 (syöpä ~ syöjä), Kettunen 1938
LivW 358 (sm vi li), 364, SKES 1969 1154 (s. v. syödä).

syöstä (: syöksen; Agr; paik. murt.) ’sysätä, työntää;
syöksyä; kiehua yli / heftig stoßen, stürzen (intr.);
überkochen’, syöksyä (paik. murt.), syöksy, syöksähtää, syöksyillä, syöstävä (ks. tätä), yhd. syöksykierre,
syöksylasku, syöksyhammas, verensyöksy ~ ka syöksie ’työnnellä; syöstä’ (? < sm) | vi söösta (prs. sööstan) ’syöstä, heittää; syöksyä’ | li z5(eöks, (frekv.)
z5(eöksl ’hyppiä, tanssia’.
V:n syödä alk. refl.-taivutteinen muoto:
alkuperäisin on vart. syökse-, jolla refl. merk.
’syöksyä, rynnätä’, alk. »syödä itseään eteenpäin,
jstak läpi».
Setälä 1890–91 ÄH 237 (sm syöksellä ’? hyppiä’ ~ li), Wiklund 1896 SUST 10 185 (+ lp VciekVcat ’potkia’), Paasonen 1903
s-laute 91 (+ vi), Wichmann 1911–12 FUF 11 263 (+ tVser votj
syrj), Uotila 1933 SUST 65 31 (sm tuskin ~ lp tVser votj syrj),
SKES 1969 1156–57 (sm ka (? < sm) vi li, tuskin ?? lp ? = tVser
votj syrj), UEW 1988 612–13 (? lp ? tVser ? votj syrj; sm ei
äänt. sovi tähän), Kulonen 1993 JuhlakHajdú 228–29 (johd.
v:stä syödä).

syöstävä (Schr 1637; VarsSm Satak Häme EPohjanm) ’sukkula / Weberschiffchen’, syöstäin (LUus)
~ vi süstik id.
Johd. v:stä syöstä, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 363 (v:n syöstä johd.), Ganander 1787
NFL 3 100a (syöstävä ~ vi süstipu), Ahlqvist 1871 KO 78 (+ vi
süstük ja süsti), SKES 1969 1157 (s. v. syöstä).

syötinjuusto, syötijuusto (paik. KPohjanm) ’makeajuusto, juhannusjuusto / ein süßer (bes. zu Johanni
hergestellter) Käse’
< ruots sötost ’makeajuusto’, alkuosa nr söt ’makea’, loppuosa käännetty.
Vilkuna Vir 1938 58, Vuorela 1979 KpS 448.

syötinki ks. herassyötinki.
syöttää (Agr; yl.) ’ruokkia; (pallopelissä) toimittaa
pallo peliin t. joukkuetoverille / füttern; (den
Ball, Puck o. ä.) zuspielen, aufschlagen, angeben’,
syöttö (yhd. maalisyöttö); syötti ’ansaan t.
pyydykseen asetettava houkutuspala’, rinn. syöte,
syöttä id. ~ ink süJottüja ’syöttää; ruokkia, elättää’,
syötti ’ongen syötti’ | ka syötteä ’syöttää, ruokkia;
elättää; voidella, rasvata; vetää kello’, syötti, syöte
’syötti, myrkkypala’, tVsyöttö ’onkimato’ | ly Vsüöttädä

’syöttää, antaa ruokaa, ruokkia, elättää’, Vsüöttömain
’syöttikala, täky’, tVsüöttö ’onkimato, -liero’ | ve söttä
’syöttää, elättää’, /söt (g. /sötun) ’onkimato’ | va sJüttä
’syöttää, ravita, elättää’ | vi sööta ’syöttää’, sööt (g.
sööda) ’syötti, täky, haaska (petoja varten), syöte,
rehu, laidun’ | li s‰ıetq ’ruokkia, elättää; ajettua,
märkiä’, s‰ıet ’syötti’.
Johd. v:stä syödä, ks. tätä.
SKES 1969 1154–55 (sm ~ ka ly ve va vi li). Lisää kirjallisuutta s. v. syödä.

syövyttää ks. syöpyä.
säde (Finno n. 1580) ’auringon-, valonsäde (eri tahoilla murt.); tulikipinä, säen (etup. EPohjanm);
särö, halkeama; sälö, pirstale (paik. murt.) / Sonnen-,
Lichtstrahl; Funke; Riß; Splitter’, sätenöidä (Gan
1787) ’säteillä’, säteillä (1819; eri tahoilla murt.),
sädehtiä, sätiä (EPohjanm) ’kipinöidä, iskeä tulta’ ~
ve säd(eg ’puun siru, pirstale’ | va säe(h) ’kipinä’ | vi
säde (g. -me) id., sätendada, murt. sädendada ’säkenöidä, säteillä, kimaltaa’ | li säCdgqz ’kipinä’.
Todennäk. samaa alk. onomat. sanuetta kuin
sätiä (Eurén 1860) ’moittia, säksättää’, sädätä (Gan)
’id.; säteillä’ jne., joista ks. sättiä. — Vrt. säen ja
säle.
Ganander 1787 NFL 3 25 (säde ~ vi säddem), Ahlqvist 1856
WotGr 150 (+ va), Thomsen 1890 BFB 111 (+ li), Tunkelo
1953–54 FUF 31 102 (+ ve), SKES 1969 1157, T. Itkonen Vir
1983 205 (sanoja, joissa uusi omap. perusvartalo), Koponen
1995 Sananj 37 216–17.

säe (: säkeen; uud. Cajan 1846) ’runon rivi / Vers’,
johd. säkeistö.
Oppitekoinen sana, joka ilm. liittyy sanoihin
säestää, sää2 t. säie, ks. näitä.
SKES 1969 1157–58.

säen (: säkenen; laajalti itämurt. Pohjanm Peräp)
’tulikipinä; hiukkanen, säde / Funken; Teilchen’,
rinn. säken(e) (SAchrenius 1766 säkeneitä mon.),
säkenöidä (melko yl.) ’kipinöidä; loistaa, säteillä’,
säe (: säkeen; 1700; Kain ja ymp.) ’tulikipinä’,
säestää ’valaista (Gan 1787); kipunoida, iskeä tulta
(etup. Kain)’, säistää (etup. Kain) id., sä(j)ehtiä,
säkeillä (paik. murt.) ~ ink säkk5ehet (mon.) ’säteet’ |
ka (au) säveh (mon. sägenet) ’kipinä’
? = mdE /sejme, /sem(e), /sejim, /seje, M /säjam, /sijam ’taula’.

212 (taiton koevedos)
Sekä ims että md sanat lienevät johdoksia v.-vartalosta, jota edustaa sm säke-, ks. säetä. — Vrt.
säde, säie ja säihkyä.
Setälä 1890–91 ÄH 122 (sm ~ md), Paasonen 1903 s-laute 55
(sm ? ~ md), SKES 1969 1158 (+ ka), UEW 1988 771, *Hahmo 1994 Grundlexem 58–60.

säes ks. sees.
säestää (Europ 1847) ’seurata, myötäillä (soittimella) / begleiten (Musik)’, alk. ’toistaa esilaulajan säe’,
aik. säistää (JuslP, Gan 1786) id., säistäjä.
Mahd. kuuluu sanojen sää, säie (ks. tätä) yhteyteen tarkoittaen ’punoa säitä eli säikeitä’, vrt.
kerrata, kertoa, joka liittyy sanaan kerta (ks. tätä).
SKES 1969 1158–59.

säetä (Finno n. 1580; VarsSm ja ymp.), säkeä (Jusl
1745; Satak) ’koota tulipesän hiilet kasaan ja peittää
ne tuhkalla; kätkeä, salata / die Glut
zusammenschieben und mit Asche bedecken;
verstecken, verheimlichen’, säkö (Jusl; PSatak
PHäme) ’tuhkalla peitetty hiilikasa, hiillos’, säe (:
säkeen; ESatak, paik. VarsSm) id.
= lp Vciekkât ’kätkeä, salata, haudata’, N Vciekka
(Lu In Ko Kld T) ’kätkö, aarre’. — LpN sækkot (R
Lu In) ’tukkia oksilla tai risuilla’ < sm.
Jos sanan alkumerk. on ollut ’kätkeä, peittää’,
voidaan s. v. säen mainitut sanat liittää tähän yhteyteen olettamalla kehitystä ’tuhkan peittämä hiillos’ >
’kipinä’ ja ’tulen säilyttäjä’ > ’tulen aikaansaaja; taula’. — Merk:t ’kipinä’ ja ’taula’ olisi mahdollista
johtaa myös onomat. alkumerk:stä ’iskeä (kipinää t.
tulta)’, jolloin kehitys olisi ’kohentaa tulta’ > ’peittää
tuhkalla’ > ’kätkeä’. Vrt. säde.
VW 1 1874 169 (sm ~ lp säkkot, Vciekkat, tVser), Qvigstad 1881
Beiträge 109 (vrt. lp sækkot), Toivonen Vir 1942 35 (säetä ~
säästää), Toivonen Vir 1949 51, SKES 1969 1159, T. Itkonen
Vir 1983 357, 358 (sm lp), Hahmo 1992 OFL 4 21–26, Koponen 1995 Sananj 37 216–17.

sähistä (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’sihistä, kähistä / zischen’, sähäkkä, sähinä (Jusl 1745) ~ ink ka
tVsähissä ’sähistä’ | ve tVsähiVsta ’sähistä, sohista’ | vi
sähiseda ’sähistä’.
Deskr.-onomat. sanoja. Ks. myös sähkö.
Kettunen 1922 LVeHA 1 70 (sm ~ ve), SKES 1969 1159 (+ ka
vi).

sähkö (Roos 1845) ’Elektrizität’, yhd. sähkölamppu,
sähköliesi, sähkösanoma (1855), ydinsähkö, johd.

sähköinen, sähköttää, sähke (ka sähkö, lpLu sähkk5o
’sähkö’ < sm).
Oppitekoinen sana, jonka pohjana ovat s. v. säen
ja sähistä main. sanat.
Hakalax Vir 1935 471 (Roosin uudissana), SKES 1969 1159–
60.

sählätä (Lönnr 1880; melko yl.) ’toimia taitamattomasti, sotkea asioita / pfuschen, stümpern, Verwirrung stiften’, säheltää id., sählä ’toisten asioihin
alinomaa sekaantuva ja suulas ihminen’, sähly (uud.)
’salibandy’ ~ ka Vsählätä ’hutiloida; puhua nopeasti,
epäselvästi’.
Onomat.-deskr. sanoja.
Rytkönen 1940 tm 15 (sählätä ’sohia’ vrt. sähinä ja sähkö).

säie (Gan 1787, Flor 1702 ? seijes; itämurt., paik.
hämmurt. Pohjanm) ’punotun tai kierretyn langan tai
köyden yksittäinen osa / Faser’, säe (paik. länsimurt.) id., säestää (JuslP; paik. etup. PSm) ’punoa
köyteen säikeitä’ ~ ink säijje (g. säikehen) ’säie’ | ka
säijis (g. säikehen), säijeh (harv.), säigeh ’säie; 10
pivoa sisältävä pellava- t. hamppunippu; lihassyy;
suoni, juonne’, säijistyö ’nyrhääntyä, nirhautua; purkautua säikeiksi’ | ly VsäigiVz ’säie’ | ve seigiVz ’säie’,
säigiVz ’id.; puitava viljaladelma riihessä’ | va säik
’säie’, säike ’pellavapivo’ (< sm t. vi), (Kukk) säjje
’säie’ | vi säie (g. säigme), Wied seige (g. seigme)
’säie; pellavapivo’.
Samaa alkuperää kuin sää2 (ks. tätä), todennäk.
tämän vanha johd. — LpN sai |go (In) ’ohueksi, läpikuultavaksi kulunut vaate’, N s®aigâs (Pi In Ko)
’ohueksi kulunut, liian höllästi kudottu; helposti sälöilevä tai kuluva; säie, vaatteen nukka, nöyhtä (Ko)’
on mahd. vanha laina ims:sta (voi myös olla vanha
sk laina, vrt. nr murt. seg, saig ’kartattu villa,
karttaamalla tehty villaleve’); sen sijaan lpN murt.
s5eigâs ’säie’ < sm, Ko Vs5ejg(aVs (Kld) id. < sm t. ka.
Ahlqvist 1880 NOstj 132 (sää, säije ~ ostj sew ’palmikko’),
Ahlqvist 1891 SUST 2 48 (vrt. vog sa{i (= s®ag) ’palmikko’),
Anderson 1893 Wandl 31 (säie, sää ym. + votj syrj), 47 (+ vi),
Wiklund 1896 SUST 10 174 (vrt. lp murt. sæigas), Setälä
1902–03 FUF 2 262 (sm ~ votj syrj vog ostj unk), Paasonen
1903 s-laute 100 (~ vi votj syrj), Kettunen 1922 LVeHA 1 51
(+ ve säigiVz), Kalima 1923–24 FUF 16 176 (+ ka ly), Saareste
1924 LVEM 235 (+ va), Vaigla 1926 EKeel 5 27 (+ ink), Nesheim 1950 SUST 98 178 (lp), T. I. Itkonen 1958 SUSA 60:5 10
(lp), SKES 1969 1160–61, Lytkin & Guljajev 1970 KESK 254,
MSzFE 1978 596 (s. v. sz2o ’kutoa’), UEW 1988 471–72.
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säihkyä (Kal säihkyväinen ’vaahtoava (saippua)’,
Eurén 1860; paik. murt.) ’säkenöidä, loistaa /
funkeln, strahlen’, säihke.
Deskr. sana, jonka yhteyteen kuuluvat s. v. säjähtää main. sanat. Vrt. myös säde, säen.
Genetz 1896 ETV 31 (lp Vcaskad, Vcæskad ’lumivalkoinen’, vrt.
sm säihkyä ja sähkö), Äimä 1919 SUST 45 255 (säihkyä, säikkyä ~ lp), SKES 1969 1161 (sm ~ ka).

säijäri ks. seijari.
säikkyä (Gan 1787; etup. itämurt. Pohjanm) ’hätkähdellä, säpsähdellä, pelätä / zurück-, aufschrecken,
vor Angst zittern, Angst haben’, säikyttää (1683),
säikytellä (1754), säikky, säikkä (Jusl 1745) ’vauhko’, säikähtää (et. itämurt. Pohjanm PSm ja ymp.)
’pelästyä’ ~ ink säikähtüja, säikähtüä | ka säikkyö
’säikkyä, säikähtää’, säikähteä ’säikähtää, pelästyä’,
säikähys ’säikähdys’ (lpLu seik5etit ’säikähtää’ < sm).
Mahd. deskr. sanoja, vrt. ka Vsäikkeä ’välkkyä;
vihloa’, Vsäikähytteä ’paukauttaa, läimäyttää; väläyttää’. Vrt. säjähtää, sävähtää.
Ojansuu Vir 1909 54 (sm säikkyä ~ häikkyä), Äimä 1919
SUST 45 255 (~ säihkyä, lp), SKES 1969 1161 (lpLu < sm).

säilyä (JWegelius 1747; yl.) ’sich halten, bewahrt
werden, bestehen (bleiben)’, säilyttää (WK 1701),
säilyke, säilö, säilöä, säylyä (Jusl 1745; paik. LUus
KaakkHäme), säiliö (1860) ~ ink säilüä ’säilyä (pilaantumatta)’ | ka säilyö ’olla t. pysyä tallessa’, säilytteä ’tallettaa, säilyttää; saada säästymään, riittämään; pitää, antaa olla joutilaana’, säilössä ’tallessa’
| va säülüä ’säilyä’ | vi säilida id., säilitada
’säilyttää’ (molemmat uud. < sm). — LpN sæi |lot
(In) ’säilyä’, N sæilotot (In) ’säilyttää’ < sm.
Lagercrantz 1939 LpWsch 778 (lp < sm), Mägiste Vir 1958
139 (vi säilitada < sm), 144 (vi säilida < sm), SKES 1969
1161–62 (+ ka va), EEW 1982–83 2982 (vi < sm), T. Itkonen
Vir 1983 351 (uusia omap. vartaloita), Häkkinen 1987 ES 299.

säilä (Kal, Eurén 1860; ei murt.) ’miekan terä, miekka / Klinge, Schwert, Degen’.
Todennäk. sama sana kuin säilä (KSm, paik. Satak EPohjanm) ’puun pirstale, säle, rima’ ja nämä
äänneasustaan huolimatta sanojen säle ja säliä (s. v.
säle) sivumuotoja.

(auf)flammen;
einen
plötzlichen
Schmerz
verursachen; erschrek-ken (intr.)’ ~ ka Vsäijähteäkseh
’leimahtaa, välähtää; heittäytyä; paiskautua;
häikäistyä’, Vsäikeä ’vilkkua, välkkyä; sädehtiä
(silmät); häikäistä’, Vsäikähyö ’välkkyä, leimuta’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. sähistä ja (merk:n puolesta) säen. Samaan yhteyteen kuuluvat lisäksi sm
säihkyä sekä mahd. myös s. v. säikkyä main. sanat,
joiden osalta vrt. lisäksi ly tVsäigäitä ’mäiskäyttää
(toista kämmenellä poskelle)’ ja ve tVsäigeita id.,
tVsäigahtuda ’parahtaa itkuun’.
SKES 1969 1162–63 (sm ~ ka ly ve, deskr. sanoja).

säkiä (JuslP, Gan 1787; kirjak.) ’monni, Silurus glanis / Wels’, säkä (JuslP, Lönnr 1880), säe(kala)
(LönnrLis 1886) id. ~ vi säga, (harv.) sõgi id.
= mdE /sije, M /sijä ’monni; (murt. myös) made’ |
tVserL Vsi-kol, I Vsij-kol ’monni’ (kol ’kala’) | vogE Vsüw,
I Vsig, L Vs{ig, P sig ’made’ | ostjI s#eg, E s#ex id.
Paasonen 1903 s-laute 54–55 (sm ~ vi md tVser vog ostj), Toivonen 1933 SUST 67 378, N. Sebestyén 1935 NyK 49 53, E. Itkonen 1953–54 FUF 31 173, FUV 1955 112, SKES 1969
1163, UEW 1988 469.

säkki (Agr; yl.) ’Sack’, yhd. viljasäkki,
säkkipilli, säkkipimeä ~ ink säkki id. | ka säkki
’säkki; säkillinen’ (< sm)
< mmr sækker, vur nr säck ’säkki’ << lat saccus
< kr sákkos id. < seem, vrt. akkad Vsaqqu, hepr Isaq
’säkki(kangas)’ — LpN sæk |kâ (E Lu In Ko) < sk,
mahd. sm välityksellä.
Moller 1756 Beskr 161 (< ruots säck, goot < hepr kr), Idman
1774 Försök 74 (< lat kr), Lönnrot 1854 Enare 252 (lpN In
sm), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 109 (sm < ruots), Qvigstad 1881
Beiträge 126 (lp < sm nn), Wiklund 1892 SUSA 10 154 (lp
ehkä < sm eikä suoraan < sk), Streng 1915 NRL 219 (sm <
mmr vur mn mt ags lat kr), Ariste 1933 ERL 100 (vi murt. sekk
< ruots), SKES 1969 1163 (sm < mmr).

säksättää (ei vielä Lönnr; KarjKann PSavo) ’äännellä terävästi, papattaa (moottori); (puhua)
pärpättää / krächzen; rattern, knattern; plappern’ ~
ka VsäkVsätteä ’puhua sammaltaen t. epäselvästi’,
VsäkVseä ’puhua sammaltaen t. epäselvästi; liikkua
pehmeästi’.
Ilm. samaa onomat. alkuperää kuin säkättää (ks.
tätä).

Ahlqvist 1871 KO 211 (säilä, säilärauta on sanojen miekka ja
kalpa synonyymi, alk. merk. ’terä’), SKES 1969 1162 (sm ka).

SKES 1969 1163 (sm ~ ka).

säjähtää ’leimahtaa (paik. KarjKann); vihlaista
(KaakkHäme); säikähtää (LönnrLis 1886) /

säkä1 (Renv 1826; etup. ISm) ’eläimen selän korkein kohta / Widerrist’, murt. myös säe (: säkeen),
säki (Jusl 1745; PHäme ja ymp., paik. Pohjanm PSa-
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vo Kain), säky (osin PSavo KSm) id. ~ ka säkä
’hevosen, lehmän t. koiran selän korkein kohta;
selkäevä, selkäruoto’ | ly Vsägä ’(hevosen) säkä;
(miehen) takaraivo, niska’ | ve /sägu ’säkä’.
SKES 1969 1163–64 (sm ~ ka ly ve), T. Itkonen Vir 1983 220
(uusi omap. perusvart.).

säkä2 (slang.) ’onni, tuuri, viuhka / Glück,
Dusel, Schwein’, myös tsäkä id.
Alkuperä tuntematon.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 153 (sm > ruots säkä id.).

säkättää (Lönnr 1880; Karj ESavo) ’äännellä terävästi, säksättää / rattern, knattern, krächzen’ ~ ka säkälteä ’puhua epäselvästi’ | va tVsäkatan (Ahlqv; prs.)
’räkättää kuin harakka’ | viE tsäkuta- ’iskeä, nakuttaa’, tsäkutaja ’kivitasku’.
Onomat. sanoja, kuten säksättää (ks. tätä) ja sm
(Lönnr) säkistä, säkistää ’pälättää’, säkinä ’pälätys’
~ vi murt. sägiseda ’kiistellä; sirkuttaa’, sägin
’melu, hälinä’.
SKES 1969 1164 (sm vrt. ka viE).

säkätä (paik. EPohjanm ja ymp.) ’panna pois työstä,
hylätä hakija / entlassen, ablehnen’
< amerikansm säkätä < engl (slang.) sack ’antaa
potkut’.
Virtaranta 1992 Amerikansm 200.

säle (Gan 1787; yl.) ’ohut, kapea puukappale / dünnes, schmales Hölzchen, Latte, Splitter’, sälö (yl.
muualla paitsi LounSm LUus EHäme) ’vars. puusta
lohjennut pitkähkö pala’, säliä ’halkoa säleiksi’, säleikkö ~ ka säle, sälö ’sälö, pirstale’ (ainakin ositt. <
sm)
= lp Vcallet ’viiltää, leikata; kirjoittaa’ | tVserL
Vseläm, I Vselam ’haljeta (esim. puu, lasi); sälöillä;
halkaista (esim. puu), kiskoa (päreitä); jakaa’ | votj
tƒ/sal{iVs kar{in{i ’teroittaa seiväs’, tƒ/sal{iVst{in{i id. | syrj
(murt.) tƒ/s(elavn{i ’leikata, leikata veitsellä palasiksi
(esim. vihanneksia, perunoita)’ | vogP sil- ’leikata’, I
silt-, L Vsilt-, P silt®al- id. | ostjI sül-, P sil- ’leikata,
viiltää auki (esim. kala, eläin), halkaista’ | unk szel
’leikata, leikellä’.
Mahd. alk. deskr.-onomat. sanue, jonka säl-aines
sama kuin sanoissa sälistä ’helistä’, sälähtää ’särkyä, haljeta, helähtää’, säly ’pikkutavara’ (ks. tätä),
sälkö (PKarj) ’puun pirstale’, sälkky id. ~ vi sälk (g.
sälgu) ’lovi, pilkka’, sälkida ’loveta, rastia’. Ks.
myös sälkö ja salia.

Budenz 1867 NyK 6 423 (sm ~ lp tVser vog unk, myös salia),
MUSz 1873–81 289 (+ ostj), VW 2 1876 11, Setälä 1902–03
FUF 2 264 (~ lp tVser vog unk), Szilasi 1903 NyK 33 267 (~
turk), Uotila 1938 SyrjChr 71 (säle, sälö, sale ~ ? syrj d'z/ av ’säle’), SKES 1969 1164–65 (+ ka; ~ tVser vog ostj unk), E. Itkonen
1970 Tarkka 30–31 (säle ja sale sanojen suhteesta), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 89 (syrj kuten Uotilalla), Lytkin 1975 Fenno-ugr 1 190–91 (sm ~ votj syrj unk), TESz 3 1976 705, FUV2
1977 126 (säle ? ~ lp vog ostj unk), MSzFE 1978 577–78,
EEW 1982–83 2986 (+ vi), T. Itkonen Vir 1983 357, Sammallahti 1988 UrLang 549, UEW 1988 470–71, EWUng 1995
1409, Koponen 1998 SUST 230 173, Nikkilä 1998 FFL 21 85.

sälkö (Jusl 1745; etup. ESavo Karj) ’varsaiän sivuuttanut nuori hevonen / dem Fohlenalter entwachsenes junges Pferd’, rinn. sälkevä (KarjKann
LaatKarj Ink), sälö (paik. KarjKann) id. ~ ka sälky, ö ’varsa; hirvenvasa’ | ly sälgü ’varsa’ | va sälkö
’varsa, sälkö’ | vi sälg (g. sälu) ’1–2-vuotias varsa,
sälkö’.
Voi kuulua a:n sälkevä (paik. KSm) ’solakka,
hoikka’ yhteyteen; tämä puolestaan lienee deskr. alkuperää ja verrattavissa toisaalta s. v. säle mainittuihin sanoihin ja toisaalta s. v. salskea mainittuihin sanoihin salkki ja saleva.
Ganander 1787 NFL 3 27a (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
91 (+ unk csikó ’varsa’), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va), VW
2 1876 32 (sm unk eri sanoja), 48 (sm va vi li), Paasonen 1903
s-laute 134 (+ vog), Saareste 1924 LVEM 49 (+ ka), *Ruoppila
1943 Kotiel 1 20–25 (a.-attr.; vog ei tähän), SKES 1969 1165
(sm ~ ka ly ve va vi; deskr.).

sälli (Agr mon. sellit; yl.) ’oppipoika, kisälli; kulkuri, jätkä / Lehrjunge, Geselle; Herumtreiber, Kerl’ ~
ka sälli ’sälli, kulkuri, laiskuri’ (< sm)
< mmr sälle ’oppipoika; kulkuri; laiska mies’, nr
sälle ’veitikka, velikulta’ < kas selle ’toveri; kisälli;
aliopettaja’ (josta > vi sell (g. -i) ’kisälli’) < germ
*saljan-, johd. sanasta sal ’huone’; alkumerk. ’huonetoveri’. Myöhempi laina samalta taholta on kisälli,
ks. tätä.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 188 (sälli ~ germ saljan), Streng
1915 NRL 220 (< mmr), Hellquist 1939 SEO 1146 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10 517, SKES 1969 1165 (+ ka (<
sm); vi < kas).

sälpä (paik. KPPohjanm savmurt.) ’liuskoiksi särkyvä t. särkynyt kivi, kivimurska, sora / Kies,
blättrig zerbrechendes Mineral; Spat’, yhd. kalkki, maa-, sinkkisälpä.
Varmaankin kontam. säly t. sälä + silpa.
SKES 1969 1166 (s. v. säly), Nikkilä 1998 FFL 21 85.
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säly (JuslP, Gan 1787; Satak Häme PKarj Savo KSm EKPohjanm) ’pikkutavara, kama, rihkama /
Kram, Plunder’, sälä (etup. VarsSm) ’kama, rihkama’, sälätä (VarsSm) ’sotkea, penkoa sekaisin’.
Kuulunevat s. v. säle main. sanojen yhteyteen.
SKES 1969 1166.

sälyttää (Agr; murt. harv.) ’kuormata, lastata / auf-,
beladen, aufbürden’, sälytys ’lästi l. 12 tynnyrin vetoinen tilavuusmitta (Schr 1637); ankkuripaikka,
valkama, satama (Martti n. 1580)’, säletys (Ljungo
1601) ’lästi’ ~ ink sälüttüja ’lastata’ | vi sälitis ’kantamus; lasti; laivan lästi; viljamitta: 24 tynnyriä’ | li
säC ltq ’latoa, pinota, sulloa, pakata; ammentaa’,
säC ltqks ’latomus’
?? = syrj s(eln{i ’nousta, astua (esim. laivaan, ratsaille)’‚ johd. s(eltn{i ’latoa, kuormata, asettaa; varistaa, valaa’ | vogE tüjal-, I tüJol-, L P t®al- ’istuutua
(veneeseen, ratsaille)’ | ostjI jel-, E tet-, P lel’istuutua (veneeseen, rekeen, hevosen selkään)’ | ?
unk (vanh.) ellik ’nousta hevosen t. aasin selkään’ ||
samJr tƒ‰ı- ’istuutua (rekeen, veneeseen)’ | T (prs.)
tƒiiCem | slk ti- | Km Vsi- ’istuutua, nousta ratsaille’.
Thomsen 1890 BFB 55 (sm ~ li), Setälä 1902–03 FUF 2 254
(+ syrj vog ostj ? unk ül ’istua’), Paasonen 1903 s-laute 77,
Wichmann 1914–22 FUF 15 36 (+ vi), Lehtisalo 1928 SUST
58 123 (+ samJr), Steinitz 1950 OstjGr 161 (~ unk ellik), FUV
1955 55 (sm ~ lp syrj vog ostj samJr slk), E. Itkonen 1956 UAJ
28 66 (sm ei tähän), MSzFE 1967 147–48 (syrj vog ostj, unk
ellik, samJr slk Km; sm ei tähän), SKES 1969 1166 (näyttäisi
olevan s:n säly johd.; aivan epävarma syrj vog ostj ? unk sam Jr
Km), FUV2 1977 73, Sammallahti 1979 FUF 43 35 (ural),
EEW 1982–83 2984–85, Sammallahti 1988 UrLang 548 (sm ~
syrj vog ostj, unk ellik), UEW 1988 434–35 (syrj vog ostj unk
sam; sm ei tähän).

sälö ks. säle.
sämpylä (Raam 1642; eri tahoilla LSm) ’kerralla
syötävä pieni (pyöreä t. pitkulainen) leipä; (murt.
myös) pieni vehnäpulla / Brötchen; kleines
Weizengebäckstückchen’,
yhd.
juusto-,
kinkkusämpylä, graham-, vehnäsämpylä; simpula
(Kivi; paik. EPohjanm) ’vehnäpulla’
< mmr sembla, nr semla ’(makea laskiais)pulla’
< kas s5emel(e), semmel(e) ’hieno vehnäjauho;
sämpylä’ < lat simila id. (joka samoin kuin kr
semídalis id. < itäm. kielistä, vrt. akkad sam‰ıdu
’hieno jauho’).
Renvall 1826 SSK 2 206 (< ruots simla), Ahlqvist 1866 Suomi
2:6 112 (< germ, vrt. ruots sem(b)la, saks Semmel), Streng
1915 NRL 220 (< vur kas), SKES 1969 1167.

sänki (Agr sengipellossa; yl.) ’Stoppeln (Pl.)’ ~ ink
sänki id. | ka sänki ’heinän t. viljan sänki; parran
sänki’ | ly Vsäng ’sänki (leikatun laihon jälkeen)’ | ve
säíng7 ’sänki’ | va säntVsi id. (va (Kukk) sänki ja vi
murt. säng(ä) id. < sm)
= lpN Vicieggâ (Pi Lu In Ko Kld T) ’luunsiru; vähäytiminen luu’ | ? mdE /sivems ’murtua, katketa’ |
votj tƒ/sig{in{i ’särkeä, taittaa; särkyä, taittua’ | syrj
tƒ/segn{i ’murtua, murtaa’ | vog (Munk) E säng-, I P
sank- ’murtaa, survoa; lyödä palasiksi’, L sank- ’hakata’ | ostjI sönk-, E P senk- ’lyödä’ | unk szeg ’päärmätä, ommella; leikata (esim. leipää), katkaista’.
MUSz 1873–81 283 (sm ~ votj syrj ostj unk), Genetz 1899
Suomi 3:16 16 (sm ~ tVserL Vsängq ’pensaan t. pienen puun kuiva
oksa; runko’, I pu-Vsengq ’(kasvava) puu’, ? unk), Paasonen
1903 s-laute 120 (+ md vog, ei sm), Kalima 1915 OLR 216
(ven < ims; + ka ly va), Kettunen 1922 LVeHA 1 99 (+ ve),
Steinitz 1944 FgrVok 42 (sm ~ tVser), E. Itkonen 1953–54 FUF
31 173 (sm ~ tVser), 179 (md ? ~ votj syrj), FUV 1955 117 (ei
sm lp), MSzFE 1967 144 (sm tVser), Räsänen 1969 EW 442
(tVser > tVsuv), SKES 1969 1167–68 (sm ~ tVser (> tVsuv)), MSzFE
1978 575–76 (unk ~ votj syrj vog ostj, ei sm), Sammallahti
1988 UrLang 549–50 (sm ~ lp ? md votj syrj vog ostj unk),
UEW 1988 31–32 (ei sm lp), 756 (sm ~ tVser), EWUng 1995
1403 (unk ~ ? md votj syrj vog ostj; ei sm lp), T. Itkonen 1997
FUF 54 249 (sm ~ tVser).

sänky (Agr; yl.) ’Bett’ ~ ink sänkü (< sm) | ka sänky
(< sm) ’sänky’ | va säntVsü ’laudoista tehty makuulava’ | vi säng (g. sängi t. murt. sängü) ’vuode, sänky’
< vur nr säng ’sänky; puutarhapenkki’ (> sm
sänki (1801; paik. LounSm Häme) ’taimi- t. perunapenkki, juurikasmaa’). — LpN sæn |gâ (U Lu In Ko)
’sänky’ < sk, ositt. mahd. sm kautta.
Ihre 1769 Gloss 2 510 (sm ~ ruots), Lindahl & Öhrling 1780
LL 451 (sm ~ lp), Renvall 1826 SSK 2 206 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 207 (+ vi), Thomsen 1869 GSI 151
(sm vi lp < sk), Qvigstad 1893 NL 331 (lp < sk sm), Streng
1915 NRL 220 (sm < vur), Saareste 1924 LVEM 199 (+ ka va),
SKES 1969 1168 (ka < sm), Nirvi 1971 InkS 561 (ink < sm).

sänkätä ’lahjoittaa’ ks. kenkätä.
sännätä (paik. savmurt. KPPohjanm PSm) ’rynnätä,
juosta edes takaisin / stürmen, eilen, hin und her laufen’, säntätä (LönnrLis 1886) ’tallata, sotkea’, säntäistä (Lönnr 1880) ’rynnätä’, säntäillä.
Alkuperä epäselvä, vrt. vi murt. sänni’polkea, potkia (hevonen)’, säni- ’juosta lyhyin ja
kiireisin askelin, sipsuttaa’.
SKES 1969 1168 (sm vrt. ? vi).

säntillinen ks. santti.

216 (taiton koevedos)
säntilä ks. santalo.
säpikäs ’pitkävartinen poronnahkainen säärystin
(Peräp Länsip, osin Kain) t. tossu (paik. Länsip) /
Gamasche od. einfacher Schuh mit langem Schaft
aus Rentierleder’, säpäke (Eurén 1860; Peräp Länsip
ja ymp.) ’pitkävartinen poronnahkainen säärisuojus’,
sapikka (Renv 1826), siepakka (Peräp Länsip) ’poronnahkainen pitkävartinen tossu, nutukas’ ~ kaP säpikäs ’poronnahkainen (nauhakenkä ja) säärystin’.
Luult. deskr. sana, mahd. osittain sanan
saapas vaikutuksesta syntynyt.
SKES 1969 1169.

säpiä (paik. PSatak KaakkHäme) ’sätkytellä, potkia
/ zappeln, treten’, säpistä ’touhuilla, sätkytellä; kuiskailla, mumista, mielistellä (nämä Lönnr 1880); (ark.
ja slang. myös) puhua t. liikehtiä nopeasti (huumeen
alaisena); kahinoida, tapella’, säpinä ’vipinä, vilske,
hässäkkä (paik. PSm); (ark. myös) meno, vauhti; kahina, tappelu’.
Deskr. sanoja, vrt. toisaalta sipistä, sopottaa, supista ja toisaalta säpsähtää, sävähtää, sätkiä.
säppi (JuslP, Gan 1787; Karj Savo KSm KPPohjanm Kain) ’(oven, ikkunan, kannen tms.) haka, aspi,
salpa; lukon määrly / Haken (zum Verschließen von
Tür, Fenster, Deckel o. ä.); Riegel’ ~ ka tVsäppi
’salpa, oven haka’
< ven (murt.) Vce/p ’ketju’. — Uudempia lainoja
ven sanasta ovat sm sieppi (Eurén 1860; Laat- ja PKarj) sekä ka tVsieppi ’ketju, vitjat; oven haka, säppi’,
ly tVsieppi ’ketju, vitjat; kaulahelmet’, ve tVsep ’vitja,
ketju; oven riippuva salpa’.
Lönnrot 1880 SRS 2 635 (sm < ven), Lönnrot 1886 Lis 160
(sieppi < ven), Hakulinen Vir 1936 243–46, Kujola 1944 LyS
440 (ly < ven), Kiparsky 1946 FUF 29 85, Kalima 1952 SlS
167, SKES 1969 1009 (sieppi), 1169 (säppi), Plöger 1973 RL
193.

säppäli ks. seppele.
säpsä (Lönnr 1880; paik. Laat- ja PKarj) ’naisen (t.
vaimon)
päähine
/
Kopfbedeckung
der
(verheirateten) Frau’ ~ ka tVsäpsä ’naidun naisen
päähine’ | ly tVseptVs(e | ve (Ahlqv) tVsipts id.
< ven Vcepéc (g. Vcepcá) ’myssy, hilkka’.
Ahlqvist Suomi 1857 97 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8
176 (+ ka ve < ven), Kujola 1944 LyS 439 (ly < ven), Kalima
1952 SlS 35, SKES 1969 1169–70, Plöger 1973 RL 193.

säpsähtää (1766; melko laajalti murt.) ’säikähtää,
hätkähtää, vavahtaa / vor Schreck zusammenzucken’
~ ka säpsähteä ’säpsähtää, pelästyä’ (? < sm).
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen voivat kuulua
myös s. v. säpiä main. sanat. Vrt. myös sätkiä.
SKES 1969 1170 (sm ~ ka (? < sm); deskr.).

säpäle (Agr; yl.) ’pirstale; repale / Fetzen; Splitter’,
sääpäle (Gan 1787; paik. VarsSm KPohjanm PSm)
id. ~ ka säpäleh ’säpäle, pirstale’.
Deskr. sanoja (mahd. kontam.), vrt. repale, rääpäle sekä säly.
Mechelin 1842 Käsik 179 (sm ~ ven), Weske 1890 SFKO 95,
Wichmann 1903 SUST 21 103, Kettunen 1922 LVeHA 1 70
(vrt. ve tVsapta), SKES 1969 1170 (sm ~ ka), T. Itkonen Vir
1983 350 (omap. uusi perusvartalo), Koponen 1998 SUST 230
173–74 (+ vi säpp ’lovi’, säpeldada ’loveta’).

säristä (Jusl 1745; eri tahoilla murt.) ’tiristä, käristä;
siristä; täristä / zischen, knattern; zittern’, särätä, särähtää, särä (Lönnr 1880; kaakkmurt. ja ymp.) ’puinen lihanpaistokaukalo (myös siinä valmistettu liharuoka); paistinpelti’ ~ ink tVsärissä ’rätistä, säristä’ |
ka särissä ’väristä, vapista, tutista, täristä; järistä; siristä, tiristä’, särätä id., särähteä ’vavahtaa,
värähtää; tärähtää’ | ly Vsäräitä, VsäriVstä ’väristä,
vapista, tutista’ | ve säräitä ’väristä, vapista, tutista’ |
vi säriseda ’säristä, siristä, käristä, kihistä’ | ? li
tVsäriksq ’rätistä, ritistä, säristä’. — Ims > ven murt.
sjárjandatƒ ’väristä, pelätä’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. myös sarastaa ja
sääriä.
VW 1 1874 186 (sm ~ vi), Meckelein 1913 FgrElem 64 (+ ka ~
ven), Kalima 1915 OLR 223 (ven < ims), Kettunen 1938 LivW
437 (+ ve li), Ruoppila Vir 1959 313–16 (säristä ~ särätä; ink
sääriä < ven Vzaritƒ ’paistaa (lihaa); paahtaa, lämmittää kuumaksi’), Vahros Vir 1963 148 (särä mahd. < ven Vzáritƒ ), Setälä
1964 SUST 135:3 83 (+ va Vsarisa, -zeb ’säristä’), SKES 1969
1170 (+ ly).

särkeä (Agr) ’koskea, kivistää, pakottaa (melko yl.);
rikkoa (itämurt. Pohjanm Kymenl) / schmerzen; zerbrechen, zerschlagen’, särkyä (itämurt. Pohjanm PSm) ’mennä rikki’, särky ’kolottava kipu’; ks. erikseen särö ~ ink särkiä ’särkeä; lyödä, iskeä,
koputtaa; ennen varsinaista puintia lyödä ruislyhteet,
jotta jyvät irtoavat; kivistää; loukata’ | ka särkie
’pilkkoa, halkoa; rikkoa, särkeä; (sm >) kivistää,
särkeä’, särkyö ’haljeta; rikkoutua, särkyä’ | ve
särkta ’särkeä, halkoa, kiskoa (esim. päreitä); (harv.)
kolottaa, jomottaa’ (va (Kukk) särkiä ’särkeä,
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lyödä’, vi murt. särgedä ’halkoa, rikkoa, pirstoa’ <
sm)
= lpN Vc5ergiidit (U Pi Lu In) ’puutua (käsi,
jalka)’ (lpN sær |gât ’särkeä, kolottaa, tehdä kipeää;
olla sairas’ < sm) | ?? tVserL Vsärgqm, I Vsergem ’avata,
hajottaa’ | vogE tƒ/särk-, I /süJorg-, L /sarr-, P /s®arg’valittaa, olla pahoillaan’, P /s®arig- ’tehdä kipeää’ |
ostjI tƒerqg-, E tƒärqj-, P /sar¥ı- ’särkeä, tehdä kipeää’ |
unk (murt.) sér ’särkeä, tehdä kipeää’, sér (vanh.)
’haava (?)’, sért ’haavoittaa; loukata; olla sairas’. —
Tähän on yhdistetty myös lpN Vciergâ (Lu) ’sahattu,
halkaisematon pätkä ohuehkoa lehtipuun runkoa’ ja
lpN Vcærg#etit (In) ’leikata poron sarvi irti niin, että
osa kalloa seuraa mukana’ ja lpN Vcær |got (In Ko Kld
T) ’jyristä (ukkonen), rytistä; huutaa kovasti; (Ko
myös) kivistää, särkeä’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 451 (sm ~ lp särjitet), JuslP 335,
335a (+ unk), Strahlmann 1816 Sprachlehre 249 (unk), Sjögren
1832 (esitelmä 1830) GS 1 486 (+ lp sarget ’leikata (rikki)’),
Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), MUSz 1873–81 184, 233–
34, T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 55 (~ lp Vcærggat), Toivonen
1928 FUF 19 83, Tampere 1938 VanaK 3 393 (sm ~ vi), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 173 (tVser ? ~ sm md votj), MSzFE
1967 176, SKES 1969 1170–71 (+ ka; vi < sm; useita lp
sanoja, ? mdE se\red'ems, M /sä\räd'qms, votj ser{in{i), MSzFE
1978 551–52 (vog ostj unk), *Honti 1978 NyK 80 377–78, 380
(+ sm), T. Itkonen 1980 CQuiIFU 3 230 (sm ink ka ly ve ~ lp
Vciergâ, Vcær |got, ? md tVser votj), UEW 1988 32–33 (sm lp ??
tVser vog ostj unk), 756 (md votj + syrj ser(ed < *sär•), DEWOS
1991 1535 (sm vog ostj unk), EWUng 1995 1322.

särki (Schr 1637; yl.) ’Rutilus rutilus / Plötze, Rotauge’ ~ ink särki | ka särki ’särki’ | ly Vsä\rg(i) | ve
sä\rg | va särtVsi, (Kukk) särki | vi särg (g. säre) | li
särg id.
= mdE se\rge, M /sä\rgü3a ’särki’ | tVser Vserengq id. |
vogE tüjarqw, I tüJorqj, L t®arqg, P t®arka ’kiiski’ | ostjI
lärqg, järqg, E tärq, P lär id. — Ven murt. soróga
’särki’ < ims; lpN s∞ærgi (U) id. < sm.
Ganander 1787 NFL 3 29a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
150 (+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 171 (+ md), Europaeus
1868 Suomi 2:7 18 (vrt. lp särg), O. Donner 1875 Boningsplatser 139 (+ ka li), Qvigstad 1881 Beiträge 109 (sm ~ lp), Weske
1890 SFKO 19–20 (< ven soróga), Mikkola 1894 SUST 8 46
(ven < sm), Setälä 1902–03 FUF 2 250 (+ tVser vog ostj),
Paasonen 1903 s-laute 52 (sm vi lp md tVser), 133 (vog ostj),
Kalima 1915 OLR 221 (+ ly ve; ims > ven), Collinder Vir 1928
237 (lp < sm), Räsänen Vir 1947 166 (vrt. alt), E. Itkonen
1953–54 FUF 31 173 (sm ~ md tVser), Vasmer 1955 REW 2
697–98 (ven ? < ims), E. Itkonen 1956 UAJ 28 58, Kiparsky
1963 RHGr 1 84 (ven murt. soróga < ims), SKES 1969 1171,
DEWOS 1975 800, FUV2 1977 127, UEW 1988 436–37,
Liukkonen 1999 SUST 235 138 (< baltt *sark®a, vrt. latv
sarkans ’punainen’; merk:n puolesta vrt. ns Rotauge »punasilmä» ’särki’).

särkkä (JuslP: Sotkamo, Renv 1826 myös särkä)
’vedenalainen hiekkakohouma (melko laajalti hämja savmurt. KPPohjanm ja ymp.); pieni
mäenharjanne, kukkula (Laat- ja PKarj Kain) /
Sandbank; kleiner (sandiger) Höhenzug’ ~ ka särkkä
’hiekkaharju, harjanne, töyräs; reuna, särmä’ | ly
särkk(e ’äyräs, jyrkkä joen ranta’.
Setälä 1890–91 ÄH 283 (sm ~ ka), Ojansuu 1921 Lisiä 57 (+ vi
säär ’niemi; sääri’; < latv), SKES 1969 1171 (+ ly), T. Itkonen
Vir 1983 350 (omap. uusi perusvartalo), Nikkilä 1998 FFL 21
90 (vrt. särmä ja säreikkö ’somerikko’).

särmi ks. sermi.
särmä ’(terävä) reuna (melko laajalti ISm); tuohisuikale (paik. savmurt. ja ymp.; Agr mon. nijnensermet)
/ (scharfe) Kante; Streifen Birkenrinde’, särmikäs
’teräväreunainen, kulmikas’, särmiö (Kilpinen 1835)
~ ve särm ’(vyö)hihna; kaita hihnansuikale pieksunvarren saumassa’ | vi särme ’pärepölkystä lohkaistu
nelisärmäinen pitkähkö halko, josta päreitä kiskotaan’, murt. särmes, särm, (Wied) serm id., särmistada ’lohkoa pärepölkkyjä pienemmiksi paloiksi’.
S. v. särvi ja särö main. sanoihin liittyviä deskr.
sanoja.
Ganander 1787 NFL 3 29 (sm ~ vi serme), VW 1 1874 183
(vrt. särvi), Anderson 1893 Wandl 149 (~ särkeä), Ojansuu Vir
1909 26 (-m- ~ -v- vaihtelusta), Tunkelo 1946 VeKÄH 387 (+
ve), Valonen 1952 KA 9 12–13 (särmä ’tuohisiisna’ ~ vi särme), SKES 1969 1172 (+ ka Vsärmä7niekka ’särmikäs’), Mäkeläinen Vir 1978 373 (vrt. säristä, särkeä).

särpiä, särpää (Agr; molemmat etup. savmurt. Pohjanm) ’juoda t. syödä äänekkäästi, hörppiä, ryystää /
schlürfen, schmatzen’, särvin (Agr »ne taiualiset serpimet») ’ruoka (esim. liha, kala; LounSm Häme EPohjanm); nestemäinen ruoka, leivän lisuke (itämurt.); ruokajuoma (Pohjanm PSm)’, särvittää
(paik. hämmurt.) ’höystää’ ~ ink särpüja, särvin | ka
särpeä ’ryystää, särpiä, hörppiä, syödä liemiruokaa’,
särvin ’leivän lisukkeena nautittava liemiruoka t.
juoma’ | ly Vsärbädä ’särpiä (lusikalla)’, Vsärbin
’keitos’ | ve särptä ’särpää, särpiä; syödä lusikalla
(liemiruokaa)’, särbin ’särvin, keittoruoka’ | va
särpiä ’särpiä, syödä liemiruokaa’, särv‰ı ’särvin’ | vi
murt. servata ’särpiä, hörppiä, maistella’ (vi murt.
särbi (g. särbime) < sm; lpKld sie´rbe(d) ’syödä
lusikalla’ < sm t. ka).
Mahd. onomat., vaikka ven alkuperäkin on mahdollinen, vrt. serbátƒ ’särpiä, hörppiä, ryystää’ sekä
lisäksi liett srµîebti ’syödä lusikalla; syödä t. juoda
hörppien, särpiä, ryystää’, su˜rbti ’imeä’.
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Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven Vcerbatƒ ), Ahrens 1853 GrEhstn 165 (+ vi särve ’särvin’), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+
va särv‰ı), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve särbim), Ojansuu
1916 SKTT 185 (sm ~ vi serva-), Ernits 1917 EKirj 12:1 135
(vrt. ven ja liett), Ojansuu 1921 Lisiä 36 (sm ka vi < liett), Turunen 1946 SUST 89 94 (+ ly), SKES 1969 1172–73, Koponen
1998 SUST 230 165.

särvi (Eurén 1860; PKarj, paik. kaakkmurt.) ’reuna,
laita, syrjä, särmä / Rand, Seite, Kante’, särvä (paik.
Karj InkVi) id., särvekäs (paik. Karj) ’teräväsärmäinen’ ~ ink särvi ’syrjä, särmä, terävä reuna’ | ka
särvi ’id.; kylki’, särvikäs ’kulmikas, särmikäs,
reunallinen, laidallinen’ | ly särvi ’reuna, laita’ | va
servä ’pöydän kulma, syrjä’, serv (g. servä; Tsv)
’reuna, laita, syrjä’, servä- ’veistää, syrjätä (lautaa)’ |
vi serv, sõrv (g. -a) ’särmä, kulma, reuna’.
Vrt. särmä ja sermi.
Ahlqvist 1856 WotGr 150 (sm ~ va), Aminoff 1869 WirSS 76
(+ vi), VW 1 1874 183 (vrt. särmi), Ojansuu Vir 1909 27 (-m~ -v- vaihtelu sm:ssa ja vi:ssa), Setälä 1912–14 FUFA 12 4 (+
ka Vsärvi), SKES 1969 1173 (+ ly).

särvin ks. särpiä.
särö (JuslLis; hämmurt., paik. savmurt. ja ymp.)
’halkeama; pirstale, sälö / Riß, Spalte; Splitter’, säre
(Jusl 1745; osin EPohjanm, paik. LounSm) id., särös
(Kain, osin PPohjanm) ’halkaistu tervaspuu, pilke’ ~
ka särös ’pilke, pirstale’ | ly ve säres ’päre’.
Ositt. selvästi johd:ia v:stä särkeä, ositt. (et. särö
sekä ainakin ve särös) vahvan asteen k:n
puuttumisen takia tähän löyhemmin liittyviä
deskr. sanoja. Vrt. myös säristä.
SKES 1969 1171 (s. v. särkeä; sm ~ ka ly ve). Lisää kirjallisuutta s. v. särkeä.

säsy (Gan 1787; ei murt.) ’luuydin; hyytelö / Knochenmark; Gallert’, sasu (Gan) ’sarven pehmeä sisus
(Peräp Länsip); rusto (LaatKarj)’ ~ kaP sasu ’sarven
pehmeä sisus; huokoinen luu; veripahka, kovettuma’
| vi murt. säsi ’ydin’
= lpN suossâ (Lu In Ko Kld T) ’jääsohjo; sarven
sisus (Lu N)’ | ?? mdM suzu ’karhea (puu); heikko
(jää)’ | tVserL VsuVz, I suVz ’hauras luu; rusto; lahoutuva
puu’ (takavok.) | votj n{ir-suz{i ’nenärusto’ | syrj s(ez
’luun pehmeä osa, luuydin, ydinmehu; karkea lumi’.
Ganander 1787 NFL 3 30 (sm säsy ~ vi), MUSz 1873–81 286
(+ syrj), Setälä 1902–03 FUF 2 257 (vrt. myös lp tVser), Paasonen 1903 s-laute 26–27 (+ md), SKES 1969 978–79 (sm sasu,
säsy (myös sasu ’poski’ vastineineen) ~ lp tVser syrj), Keresztes
1986 MdKons 2 151 (md ~ ? sm lp tVser votj syrj), UEW 1988

756–57 (säsy ~ vi votj syrj), 766 (sm sasu, sose ~ vi sasu ’poski’ sekä md tVser), Koponen 1998 SUST 230 174.

säteri1 (As 1727; paik. LounSm Häme KSm) ’verosta vapaa (aatelisen) asuintila / von der Steuer befreites (Ritter)gut’
< ruots säteri, (1554) setterij ’säteritila’ (= sätesgård id.); s:sta säte ’istuin, (keskus)paikka’.
TS 9 1917 1008 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 1150 (ruots
sanasta), Karsten 1944 FmS 10 517 (< nr sätesgård), SKES
1969 1173 (sm < ruots).

säteri2 ’jk hieno kangaslaji, esim. kiiltopalttina, silkki (Kal säterinen), hepene (paik. Kaakk- ja KSm);
(uud.) viskoosi / feiner, glänzender Stoff, Kunstseide, Glanzleinwand; Flitter; Viskose’
< mr säter ’painettu (intialainen) puuvillakangas’
< kas s5eter ’kiiltopalttina’ (> vi seeter, sääder id.).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 156 (sm ~ vi sääder, saks zeter),
Setälä 1912–13 FUF 13 454 (< mr), Karsten 1944 FmS 10 517,
SKES 1969 1173.

sätkiä ’heilutella jalkojaan, potkia (eri tahoilla etup.
länsimurt.); lyödä, hutkia, mätkiä (Lönnr 1880; paik.
savmurt. ja Pohjanm) / strampeln, zappeln; prügeln’,
paik. murt. myös ’vihloa, kolottaa’, sätkyä, sätkytellä, sätkättää ’säksättää (moottori)’, sätky ’isku, lyönti; säikähdys’, yhd. sätkynukke; sätki (paik. PSm)
’synnytyspoltot’, sätke (Gan 1787 sätkes) id., sätkä
’riisitauti (paik. savmurt.); jk silmäsairaus (Eurén
1860; paik. itämurt.)’, sätkin (Lönnr 1860) ’leinikkien sukuun kuuluva vesikasvi, Ranunculus
aquatilis’.
Deskr. sanoja, joiden äänneasuun ja merk:een
lienevät vaikuttaneet toisaalta potkia, toisaalta
mätkiä (s. v. mätkätä), vrt. myös säikkyä. Epävarmaa
on, kuuluuko samaan yhteyteen myös sätkä (yl.)
’savuke’.
Rytkönen 1946 KSR 79–88, SKES 1969 1174.

sättiä (1822; etup. itämurt.) ’haukkua, moittia
/ schimpfen, tadeln’, sätätä (etup. eri tahoilla
länsimurt.) ’puhua nopeasti ja kiivaasti; touhuta,
hosua’ ~ ink sätƒtƒiä id.
Onomat. sanoja, kuten sm murt. sätittää
(Lönnr 1880; paik. murt.) ’moittia, puhua kiivaasti’
(geminaatallinen sätti- ehkä tästä takaperoisesti),
sädätä (Gan 1787; paik. hämmurt. ja ymp.), sätää (:
sädän) (Renv 1826) »puhuu sätää», sätiä (Lönnr),
sätistä (etup. VarsSm) ’id., säksättää’, sätinä
(JuslLis) ’puheensorina’ ~ vi sädistada ’visertää,
sirkuttaa’, sädin ’sirkutus’. Ks. myös säde.
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SKES 1969 1174–75 (s. v. sätä; vrt. vi).

sättä (Eurén 1860; PKarj ja ymp.) ’ongen syötti, täky / Angelköder’ ~ ka sättä ’onkimato, -liero; ongen
syötti, täky’ | ly Vsät ’onkimato, -liero’
= (t. ? <) lpN sæk |te, Lu siep't5e (E U Pi In Ko
Kld T) ’syötti, myrkkysyötti; (Lu myös) eväs, eväsraha’.
Setälä 1896 SUSA 14:3 41 (sm ~ lp), Äimä 1919 SUST 45
163, Posti 1953–54 FUF 31 48 (+ ly; ? syötti), E. Itkonen 1969
FUF 37 404 (sm ~ t. < lp), SKES 1969 1174 (+ ka), E. Itkonen
1971 SNF 58 130 (sättä < *säptä), T. Itkonen Vir 1983 361
(sm ? < lp).

sävel (kirjak. merk. 1831; eri tahoilla murt.) ’Ton;
Melodie’, myös ’(kova) ääni, meteli, poru (savmurt.); (Gan 1787 säveli myös) päähänpisto, kuje’,
yhd. sävellaji (1865), sävelteos (1851), johd. sävelmä (1881), sävellys (1865), säveltää (kirjak. merk.
1860) (sav-) murt. ’meluta, huutaa’, säveltäjä (1860)
~ ka (run.) sävel: »PeäVsti kurki kumman eänen,
Parkasi pahan Vsävelen».
Samaa alkuperää kuin sävy ja säyseä (ks. näitä).
VW 2 1876 72 (sävele ~ sävy), Rapola 1950 KV 30 149, SKES
1969 1175–76 (+ ka).

sävy (1754; paik. PKarj PSavo) ’luonne, vivahdus /
Ton, Charakter; Nuance’, sävyinen ’hyväluontoinen,
maltillinen, säyseä’, sävyisä (Eurén 1860; paik.
murt.) id., sävykäs ’id.; oikukas, vaihteleva (Eurén)’,
säveä (Eurén; paik. I- ja PSm) ’säyseä, sävyisä;
mukava, hyvä’.
Samaa sanapesyettä kuin sävel.
SKES 1969 1176 (s. v. sävel).

sävähtää (Gan 1784) ’leimahtaa, välähtää (paik.
savmurt. ja ymp.); säpsähtää, pelästyä (EPohjanm,
paik. Häme ja PSm) / aufblitzen, -flammen; zusammenzuk-ken, sich erschrecken; anschnauzen’, säväyttää ’vavahduttaa’, säväys ’vaikutus, tuntu; läimäys; leimaus’ ~ ka tVsävähtöä ’vavahtaa’,
sävähteäkseh ’sävähtää, rävähtää, säpsähtää,
lehahtaa, läimähtää’, sävähytteä | ? ve Vsabaita (prs.
Vsabaidan) ’kahista; kahistaa kulkiessaan’.
Deskr. sanoja, vrt. säikkyä, säjähtää.
SKES 1969 1176 (sm ~ ka; vrt. ve).

säylä (Ljungo 1609 ’tukilasta’; Häme ja ymp., paik.
PSm) ’sidevarpu t. -tikku, luta / Stäbchen zur Befestigung (der Ecken eines Gefäßes aus Birkenrinde)’,
rinn. säyläs (Jusl 1745; paik. LounSm), säyläin

(paik. hämmurt.) id., säylätä (Gan 1787) ’kiinnittää
varvulla, säylällä’ ~ kaP Vsäylä ’sälö’ (< sm).
Alkuperä epäselvä, vrt. säilä.
SKES 1969 1176–77 (sm ~ ka).

säynävä (Renv 1826; Häme ja ymp., paik. Pohjanm)
’Leuciscus idus / Aland’, rinn. säynäs (Flor 1678;
LounSm Häme Kaakk- ja KSm), säynäjä (Schr
1637; KPPohjanm PSm), säyne (ISm) id. ~ ink säünes, säüne | ka säyneä | ly Vsäu7näg, säün(e | ve säun(e |
va säünäjä, (Kukk) säün‰ıjä | vi säinas (g. säina)
’säynävä’
= lpN sæwnjâd (U Lu Ko Kld) ’säynävä’ | mdE
se7nej, M /se7ni ’jokin kalalaji; säynävä’ | votj son-tƒs/ or{ig ’säynävä’ (tƒ/sor{ig ’kala’) | syrj s{in id. | unk 2on,
murt. 2ony(hal), ün(hal) ’säynävä t. jokin muu kalalaji’ (hal ’kala’).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 171 (sm ~ vi seinakas), O. Donner
1875 Boningsplatser 139 (+ vi säinas, perm sin), Genetz 1896
ETV 28 (+ lpKo), Setälä 1902–03 FUF 2 258 (sm lp syrj), Paasonen 1903 s-laute 79 (+ md), Ojansuu Vir 1906 84 (+ unk 2on),
Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 69 (+ ka va), Kettunen 1922
LVeHA 1 43 (+ ve), Wichmann 1923–24 FUF 16 204 (+ votj),
Collinder Vir 1928 237 (+ lpLu), Kettunen 1938 LivW 394 (li
süjanag vrt. sm vi latv), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 173 (sm ~
lp md votj syrj), FUV 1955 112 (sm ~ lp md votj syrj unk),
SKES 1969 1177 (+ ly), TESz 3 1976 29, FUV2 1977 127,
MSzFE 1978 514, Sammallahti 1988 UrLang 548, UEW 1988
437–38, EWUng 1995 1083.

säyseä (JuslP, Gan 1787 säysiä; laajalti murt.) ’sävyisä, levollinen, maltillinen; (paik. murt. myös) lauha / fügsam, friedlich, ruhig; mild (Wetter)’,
säysevä (paik. LSatak) id., säise(v)ä (Lönnr 1880)
’vahva, kestävä’.
Mahd. samaa alkuperää kuin sävy.
SKES 1176 (s. v. sävel), Nikkilä 1998 FFL 21 95.

sää1 ’ilma (Agr; laajalti et. itämurt.); myrsky, rajuilma (paik. kaakkmurt.) / Wetter; Sturm, Unwetter’,
yhd. sääennustus, -tila, poutasää ~ ink süja ’huono ilma; myrsky, rajuilma; sää’ | ka seä ’sää, ilma; sade,
ukkonen, myrsky; tuuli; mieliala, tuuli’ | ly Vsiä ’sää,
ilma’ | ve sä ’sää, ilma; rajuilma’ | va süja ’paha ilma,
rajuilma, myrsky’
= ?? syrj s{in(ed ’kuumalla säällä esiintyvä auer;
sinistä ilmaa muistuttava savu metsän yläpuolella’
(1. tavun vokaali tekee rinnastuksen hyvin
epävarmaksi) | unk ég ’taivas; (vanh.) ilma’ (sgr
*sän•).
Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (sm ~ ve), Setälä 1894 JuhlakThomsen 230 (sm lpK Vsann ’sää, rajuilma, myrsky’ < *sänä),
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Setälä 1902–03 FUF 2 255 (+ unk ég), Paasonen 1903 s-laute
130–32, 132 (+ ostj sänki ’vaalea, valoisa’), Paasonen 1909–10
NyK 39 347 (+ syrj), Munkácsi 1928–30 NyK 47 462 (unk sz2o,
sz2oke ’vaalea, valoisa’), Toivonen 1933 Suomi 5:16 305 (ostj
sänkq), Lakó 1944–48 NyK 52 156 (sm lp syrj ostj), E. Itkonen
1949–51 FUF 30 36 (lp tuskin tähän), FUV 1955 112 (? ~ ostj
sänki), Rédei 1963 NyK 65 373 (sm ~ syrj unk), Setälä 1964
SUST 135:3 83 (+ va), TESz 1 1967 710, MSzFE 1967 138–
39, SKES 1969 1177 (+ ka ly; joko ~ ?? syrj s{in(ed, unk ég (sgr
*sän•) t. ostj sänki, unk sz2o (sgr */sän•)), FUV2 1977 126 (~
unk ég), MSzFE 1978 597–98 (ostj sänki ~ unk sz2oke; sm ei
tähän), DEWOS 1984 1352 (samoin), T. Itkonen 1985 StF 28
33 (sm syrj, unk ég; äänt. vaikeuksia), Sammallahti 1988
UrLang 548 (? syrj), UEW 1988 435 (unk ég ~ syrj sm),
EWUng 1993 295 (samoin).

sää2 (Vhael 1714; länsi- ja savmurt.) ’säie / Faser’,
johd:ia ks. s. v. sääliä, säällinen, säätää, sääntö
? = votj /si ’karva, hius, jouhi, soittimen kieli’ |
syrj /si ’karva, hius, jouhi; jouhista punottu nyöri’ |
vogE säw, I säg, L süja, P sag ’palmikko’, E säw-, I L
säg-, süjag-, P sag- ’punoa, palmikoida’ | ostjI sög, E P
sew ’palmikko’, I sög-, E P sew- ’punoa, palmikoida’
| unk sz2o ’kutoa’, johd. szövet ’kangas, kudos’ (sgr
*/sän•; vrt. myös säie).
Ahlqvist 1880 NOstj 132 (sää, säije ~ ostj), Setälä 1902–03
FUF 2 262–63 (sm säie ~ votj syrj vog ostj unk), Wichmann
1914–20 FUF 14 100 (sm ~ votj si7n{is, syrj su7n{is ’lanka’; eri alkuperää kuin säie), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 36 (jos rinnastus on oikea, votj si7n{is, syrj su7n{is <*-ín- eikä *-n-), SKES 1969
1178 (sm ?? ~ votj syrj vog ostj unk t. votj si7n{is, syrj su7n{is
’lanka’; sm ja perm sanojen suhde vokaalien takia epäselvä),
Lytkin & Guljajev 1970 KESK 266 (s. v. su7n{is), TESz 3 1976
791, MSzFE 1978 596–97 (sää ~ votj syrj /si, ? vog säw, ? ostj
sög, unk sz2o; sm säie ei tähän), DEWOS 1984 1308, Häkkinen
1987 ES 301, UEW 1988 471–72, 755, EWUng 1995 1453.

sääksi, kalasääksi (Schr 1637; paik. VarsSm Satak)
’Pandion haliaetus / Fischadler’, rinn. kalasääski
(JuslP, Gan 1787; laajalti murt.), sääskeläinen
(JuslP; Kain Peräp ja ymp.) id. ~ vi sääsk, sääskas,
kala-,
merisääsk,
kalasääskas
’kalasääski;
merikotka’
= lpN Vciek |Vca (U Lu In Ko Kld T) ’kalasääksi’ |
syrj (Wied) tVsiktVsi ’lokki’ | vogI L siws id., P sigqs
(kansanr.) ’jokin lintu’ | ostjI sügqs, E P siwqs ’kalasääksi; eräs haukkalaji; kalalokki’.
Varmaankin alkuaan onomat. sana. Vrt. kiekki.
Fábián 1856 MNyszet 1 89 (sääski, sääksi ~ unk sas ’kotka’),
Budenz 1867 NyK 6 431 (+ ostj), O. Donner 1875 Boningsplatser 136 (+ vi lp), Setälä 1902–03 FUF 2 232 (+ syrj vog ?
unk), Toivonen 1928 FUF 19 168 (tuskin unk), FUV 1955 112,
Mäger 1967 ELinnunim 45, SKES 1969 1178–79, FUV2 1977
126, MSzFE 1978 543 (unk sas toinen sgr sana), T. Itkonen Vir
1987 195, UEW 1988 469–70 (sm ~ vi lp ? syrj vog ostj),
Sammallahti 1988 UrLang 549 (sm ~ lp vog ostj ? unk sas).

sääli (JuslP, Gan 1787; et. ISm) ’Mitleid, Erbarmen’, sääliä ’surkutella, tuntea sääliä’,
säälimätön (1833), säälittää ’käydä sääliksi’~ ka
Vseäli ’sääli, surku; paha mieli, ikävä, kaipuu; kateus,
kademieli’, Vseälöijä ’sääliä, tuntea myötätuntoa,
säälitellä, surkutella; kadehtia’ | ly VziäDl ’sääli’ | ve VzäDl
’sääli’ | va süjalin (prs.; Ahlqv) ’sääliä’ | ? vi murt.
säälitada ’siunata, antaa siunaus’
< ven VzaDl ’sääli’, Vzalétƒ ’sääliä, säälitellä,
surkutella, pahoitella; säästää’.
Europaeus 1782 Käsik (sälijä < ven schaléju), Ahlqvist 1856
WotGr 150 (sm ~ va), Ahlqvist Suomi 1857 97 (< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Weske 1890 SFKO 250 (+ li; <
ven), Setälä 1890–91 ÄH 305 (+ ka vi), Mikkola 1894 SUST 8
113–14, Kiparsky 1946 FUF 29 78 (+ ly), Kalima 1952 SlS
167, Kiparsky 1963 RHGr 1 115, SKES 1969 1179 (li < latv <
ven), Plöger 1973 RL 194–95 (< ven VzaDl ).

sääliä (Kanteletar: »sääli säkkihin evästä, pane voita
vakkasehen»; melko laajalti VarsSm Häme) ’kerätä,
koota / sammeln’, murt. myös ’sonnustaa,
varustaa matkalle, panna (paikoilleen t. kuntoon),
toimittaa (LounSm Häme); neuvoa, opastaa, puhua
(osin VarsSm); pukea morsian (KaakkHäme),
asettaa, säätää (vanh.; Westh, Martti n. 1580)’,
säälinkö (paik. KaakkHäme) ’myötäjäiset’.
Sanan sää2 yhteyteen kuuluva johd. Vrt. myös
sälyttää.
Saareste 1922 EKeel 1 22 (omap.), K. Krohn 1926 FFC 67 43,
Mikkola 1938 SUST 75 57 (omap.), *Nirvi 1964 Suomi 111:1
5–15, SKES 1969 1179.

säällinen (Agr; Häme Kymenl ja ymp.) ’kunnollinen, asiallinen, sopiva / ordentlich, angemessen’ (vi
(murt.) sääline ’kelvollinen, kunnollinen, sovelias’ <
sm).
Johd. s:sta sää2 ’säie’, vrt. (Koll 1648) »Laki ja
oikeus säällen» ’säällisesti’. Johtosuhde kuten sanoissa päällinen (vrt. pää), maallinen (vrt. maa).
*Nirvi 1964 Suomi 111:1 71–76, 170–71, SKES 1969 1177–
78 (s. v. sää2).

säämiskä (Schr 1637 sämiskä; eri tahoilla murt.),
säämyskä (eri tahoilla murt.) ’pehmeä (pesu)nahka /
Sämischleder’
< nr sämsk, murt. Sm sämisk, vur sämsk ’säämiskäinen’, semiske (skin) ’säämiskä(nahka)’ < kas s5emes(ch)- ’säämiskäinen’, s5emischledder ’säämiskänahka’ (> vi seemis- ’säämiskäinen’ ja (latv ziemiVs;ka
välityksellä?) > li zemVzg5eDl, zemVs-n5oCgq ’säämiskä’);
lpN s∞æmâskâs (E Lu) ’säämiskä’ < sk.
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Renvall 1826 SSK 2 209 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 221
(< vur < kas), Kettunen 1938 LivW 399 (li latv vi sm < kas),
Nesheim 1964 JuhlakRuong 205 (lp uusi laina, vrt. sk sm),
SKES 1969 1179.

sääntö (Hemm 1605; yleisk.) ’määräys, ohje, tapa /
Regel, Vorschrift’, murt. myös ’lattialle puitavaksi
ladottu lyhderivi (osin PHäme)’, sääntää (paik.
murt.) ’määrätä, säätää’, säännöllinen (1838),
säännös (Ahlqv 1848), säännöstellä (1900-luv.) ~
ka seäntö ’sääntö, laki’ (< sm).
Johd. s:sta sää2 kuten säätää, ks. näitä.
Ojansuu Vir 1917 141 (sanan pyyntö analogian mukaan), SKES
1969 1180 (sm ~ ka (< sm)), Häkkinen 1985 Fennistica 7 156,
Häkkinen 1987 ES 300, UEW 1988 471–72.

sääri (Agr sääret mon.; yl.) ’polven ja nilkan
välinen jalan osa / Unterschenkel’, säärys(tin)
’säären suojus’ ~ ink süjari | ka seäri ’sääri polvesta t.
reidestä nilkkaan; eläimen vuohisen ja kantaluun
välinen osa; jalkineen t. sukan varsi, housun lahje’ |
ly Vsiä\r, siäri ’(saappaan, sukan) varsi’ | ve sä\r ’sääri;
saappaan varsi’ | va süjari ’sääri’ | vi säär (g. sääre)
’pohje; sääri; kengän varsi; housunlahje’ | li s5er, süjar
’sääriluu; (esim. saappaan, taltan, ankkurin) varsi’
= mdE /seje\rks: piDlge-s. ’sääri’ (piDlge ’jalka’), M
/säjä\r ’id., pohje, nilkka; kasvin varsi’ | syrj tƒ/s(er ’sääriluu; saappaan t. kengän varsi’.
Rudbeck 1717 Spec 78 (saari (!) ’crus’ ~ unk szaar ’varsi’),
Porthan 1771 OS 5 138 (sääri ~ unk szar), Ganander 1787
NFL 3 23 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 150 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 104 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 171 (+
mdM), Budenz 1867 NyK 6 422 (+ li; myös vog ostj unk),
Europaeus 1868 Suomi 2:7 129–30 (+ syrj), MUSz 1873–81
278, VW 1 1874 184, *Munkácsi 1901 ÁKE 557 (sm ~ vi md
syrj; vog ostj unk < sanskr), Paasonen 1903 s-laute 120 (myös
vog ostj unk), Toivonen Vir 1937 140 (sm ~ vi md syrj; vog
ostj unk ei tähän), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 17 (sm md),
SKES 1969 1180–81 (+ ka ly), UEW 1988 612, 890.

sääriä (1776; I-, K- ja PSm) ’säteillä / strahlen,
leuchten’: aurinko säärii ’heittää pilven takaa säteittäisen valokimpun’, (päivän t. auringon) sääri
(melko laajalti I-, K- ja PSm) ’pilvien takaa heittyvä
auringon säde t. sädekimppu’ ~ ka seärie ’sääriä,
sädehtiä (aurinko)’.
Kuuluu mahd. sanan säde yhteyteen; sanaan ovat
lisäksi ehkä vaikuttaneet s. sääri (joka tarkoittaa sm
murteissa muutakin kuin jalan osaa, mm. erilaisten
esineitten osia) sekä v. sääriä (paik. kaakkmurt.)
’käristää, paistaa’, ink süjarittüja ’paistaa’, süjariä id.,
joka < ven Vzáritƒ ’paistaa (lihaa), paahtaa; lämmittää

kuumaksi’. — Vrt. myös säristä sekä vi särada
’loistaa, säteillä’, sära ’loiste’.
Äimä 1919 SUST 45 175 (vrt. sanaan säde), Toivonen 1928
FUF 19 89–90 (päivän sääri), Mägiste 1932 EKeel 11 135 (vrt.
ven), Rapola Vir 1950 225 (sanan sääri yhteyteen), Ruoppila
Vir 1959 314, 315 (säristä; < ven), Vahros Vir 1963 367 (<
ven), SKES 1969 1180 (s. v. sääri1; + ka), EEW 1982–83
2988–89 (vi särada ’loistaa’ ~ säriseda ’säristä’).

sääski (Agr säsket mon.; laajalti murt.) ’hyttynen /
Mücke’, sääksi (LPetri 1666–70; KaakkHäme KSm
ja ymp.) ~ ink süjaski ’hyttynen; sääski’ | ka seäksi
’hyttynen’ | ly seäski | ve säsk, säks | va (Kukk) süjaske
| vi sääsk (g. sääse) ’hyttynen’ | li säskud (mon.)
’sääski, hyttynen’
= lpN Vcuoi |kâ (E U Pi Lu), In VcuoVska (Ko Kld T)
(edellyttää vksm takavokaalista muotoa */sa/ske) |
mdE /se/ske, M /sä/skä ’sääski, hyttynen’.
Ganander 1787 NFL 3 23a (sm ~ vi), Porthan 1789 OS 4 144
(+ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+ ve), Ahlqvist 1861
MMdGr 171 (+ md), Budenz 1867 NyK 6 426 (+ li, unk szöcske, szökcse), Qvigstad 1881 Beiträge 112 (sm ~ lp), Genetz
1896 ETV 32 (+ ka), E. Itkonen 1946 FUF 29 320 (sm ~ lp
md), SKES 1969 1181 (+ ly), UEW 1988 771.

säästää (Agr; yl.) ’(auf)sparen; (ver)schonen’, säästö (As 1684), säästäväisyys (As 1766), säästyä (As
1762) ~ ink süjastö: süjastüJo ’talteen’ | ka seästeä ’pitää
tallella, säilössä; käyttää säästeliäästi; säästää’, seässys ’säästö’ | ly Vsiästädä ’säästää, koota’ (vi säästa
’säästää’ ja lpN sæs |tet (R Lu) ’säästää (N R);
vitkastella, kursailla, lykätä tuonnemmaksi (Lu)’ <
sm; lpIn VseVsti∞d (Ko) ’säästää’ < sm t. ka).
Alkumerk. mahd. ’panna talteen’, jolloin ilm. samantapainen johd. s:sta sää2 kuin säätää, ks.
tätä (tällaiselta vaikuttaa ainakin vi murt. seasta-,
säästä- ’järjestää, panna kuntoon’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 399 (sm ~ lp), VW 2 1876 92 (+
vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 48 (lpIn Ko ~ sm, N < sm),
Äimä 1919 SUST 45 157 (lp < sm ka), T. I. Itkonen 1943 KV
22 54 (lpIn Ko < sm ka), Toivonen Vir 1949 53 (+ ly; lp < sm
t. ka), Ahven 1958 ETAK 4 164, 165 (vi säästa uud. 1912),
SKES 1969 1181–82.

sääty (Agr; eri tahoilla murt.) ’yhteiskuntaluokka /
gesellschaftlicher Stand’, vanh. ja murt. myös ’säädös, määräys, sääntö; riihen lattialle puitavaksi levitetty lyhderivi (KaakkHäme Kymenl)’, johd. säädyllinen (Agr sädhylisesta), säätö (Häme Kymenl) ’puitava lyhderivi’, säätyläinen.
Verbin säätää kons.-vartaloinen partisiippi, vanhassa kirj. myös säätty (LPetri 1644 ’säädös’). —
LpN sætto (Pi Lu In) ’sääty, luokka, synty-,
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alkuperä, ihmisryhmä (N In); laki, määräys, sopimus
(Pi Lu); aviosääty, avioliitto (Lu)’ < sm.
Qvigstad 1881 Beiträge 109 (sm ~ lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 780 (lp < sm), SKES 1969 1182 (s. v. säätää1). Lisää kirjallisuutta s. v. säätää.

säätää (Agr, Westh; eri tahoilla murt.) ’määrätä;
asettaa kohdalleen t. sopivaksi / verordnen, vorschreiben; regulieren, regeln’, murt. ja vanh. myös
’sietää, kestää (KPohjanm); järjestää (Agr); asettaa
lyhteet puintia varten riihen lattialle (paik.
hämmurt.); sijata, valmistaa vuode (Gan 1787;
kansanr.)’, johd. säädös (1883), säätös ’säädös’,
säätiö (1863) ~ ka seäteä ’palmikoida morsiamen
hiukset ja pukea hänelle naidun naisen päähine;
karhita’ | ly /siättä ’tehdä’ | ve säta ’tehdä’, sätaks(e
’pukeutua’, sädatada ’varustaa (tyttäriä) myötäjäisillä, puettaa’ | va (Ahlqv) süjattü (pass. 2. partis.)
’pantu, asetettu’, süjatoza ’sopiva, sovelias’ | vi seada
’asettaa, panna; järjestää, korjata; virittää (kieliä);
määrätä, säätää’, seade (uud.) ’asettaminen, asetus;
laitos, laite’, seadus ’laki; oikeus; asetus, määräys;
sopimus; testamentti’ | li süjadq ’palkata; lyödä vetoa;
soveltua, sopia (esim. puku), tehdä sopimus; järjestää; kelvata’, süjadzi ’sopiva, kohtelias, kaunis, selvä’,
süjadlq ’järjestää; verrata’.
Johdoksia sanasta sää2. — LpN sættet (In Kld T)
’täytyä (N In); olla soveliasta tehdä jtak, olla
ansiollinen saamaan jtak (In); laittaa, luoda, säätää,
sallia (Kld T)’ < sm säätää t. ~ sm häätää, ks. tätä.
Ks. myös sääntö, sääty.
Ganander 1787 NFL 3 24 (sm sääty ~ vi sädus), Ahrens 1843
GrEhstn 127 (+ vi seada ♦ sää), Ahlqvist 1859 Anteckn 104 (+
ve), Setälä 1896 NyK 26 407 (+ ly li lp), Wiklund 1896 SUST
10 168 (lp vrt. sm häätyä ’täytyä’), Hakulinen 1941 SKRK 1
258 (vrt. murt. olla säällänsä ’järjestyksessä’, säällinen
’kunnollinen’), Vilkuna Vir 1959 464–65, E. Itkonen 1960
LpChr 172 (lp sættet ? < sm häätää t. säätää), Nirvi 1964 Suomi 111:1 14–23 (vrt. sääliä, säätää; + ka va), SKES 1969
1182–83, Häkkinen 1987 ES 301, UEW 1988 471–72.

söhiä ks. sohia.
söhlätä (paik. murt.) ’hosua, hutiloida; sotkea asioita
/ murksen, pfuschen; Verwirrung stiften’ ~ ka Vsöhlätä ’roiskua; hutiloida; puhua joutavia’, söhlö ’sohjo’.
Deskr. sanoja, joiden takavok. variantti on
sohlata (Gan 1787; laajalti etup. länsimurt.)
’sekoittaa, sotkea, sählätä’. Vrt. sählätä.
SKES 1969 1054 (s. v. sohlata; sm ~ ka).

söpö ks. söötti.
sörkkiä ks. sorkka.
sörsseli (sot. 1920-luvulta; halv.) ’(keitto)ruoka /
Suppe, (Eintopf)gericht’.
Deskr. sana, vrt. esim. rösselö, rosseli (ks. rosolli), kiisseli.
Hämäläinen 1963 SotSlangi 239–40, SKES 1969 1183.

söötti (ei vielä Lönnr; melko laajalti murt.), sööti
(paik. murt.) ’sievä, herttainen / niedlich, süß’, syötä,
söötä (Gan 1787) ’rakas ystävä, rakastettu, morsian,
vaimo’
< nr söt, söta, merk. mm. ’suloinen, herttainen,
armas, kulta’. — Lastenk. söpö (ei vielä Lönnr)
’sievä, soma, suloinen, viehättävä’ lienee kontam.
söötti + nöpö.
Ganander 1787 NFL 3 100a (sm < ruots), SKES 1969 1183
(sm < nr).

taa1 ks. taka-.
taa2 (vanha kirjak.; laajalti itämurt., paik. Pohjanm)
’tämä, tuo (murretiedon mukaan »tämän ja tuon
välillä») / diese(r/s), jene(r/s)’ (mon. naa, ks. tätä),
sijam. ja johd. esim. taassa t. taasa (Gan 1787)
’tässä’, taasta (1656) ’tästä’, taalla (paik. Karj
PSavo Kain) ’täällä’, taan(n)oin (Jusl 1745; Savo
Karj Ink Kymenl) ’vähän aikaa sitten, hiljattain’,
taan(n)oinen; taammoinen ’tämmöinen, tällainen’,
tai (Agr »Tai ombi se Herra») ’tämä’, taan- (Martti
n. 1580), tainkaltainen (vanh. kirjak.) ’tällainen’ ~
ink t®anoin ’äskettäin’, t®anoill‰ın ’äskeinen’ | ka toa
’tämä, tuo’, toannoin ’äsken, vastikään, taannoin’ |
ly tua, toa, tuai, tai ’tuo’, tuan(d)oi ’taannoin,
äskettäin’ | ve tant(ei, tant{ii, tanoi, tan{ii, tan5o ’taannoin, tuonnoin’ | va t®an(5e, (Kukk) t®an5o, t®ano ’äsken,
äskettäin’ | vi ta(a) ’hän; (murt.) tämä’, murt. taane
’äskettäin’ | li ta ’hän, se’
= lp d®a ’tässä (lähempänä puhujaa kuin puhuteltua)’, d®at (g.-akk. d®am, lok. d®ast, ill. d®asâ) ’tämä
(tässä)’ | tVser ta-: L tagatVsäq, I murt. tatVse ’tänään’ (<
ta + ketVsq ’päivä’) | ? syrj to ’kas tuossa!’ | ostjI tam{i,
tam ’hän’, E tom(q) ’tuo’, ta-: I tågq ’sinne’, taltqg
’tuolta’, I tat, E tottq ’tuolla’ || ? samJr ta-, t®a (pron.vart.): ta7n®a C ’tuonne’, ta7n®ad ’tuolta’ | T takaC ’tämä
(lähempi) tuolla’, tania ’tuo, tietty’, tandan ’tuonne’,
tanne ’tuolla’ | slk t®a ’tuolla puolen’, tap, tam,
(harv.) ta ’tämä tässä; hän, se’, t®am{i ’tuonne’. —
Etäsukukielten sanoja on vaikea erottaa pron:n tuo
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vastineista, ja lp sana voi kuulua myös s. v. tämä
main. sanojen yhteyteen; taa ja tuo lienevätkin alk.
saman demonstratiivipron.-vartalon variantteja,
kuten ku- ja ko- sekä mu- ja mo- (ks. muu, moinen).
— Samantapaisia pronomineja on myös ieur kielissä,
esim. m-int tád, tát (yks. akk. tám, t®Fam) ’se; tämä’,
liett tàs (m.), tà (f.) ’se; tämä’. Vrt. myös jukag tan
’tuo’, ta ’siellä, tuolla’ sekä tung talaa, tadu ’tuolla’.

PSm) / Stange, Stab (z. B. als Richtungs-, Grenzzeichen); Kerzenständer’, murt. myös taka (paik.
EKPohjanm), staakka (Verml) ’seiväs, keppi’,
(s)taakata ’merkitä seipäillä, viitoittaa, paaluttaa’
< nr stake, murt. Sm st®ak(a), staka ’seiväs, viitta,
keppi,
vaaja,
vapa;
kynttilänjalka’,
staka
’kepittää, merkitä seipäillä, viitoittaa, linjoittaa’.
Mahd. samaa alkuperää ovat takka2–3, ks. näitä.

A. O. [Ahlqvist] 1861 Mehiläinen 138 (sm taanne < taa), Europaeus 1863 Urstamm 10 (sm tai ~ lp), MUSz 1873–81 196
(s. v. taka-: taannoin, -nen ~ vi taane), Anderson 1879 Studien
36–42 (+ li ostj; ~ ieur: mm. m-int liett), Qvigstad 1881 Beiträge 207 (lp), Genetz 1890 Partikk 143 (taannoin ~ ka ve va
(♦taana)), Setälä 1915 SUSA 30:5 32 (samJr T slk ~ joko tämä t. taa), Wichmann 1923–24 FUFA 16 41 (+ tVser), Collinder
1940 Jukag 71 (tämä ~ taa; vrt. jukag), E. Itkonen 1960 LpChr
94 (lp d®a ~ joko taa t. tämä), SKES 1969 1184–85 (+ ly; vrt.
ieur jukag), Rédei 1973 SUST 150 313–14 (+ ? syrj), Joki
1973 SUST 151 322, Sammallahti 1979 FUF 43 37 (sgr *ta- ~
sam *tå (Janhunen)), Häkkinen 1983 SYKLJ 17 362 (? sam),
Larjavaara 1986 Dem 74 (ims *t®a todennäköisimmin < baltt),
Larjavaara Vir 1986 307, Häkkinen 1987 ES 307–08 (s. v.
takana: ural *ta-), UEW 1988 505 (sgr, ? ural), Häkkinen 1990
MST 177–78 (pron. *ta- ? ∅ taka).

Virtaranta 1946 LYSMÄH 1 71 (sm < nr), SKES 1969 1185.

taaja (Raam 1642) ’tiheä, sankka (Satak Häme ja
ymp., paik. kaakkmurt. Länsip); tiheästi toistuva, nopea / dicht, gedrängt; schnell (aufeinander folgend),
häufig’, murt. myös ’tarkka, huolellinen; taitava;
verkkainen, vakaa; harva’, johd. taajama, taajuus,
taajeta, taajentaa; tavea (paik. EPohjanm) ’tiheä
(esim. sade)’, taakea (etup. LaatKarj) ’id.; raskas,
hankalasti liikuteltava’ ~ ka toakie ’tiheä, tiivis;
kiinteä, luja’, toajeta ’tihentyä; tuuhentua; tiivistyä;
tihetä (askel)’ | ? vi tai(g): tailiha ’rasvaton, laiha
liha’, murt. taigliha id.
= lp daw |je ’taajaan toistuva, jatkuva; tiheä’,
daw |ja ’usein’ (ellei < ims).
Sekä germ että baltt alkuperää on pidetty
mahdollisena.
Wiklund 1894 LpChr 68 (sm ~ lp), Setälä 1896 SUSA 14:3 12
(+ ka), Setälä Vir 1901 10 (? ~ taakea), Setälä 1919 TS 10
1938 (+ vi), SKES 1969 1185 (? vi; lp ? < ims), M. Korhonen
1981 Johd 91 (sm ~ lp), T. Itkonen Vir 1982 122, 136 (? <
germ *Sakja- ’peittävä’, vrt. nr täcka), EEW 1982–83 3047 (+
mdE tƒeji7ne, M tƒäj7nä ’kapea’), Hofstra 1985 OsFiGerm 409–11
(? < germ *tanhja-, vrt. ns zäh ’sitkeä’), Ritter 1993 Studien
130, Liukkonen 1999 SUST 235 140–42 (< baltt *tankj®a, vrt.
liett tánkus ’tiheä’, tánkiai ’usein’).

taajoa ’peuhata, touhuta’ ks. taju.
taaka (: taakan) ’(esim. linja-, raja)seiväs, keppi
(paik. PSatak Peräp Länsip); kynttilänjalka (paik.

taakka (Martti n. 1580; Vars- ja KaakkSm), takka
(Sorol 1621; Satak Häme savmurt. Pohjanm
PSm) ’(selässä kuljetettava) kantamus, kerralla
kannettava heinämäärä; (kuv.) rasitus, vaiva / Last,
Bürde (auch metaph.); Menge Heu, die eine Person
tragen kann’, taakka-, takka-, taakkovitsa ’pitkä
vitsa, jolla kannetaan heiniä ym.’ ~ ink t®akka
’kantamus’ | ka takka ’id., nyytti; (kuv.) kärsiminen,
suru’ | ly tak (mon. takad) ’taakka, kantamus (esim.
heiniä, kaloja)’ | va t®akka ’taakka’ | vi taak (g.
taaga) ’id., (et. selässä kuljetettava) kantamus,
kimppu’ (sm > nr murt. Sm t®akko ’taakka’)
< sk, vrt. nr stack ’heinäsuova, -pieles, vilja-auma; (muurahais)keko’, murt. Sm stak, stakka ’heinäsuova; joukko, lauma, parvi’, (m)mr stakker ’heinäsuova’, nt stak, nn stakk ’iso heinä-, lehti-, turvekasa’, mn stakkr ’heinäsuova, -ruko, kasa’. — Sk >
lpN stak |ka (E) ’iso heinäsuova’.
Ahlqvist 1856 WotGr 154 (sm ~ va), Qvigstad 1893 NL 318
(lp < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 335 (sm < sk, vrt. mr mn),
Streng 1915 NRL 221 (+ ka), Karsten 1944 FmS 10 517 (+ vi;
lähinnä < nr murt. Sm stakka), Wessman 1954 FmS 15–16 159
(sm > nr murt. Sm t®akko), Wessman 1956–57 FmS 17–18 154
(sm < nr murt. Sm), SKES 1969 1186 (+ ly; ims < sk (ruots); lp
< sk), Vilkuna Vir 1970 268, 271, Hofstra 1985 OsFiGerm
307–08.

taala ks. taalari.
taalari (asiak. 1572 »sata dalarita»; murt. harv.)
’vanha (Suomen ja Ruotsin t. myös ulkomaiden) rahayksikkö / Taler’, paik. murt. myös talari,
taaleri, ta(a)lteri (vanh. kirjak. mm. thalari, taallari
(d-), dalari, daldari, taalleri (d-), taleri (th-, d-),
dalderi)
< vur nr daler, (harv.) dal(l)ar, daller, dalder
’Ruotsin (t. myös ulkomaiden) rahayksikkö (1534–
1776)’ < as da(a)ler = uys T(h)aler (1540–), joka on
lyhentymä rahayksikön nimestä Joachimst(h)aler
(pn:n Joachimstal (ns Tal ’laakso’) mukaan; siellä sijaitsi ensimmäiset taalarit v. 1519 lyöneen rahapajan
käyttämä hopeakaivos). — Vi taaler, taalder, taader
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’taalari’ < saks; li d5oldqr id. mahd. < vi; lpN d®allâ (E
U Lu In) ’taalari; raha’ < sk. — Sm taala (paik. etup.
EKPohjanm) ’raha; (ark.) Amerikan dollari’ lienee
ositt. lyhentymä taalari sanasta, ositt. amerikansm:n
kautta < engl dollar.
Ganander 1787 NFL 3 114 (sm ~ vi), Becker 1824 FGr 3 (sm <
ruots), Streng 1915 NRL 221 (< vur mmr < as < uys > vi),
Hellquist 1939 SEO 132 (ruots sanasta), Karlsson 1964 AAA
28:2 122–24, SKES 1969 1186 (+ taala).

taalo ks. staalo.
taami ks. daami.
taamoa (JWegelius 1747; Peräp Länsip) ’kesyttää,
taltuttaa, opettaa (esim. porohärkä ajokkaaksi) / zähmen, (z. B. einen Rentierbullen zum Zugtier) abrichten’, taamottaa id., taamaantua ’kesyyntyä,
talttua (poro)’
< lp, vrt. N d®abmât (E U Pi Lu In Ko) ’opettaa
(poro) ajokkaaksi, kesyttää’ < (k)sk, vrt. mn nn temja, nr tämja, (murt. Sm myös) tama ’kesyttää’ (goot
gatamjan, mys zamjan id., germ *tamjan), sekä mn
tamr, mr tamber, nn nr nt tam ’kesy; tottunut, harjaantunut’ (< germ *tama-). Vrt. tamma.
Qvigstad 1881 Beiträge 122 (lp ~ sm; norj temja), Wiklund
1896 SUST 10 37 (lp < sm < ksk *tamjan), Äimä 1908 SUSA
25:1 40–41 (sm < lp < ksk), Setälä 1912–13 FUF 13 454, SKES
1969 1187.

taannoin ks. taa2.
taantua ’tyyntyä, tasaantua, rauhoittua, laantua
(Hemm 1616; paik. murt.); palata kehityksessä aikaisemmalle (tav. alemmalle) tasolle; (harv.) vetäytyä,
perääntyä (esim. ranta ulapalle päin; nämä nyk.
yleisk.) / sich beruhigen, sich legen; sich zurückentwickeln, degenerieren; zurückgehen, sich zurückziehen’, taantumus (taudin 1878, poliitt. 1881) ~ ka
toantuo ’perääntyä, mennä taaksepäin; paeta’ | vi
(uud.) taanduda ’vetäytyä taakse, taantua’, taandumus ’taantumus’.
Johd. sanasta taka-, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 105 (♦ taka), Mägiste Vir 1958 136 (vi
uud. taanduda < sm), SKES 1969 1203–04 (s. v. taka1; + ka).

taapeli (Lönnr 1880; et. itämurt.) ’(laudoista t. haloista ladottu) ristikkopino, tapuli / Stapel
kreuzweise aufgeschichteter Bretter od. Scheite’,
taaplata, taplata, taapeloita (Lönnr) ’latoa pinoksi’
< nr stapel ’pino, tapuli’, stapla ’pinota, latoa’;
sm itämurt. ilm. ositt. < ven VstábeDl, -p- ’pino, tapuli’

(< ns Stapel). (Ven myös > ink st®apeli ’lautatapuli’,
ka Vstoapeli ’tukkipino; lautatapuli’.) Vrt. tapuli.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 158 (sm ~ ruots < kas), Karsten
1944 FmS 10 518 (sm < ruots), Virtaranta Vir 1953 405 (ink <
ven), SKES 1969 1187–88 (ka < ven < saks; sm itämurt. ? <
ositt. ven).

taapertaa (laajalti murt.) ’kävellä horjahdellen t. hitaasti (et. lapsi), paarustaa / langsam od. schwankend
gehen (bes. Kind); schlurfen’, taaperrella,
taapata (Lönnr 1880), taaputtaa (paik. länsimurt.)
id., taapero ~ ka toaputtoa ’taapertaa’, toapoittoa
’astella jalat levällään’.
Deskr. sanoja.
SKES 1969 1188 (sm ~ ka).

taari (Jusl 1745; KaakkSm Ink) ’tav. oluen loppumäskistä
t.
leivänpaloista
tehty
mieto
mallasjuoma, (huonohko) kalja / Treberbier,
schwaches, aus Brotstücken gebrautes Malzgetränk,
(schlechtes) schwaches Bier’, rapataari id.,
viinataari (Lönnr 1880) ’viinan sakka’ ~ ink t®ari
’kalja; oluen ravoista tehty juoma’ | ka toari (vain
vanh. run.; luult. < sm) ’kalja, olut’ | va t®ari
’mallasjuoma’ | vi taar (g. -i) ’kalja; oluen mäskistä,
leivästä, jauhoista t. perunoista valmistettu juoma’,
murt. taargas t. taarikas ’kalja-astia’ | li t5or\ (i7n)
’kalja; kalja-astia’.
Sanan ims levikin (mm. laajalti viE) perusteella
epätodennäköinen on arvelu, jonka mukaan sanue
olisi lähtöisin sk taholta, vrt. mr t®ar ’kyynel, pisara,
tippa, tilkka’, nr tår id., nn tår ’pieni kulaus,
ryyppy’, mn tár ’kyynel’.
Ekman 1847 Runö 95 (sm ~ nr murt. Vi), Ahlqvist 1856 WotGr
155 (sm ~ va vi), Ojansuu 1916 SKTT 187 (sm ? < vi), Saareste 1924 LVEM 150–51 (? < sk), Kettunen 1938 LivW 430 (+
li), Ruoppila 1967 KalKansank 116, kartta 109, SKES 1969
1188 (+ ka), EKET 1982 168.

taarna (Gan 1787; VarsSm KPohjanm), (harv.) tarna (JuslP) ’Cladium mariscus (kirjak.); sara (Carex);
(suomailla kasvava) luonnonheinä; (Lönnr 1860
myös) kastikka (Calamagrostis) / Segge; (im Moor
wachsendes) Gras; Reitgras’, taarnikko (paik. KPohjanm) ’saraikko’ ~ vi tarn (g. -a) ’sara (Carex); kaisla (Scirpus); pitkä, karhea, teräväreunainen (luhta)heinä; menneenvuotinen ruoho, jäältä niitettävä,
lammikoissa t. soilla kasvava ruoho’
= votj tur{im, tur{in ’ruoho, kasvi, heinä’ | syrj turun id. (> ostjP t3orqn ’ruoho’; syrj t. ostj > vog
torqn ’heinä, ruoho’; ostj > samJr tonr ’ruoho’)
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< (k-)arj t. (k-)ir, vrt. m-int tØ\r.na- ’ruoho, kasvi;
olki, korsi’, saka tarra- ’ruoho’, npers tarrag ’vihannes’ (= goot Saúrnus, mys dorn, ns Dorn ’oka’).
Diefenbach 1851 VWGoth 2 698 (s. v. goot thaurnus: sm vi ~
mm. m-int saks), VW 1 1874 137 (+ votj syrj), Setälä 1926
SmSuku 1 143 (sm ~ votj syrj < m-int; vanh. arj tunnusmerkkejä), *Setälä 1928 UJ 8 305 (+ ostj < syrj (jo Ahlqvist)), Jacobsohn 1933 SUST 67 142 (joko < esi- t. k-arj t. < k-ir), Toivonen 1952 SUSA 56 24 (k-arj t. arj), FUV 1955 138 (< arj), E.
Itkonen 1968 SKK 22 (< (k-)arj), SKES 1969 1188 (< arj (ir);
ostj > samJr), Joki 1973 SUST 151 325 (< arj), Collinder 1974
JuhlakGüntert 365 (osoittaa ieur-ural tai jopa nostr alkusukulaisuutta?), M. Korhonen 1984 Juuret 59 (sgr t. ural kantakielen
sanoja), Rédei 1986 SbÖAW 468 60 (< k-arj t. k-ir), UEW
1988 792, Sammallahti 1988 UrLang 554.

taas (Agr; yl.) ’jälleen, uudestaan; sitä vastoin, kuitenkin; toisaalta / wieder; hinwieder’, taasen (paik.
etup. PSm) ’taas’ ~ ink t®as, tas id. | ka toas ’jälleen,
uudestaan, taas; sen sijaan, puolestaan, vuorostaan,
toisaalta’, toase(n) id. | ly tagaz(e) ’takaisin; taakse;
taaksepäin; takaperin’, tuas(te) ’taas’ | ve tagaz ’takaisin’ (edest.), vrt. tagaz(e, tagast ’takaisin’ | va tag®az, tagaz id., (sm >) t®az ’taas’ | vi taas id., taasperi,
-pidi ’takaperin’.
Vanha sijam. (lat.) sanasta taka- (ks. tätä); merk.
alk. ’taakse, -päin, takaisin’ (vrt. edestaas). — Sm >
lpN d®as (Lu In Ko) ’taas’.
Ahrens 1843 GrEhstn 88 (sm ~ vi; ♦ taka), Lönnrot 1854 Enare 254 (sm ~ lp), Genetz 1890 Partikk 164 (+ ka va), Kettunen
1922 LVeHA 1 53 (+ ve), Lagercrantz 1939 LpWsch 911 (lp <
sm), Hakulinen 1946 SKRK 2 95 (alk. lat. sanasta taka), SKES
1969 1189 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 302.

taasa (LönnrLis 1886; laajalti itämurt. Kymenl) ’pesuvati / Waschschüssel’, taasi (paik. KarjKann InkVi) id. ~ ink t®asi, t®asu ’pesuvati’ | ka toasa id. | ly
tuaz((e) (mon. tuazad) ’metallinen pesuvati’ | ve taz
’pesuvati’ | va (Tsv) t®azi ’vati, kulho’
< ven taz ’vati’.
Mikkola 1894 SUST 8 168 (ka ve < ven), Kujola 1944 LyS
449 (ly < ven), Ruoppila 1956 EKarj 126 (sm < ven), SKES
1969 1189 (+ va), Nirvi 1971 InkS 579 (ink < ven).

taata1 (1700; VarsSm Satak, osin hämmurt. KarjKann Suomenl. saaret; Gan 1787 toaata) ’isä; isoisä;
vanhaisäntä, vanha mies / Vater; Großvater;
Altbauer, alter Mann’, taati (Suomenl. saaret ja lähirannikko ilm. < vi; paik. TornLaakso) ’isä; isoisä
(myös suurtaati)’, taatto (1817; paik. Karj Kain;
Lönnr 1880 myös taato) ’id.; vanha mies’, tata
(paik. KaakkSm) ’isä; isoisä’ ~ ink t®atta ’isä’ | ka
toatto, tata, tati, tatta id. | ly toatto, tuatto (mon.

toatad, tuatod) ’isä’, tata, tato, tati, tatoi (isän
puhuttelunimi), toatindam ’isäpuoli’ | ve tat (g.
tatan), tata, tat(ei ’isä’, tat{indam ’isäpuoli’ | va
(Must) t®atto, (Kukk) t®atta ’isä’, (Kukk) t®atantƒs/ ima
’isäpuoli’ | vi taat (g. taadi) ’isä; isoisä, vanhus,
ukko’ | li t5otƒi ’isä’, (SjW) t5otƒ, t®atƒ id. (ims > ven
murt. tátoj ’isä’; vi t. li mahd. > latv t®ate id.).
Alk. ilm. lastenkielen sanoja, jollaisia tavataan
isän nimityksinä maailman eri kielissä, esim. m-int
tatá.h, t®ata.h ’isä’, kr tatá, tatã, tétta ’vanhus, isä’, lat
tata ’isä’, ven táta id. (vrt. myös ven tjátja ’isä, pappa’). Osa ims sanoista voi olla venäläisperäisiä (samoin kuin useat etäsukukielten sanat, esim. mdE
tƒatƒa, tƒetƒe ’isä’, vog t5ot, tƒ5otƒ id.).
Ganander 1787 NFL 3 105 (sm ~ vi), Rask 1818 Undersögelse
90 (sm ~ ieur, mm. m-int), Sjögren 1821 GS 1 29 (sm taata, äijä (!) ~ md tetei), Sjögren 1828 GS 1 343 (taatto ~ ka, ve (?,
oik. »tschuud.»)), Knorring 1833 Gamla Finland 53 (taata <
ven), Gottlund 1853 Försök 17 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
107 (+ ve), Rietz 1862–67 SDL 81 (s. v. dad (lastenk.)), Budenz 1867 NyK 6 412 (+ li), Ahlqvist 1891 SUST 2 57 (~ vog),
Anderson 1893 Wandl 102 (eri kielissä, alk. jokeltelusana),
Qvigstad 1893 NL 123 (lp ~ nr sm), Mikkola 1894 SUST 8 4
168 (ims ? < ven tata), Kalima 1915 OLR 32, 224 (ven tátoj <
ve, vrt. ka sm va), Ojansuu 1916 SKTT 187 (sm murt.
(suur)taati < vi), Mägiste 1928 Demin 195 (+ ink ly), Hakulinen 1946 SKRK 2 48 (taatto ? < ven), Nirvi 1952 Suomi 106:1
124–26, SKES 1969 1189 (vi t. li > latv murt.; ve t. ka-au >
ven murt.).

taata2 (Martti n. 1580; yl.) ’mennä takaukseen, vastata jstak; vakuuttaa; varmistaa, olla takeena /
garantieren, für etw. od. jmdn. bürgen, einstehen’,
takaus (Martti), takuu, tae ~ ink t®ata (prs. takk®an)
’olla varma, taata’ | ka toata (prs. takoan) ’taata;
(Tver) käskeä, pakottaa’ | ?? veE tak®ad'a ’luvata
(mennä jhk)’ | vi tagada (prs. tagan) ’taata, turvata,
(murt.) uskaltaa’, tagatis ’takuu, tae, takaus’ (sm >
lpN dakkedit (In) ’taata; (N myös) vakuuttaa’, N
dakkadus (In Ko) ’takaus’)
ilm. < sk (ruots), vrt. mr taka (thaka, tagha,
taga) ’ottaa, ottaa omistukseensa; riistää, ryöstää;
vaatia; asettaa takuu’, otakaSer ’takaamaton; jk josta
ei ole annettu takuuta’, tak (tagh, taagh) ’ote; ryöstö,
anastus; takavarikko; takaus’, taki ’takuumies’, nr
murt. Sm taka ’vastata jstak, mennä takuuseen’, mn
tak n. ’ottaminen; takaus, takuu; vastuu’, taka f.
’otto; takuu; maanvuokra’ (lpR (LÖ) takis (E)
’takaus’ samoin < sk). — Sm sanueeseen on lisäksi
vaikuttanut omap. taka- pesye, ks. tätä. Vrt. myös
takavarikko.
Ihre 1769 Gloss 2 853 (sm ~ ruots), Lönnrot 1854 Enare 257 (~
lpIn), Lindström 1859 KeltGerm 189 (takaus, takaan < ruots
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tak ’sponsio’), VW 1 1874 112 (takaan ♦ taka; + vi; ~ lpR takis), Qvigstad 1881 Beiträge 59 (lpN < sm), Qvigstad 1893 NL
124 (lpIn < sm; lpR < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 455 (2 lähteestä: < sk, vrt. myös sm (omasta) taasta, takaa ja taka), Kettunen 1922 LVeHA 2 58 (+ veE), Karsten 1944 FmS 10 526
(todennäk. keskiaikainen laina), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2
51 (+ ink), Hakulinen 1961 SKRK2 329 (taata, takavara vanh.
germ lainoja, mahd. vaikutusta omap. taka sanasta), SKES 1969
1189–90 (+ ka ? ve).

taateli (Raam 1642 »Mirrhamita ja Dadelita») ’Dattel’, taatelipalmu
< vur dadel, daddel < as dadel ’taateli’ = ns Dattel << kr dáktylos ’sormi, (sormea muistuttava) taateli(laji)’; saks myös > vi dattel ’taateli’.
Streng 1915 NRL 222 (sm < vur < as (> vi) << kr), SKES 1969
1190.

taatto ks. taata1.
taavetti (Stjerncreutz 1863 taavitti; mer.) ’pelastusveneiden tms. nosto- ja laskulaite laivoissa / Davit’
< nr david, davit < saks david, -t < engl davit id.
Vrt. hn. Da(a)vid.
TS 9 1917 1061 (sm < engl), Hellquist 1939 SEO 136, 170
(ruots sanasta), Pulkkinen 1984 LokSp 166.

tabletti (1905) ’tav. kiekkomainen lääkevalmiste;
katealunen / Tablette; Platzdeckchen’
< nr tablett id. (ns Tablette ’lääkevalmiste’) <
ransk tablette ’hylly, levy, pikkupöytä; taulu; lääkevalmiste’, alk. oik. »lääkelevy» (demin. s:sta table
’pöytä, taulu, laatta’ < lat tabula ’lauta, taulu; (mon.)
asiakirjat’). — Varhaisempi laina samalta taholta on
sm taulu (ks. tätä).
TS 9 1917 1053 (< ransk), Hellquist 1939 SEO 1155 (ruots <
ransk), Renkonen 1954 Avainsanoja 141 (<< ransk < lat),
Koukkunen 1990 Atomi 568.

tade (: tateen; Jusl 1745), murt. tale(h), ta(j)e, taa(j)e, taahe ’(vars. lehmän) lanta, sonta (kaakkmurt.
ja ymp.); lika, törky (paik. KaakkHäme Kymenl) /
(Kuh)dung; Schmutz, Dreck’, johd. talikko (ks. erikseen) ~ ink tae (g. tatt5ehen) ’lanta, sonta’ | ka toah
(myös ta(j)eh) (mon. tatehet) | ly tadeh (mon. tadehed) id.
< germ (ksk) *ta∞da-, vrt. mn ta“ (n.), nn nr murt.
tad ’lanta’; mn ta“a ’lannoitettu maa’ (tästä ilm. >
lpN da∞d∞de ’paksu likakerros’).
Ihre 1769 Gloss XLI (sm ~ ruots murt.), Rask 1818 Undersögelse 105 (< sk (ruots)), Setälä 1890–91 ÄH 312 (+ ka), Karsten 1915 GFL 100 (< kgerm *ta∞des-: mn), Rapola 1928 Häm-l
4, SKES 1969 1191 (+ ly), Koivulehto 1972 NphM 73 603 (<

germ *ta∞dez), Hofstra 1985 OsFiGerm 68, Koivulehto 1992
SUSA 84 164 (< germ *ta∞da-).

tafti (As 1722) ’eräs silkkikangaslaatu / Taft’, paik.
murt. tahti id.
< ruots taft < saks taft < ital taffeta t. ransk taffetas id. < pers t®afta id., oik. ’kudottu’ (v:stä t®aftan
’punoa, kutoa’).
Varelius Suomi 1854 110 (sm murt. tahti < ruots), TS 9 1917
1059 (sm < ransk < pers), Hellquist 1939 SEO 1158 (ruots sanasta: < saks < ital t. ransk < pers), Kluge 1995 EW23 812
(saks << pers).

tahansa (Gan 1784; et. savmurt. ja ymp.): kuka, mitä, miten tahansa ’(wer, was, wie) auch immer’, savmurt. myös tahaan id.; tahallani, tahallaan (Gan;
yl.) ’tahallisesti’, johd. tahallinen, tahaton.
Sanan
tahtoa
yhteyteen
kuuluvan
vartalovariantin tahta(-) (1648 tahdast, tagdast
’tahdosta’) taiv.-muotoja ja johd:ia; vrt. myös
tahtonsa (LPetri 1644), taho(n)sa (Koll 1648),
tahto(j)aan, taho(j)aan (kaakkmurt. ja ymp.)
’tahansa’ ~ ka -tahto (kentahto) ’(kuka) tahansa’, ly
taht(o) (ken taht(o)) id., ve taht (ken taht) id. sekä vi
tahes, tahte ’tahansa’ ja lpKo tjœattas (Kld T) id. (lp
v:n (N) dat |tot ’tahtoa’ muotoja).
Ahrens 1843 GrEhstn 128 (taha(nsa), tahto(nsa) ~ vi), Ojansuu
1922 Pron 100 (+ ka), SKES 1969 1191–92 (+ ly ve; vrt. lp),
Häkkinen 1987 ES 302–03.

tahdas (Alm 1784 tahas; itämurt., paik.
hämmurt. Pohjanm) ’taikina; seos, puuro, tahna /
Teig; Paste’, tahdastaa ’tiivistää t. sivellä taikinalla’
~ ka tahas, tahtas ’valmis taikina; kaurajauhosta
taikinanjuuriveteen sekoitettu keittämätön ruoka’,
tahastuo ’muuttua taikinaksi, tahtaaksi; tahriintua
taikinaan, tahtaaseen’ | ly tahtaz, -as (mon. tahtahad)
’tahdas, (sotkettu) taikina’ | ve tahtaz (g. tahthan)
’taikina’ | viE tahas (g. tahta) ’sotkettu taikina’
? < ieur (esi-sl) *tah2i-s-to-(s), vrt. keltt, m-iiri
t5ois, t®ais, kymri toes, bretoni t5oaz ’taikina’, mksl tVesto, ven tésto id. — Voinee toisaalta kuulua s. v. tahkea mainittujen sanojen yhteyteen.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven tésto), Diefenbach 1851
VWGoth 2 625 (s. v. goot daigs: ~ taikina; tahdas ilm. omap.),
Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (sm ~ ve), Ahlqvist 1866 Suomi
2:6 110 (sm ? < germ, vrt. taikina), P. H. KKu 1867 162 (omap.,
vrt. tahea), Ahlqvist 1871 KO 42 (? < germ t. sl), Thomsen
1890 BFB 147 (ilm. omap., vaikka muistuttaa liett sanaa taVslà
’taikina’), Setälä 1890–91 ÄH 293 (omap.; + ka vi), SKES
1969 1192 (+ ly), Koivulehto 1981 PBB(T) 103 347 (? < germ
*Saista-z, vrt. m-iiri mksl jne.), T. Itkonen Vir 1987 182
(omap.), Ritter 1993 Studien 124–25 (kriittisesti germ peruste-
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luista), Koponen 1998 SUST 230 176, Koivulehto 1999 Poluilla 213–14 (<< ieur / esisl *tah2i-s-to-(s), vrt. keltt mksl ven).

tahea ks. tahkea.
tahi ks. tai1.
tahkea ’jauhoinen (esim. peruna), murea, kuohkea
(etup. PKarj ja ymp., Verml); luistamaton, sitkeä,
tahmea (esim. keli; KPohjanm, paik. itämurt.) / mehlig (z. B. Kartoffel), mürbe, locker; stumpf, klebrig
(z. B. Schnee)’, tahea (kaakkmurt. ja ymp.) ’jauhoinen’, (myös tahja; Gan 1787 »tahjas eli taikinainen
leipä» ’huonosti paistunut’) ~ ink tahh‰ıa id. | ka
tahie, tahkie, tahakka id. (? < sm) | va (Tsv) tahk,
(Kett) tah(ea, (Must) tah(h)(ea ’kuohkea, pehmeä,
hapera, jauhoinen’ | vi tahke, murt. tahkijas ’sitkeä,
kova (leipä)’, tahe (g. -da) ’kuiva(hko), murea;
helposti sulava (ruoka); viileä, poutainen (sää)’,
tahkeda ’sitkistyä’, tahkuda ’kovettua (leipä)’ | li
t5oCndq ’kuivua’.
Deskr. sanoja, vrt. tahma, takertua sekä toisaalta
tahdas.
P. H. KKu 1867 162 (omap.), Könönen 1888 Pälkijärvi 15 (sm ~
va), Thomsen 1890 BFB 147, Setälä 1890–91 ÄH 293 (+ vi),
Anderson 1893 Wandl 162 (kaksi eri sanaa sekoittunut), SKES
1969 1192–93 (+ ka (? < sm) li), Nikkilä 1998 FFL 21 83.

tahko1 ’hiomakivi (Schr 1637; yl.); (juusto)kiekko
(uud.) / Schleifstein; Käselaib’, tahkota ’hioa, teroittaa tahkolla’, yhd. tahkojuusto ~ ink tahko (g. tahon)
’tahko’, tahota (prs. tahk5on) ’tahkota’ | ka tahko
’tahko’, tahkota, tahkoa ’tahkota’ | ly tahk(o) ’tahko’,
tahkot(t)a, -da ’tahkota’ | ve tahk (mon. -od), tahkota, tahkata id. | va (Tsv) tahko ’pölkky, tukki’ | vi
tahk (g. tahu) ’tahko’, tahkuda, tahuda ’tahkota; piiluta’ | li t5oCgqz (mon. t5oCgqd) ’tahko’ (sm > lpIn tœakku
(Ko Kld) ’tahko’, tœakkudi∞d (Ko Kld T) ’tahkota’).
Ilm. sama sana kuin tahko2 (ks. tätä) ja todennäk.
lyhentymä yhd:sta *tahkokivi ’särmäkivi’ (vrt. va
(Tsv) tahk-tVsivi ’kovasin’, vi tahukivi ’tahko’).
Kirjallisuus ks. tahko2.

tahko2 (Raam 1642 »Caikin tahgoin», »Caupungin
joca tahwolda») ’särmä, sivu, puoli; suunta / Kante,
Seite(nfläche); Richtung, Gegend’, -tahkoinen (paik.
murt.) ’-särmäinen’: kaksi-, nelitahkoinen (As 1584
»neliän tahkoisen Signetin alla») ~ va (Tsv) tahk ’kiven särmä, tahko’, (Tsv) tahkoin ’kulmikas, särmäinen’, (Kukk) taholl‰ın5e ’tahkoinen’ | vi tahk (g. tahu,
taho, tahe) ’särmä, kulma; hirren veistetty sivu, terän

sivu’, tahuline ’-tahoinen, -särmäinen’ (sm > lpKo
tœakk3a (T) ’tahko, särmä’)
? = tVser toVs ’kirveen t. veitsen hamara’ | votj syrj
t{iVs, t{iVsk- ’veitsen, (syrj myös kirveen) hamara’. —
Ks. myös tahko1 ja taho.
Ganander 1787 NFL 3 107 (sm ~ vi tahk ’hiomakivi’), Ahrens
1843 GrEhstn 128 (vi tahuline, tahuma ~ sm tahko ’särmä’,
josta merk. ’hiomakivi’), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (sm tahkoa ~ ve tahktta), Ahlqvist 1871 KO 68 (+ li t5oCgqs), MUSz
1873–81 441 (~ mm. lp tafo ’seutu’ (ks. taho)), Setälä 1890–91
ÄH 293–94 (+ ka tahko; ? ~ tahkea), Wichmann 1903 SUST
21 152 (sm ~ vi tahk ’särmä’; + tVser (> tVsuv) votj syrj), Collinder 1938 SUST 74 137 (s. v. lp d®afost < sm taho = tahko), T. I.
Itkonen 1943 KV 22 52 (lpIn Ko < sm), SKES 1969 1193–94
(tahko1–2 ilm. sama sana; + va tahk; mahd. ~ tVser votj syrj), Hakulinen 1979 SKRK4 336 (ehkä eri sana kuin taho), UEW 1988
793 (sm-perm), Rédei 1992–93 NyK 93 133 (sm-perm ? ~
varh. k-arj, vrt. m-int tœak·sati mm. ’veistää, piiluta’), Nikkilä
1993 JuhlakHajdú 287 (~ tähkä), Hahmo 1996 COIFU 5 54
(samoin).

tahma (Jusl 1745; eri tahoilla etup. länsimurt.) ’(tahmea) lika, lima / (schmieriger) Belag, Schleim’,
johd. tahmaantua, tahmata, tahmainen, tahmea
mm. ’sitkeästi kiinni tarttuva, luistamaton; jäykkä,
jähmeä; jauhoinen (peruna; vrt. tahkea)’, tahmoa
’jäykistää, kangistaa (esim. jalat; PSavo PKarj);
jäykistyä’ ~ ink tahmia ’sakea (puuro, talkkuna)’ | vi
tahm (g. -a) ’noki; (Wied) tahma; ruoste (viljassa)’,
tahmane ’nokinen; tahmainen; samea; ruosteinen
(vilja)’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka kuuluvat s. v. tahkea main. sanojen yhteyteen. Vrt. lisäksi tahna (ks.
tätä) sekä rähmä, töhnä (s. v. töhkä).
Ganander 1787 NFL 3 107 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 147
(omap., ~ tah(d)as), SKES 1969 1194, EEW 1982–83 3043–
44.

tahna ’notkea massa, seos, pasta (uud.); sitkeästi
kiinni tarttuva aine, lika (eri tahoilla murt.) /
Paste; festsitzender Schmutz’, yhd. hammas-,
mätitahna, johd. tahnainen, tahnakka (paik.
itämurt.) ’tahmea, tahmainen; jauhoinen (peruna)’,
tahnea ’kostea (JuslP, Gan 1787); jauhoinen
(peruna; paik. ESavo)’.
Samaa alkuperää kuin tahma, ks. tätä.
SKES 1969 1194 (s. v. tahma), Koivulehto 1999 Poluilla 214
(? < esigerm *tah2ino-).

taho ’sivu, särmä, kulma (ESatak ja ymp.); suunta
(Hemm 1605 jocatahold; EPohjanm ja ymp.) / Seite,
Kante, Ecke; Richtung, Gegend’, merk. murt. (paik.
ESatak) myös ’kuorittavaan puuhun veistetty juova’,
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-tahoinen, -tahollinen ’-särmäinen’ ~ ink taholl‰ın
’jotakin mieltä oleva’: ühen-, eritaholl‰ıst ’yksi-, erimieliset’ | ka tahaine, tahoine (kolme-, 7neDlDlit.) ’-tahoinen, -tahkoinen’ | ve taho ’paikka’ | vi murt. tahu,
taha ’kuorittavaan puuhun veistetty viiru’, tahuda
’veistää’ | li toC(u)vvq (prs. tov5ub) id. (sm > lpLu t®af5o, t®ah5o (Pi) ’paikka, seutu; (harv.) suunta’ (N juokk#e
d®afost ’joka suhteessa’)).
Sanueessa on epäilemättä vaikutusta läheisestä
sanueesta tahko1–2, mutta kyse ei ole pelkästä
heikkoasteisen vartalon yleistymisestä, vaan
pikemmin samasta deskr. sanoille ominaisesta
suhteesta kuin esim. sanoissa pehku ja pehu.
Ganander 1787 NFL 3 106a (taho ~ tahko), Kettunen 1922
LVeHA 1 82 (sm ~ ve), Collinder 1938 SUST 74 137 (lp <
sm), SKES 1969 1194–95 (+ ka vi li), Häkkinen 1987 ES 303,
Nikkilä 1998 FFL 21 85.

tahra (murt. ilm. uud.) ’Fleck’, johd. tahrata (Finno
1583), tahria (Jusl 1745), tahraantua, tahrautua,
tahriintua.
Ilm. deskr. sanoja, vrt. tuhria, töhriä (sekä s. v.
tahkea main. sanat). — Sanueelle on myös esitetty
germ etymologia, jonka mukaan se on samaa alkuperää (mutta varhaisemmasta muodosta) kuin mn tár,
mr t®ar, nr tår ’kyynel’.
Setälä 1890–91 ÄH 159 (sm tahroa ’tahrata’ ? ~ murt. tatroa
id.), Anderson 1893 Wandl 162 (ilm. lainasana), Äimä 1919
SUST 45 196 (tahrata ~ tuhrata jne. ~ lp dur |de ’lika jne.’),
Fromm 1961 Sananj 3 5–8 (< germ (sk) *tahra-, vrt. mn tár
’kyynel’; merk:n kehitys ’tippa, pisara’ ∅ ’täplä’), SKES 1969
1195 (deskr., vrt. tuhria, töhriä yms.), Hofstra 1985 OsFiGerm
325 (germ), Ritter 1993 Studien 137.

tahti (Schr 1637 mus. tachti; yl.) ’rytmi(jakso); nopeus, vauhti; elämänmeno; tapa / Takt;
Geschwindigkeit, Tempo; Lebensrhythmus; Art,
Weise’, yhd. työtahti, tahtipuikko, johd. tahdikas
(kirjak. 1900-luvun alkup.) merk. paik. murt. ’tahdin
mukainen, rytmikäs, säännöllinen’, tahdikkuus,
tahditon, tahdittaa, tahdistaa
< vur tagt, nr takt ’tahti; tahdikkuus’ (< saks takt
id. < (ransk tact ’tuntoaisti; tahdikkuus’ <) lat tactus
’kosketus, koskeminen; teho, vaikutus; tuntoaisti’).

olla vähällä tehdä jtk’, tahto ’halu, tahto’ | ka tahtuo
’tahtoa, haluta; aikoa, tehdä mieli; suoda, toivoa’,
tahto ’tahto, halu; tarkoitus’ | ly tahtoda, tahtuo
’tahtoa, haluta’ | ve tahtoida, taht5od'a, taht{iida
’tahtoa’ | va tahtoa ’haluta, tahtoa, toivoa’, tahtauta
’tehdä mieli’, tahto ’tahto, halu’ | vi tahta (prs.
tahan) ’tahtoa, haluta’ | li t5o Cdq (prs. t5o C b) id.
mahd. = lp duos |tot ’ottaa vastaan; panna
vastaan, torjua, olla esteenä; sanoa vastaan; ottaa
kiinni, tavoittaa, kopata (jk heitetty esine, esim.
pallo; In Ko Kld T)’ (lpN dat |tot (In Ko Kld T)
’tahtoa’ ja dat |to (Lu In) ’tahto’ < sm). — Jos koko
sanueen suhteen voidaan olettaa merkityksen
kehitystä ’tarttua, ottaa kiinni’ > ’tavoitella’ >
’tahtoa’, tähän kuuluisivat ehkä myös tahkea, tahdas
sekä tahma ja tahna, ks. näitä. Vrt. merkitysten
suhteen myös latv grib5et ’tahtoa, toivoa’, greibt
’tarttua, ottaa kiinni’, liett gre˜ıbti ’tarttua, kurottautua’. — Alkup. *taVsta- vart:n rinnalle (vrt. vi) on jo
(v)ksm:ssa kehittynyt o-vartalo *taVsto- (sm ? lp). —
Ks. myös tahansa, tai1 (tahi).
Ganander 1787 NFL 3 106 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 566–
67 (+ ka ve va), Ahrens 1843 GrEhstn 128 (~ taha-), Castrén
Suomi 1844 37 (sm ~ lp dat |to), VW 1 1874 116–17 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 295 (lp dat |to- myöhäinen laina < sm), *Setälä Vir 1927 69–72 (+ lp duos |tot; merk:n kehityksestä), SKES
1969 1195–96 (+ ly; mahd. ~ lp duos |tot), Häkkinen 1987 ES
303–05 (alkuperä selvittämättä), T. Itkonen 1997 FUF 54 245
(sm ~ lp duos |tot).

tai1 (Westh; melko yl.) ’oder’, rinn. (vanh.) tahi (Salamnius 1690 tahdi – taicka ’joko – tai’; etup. itämurt.), tahikka (laajalti itämurt.), taik (Speitz 1642),
taikka (Agr, myös tadica; taicka – taicka ’joko –
tai’; laajalti murt.) ~ (sm ? >) ka tahi, tahikka,
tahikko ’tai, taikka; vai’ (sm > lpN dâhj#e, dâih#e (In)
’tai’).
Alk. ilm. latiivimuoto (< *tahdik, *tahdikka),
joka liittyy tahtoa sanueeseen. Merk:n suhteen vrt.
lat vel ’tai, eli’ (velle ’tahtoa’) ja unk akár – akár
’joko – tai’ (akar ’tahtoa’).

Renvall 1810–11 Orth 63 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 222
(< vur < uys < lat), SKES 1969 1195.

Lönnrot 1854 Enare 254 (sm ~ lp), Hunfalvy 1859 MNyszet 4
159 (tahi ♦ tahtoa, vrt. unk), Paasonen 1890 Suomi 3:3 207
(vart:sta tahta-), Genetz 1890 Partikk 182–83 (+ ka; ? ~ sm
murt. tali, -s ’tai’), Hakulinen Vir 1927 226 (etym. paralleelina
lat), SKES 1969 1192 (ka ? < sm; lp < sm), Häkkinen 1987 ES
304–05.

tahtoa (Agr; yl.) ’wollen’, merk. myös ’vaatia; pyytää; tapahtua usein t. helposti, olla taipuvainen t. altis
jhk (»uni tahtoo tulla»); (vanh.) tarkoittaa’, tahto
(Agr; ? tahta: (1648) tahdast, tagdast ’tahdosta’),
tahdoton, -tahtoinen ~ ink tahtoa ’tahtoa, haluta;

-tai2 (Agr; yl.), murt. myös -tak(i) jälkiosa
(viikon)päivien nimissä (lauantai, sunnuntai;
helluntai) / (zweites Glied in den Namen von
Wochentagen:) -tag’
< mr dagher, mn dagr, nr dag ’päivä’.
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Thomsen 1869 GSI 151 (sm < mn mr), SKES 1969 1196.

tai3 ’tämä’ ks. taa2.
taide ks. taitaa.
taiga
(kirj.)
’pohjoinen
(vars.
Siperian)
havumetsävyöhyke / Taiga’
< ven tajgá ’tiheä (usein soistunut) aarniometsä
(Siperiassa); tundraan rajoittuva (havumetsä)vyöhyke’ (< Siperian turk kielistä, lähinnä < jak ta˝iga,
ta˝iga ’metsä; kaukaisuus’).
TS 9 1917 1084 (< ven < tat), Räsänen 1950 SUST 98 131
(ven < turk < mong), Vasmer 1958 REW 3 69, Doerfer 1965
TürkMongEl 440 (ven ? < jak), Plöger 1973 RL 195.

taika (GPCalamnius 1744; melko yl.) ’maaginen
menettely(tapa); ennusmerkki; (uud. kuv.) lumous,
tenho / Zauberei, Hexerei; Vorzeichen; (metaph.)
Zauber’, murt. (Verml) myös ’osa, pala, muru’;
(jstak, jssak ei ole) taikaa ’uskomista, hyötyä, apua’,
johd. taikoa (paik. I- ja PSm); taikaus (Raam 1642;
paik. etup. Satak hämmurt.), taikous (Agr), taikuus;
taikuri (1705 ’taikauskoinen’), yhd. taikatemppu,
taikausko ~ (elleivät kaikkikin sm >) ink taika (g. tajan) ’taika; hiukka’ | ka taika ’taika’ (ei ole taikoa
’uskomista, hyötyä’), taikuo ’taikoa, tehdä taikoja’ |
va (Kukk) taika ’taika’ | vi murt. taig(a) (g. taia)
’taikausko, -temppu’ (ainakin lpN dai |ga, dai |gâ
’kelvollisuus (sanontatavassa »ei ole taikaa»); (paik.)
taika, -temppu’ selvästi < sm; samoin sm > nr murt.
Sm tajkka, tajkku ’tapa; taikatemppu; taikausko;
loru’)
< germ *taikna-, vrt. goot taikns ’merkki, ennusmerkki; ihme’, taikn ’todistus’, mn teikn, mr t5ekn, nr
tecken ’merkki’, mys zeihhan ’(ennus)merkki’, ns
Zeichen ’merkki’ (germ -ikn- korvautunut ksm:ssa
-ik-:lla); vrt. myös mys zeig5on (kys ns zeigen) ’näyttää, osoittaa’, zeig®a (kys zeige ’osoittaminen’).
Ganander 1787 NFL 3 108 (sm ~ germ), Grimm 1853 KlSchr 2
431 (goot mys), Lindström 1859 KeltGerm 108 (< germ, vrt.
mm. goot mn), Thomsen 1869 GSI 151 (< germ, vrt. mys zeig®a; goot gateihan, taikns), Karsten 1926 JuhlakKluge 65–69
(sm < esigerm *daigna), Collinder 1928 APhS 3 203–05 (ed:tä
vastaan), Setälä 1929 SUSA 43 47 (vartalokonsonantiston perusteella vrt. mys zeig5on, zeig®a), Wessman 1930–32 SO 2 407
(sm > nr murt. Sm), Collinder 1932 Urgerm 1 240 (<< kgerm
*taikna-), Lagercrantz 1939 LpWsch 904 (lp < sm), Karsten
1944 FmS 10 522–26 (kuten 1926; + va), Loorits 1949 Grundzüge 1 41 (vi murt. < sm), SKES 1969 1196–97 (ka ? < sm;
ilm. < germ), Koivulehto 1992 SUSA 84 182.

taikina (Agr; yl.) ’Teig’, murt. (ESavo Karj ja ymp.)
myös ’(puinen, kannellinen) taikinasaavi’ ~ ink
taikina ’taikina’ | ka taikina ’taikinatiinu, -pytty; tiinullinen; (hapan) taikina’ | ly taigin (mon. -ad) ’taikina-astia, -pytty, -kaukalo; taikina, tahdas’ | ve
taigin (mon. -ad) ’taikinakorvo’ | va taitVsina ’taikina’ | vi taigen (g. taigna), tainas (g. taina), (Wied)
taignas (g. taigna), taigne (g. taigne) ’taikina’ | li
t®aigandqks, t®aigandikVs (t‰ıegandqks, t‰ıegandikVs)
’taikina’
< germ, vrt. goot daigs, mn deig, mr d5egher, nr
deg, mys teig, ns Teig ’taikina’; ims sanan pohjana
on ilm. jokin n-johdos, vrt. mys teiginna ’taikina’, nr
murt. daigning ’jauhoja t. leseitä veteen
sekoitettuina (kanojen ruoaksi)’, dainä id. — LpLu
t®aikan (E U Pi In Kld T) ’taikina’ < sm; lpN dai |ge
(E Lu In Ko) id. < sk.
Moller 1756 Beskr 162 (sm ~ ruots saks), Ganander 1787 NFL
3 109 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 625 (+ lp daig,
daigen; hyvin vanhoja lainoja, n-suff.), Ahlqvist 1856 WotGr
154 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 110 (< nr ns < (vanh. t. murt.) deig, daig, daigs; ? ~
sm tahdas), Thomsen 1869 GSI 151 (+ li; ~ goot mn; ~ mys teiginna), Wiklund 1892 SUSA 10 155 (lp tajkin jne. lähinnä <
sm), Saareste 1924 LVEM 156 (+ ka), Karsten 1944 FmS 10
526, SKES 1969 1197 (+ ly), Hahmo 1994 Grundlexem 194–96.

taimen (As 1743 taimenda (yks. partit.); PSm, paik.
KPohjanm PSavo KaakkSm Satak) ’Salmo trutta /
Forelle’ ~ (? >) ka taimen ’Salmo trutta’ | vi taim (g.
-e) ’lohi (Göseken), taimen (Wied)’ | li (Sal) taimin
id. — Ims kielistä sana on lainautunut
naapurikieliin: nr murt. taimen (Länsip), tajmen(lax)
id.; ven tajmé7n (Itämeren murt. tajmin, tameVska,
taDlmé7n) ’id.; jokinieriä, Hucho taimen (Siperian
murt. ja vanh.)’; latv taims ’eräs lohilaji’, taimi,nVs
’taimen’; Balt saks taymen (jo 1341), Taim(chen)
id.; ven > slk tajmen id. — Ks. myös taimi.
Thomsen 1890 BFB 281 (sm ~ vi li; latv ven ruots Balt saks <
ims; ? ~ tammakko, lp d®abmuk ’purotaimen’), Suolahti 1910
NphM 12 125 (Balt saksasta), A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2
32, 48 (~ taima ’harjahirsi’), SKES 1969 1197 (+ ka (? < sm);
ven > slk), Ritter 1993 Studien 156 (taimen ~ taimi; ?? < baltt;
merk:n kehitys olisi ollut ’(nuori, uusi) kylvö (itu, verso tms.)’
> ’kalanpoikanen’ > ’forelli’), Hahmo 1994 Grundlexem 79–80
(alkup. tuntematon). Lisää kirjallisuutta s. v. taimi.

taimi (Raam 1642; laajalti etup. itä- ja hämmurt.)
’Jungpflanze, Sproß, Setzling, Schößling’, murt.
myös taimen (Alm 1766; paik. KPohjanm Kain PKarj) id., yhd. taimitarha, johd. taimettua, taimikko,
taimisto ~ ink taimi (mon. taimet), (myös) taime
(mon. -5et) | ka taimen, (Tver) taimeh, (luult. sm >)
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taimi ’taimi’ | ly ve taimen | va taimi (mon. taim(ed)
id. | vi taim (g. -e), taime(s) ’kasvi; taimi; (pieni) lapsi’.
Ilm. samaa sanuetta kuin taipua (jolloin se on
johd. vartalosta *taj(e)-), vrt. myös taju, taitaa, taittaa. — Sanaa on arveltu myös lainaksi baltt
sanapesyeestä (*daig-), johon kuuluu mm. liett
dáigas ’itu, verso’, díegti ’istuttaa; itää’. Ks. myös
taimen.
Ganander 1787 NFL 3 109 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
154 (+ va), Thomsen 1869 GSI 151 (? < baltt), Kalima 1948
KV 27–28 62 (+ ly), SKES 1969 1197–98 (+ ka (? < sm) ve;
mahd. ~ taipua), 1200 (s. v. taipua; *taj(e)- ∅ ilm. mm. taimi),
Ernits 1976 SFU 12 202 (ims ~ syrj tom ’nuori’), Ritter 1993
Studien 156 (taimen ’taimi; lohikala’ ?? < baltt *daig-), Hahmo
1994 Grundlexem 80–82 (taimi ~ taimen; alkuperä tuntematon), Koivulehto Vir 1996 330 (taimi ♦ *taje-), Vaba 1997
LingU 33 113 (< baltt).

taina ’rautatanko, -kanki, pötky (LUus, paik. Satak
Häme); kertausvärttinä, köydenkertauskela (paik.
häm- ja savmurt.); taimi, silmu (Gan 1784; KPPohjanm) / (Eisen)stange; Zwirnspindel, Litzenspule
beim Seilmachen; Sproß, Knospe’, murt. (paik.
hämmurt.) myös ’osmankäämi, Typha’, yhd.
silkkitaina, -tainanen (1765), silkkitaini, -taimi id.;
vanh. sanak. myös tainna, tainta ’lankaa täyteen
kehrätty värttinä; värttinällinen lankaa (Gan 1787
tainna); värttinä, kehrävarsi (Renv 1826)’ ~ ka taina
’täyteen kehrätty värttinä, värttinällinen lankaa’ | ly
tain((e) (mon. tainad) ’värttinä täynnä lankaa’, taim
(mon. -ed) ’taina (kehruulangan mittana; värttinään
voi mahtua toista tainaa)’, tainai7n ’osmankäämi’ | ve
tain (g. tainan) ’värttinä täynnä lankaa’ | vi
sootainad (mon.; Wied; soo ’suo’) ’osmankäämit’
< germ (ksk) *tainaz, vrt. goot tains ’oksa, vesa,
verso’, ags t®an, kholl teen id., mn teinn ’id.; keppi;
metallikisko (esim. miekan tupessa), varras’, nn tein
’nuori verso, ohut tanko; (murt.) varras, lista’, nt ten
’värttinä; (vanh. kiel. myös) juuriverso, oksa, paistinvarras, ohut metallitanko’, mr t(h)een ’ohut
(metalli)puikko, kara; paistinvarras; värttinä’, nr ten,
(murt. Sm) t5en, tein, (Vi) tain ’ohut rautatanko,
-puikko, -kara, -akseli (esim. missä rukin rulla pyörii); (leipä-) varras’. — LpN dai |dne ’veneeseen
ulkopuolelle pantu (puinen) paikka’ < sk.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 654 (sm tuskin kuuluu goot tains
sanan yhteyteen), Lindström 1859 KeltGerm 149 (sm < germ),
Thomsen 1869 GSI 151 (samoin), Karsten 1906 NphM 8 17 (<
ksk *taina-, vrt. mn nn), Manninen 1934 SmSuku 3 192 (sm ~
vi (soo)tain), Karsten 1944 FmS 10 526 (< ksk t. germ),
Turunen 1949 KalSk 287 (+ ka ve), Ruoppila 1967 KalKansank 49–50 (mm. murrelevikki), SKES 1969 1197–98 (< germ

(luult. sk); + ly; lp < sk), Hofstra 1985 OsFiGerm 68 (~ kgerm
*tainaz > goot mn).

taintua (Jusl 1745; laajalti murt.) ’pyörtyä, mennä
tajuttomaksi / in Ohnmacht fallen’, eri tahoilla murt.
myös ’selvitä pyörryksistä, toipua (vrt. tointua); talttua, sopeutua, tottua’, tainnuttaa, (olla) tainnoksissa,
tainnuksissa; tainio (JuslP) ’tainnostila (olla tainiossa(an) ’tiedottomana, pyörryksissä’); taintunut,
tiedoton’, tainata (LPSatak) ’tainnuttaa, huumata;
raukaista, väsyttää, pyörryttää’ ~ ka tainehtuo
’mennä tainnoksiin, pyörtyä; läkähtyä, tukahtua;
viipyä
(liian) kauan’, tainehus: tainehukses,
taineh(t)uksis ’tiedottomana; pyörryksissä’ (ainakin
osa ilm. < sm).
Mahd. johd. samasta *taj(e)- vartalosta kuin taipua, taittaa. — Sanuetta on myös pidetty skandinaavisena lainana, vrt. mn isl dán (g. dánar) ’kuolema’,
mn dáin-n ’kuollut’, mr d®ana, nr dåna ’mennä tainnoksiin, tunnottomaksi’, ruots dån ’tainnostila’
(tästä sanueesta on selitetty myös sm tuoni).
Boling Käsik 1700-luvun jälkip. (sm ~ ruots dåna; Kylstra
1961 Gesch 24), Budenz 1884 NyK 18 276 (sm ~ lpR taimasket ’mennä tainnoksiin, pyörtyä’), SKES 1969 1199 (mahd. ♦
*taje-; ka ? enimmäkseen < sm; vrt. lpR, mdE tajmaskadoms
’jäykistyä (pelosta), taintua’), UEW 1988 505 (s. v. *taje-: ?
taipua jne. ~ ? taintua), 791 (s. v. *taje- ’taintua’; ? sm ~ lpR
mdE), Koivulehto Vir 1996 326 (< sk).

taipale, taival (1704 »tällä taipalella»; esim. 1427
pn. Taipale; laajalti murt., ei Verml Ink)
’(kuljettava) väli, (et. kahden paikan välinen, usein
pitkä, asumattomalla seudulla tehtävä) matka; vesien
välinen kannas / Weg(strecke), (langer, durch
unbewohntes Gebiet) zurückzulegender Weg;
schmales Landstück zwischen Gewässern’, yhd.
metsä-, pikataival, johd. taivaltaa ’kulkea, vaeltaa
(savmurt. Pohjanm, paik. häm- ja kaakkmurt.);
vetää vene maakannaksen yli t. kosken sivuitse (Jusl
1745; paik. Kain Peräp); kuljettaa vähin erin (esim.
puita metsästä tien varteen; Karj Savo ja ymp., paik.
PPohjanm Länsip); pitää tauko(a), keskeytyä, lakata
(esim. sade; LönnrLis 1886; harv. ESavo KSm);
kääntää, taivuttaa (Lönnr 1880)’ ~ ka taival ’matka,
kyläväli; kahden paikan välinen matka; vesien välinen kannas’, taipaleh ’id.; sarka (myös pilvit. ’pitkä
pilvi’)’, taivaltoa ’kulkea; vetää vene kannaksen yli;
kuljettaa vähän matkaa’ | ly taibal(eh) (mon. taibalod, -ed) ’taival, taipale; kahden kylän väli’ | veP pn.
Taibalo (? < ka) | ? vi pn. Taebla.
Mahd. samaa sanuetta kuin taipua, taittaa (ks.
näitä), varsinkin jos aikaisempi merkitys on ollut
esim. ’maastossa oleva käänne- t. taitekohta’. Merki-
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tyksen suhteen vrt. myös matka. — Ims > ven murt.
tájbola ’tiheä, suoperäinen, vain talvella kulkukelpoinen metsä; asumaton taival; (metsä)tie’, tájpola
’metsätie, metsäsaareke’ > syrj murt. tajbola, tajbala
’asumaton taival’ (ositt. ehkä < ka).
Sjögren 1828 GS 1 317 (syrj murt. taibala < ims), Castrén Suomi 1844 9 (ven murt. taibal < ims), Pogodin 1904 Severnorussk 60–61 (sm ~ ka), Kalima 1915 OLR 223 (ven < ka), Hakulinen Vir 1951 317–19 (+ ly; aik. merkitys ? ’(maaston)
käänne(kohta)’; ~ taipua), Saareste 1952 Emakeel 69 (+ vi pn.
Taebla), E. Itkonen 1968 SKK 509 (? ♦ taipua t. *taipa),
SKES 1969 1199–1200 (ve pn. (? < ka); ? vi pn.; syrj ? ositt. <
ka; ? ~ taipua, taittaa), Rintala 1972 läntä 137 (taival ja taipale sekä taipua (? ♦ *taipa-) ♦ *taj(e)-).

taipua (Agr; yl.) ’koukistua, vääntyä; myöntyä, mukautua, alistua / sich biegen, sich krümmen; sich
beugen, sich fügen’, johd. taivuttaa (Agr), taipumus
(As 1726), taive (esim. polvitaive), taima ’taive,
mutka (esim. kasvavassa puussa, reen jalaksessa;
paik. PHäme); katonharja (Lönnr 1880); päätykolmion alin hirsi (Renv 1826; paik. VarsSm)’ ~ ka taipuo
’suostua, tottua; mieltyä’, taivuttoa ’taivuttaa;
suostutella; miellyttää’ | vi murt. taibuda ’taipua;
(Wied) kyetä, voida’, taivutada ’taivuttaa’ (? < sm;
ims > lpN dai |bât (In Ko Kld) ’suoriutua (N); sopia,
sopeutua, taipua (In); kangeta (Ko Kld)’, R taipotet
’taivuttaa’)
?? = syrj tujn{i ’olla kelvollinen, sopia’ | vogI
tüjajqp-, L tüjaj-, P taj- ’sopia, kelvata’ | ostjP tij’kelvata’ || samJr tujo- ’kumartaa, rukoilla’ | Km
tajl5o- ’murtaa, särkeä’.
Etäsukukielten sanat (sikäli kuin ne tähän kuuluvat) edustavat kantavartaloa *taj(•)-, ims taipu- samoin kuin s. v. taittaa, taimi, taitaa ja taju main.
sanat ovat tämän kantavartalon johd:ia. —
Etäsukukielten sanat, joiden keskinäinenkin
yhteenkuuluvuus on äänt. vaikeuksien takia varsin
epävarmaa, voisivat vaihtoehtoisesti edustaa
kantavartaloa *toj(•)- (> lp doaggjet ’taittaa, murtaa,
laskostaa’), jolla puolestaan näyttäisi olevan
samanlainen sananmuodostusopillinen suhde ims
sanoihin toimi1–2, toittaa ja toipua (ks. näitä).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 455 (sm ~ lpR taipotet), Schott
1849 AltSpr 126 (~ mm. taitaa; ~ taivas), MUSz 1873–81 251
(+ vi), Paasonen 1917 Beiträge 285 (taipua, taittua ~ mm.
samJr), Uotila 1933 SUST 65 263 (sm ~ lpN doaggjet), Räsänen Vir 1947 171 (sm ~ tVser taj(e)- ’taivuttaa’ ~ alt), FUV 1955
61 (~ lp doaggje-, tVser, vog taj-, ostj an-t/yil ’ei kelpaa’, ? samJr), E. Itkonen 1956 UAJ 28 67 (lp doaggje- (< *toja-) ei sovi
hyvin tähän; tVser ilm. < tat (Räsänen 1923)), E. Itkonen 1968
SKK 509 (+ ka; ? lp), SKES 1969 1200 (vi (ilm. ositt. < sm), ?
lpN doaggje- (N dai |bât (R In Ko Kld) < ims), ?? tVser ? syrj ?
vog ?? sam), EEW 1982–83 3203 (s. v. toibuma; li t®aibaldq

’toipua’ pikemminkin ~ taibuda), DEWOS 1988 1398 (sm ~ ?
vog ? ostj), UEW 1988 505–06 (s. v. *taje (*toja-): sm ~ vi ?
lp ? syrj ? vog ? ostj ?? samJr ? Km).

taistella (Agr ’väitellä; kurittaa’, nykymerk. Raam
1642; yleisk.) ’kämpfen’, melko laajalti murt. myös
’yrittää kovasti, ponnistella, kilpailla voitolle pääsystä; kamppailla’, johd. taistelu (1848), taisto, (vanh.)
taistelus (VR 1644 taisteluspaikka), taistelemus
(Flor 1678), taistelmus (1688), taistelo (sm > lpN
dai |stâlit (In) ’taistella; (N myös) mellastaa (lapset)’).
Saattavat kuulua samaan tarttumista t.
takertumista merkitsevään sanapesyeeseen kuin
takistella ’painia’, vrt. takistaa, takistua (ks. tätä);
vrt. myös ka taiskata ’iskeä, lyödä’ ja va (kansanr.)
taiskutella id.; on selitetty myös johd:ksi vartalosta
taka- (ks. tätä).
Renvall 1826 SSK 2 212 (taistella = takistella), Ojansuu 1916
SKTT 45 (epävarma rinnastus), Äimä 1919 SUST 45 1 157 (lp
< sm), Hakulinen Vir 1927 225 (? ~ takistella, vrt. takistaa, takertua), Hakulinen 1946 SKRK 2 68 (alk. = takistella; merkityksen kehitys ’olla käsikähmässä, painia’ < ’takertua toisiinsa’),
SKES 1969 1200–01 (joko ♦ taka- t. takistua; vrt. ka va), Häkkinen 1987 ES 305, Länsimäki 1995 SKier 248 (♦ takistella).

taitaa (Agr; melko yl.) ’können, vermögen; scheinen, möglich sein’, (etup. vanh. kiel.) taita (kons.vartalo: nykyk. taiv.-muotoja esim. tainnut, tainneet,
taiten) merk. vanh. kiel. myös ’tajuta, ymmärtää’,
johd. taitava (Agr), taituri (1828 ’taiteilija’), taito
(vanh. ja murt. myös) ’mieli, tajunta, sielu; aisti
(Agr); tieto (Agr »hyuen ia pahan taidhon puu»);
ymmärrys, järki’, taide (nykymerk. Kilpinen 1842;
paik. savmurt. ’taito’), taiteellinen, taiteilija (1872),
taiteilla ~ ink tait®a ’taitaa, olla mahdollista’ | ka
taitoa ’osata, taitaa; olla mahdollista, saattaa (olla,
tulla tms.)’, taito (ositt. ? < sm) | va (Kukk) tait®a,
(Tsv)
tait(a)
’kai,
kaiketi,
varmaankin,
todennäköisesti’, (Must) taitava ’vakainen’ (ilm. <
sm murt. Ink) | viE taid (g. taiu) ’taito, äly’, taidsa
’älykäs’, koillmurt. taidav ’taitava’, E ja koillmurt.
taid(a)- ’osata, taitaa’ (koillmurt. ? < sm).
Ilm. alk. kausat.-johdoksia *taj(e)-vartalosta, vrt.
taju ja taipua (et. vi taip (g. taibu) ’äly, oivallus’ ja
taibata (prs. taipan) ’älytä, oivaltaa’). — LpN
dai |det (E U Lu In) ’taitaa, voida, mahtaa; (E U)
tietää; (In myös) osata (kulkea jhk), löytää (tie,
suunta)’; N dai |do (Lu In) ’tieto, ymmärrys, järki; (In
myös) taito’; N d®aidulâVs ’taitava, viisas’ < sm.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 454 (sm ~ lpR), Sjögren 1849
MélR 1 236 (+ vi murt.), Lindström Suomi 1852 95 (~ mm. tajuta), Setälä 1896 NyK 26 415 (lp ilm. < sm), FUV 1955 61

232 (taiton koevedos)
(s. v. tai-: taipua jne. ? ~ taitaa, taju), Wessman 1956–57 FmS
17–18 154 (sm > nr murt. Sm), SKES 1969 1201 (+ ka (ainakin
ositt. < sm) va (ilm. < sm murt. (Ink)); taj(e)-vartalon kausat.johd.?), FUV2 1977 78, Häkkinen 1987 ES 305–06, UEW
1988 505 (s. v. *taje- (*toja-); taipua jne. sgr, ? ural), Söderman 1996 EstNE 122, Koponen 1998 SUST 230 176.

taittaa (Agr; yl.) ’taivuttaa, laskostaa; katkaista,
murtaa / falten, knicken, biegen; (ab)brechen’, murt.
(paik. LounSm) merk. myös ’poiketa, muuttaa suuntaa (tie)’, uud. (kirjapainossa) ’suunnitella (sivu, aukeama)’, taittaa taivalta ’taivaltaa’, johd. taitella,
taittua, taite, taitos (Jusl 1745), (vanh. kirjak.)
taituttaa, taiduttaa ’taivuttaa (Finno n. 1580)’ ~ ink
taitt®a ’katkaista’, taittua ’katketa’ | ka taittoa
’lyödä, iskeä, hakata; tehdä, tapahtua, puhua (jne.)
ylenpalttisesti t. lakkaamatta’, taittuo ’taittua;
lauhtua (pakkanen; ? < sm)’ | ly taituda ’vaipua
(maahan)’.
Johd. samasta kannasta kuin taipua, ks. tätä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 510 (sm ~ lpR tåjet ’murtaa’),
Lönnrot 1854 Enare 255 (sm ~ lp doaggje- ’taittaa’), Paasonen
1917 Beiträge 285 (~ taipua), FUV 1955 61 (s. v. tai-: taipua
jne.), SKES 1969 1201–02 (vrt. ka (luult. < sm), ly), FUV2
1977 78, UEW 1988 505–06 (s. v. *taje- kuten taipua jne.).

taivaanvuohi ks. vuohi.
taival ks. taipale.
taivas (Agr; yl.) ’Himmel’, yhd. taivaankansi, -kappale (1853), -vuohi (Jusl 1745) ’Gallinago gallinago’, taivaskanava, taivasalla ’ulkona, ulkosalla’,
tähtitaivas, johd. taivaallinen, taivainen, taivastella
merk. mm. ’töllistellä (päin taivasta); ihmetellä,
päivitellä; tarkkailla (esim. ilmoja); (Lönnr 1880
myös) seljetä (ilma)’, taivastua (paik. Päij- ja
PHäme EPohjanm) ’harmaantua (esim. sään
vaikutuksesta), haalistua; (Lönnr myös) kirkastua
(sää)’ ~ ink taivas ’taivas’ | ka taivas ’taivas, avaruuden näkyvä osa, taivaankansi; paratiisi’ | ly ve va
taivaz ’taivas’ | vi taevas (g. taeva) id. | li t5ovaz
(mon. touvqd) ’id.; myrsky, rajuilma’ (sm > lpN
murt. tajvvas ’taivas’).
Todennäk. < baltt, vrt. liett diYevas ’jumala’, latv
dievs, mpr deiws, deywis id. (< kbaltt *deivas),
vaikka kysymykseen voisi ilm. tulla myös laina germ
kielimuodosta (kgerm *teiwaz (vrt. mn T/yr), jos
merk. alk. ’taivaan jumala’) = m-int devá.h ’taivaallinen, jumalallinen; (m.) jumala’, dev‰∫ı (f.) ’taivaallinen; jumalatar’, av da5ev5o ’»vanha jumala», demoni,
paholainen’, lat deus ’jumala’ (ieur *deiwuos, arj

*deiwuas). Varsinkin merkityssyistä sanuetta on pidetty lainana myös jostain arj kielestä.
Ganander 1787 NFL 3 110 (sm ~ vi), Schott 1849 AltSpr 126
(< ieur, vrt. m-int; ellei omap., vrt. taipua), Diefenbach 1851
VWGoth 2 607 (sm vi ~ mm. m-int diva, lat divum ’taivas’),
Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va), Lindström 1859 KeltGerm
43 (~ mm. m-int deva, daevas, liett dievas), Budenz 1867 NyK
6 410 (+ li), Thomsen 1869 GSI 34, 73 (< baltt), Diefenbach
1880 Völkerkunde 2 23 ((merkityksen vuoksi) miel. < m-int
kuin < baltt), Thomsen 1890 BFB 166 (+ ka ve; < baltt), Mikkola 1910 SbFAW 1909:2 8 (< ir), Kalima 1936 BL 163 (+ ly;
< baltt, merk. alk. sekä ’taivas’ että ’taivaan jumala’?), Lagercrantz 1939 LpWsch 906 (lp < sm), Mayrhofer 1963 EWAi 2
64 (< baltt t. arj), E. Itkonen 1968 SKK 509 (< baltt), SKES
1969 1202 (todennäk. < baltt, mutta myös arj alkuperä mahd.),
Koivulehto 1972 NphM 73 627 (mahd. < kgerm *teiwaz (> mn
T/yr) alk. ? ’taivaan jumala’), Joki 1973 SUST 151 323 (< arj t.
baltt), Sammallahti Vir 1977 121 (? < germ), Schmid 1979
JuhlakSchlachter 268 (ei < ir, tuskin < arj, ? < baltt), Rédei
1986 SbÖAW 468 60 (vanhimpia arj lainoja), Häkkinen 1987
ES 306–07.

taive ks. taipua.
taju ’tajunta (yleisk.); käsitys(kyky), järki, taito (Gan
1783; itämurt., paik. PPohjanm) / Bewußtsein; Auffassungsvermögen’, sijam. (myös eri tahoilla murt.)
(olla) taju(i)ssaan, (tulla) tajuihinsa, yhd. ajan-, rytmitaju, johd. tajuton, tajuta (ChrLencqv 1782) vanh.
kiel. myös ’soveltua, mukautua’, tajunta ~ ka (ilm. <
sm) taju (Korpiselkä) ’ymmärrys’ | vi (kirjak.; ilm.
ainakin ositt. < sm) taju ’aistimus, havainto; tunne,
tuntemus’, tajuda ’havaita, tuntea, tajuta’, murt.
(Wied) taioda, taioman olla ’olla täysissä tajuissaan’
= lpN daggjot (U Pi Lu In Ko Kld) ’hullutella,
olla sekopäinen; telmiä’ (ellei < sm tajuta; sm
todennäk. > lpN d®aggjâdit (U Pi Lu) ’ymmärtää;
löytää perille’; sen sijaan lp > sm taajoa (Peräp
Länsip) ’peuhata, touhuta’).
Ilm. johd. samasta vartalosta kuin taitaa ja
taipua, ks. näitä.
JuslP 367 (tajuta ~ taipua), Lindström Suomi 1852 95 (mm. ~
taitaa), Wichmann 1914–20 FUF 14 112 (sm ~ lp d®aggjâdit;
todennäk. ~ syrj vog ostj (ks. taipua) ? ~ samJr tuij- ’kumartaa’), E. Itkonen Vir 1937 305 (lp daggjâ- < *taje- t. *tai-; lp
daggjo- ~ sm taju; taajoa < lp), FUV 1955 61 (s. v. taj-: ?
ural), Mägiste Vir 1958 142 (vi kirjak. < sm), E. Itkonen 1960
LpChr 94 (lp d®aggjâdit todennäk. < sm), SKES 1969 1185
(taajoa), 1202–03 (ka ilm. < sm), FUV2 1977 78, UEW 1988
505–06 (s. v. *taje- (*toja-): sm ? ~ lp syrj ? vog ? ostj ?? samJr).

taka- ’hintere(r/s), Hinter-, rück-, Rück-’: yhd. takaperin, takapuoli, -raivo (ks. raivo2); vanh. kirjak. taka ’vara(t)’ (Agr »taghanna pereste» ’varojenne mu-
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kaan’; ks. erikseen takavarikko), taiv.-muotoja takana, takaa, taka(a)nta, taitse, taakse, taa (*tagak(-);
ks.
erikseen
taas),
ta(a)empana,
johd.
ta(k)immainen, takainen, takaisin, taus (ks. erikseen
tausta, taantua) ~ ink takk®a, takk®an, takk®aks ’takaa,
takana, taa’; (korvan) takkuus ’korvantaus’ | ka taka
’takana; takaa’, takana; takaine ’-takainen, taka-’‚
takaisin ’takaisin; takaperin’, takimaine | ly taga-:
tagad'alg ’takajalka’, -raiv(o), -perin; taga ’takana,
takaa, taakse’, tagatVsi ’taitse; takia; sijasta;
puolesta’, tagaVzin, tagaiVzih ’takaisin; taakse’ | ve
taga- ’taka-’: tagaju\r, -rai ’takaraivo’, -päi ’takaa’,
taga ’takana, takaa, taakse; (jkn) puolisona, puolisoksi’, tagan(a) ’taakse’, tagaz((e) ’takaisin’ | va taka-: yhd. takaperi, -p5oli ’takapuoli’, takana, takanna
’takana, perässä’, tak®a ’takaa, perästä’, tag®a (< *tagan) ’taa(kse)’ | vi taga-: tagamaa ’takamaa’, taga
(murt. tagan, tagas, tagah) ’takana’, taha ’taakse’ | li
tag®a-: tag®a(n) ’takana, taakse’, tag®and(q), -st ’takaa’,
taCggi ’takainen, taka-; taus’, taCggiVz, t®aCgiVz ’takaisin’
= lp duokke ’takana oleva paikka, taus’: Lu tuok5en (iness.; N murt., E U) ’takana; hallussa, huostassa; (jnk matkan) päässä, (jnk ajan) päästä, kuluttua’,
N duokken (ess.; In Ko Kld T) ’id.; takaa; hallusta;
(Kld myös) takia’, N duokkai (ill., murt. lat.; E U Lu
In Ko Kld T) ’taakse; haltuun’ || samJr tƒax®aC ’taakse;
sinne’, tƒ®axana ’takana; siellä’, tƒ®ax®ad ’takaa; sieltä’ |
Jn tehone, tahone ’takana’, tahaC ’taakse’ | T taka
’takana oleva; takasivu’, takana ’takana’, takada ’takaa’, takan ’taakse’ | slk tak, tag ’takana (oleva)’,
takt, tag, t®a ’taakse’, takkan, tagan, t®an ’takana; takaa’ | Km takkäqn ’takana; taakse’, taktäq ’takaa’.
Arveltu johd:ksi pron.-vartalosta ta-, ks. taa2; lähinnä samJr sanojen tähän viittaava merk. voi myös
olla kielessä tapahtunutta myöhäistä sanojen
sekoittumista toisiinsa.

melko laajalti murt. ’talletuspaikka, varasto, säilö,
säästö’, takavarikoida, takavara (As 1593; eri
tahoilla murt.) ’varasto, säästö’ ~ va takavara ’varat,
varasto’ | vi tagavara ’varasto’ | li tag®a-var®a id.
Alkuosa varmaankin sama kuin taka- (ks. tätä)
eikä kuulu sanan taata2 yhteyteen, kuten myös on
ajateltu; loppuosasta ks. s. v. vara1.

Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845
183 (sm ~ sam), Lönnrot 1854 Enare 256–57 (sm ~ lp), Castrén
1855 WvSam 185 (sam), Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Wiedemann 1871 MP
7:17:2 107 (+ li), Halász 1893 NyK 23 261 (~ lp sam), Setälä
1912–14 FUFA 12 48, Setälä 1915 SUSA 30:5 30, Turunen
1946 SUST 89 97 (+ ka ly), Collinder 1954 Proto-LpSam 111
(ural), FUV 1955 146 (ural ~ alt), Räsänen 1955 StO 18:3 52,
Alvre 1962 ESA 8 147–59 (johd. pron:sta ta), SKES 1969
1203–05 (ural), FUV2 1977 156, Häkkinen 1987 ES 307–08 (?
pron. ta- + ka), UEW 1988 506–07, Häkkinen 1990 MST 177–
78 (? johd. pron.-vartalosta ta-), Koponen 1998 SUST 230 71.

takia (1826; melko yl.) ’wegen’.
Sanasta taka- (ks. tätä) muodostettu postp. (<
*taki-j-ak, ilm. vanha lat.; merk:n kehitys: ’(esim. jäniksen) perään, jälkeen’ > ’varten, vuoksi’). — Samasta kannasta tulee tautta (Hemm 1616; laajalti itämurt.) ’takia, tähden’ (arveltu partit:ksi joko
muodosta *taut (< *tagut) t. *tagus) ~ ka tavutta,
tautta ’tähden, vuoksi’, vrt. toatetta id. | ly tagut
’tähden, takia; turvassa’, vrt. tagutVsi prol. ’tähden,
takia’ | ve tagut ’id.; varten’ | vi murt. taudi: selle-t.
’niin’.

takari ks. tikari.

Genetz 1890 Partikk 151 (ka tavutta, ve tagutta (< taku- t.
*taut) ♦ taka; sm takia < take), Kettunen 1922 LVeHA 1 50
(veE tagut), Hakulinen 1933 Suomi 5:16 132 (♦ taka), SKES
1969 1206 (+ ka ly vi murt.; ka takia < sm), Alvre 1981 SFU

takavarikko (Forseen 1738; kirjak.), takavaarikko
(RWL 1759; paik. länsimurt.) ’Beschlagnahme’,

Ganander 1787 NFL 3 111a (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 189 (sm taata: takaan, takaus < ruots tak, vrt. sätta i takamannahand ja panna takavarikkoon), Setälä 1912–13 FUF
13 455 (takavara ’depositum’ ei germ), Karsten 1915 GFL 163
(sm taata, takavara ~ sk), Kettunen 1938 LivW 406 (takavara
~ li), Hakulinen 1946 SKRK 2 44 (takavara vanha germ sana,
josta uud. takavarikko), Hakulinen 1968 SKRK3 286 (samoin),
377 (takavarikoida uud. 1900-luvun alussa), SKES 1969 1205
(+ va; alkuosa ilm. = taka (ei ~ taata), jälkiosa s. v. vara).

takellella, takeltua ks. takistua.
takertua (JuslP, Gan 1787; yl.) ’jäädä kiinni
jhk, juuttua, tarttua, tarrautua / hängen-, kleben-,
stecken-bleiben; sich an etw. (an)klammern’,
takertaa ’id. (osin EKarj) ; vaivata, alustaa (Gan)’,
takerrella (1749 »taikinasta takerreldu (leipä)») ~
kaP takertuo ’takertua’ (? < sm) | vi takerdada
’penkoa, sotkea, pöllyttää; kaivautua’, takerduda
(uud.) ’takertua’.
? = ostjI t3agragtq- ’puristaa’, E t3axqrt- ’tartuttaa,
panna kiinni’, P t3axort- ’ripustaa’. Kuuluvat s. v. takistua main. sanojen yhteyteen; mahd. myös erillisiä
johd:ia.
MUSz 1873–81 721 (sm takistua ~ ostj), SKES 1969 1208
(s. v. takki3; sm ~ ka (? < sm) vi ? ostj), UEW 1988 507–08 (sm
vi ? ~ ostj). Lisää kirjallisuutta ks. takistua.

taki ks. toki.
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17 87–89 (tautta < *tagutta (yks. partit. s:sta *tagus)), Häkkinen 1987 ES 308.

takiainen (Uus Kymenl Karj Savo EPohjanm), takkiainen (Schr 1637; LounSm Häme KSm), tahkiainen (paik. LounSm) ’Arctium / Klette ’ ~ ink takkiain: tikkatakkiain | ka takkisheinä | ly takkiai7ne | ve
takkiVz (mon. takDhed), takh‰ı7ne | vi takjas (g. takja),
murt. myös takjaine, takiss ’takiainen’
< baltt, vrt. liett dagYys, dãgis (g. dãgio)
’takiainen (Arctium), karhiainen (Carduus)’, latv
dadzis ’takiainen’ (< *dagis < *dagijas). Ims:n
-kk-:llinen edustus ehkä deskr. sanueen takistaa,
takistua (ks. tätä) ’tarttua, takertua’ vaikutusta. — Li
dad'zV ®a ’oka, karhiainen, takiainen’ on nuorehko latv
lainasana.
Ahrens 1843 GrEhstn 128 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 666 (~ liett latv), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 225
(+ li), Thomsen 1890 BFB 165 (sm vi < baltt; li (erikseen) <
latv; -kk- v:n takistua vaikutusta), Ojansuu 1916 SKTT 188
(-kk- vi:n vaikutusta), Thomsen 1931 SA 4 282 (+ ve), Kalima
1936 BL 163–64, SKES 1969 1206 (+ ka ly), EEW 1982–83
3054 (< baltt t. omap. deskr.).

takila (Suomenl. rannikko ja saaret), takkeli (Lönnr
1880), takeli (Gan 1787), taakeli ’aluksen mastot,
raa’at ja köysistö, riki / Takelage’, johd. takiloida,
takeloita (Lönnr) ’varustaa takilalla’
< ruots tackel ’takila’ < kas takel t. t®akel id. —
Sm taklata (As 1748; osin Suomenl. rannikko ja saaret) ’varustaa laiva purjehdusvälinein, köysittää’ <
ruots tackla ’takiloida’.
Lönnrot 1880 SRS 2 644 (taakeli < ruots), Hellquist 1939 SEO
1156–57 (ruots sanasta), SKES 1969 1206.

takistua (Agr; paik. EPohjanm) ’tarttua kiinni, takertua / hängen-, kleben-, steckenbleiben’, takistaa
’id. (paik. savmurt. »suksia takistaa» (pohjaan tarttunut lumi)); likistää, kaulailla (paik. KaakkHäme)’,
takistella ’tarttu(ill)a kiinni; takellella; vastustella’
(ks. myös taistella), taketa, takita (: takkiaa;
KaakkSm) ’takertua (esim. lumi sukseen)’,
takki(keli) (E- ja LaatKarj) ’nuoskaluminen (keli)’,
takkilumi ’nuoska, tarttuva lumi’ ~ ink takist®a
’puristaa, likistää’ | ka (Suistamo)
takki
’nuoskalumi’ | vi takistada ’kiinnittää, painaa
kiinni; pitää kiinni; estää, ehkäistä; pysähtyä, pysyä
kiinni; kompastua; änkyttää’, takistuda ’estyä, ehkäistyä’, takitseda ’tarttu(ill)a kiinni; kompastua;
liukastua’ (sm takistella > lpKo takst5(ell(ad ’takistua,
paataa (kulkuneuvon pohjaan tarttuva kostea lumi)’).
— Samaa lähtöä ovat epäilemättä kiinni tarttumista,

takertumista, juuttumista tarkoittavat sm takeltua
(paik. murt.), takeltaa, takellella (myös ’sortua, kangerrella (ääni)’) ja takaltaa (savmurt. KPohjanm ja
ymp.), taklata (paik. Satak ja ymp.), sekä vastaavasti
nuoskaa (a. ja s.), huonoa keliä merkitsevät takkela
(paik. murt.) ja takkala (savmurt. KPPohjanm PSm)
~ ka takeltuo ’iskostua, paakkuuntua, takertua (esim.
lumi suksen t. jalaksen pohjaan, ruoka suuhun); joutua hankaluuksiin; vaikeutua; sortua, takellella (ääni,
puhe); kulua repaleiseksi (vaate)’, takkela, -o,
takkala ’nuoskainen (lumi)’ | veP takalta (prs.
takaldab), E tak®ata (prs. tak®adab) ’takaltaa, tarttua
kiinni (lumi sukseen)’.
Samaa alkuperää kuin takertua ja takku, ks.
näitä.
MUSz 1873–81 726 (sm vi ~ ostj tagar- ’tarttua’), VW 1 1874
112, Budenz 1884 NyK 18 466 (+ ka), Paasonen 1917 Beiträge
61 (+ slk tokuatpa ’tarttui, takertui’), T. I. Itkonen 1928 SUST
58 45 (sm ~ lpKo), FUV 1955 61 (s. v. takkala: sm (? > lpKo)
~ syrj ? vog ? ostj slk), E. Itkonen 1956 UAJ 28 61 (? slk), 67
(syrj aivan epätodennäk.), SKES 1969 1207–09 (s. v. takki3; +
ve; ka ositt. < sm; lpKo < sm; syrj tuskin tähän; ? ostj; slk ei
mainita), FUV2 1977 78 (~ ? syrj ? vog ? ostj slk), UEW 1988
507 (? sm vi ? ~ slk).

takka1 (Schr 1637; EKPohjanm Länsip ja ymp.,
paik. Satak Häme savmurt.) ’avoliesi, -uuni, tuvan
uuni, tulisija / offener Herd, Kamin, Feuerstelle’
< nr murt. Sm *stacke (= stakka) ’liesi, takka,
lieden tulisija’ (joka on samaa alkuperää kuin stack
’keko, auma’, vrt. sm taakka, takka ’kantamus’). —
Sm > lpIn täkki (lpN murt.), Ko tjœa´kk#e (Kld T) ’avotakka, piisi’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 431 (sm ~ lpR stak ’tulisija’),
Lindström 1859 KeltGerm 138 (lainasana), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 110 (sm (? < lpR) < ruots stake, stakka), Sirelius 1909–
11 FUF 9 74 (lpIn < sm), Setälä 1912–13 FUF 13 455 (< nr
murt. stake, stakka), Streng 1915 NRL 222, Hellquist 1922
SEO 945 (s. v. tacka ’harkko’: ~ nr murt. (= nn) takka ’rautalevy, jolla paistetaan leipää’ < sm (< nr murt.)), Hellquist 1939
SEO 1156 (s. v. tacka ’harkko’: ~ nr murt. (= nn) takka > sm),
SKES 1969 1206–07 (sm < nr murt. Sm stakka; sm tuskin <
ruots tacka; lpR < ruots).

takka2 (Eurén 1860; E- ja LaatKarj) ’(tav. vipupuuhun
sidottu)
linnun
silmukka-ansa
/
Vogelschlinge mit Hebel, Sprangrute’, takkanen
(paik.
ESavo
ja ymp.) id. ~ ka takkine
’pikkulintujen pyyntiin käytetty jouhisilmukkaansa’.
Samaa lähtöä kuin takka3, ks. tätä.
SKES 1969 1207 (sm ~ ka).
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takka3 (LönnrLis 1886; Peräp Länsip) ’reen ketaraparia yhdistävä (paju- t. kuusi)orsi / ein Strebenpaar
des Schlittens miteinander verbindendes (Weidenod. Fichten)querholz’ (sm > lpN dak |ka (In) ’reen ja
kelkan ketaroita yhdistävä poikkipuu’)
? < nr stake, murt. Sm staka, stakko ’seiväs, vapa, keppi’ (jolloin samaa alkuperää kuin taaka, ks.
tätä). Ks. myös takka2.
SKES 1969 1207 (sm ? < ruots; sm > lpN In).

takka4 ’kantamus’ ks. taakka.
takka5 ’kirveen hamara’ ks. talka.

hevosessa, hiuksissa)’ | va takku ’tappura, rohdin,
tilke’, takkuin ’rohtiminen’ | vi takk (g. taku)
’tappura(t), takku’.
Samaa alkuperää kuin s. v. takistua main. sanat
sekä takertua, ks. tätä.
Ahrens 1843 GrEhstn 128 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 154
(+ va), Anderson 1893 Wandl 163 (~ takertaa), SKES 1969
1209 (+ ka ly; ~ takistua).

taklata1 (uud.; urh.) ’horjuttaa vastustajaa (pallopeleissä) t. kaataa hänet / (beim Ballspiel) rempeln,
foulen’, johd. taklaus, taklaaja
< (nr tackla) < engl tackle id.
Pulkkinen 1984 LokSp 167 (sm < ruots < engl).

takkala ’nuoska’ ks. takistua.
takki1 (Ljungo 1601 pälis tacki; yl.) ’Mantel, Jacke’
~ ka takki ’(? lyhyt) takki’
< mr stakker ’puseromainen vaatekappale’, nr
murt. stack ’hame, pyhähame’, mn stakkr ’lyhyt, yläruumista verhoava takki’, nn murt. stakk ’naisten pusero t. puku’. — Sm > lpIn takki ’takki’.
Lindström 1859 KeltGerm 153 (sm ~ mn isl), Rietz 1862–67
SDL 675, Ahlqvist 1871 KO 133 (< mn nr murt.), Streng 1915
NRL 222, Karsten 1944 FmS 10 527 (< mr), SKES 1969 1207
(sm > kaP), LpIn 3 1989 238 (lpIn < sm).

takki2, (tav.) takkirauta (As 1747; eri tahoilla murt.)
’harkko-, valu-, raakarauta / Roh-, Gußeisen’,
tak(k)ijäärni (paik. KPohjanm Länsip), takkarauta
(Lönnr 1880) id., takkinen ’valurautainen’
< nr tackjärn ’takkirauta’, tacka ’harkko’ (todennäk. < as sanasta, jota vastaa uys (harv.) Zacken
’rautalevy’).
Ahlqvist 1871 KO 61 (sm < ruots), SKES 1969 1207.

takkilumi ks. takistua.
takku (Jusl 1745; yl.) ’sotkeentunut tukka, karva t.
villa / Zottel’, murt. myös ’huono heinä, jäkki (Nardus stricta; laajalti murt.); tiiviste (rakennuksessa,
veneessä; paik. PPohjanm Kain)’, johd. takkuinen,
takkuuntua, takkuri ’varsa n. vuoden ikäisenä
(jolloin sen karva on hyvin takkuinen; LounSm,
paik. Häme); hevonen keväällä ennen karvan
vaihtumista (paik. kaakkmurt.)’, takita (: takitsen;
paik. murt.) ’keritä lampailta kevät- l. takkuvillaa’ ~
ink takku ’(seinä)tilke, esim. huono pellavatappura;
sotku’ | ka takku ’huono, takkuinen villa, karva t.
tukka; huono heinä’, takkeutuo ’takkuuntua’,
takkuvuo id. | ly tak (mon. takud) ’takku (lampaassa,

taklata2 ks. takistua.
taklata3 ks. takila.
takoa (Agr; yl.) ’schmieden, hämmern; schlagen,
klopfen’, tae ’taottava t. taottu esine (paik.
savmurt.); takomaväline (t. sen jälki; paik.
kaakkmurt.)’, taos ~ ink takk5oa ’takoa’ | ka takuo
’id.; hakata, lyödä’ | ly tagoda, taguo | ve tagoda
(prs. tagon) | va tak(k)oa | vi taguda, murt. (Wied)
tagoda, tautada id. | li taCggq ’id.; taltata; kengittää
hevonen’.
Mahd. alk. onomat., vrt. sm takuttaa ’nakuttaa,
lyödä’ ~ ka takuttoa ’nakuttaa (esim. naula
kenkään); mukiloida’. — Ims > lpN dakkot (Ko Kld
T) ’takoa, lyödä, pieksää’.
Ganander 1787 NFL 3 119a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
107 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 56 (+ li), O. Donner KKu 1871
105 (~ mm. lp), Qvigstad 1881 Beiträge 59 (lp < sm), SKES
1969 1209 (+ ka ly va).

takra (Eurén 1860 ? ’koukku’; Kal takrarauta ’onki’; PKarj, paik. Kain) ’(esim. ketun, karhun) syötti;
kalan syötti, täky / Köder’ ~ ink tagra ’(kokonaisesta
kalasta t. teuraasta) leikattu pala’ | ka takra
’syötti(kala), täky’ | ly tagr (mon. -ad) ’tuoreesta
särjestä leikattu onkisyötti’ | veE tagr, demin.
tagr®a7ne ’kalan pehmeä selkäliha’ (ims > lpN daw |ro
(Lu) ’kalakeitto; kovalihainen’, N daw |rot (Lu T)
’kutistua, tulla kiinteäksi (liha, kala keitettäessä)’,
josta puolestaan > sm (PSm) tauro ’tuoreena keitetty
rasvainen kala; kalakeitto; murea, kiinteä ja
hyvänmakuinen (kalan t. poron liha)’, tauru (Jusl
1745) ’murea, pehmeä; kalakeitto (Enontekiö
Vittanki)’).
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Kettunen 1922 LVeHA 1 29 (sm tauru, taurua, takrarauta, vrt.
ve), Tunkelo 1946 VeKÄH 89 (+ ly), SKES 1969 1209 (+ ink
ka), 1247–48 (sm tauro, tauru < lp < ims), Koivulehto 1999
Poluilla 230 (< arj *d®atra- ’(liha)osuus’).

< nr dagsverke
’päivätyöläinen’.

taksa (Flor 1688; eri tahoilla murt.) ’määrätty hinta
t. maksu / Taxe, Tarif’, murt. myös ’määrä, tehtävä’, yhd. taksamittari, johd. taksoittaa ’laatia
taksa, hinnoitella; (vanh.) määrätä (kunnallis)vero’
(sm > lpIn tœaksœa, taksa ’taksa’)
< nr taxa ’hinta, maksu’, vur kys tax, ns Taxe id.
(< klat taxa ’arvio’, johd. lat v:stä taxare ’arvioida,
kosketella’); sm (vanh.) taksi (Koll 1648) ’taksa’ <
vur; sm (vanh.) takseerata (As 1697) ’arvioida’ <
ruots taxera id. — Ink taksi ’taksa, määrätty hinta’,
ka taksa ’id.; hinnoittelu; hintataulukko’ < ven táksa
’taksa’ (< ns).

takuu ks. taata2.

Renvall 1826 SSK 2 215 (sm taksa < ruots taxa), Karlsson
1964 AAA 28:2 124–25, Hakulinen 1968 SKRK3 298 (< ruots
< lat kr), SKES 1969 1209, Nirvi 1971 InkS 569 (ink, vrt. ven
taksa), LpIn 3 1989 248 (sm > lpIn).

taksi (1920; vanh. taxi), taksiauto ’(tilausliikenteessä oleva) vuokra-auto / Taxi’
joko suoraan kansainvälisestä (nr engl ransk)
s:sta taxi (ns Taxi, Taxe; engl myös taxi-cab)
’vuokra-auto’ tai sen pohjana olevasta sanasta
taksametriauto id. (vrt. esim. engl taximeter, ns
Taxameter, ransk taximètre ’taksamittari’, muodoste
sanoista klat taxa ’arvio’ (ks. taksa) ja kr métron
’mittari; mitta’; vrt. metri).
Pulkkinen 1984 LokSp 167, 168 (sm < engl), Koukkunen 1990
Atomi 569–70.

takstuoli (Karj Savo KSm KaakkHäme Kymenl)
’vesikaton
kannatusrakenne,
kattotuoli
/
Dachstuhl’, rinn. takstooli (LönnrLis 1886; LPSatak
PHäme KPPohjanm Kain PSm), taakstuoli (ESm
EPohjanm), taakstooli (etup. Pohjanm ja ymp.) id.
< nr takstol id.
Lönnrot 1886 Lis 173 (sm < ruots), SKES 1969 1186 (s. v.
taakstuoli).

taksvärkki (Lizelius 1766 dagsvärcki) ’(tav. torpparin päätaloonsa tekemä) päivätyö (L- ja KSm); (uud.;
vars. koululaisten) päivätyökeräys / (gew. vom Kätner für seinen Pachtherrn zu leistendes) Tagewerk;
(heute; bes. von Schülern durchgeführte) wohltätige
Arbeit’, taksi (paik. LounSm) ’päivätyö’,
taksvärkkäri (vanh.) ’taksvärkin suorittaja’, yhd.
taksvärkkikeräys, -päivä

’päivätyö’,

dagsverkare

Lönnrot 1886 Lis 173 (sm < ruots), SKES 1969 1210.

talas ’(vene-, nuotta)katos (häm- ja savmurt.);
lava (jolta esim. karhua ammutaan; Kain, paik.
PKarj); kalankuivaussalko (Jusl 1745) / (Boots-,
Netz)schuppen;
Hochsitz;
Stange
zum
Fischtrocknen’, talastaa (paik. Häme) ’sijoittaa vene
t. nuotta talaaseen’ ~ vi talas (mon. talasid)
’jalusta;
rakennusteline’,
tala
’kattoparru,
kannatinhirsi; (sillan tms.) tukipilari’ | li tal®azqd
(mon.; ? < vi) ’telineet, jalusta’, taC llist (mon.) ’telineet’ (< *talaiset)
< ieur, joko k-arj *tala-s ’tasainen pinta,
alusta tms.’, vrt. m-int tala-m ’pohja, perusta; (veden
tms.) pinta; tasakatto’, lat tellus ’maa’ (vrt. myös
tela) tai < (vk)germ *st®ala-s, vrt. nn murt. stol
’(mm.) teline; vilja- t. heinäkasan alusta ladossa’ (sm
tuoli on myöhempi laina), ellei < (k)germ *stalla-z,
vrt. mn stallr ’teline, lava; talli; seimi’; myös baltt
alkuperä on mahdollinen, vrt. liett pã-talas ’vuode’,
mpr talus ’huoneen lattia’. Ks. myös talo.
Erillisiä ieur lainoja voivat olla votj t{il{is ’niitty- t.
metsämaja, jossa voi yöpyä; kota, koju (vars. viinankeittoa varten)’ ja vogL P (Munk) tul ’riuku, jonka
päälle lihoja ripustetaan; katos’, elleivät ole
kokonaan muuta alkuperää.
VW 1 1874 139 (sm ~ votj), Wichmann 1903–04 FUF 3 100
(+ vi vog), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 42–44 (sm vi votj vog
< ieur), Paasonen & Donner 1926 OstjW 231 (? ~ ostj), Setälä
1926 SmSuku 1 143 (arj tunnusmerkkejä), Kettunen 1938
LivW 407 (+ li), FUV 1955 137 (sm vi votj vog ? ~ m-int),
Guljajev 1966 SFU 2 210 (~ syrj t{il(es, t(eles ’arkku, laatikko’),
SKES 1969 1210 (vain ims talas varma k-arj laina; ? ~ votj
(vog ehkä muuta alkuperää)), Joki 1973 SUST 151 324 (ims ~
votj ?? syrj ? vog; ? < k-arj; myös kbaltt olisi mahd. ims:n
lainalähteenä), Koivulehto Esit 1976 ja 1977 (< vkgerm *st®ala-s), FUV2 1977 148, EEW 1982–83 3056–57 (li tal®azqd ? <
vi), Hofstra 1985 OsFiGerm 102 (? < *stallaz, vrt. mn stallr),
UEW 1988 508 (sm vi votj ? vog; ? < ieur; syrj ei semantt.
syistä tähän).

tali (Martti n. 1580 talghi; yl.) ’(vars. nautaeläimen
t. lampaan) hyytynyt rasva / Talg’, yhd. talikynttilä,
-tiainen, johd. talita ’voidella talilla’
< vur nr talg ’tali’ (= nn nt talg, kas talch, k-engl
talgh, engl tallow id.).
Ihre 1769 Gloss 2 854 (sm ~ mm. ruots engl), Renvall 1826
SSK 2 215 (< ruots), Streng 1915 NRL 222 (< vur nr), SKES
1969 1210 (sm > ka).
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talikko (JuslP; Schr 1637 tadikko; Häme KPohjanm, osin Loun- ja PSm), murt. myös tadikko (osin
VarsSm), tarikko (Satak EPohjanm, paik. Vars- ja ESm), taikko (PKarj Savo Kain PPohjanm, osin K- ja
PSm) ’lantahanko; (joskus myös) heinähanko / Mistgabel; (mitunter auch) Heugabel’.
Johd. s:sta tade (ks. tätä; < *tadek); yleistynyt hämäläismurteisessa asussaan. — LpN murt. taj |ko
(In) ’nelipiikkinen lyhytvartinen talikko’ < sm murt.
taikko.
Lindström 1859 KeltGerm 142 (sm ~ ruots isl), Ojansuu Vir
1900 66–67 (talikko, taikko < tadikko, vrt. tade), Rapola 1928
Häm-l 4 (levikistä), Karsten 1944 FmS 10 519, SKES 1969
1191 (s. v. tade: lpN murt. < sm), LpIn 3 1989 238 (lpIn < sm).

talismaani (kirj.) ’(onnea tuottava) taikakalu / Talisman’
< nr talisman (= saks engl ransk jne.) id. << arab
·tilasm ’taikakuva’ < kr télesma ’maksu, vero; taikaesine’.
TS 9 1917 1128 (< arab telsam ’taikamerkki’), Hellquist 1939
SEO 1161 (ruots sanasta), Hakulinen 1961 SKRK2 299 (sm <
ruots << arab < kr).

talja1 (1677; et. PSm) ’(esim. karhun, poron, hirven)
tav. muokattu, karvapeitteinen nahka / abgezogenes
u. gew. gewalktes Fell (von Bär, Rentier, Elch)’ ~ ka
talja id. | ly taDl(Dl(e) ’(karhun, hirven, ketun, rotan)
nahka, talja’
= lpN duol |lje (E Lu In Ko Kld T) ’(vars. poron,
hirven) talja, makuutalja’. — Sanan ural alkuperä
(?? ~ samJr t®aj ’naamanahka’, taje ’suksen pohjassa
oleva nahka’, Jn t®ajo ’päänahka’, T tuaja
’otsanahka’, slk tu(u)ja, tuija ’karva; hiukset’) on
erittäin epävarma. — Sm-lp sanalle on esitetty myös
baltt alkuperää: < kbaltt *dal˝i®a, vrt. liett dalìs mm.
’osa, osuus’.
Castrén Suomi 1844 31 (sm ~ lp), Ahlqvist 1871 KO 90 (~ lp,
vog touDl ’nahka’), Halász 1893 NyK 23 266 (~ samJr Jn T), Setälä 1912–14 FUFA 12 117 (? vog; + slk), Hajdú 1950 SUSA
54:1 63 (sm lp vog ?? ~ sam), Nesheim 1964 JuhlakRuong 200
(lp mahd. vanha laina < sm), SKES 1969 1210 (+ ka ly; ? sam),
Koivulehto Vir 1984 12 (sm < baltt (kbaltt *dal˝ia), vrt. liett
dalìs ’osa, osuus’), UEW 1988 508–09 (?? sam), Koivulehto
1996 NOWELE 28–29 415 (< baltt).

talja2 (As 1778; etup. rannikkomurt.) ’väkipyörästö,
nosto- t. vetolaite / Flaschenzug, Talje’, taljata ’pingottaa köysistö (Jusl 1745); luetteloida laivaan
lastattavaa t. purettavaa lastia’ ~ ink talja (mon. -t)
’purjeveneen köysi (köydet)’

< nr vur talja ’talja, väkipyörästö’ (< kas holl
talje < ital taglia ’id; leikkaus, pykäläpuu; vaatteen
kuosi; ruumiinmuoto, kasvu’).
Renvall 1826 SSK 2 215 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1161 (ruots sanasta), SKES 1969 1210–11.

taljantka (paik. kaakkmurt.), (joskus myös) taljankka ’(venäläinen) harmonikka, haitari / (russische)
Ziehharmonika’
< ven taDljánka id. (sanasta itaDljánka ’italiatar’;
ven myös > ka taljankka, taljantka, ly taljank, ve
taDljank, taDld'ank ’haitari’).
SKES 1969 1211 (sm ~ ka ly ve < ven).

talka (JuslP, Gan 1787) ’kirveen hamara (EPohjanm
KaakkHäme ja ymp.); veneen, ahkion, reen jalaksen
tms. vahvike (Länsip ja ymp.); veneen irtoköli (paik.
länsirannikko) / Nacken (Axt); Verstärkung an der
Unterseite von Bootskiel, Rentierschlitten, Schlittenkufe o. ä., zum Schutz des Kiels angebrachter zusätzlicher Kiel’, talkata (paik. Peräp Länsip) ’paikata venettä’ (sm > lpN murt. tal |ka ’veneen paikka’).
Alkuperä epäselvä; vrt. takka (paik. Satak LUus
PäijHäme ja ymp.) ’kirveen hamara’ sekä talla1 (ks.
tätä). Sanat talka ja takka voivat olla kontaminaation
tulosta, esim. talla + nakka ’kirveen hamara’ (ks. tätä).
Ahlqvist 1871 KO 153 (talka l. talla ’veneen pohjan vahvike’;
alkumerk. ’jalkapohja’), Mikkola 1902–03 FUF 2 73 (sm <
(kanta)sl *dolga, vrt. mm. tVsek kroat puol murt.; ei venäjässä),
Kalima 1929 ZSlPh 6 170 (Toivosen tieto: etym. erittäin epävarma; sm talka, talla ~ ostj togqDl ’suksen talla’), Lagercrantz
1939 LpWsch 907 (lpN murt. < sm), FUV 1955 118 (? ~ ostj),
SKES 1969 1211 (sm > ka), FUV2 1977 131.

talkki ’(puuterin ainesosana käytettävä valkoinen)
mineraali; (lääke)puuteri / Talk; Talkum’, yhd.
talkkipuuteri
< ruots talk (< saks talk, ransk talc << arab ·talq)
’talkki’.
Hellquist 1939 SEO 1161 (ruots << arab), SKES 1969 1211
(sm < ruots << arab).

talkkuna (Jusl 1745; et. häm- ja itämurt. Pohjanm)
’(kypsytetyistä ohra-, kaura- t. seka)jauhoista
tehty puuromainen
seos;
talkkunajauho
/
breiartiges
Gemisch aus (geröstetem Gersten-,
Hafer- od. gemischtem) Mehl; geröstetes Mehl’,
talkkunakset (et. savmurt. KPPohjanm), talkkunukset
(paik. KPPohjanm) ’talkkuna-ainekset’ ~ ink
talkkuna ’talkkuna’ | ka talkkuna ’talkkunajauhosta
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valmistettu ruokalaji t. talkkunajauho’, talkkunus
’talkkunajauhon ainekset, talkkunakset’ | ly
talk(k)un, taukun (partit. talkkunad jne.) ’talkkuna’,
talkunus (mon. talkunuksed) ’talkkuna-ainekset’ | ve
taukun, toukun (partit. tauknad jne.) | va talkkun(a)
’talkkuna’ | vi murt. talkuna ’(hapan, tav. kaura)jauhoruoka’
lähinnä < mven (*tolk3uno), vrt. ven toloknó
’kaurarouhe t. -jauho; tästä tehty puuro’. — Sm t.
ositt. ka > lpIn talkkan (Ko T) ’talkkuna’; sm > nr
murt. Sm talkkona, talkkon id.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 97
(sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 170 (+ ka ve; < ven (kantasl)), Ramstedt 1907–09 FUF 7 53 (ven ~ mong afgaani), Wessman 1939 FmS 6:2 103 (sm > nr murt. Sm), T. I. Itkonen 1943
KV 22 51 (lpKo < sm t. ka), Kalima 1952 SlS 169 (+ ly; ven
lainojen vanhempaa ryhmää), Vasmer 1958 REW 3 116 (itäsl
kielimuodosta), Kiparsky 1963 RHGr 1 83 (< mven), SKES
1969 1211 (+ va; < ven), Plöger 1973 RL 195 (< mven),
Hahmo 1994 Grundlexem 232–33.

talkoo (tav. mon. talkoot, As 1723; yl.) ’gemeinsame
Nachbarschaftshilfe mit anschließendem Schmaus’,
murt. rinn. talkoos: talkookset (Lavansaari, paik. Kymenl KPohjanm), talkous: talkoukset (PSavo, osin
KSm KPohjanm), vanh. kiel. talko (partit. talkoa;
Gan 1787; Jusl 1745 merk. ’heinänteko- t. sadonkorjuuolut’), talkos id., yhd. talkootanssit, -työ, heinätalkoot ~ ink talkohot, talkokset ’talkoot’ | ka talloh
(mon. talkohot), talkohus | ve touguh (mon. toughud,
taugud) | va talko (Ahlqv Set), talk(es(et (mon.;
Must) | vi talgud (mon.) ’talkoot’ | li taC lk, taC lkqd
’id.; talonpoikaiskestit’
? = lpLu tuol´k5o (U) ’lahjus’ (merk:n kehitys
’kestitys (tehdystä työstä)’ > ’lahjus’), Lu tuol´k5ot
(U) ’lahjoa’
< baltt (*talk5os mon.), vrt. liett talkà ’työkunta,
jota tehdyn työn jälkeen kestitään; pidot yhteisen
työn jälkeen’, latv talka ’(tavallisesti ei päivää
kauemmin
kestävä)
talkootyö;
talkooväki;
talkookestitys’, talks, talkus ’joukko kutsuttuja
työläisiä, miehiä ja naisia, joita suoritetun työn
jälkeen runsaasti kestitään’. — Sm > nr murt. Sm
talko ’talkoot’.
Thunmann 1772 Untersuch 89 (sm talco ~ latv talca),
Ganander 1787 NFL 3 114 (sm ~ vi), Kutorga 1854 FinskElem
4 (sm vi ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va), Grot 1856
IRJaSMat 5 349, Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 107 (sm vi < baltt),
Grot 1876 Filol 480 (ims < ven), O. Donner 1884 TechmZ 1
266 (< baltt), Thomsen 1890 BFB 227 (+ ka ve li;
todennäköisemmin < baltt kuin < sl (ven)), Setälä Valvoja 1891
469 (vanhimpia baltt lainoja), Vendell 1895 PPOb 423 (sm >
nr murt. Sm), Saxén 1895–98 Lånord 225–26, Collinder Vir
1928 247 (perusmuoto *talk5os), Collinder 1932 Urgerm 1 84,

85 (< kbaltt), Kalima 1936 BL 164, SKES 1969 1211–12 (+
lp).

talla1 (JuslP, Gan 1787; laajalti murt.) ’reen antura,
reen jalaksen alapinnan liukulista t. vahvike;
(reen, keinutuolin) jalas; suksen jalansija l. päläs t.
siihen naulattu
tuohit.
nahkalevy
/
Kufenbeschlag; Kufe (Schlitten, Schaukelstuhl);
Bereich des Skis, auf dem der Läufer steht, od. ein
ebenda befestigtes Stück Birkenrinde od. Leder, das
das Klumpen des Schnees verhindert’, murt. myös
’jalkineen (villainen tms.) pohjallinen (paik.
kaakkmurt.), puolipohja (Gan); kengän pohjan t.
koron paikkalappu; vahvikekappale, tuki, koroke
(esim. pöydän jalan alla); (pyöreä) levy (esim. mutterin vastalevy, suksisauvan sompa); lumitiera, jäätilsa
(kavion alla); kirveen hamara (osin lounmurt.;
merk:n suhteen ks. talka)’, johd. tallukas (ks. tätä),
talloittaa (Jusl 1745; eri tahoilla etup. itämurt.) ’panna rekeen tallat; paikkailla (jalkineita, venettä), vahvistaa tuella’ ~ ink talla ’kengän olkinen t. huovallinen sisäpohja’ | ka talla ’jalaksen liukumapintaan
kiinnitetty vahvike’ (mahd. < sm) | vi tald t. (harv.)
tall (g. talla) ’alaosa, aluspinta; (kengän t. reen)
antura; jalkapohja; vahvikepuu t. -rauta’, tallapuu
’astinlauta’, tallus ’antura’ | li t5ola, t®ala ’jalkapöytä’.
Mahd. kahden eri sanan sekauma: kyseessä voi
toisaalta olla v:n tallata (ks. tätä) yhteyteen kuuluva
omap. sana, toisaalta germ (sk) laina (germ *stalla-,
vrt. nr stall ’talli; pilttuu; (murt.) seinään lyöty
teline, johon veitset yms. pannaan; pieni koroketalla;
viulun talla’, nn stall, stald ’(mm.) talli; jalusta; (et.
navetan lattialle syntynyt) tasaiseksi tallattu massa;
viulun talla’, mn stallr ’alusta; (jumalankuvien)
teline, alttari; aluksen pohjalla oleva reikäpuu, johon
maston alapää nojaa; talli, seimi’; myöhempiä
lainoja samasta sanueesta ovat talla2 ja talli, ks.
näitä). — Vrt. myös talka.
Budenz 1867 NyK 6 411 (talla ~ tallata), MUSz 1873–81 176
(sm ~ vi), VW 1 1874 139 (+ li), T. I. Itkonen Vir 1933 384
(talla ’antura’ ? omap., ~ tallata; maston-, viuluntalla < sk),
FUV 1955 118 (ositt. sekoittunut sanaan talka), SKES 1969
1212 (ka ilm. < sm; joko omap. t. < germ), FUV2 1977 132.

talla2 ’kielisoittimen kielien alla oleva poikittainen
koroke, kielisilta / Steg eines Saiteninstrumentes’
< nr stall id.; ks. talla1.
T. I. Itkonen Vir 1933 384 (sm < ruots), SKES 1969 1212–13.

tallata (Agr; melko yl.) ’treten; nieder-,
zertreten, -stampfen’, talloa (kaakkmurt. ja ymp.)
’polkea, tallata’, tallaantua, tallautua ~ ink tallata
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’polkea; astua, kävellä, kulkea’, talloja ’tallata,
sotkea’ | ka tallata ’tiivistää polkemalla, tallata;
astella; astua (parittelevat linnut)’ | veP tallata (prs.
talladan) ’polkea’ | va tallata ’kävellä, kulkea;
tallata’, talloa ’tallata, polkea’ | vi tallata ’tallata,
polkea; astella, astua (myös parittelevat linnut )’
?? = syrj taDlaln{i ’polkea, astua, sotkea (jaloilla)’.
Vrt. talla1.
Ganander 1787 NFL 3 114a (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 160
(sm ~ syrj), Lönnrot 1854 Enare 257 (sm ~ lp duolbma-), Ahlqvist 1856 WotGr 154 (sm ~ va), Budenz 1867 NyK 6 411
(talla ~ tallata), Wichmann 1914–22 FUF 15 25 (+ ka), SKES
1969 1213 (+ ve; ?? ~ syrj), UEW 1988 791 (?? syrj; tallata ?
♦ talla).

tallella (Agr; yl.) ’säilössä, turvassa / in Verwahrung, sicher verwahrt’, tallelle, tallessa (STS 1775–
76 myös taltesa), talteen; vanh. kirjakielessä
tavataan ilm. rekonstruoituja nom.-muotoja talte
(esim. Jusl 1745 talde (g. tallen), Gan 1787 myös
talle; Renv 1826 talte; RWL 1759 taldecalu
’huostaan uskottu omaisuus’, -paikka (1779)
’tallepaikka’) sekä talsi
(Eurén 1860) ’säilö,
säilytyspaikka, kätkö(paikka)’; johd. tallettaa (Ahlman 1874; yl.) ’panna talteen, säilyttää’, tallentaa
(laajalti savmurt., paik. EKPohjanm Länsip) id., tallenne, tallete, talletus (1866), yhd. tallelokero, talletuskorko, -tili ~ ink tallel | ka (< sm) tallella, tallelle, tallessa; talteh ’talteen’ | vi tallel, murt. (Wied)
tallal, talel ’tallella, -ssa, säilössä, hoidossa’, tallele
’säilöön, hoitoon, tallelle’; talletada (? uud.), tallele
panna, tallel pidada ’tallettaa, tallentaa’.
Ahrens 1843 GrEhstn 128 (sm ~ vi), SKES 1969 1216 (ka <
sm), EEW 1982–83 3062–63 (? ~ vi tald ’jalkapohja jne.’, sm
talla).

tallero, talleroinen (Petraeus 1649; paik. etup. itämurt.) ’lyhyt ja paksu, tyllerö, pallero, lyllerö / kleiner, dicker Mensch’ ~ ka tallero, talleroine id., talleroija, talleroittoa ’tepsuttaa, tepastella’.
Deskr. sanoja, vrt. tyllerö.
Turunen 1949 KalSk 228 (deskr.), SKES 1969 1213 (sm ~ ka).

talli (Agr stallin ill.; yl.) ’(Pferde)stall’, murt. (ESavo KSm ja ymp.) myös ’lato’ ~ (t. luult. >) ink ka va
talli ’talli; (va myös) pilttuu’
< ruots, vrt. vur nr stall ’talli; pilttuu’, mr stal,
staldh, stalder, staller id., nn stall, stald ’talli’, mn
stallr ’talli; seimi’, kas stal (> vi tall, li taDl ’talli’).
— LpN stal |lâ, stal |li, stal |ljâ (R Lu) ’talli’ < sk;
lpIn talli < sm.

Ganander 1787 NFL 3 114 (sm ~ isl (!) stall, kr), Renvall 1826
SSK 2 216 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 107 (~ vi li <
germ), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 206 (~ lp stall), Streng
1915 NRL 223 (< vur mmr; vi < saks), Karsten 1944 FmS 10
528 (< mr mn nr), Setälä 1964 SUST 135:3 84 (+ va), SKES
1969 1213 (ka lpIn sekä luult. va < sm; vi li < kas; lpN (R Lu)
< sk).

tallukas (Gan 1787 tallukkaat; nyk. laajalti murt.,
alk. etup. Satak, paik. häm- ja lounmurt.),
tallukka (1756; etup. hämmurt.) ’villakankaasta
tehty (sukkavartinen, paksupohjainen) jalkine /
warme sockenartige Fußbekleidung aus grobem
Wollstoff und mit verstärkter Sohle’, tallus (VR
1644 talluxet) ’karkeasta villakankaasta tehty kenkä
t. tossu (osin PHäme); jalkineen pohjallinen (paik.
KPohjanm Peräp); jalkarätti (paik. EKPohjanm)’,
tallustaa (ks. tätä); tallukoida (paik. hämmurt.
LUus) ’tallustella’ ~ ink tallukkain ’töppönen, jota
pidetään kengässä sukan päällä’ | ka tallukka (< sm)
’tallukas’, tallus ’(olki-, heinä- t. sarka)pohjallinen
(myös talus, tallusta); (mon.) pakkasella kenkien
päälle vedettävät suojukset; suksen pälkääseen
kiinnitetty tuohi, nahka tms.’ | ly taluksed ’kengän
pohjalliset’ | va (Ahlqv) tallukka ’varreton sukka’,
(Must) tallukkaine ’talla, tallukka’ (? < sm t. ositt. <
vi) | vi tallukas ’tallukas; jalkarätti; puolisukka’ (lpN
d®allâs (R U Lu In Ko Kld) ’yhteen kenkään tarvittava heinäpanos; (R) pajun t. pihlajan kuori, jota lappalaiset käyttävät kesällä kengissään’ < sm ka tallus,
talus).
Ilm. enimmäkseen johd:ia s:sta talla1, ks. tätä.
Budenz 1867 NyK 6 411 (s. v. unk talp ’jalkapohja, antura’:
tallus, vrt. talla), Ahlqvist 1871 KO 132 (sm vi ♦ talka, talla),
VW 1 1874 139 (+ va), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 50 (sm ~
lp), Wessman 1930–32 SO 2 412 (sm > nr murt. Sm), Turunen
1949 KalSk 289 (+ ly), Wessman 1954 FmS 15–16 159, FUV
1955 76 (lp ? < sm), Lehtonen 1963 SM 70 75–83, Ruoppila
Vir 1964 34 (+ ka), SKES 1969 1214.

tallukka ks. tallukas.
tallustaa (Jusl 1745 ’kulkea tallukkaissa, puolisukissa’; yl.) ’kävellä, astella hitaasti t. raskaasti / trotten,
stiefeln’, tallustella.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät sanaan tallus (s. v.
tallukas) ja tallata; samaan yhteyteen kuulunee
myös talsia ’tallustella’. — Sm > nr murt. Sm
tallost(a) ’kuljeskella, tallustella’.
Wessman 1956–57 FmS 17–18 157 (sm > nr murt. Sm), SKES
1969 1215. Lisää kirjallisuutta ks. tallukas.
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talma (Jusl 1745; melko laajalti et. L- ja KaakkSm,
Verml Ink) ’lima, tahma; lika; (vanh. run.) huuru,
usva, sumu / Schleim; Schmutz; Dunst, Nebel’,
johd. talmata ’voidella, tuhria (rasvalla, tervalla);
tehdä tahmeaksi; tarttua, takertua kiinni’, talmaantua
’limoittua, likaantua’, talmettua id. ~ ka talma
’sammas; rakko, känsä; pilkku, täplä’, talmautuo,
talmavuo ’saada sampaita; känsöittyä’ | ? vi murt.
talmas ’mädäntynyt levä, lahoavat tavarat’.
Deskr. sanoja, joita muistuttavat esim. tahma, nila, nilja (ks. näitä); mahd. ositt. kontam.; vrt. lisäksi
talja (paik. savmurt.) ’lima, lika, rähmä’.
Wieselgren 1962 Ormsö 178 (sm ~ vi murt.), SKES 1969 1215
(+ ka; ? ~ vi), Nikkilä 1998 FFL 21 83.

talo (Agr; yl.), taloi (vanha kirjak.) ’Haus, Bauernhof’, johd. talollinen, talous, yhd. talonpoika
(kaikki Agr), talonmies ~ ink taloi
’talo’,
taloimpoika ’talonpoika’ | ka talo, taloi ’talo
(rakennuksineen ja viljelyksineen); asumus’;
talo(i)hus
’talous;
talouden-,
talonhoito’,
talo(i)npoika ’talonpoika, maanviljelijä, maalaistalon
isäntä’ | ly talo(i), taluoi ’talo’ | va talo id., (Kukk)
tal5opoik(a) ’talonpoika’ | vi talu ’(maa)tila, talo’,
talumees ’talonpoika, maamies’, talupoeg id. | li taC l
(mon. tal5ud), tal mies (SjW) id.
Samaa sanuetta kuin talas, ks. tätä. — LpN dallo
(R Lu In) ’talo; tila, (N myös) talous, perhe, koti’ <
sm.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 457 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 3 116 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 192 (+ li), VW 1 1874 138 (ims lp ~ ieur (ks.
talas)), Wiklund 1890 SUST 1 141 (lp < sm), Karjalainen 1912
TS 4 386 (+ ka), Mägiste 1928 Demin 195–96 (+ ly; ? ♦ tala
(*tal(a)-oi)), Hakulinen 1946 SKRK 2 63 (kaiketi johd. s:sta
talas), SKES 1969 1215, Häkkinen 1987 ES 308–09, Sammallahti 1988 UrLang 550 (talo ~ votj t{il{is ’maja; kota’). Lisää
kirjallisuutta s. v. talas.

talrikki (Jusl 1745; LounSm, melko laajalti
muuallakin) ’lautanen / Teller’, rinn. taltrikki
(Mennander 1699; laajalti häm- ja itämurt.
KPPohjanm Peräp Länsip), talterikki (EPohjanm
Kain ja ymp., osin Kaakk- ja KSm), taltarikki
(kaakkmurt., osin KSm), tal(t)rekki (osin VarsSm,
paik. Savo) id. ~ vi taldrik (g. -u), murt. talrik
(Wied), taldrek(as), tan(d)rek id.
< nr tallrik, vur talrick, talerk, nt nn tallerken, nn
murt. tallik ’lautanen’ < kas tallorken, demin. s:sta
tall5or, teller id. (< mransk taill(e)or ’leikkuulauta,
lautanen’, ital tagliere ’leikkuulauta’ v:stä tagliare

’leikata’). — LpN tallærkâ, murt. tallærk, tallik (Lu)
’lautanen; (tupakan)leikkuulauta’ < sk.
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL
3 116 (sm ~ vi), Adelung 1801 WHd 4 552 (s. v. Teller: ~ mm.
mransk ital tansk ruots ven (? < saks (as)), Hellquist 1939 SEO
1162 (ruots sanasta), SKES 1969 1216 (ka < sm; lp < sk).

talsia ks. tallustaa.
talso ’kourukirves’ ks. telso.
taltta (Gan 1787; JuslP tallta; Laat- ja PKarj, paik.
KarjKann Savo Pohjanm) ’puras(in), meisseli / Beitel, Meißel’, taltata ’työstää taltalla’ ~ ka taltta
’taltta, temmirauta; ukonvaaja’, taltata ’kovertaa
taltalla; lyödä taltalla merkki’ | ly talt(t(e), taltu,
taut(t(e) (mon. taltad, tautad) ’taltta’, taltata ’kaivaa
taltalla’ | ve talt, taut, tout (mon. -ad) ’taltta,
purasin’
< mven *dolto, vrt. ven dolotó ’taltta; talttapora’.
— Uudempia lainoja samalta taholta ovat sm tolotta
(paik. kaakkmurt.), ink tolotta ja va dolott(a) ’taltta’.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 97
(< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (sm ~ ve), Mikkola 1894
SUST 8 111–12 (+ ka; < ven dolotó (< *dolto)), »Sahmatov BP2
1911 811 (< kantasl), Setälä Esit 1916 (= 1929 SUSA 43 34; ?
< mven), Setälä 1926 SmSuku 1 160 (< kantasl), Kalima 1929
ZSlPh 6 158 (ei < kantasl), Kalima 1952 SlS 169 (+ ly; < ven),
Vasmer 1953 REW 1 360 (< mven), SKES 1969 1216, Plöger
1973 RL 196.

talttua (Jusl 1745; laajalti murt.) ’rauhoittua, tasaantua, lauhtua, tyyntyä, kesyyntyä, tottua / sich beruhigen, sich legen, sich zähmen lassen’, taltua
(Alm
1755
»(Maaliskuussa)
rupia
Talwi
taldumaan»; EPohjanm, paik. savmurt.), talttaa
(vanh. kiel., Raam 1642) ’hillitä, hiljentää,
rauhoittaa, kesyttää, lannistaa, estää’, taltuttaa (Jusl),
talluttaa (paik. EKPohjanm KSm) id. ~ vi taltuda
’talttua, asettua; (Wied myös) kesyttää’, taldutada
’taltuttaa, kesyttää’, taltsas ’kesy, rauhallinen’,
taltsutada ’taltuttaa, kesyttää, rauhoittaa’.
Mahd. samaa alkuperää kuin taluttaa, ks. tätä.
Vrt. myös tallata.
Ahrens 1843 GrEhstn 128 (talttaa ~ vi tallitada), SKES 1969
1217 (? ~ taluttaa), Rätsep 1976 KjK 19 215 (vi uud. taltuda <
sm).

taluttaa (Agr; yl.) ’kävelyttää, kuljettaa (kädestä,
hihnasta tms. kiinni pitäen) / spazierenführen, an der
Hand, Leine o. ä. führen’, talu(t)a ’taluttaa, johdattaa
(paik. murt.); seurata (esim. eläin taluttajaansa; Kain
Peräp); kyetä hoitamaan itsensä, tulla toimeen omin
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avuin (EPSatak PHäme, paik. VarsSm)’, talata
(Kaakk- ja PäijHäme Kymenl, osin PEHäme)
’kuljettaa, taluttaa, raahata mukanaan’, taalata
(Peräp, paik. KPPohjanm Kain) id. ~ ink talutt®a
’taluttaa, viedä’ | ka taluttoa ’id.; käyttää jssak (esim.
kotieläintä astutuksessa)’, taluo id. | ly taluda (prs.
talun) ’antaa käydä jssak, käyttää (esim. morsianta
saunassa), viedä ja tuoda takaisin (pian); taluttaa,
kuljettaa; koetella (esim. vaatteita ylle)’ | ve taluda
(prs. talun) ’kuljettaa, taluttaa, viedä’, talutada id. |
vi taluda ’sietää, kärsiä, sallia; (Wied myös) kantaa,
tuoda, tuottaa (esim. maa viljaa)’, talutada ’taluttaa,
kuljettaa; (Wied myös) sietää, sallia’ (sm t. ka > lpT
t®allad ’pitää perää, ohjata venettä’).
Vrt. talttua ja tallata.
Ahrens 1843 GrEhstn 129 (talua ∅ taluttaa ~ vi tal(l)uta-),
Turunen 1949 KalSk 289 (+ ka ly), SKES 1969 1217 (+ ve; sm
t. ka > lpT).

talvi (Agr; yl.) ’Winter’, yhd. talvikausi, talviturkki,
talviuni, johd. talvehtia, talvikki ’Pyrola’, talviainen
(Kain) ’lumikko’, talvikko ’id. (paik. PSavo Kain ja
ymp.); joessa talvehtiva lohi (paik. PPohjanm Peräp
Länsip)’ ~ ink ka talvi ’talvi’ | ly taDlv(i), talv(i) | ve
taDlv | va talvi | vi talv (g. -e) ’id.; lumi’ | li t5ola, t®ala,
talu ’talvi’
= lp dal |ve | mdE tƒeDle, M tƒala | tVserL tel, I teläq,
tele | votj tol | syrj t(el id. | vogE tüjal, I tüJol, L P t®al ’id.;
vuosi’ | ostjI t#elqg, tölqg, E t#etq, P t3al id. | unk tél
’talvi’.
Rudbeck 1717 Spec 78 (sm tolvi (!) ~ unk), Sajnovics 1770
DemH 74 (sm ~ unk), 80 (lp ~ unk), Porthan 1771 OS 5 132
(sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 3 117 (+ vi), Gyarmathi 1799
Aff 84 (sm ~ lp unk), 200–01 (unk ~ tVser md syrj votj), 265 (+
ka talavi (!), vog ostj), Castrén 1844 EGS 11, 161 (sm ~ syrj),
Castrén 1849 Ostj 98, Sjögren 1849 MélR 1 198 (+ li talu),
Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107
(+ ve), MUSz 1873–81 202, VW 1 1874 142, Wichmann
1914–22 FUF 15 38, FUV 1955 118, SKES 1969 1217 (+ ly),
TESz 3 1976 880, FUV2 1977 132, MSzFE 1978 625, Häkkinen 1987 ES 309, UEW 1988 516, Sammallahti 1988 UrLang
550, EWUng 1995 1498.

tamburiini ks. tampuuri.
tamine (tav. mon. tamineet; Eurén 1860; laajalti
murt.) ’Kleidung; Ausrüstung; Kleidungsstück’, tamuta (paik. EPohjanm) ’pukea ylle paljon vaatetta’.
Liittyy johdostyypiltään ja merk:n puolesta läheisiin sanoihin esine, väline, kapine; pukine, käsine,
jalkine, päähine. Kannan yhteyteen voinee kuulua
myös tamea (murt. harv.) ’vahva, paksu (kangas)’;
täysissä tamineissa oleminen liittyisi siinä

tapauksessa vaatetuksen paksuuteen ja kankeuteen.
Vrt. myös s. v. tanakka main. sanoihin.
Wiklund 1913 MO 6 162 (tamine ~ tamea; tähän myös lp fabmo ’voima’), SKES 1969 1224–25 (s. v. tansakka myös tamea).

tamma (Agr; yl.) ’naarashevonen / Stute’ ~ ink ka
va tamma id.
< ruots, vrt. nr tam, mr tamr ’kesy’, alk. siis ’kesytettävä (hevonen)’, vrt. myös nr murt. täming
’nuori, opetettava hevonen’. — LpN dam |ma (Lu
In) ’tamma’ < sm, lpE doompe ’hevonen’ ? < ruots.
Sjögren 1828 GS 1 231 (sm ~ lpE), Ahlqvist 1856 WotGr 154
(+ va), Lindström 1859 KeltGerm 117 (todennäk. < ieur, samasta kannasta kuin ruots tämja, kr damáo ’kesyttää’, lat domus ’talo, koti’ jne.), Ahlqvist 1871 KO 8 (omap. sana), »Sahmatov 1911 BP 2 806 (< keltt), Vasmer 1913 RS 6 202 (voi olla muustakin ieur kielestä, vaikkakin äänt. syistä epävarma),
Lagercrantz 1939 LpWsch 908 (lp < sm), *Ruoppila 1943 Kotiel 1 31–34, *Vilkuna Vir 1967 176–85 (sm < ruots), SKES
1969 1218 (ka va todennäk. < sm; sm < ruots).

tammi1 (Agr; eri tahoilla Loun- ja ESm) ’Quercus /
Eiche’, yhd. tammipuu, tammihiiri ’Eliomys quercinus’, tammenterho, tammenlehti, johd. tammisto ~
ink ka ly va tammi ’tammi’ | vi tamm (g. -e) | li täm
(mon. t5omqd) id.
= mdE tumo, M tuma ’tammi’ | tVserL tum, I tumo
id. | ? votj t{i-p{i | ? syrj tu-pu ’tammi’ (votj p{i, syrj pu
’puu’).
Ganander 1787 NFL 3 118 (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (+
md tVser votj), Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va), VW 1 1874
152 (+ li), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 225 (sm vi li md
tVser sekä votj syrj ? ~ sl), Mikkola 1894 SUST 8 19 (sm ei < sl,
votj syrj < ven), Setälä 1917 MH 2 497 (mahd. sm-perm sana),
Kalima 1927 FUF 18 7 (syrj < ven), N. Sebestyén 1944–48
NyK 52 3–4 (sm-perm ~ sam), E. Itkonen 1953–54 FUF 31
158 (sm ~ md tVser), Karelson 1956 TRÜT 41 150–51 (+ ink ka,
ei sam), SKES 1969 1218 (+ ly; ims ~ md tVser), Rédei 1979
NyK 81 360 (~ votj syrj; äänneasussa ven sanan vaikutusta),
UEW 1988 798 (myös ? votj ? syrj), Häkkinen 1996 Esihist
105 (ims ~ md tVser).

tammi2 (Lönnr 1880; laajalti murt.) ’pato / Stauwehr’, johd. tammeta ’padota’ ~ ka tammi ’pato’
(uud., < sm)
< nr damm ’pato, sulku’ (isl dammr, ns Damm
id.). — Vi tamm ’pato’ < saks.
Saarimaa 1919 Selityksiä 42 (sm < ruots), SKES 1969 1218
(sm > ka; vi < saks), Hahmo 1986 SFU 22 170.

tammi3 (LönnrLis 1886; hämmurt. ja ymp.) ’napatukki,
(esim.
myllyn)
akseli
/
große
Antriebswelle (z. B. in der Mühle)’.

242 (taiton koevedos)
Mahd. sama sana kuin tammi (osin KaakkHäme)
’kovasin’ (johd. tammeta ’hioa kovasimella’) ja perimmältään myös puunnimi tammi1; ydinmerkitykseksi on arveltu ’kuiva, kova puu’, josta toisaalta
’kova’ > ’kovasin’ ja toisaalta > ’sydänpuu’ >
—
Samasta
’keski-,
napatukki,
akseli’.
perusmerkityksestä selittyisi näin edelleen tammikuu
(Agr), jonka alkuosa viittaisi tällöin keskitalven
koviin ja kuiviin pakkasiin.
Gottlund 1832 Otawa 85 (tammikuun nimi merk:stä ’kova’),
Ahlqvist 1871 KO 227 (samoin), Harva Aika 1918 33 (tammikuu peräisin tammi sanan myt. merk:stä ’linnunrata’), Toivonen
1947 SUSA 53:2 35, 75 (samoin), Hirsjärvi Vir 1948 106 (tammikuu sanan tammi merk:stä ’napa’, jossa merk:ssä < nr stam
’runko’), Vilkuna 1962 FUF 34 48–49 (samoin), SKES 1969
1218–19 (tammi ’akseli’ < ruots stam, tammi ’kovasin’ = tammi1, tammikuu merk:stä ’akseli, napa’, vrt. ISm sydänkuu
’tammikuu’), *Nuutinen Vir 1984 329–34 (vanhin merk. ’kuiva, kova puu’, josta tässä main. sanat).

tammi4 (Gan 1787 tammi speli; paik. murt.) ’lautapeli / Damespiel’, yhd. tammipeli, tammilauta
< nr dam(m), damspel < saks Dame, joka on
mahd. sama sana kuin Dame ’kuningatar (pelinappulana Vsakissa tai korttipelissä)’; pelistä on
vanhimmissa kirj. tiedoissa (1575) käytetty nimitystä
Frauenspiel, minkä perusteella pelin nimessä Dame
sanan on ajateltu voivan olla myös yleisessä
merk:ssä ’rouva’.
TS 9 1917 1172 (< ransk jeu de dames ’naisten peli’), Hellquist
1939 SEO 133 (ruots sanasta), SKES 1969 1218–19 (sm <
ruots < saks), Kluge 1995 EW23 160 (saks sanasta).

tammikuu ks. tammi3.
tammukka (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’purotaimen
/ Bachforelle’, murt. (Länsip) myös ’järvitaimen;
nieriä’, tammakko ’purotaimen (Peräp); »talvilohi»
(Gan 1787)’
< lpN d®abmuk (Pi Lu Ko) ’purotaimen’.
Qvigstad 1881 Beiträge 58 (sm ~ lp), T. I. Itkonen Vir 1912 95
(sm < lp), N. Sebestyén 1935 NyK 49 23–24, SKES 1969 1219.

tampata (: tampaan t. tamppaan; Lönnr 1880; LUus, osin VarsSm) ’tomuttaa, puhdistaa pölystä piiskaamalla t. ravistamalla / ausklopfen (z. B. Teppich),
ausschütteln’, tampa (LounSm Verml, paik. Häme),
tamppa ’pöly, nöyhtä; tahma; (eläimen) hilse’
< ruots, vrt. nr damma, nr murt. mr damba ’tomuttaa, puhdistaa pölystä; pölytä, tomuta’, nr damm,
nr murt. mr damb ’pöly, tomu; höyry, usva’ (nn
damb ’pöly’, ns Dampf ’höyry’).

Karsten 1944 FmS 10 528–29 (sm tampa, tampata < ruots),
SKES 1969 1219.

tamppi1 (Lönnr 1880; laajalti häm- ja itämurt. Pohjanm PSm) ’saran vanutukseen käytettävä laite;
taltta, jolla rei’itetään rautaa / Vorrichtung zum
Walken von Wollstoff;
Locheisen’,
yhd.
tamppimylly (As 1747 mon. stampi-myllyt) ’saran
vanutuslaite’, tampata ’vanuttaa sarkaa; (1766)
tallata’, tamppari ’saran vanuttaja’, tamppu (tav.
mon. tamput; Gan 1787; osin loun- ja hämmurt.)
’ruumenet, silput, akanat tms.; niistä jauhettu
jauho hätäleipiin’
< nr stamp ’saran vanutuslaite; sepän t. suutarin
työssään käyttämä lävistin; olkisilppu, hätäleivän
ainekset’ (< kas stamp ’huhmar, survin’, stampe ’id.;
saran vanutin’), nr stampa ’polkea; survoa; vanuttaa
sarkaa’ (kas stampen ’survoa, rouhia’, ns stampfen
’polkea, tallata’), nr stampare ’saran vanuttaja’.
Renvall 1826 SSK 2 218 (sm tamppu < ruots), Wiklund 1917–
20 IF 38 100 (sm tamppi < ruots), SKES 1969 1220.

tamppi2 (Eurén 1860; länsimurt., osin savmurt.)
’vetohihna (silavaljaissa); takin selkämyksessä oleva
vyömäinen kaistale, housujen t. liivin kiristysvyö /
Zugriemen (des Sielengeschirrs); Rückengurt,
Gurtband’, tervatamppi (Schr 1637; paik.
EKPohjanm) ’lyömäaseena käytetty tervatusta
köydestä tehty patukka’
< ruots, vrt. nr murt. tamp ’köyden pää; valjaiden
kiristyshihna; takin tamppi’ (< kas t. holl tamp ’köyden pää’).
Streng 1915 NRL 223 (sm tervatamppi < nr < as), Karsten
1915 GFL 162 (samoin), Karsten 1944 FmS 10 529 (tamppi
’vetohihna’ < ruots < as holl), SKES 1969 1220–21.

tampuuri (Lönnr 1880; laajalti murt.), rinn. tampuri
(laajalti et. loun- ja itämurt.) ’eteinen / Vorraum’
< nr tambur ’eteinen’ << ransk tambour id. alk.
’rumpu’ (ja myös ’rumpukalvo (korvassa)’ josta
’korvakäytävä’) > ’kirkon ulkoeteinen, »tuulikaappi»’ > ’eteinen (yleensä)’. — Sana tamburiini ’pieni
kädessä pidettävä helistinreunainen rumpu’ (Lönnr
1880 tampuripaasi ’tambour de basque’) on peräisin
saman ransk sanan demin.-muodosta tambourin.
TS 9 1917 1205 (sm << ransk), Hellquist 1939 SEO 1163
(ruots sanoista), Renkonen 1954 Avainsanoja 153–54, SKES
1969 1221.

tana ks. tanakka.
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tanakka (Eurén 1860; et. itämurt. ja ymp.) ’tukeva,
vankka; voimakas / untersetzt, stämmig; kräftig’,
murt. (paik. EKarj) myös ’vakaa, rauhallinen’, tanea
(Kal; KaakkSm) id., tankea (paik. EPohjanm Kain)
’kankea, jäykkä’, tankistua (JuslP, Gan 1787; paik.
EPohjanm Kain) ’jäykistyä, kangistua, kohmettua’,
(olla)
tankissa
(EPohjanm)
’kohmeessa,
kangistuneena’ ~ ka tanakka, -o ’tanakka, tukeva,
jäykkä’ | li daC nktq, daC nkti ’voimakas, vahva,
jäntevä’
= mdM tangqda ’jäykkä; vahva, luja’. — Tähän
yhteyteen voi kuulua myös tankata (ks. tätä) sekä
(mahd. takaperoisjohdoksena) sm tana (Renv 1826;
murt. harv.): tanassa ’suorana, pystyssä’. Vrt. lisäksi
kankea, tamea (s. v. tamine), tönkkä.
Paasonen 1903 SUST 22 109 (sm ~ md), Wichmann 1911–12
FUF 11 245 (myös votj syrj), Räsänen 1955 StO 18:3 37 (~
turk tung), SKES 1969 1221–22 (sm tana, tanakka, tanea ~
ka), 1223 (sm tankea ~ ? li md), UEW 1988 791–92 (sm ~
md), T. Itkonen 1997 FUF 54 249 (samoin).

tango (1914) ’Tango’, yhd. tangolaulaja, tangokuningas
< (engl tango <) esp tango (erityisesti EteläAmerikassa) ’tango (musiikki ja tanssi); juhla,
fiesta’ alk. v:stä tangir (lat tangere) ’kosketella,
näppäillä; soittaa (esim. kitaraa)’. — Samaa
alkuperää on myös lat-peräinen sm tangentti
’kosketin; koskettava suora (matem.)’.
TS 9 1917 1208 (sm tangentti < lat), Partridge 1982 Origins
691, EWD 1989 1781 (alk. onomat.), Koukkunen 1990 Atomi
571–72.

tanhu (1835; ei murretietoja) ’kansantanssi / (finnischer) Volkstanz’, yhd. kansantanhu, johd. tanhuta,
murt. vain Verml, jossa tanhota, tanhata ’tanssia’ ~
ka tanhuta ’karkeloida, peuhata, hyppiä’.
Sama sana kuin tanhua (ks. tätä) merk:ssä ’pihamaa; nuorison tanssi- t. leikkipaikka’; muoto tanhu
lienee peräisin sellaisten yhd:ojen alkuosista
kuten tanhuleikki, -paikka tjs.
Hakulinen Vir 1959 211–15, SKES 1969 1222 (s. v. tanhua).

tanhua (Ljungo 1601) ’aidattu kuja, karjakuja
(VarsSm PSatak PEHäme KPohjanm); pihamaa
lähiympäristöineen, aukea paikka (laajalti murt.) /
zaungesäumter
Weg,
Viehweg;
Hof
mit
unmittelbarer Umgebung, offener Platz’, rinn. murt.
tanhuva, tanhu id., tanhut ’id.; navettarakennuksessa
oleva hevostallina käytetty sola (PKarj Kain)’ ~ ink
tanvas, tanhava, tanava ’karjasuojarakennus;
talorakennuksen talouspuoli (jossa ei asuta); navetta-

ja tallisuojien eteiskatos, karjakuja’ | ka tanhut
’sarajan alla sijaitseva karjasuoja; tanhua’ | ly
tahn((e), tahnut ’(katoksellinen) karjapiha; rakennusten välissä oleva piha; navetta’ | ve tannaz ’karjasuoja, navetta; navetan ja asuinrakennuksen välinen sola’ | va (Kukk) tanava ’katettu karjapiha, jossa on
navetta ja pienkarjan karsinat’ | vi tänav (murt. tanav, tanuv) ’kuja, raitti; katu’
< germ (ksk) *tanxu- *tanxwia-, vrt. mn tá ’kovaksi tallattu paikka talon edessä; aidattu tie’, nr tå,
tåg ’kyläkuja; molemmilta puolilta aidattu tie; karjakuja; aidattu laidun (lähellä navettaa)’.
Moller 1756 Beskr 127–28 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL
3 118a (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 106 (+ ve; < sk), Genetz
1877 KL 21 (+ ka), Karsten 1900 PrimNom 2 199 (< germ),
Setälä 1906 SUSA 23:1 30 (samoin), Posti 1953–54 FUF 31 5
(vanha germ laina), Vries 1961 AnEW 579, SKES 1969 1222
(+ ly), Koivulehto 1973 NphM 74 582–83.

tankata (melko laajalti murt.) ’puhua t. lukea
ääneen takellellen; päntätä päähänsä; jankuttaa /
stammeln, stottern, stammelnd vorlesen; büffeln,
pauken; beharrlich wiederholen’, tankuttaa (Gan
1787; Himanka) ’jankuttaa’ ~ ka tankkoa,
tankkahuo, tankuttoa ’puhua hitaasti, tankkaavasti’.
Kuuluvat samaan sanueeseen kuin s. v.
tanakka main. sanat.
SKES 1969 1222–23 (sm ~ ka; deskr. väristään huolimatta
mahd. samaa alkuperää kuin tankea).

tankea ks. tanakka.
tankki1 ’säiliö; panssarivaunu / Tank; Panzerwagen’, yhd. bensiini-, polttoainetankki, johd. tankata
’täyttää tankki’
< nr tank ’säiliö; panssarivaunu’ (ns Tank id.) <
engl tank id. << Intian kielistä, vrt. hindi t®ankh ’vesiastia’.
TS 9 1917 1211 (sm < engl), Hellquist 1939 SEO 1164 (ruots
sanasta), Aalto Vir 1954 184 (sm << gudVzarati), Kluge 1989
EW22 720.

tankki2 (Renv 1826; KaakkSm Ink) ’liivi; liivimäinen nuttu; lapsen mekko; päällystakki / Weste der
Frauentracht (mit od. ohne Ärmel); Kinderkleidchen;
Mantel’, mon. tankit ’miehen koko vaatekerta, tamineet’ ~ ink tankki ’takki’
< ven murt. stanók, g. stanká ’paidan miehusta’,
johd. s:sta stan ’vartalo; (paidan) miehusta,
(vaatteen) yläosa’.
Posti Vir 1966 77–81 (sm, mahd. myös va tantVsiat ’vyö’ <
ven), SKES 1969 1223, Plöger 1973 RL 196.

244 (taiton koevedos)
tanko (Martti n. 1580; yl.) ’Stange’, vanh. kirjak.
myös stanko, yhd. lipputanko, kanelitanko
< germ (ksk) *stang5o, vrt. mn stPong, nn nt stang,
nr stång ’tanko’ (vrt. lisäksi ns Stange id.). — Vi
rannikkomurt. tang (g. tangu t. tangi) ’hylkeenpyytäjän käyttämä tankomainen (kelkan)jalas’ ositt. < sm,
osin varmaankin < nr; lpN stag |go (E Pi Lu In) ’tanko, seiväs; avotulella keittoastian kannattimena käytettävä puu t. ohuehko seiväs’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 218 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 330 (sm lp ~ ruots stänga), Thomsen 1869 GSI 149 (sm
lp < sk), Wiklund 1912 MO 5 238 (sm vi < germ), Setälä
1912–13 FUF 13 456, Karsten 1944 FmS 10 530, SKES 1969
1223–24 (vi < sm ruots; lp < sk), Koivulehto 1986 JuhlakKylstra 89 (< germ, tästä erillinen laina (lähinnä germ sanasta
merk:ssä ’terävä’) vi tang ’suurimo’).

tanner (Ljungo 1601; laajalti murt.), rinn. tantere
(etup. hämmurt. EKPohjanm ja ymp.) ’kovaksi tallautunut maa (joskus myös lumi); pihamaa;
kenttä; aukea, tasainen paikka / fester bzw. fest
gestampfter Erdboden (mitunter auch Schnee);
Hofplatz; Feld; offener ebener Platz’, yhd. sota-,
taistelutanner, johd. tannertaa (I- ja PSm) ’tallata,
polkea kovaksi’ ~ ? ink tantaroitt®a ’sotkea, liata’ | ka
tanner, tannar (g. tantaren) ’kovapintaiseksi
tallautunut, tasaisehko maa-ala, tanner; kovaksi
poljettu lumikenttä’ | ly tander ’kovaksi tallattu
maa’, tanderda- ’takertua, tarttua (esim. lumi
suksenpohjaan)’ | ve tandar (g. -en), tandreh
’kovaksi tallattu paikka’, tandarta ’tallata’ | vi murt.
tanderdada id., tanderma, tandermik ’temmellyskenttä’ (kirjak. tander ’taistelutanner’ < sm) (ka
ve > syrj murt. tandara ’(kukkulainen t. aukea) paikka, johon porot kootaan yhteen helteellä’)
= lp duoddâr ’tunturi’. — Sm-lp sana voi kuulua
johd:na ksam *tåntäq- ’astua, polkea’ sanan
yhteyteen, jota edustavat samJr t®an®a- ’tallata,
polkea’ | Jn tadduCabo id. | Km t5o7ni- ’kulkea,
vaeltaa’, t5onola- ’polkea (rikki)’. Ks. lisäksi tunturi.
Wiklund 1894 LpChr 71 (sm ~ lpN duow |dag ’asuttu, viljelty
maa’), Wichmann 1911–12 FUF 11 245 (+ ka; aiheettomia rinnastuksia perm kieliin), Setälä 1912–14 FUFA 12 81 (sm ~
sam), E. Itkonen Vir 1945 384–99 (sm ~ ka ly ve, lp duoddâr),
Räsänen 1955 StO 18:3 32 (~ turk tung), SKES 1969 1224,
EEW 1982–83 3072 (+ vi), Rédei 1998 SUST 228 384–85
(sm-lp ~ sam, syrj < ka ve).

tano (VR 1644 tanoi; Satak EPHäme ja ymp.) ’tuohitöihin käytettävä, tasaleveä tuohisuikale /
Birkenrindestreifen gleichmäßiger Breite zum
Flechten u. ä.’, yhd. tanotorvi (Schr 1637)

’tuohitorvi’, tanokenkä ’virsu’, johd. tanokas,
taniainen ’virsu’
< germ (ksk), vrt. ruots murt. tana, tåna ’side,
kapalo’. Ks. myös tanu.
Setälä 1915 SUSA 30:5 81 (sm ~ samJr t®a7no ’palmikko’),
SKES 1969 1227 (s. v. tanu1; sam rinnastus äänt. mahdollinen
mutta hypoteettinen), Koivulehto 1981 PBB(T) 103:2 362 (<
germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 70.

Tanska (Speitz 1643 Danscast elat.) ’Dänemark’,
tanskan kieli, tanskalainen
< nr dansk ’tanskalainen; tanskan kieli’ (mr
dansker, nt dansk id.), johd. sanasta dan (mr dan,
dän, mn danr ’tanskalainen’, josta myös yhd. nr
Danmark, vur Dannemark, nt Danmark ’Tanska’
(mark ’maa’; vrt. myös Agr Tanmarckin ill.); samaa
sk alkuperää lienee myös lpN d®azV (Vz)â (E U Pi Lu In
Ko) ’skandinaavi, norjalainen, ruotsalainen’).
Setälä 1910–11 FUF 10 97–103 (Tana-, Tanimarkki sanasta
kansanrunoissa), Nissilä Vir 1954 275–76 (hn:istä), SKES
1969 1225.

tanssi (Agr tantzis iness.; laajalti murt.) ’Tanz’, yhd.
kansantanssi, paritanssi, jäätanssi, tanssilava, johd.
tanssia, tanssata (laajalti länsimurt. KSm Kain ja
ymp.), tanssahdella, tanssiaiset, tanssija, -tar
< ruots, vrt. mmr danz, vur dantz, dants, nr dans
’tanssi’ (nt dans, kas dans, ns Tanz < ransk danse
id.), nr dansa ’tanssia’ (<< ransk danser id.). Ks.
erikseen tantsu.
Moller 1756 Beskr 162 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 3
119 (sm ~ vi), Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Streng 1915
NRL 223 (samoin; vi < saks), SKES 1969 1225–26.

tantari (JuslP, Gan 1787; PSatak EKPohjanm ja
ymp.) ’uunin kuvun t. katoksen kannatintanko; tanko
johon patakoukku kiinnitetään / den Rauchabzug tragende Stange am Herd; Stange, an der der Kesselhaken befestigt wird’, rinn. paik. tantaari, tanteri,
tonta-ri ’kannatintanko’, tanttari ’id.; penis (Gan)’
< nr ståndare, murt. Sm standare ’kannatintanko
t. -puu; seisova penis’ (kuuluu sanan stå ’seisoa’ yhteyteen’).
JuslP 371a, Renvall 1826 SSK 2 219 (sm < ruots), Karsten
1944 FmS 10 530, SKES 1969 1226.

tantsu (osin kaakkmurt.) ’tanssi / Tanz’, mon. tantsut ’tanssiaiset’ ~ ink tantsu, tantsi ’tanssi’ | ka tantsu, tantsi id., tantsuija, tantsie ’tanssia’ | ly tants{i
’tanssi’ | veP tants{iida ’tanssia’ | va tanttsu | vi tants
(g. -u t. -i) ’tanssi’
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ainakin suurimmalta osaltaan < ven tánec
’tanssi’, tancevátƒ ’tanssia’, prs. tancúju ’tanssin’;
toisaalta on arveltu, että (lähinnä sm ink vi) muoto
tantsu on omalla pohjalla syntynyt mukautuma ujohtimisiin teonnimiin ja samaa mr t. vur alkuperää
kuin tanssi (virossa lähinnä < saks), jolloin ka < sm
ja va < sm t. vi; li da7ntVs (mon. da7ntVsqd) ’tanssi’
kaiketi joka tapauksessa (latv välityksellä) < saks.
Ahlqvist 1856 WotGr 154 (sm tanssi- ~ va vi tantsi-), SKES
1969 1225–26 (s. v. tanssi; joko < ven tai liittymää omap. u-johdoksiin; ka < sm t. ven, ly ve < ven, vi < saks, li < latv < saks).

tantta (paik. murt.) ’(vanhahko, lihavahko)
nainen, täti / (ältere, beleibte) Frau, »Tante»’, tantti
(harv.) id.
<
nr
tant
’naisihminen,
täti
(esim.
sukulaismiehen vaimo, ei isän t. äidin sisar)’, ns
Tante ’täti’ < ransk tante ’isän t. äidin sisar, täti’
(poss.-pron:lla ta ’sinun’ laajentunut muoto s:sta
ante ’täti’ = lat amita ’id. (isän sisar)’).
TS 9 1917 1249 (sm tantti << ransk), Hellquist 1939 SEO
1165 (ruots sanasta), SKES 1969 1226 (sm < nr << ransk).

tanu (Jusl 1745; Kymenl ja ymp.) ’vaimon päähine /
Kopfbedeckung einer verheirateten Frau’, tano
(KaakkHäme) id., yhd. kuninkaantanu (paik. KaakkHäme) ’naudan verkkomaha’ ~ vi tanu, E tano ’naineen naisen päähine; verkkomaha’.
Arveltu kuuluvan sanan tano ’tuohi(suikale)’ yhteyteen, sillä päähine on joskus kovetettu tuohikehikolla. Oletus on sanojen levikkien erilaisuuden
vuok-si varsin epävarma. Voi olla erillinen vanha
laina samasta germ lähteestä (ks. tano).
Ganander 1787 NFL 3 119a (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 141,
VW 1 1874 143 (samaa alkuperää kuin tano), Setälä 1915
SUSA 30:5 81 (~ samJr t®a7no ’palmikko’), SKES 1969 1227
(samaa alkuperää kuin tano).

tapa1 (Agr; yl.) ’Art, Weise; Sitte, Gewohnheit’, sijam. tavan: tavan takaa ’tämän tästä, vähän väliä’,
(tällä) tapaa t. tavoin, tavallaan, yhd. tavanomainen,
johd. tavallinen, tavaton, (jnk) tapainen ~ ink tapa
’tapa, luonto’, tavall‰ın ’tavallinen’, tavvoitt®a ’olla tapana’ | ka tapa ’tapa; käytös; luonne; paha sisu,
kiukku, häijyys, äkkipikaisuus’, tavalline ’tavallinen;
jnk tapainen; kohtalainen’, tavatoin ’sävyisä, hyväluontoinen’ | ly taba ’tapa; luonne’ | ve taba ’käytös,
luonne; huono käytös’, tabakaz ’omapäinen,
uppiniskainen’, tabat5o ’huonotapainen’ | va tapa
’tapa, tottumus; taipumus; luonne’, tavalin
’kunnollinen, melkoinen’ | vi tava ’tapa’, tavatseda
’olla tapana’, tavaline (kirjak., < sm) ’tavallinen’ | li

dab®a ’luonto; luonne, ominaisuus; tottumus’ (sm >
lpN dappe (E R Lu In) ’tapa’)
joko < baltt, vrt. liett dabà ’luonto; tapa; luonne,
ominaisuus’, latv daba id.
tai < kgerm *da‰b5o (vkgerm *da‰b®a), johon vrt.
s. v. tavata1 main. ’sopimista’ merk. germ sanoja; tätä sanuetta vastaavaa nominia ei ole todettavissa, ja
siksi toistakin germ originaalia on pidetty mahdollisena: kgerm *Sawwa (t. vkgerm *Sawa), vrt. ags
“eaw ’tapa, käytöstapa; käytäntö’, ge-“‰ıewe ’tavallinen’.
Thunmann 1772 Untersuch 90 (sm ~ baltt), Lindahl & Öhrling
1780 LL 458 (sm ~ lpR tape ’tapa’), Ganander 1787 NFL 3
119a (+ vi), Castrén Suomi 1844 30 (~ lpN), Diefenbach 1851
VWGoth 2 606 (~ goot ga-daban), Ahlqvist 1859 Anteckn 107
(+ ve), Thomsen 1869 GSI 151 (+ va; < germ, vrt. goot), VW 1
1874 148 (+ li), Thomsen 1890 BFB 164–65 (+ ka; < baltt; lp
< sm), Nieminen 1933 FUF 22 36–37 (< baltt), Kalima 1936
BL 164–65 (+ ly; < baltt), SKES 1969 1227–28 (ims < baltt; nr
murt., lp < sm), Koivulehto Vir 1974 115–18 (ei baltt vaan
germ), Suhonen 1984 Juuret 207 (< baltt), Hofstra 1985
OsFiGerm 103, 210 (? < germ), Häkkinen 1987 ES 310 (joko <
baltt t. < germ).

tapa2 ks. tavata1.
tapahtua (Agr; yl.) ’geschehen’, rinn. (Agr) tapahtaa (»ninquin nyt tapachta»), johd. tapahtuma ~ ink
tapahtua ’tapahtua’ | ka tapahtuo ’id.; sattua (tulemaan)’ | li tab®attq ’sattua, tapahtua’ (sm > lpN dappatuvvât (Lu In Ko) ’tapahtua’)
? < germ *da‰ban-, vrt. goot ga-daban ’tapahtua’;
voi olla myös omap. johdos v:stä tavata1, jolle on
esitetty samaa germ lainalähdettä.
Qvigstad 1881 Beiträge 59 (sm ~ lp), Kettunen 1938 LivW 405
(+ li), E. Itkonen 1960 LpChr 95 (lp < sm), SKES 1969 1249
(s. v. tavata1; + ka), Koivulehto Vir 1974 111–19 (< germ),
Hofstra 1985 OsFiGerm 196 (joko ♦ tavata t. < germ), Häkkinen 1987 ES 310.

tapata (Martti n. 1580; savmurt. Pohjanm ja ymp.)
’menettää, kadottaa; joutua häviölle, kärsiä tappio
/ verlieren’, tappio (Gan 1787; melko yl.) ~ (sm ? >)
ka tapata ’hävitä, menettää pelissä’
< ruots, vrt. nr vur mr tappa ’hävittää, menettää,
kadottaa’.
Salonius 1881 Suomi 2:14 258 (< ruots), SKES 1969 1228.

tapetti (eri tahoilla murt.), tapeet(t)i (Schr 1637 tapeeti; paik. länsimurt.) ’seinäpaperi / Tapete’, vanh.
ja murt. (EPohjanm, osin KSm) myös ’seinävaate,
raanu; peite, matto’, johd. tapetoida
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< vur tape(e)t, tapett ’seinävaate, -verho; peite,
liina, matto’ (nr tapet ’tapetti, seinäpaperi’) < kas
tapp5et ’matto, peite, seinäverho’ (ns Tapete ’tapetti’)
< ital tappeto < lat tapetum ’matto, peite, verho’ < kr
tap%Fetion ’pikku matto’. Ks. myös täpätti.
Sirelius 1907 Oma maa 1 439 (sm < ruots), Streng 1915 NRL
224 (sm < mmr << lat), SKES 1969 1228, Koukkunen 1990
Atomi 572.

tappaa (Agr; yl.) ’töten’, murt. myös ’puida (viljaa;
loun- ja hämmurt. EPohjanm, paik. Länsip); oikaista
(väärä puu, esim. sahaamalla t. lyömällä piilukirveellä; paik. PSatak PHäme Pohjanm ja ymp.); loveta
(puuta katkaisemisen helpottamiseksi; paik. hämmurt.)’, johd. tappo, tapella, tappelu ~ ink tapp®a
’tappaa, teurastaa; hakata, piestä, katkoa; puida
(riihtä); loukuttaa (pellavia)’, tapella ’tapella’ | ka
tappoa ’tappaa, teurastaa; lyödä, survaista’, tapella
’tappaa; rääkätä, kiusata; tapella (uud., ? < sm)’ | ly
tappada ’tappaa, surmata; (harv.) puida’ | ve tapta
’puida (viljaa); loukuttaa (pellavia); lyödä; tappaa’ |
va tapp®a ’tappaa; puida (viljaa); loukuttaa (pellavia)’
| vi tappa ’tappaa, surmata, teurastaa, mestata’,
tapelda (prs. taplen) ’tapella, riidellä’ | li tappq (prs.
tap®ab) ’tappaa, teurastaa; (Sal) piestä, kurittaa’,
taplq ’tapella’
= md tapams ’lyödä, polkea, hakata rikki;
hienontaa (kaalia, perunaa); piestä’ | ? votj tap{irt{in{i
’polkea’ | ? syrj tap(etn{i ’lyödä nyrkillä’ | ? unk tapod
’polkea’, tapsol ’taputtaa’ || ? samJr tapar- ’polkea’ |
? slk tap{ir- id.
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu myös
taputtaa, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 121a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff 166
(vi ~ unk), Strahlmann 1816 Sprachlehre 249 (sm ~ unk), Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+
ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 176 (+ md), Budenz 1867 NyK 6
436 (+ li), MUSz 1873–81 362, VW 1 1874 144–45 (~ md unk
sekä vääriä etäsukukielten rinnastuksia), Halász 1893 NyK 23
264, 268 (unk ~ samJr slk), Wichmann 1907–09 FUF 7 44 (sm
~ tVser taptem ’takoa’, syrj tap(etn{i, unk tap), Setälä 1915 SUSA
30:5 66 (sm ~ samJr slk), Paasonen 1917 Beiträge 103–04 (sm
md votj syrj ~ samJr slk), Lehtisalo 1933 FUF 21 24 (sm ~ md
? tVser votj syrj unk sam; onomat.), Pukki Vir 1933 191 (+ ka),
Nirvi 1944 Sanankieltoja 218–23, Joki 1956 FUFA 32 46 (sm
tappaa ~ md votj syrj unk samJr slk, vaikkakin ainakin osittain
onomat.), SKES 1969 1229–30 (+ ly; ~ md, muut etäsukukielten vastineet epävarmoja), TESz 3 1976 843, MSzFE
1978 613 (? sgr), UEW 1988 509–10 (sm md ? ~ votj syrj ?
unk ? sam), EWUng 1995 1529, T. Itkonen 1997 FUF 54 249
(sm ~ md).

tappara (JuslP, Gan 1787; paik. itämurt.) ’(leveäteräinen, pieni) kirves; sotakirves / Beil; Streitaxt’ ~

ka tappara ’leveäteräinen t. pieni kirves’ | va
tappora ’tappara, kirves’ | vi tapper ’(pieni) kirves,
piilu’
< ven topór ’kirves’.
Ganander 1787 NFL 3 123 (sm ~ vi ven), Knorring 1833 Gamla Finland 53 (sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 170 (sm vi <
ven < ir), Kalima 1952 SlS 169–70 (samoin), SKES 1969 1230
(+ ka va; < ven), Plöger 1973 RL 197.

tappi (Schr 1637; yl.) ’Zapfen, Stift, Dübel’, sijam.
(silmät) tapilla(an), yhd. puutappi, johd. tapittaa
’varustaa tapeilla; tuijottaa’ ~ ink tappi, tappu
’tappi’ | (sm >) ka tappi ’veneen, tynnyrin tms.
tulppa; tappi; lyhyt (puu- t. rauta)tappi; vaarna;
määrly, sinkilä’
< ruots, vrt. nr vur tapp ’tappi, tulppa’ (kas tappe, ns Zapf(en) id.). — Vi tapp ’tappi’ < saks, li tap®a
samoin t. < latv tapa ’tappi’ (< as); lpN tap |pâ (R Lu
In) < sk.
Ihre 1769 Gloss 2 857 (sm ~ germ), Renvall 1826 SSK 2 220
(sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 127 (sm vi li < ruots), Streng
1915 NRL 224 (sm ka < vur (~ kas), vi < kas), Kettunen 1938
LivW 409 (li < saks t. latv), Ariste 1941 VaNäiteid 68 (va < sm
t. vi), SKES 1969 1230 (sm < ruots; ka < sm; vi li < kas (t. li <
latv); lp < sk).

tappio ks. tapata.
tappo (Martti n. 1580; paik. LounSm Ink ja ymp.)
’aidattu viljelysmaa, et. humalisto; humala / (Hopfen-) garten; Hopfen’, tappu (Ink run.), yhd. humalatappo ~ ? ka tapos ’asuinpaikka’ | va tappu ’humala;
humalasalko’ | vi tapp (g. tapu) ’(kasvava) humala’
? < (k)germ *tappi5on-, vrt. nr täppa ’aitaus, peltot. puutarhatilkku’, nn teppa ’pieni, aidattu niittylohko’.
Ihre 1769 Gloss 2 858 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 3
123 (sm ~ vi), Lindström 1859 KeltGerm 129 (< germ), Setälä
Vir 1927 75 (vanha germ laina), Karsten 1944 FmS 10 530–31
(< ksk), SKES 1969 1230–31 (sm ~ va vi; ? < germ), Hofstra
1985 OsFiGerm 80.

tappura (1693; itämurt. KaakkHäme EPohjanm
ja ymp.) ’hampun t. pellavan puhdistusjäte,
päistäret; päistäreinen, takkuinen pellava t.
hamppu; rohdin / Schäbe; grober, verfitzter Flachs
od. Hanf; Werg, Hede’, yhd. orjantappura (Agr
orian-, orientappura), johd. tappurainen ~ ink
tappura ’pellavista vidottaessa irtoavat ainekset’ | ka
tappura ’hampun t. pellavan puhdistusjäte; tappura’ |
va (mon.) tapporat ’pellavan puhdistusjätteet’.
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Voinee kuulua v:n tappaa johdoksiin; tähän voisi
viitata v:n tappaa (mm. ink va) merk. ’loukuttaa
(pellavia)’.
Ahlqvist 1871 KO 72 (sm tappurat ? ~ vi takud id.), Paasonen
1909 MdChr 139 (~ md tapardoms ’kääriä’, unk tapad ’koskettaa’), Paasonen & Donner 1926 OstjW 252 (~ ostjE t#epqr, tü3apqr ’roska, lika’), SKES 1969 1231 (sm ~ ka va), T. Itkonen
Vir 1983 351 (samoin; uusi omap. sana), Kiuru Vir 1997 396–
407 (Agr orientappura sanasta).

tapsi (Lönnr 1880; laajalti murt.) ’ongensiiman peruke / Vorfach der Angelleine’, rinn. paik. tapsu id.
< nr tafs ’id.; säie, tupsu’.
SKES 1969 1231 (sm < nr).

tapuli (Wallenius 1706 kellostapuli; laajalti
murt.) ’alleinstehender Glockenturm einer Kirche;
Stapel kreuzweise aufgeschichteten Holzes’, yhd.
kellotapuli, halko-, lautatapuli; tapulikaupunki,
tapulioikeus (hist.) ’kaupunkien oikeus harjoittaa
ulkomaankauppaa’
< ruots, vrt. mmr stapul ’torni, (kello)tapuli; pino, rakennelma; telakka’, nr stapel id., klockstapel
’kellotapuli’, stapelstad ’tapulikaupunki’, nr murt.
(Sm) stapultorn ’kellotorni’. — Nuorempi laina samalta taholta on taapeli, ks. tätä.
Renvall 1826 SSK 2 221 (sm < ruots), Toivonen 1917 SUSA
34:2b 26 (sm < mr), Karsten 1944 FmS 10 531, SKES 1969
1231.

tapuna (Eurén 1860; kaakkmurt., paik. Kymenl)
’lauma, joukko; (hevosten) (yö)laidun (Ink) / Herde,
Schar; (Nacht)weide (der Pferde)’ ~ ink tapp5una
’laitumella oleva hevoslauma’ | ka tapuna ’hevosten
piehtarointipaikka’ | ly tabun ’hevoslauma’ | va tabuna id. | vi tabuun ’hevoslauma, joka laiduntaa koko
vuoden ulkona’
< ven tabún ’hevoslauma’. — Erillisiä lainoja.
Lönnrot 1880 SRS 2 666 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 423 (ly
< ven), SKES 1969 1231 (+ ka < ven), Nirvi 1971 InkS 574
(ink < ven), Hahmo 1994 Grundlexem 279 (+ va vi < ven).

taputtaa (Jusl 1745; yl.) ’klopfen, klatschen; streicheln; applaudieren’, taputella (Raam 1642),
taputus; tapuin (JuslP; Kaakk- ja PäijHäme Kymenl,
osin PEHäme) ’pesukarttu’ ~ ink taputt®a ’tömistää
jaloilla’, taputella ’polkea’ | ka taputtoa ’taputtaa;
tepsuttaa; polkea’ | ve tƒäputada ’taputtaa’.
Samaa alk. onomat. alkuperää kuin tappaa, ks. tätä.

Gyarmathi 1799 Aff 84 (sm ~ unk tapot, tapogat ’tunnustella’),
VW 1 1874 144–45 (~ tappaa), Wichmann 1907–09 FUF 7 44
(samoin), Lehtisalo 1933 FUF 21 24 (samoin; onomat.), Ramstedt 1951 SUSA 55 109 (onomat., vrt. lam kor), SKES 1969
1231 (sm ~ ka; mahd. samaa alkuperää kuin tappaa, tai erillinen deskr. sana kuten ve tƒäputada).

tarakka ’hevosen satulan taakse sidottu laukku t.
taakka (Jusl 1745; vanh. sanak.); kantamus, taakka;
polkupyörän tavarateline (nämä murt. melko yl., ei
VarsSm Verml) / Mantelsack hinter dem
Pferdesattel; (Trag)last; Gepäckträger am Fahrrad’,
(istua) tarakassa ’toisen kyydissä, etup. hevosen
selässä
satulan
takana
t.
polkupyörän
tavaratelineellä’ ~ ka tarakka ’taakka; joukko,
lauma’, tarakas ’toisen takana (hevosen selässä)’
< ven tórok, (mon.) toroká ’satulahihnat, satulan
takana olevat sidontahihnat’.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 97
(sm < ven), Kalima 1952 SlS 170, SKES 1969 1231–32 (ka
mahd. < sm), Plöger 1973 RL 197.

tarha (Agr) ’karjapiha, karja-aitaus (yl.);
(aidattu) peltotilkku t. kasvimaa (eri tahoilla murt.);
kehä (esim. kuun ympärillä; paik. etup. itämurt.) /
Pferch, Viehhof; Gemüsegarten; Hof (z. B. um den
Mond)’, paik. länsimurt. myös ’tunkio, lantakasa’,
yhd. kasvi-, puu-, yrttitarha; lammas-, turkistarha,
eläintarha; lastentarha; lautatarha, halkotarha
’halonhakkuupaikka’, kirkkotarha, tarhakäärme,
johd. tarhata, tarhaaja, tarhuri (puu-, turkistarhuri) ~ ink tarha ’talon tonttimaa; talon luona oleva
pelto tai niitty, puutarha, kasvimaa’ | ka tarha
’karjapiha; navetan yläkerta; piiri, kehä (auringon
ympärillä); maapala’ | ve tarh (g. -an) ’pienehkö
alue, maapala (josta saadaan esim. marjoja t. sieniä)’
| va tara ’aitaus, piha, puutarha’ | vi tara ’tarha,
aitaus; kehä kuun t. auringon ympärillä’ | li tar®a
’aita; aidattu pelto, puutarha; kehä auringon t. kuun
ympärillä’
< baltt, vrt. liett da˜rVzas ’puutarha; kehä kuun ympärillä’, latv d®arzs ’id.; piha, aitaus’.
Thunmann 1772 Untersuch 89 (sm ~ baltt), Ganander 1787
NFL 3 123a (sm ~ vi), Thomsen 1869 GSI 73 (< baltt), Ahlqvist 1871 KO 106, O. Donner 1884 TechmZ 1 264, Thomsen
1890 BFB 166 (sm va vi li < baltt), Setälä 1890–91 ÄH 300 (+
ka; < baltt), Saxén 1895–98 Lånord 226 (sm > nr murt. Sm),
Kalima 1936 BL 165 (+ ve; < baltt), SKES 1969 1232–33 (ims
< baltt; sm > lp, nr murt. Sm).

tariffi (As 1801; kirjak.) ’hinta, taksa / Tarif’
< nr tariff id. (uys tariffa, ns Tarif, ransk tarif) <
ital tariffa id. < arab tacr‰ıf ’tiedonanto; hinnasto’.
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TS 9 1917 1266 (< arab), Hellquist 1939 SEO 1167 (ruots sanasta), Karlsson 1964 AAA 28:2 125–26 (sm < ruots < ital <
arab).

’kuluttaa, syövyttää; ahmia, tuhlata’) ja sm tarjo
(josta tarjota jne.) < germ *tarj5o, vrt. kys zer(e) (f.)
’kestitys, ateria; (elin)kustannukset’.

tarina (JuslP, Gan 1787; melko laajalti et. itämurt.)
’Erzählung, Geschichte; Märchen; Plauderei’,
johd. tarinoida (Gan) ~ ka starina ’tarina, satu, kertomus; puhe, puheleminen’, starinoija ’kertoa,
tarinoida; puhella, jutella’ | ly sta\rin (mon. -ad)
’(sepitetty) tarina, satu’, starinoita ’tarinoida’ | ve
starin (mon. -ad) ’satu, tarina, kertomus, juttu’
< ven stariná ’vanhat ajat, entisajat, vanhat tavat;
(murt.) kertomaruno, bylina; kertomus’. — Sm
sanaa on pidetty myös tarista v:n johd:na, mutta sen
kuuluminen kiistatta ven-peräisten ka ly ve sanojen
yhteyteen on selvästi todennäköisempää. Ks. myös
taru.

Setälä 1890–91 ÄH 194–95 (sm ~ ka ve), Lagercrantz 1939
LpWsch 936 (lpN < sm), SKES 1969 1234 (+ ly; lpN Lu <
sm), Koivulehto 1972 NphM 73 612–18 (sm < germ), Hofstra
1985 OsFiGerm 347, 356, Häkkinen 1987 ES 311.

Rudbeck 1857 Folkdikt 8 (sm < ven stariná), Ahlqvist 1859
Anteckn 106 (+ ve; < ven), Genetz 1870 Suomi 2:8 273 (+ ka;
< ven), Mikkola 1894 SUST 8 164–65 (tuskin < ven; ~ tarista,
taru; ka ve st- ven sanan vaikutusta), Kujola 1944 LyS 399 (ly
< ven), Kalima 1952 SlS 170 (omap.), SKES 1969 1233–34 (?
< ven, vrt. tarista), Plöger 1973 RL 198 (sm ka ly ve < ven),
Hahmo 1994 Grundlexem 280–81 (todennäk. < ven), Anttila
1997 JFiSt 1:2 112 (♦ tarista).

tarista (Eurén 1860) ’jutella, tarinoida (harv. KaakkSm Savo); kinastella (paik. kaakkmurt.) / plaudern,
Geschichten erzählen; sich zanken’, rinn. tarata (:
tarajaa), taratella (PKarj ja ymp.) ’rupatella, jutella’
~ li tar‰ıkVsq ’lörpötellä, rupatella’.
Onomat. sana, vrt. turista. Ks. myös taru.
Thomsen 1890 BFB 228 (sm ? < baltt, vrt. liett ta˜rti ’sanoa,
lausua; uskolla, arvella’; tähän myös tarina), Kalima 1936 BL
165–66 (< baltt), Kettunen 1938 LivW 410 (sm tarina ~ li),
SKES 1969 1233–34 (sm vrt. li; tuskin baltt), Vääri 1976 Fenno-ugr 2 79 (sm ~ vi li; onomat.), Hahmo 1994 Grundlexem
280–81 (tarista mahd. myöhäinen analogiamuoto s:sta tarina,
vrt. pakista: pakina).

tarita (: taritsen; Agr; EPohjanm Kymenl, paik.
VarsSm Karj Ink ESavo), tarjota (As 1667; melko
yl.) ’(an)bieten; bewirten, spendieren’, tarjolla,
tarjona (Agr), johd. tarjoilla, tarjoilija, tarjous,
tarjoutua, tarjokas, tarjotin ~ ink tarita (prs.
taritsen) ’tarjota’ | ka tarita (prs. taritVsen) ’id.;
ehdottaa, kehottaa’ | ly ve tarita (prs. taritVsen)
’tarjota’ | va (Must) tarits(e- id. (sm > lpN dar |jot
(Lu) ’tarjota’)
< germ *tarjan, vrt. kys zern ’tarjota (ruokaa ja
juomaa), kestitä’, verzern ’tarjota, kustantaa jklle
(ruokaa, juomaa)’, mn tæra ’tarjota, kestitä’, isl tæra
’id.; antaa, tuhlata, kuluttaa’ (< kas t5eren

tarjat ’työreen irtopohja’ ks. tärjä.
tarjeta (: tarkenee; Jusl 1745; laajalti murt.) ’nicht
frieren, es warm genug haben’, murt. myös ’pärjätä
(toiselle esim. työssä t. tappelussa; paik. hämmurt.);
joutua koville (paik. savmurt.); tohtia, uskaltaa
(Renv 1826)’, tarjentua, tarkentua (paik. LounSm)
’tarjeta, kestää kylmää’ ~ ink tareta (prs. tarkenen)
’tarjeta’ | ka tareta, tarreta ’rohjeta, uskaltaa; tarjeta,
pysyä lämpimänä; raaskia, hennoa; iljetä, kehdata’ |
va (Tsv) tark(e(n(e)- ’uskaltaa’ | vi murt. targeda,
targeneda ’tarjeta; rohjeta, uskaltaa’. — LpN
dar |jât (Lu In) ’voida; sietää (kuumaa t. kylmää)’ <
sm, lpT t®arkned ’uskaltaa, tohtia’ < ka.
Todennäk. samaa sanuetta kuin tarkea ja tarkka
(ks. tätä).
Budenz 1867 NyK 6 419 (sm ~ vi lp, tVser turkem ’kestää, sietää, kärsiä (esim. kylmää)’), Setälä 1890–91 ÄH 393 (+ ka),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 50 (+ lpT), T. I. Itkonen 1943
KV 22 54 (lpT < ka), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 158 (sm ~
tVser), SKES 1969 1235 (+ va; mahd. ~ tarkea, tarkka; tVser sana
äänt. syistä ei tähän), E. Itkonen 1970 Tarkka 32 (samoin).

tarjota ks. tarita.
tarkka (Agr; yl.) ’genau’, murt. myös ’(kivulle) arka; herkkä, terävä (aisteiltaan); nopea, vikkelä; tiivis;
tärkeä; vaikea’, tarkasti, tarkalleen, tarkkaan, yhd.
tarkkasilmäinen, -näköinen, -korvainen, johd. tarkata, tarkkaavainen, tarkoittaa, tarkkailla, tarkastaa,
tarkistaa, tarkentaa ~ ink tarkka ’tarkka, (aisteiltaan,
älyltään) terävä; säästäväinen’, tarkata ’tähdätä;
osua, sattua; osata paikalle’ | ka tarkka ’tarkka (ase,
ampuja, aisti), täsmällinen; taitava, pystyvä; viisas;
säästäväinen; tarkkuutta vaativa’, tarkata ’tarkata,
huomata’, tarkoittoa ’tarkata (kuuntelemalla, katsomalla); liikkua tarkasti, varovaisesti; tähdätä; tarkoittaa; neuvoa, opastaa tarkaksi’ | ly tark(ku) (mon. tarkad) ’säästäväinen, saita’, tarkkai7ne ’varovainen’ | ve
tark ’älykäs; huolellinen, siisti’ | va tarkka ’tarkka,
viisas’, tarkkauta ’sattua’ | vi tark ’viisas, ymmärtäväinen, järkevä’, targutada ’viisastella, saivarrella,
filosofoida’, tarkus ’viisaus, ymmärrys’ (sm > lpN
dar |ke (In Ko Kld) ’tarkka, terävä-älyinen; säästeliäs;
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hyvä (työntekijä)’ sekä nr murt. Sm tarkka ’tarkka,
täsmällinen; nokkela’).
Samaa sanuetta on ilm. myös tarkea (Eurén
1860; paik. Satak EHäme) ’halukas, kärkäs; tärkeä;
(s.) kiire’ ~ ka tarkie ’tärkeä’; sanan tärkeä takavok.
variantti. Sanan merkityksistä valtaosa voidaan
johtaa merk:stä ’terävä’ ja sen perimmäinen kanta
voisikin olla yhtäläistä (alkuaan deskr.) alkuperää
s. v. terä main. sanojen kanssa. Vrt. myös kärki1.
Ganander 1787 NFL 3 124a (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
59 (+ lp), Anderson 1893 Wandl 236–38 (~ tärkeä;
aiheettomia rinnastuksia etäsukukieliin), Wichmann 1911–12
FUF 11 264 (lp < sm), Rapola Vir 1928 128–33 (sm tarkoittaa
~ va vi; merk:n kehityksestä), Toivonen Vir 1932 53–54 (+ ka
tarkistoa, md tarka ’paikka, sija’), Toivonen 1944 Sanat 178–
80, Rapola 1947 Kieli elää 78, 165–66 (sanojen tarkka ja
tarkoittaa semantiikkaa), Wessman 1954 FmS 15–16 160 (sm
> nr murt.), SKES 1969 1235–36 (+ ka tarkka, ly ve; ~ tärkeä),
*E. Itkonen 1970 Tarkka 27–32 (samoin), Häkkinen 1987 ES
311–13, Koponen 1998 SUST 230 55–56.

tarmo (As 1726; eri tahoilla etup. I- ja PSm)
’voima, energia, sisu / geistige Energie, Tatkraft,
Ausdauer’, rinn. (vanh. sanak.) tarma, tarmu id.,
(etuvok. varianttina) tärmä (Gan 1787; etup. EPohjanm) ’voima, jäntevyys, tarmo’, johd. tarmokas
~ ka tarmo ’voima’ | vi tarm (g. -u) ’tarmo’ (< sm;
samoin lpN dar |bmo ’tarmo’ < sm)
= lpN dar |bme (R Lu) ’tarmo, voima; kyky, keino, tilaisuus (jhk)’ | ? vogI L t5erqn ’nopea, vikkelä’ |
? ostjI E tärqm, P tarqm ’luja, vahva, kestävä;
jäykkä, ponteva (jousi); kova, ankara (pakkanen)’
(sopivat äänt. sm tärmä sanan vastineiksi) | ?? unk
terem ’kasvaa; tulla esiin, ilmestyä’.
VW 1 1874 128 (sm ~ unk ym.), Qvigstad 1881 Beiträge 59
(sm tarma ~ lp darbme), Setälä 1911–12 FUFA 12 35 (sm ~
ostj), Äimä 1919 SUST 45 79 (sm tarmo ~ lp darbme), SKES
1969 1236–37 (sm tarmo ~ ka, sm > vi tarm, lp dar |bmo; sm
tärmä ~ lp ostj), UEW 1988 517–18 (sm ? ~ lp vog ostj), Vaba
1994 LingU 30 243–44 (< baltt), Nikkilä 1998 FFl 21 92 (~
tarassa ’voimissa’, taroa ’vahvistua’).

taro1 (LönnrLis 1886; paik. PSavo) ’asuttu seutu,
viljelys-, rintamaa, kylä / besiedeltes, bebautes Land
(im Gegensatz zur Wildnis, Einöde), Dorf’, yhd. taromaa, sijam. (PSavo KSm ja ymp.) tarossa ’tallessa’, (tulla) taroon ’tarpeeseen; talteen’, johd. taroisa
(Laat- ja PKarj sekä ymp.) ’näkyvillä, ulottuvilla
oleva; riittoisa’, pn. Ylistaro, Alastaro ~ ink
(run.) taro ’jk maa(-alue)’: »paistoit pähkinät
pajussa, vihotti tarolla heinät» | ka (run.) taro id.
»olis moata muuallaki – – taroa takempanaki»

< ven murt. dor ’pelloksi t. niityksi raivattu alue,
raivio, perkiö, kaskimaa; uudisasutus raiviolla’ (samaa sanuetta ovat myös esim. ven dratƒ ’raivata’, derévnja ’kylä; (murt.) peltomaa’). — Sm > lp darro
’norjan kieli (Pi Lu N In); ruotsi, ruotsalainen (E U
Pi Lu); Norja, Ruija, ulkomaa (Ko Kld); Venäjä, venäjän kieli, venäläinen (T)’.
Lindström Suomi 1860 178 (sm pn:ien taro < lp), Karsten 1906
ÖbOrtnamn 84 (< sk *sta∞dw5o ’maihinnousupaikka’), Saxén
1906–08 FUFA 6 45–46 (sk alkuperä ei äänt. syistä tule kyseeseen), Thomsen 1919 SA 1 439 (lp < sm), E. Itkonen Vir 1946
412 (samoin), Valonen 1963 SUST 133 551–52 (? ~ vi tare
’pirtti’), SKES 1969 1237–38 (+ ka run.; lp < sm), *Posti 1973
SUST 150 273–82 (sm (ink ka run.) < ven), Sammallahti 1984
Juuret 145–46 (sm < ven, lp < sm).

taro2 (osin LounSm) ’tyhmä / dumm’, tarkelo, tarkkelo id.
< mahd. sk, vrt. nr dåre, mmr d®are, isl dári ’hullu; tyhmä’.
SKES 1969 1238 (eri sanuetta kuin taroa ’puhua sopimattomia’).

tarpoa (kansanr. 1700-luv., Jusl 1745; yl. paitsi
LounSm Verml) ’kahlata, rämpiä, tallata; hätistää
(tarpoimella) kaloja verkkoon / waten, stiefeln,
trampeln; Fische (mit der Trampe) ins Netz
scheuchen’, johd. tarvoin (PKarj Savo KSm Peräp
Länsip ja ymp.), tarpoin (paik. Kaakk- ja KSm sekä
ymp.), tarvun (osin PäijHäme) ’porkkamainen sauva
(jolla kaloja ajetaan verkkoon)’ ~ ink tarpoa ’sotkea
vettä kalojen ajamiseksi verkkoon’ | ka tarpuo ’id.;
rämpiä’ | ly tarboda ’tarpoa (kaloja verkkoon)’ | ve
tarb5od'a | va tarpoa id. | vi (rannikkomurt., < sm)
tarbuda ’kulkea hiljakseen, maleksia’ (ka > ven
murt. tórbatƒ ’tarpoa kaloja verkkoon’)
= lpN duor |bot (Pi Lu In Ko Kld T) ’ajaa kaloja
verkkoon tai nuottaan tarpoimella tai kiviä paiskoen;
survoa pyykkiä (Lu)’
? < germ *staur-,*staura-, vrt. ns stören ’häiritä’,
mn staurr, nr stör ’seiväs’. Myös baltt alkuperää on
pidetty mahdollisena.
VW 1 1874 133 (sm ~ vi lp), Qvigstad 1881 Beiträge 63 (sm ~
lp), Thomsen 1890 BFB 165–66 (? < baltt), Leskov 1892 ›ZStar
2:4 102 (+ ka; > ven murt.), Kettunen 1922 LVeHA 2 61 (+
ve), Kalima 1936 BL 166 (+ va; ? < baltt), SKES 1969 1239 (+
ly; ? < baltt), Koivulehto 1977 FUF 42 145 (sm lp < germ), T.
Itkonen 1980 CQuiIFU 5:3 233 (ims lp kaiketi < germ),
Hofstra 1985 OsFiGerm 103, LexGermLw 1 1991 XX (germ
st- ~ ims t-), Koponen 1998 SUST 230 55 (vrt. tarmo).

tarra (1959; nyk. yl.) ’Aufkleber’, tarrata (melko
laajalti murt.), tarrautua ’takertua’.
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S. tarra on oppitekoinen takaperoisjohdos yllä
mainittujen verbien pohjalta; nämä puolestaan
kuuluvat selvästi s. v. tarttua main. sanojen
yhteyteen,
vaikkakaan
säännönmukaista
johtosuhdetta sanojen välillä ei voida osoittaa.Vrt.
myös jarru.
tarri ’matala, oksikas puu (paik. KPPohjanm KaakkSm); jäkki, kuiva, sitkeä ruoho, jk korte (Eurén
1860; osin PSatak EPohjanm) / niedriger Baum mit
vielen Ästen; Borstgras, trockenes, steifes Gras,
eine Schachtelhalmart’.
Ositt. selvästi deskr. sana, johon vrt. s. v.
turri main. sanoja; osaltaan kyseessä voi olla laina <
nr starr ’sara’ (jonka vanhemmasta germ muodosta
on peräisin sm sara, ks. tätä).
SKES 1969 1239–40 (sm < nr, osin deskr. alkuperää).

tarttua (Agr; yl.) ’(er)greifen, fassen, packen; hängen-, haften-, steckenbleiben; anstecken (Krankheit)’, johd. tartuttaa, tartunnainen, tartunta, yhd.
tartuntatauti ~ ink tarttua ’tarttua’ | ka tarttuo
’tarttua, juuttua kiinni; ruveta, ryhtyä; puuttua, sekaantua (jhk); tarttua (tauti); tehota; siitä’, tartuttoa
’tarrautua; tartuttaa, kiinnittää (myös ompelemalla,
naulaamalla); mahduttaa, kuormata; tehdä nopeasti,
lujasti’ | ly tarttuda ’tarttua; ryhtyä, ruveta’,
tartuttada ’tartuttaa, kiinnittää’ | ve tartta (prs. tartub) ’takertua; tarttua (»metsännenä», myt. tauti);
ryhtyä, ruveta; istuutua (lintu)’ | va tarttua ’takertua,
tarttua’ | ? vi tarduda ’turtua; jähmettyä, hyytyä’
(voidaan yhdistää tähän olettamalla merkityksen
kehitystä ’muuttua tahmaiseksi’ > ’tarttua kiinni’,
huom. et. tarrata ja tarrautua s. v. tarra) (sm ? >
lpIn tartta∞d ’lähteä vieraan poron perään (emätön
vasa)’)
? = unk tart ’pitää (kiinni; sisällään; pystyssä;
jnak jne.)’. Sana lienee joka tapauksessa deskr. alkuperää, vrt. tyrttyä.
JuslP 373 (sm ~ unk), Gyarmathi 1799 Aff 84, 90 (samoin),
Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), MUSz 1873–81 184 (unk
tart ~ sm tarttua, tarjeta, tarmo), Kettunen 1943 SUST 86 60
(+ ve), Rédei 1963 NyK 65 161 (sm ~ unk rinnastus mahdollinen), SKES 1969 1240 (+ ka ly ? vi), TESz 3 1976 860,
MSzFE 1978 616, UEW 1988 511–12 (sm ? ~ unk), LpIn 3
1989 241 (lpIn ? < sm), EWUng 1995 1487, Koponen 1998
SUST 230 55 (vrt. törttö ’pinttynyt lika’).

taru (1836; melko laajalti murt.) ’satu, tarina, juttu;
perimätieto / Märchen, Geschichte; Mythos,
Legende, Sage’, taroa (paik. PKarj) ’puhua

sopimattomia, kiroilla’ ~ ka taruo ’puhua sekavia,
lörpötellä; puhua sopimattomia’.
Todennäk. samaa onomat. alkuperää kuin tarista,
ks. tätä. Vrt. myös lpLu tuor´p5ot (Pi) ’loukata toista
puheillaan (Lu); puhua taitamattomasti ja
katkonaisesti (Pi)’.
Thomsen 1890 BFB 228 (sm tarista, taru ~ ka taruo; ? <
baltt), Mikkola 1894 SUST 8 165 (taru ~ tarina, tarista,
taroa), Hakulinen 1968 SKRK3 182 (analoginen johd. s:sta
tarina), SKES 1969 1240 (taru ~ tarista).

tarvas ’jk hirvensukuinen eläin t. runoissa hirven
kertosanana (hajat. murt., etup. kansanrun.); (vanh.
kirjak. myös) metsäkauris (Ljungo 1601); elefantti
(VR 1644) / ein elchähnliches Tier bzw. in der
Volksdichtung Parallelwort für Elch; Reh; Elefant’,
haukkumasanana: ’(liian) villi lapsi t. hevonen;
elukka’, tarvo(i): tarvoin sarvi (Flor 1702)
’juomasarvi’, tarvasarvi (Tyrvää) ’sarven muotoinen
arkun hela’, Tarvo (sonnin nimi) ~ vi (vanh. ja
murt.) tarvas ’saksanhirvi (Göseken); ison miehen,
eläimen tms. vertauskuva’, Taro (härän nimi)
< baltt, vrt. liett tayuras ’alkuhärkä (Euroopassa
1600-luvulle asti tavattu villi nautaeläin)’, mpr
tauris ’visentti’, kr tayuros, lat taurus ’sonni, härkä’.
— Samasta ieur sanueesta on mahd. peräisin sm
teuras (ks. tätä) vastineineen; ks. myös torvi.
Schiefner 1848 BP 5 97 (sm vi < ieur), Grewingk 1867 SchrGEG 6 23 (< liett), Thomsen 1890 BFB 228 (sm vi < baltt),
Kalima 1936 BL 166 (samoin), Aalto SbFAW 1963 113 (<
keltt), SKES 1969 1240–41, Joki 1973 SUST 151 188 (<
baltt), Suhonen Vir 1980 200, 204 (samoin), Häkkinen 1996
Esihist 153.

tarve (Agr; yl.) ’Bedarf, Bedürfnis; Notdurft’, rinn.
tarvis (itämurt. ja ymp.), sijam. tarpeen, tarpeeksi,
(käydä) tarpeella, yhd. tarpeenteko, tarvekalu, johd.
tarpeeton, tarpeellinen, tarvita, tarvike ~ ink tarve,
tarvis ’tarve, puute’, tarvita ’tarvita’ | ka tarvis (g.
tarpehen) ’tarve, puute; ulostus’, tarvita (prs. tarvittVsou) ’tarvita’ | ve tarbhei7ne ’tarpeellinen’, tarDbiVz, ta\riVz ’täytyy, pitää, on tarvis’ | va tarviz id. | vi tarve
(g. tarbe) ’tarve’, tarvis ’tarpeen; täytyy, pitää’,
tarvilik ’tarpeellinen’ | li tärb ’kelvollisuus,
käyttökelpoisuus’, tärbq ’olla käyttökelpoinen, olla
kyllin hyvä’, tärbili ’kelvollinen’
< germ (ksk) *Sar‰biz, vrt. mn Sarfr ’hyödyllinen’
sekä lisäksi *Sar‰b5o, vrt. goot Sarba, mn SPorf ’tarve,
puute’, ns (Be)darf, nr tarv id. — Ksk *Sar‰b5o > lpN
dar |bo (U Pi Lu Ko) ’tarve’; In taarbas (U Pi Lu Ko)
’tarve, tarvis (In); tarvike (Ko); tarpeellinen (U Pi
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Lu)’ < ksk *Sar‰biz t. < sm tarvis; lpN d®arbâVsit (E U
Pi Lu In Ko) < sm tarvitse-.
Moller 1756 Beskr 162 (sm ~ ruots), Ihre 1769 Gloss 2 859 (~
germ), Lindahl & Öhrling 1780 LL 458 (sm ~ lp), Ganander
1787 NFL 3 125a (+ vi), Grimm 1848 GeschD 2 1030 (< goot),
Diefenbach 1851 VWGoth 2 697 (vanha germ laina), Thomsen
1869 GSI 151 (+ li; < germ), Qvigstad 1881 Beiträge 110 (sm
lp < sk), Setälä 1890–91 ÄH 312 (+ ka ve; < germ), Karsten
1915 GFL 102 (< kgerm), Grünthal 1941 ImsObj 210 (+ va),
SKES 1969 1241–42, Hofstra 1985 OsFiGerm 284, Häkkinen
1987 ES 313–14.

tasa (Agr): tasan ’gleich(lang, -hoch, -viel usw.),
gleichmäßig; genau’, tasoihin, tasoissa, (jnk)
tasalla, yhd. tasa-arvo (Europ 1853; RWL 1759 tasa
arwiosa), tasajalka(a), tasapaino, tasapaksu,
tasapuolinen, tasaväkinen, tasavalta (Lönnr 1836),
johd. tasainen, tasoittaa, tasata, tasaantua, tasia
(paik. loun- ja hämmurt.) ’jakaa tasan; tasoittaa;
rauhoittaa, tyynnyttää, taltuttaa, lannistaa’, tasanko,
tasanne, taso, tase, tasinko ~ ink tasa ’tasainen’,
tasan ’tasan’, tassain ’tasainen’, tasata ’tasoittaa’,
tassoitella ’tasoitella’ | ka tasa ’samanlainen,
-tasoinen; parillinen’, tasaine ’tasainen; maltillinen,
rauhallinen, tyyni’, tasata ’tasata, tasoittaa’,
tasoittoa ’tasoittaa; korvata; kostaa; jakaa tasan’ | ly
tazalai ’tasalle’, tazata ’kostaa’ | ve tazo ’tasainen’,
tazoitada ’tasoittaa’ | va tazott®a, taz(ett®a ’tasoittaa’, tas(ein5e (Ahlqv) ’tasainen’ | vi tasa (adv.) ’hiljaa, tyynesti; hitaasti; tasan, tasalla; tasoissa’, tasane
’tasainen, sileä; hiljainen, rauhallinen, maltillinen;
hidas’, tasaneda, tasanduda ’tasoittua; hiljentyä,
tyyntyä’ | li taz®a ’sävyisä, leppeä’
? = samJr t®as ’koko, kokonainen; tasan; parillinen, parillisuus’. — Sm > lpN d®ase (In) ’tasan’, N
dassai ’tasalle’, N dassa (In) ’tasalle, tasalla (N); tasan, tasalle, tasaiseksi (In)’.
Ganander 1787 NFL 3 126a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), VW 1 1874 126
(+ li), Qvigstad 1881 Beiträge 60 (+ lp), Pogodin 1904 Severnorussk 6 (+ ka), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 51 (lp < sm),
Lehtisalo 1928 SUST 58 137 (+ samJr), FUV 1955 61–62 (sm
~ samJr), E. Itkonen 1956 UAJ 28 61 (sm-sam rinnastus
epävarma), SKES 1969 1242–43 (+ ly), FUV2 1977 78, Sammallahti 1979 FUF 43 47 (sm ~ sam), Häkkinen 1987 ES 314–
15, UEW 1988 513 (sm ? ~ samJr).

tasku1 (Agr; nyk. yl.) ’Tasche eines Kleidungsstükkes’, murt. ja vanh. (mm. Agr) myös ’kukkaro, laukku’, yhd. taskurapu ’Brachyura’, taskuruoho ’Thlaspi’, taskukoko, taskulamppu, taskumatti, taskuraha,
taskuvaras, housun-, takintasku ~ (sm ? >) ka tasku
’vyölle kiinnitettävä irtotasku; patruunalaukku’ | va

tasku ’tasku’ | vi tasku ’tasku; laukku’ | (vi ? >) li
task (mon. task5ud) ’(naisten) laukku’
< ruots, vrt. mmr vur nr taska, murt. Sm tassko
’tasku; laukku; kukkaro’ (mn taska ’kukkaro’) < as
taske ’tasku; laukku; kukkaro’ (> vi (vanh.) taski
’tasku, pieni kukkaro’), ns Tasche ’tasku; laukku;
kukkaro’; germ sanan alkup. ja suhde sanoihin ransk
tasque ja ital tasca ’tasku; laukku; kukkaro’ on epäselvä (ital > unk táska ’laukku’). — LpN das |ko,
tas |ko (E U Lu In) ’kukkaro, pussi, tasku, (eväs)reppu’ < sk.
Ganander 1787 NFL 3 127 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 223
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 152 (+ li lp; < ksk), Ahlqvist
1871 KO 134 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 127 (lp sm <
sk), Streng 1915 NRL 224 (sm < mmr), Vries 1961 AnEW 583
(sm vi lp < sk), SKES 1969 1243–44 (+ ka (? < sm) va; sm <
ruots), EWD 1989 1784–85 (germ sanasta).

tasku2 ks. kivitasku.
tassi (Lönnr 1880; LounSm Häme Karj ESavo
ja ymp.) ’teevati / Untertasse’
< nr tass ’teevati; kuppi’, kaffetass ’kahvikuppi’
< ns Tasse ’kuppi’, Untertasse ’teevati’ < ital tazza
’juomakulho’ < arab ·t®as ’pieni kulho’, ·tassa ’kulho’
(pers täVst id.).
SKES 1969 1244 (sm < nr), Kluge 1989 EW22 722 (saks sanasta).

tassia (LönnrLis 1886; kaakkmurt. ja ymp.) ’kiskoa,
nykiä / ziehen, zerren’ ~ ink tassia ’vetää, raahata’ |
ka taVsVsie ’vetää, kiskoa; kantaa; kurikoida (pyykkiä)’
| va tassia ’vetää, laahata, raahata’ | vi tassida id.
< ven taVsVcítƒ ’vetää, kiskoa, raahata, retuuttaa; varastaa’. Erillisiä lainoja.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Karvinen 1904 Kaukomieli 4 123 (sm < ven), SKES 1969 1244 (+ ka va vi; < ven),
Nirvi 1971 InkS 576 (ink < ven), Plöger 1977 RLDial 327.

tassu (ei vielä Lönnr; paik. et. ESm) ’käpälä / Tatze’, yhd. etu-, takatassu
< nr tass ’tassu’ < saks tatze id.
Hellquist 1939 SEO 1168 (ruots < saks), SKES 1969 1244
(sm < nr).

tassuttaa (Jusl 1745; melko laajalti murt.) ’hiipiä,
kulkea äänettömästi / lautlos (auf den Zehenspitzen)
gehen’, tassutella id.
< nr tassa ’tassutella, tepsutella’. — Sm sana voi
olla ositt. myös omap. deskr. ainesta (varhaisemman
kirjallisen esiintymisensä ja laajemman levikkinsä
tähden ei kuitenkaan johd. sanasta tassu (ks.
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erikseen), vaikka kielitajussa nämä kaksi
yhdistyvätkin); lainaa on mahd. vain hämmurt. ja
ymp. tassata ’astua’.
Ihre 1769 Gloss 2 861 (sm tassuttaa ~ ruots tass ’käpälä’),
Lindström Suomi 1852 94 (sm tassaan ~ ruots ym.), Wessman
1956–57 FmS 16–17 158 (sm < ruots), SKES 1969 1244–45.

tataari ks. tattari2.
tatar ks. tattari1.
tattari1 (1789; VR 1644 tattarnisut ’hirssi’, Haartman 1765 tattarwehna; Karj Savo, paik. KSm Kymenl) ’viljatatar, Fagopyrum esculentum / Buchweizen’, yhd. tattaripuuro, -ryyni, -suurimo; sama sana
on kirjak. (Lönnr 1860) kasvisuvun nimi tatar (Polygonum) ~ (sm ? >) ka tattari ’tattari’
todennäk. < ruots, vrt. nr murt. tattra ’tattari’,
(Sm) tattargryn ’tattarisuurimo’, saks tat(t)er-, tadderkorn ’tattari’; alkulähde puol tVsek tatarka, ven tatárka ’tattari’ (myös > unk tatárka id.), joka on samaa alkuperää kuin tattari2 ja tataari, alk. siis »tataarien vilja»; nimi viittaa lajin itäiseen, aasialaiseen
alkuperään. — Vi tatar, tater ’tattari’ ainakin ositt. <
saks, ositt. mahd. < ruots, sm t. ven; li (Sal) tatar
luult. < saks t. < vi.
Ganander 1787 NFL 3 128 (sm ~ vi), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6
103 (sm vi unk alk. etnonyymistä tataari), Manninen 1933
SKE 2 32, Kettunen 1938 LivW 411 (li ~ sm vi), Joki Vir 1956
8, Mägiste 1962 ÄRL 44 (sm vi li < ven, vi mahd. < as),
Kiparsky 1965 ZSlPh 32 433 (sm pikemminkin < germ), SKES
1969 1245 (sanan kulkutie Suomeen selvittämättä).

tattari2 (Finno 1615; paik. murt.) ’tataari (Finno
»Turkit, Tattarit, Pacanat»); mustalainen, romani
(Flor 1688); laukkukauppias / Tatare; Zigeuner,
Rom; fliegender Händler’, rinn. (vanh.) tattara
(LPetri 1644), tattarainen (1739 »ne nijn cutzutut
Tattaraiset eli Mustalaiset»)
< ruots, vrt. nr tattare, mmr tatthere ’mustalainen’
< kas tatere ’id.; tataari’ (puol tVsek tatar ’tataari’ <<
turk tatar alk. ’Kiinan pohjoispuolisten seutujen asukas’). — Myöh. yleistynyt muoto on sm tataari
’eräiden turkkilaiskieliä puhuvien kansojen yhteisnimitys, ko. kieliryhmä’, vrt. esim. nr tatar, engl ns
Tatar id.
Hellquist 1939 SEO 1169 (ruots < kas << turk), Joki Vir 1956
8 (sm < ruots), SKES 1969 1245, Vuorela 1979 KpS 460.

tatti (Jusl 1745; kaakkmurt. ja ymp.) ’Boletus /
Röhrling’, yhd. herkku-, voi-, sappitatti ~ (sm ? >)
ka tatti ’tatti’.

Varmaankin alk. sama sana kuin vi tatt ’räkä, lima’: merkityksen muutosta voivat kuvastaa vi
tatikas ’tatti’ (oik.
»limakas»),
venetatt
’lehmäntatti’
(»venäjänräkä»), vrt. myös sm
lehmäntatti (alk. »lehmänräkä»?).
Saareste 1924 LVEM 108 (~ vi tatt ’lima’), Lehtisalo Vir 1929
131 (sanalla samJr:ssa kaksi mahd. vastinetta: ’noita’ ja ’sieni’), SKES 1969 1245–46 (mahd. ~ vi tatt ’lima’).

tattis (laajalti murt. et. lastenk. t. leik.) ’kiitos / danke’, rinn. (osin murteissakin) takkis, tak(ka), takkar
< nr tack ’kiitos’, tackar ’kiitoksia’; sm muodot
osin tästä muodostettuja slangijohdannaisia.
Karsten 1944 FmS 10 626 (sm < ruots), SKES 1969 1207
(s. v. takka5).

tauko1 (JuslP, Gan 1787; Peräp Länsip, paik. VarsSm Satak KPPohjanm) ’paksu köysi; nuotan t. veneen vetoköysi / Tau; Zugseil an Zugnetz od. Boot’
< ksk *taug5o-, vrt. mn taug ’säie; köysi, nuora’,
nn taug ’köysi’ (samaa sanuetta on nr tåg id., josta
ks. touvi). — Tästä sk lähteestä myös > lpN murt.
daw |go (Lu) ’nuora (N); nuotanvetoköysi’.
Ganander 1787 NFL 3 128 (sm < ruots, josta myös touvi),
Lindström 1859 KeltGerm 145 (sm < germ, vrt. mn ruots),
Thomsen 1869 GSI 152 (sm lp < germ), Lagercrantz 1939 LpWsch 913 (lp < sk), Karsten 1944 FmS 10 535 (sm < ksk), Valonen 1946 Satakunta 13 182–84, SKES 1969 1246, Hofstra
1985 OsFiGerm 324.

tauko2 ks. tauota.
taula (Schr 1637; yl.), rinn. takla (paik. Laat- ja PKarj Ink) ’tulusaine (koivun käävästä); (harv.) kääpä
/ Zunder(schwamm)’, yhd. taulakääpä ~ ink ka takla
’taula, tulusaine’ | ly tagl((e) (mon. taglad) id. | ve
tagl (g. -an) ’id.; känsä; liikavarvas’ | va tagla ’taula’
| vi tael (g. taela) ’taula; koivun kääpä’ | li daC ggql,
daC glqz id.
= lpN duow |le (E U Pi Lu In Ko Kld) ’taula (jota
käytetään lääkeaineena)’
< baltt, vrt. latv dagla, daglis, deglis ’taula’
(v:stä degt, liett dègti ’palaa’).
Ganander 1787 NFL 3 128a (sm ~ ka vi kr), Gyarmathi 1799
Aff 88 (+ lp; myös unk tapló id.), Diefenbach 1851 VWGoth 2
665 (sm vi ~ latv), Ahlqvist 1856 WotGr 154 (+ va), Yrjö-Koskinen 1866 Liv 402 (+ li), Europaeus 1870 Suomi 2:8 37 (~
baltt), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 225 (sm vi li lp < latv),
Thomsen 1890 BFB 165 (sm ka vi li < latv; lp < sm; unk ei
tähän), Kalima 1936 BL 167 (+ ve; < baltt), Tunkelo 1946
VeKÄH 89 (+ ly), SKES 1969 1246 (ims < baltt; ksm > lp),
Suhonen Vir 1980 193.
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taulu (Agr; melko yl.) ’Tafel, Zielscheibe,
Ziffernblatt; Gemälde’, murt. (laajalti länsimurt.)
myös ’naama, kasvot’, yhd. kellotaulu, liitu-,
rihvelitaulu, naamataulu, sukutaulu, johd. taulukko
< ruots, vrt. mmr tafla ’taulu, puu- t. kivilevy
(jossa kuvia t. kirjoitusta); luettelo’, nr tavla ’taulu’
< kas tafele (ns Tafel) id. (< ital tavola, ransk table
’lauta; pöytä; taulu(kko), luettelo’, lat tabula id.). —
LpLu tab´l5o (E R) ’(rihveli)taulu; pelilauta’ < sk;
lpN murt. tawlu (Lu (murt.), In) ’(kuva)taulu’ < sm.
Renvall 1810–11 Orth 21, 63 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
69 (sm < germ), Streng 1915 NRL 225 (< mmr < kas < lat),
Lagercrantz 1939 LpWsch 913 (lp < sm), SKES 1969 1247
(sm < ruots), Kluge 1989 EW22 718.

tauota (Hemm 1616; et. Häme ESavo ja ymp.,
Verml) ’lakata, herjetä; lopettaa / aufhören, stocken;
beenden’, tauottaa ’lopettaa, seisauttaa’, tauko ’pysähdys, paussi (mus. A. O. Väisänen 1915)’, yhd. lepotauko, lounastauko, tupakkatauko, tähän mahd.
myös taukea (PäijHäme, osin PHäme) ’säyseä;
hidas, hiljainen (käynti); raukea (ilma)’ ~ ink
tauvveta (prs. taukij®a, impf. taukeis) ’kuolla (et.
eläin)’ | va taug(eta ’kuolla, nääntyä’
= lpN duow |got (Pi) ’ehtyä (maidontulo; Pi); tulla
vieroitetuksi (imevä poronvasa); (apuv:nä) hävetä,
pelätä (tehdä jtak; N)’ | ? votj syrj dugd{in{i ’lakata,
herjetä, lopettaa; pysähtyä, seisahtua’.
Munkácsi 1881 NyK 16 466 (sm ~ vi votj syrj), Wiklund 1896
SUST 10 132 (+ lp), Wichmann 1901 WotjChr 51 (sm ? ~
votj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 159 (sm ~ votj syrj), Hakulinen 1968 SKRK3 231 (tähän myös taukea), SKES 1969 1247
(+ va; ~ lp ? votj ? syrj), Rédei 1973 ALH 23 422 (rinnastus
perm kieliin epätodennäk.), Nirvi 1975 CTIFU 302 (+ ink),
Sammallahti 1988 UrLang 554 (sm-perm), T. Itkonen 1997
FUF 54 245 (sm ~ va lp).

tauro, tauru ks. takra.
tausta (Jusl 1745), taus (Gan 1787 korvantauset, g.
tausten; laajalti murt.) ’Hintergrund’, merk.
(paik. murt.) myös ’varat, säästö’, takusta (melko
laajalti länsimurt.), tauste (paik. länsimurt.)
’takaosa’, johd. taustaa (PKarj PSavo Kain, paik.
KPPohjanm) ’luoda matalaksi ja tasoittaa eläinten
alle t. navetan t. tallin taakse kasaantunut
lantatunkio’ ~ ink taus, korvan taukset | ka tavus
’tausta; omaisuus’, tavusta ’tausta’, tavustuo ’kertyä,
karttua’ | ve tagus ’kantapää’ | va taguz ’taus’
= lp duoªºgaVs (In Ko Kld) ’varat, omaisuus’. Johd.
sanasta taka-, ks. tätä.
SKES 1969 1203–05 (s. v. taka1).

tauti (Agr; yl.) ’Krankheit’, yhd. keuhko-, mieli-,
vatsatauti, kuolemantauti; tautivuode, johd. tautinen
~ ink ka va tauti ’tauti’ | vi taud (g. taudi)
’kulkutauti, epidemia; paha tauti, rutto’
< germ (ksk) *dau∞di, vrt. mn dau“i, mr
dödhe ’kuolema; tappava kulkutauti’, nn daude,
nr död ’kuolema’. — LpN daw |dâ (U Pi Lu In)
’tauti’ < sm.
Stiernhielm 1649 Käsik 225 (tauti vrt. ruots död), Ganander
1787 NFL 3 129 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 631 (+
lp; ~ germ), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Lindström 1859
KeltGerm 67 (sm < germ), Thomsen 1869 GSI 152 (samoin),
Setälä 1890–91 ÄH 134 (+ ka; < germ), Karsten 1915 GFL
128, Posti 1953–54 FUF 31 53, SKES 1969 1248, Hofstra
1985 OsFiGerm 298, Koivulehto Vir 1996 325, 327–28.

tautta ks. takia.
tavara (Agr; yl.) ’bewegliches Eigentum,
Hausrat, (Pl.) Sachen; Ware’, yhd. kauppa-,
matka-, ruokatavara, tavaratalo ~ ink tavv®ara
’tavara’ | ka tavara ’(kauppa)tavara; (osto)kangas;
vaatetavara;
naisen sukupuolielimet’ | ly tavar
(mon. -od) ’tavara’ | ve tavar (mon. -ad) | va tavara
id. | vi murt. tavar ’omaisuus, tavara’
< ven továr ’tavara, kauppatavara; (vanh.) omaisuus’ < turk (esim. keskiturk tavar ’omaisuus,
tavara; vero’). — Sm > nr murt. Sm tavara ’tavara,
roina, rojut’ sekä lpN davver (E U Lu In Ko) ’tavara,
omaisuus, aarre’ (sen sijaan lpKld tavar (T) ’tavara’
< ven).
Europaeus 1782 Käsik 3 (sm < ven), Porthan 1786 OS 4 136
(lp < sm), Porthan 1801 OS 4 322 (sm < ven), Ahlqvist 1856
WotGr 155 (+ va; < ven), Ahlqvist 1871 KO 167 (voi olla
myös < baltt), Mikkola 1894 SUST 8 169 (+ ka ve; < ven <
turk), Saxén 1895–98 Lånord 227 (+ vi; sm t. ven > nr murt.
Sm), Mikkola 1938 SUST 75 79, Kalima 1952 SlS 170 (+ ly; <
ven < turk), Wessman 1954 FmS 15–16 160 (nr murt. Sm <
sm), SKES 1969 1248, Räsänen 1969 EW 451–52, Plöger
1973 RL 200, Häkkinen 1987 ES 316.

tavata1 (Agr; et. itämurt.) ’kohdata; osua; saada
kiinni, tavoittaa / (sich) treffen, (sich) begegnen; antreffen, finden’, johd. tavoittaa, tavoitella, tapailla,
tapaus vanh. kiel. myös ’vertaus, arvoitus’; ks. erikseen tapahtua; takaperoisjohd:na tähän kuulunee
myös tapa (LönnrLis 1886; Karkku) ’avaimen lehdessä oleva pykälä ja sitä vastaava (= siihen osuva)
nystyrä lukossa’ ~ ink tavata ’saada kiinni, tavata;
yllättää; ylettyä; riittää; sattua, osua; yrittää, pyrkiä,
tavoitella’, tavvoitt®a ’tavoitella, tähdätä’ | ka tavata
’tavata, kohdata, tavoittaa, ylettyä; osua; tarttua;
yllättää’,
tavoittoa
’ottaa kiinni, tavoittaa,
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pyydystää; tavoitella, yrittää, pyrkiä; riittää; yllättää’
| ly tabada ’tavata; tavoittaa’, taboitelda ’tavoitella’,
taboittada ’tavoittaa, ottaa kiinni; yllättää’ | ve
tabata ’tavoittaa, ottaa kiinni, tarttua’, taboitƒüuda
’tavoitella, ottaa kiinni’ | va tavata (prs. tap®ab) ’tavata, tavoittaa; ylettyä’ | vi tabada ’saavuttaa, saada
kiinni; osua, sattua’, taba ’(riippu)lukko, salpa’ | li
taC bbq ’arvata, ratkaista arvoitus’, tab®a ’riippulukko’
joko ? < germ *da‰ban-, vrt. goot ga-daban ’tapahtua’, ga-dof ’sopiva, sovelias’, ags ge-dafen
’sopiva’, as deftig ’kunnollinen, oiva’
tai ? = votj tupàn{i ’sopia’ | syrj top(edn{i ’puristaa,
yhdistää, liittää’ | unk tapad ’tarttua kiinni’, tapaszt
’koskettaa; liittää’, jolloin kyseessä voisi olla alk.
äänt. motivoitu sana (vrt. muita äänt. läheisiä, (alk.)
’tarttumista’ merkitseviä sanoja s. v. tahtoa, takistua,
tarttua sekä tappaa, taputtaa, joiden alkumerk.
mahd. ’koskettaa’).
Ganander 1787 NFL 3 120a (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
94 (sm ~ unk), Budenz 1867 NyK 6 412 (+ li), Aminoff 1871
Suomi 2:9 247 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 164 (alk. eri sana
kuin balttilaisperäinen tapa), Wichmann 1907–09 FUF 7 51
(sm ~ ? lp doppit ’tarttua’, votj syrj unk), Neuhaus 1908
Sprachlehre 158 (~ goot), Setälä Vir 1935 60 (+ ka), Kettunen
1951 KV 31 130 (kantasana tapa ’lukko’), SKES 1969 1228
(s. v. tapa2; vrt. vi li), 1248–49 (+ ly va), *Koivulehto Vir 1974
111–19 (< germ; tähän myös tapa ’tottumus’), Lehtinen 1979
SUST 169 250, EEW 1982–83 3031–32 (tähän myös tapa
’lukon osa’), Hofstra 1985 OsFiGerm 89, 194, Häkkinen 1987
ES 316–17.

tavata2 (Martti n. 1580 stauata; melko yl.) ’lukea
tavuittain, kirjain kirjaimelta / buchstabieren’, johd.
tavaaminen, tavu (Lönnr 1847), tavuttaa, tavutus
< ruots, vrt. vur stafva, nr stava ’tavata, lukea tavaamalla’, mn stafa ’tavata’.
Renvall 1810–11 Orth 63 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 225
(< mmr), SKES 1969 1249–50, Häkkinen 1987 ES 316.

tavi1 (Schr 1637 tarvi (!); I-, K- ja PSm) ’sorsalintu
Anas crecca / Krickente’, yhd. tavisorsa (Jusl 1745
tawi suorsa), rinn. tapi, tapisuorsa (EPohjanm) id. ~
ink tavikkain ’pieni sorsalintu, tavi’ | ka tavi | ly tavi,
tavisorz, -sotk id. | ve tavi ’tavi’, davitVs id.
Kettunen 1922 LVeHA 1 1 (sm ~ ve), Turunen 1949 KalSk 293
(+ ka), Ruoppila 1967 KalKansank 52 (+ ly), SKES 1969 1250.

tavi2 (Gan 1787; VarsSm PSatak Häme ja ymp.)
’(toisesta päästä paksumpi) seiväs, nuija,
(pilppu-) maila / Stab (mit einem dickeren u. einem
dünneren Ende), Keule, Schläger’
< nr stav ’seiväs’ (mr staver, ns Stab id.).

Ganander 1787 NFL 3 129a (sm < ruots), SKES 1969 1250 (<
nr).

tavu ks. tavata2.
te (Agr; yl.), murt. tei, tet, työ persoonapronomini
’ihr (2. Pers. Pl.); Sie’, johd. teititellä, teikäläinen ~
ink tüJo | ka työ | ly tüö | ve tö, te | va tüJo, (Kukk) tJü | vi
teie, te | li teg, t5eg ’te’
= lpN d‰ı, dij (Pi Lu In Ko Kld T), E dijj´eh, U
dijja ’te (mon.)’ | md ti7n | tVserL tä, I te | votj ti | syrj
ti, permj tij(e | unk ti || samT t5en | slk te | Km VsiC | Kb
se | M tend'a, tende id.
Sanan vartalossa esiintyy epäsäänn. vaihtelua
eikä sen vokaalin alkup. laatua ole voitu tarkasti
määrittää; huomaa lisäksi lp doai ’te kaksi’, joka
vokaalinsa puolesta on selvästi eri alkuperää kuin
mon. pron. dij. Osassa ural kieliä (vog ostj) 2.
persoonien pronominin alkukonsonanttina on n- (sen
sijaan t-aines tavataan eräissä ostj verbien mon. 2.
persoonan persoonapäätteissä). Ks. myös sinä, me.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Welin 1736 NKäsik
280 (sm ~ unk), Porthan 1771 OS 5 135 (sm ~ lp unk), Gyarmathi 1799 Aff 283 (+ ka md tVser votj syrj samM), Sjögren
1832 GS 1 472 (+ ve), 565 (+ va), MUSz 1873–81 192 (myös
vog ostj nin), O. Donner 1879 Verwandtschaft 101 (+ li), Halász 1893 NyK 23 267 (+ samJn T slk Km), Ojansuu 1922 Pron
62 (+ ink), Collinder 1940 Jukag 71, FUV 1955 62 (sm lp md
tVser votj syrj unk samJn T slk Km), 146 (~ mong), SKES 1969
1250 (+ ly), TESz 3 1976 916, Honti 1976 NyK 78 88 (+ ostj;
v.-suffiksi samaa alkuperää kuin pron:t), FUV2 1977 79, 156,
MSzFE 1978 632, Janhunen 1981 SUSA 77:9 50 (sm-perm ~
sam), Häkkinen 1987 ES 317, UEW 1988 539–40 (myös ostj
v.-suffiksi; vrt. jukag), EWUng 1995 1517.

teatteri (1770 theatrin g.; etup. kirjak.) ’Theater’
< nr teater, vanh. theater ’teatteri’ < ns Theater,
ransk théâtre id. < lat theatrum ’näyttämörakennus’
< kr théatron ’id.; katselupaikka’, jonka pohjana
v. theãsthai ’katsoa’.
TS 9 1917 1315 (sm << kr), Hellquist 1939 SEO 1171 (ruots
sanasta), SKES 1969 1250 (sm < ruots << lat < kr), Koukkunen 1990 Atomi 573.

tee (As 1747 the; yleisk.) ’Tee’, yhd. teepensas, teelehti, teekannu, -leipä, -lusikka, -pussi, -vati; aamu-,
iltatee, hopea-, jäätee
< nr te (ns Thee, Tee, ransk thé, engl tea) id. lähinnä < holl thee, jonka alkulähde eteläkiinan t5e
’tee’; saman sanan pohjoisesta (kirjakielen)
muodosta Vc®a on peräisin ven Vcaj ’tee’, ks. saiju.
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Hellquist 1939 SEO 1170 (ruots sanasta), Doerfer 1967 TürkMongEl 39–43, SKES 1969 1250 (sm < ruots << kiina), OxfEt
1985 906, EWD 1989 1793, Kluge 1989 EW22 724.

teeri (Jusl 1745; LounSm PHäme Pohjanm Kain Peräp) ’kanalintu Tetrao tetrix / Birkhuhn’, murremuotoja tetri (Karj Ink ESavo), terri (Häme Kymenl),
teyri (Laat- ja PKarj, osin Savo), töyri (PSavo
Verml, osin KSm), teiri (Schr 1637; osin KaakkSm
Peräp Länsip) ~ ink tedri | ka tetri | ly tedri | ve tƒed\r |
va tedre, tedri | vi teder (g. tedre) | li teCddqrz (mon.
teCddqrd), teCdrqz (mon. teCdrqd) ’teeri’
? < baltt, vrt. liett tetirvà, latv teteris. — Voi olla
myös omap. onomat. sana; samantapaisia on useissa
sgr kielissä (votj tur, syrj tar ’teeri’ sekä tVserL kqdqr,
ostjP k3otqr id., joihin vrt. lisäksi vi kudres id., kudrutada, li kuCddqrtq ’kujertaa’). — LpV murt. tedr(a)
’teeri’ < ka.
Porthan 1801 OS 4 322 (sm ka < ven ~ kr lat), Lehrberg 1816
Untersuch 118 (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 2 333 (+ votj;
~ baltt jne.), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 107 (+ ve), Europaeus 1868 Suomi 2:7 146 (+ lp tVser
syrj ostj), Thomsen 1869 GSI 21 (+ li), Thomsen 1890 BFB
231–32 (ims tVser < baltt t. sl; lp < sm; votj syrj muuta alkuperää), Toivonen 1927 FUF 18 188 (tVser ~ vi kudres, ostj k3otqr),
Wichmann Vir 1928 99–102 (sm ~ votj syrj; onomat.), Kalima
1936 BL 167 (ei < baltt, vaan ~ votj syrj), Kettunen 1940
SmMurt 3 41 (+ ink), Tunkelo 1946 VeKÄH 90 (+ ly), SKES
1969 1251 (onomat. ~ ? votj ? syrj), Larsson 1981 Lw 37
(alkuperä epäselvä), UEW 1988 794 (sm ? ~ votj syrj).

tehdas (Gan 1787, nykymerk. Helenius 1838) ’tuotantolaitos / Fabrik’, vanh. ja murt. ’lehmän parsi,
pilttuu (PKarj Savo, paik. PHäme LaatKarj KSm);
kasvitarhan t. perunamaan multapenkki (osin PSatak
PHäme); soutajan jalkatila veneessä (paik. Peräp
Länsip); työpaikka, työmaa (Gan tehta(h)at mon.; eri
tahoilla murt.)’ (sanan nykymerk:een lienee
vaikuttanut äänt. läheisyys v:iin tehdä, jonka johd.
on myös teollisuus (s. v. teko); myös kansanom.
merk. ’työ-, tekopaikka’ voi olla tämän analogian
aiheuttama) ~ kaP tehaVs ’veneen kaarten väli (josta
vesi viskataan pois)’ | ly tehtaz (mon. tehtahad) id. |
? vi teht (g. tehe) ’teko; telakka’ (ellei kuulu v:n
tehdä yhteyteen; vi tehas ’teollisuuslaitos’ < sm) | ?
li tiCedqz (mon. tiCedqd) ’(jalan)jälki; jalka
(pituusmittana)’
? < kgerm *stixtiz (vrt. mn stétt (f.) ’jalanjälki;
astin; arvo, sääty’) t. *stixta- (? *stixtaz-, vrt. nn
murt. stett ’tikapuun puola, porras’); merk:n puolesta
rinnastus
on
selitettävissä
hyvin
löyhästi
’seisomiseen’ liittyvän merkityksen kautta. —
Uusimman selityksen mukaan sekä tehdas että vi
teht ovat vanhoja ieur lainoja, joiden originaalit ovat

johdoksia s. v. tehdä mainitusta tämän verbin
originaaliksi oletetusta ieur juuresta. Samaa
alkuperää (ehkä omap. johdos vi sanan vartalosta
tehte-) on tämän selityksen mukaan myös tehto
’teho’, ks. teho.
Kalima Vir 1928 106–07 (sm ~ ka ly; ~ unk tat ’veneen poikkipuu’), Setälä 1928 SUST 58 454–70 (+ vi teht, li; < germ
*stehtaz), Kettunen Vir 1929 23–25 (li sana voi olla myös ~ sm
tähti), Rapola Vir 1941 300–07 (sanan vaiheista sm kirjakielessä), E. Itkonen 1966 Kieli 249 (merk. ’tekopaikka’ verbin
tehdä vaikutusta), SKES 1969 1251–52 (sm ka ly ? vi ? li <
germ *stehtaz), Niskanen & Hofstra 1971 UAJ 43 47 (? <
germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 24, 87, Häkkinen 1987 ES
317–18, Koivulehto 1995 Ginkgo 13 126 (< ieur t. esibaltt t.
esigerm), Koivulehto Vir 1998 427.

tehdä (Agr; yl.) ’tun, machen’, johd. teko (ks. erikseen), tehtävä, tekeytyä, teettää, teeskellä,
teeskennellä, teennellä ’teeskennellä, tekeytyä’,
teennäinen, tekaista, tekele, teelmä, (olla) tekeillä ~
ink tehhä ’tehdä; kylvää, viljellä; niittää jne.’ | ka
tehä ’tehdä, valmistaa; paritella (mies)’ | ly tehtä
’paritella (mies)’, tegind ’parittelu’ | ve tƒehta ’tehdä,
valmistaa; muokata (nahkaa)’, tegetada ’teettää;
kuohita; paritella (mies)’ | va tehä ’tehdä’ | vi teha
’tehdä, valmistaa, suorittaa, toimia’, tegevus
’toiminta’ | li tiCedq ’tehdä, valmistaa’
= lp dâkkât ’tehdä, valmistaa (yl.); paritella
(mies; N In Ko)’ | mdE tƒejems, M tƒijqms ’tehdä,
valmistaa; panna jhk; ajettua’ | vogE täj-, I ti-, tig-,
täj-, L t‰ı-, tüjaj-, P tij- ’kutoa’ | ostjI E t#ej-, P t¥ıj’kutoa (verkkoa, kangasta), punoa (vyötä)’ | unk te-:
teszik (inf. tenni) ’panna jhk’
? < ieur *dheh1-, vrt. m-int dá-dh®ati, liett
dIìeti ’panna, asettaa’, saks tun ’tehdä’.
Moller 1756 Beskr 163 (sm ~ vi germ kr lat), Lindahl & Öhrling 1780 LL 455 (+ lpR), Gyarmathi 1799 Aff 25 (+ unk),
Diefenbach 1851 VWGoth 2 623 (+ md; ~ m-int jne.), Sjögren
1853 IRJaSMat 1 149 (+ ka), Lönnrot 1854 Enare 255 (+ lpN
In), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
107 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 176 (+ mdM), Budenz 1867
NyK 6 415 (+ li), MUSz 1873–81 215–16, Setälä 1926 SuS 1
122 (mahd. sgr-ieur alkusukulaisuus, vrt. ieur *dh5ek-), Turunen
1946 SUST 89 146 (+ ly), FUV 1955 119, Sköld 1960 KZ 76
33–37 (< ieur *dheH-e), SKES 1969 1252–53, Joki 1973 SUST
151 327, TESz 3 1976 909, FUV2 1977 132, MSzFE 1978
629, Rédei 1986 SbÖAW 468 47 (sgr < esiarj *dh5e- tai (ieur)
*dheh1- t. *dhek-), Häkkinen 1987 ES 318, Koivulehto 1988 Laryngale 287 (sgr < ieur *dheh1-), UEW 1988 519, Sammallahti
1988 UrLang 550 (sm ~ lp md unk), Rédei 1991 NyK 92 83–
84 (+ vog ostj), EWUng 1995 1512, Koivulehto Vir 1998 427.

teho (Renv 1826) ’voima, vaikutus / Kraft, Leistung,
Wirkung, Effekt, Effektivität, Intensität’, johd.
tehota (Vhael 1714; etup. itämurt. Pohjanm), rinn.
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tehottaa (Gan 1787) ’tepsiä’, tehokas, tehostaa,
tehoton; rinn. tehto (paik. savmurt., johd. tehtoisa
’tehokas, voimakas’ JuslP, Gan), tehko (vain Lönnr
1880; johd. tehwoisa jo 1704) ~ ink tehhoisa ’tehokas, vaikuttava’, tehh5oja ’tehota’ | ka tehto ’teho,
vaikutus; hyöty, tuotto; sato’, tehtosa ’tehokas,
vaikuttava; tuottava; runsas; innokas’, tehokas,
tehtokas id., P tehota ’tehota’ | vi tõhus (g. -a), murt.
tõhtus ’tehokas, vaikuttava, tepsivä’, tõhutu
’tehoton’.
Jos sanan alkuperäisin asu on tehto (ja teho heikkoasteisen vartalon yleistymä), sana voi olla tavalla
tai toisella samaa alkuperää kuin tehdas, ks. tätä. —
Ainakin variantti tehko voinee liittyä myös viE v:iin
tehk(ä)- ’ähkiä, haukkoa henkeä’, tehähtä- ’ähkäistä,
ähähtää’, eikä muidenkaan varianttien onomat.deskr. alkuperä liene kokonaan poissuljettu; vrt.
tohkeissa(an).
Ahrens 1843 GrEhstn 129 (sm tehtoisa, teho ~ vi), SKES 1969
1253–54 (+ ka), Häkkinen 1987 ES 318, Koivulehto 1995
Ginkgo 13 126 (< ieur, vrt. tehdas), Koponen 1998 SUST 230
73 (vrt. vi tõhutada ’yllyttää, pakottaa’ ja tohutada ’huutaa,
yllyttää’), 177, Nikkilä 1998 FFL 21 85

teikari (Gan 1787; paik. murt.) ’hienostelija, keikari; viikari / Snob, Geck; Schlingel’, teikata (Eurén
1860) ’sipsuttaa; keikailla’, teikaroida ’id.; hoippua,
vaappua; toikkaroida’.
Varmaankin sanan keikari sivumuoto; mahd. vaikutusta s. v. teiskata main. sanoista. Hn:nä Teikari
voi olla alk. ammattinimike (ruots stekare ’paistaja,
kokki’).
Ganander 1787 NFL 3 138a (< ruots steikare ’(hovissa) pääkokki, hovimarsalkka tms.’), Karsten 1944 FmS 10 538 (talonnimi Teikari < ruots), Nissilä Vir 1952 61 (hn. Teikari < ruots),
SKES 1969 1255 (myös sm teikari < ruots).

teikata (paik. hämmurt. KSm) ’pelata nappipeliä; arpoa heittojärjestys t. pelivuoro / eine Art Flohhüpfen
spielen; vor einem Ballspiel durch Losen die Seitenwahl o. ä. durchführen’, teikka, teikki (paik. Häme KSm) ’nappipeli; nappi- t. pilppupelin merkkitikku’
< ruots, vrt. nr teka ’kilpailla; pelata nappipeliä;
arpoa heittovuoro’, murt. Sm t5ekan-käpp
’nappipelin merkkitikku’. — Samaa alkuperää voi
olla myös teikki
(Satak
PEHäme,
paik.
EPohjanm), teikka (paik. Uus KaakkHäme) ’(esim.
maanmittauksessa käytetty) merkkitikku; seiväs,
keppi’, vaikka siihen voi olla sulautuneena muitakin
germ originaaleja, vrt. nr tecken, murt.
t5ekn
’merkki’ t. germ *staik5o- ’teräväpäinen seiväs,

keppi’, jonka jatkaja on nr stek ’paisti’ (alk. kepin
kärjessä kypsennetty lihapala); vrt. tikku.
Karsten 1944 FmS 10 522–23 (sm teikki ’merkkitikku, -seiväs’
< germ *taikna-), SKES 1969 1255–56 (sm teikka ’pilppupeli’
ja teikki, teikka ’merkkitikku’ eri alkuperää).

teilata (Martti n. 1580 steilata; laajalti et.
länsimurt.) ’mestata;
mestauksen
yhteydessä
kiinnittää ruumis paalun päässä olevaan pyörään;
(kuv.) murjoa, tyrmätä / hinrichten; rädern;
vernichtend besiegen, kritisieren, abweisen usw.’,
teili (Martti steili) ’kidutus- ja mestauslaite: paalun
ja sen päässä vaakasuorassa olevan pyörän
yhdistelmä’
< mmr stæghla (nr stegla) ’mestata teilaamalla’,
mmr stæghl (nr stegel) ’paalu, johon kuolemaantuomittujen ruumiit ripustettiin mestauksen jälkeen;
teiliratas (pyörä, jota käyttäen mestaus suoritettiin
ruhjomalla)’ (mn stegla, nt stejle ’teilata’, johd:ia
germ sanasta *staghl (mn stagle ’teili’, nn stagle
’paalu, seiväs’)).
Renvall 1826 SSK 2 226 (sm teili < ruots), Streng 1915 NRL
225–26 (sm < mmr), SKES 1969 1256 (samoin).

teini (Agr; eri tahoilla murt.) ’rahankeruussa
kiertävä koululainen t. ylioppilas (keskiajalla; vanh.
ja murt.); oppikoulun yläluokkalainen / (im
Mittelalter) fahrender und bettelnder Scholar,
Vagant; Oberschüler (Obertertianer, Sekundaner,
Primaner)’,
yhd.
teini-ikäinen, teinikunta,
teinipoika, -tyttö
< mmr diækne (nr djäkne) ’vaeltava teini;
diakoni; apupappi; diakonin tehtäviä hoitava
opiskelija’ (kas diaken, ags d‰ıacon, engl deacon
jne.) < lat diaconus ’diakoni, kirkonpalvelija’ < kr
diákonos ’palvelija’ (samasta lähteestä tiakka sekä
myöhemmin diakoni, ks. näitä). — Sm sanan nykyinen merkitys ’teini-ikäinen, 13–19-vuotias’ on
lainattu lähinnä engl sanasta teen(-ager), jossa teenon lukusanojen thirteen ’13’, fourteen ’14’ jne.
loppuosa (samaa alkuperää kuin ten ’10’).
Renvall 1826 SSK 2 226 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 226
(< mmr < lat < kr), Streng-Renkonen 1938 Siiv 226, T. Itkonen
Vir 1957 444 (nykymerk:ssä mukailee engl sanaa teenager),
SKES 1975 1275, Pulkkinen 1984 LokSp 169.

teippi (uud.) ’(kostuttamatta tarttuva, muovinen) liimanauha / Klebstreifen’, teipata
< (mahd. nr tejp ’teippi’, tejpa ’teipata’ sanojen
välityksellä <) engl (adhesive) tape ’nauha’.

257
Sadeniemi Vir 1963 410 (sm < engl), Pulkkinen 1984 LokSp
169 (sm teipata < ruots < engl), Koukkunen 1990 Atomi 575.

teiskata (Renv 1826; KaakkHäme Kymenl ja ymp.)
’kulkea edestakaisin; temmeltää, peuhata; meluta /
hin und her spazieren; sich tummeln, lärmen’,
teiskua (Gan 1787) id. ~ ka teiskoa ’telmiä,
temmeltää’.
Deskr. sana (mahd. kontam.), vrt. telmiä, temmeltää (s. v. temmata), meiskata.
SKES 1975 1257 (sm ~ ka).

teko (Agr; yl.) ’Tun, Tat, Werk’, yhd. tekopaikka, palkka, tekopyhä, tekosyy; tekohampaat, tekonahka,
-turkis; heinänteko, johd. tekonen, tekoinen (: keino-,
keskentekoinen), teollinen, teollisuus (1847), teos
(taideteos) ~ ink teko ’työnteko’ | ka teko ’parittelu;
(P) poron korvamerkin leikkaus’, tevos ’leivonnainen’ | ve tƒego ’(heinän)teko; työ; (nahan) muokkaus’
| va (Tsv) teko ’päivätyö’ | vi tegu ’teko, työ’ | li tieCg
(mon. tieCg5ud) ’kasvot’
= lpN dâkko (Pi Lu In) ’teko’. Johd. v:stä tehdä,
ks. tätä.
Castrén Suomi 1844 27 (sm ~ lp), VW 1 1874 114 (+ vi li),
SKES 1969 1252–53 (s. v. tehdä; + ka ve va), Häkkinen 1987
ES 320. Lisää kirjallisuutta s. v. tehdä.

teksti (Agr; kirjak.) ’kirjoitus / Text’, vanh. kiel.
myös täksti (kirj. täxti) id., tekstata
< mmr täxter (nr text) ’teksti’, texta ’tekstata’ <<
lat textus ’kirjoitus, teksti (yhteen liitetyt sanat);
(alk.) kudonnainen’ v:stä texere ’kutoa, punoa, liittää
yhteen’. Ks. myös tekstiili.
Renvall 1810–11 Orth 21 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 226
(< mmr vur mn << lat), Hellquist 1939 SEO 1177 (ruots sanasta), SKES 1975 1258 (sm < mmr << lat), Koukkunen 1990
Atomi 577.

tekstiili ’kangas, kudonnainen / Textil’
< nr textil < ns Textil id. < lat textilis ’kudonnainen’ v:stä texere ’kutoa jne.’ (ks. teksti).
TS 9 1917 1347 (sm << lat), Hellquist 1939 SEO 1177 (ruots
sanasta).

tela (Flor 1702 »Ei syöpä jääpä(ä) catzo, ottawa telapuuta») ’alusta (veneen, halkopinon tms. liikuttelua
t. säilytystä varten), aluspuu (ISm, paik. Häme Pohjanm PSm); pyörivä tukki (jyrässä, mankelissa; ei
murt.); palamatta jäänyt, mustunut puu kaskessa
(Jusl 1745; Häme KSm ESavo ja ymp.) / Rundholz
als Unterlage (eines Holzstapels usw.) od. als Rolle

beim Transport (eines Bootes über Land o. ä.); Walze; nicht verbrannter, angekohlter Baumstamm auf
der Schwende’, mon. telat ’rakennus-, säilytystelineet’: talviteloilla ’talvisäilössä’, poikkiteloin, yhd.
telaketju,
telapuu,
johd. telakka ’alusten
maihinnostopaikka; laivanrakentamo’, telakoida,
telakoitua, teline (vaikutusta s. v. tellinki main.
sanoista), yhd. rakennusteline, telinevoimistelu ~ ink
tela ’tela, poikkipuu veneen alla’ | ka tela ’(veneen)
tela; aluspuu; pitkospuu’ | ly ve tƒela id. | vi (rantamurt., mahd. < sm) tela ’pyörivä tela (veneen alla)’
< germ *Sela-, vrt. mn Sel, mr Siæl ’(kankaan)
pohja’, nn murt. tel ’alusta, pohja’; laajaa ieur
sanuetta, johon kuuluu sekä maankamaraa ja pohjaa
että rakennettuja alustoja merkitseviä sanoja, mm.
lat tellus ’maa’, mpr talus ’lattia’ ja (johd.) liett tìltas
’silta’ (sanueesta sm:een lainattuja ovat myös talas,
talo, teljo ja silta, ks. näitä). — LpN dælle (Lu)
’tela(puu); alkeellinen silta’ < sk t. sm; lpKo teäll3a
(Kld) ’tela (maalle t. taivalpaikassa vedettävän
veneen alla)’ varmaankin < ka; lpN murt. diello (E U
Lu Ko Kld T) ’alusta; tarjotin; pöytäliina’ < ksk
*Sel5o-.
Qvigstad 1881 Beiträge 64 (sm ~ lp dælle), Saxén 1895–98
Lånord 227 (sm > nr murt.), Setälä 1912–13 FUF 13 335–36 (+
ka vi; < germ *Sela-), T. I. Itkonen 1932 AASF B 27 64 (sm t.
lp > ven murt.), Karsten 1944 FmS 10 539 (sm ka vi < ksk),
SKES 1975 1258–60 (+ ly ve; < germ t. ksk; lp osin < sk, osin
sm-ka), Hofstra 1985 OsFiGerm 70.

televisio (1928 televisioni) ’Fernsehen, Fernsehgerät’
< engl television id., jonka osat ovat tele- ’kauko’
< kr t5µele- ’kaukana’ ja vision ’näkeminen, näky, näkemys’ < lat visio ’näkeminen, näky’ (v:stä videre
’nähdä’).
ITS 13 1937 817 (< kr ja lat), Pulkkinen 1984 LokSp 170 (sm
< engl), Koukkunen 1990 Atomi 578–79.

teli (Gan 1787; Pohjanm PSm, KaakkSm:n rannikko
ja saaret) ’jäälautta, -lohkare, (jäinen) kimpale
(maata, savea tms.) / Eisscholle, -block, (vereistes)
Stück (Erde, Lehm o. ä.)’ (sm > ink teli ’jäälautta,
jäälohkare’, kaP jeäteli ’jäälautta, -lohkare’, vi
koillmurt. teli id.)
< sk, vrt. mn Seli ’routa’, nn murt. tele ’jäätynyt
maankamara; metsätön, paljas tunturiseutu, ylätasanko’ (yhd. telemark id. (mark ’maa’), josta
kansainväliseen käyttöön hiihtotermi telemark
’eräs hiihto-, käännös- t. mäenlaskutapa’). Sk sana
on samaa sanuetta kuin s. v. tela main. germ *Sela
’pohja’.
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Thomsen 1869 GSI 155 (lpN (Friis) dælle ’kova lumi’ < sk),
Rapola Vir 1927 64–65 (sm < sk, samoin lp ja vi tell), SKES
1975 1261–62 (sm lp < sk; ka vi murt. < sm).

teline ks. tela.
teljetä ks. telki.
teljo (SAchrenius 1758; KarjKann Laat- ja PKarj
Kain PPohjanm Länsip, osin Satak ESavo
KPohjanm Peräp) ’soutuveneen istuinlauta t.
-penkki, tuhto / Ruderbank, Ducht’, yhd. istuin-,
peräteljo; jalka-, pohjateljo ’veneen perän
(irrotettava) pohjalaudoitus’ ~ ka teljo ’veneen
istuinlauta, tuhto; veneen pohjalaudoitus’ | ly teDlDlu |
ve teDl ’istuinlauta, tuhto’
< (k)germ *Selj5on, vrt. mn Silja ’veneen pohjan
irtolaudoitukseen kuuluva lauta’, nn tilje ’id., lattialankku’, nr tilja ’lattialauta, -palkki’; johd. kgerm sanasta *Sela, josta ks. tela. — Sm > lpN murt. dæl |jo
’soutupenkki’; lpN dil |lja (U Pi Lu In Ko Kld) ’veneen pohjalaudoitus (U Pi Lu N In); soutupenkki (In
Ko Kld)’ < mn.
Lindström 1859 KeltGerm 44 (sm ~ germ), Thomsen 1869 GSI
152 (sm lp < sk), Ahlqvist 1871 KO 155 (samoin), Karsten
1902–03 FUF 2 195 (< germ), Setälä 1906 SUSA 23:1 7–8 (+
ka ve; < germ), Kalima 1915 OLR 224–25 (+ ly; ims > ven),
Pokorny 1959 IEW 1061, Sköld 1961 Kriterien 173, SKES
1975 1262–63, Hofstra 1985 OsFiGerm 70.

telki ’(oven) salpa, pönkkä (Agr; PSatak PEHäme ja
ymp.); kärryn akseli (Ink) / (Tür)riegel, Sperre; Wagenachse’, johd. teljetä (Finno n. 1580; et. Satak Häme EPohjanm ja ymp.) ’sulkea’ ~ ink telki | va teltVsi
’akseli’ | vi telg (g. telje), murt. tõlg (g. tõle) ’id.;
(murt.) linkku, säppi; soljen paljin’
? < germ *telg5o, vrt. mn tjalga ’oksa; käsivarsi’,
ags telga ’oksa; seiväs, riuku, tanko’, kys zelch, zelge ’keppi’. Ks. myös tölkki2.
Ahlqvist 1856 WotGr 155 (va ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 100
(sm ~ vi), Collinder 1932 Urgerm 1 162 (telkiä ~ telkkiä ~ teljetä), SKES 1975 1263–64 (sm ~ va vi; sm:ssa ekspressiivistyneitä variantteja telkki, tölkkä jne.), *Nikkilä 1987 SFU 23 241
(+ ink; sm telki < germ *telg5o; sm telkki, tölkkä < germ *stelka-, vrt. mn stilk, nr stjälk ’varsi’).

telkkä (Jusl 1745; etup. I- ja PSm) ’sorsalintu Bucephala clangula / Schellente’
< sk, vrt. mn stelkr ’viklo’, nn stelk ’punajalkaviklo’.
Qvigstad 1881 Beiträge 126 (sm, lp Vcælkes < sk), Suolahti (Palander) Vir 1905 98–99 (sm < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 457
(sm ? < sk), Karsten 1915 GFL 161 (samoin), SKES 1975 1264

(sm mahd. < sk), Hofstra 1985 OsFiGerm 324 (? < sk), Nikkilä
1987 SFU 23 243 (< sk).

tellinki (us. mon. tellingit; laajalti murt.)
’(rakennus)teline / (Bau)gerüst’, rinn. tällinki
(VarsSm EPohjanm Länsip, paik. KPPohjanm) id.
< nr ställning ’teline, jalusta; asema, asento, tila’
(v:stä ställa ’asettaa’, ks. tällätä).
Wessman Vir 1909 37 (sm < ruots), SKES 1975 1264.

tellit (LönnrLis 1886; KaakkSm ja ymp.) ’kangaspuut / Webstuhl’
< nr ställ ’teline, alusta; (murt.) kangaspuut’ <
kas stelle ’teline, alusta; kangaspuut’ (vi tellid ’kangaspuut’ < as); samasta ruots sanasta myös > sm telli
(paik. murt.) ’teline, lava, alusta’. Ks. myös tellinki.
Ojansuu 1916 SKTT 189 (sm < vi < ruots), Mägiste 1933 EKirj 27 375 (sm ? < vi), SKES 1975 1264 (sm < nr murt. < kas;
vi < as).

tellätä ks. tällätä.
telmiä (Eurén 1860; laajalti itämurt., paik. Pohjanm
Häme) ’mellastaa / toben, lärmen’, rinn. telmätä
(JuslP), telmää, telmata (Gan 1787) id., tölmiä
(Lönnr 1880; melko laajalti länsimurt.) ’tuuppia;
(paik. myös) telmiä’ ~ ink tölmiä, tölmätä ’telmiä’ |
ka telmiä, telmeä ’telmiä, mellastaa; raataa, ponnistella’.
Deskr. sanoja, joihin on voinut osin vaikuttaa
esim. temmeltää ’telmiä’ (ks. temmata). — LpIn
tælma∞d ’telmiä’ < sm.
SKES 1975 1265 (sm ~ ka; deskr.; sm > lpIn).

teloittaa ’surmata, mestata (Hemm 1605); kadottaa,
hävittää (osin LounSm) / töten, hinrichten;
verlieren’, teloa (Hemm; PSatak PHäme ja ymp.)
’loukata (itsensä)’, telata ’id. (EPohjanm LSatak
PHäme ja ymp.); surmata, tappaa (kansanr. ja vanh.
kirjak.; osin PKarj Savo)’.
Johd:ia sanasta tela, jolla on jossakin vaiheessa
ollut merk. ’teline, (mestaus)lava’; merk:n puolesta
vrt. teilata.
Setälä 1912–13 FUF 13 335 (eri sanuetta kuin tela), SKES
1975 1260–61 (s. v. telata1; kuuluvat tela sanueeseen).

telso (Gan 1787; Satak PHäme EKPohjanm ja ymp.)
’kourukirves; kourutaltta / Hohldechsel; Hohleisen’,
rinn. telsu (EPohjanm ja ymp.) id., telsoa,
telsota (GPCalamnius 1744) ’veistää kourukirveellä
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t. tylsällä kirveellä; veistää huonosti t.
huolimattomasti’
? < ven teslá, tesló ’kourukirves’. — Sanalla on
sm murteissa lukuisia variantteja: talso (Gan)
’koverruskirves, kourutaltta; huono kirves’, tesso
(Gan; osin Päij- ja PHäme), tasso (Jusl 1745), tassi
(yhd. haapatassi; KaakkSm), taskoin (osin KSm ja
ymp., Verml), tesseli (paik. PSavo) id., ja näiden
lähteenä voivat osin olla myös germ sanat nr täxla
’kourukirves’, nn teksla, mn Sexla, kas dessele, kys
deksala, deksa id. — Vrt. myös kalso ja tylsä, joilla
on voinut olla sanaan deskriptiivistävä vaikutus.
Lindström 1859 KeltGerm 143 (sm ~ ven mys), Ruoppila Vir
1951 327 (sm lähinnä < ruots), Kalima 1952 SlS 170 (mahd. <
ven), SKES 1975 1265 (ainakin ositt. < ven, mutta mahd. myös
germ vaikutusta), O. Korhonen 1982 Båttermer 92–94, 99
(tähän myös talsia, lpLu täl´sat ’kahlata, polskuttaa’).

telta (: tellan; Agr; ESatak, paik. VarsSm PSatak
Häme) ’morsiusparin ylle vihittäessä levitettävä
vaate, morsiuskatos / Baldachin, der während der
Trauung über dem Brautpaar gehalten wird’, tella
(Gan 1787; paik. LounSm EPohjanm), teltta (paik.
VarsSm PHäme) id.
< ksk *tel∞da, vrt. mn tjald ’seinävaate, teltta’, mr
tiäld, tiäll ’verho, peite; maja, teltta’, nr tjäll ’maja,
(vanh.) teltta’. — Sk taholta myös > vi tõld ’kuomuvaunu’ sekä lpN diel |de (Lu) ’(nahkainen) ahkion
jalkapeitto’.
Ahrens 1843 GrEhstn 129 (sm telta, vi tõld < ruots tält ’teltta’),
Lönnrot 1858 Hiisi 575 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 152 (sm
vi lp < germ (sk) *tel∞da-), Hellquist 1939 SEO 1196, Vilkuna
1956 KV 36 179, SKES 1975 1265–66.

teltta (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’kankainen tilapäismaja / Zelt’, rinn. teltti (asiak. 1700 »teltejä ja
baraquia»; paik. murt.), tältti (1729 tälti), yhd. telttakangas, johd. telttailla
< nr tält ’teltta’ < kas telt (ns Zelt) id., joka on
samaa alkuperää kuin s. v. telta main. sk *tel∞da.
Thomsen 1869 GSI 152 (sm teltti, vi telt < ruots), Vilkuna
1956 KV 36 179 (keskiaikainen laina as > ruots > sm), SKES
1975 1266 (s. v. telta; sm < nr < as; lp tiel |ta ’(esim. sotilas-)
teltta’ < sm, vi telt < as).

temmata (Agr; laajalti murt.) ’vetäistä, kiskaista
/ (weg-, mit-, an sich) reißen’, tempaus, tempaista,
tempoa, tempoilla; temmeltää ’reuhtoa, riehua,
telmiä’ ~ ink temmata, tempoja ’vetää’ | ka temmata
’vetäistä, kiskaista’, tempuo ’kiskoa, vetää’ | ly ve
tƒembaita | va t(emmata ’temmata’ | vi tõmmata (prs.
tõmban) ’vetää, kiskoa, temmata’, tõmbuda

’vetäytyä’, tõmme ’veto, tempaus’, tõmmelda (prs.
tõmblen) ’kiskoa, tempoa’ | li t(embq ’temmata,
kiskoa, nykäistä, vetää’, t(em(b)lq ’tempoilla;
nahistella’ (sm > lpN dæm |bot (In Ko) ’tempoilla,
harata vastaan (poro)’)
< baltt, vrt. liett teµmpti ’vetää, venyttää, venyttämällä jännittää’, latv tiept ’ojentaa; pitää tiukasti
kiinni; olla itsepintainen’. — Baltt alkuperän pitkään
jatkunut epäily johtunee alkuaan ims sanalle
esitetystä mahd. unk vastineesta tép ’repiä’, joka ei
kuitenkaan äänt. syistä tule kyseeseen.
Ahlqvist 1856 WotGr 156 (sm ~ va), Fábián 1856 MNyszet 1
301 (+ unk), Wiedemann 1856 MélR 3 179 (+ vi), Budenz
1867 NyK 6 414 (+ li; ~ unk), MUSz 1873–81 207 (~ unk),
VW 1 1874 148 (samoin), Genetz 1877 KL 13 (+ ka), Thomsen 1890 BFB 231 (ims ? < baltt; vrt. sgr), Weske 1890 SFKO
167 (< baltt t. ven), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 52 (sm ~
lpKo), Kalima 1936 BL 168 (sm ka va vi li ? < baltt), Virtaranta Vir 1955 57 (+ ink), Pokorny 1959 IEW 1064–65 (ieur
*temp- ’venyttää, vetää’, ei sm), Sabaliauskas 1963 LKK 6 127
(ims < baltt), SKES 1975 1266–67 (+ ly ve; sm > lp; baltt alkuperä epätodennäk.), TESz 3 1976 891 (unk tép mahd. sgr alkuperää), Lehtinen 1979 SUST 169 250 (? < baltt), EWUng 1995
1504 (unk tép tuskin sgr alkuperää).

temperamentti (1770 temperamentisä, 1763 temperament; kirjak.) ’luonteen laatu; tulinen luonne /
Temperament’, temperamenttinen
< ruots temperament ’luonteen laatu’ << lat temperamentum ’oikea suhde, kohtuullisuus; tasasuhtainen sekoitus’ v:stä temperare ’sekoittaa’ (johd. samasta v.-vartalosta temp- kuin lat templum ks. temppeli).
TS 9 1917 1369 (sm < lat), Koukkunen 1990 Atomi 579–80.

temppeli (Agr templi; kirjak.) ’pyhäkkö / Tempel’
< ruots tempel (mmr tämpel, vur tämplet) < kas
tempel << lat templum ’auguurinsauvalla erotettu aukea alue ennusmerkkien tarkkailua varten; pyhitetty
paikka; temppeli, pyhäkkö’ (alkuaan ’erotettu’ t.
’mitattu’; samasta ’vetämistä, jännittämistä’
merkitsevästä sanajuuresta kuin s. v. temmata main.
baltt sanat).
Renvall 1826 SSK 2 227 (vierassana), Streng 1915 NRL 226–
27 (< vur mmr << lat), SKES 1975 1267.

temppu (HAchrenius 1700-luvun lopulla, Gan
1787; laajalti murt.) ’taidonnäyte; konsti, metku;
kuje; taika / Kunststück;
Kunstgriff;
Posse;
Zaubertrick’, paik. murt. myös ’odottamaton este,
vaikeus’, johd. temppuilla, yhd. taikatemppu ~ ink
temppu ’temppu, konsti’ | ka temppu ’odottamaton
tapaus, vaikeus; (paik., mahd. < sm) kolttonen,
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taikakonsti’ | vi temp (g. tembu) ’temppu, ilve,
konsti, kuje, metku; oikku’ | li temp ’temppu, kuje’.
Voi kuulua epäsäänn. johdoksena s. v. temmata main. sanojen yhteyteen. — Sm > lpN murt.
dæm |po ’temppu’ ja nr murt. Sm tempor ’temput,
konstit, kujeet’ (? > nn murt. harv. tempor ’noitakeinot’).
VW 1 1874 148 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 413 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 917 (lp < sm), Wessman 1954 FmS 15–
16 161 (sm ? < nr murt., johon vrt. nn), SKES 1975 1267–68
(+ ka ositt. < sm; sm > lp ja ilm. myös > nr murt. tempor).

temuta (Gan 1787; melko laajalti murt.) ’telmiä,
peuhata, mekastaa; riehua; rehkiä / sich tummeln,
lärmen, toben; schuften’, temistää ’tömistää,
mekastaa’, tementää ’ärhennellä’.
Deskr. sanoja, vrt. telmiä, temmeltää (s. v. temmata) ja tömistä.
SKES 1975 1497 (samaa sanuetta kuin tömistä).

tenava (JuslLis, Lönnr 1880; laajalti murt.) ’vekara,
lapsi / Racker, Kind’.
Sanaa on arveltu metat. variantiksi sanasta
tevana ’hirvilehmä’ (ks. tätä; paik. sm itämurt.
PPohjanm tevana myös ’tenava, vekara’ ja kaP
tevana ’reipas ihminen t. eläin’, mutta tämä voi
puolestaan olla päinvastaista vaikutusta); oletus
tuskin pitää paikkansa. Yhtä epävarma on oletus
sanan germ alkuperästä (vrt. isl Siónn ’palvelija,
renki’, jonka mahdollisena — tosin ehkä
virheellisenä — kgerm muotona on esitetty *Sewana-).
Forsman Valvoja 1891 7 (mahd. = tevana, mutta metat. muodon merk. saanut vaikutteita sanasta tenä), Karsten 1944 FmS
10 540 (< germ), SKES 1975 1281 (sama sana kuin tevana
’hirvi’), Hahmo 1994 Grundlexem 138–39 (eri alkuperää kuin
tevana ’hirvi’, mahd. < germ).

tenho (Renv 1826; paik. I- ja PSm) ’taika(voima);
voima, vaikutus, lumous / Zauber(kraft); Kraft, Wirkung, Faszination’, tenhota (Jusl 1745 ’uhata noitua’) ’tehota, vaikuttaa (taikavoimallaan)’, tenhoava,
tenhoisa, tenhottaa ’torua; loitsia’, tenhotella
’taikoa; kirota, noitua; uhkailla’ ~ ka (loits.) tehno
’tenho’ | va (Ahlqv) t(en®an (prs.) ’kiitän’ | vi tänada,
murt. tenada, tehnädä ’kiittää’, tänu ’kiitos’ | li
tieC nnq (prs. tien5ub) ’kiittää’, tien®andqks ’kiitos’.
Sanaa on arveltu germ lainaksi (germ *Senhw5o-,
vrt. goot Seihv5o ’ukkonen’; sana olisi oletuksen mukaan lainattu ims:ssa jumaluuden nimeksi); oletus
lienee aiheeton.

Ahlqvist 1856 WotGr 156 (va ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 335–
36 (sm ~ ka vi li), Karsten 1914 SkrSLS 115 134 (< germ),
Karsten 1915 GFL 14–19, Ruoppila Vir 1934 221–22 (sm ~ ka
vi), SKES 1975 1268 (sm ~ ka va vi li), Hofstra 1985 OsFiGerm 70 (? < germ).

tenka (Schr 1637 denga; paik. KaakkSm PKarj
Kain ja ymp.) ’(venäläinen) kolikko / (russische)
Münze’, murt. ja vanh. myös ’vero(luku) (Renv
1826); maa-alan mitta (1/32 t. 1/16 vanhaa manttaalia;
Gan 1787; PKarj)’, tenki (paik. kaakkmurt. ja ymp.)
’raha’ ~ ink tenka ’raha’ | ka tƒenka | ly d'eng((e) | ve
d'eng, d'eng | va (Ahlqv) denga id. | vi teng (g. -a)
’kopeekka, lantti, raha’
< ven de7ngá ’raha, kupariraha; puoli kopeekkaa’
< turk, esim. tVsag tänkä, tängä ’raha’ (< pers tanka
id.); ven sanassa mahd. myös toisen pers sanan d®ang
vaikutusta.
Ganander 1787 NFL 3 140a (sm vi < ven), Lehrberg 1816 Untersuch 118 (samoin), Ahlqvist 1859 Anteckn 81 (ve < ven),
Mikkola 1894 SUST 8 111 (+ ka va < ven), Kujola 1944 LyS
29 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 171 (sm ka ve va vi < ven),
Vasmer 1953 REW 1 339 (ven sanasta), Doerfer 1965 TürkMongEl 587–92 (turk sanasta), Nirvi 1971 InkS 581 (ink <
ven), Plöger 1973 RL 202, SKES 1975 1268–69 (ims < ven).

tenkkapoo (eri tahoilla et. LSm) ’pulma / Problem’
< nr tänka på (något) ’ajatella, miettiä,
tuumia jtak’, lainattu lähinnä konneksiosta (ge)
något att tänka på ’(antaa) ajattelemista,
tuumimista’.
SKES 1975 1269 (sm < nr).

teno (Lönnr 1880; paik. Peräp Ruija) ’iso joki / großer Fluß, Strom’
< lpN dædno ’iso joki, pääjoki’.
O. Donner 1879 Verwandtschaft 16 (sm ~ lp), Paulaharju 1928
RuijanSuom 553 (sm < lp), SKES 1975 1269 (sm < lp).

tenori (1669 tenorist nom.) ’korkea miesääni / Tenor’, yhd. sankaritenori, tenorirooli, tenorisaksofoni
<< ital tenore (mus.) ’tenori, tenoriääni’,
johd. v:stä tenere ’pitää, kannattaa’; tenoriääni on
keskiajan moniäänisessä
musiikissa
pää-ääni,
joka kuljettaa, »kannattaa» melodiaa.
TS 9 1917 1382 (sm << ital), Renkonen 1954 Avainsanoja 55.

tensikka ’renki (Gan 1787); sotilaspalvelija (Lönnr
1880; paik. KaakkSm); lapsi, vekara (JuslP; paik.
Satak EPohjanm) / Knecht; Offiziersbursche;
Bengel, Gör, Kind’, rinn. tentsikka (paik. Karj)
’käskyläinen,
apulainen’
~
ka
tƒenVsiekkä
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’sotilaspalvelija; virkamies; vallaton lapsi’ | ly
d'enVstVsik ’upseerin sotilaspalvelija’ | ve d'enVstVsik
’palvelija; päiväläinen’ | vi tentsik ’sotilaspalvelija’
< ven de7nVsVcík ’sotilaspalvelija; (murt.)
päiväpalkkalainen’ (johd. sanasta de7n ’päivä’). Erill.
lainoja.
Ganander 1787 NFL 3 141 (sm < ven), Renvall 1826 SSK 2
228 (samoin), Mikkola 1894 SUST 8 111 (sm vi < ven), Kujola
1944 LyS 29 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 171, Plöger 1973 RL
202, SKES 1975 1269–70 (+ ka ve; < ven).

tentti (yleisk.) ’kuulustelu, koe / Examen, Prüfung’,
tenttiä ’kuulustella; suorittaa kuulustelu t. tutkinto’,
tentata ’kuulustella’
< ruots tentamen (ark. myös tenta) ’kuulustelu,
tentti’, tentera (rinn. ark. tenta) ’suorittaa kuulustelu;
kuulustella’ << (k)lat tentamen ’kuulustelu,
tutkinto’, lat temptamentum ’koe; kiusaus’ v:stä
temptare ’koskettaa; käydä kimppuun; koettaa,
yrittää; koetella, saattaa kiusaukseen’.
W. Streng 1911 Sivistyssanoja 8 (sm << lat), Hellquist 1939
SEO 1174 (ruots < lat), SKES 1975 1270 (sm < ruots < lat),
Koukkunen 1990 Atomi 583.

tenttu (melko laajalti murt.), tenu ’denaturoitu sprii,
korvikealkoholi / vergällter Alkohol, Schnapsersatz’.
Lyhentymä sanasta denaturoitu (alkoholi), v:stä
denaturoida ’tehdä kelpaamattomaksi (esim. nauttimiseen)’ < ruots denaturera id. << lat (vrt. lat de’pois’ ja natura ’luontoperäinen laatu, olemus, luonto’).
Wessman 1956–57 FmS 17–18 158, SKES 1975 1270.

tenä (JuslP, Renv 1826; yl.) ’vastustus; vaikeus / Widerstand; Schwierigkeit’, tena (paik. LounSm
KaakkHäme ja ymp.) ’vastus, este’, tenätä ’tehdä
tenä, vastustella; kieltää, kiistää’, teniä (PSm)
’vastustella, vikuroida’ (> lpN murt. d5enit
’hangoitella vastaan; luopua jstak’), tenikko, tenimys
(PSm) ’vikuroiva hevonen’; tähän mahd. myös
tenkkä (paik. murt.), tenkkeli (Flor 1702) ’vastus,
vaikeus’, tenkätä ’vastustella’ ~ ka tenautuo ’tehdä
tenä’, teniytyö ’äksyillä, vikuroida; kieltäytyä
lähtemästä liikkeelle’, tenes ’riidanhaluinen ihminen’ | ? vi (Wied) tenida ’sitoa kiinni’.
Mahd. alk. deskr. sanoja, joille läheisiä ovat vi
tänitada ’moittia; voivotella’, murt. tännida, (Wied)
tänidä ’raahata’.
SKES 1975 1270 (sm ~ ka ? vi), EEW 1982–83 3129, 3455.

teollisuus ks. teko.

teos ks. teko.
tepastella (LPetri 1644; laajalti murt.) ’kävellä, astella kevyesti / trippeln’, tepastaa, teppailla (Gan
1787; paik. häm- ja savmurt. sekä ymp.), tepata
(Lönnr 1880; PHäme ja ymp., paik. itämurt.) ’id.;
tallata, polkea paikallaan’ ~ ka tepassella (? < sm),
tepottoa ’astella vikkelästi, tepastella’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu myös tepsuttaa
’astella,
tepastella’;
vrt.
tipsuttaa,
sipsuttaa, hipsuttaa, taputtaa.
SKES 1975 1270–71 (s. v. tepata; sm ~ ka; deskr.).

tepponen (Eurén 1860; laajalti murt.) ’kepponen,
kolttonen / (lustiger, übler) Streich’, et. konneksiossa
tehdä tepposet.
Varmaankin kontam. sanoista temppu t. tekonen
+ kepponen, ehkä alkusoinnunkin (vrt. tehdä) vaikutuksesta syntynyt.
SKES 1975 1271 (kontam.).

tepsiä (JuslP, Gan 1787; laajalti murt.) ’tehota, vaikuttaa; riittää (murt.); kelvata / wirken; reichen; taugen’ ~ kaP tepsie ’tepsiä, tehota’ (? < sm).
Alkuperä epäselvä.
SKES 1975 1271 (sm ~ ka; deskr.?).

tepsuttaa ks. tepastella.
terassi (kirj.) ’penger tm. porrasmainen tasanne puutarhassa, rakennuksen edustalla tms., kattotasanne; rinnepenger / Terrasse’, yhd. kattoterassi,
terassitalo
< nr terrass < ransk terrasse id. (josta esim.
myös ns Terrasse id.), johd. lat sanasta terra ’maa’.
TS 9 1917 1407 (sm < ransk < lat), Hellquist 1939 SEO 1175
(nr < ransk), Renkonen 1954 Avainsanoja 164.

tere (Eurén 1860; savmurt. LaatKarj Pohjanm PSm)
’vahvike- t. koristeliuska saappaan t. vaatteen saumassa / Nahtband’, teräs ’id. (kaakkmurt., laajalti
länsimurt.); lujikepiena oven t. ikkunan pielessä
(osin Satak)’ ~ ink teräs ’kengän sauman
vahvikenauha’ | ka teräs ’saumaan vahvikkeeksi
ommeltu kapea nahkasuikale, tere’ | ve tƒeraz id. | va
(Must) tere ’sauman vahvike’ | vi teras id.
Johd:ia s:sta terä (ks. tätä); myös sm terä sanan
vastineilla vi tera ja lpE dierie, deäraa on merk.
’sauman tere’.
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SKES 1975 1278–79 (s. v. terä; sm ~ ka ve va vi lp).

terhakka (yl. et. itämurt.) ’reipas, virkeä /
tüchtig, munter, rege’, terhennellä (Gan 1787
terentelen; etup. itämurt.) ’rehennellä, mahtailla,
ärhennellä,
uhkailla’, terhentää ’id.; yrittää;
tyrkyttää’, terhistäytyä (paik. PKarj) ’ryhdistäytyä,
toipua; kimpaantua’ ~ ka terhakka, -o ’reipas, riuska,
topakka; rehvakas, kopea’, terhie id., terhenteä
’uhkailla, ärhennellä’, terhennelläkseh ’rehennellä,
mahtailla; intoilla’.
Mahd. s. v. terve tai (varsinkin) terä main. sanojen vaikutuksesta syntynyt sanue, johon vrt. myös rehennellä (s. v. rehevä), ärhennellä (ks. äreä). Vrt. teristellä (paik. itämurt.) ’esiintyä uhkaavasti,
ärhennellä’ sekä lisäksi teriä (paik. Karj) ’pitää
kiinni; pysyä seisaallaan (pikkulapsi)’ (vrt.
jalkaterä).
SKES 1975 1272 (sm ~ ka), 1273 (teriä ’vetää, kiskoa; pysyä
seisaallaan’ < ven dratƒ ’repiä, kiskoa’), Koponen 1998 SUST
230 53, Nikkilä 1998 FFL 21 82.

terhen (Gan 1787; vanh. run., murt. vain muutamia
hajat.) ’utu, usva, ohut pilvi / Dunst, feine Wolke’,
terhetä, terhentyä ’seestyä, hälvetä’, terhentää
’tarjota (tuulen)suojaa; hämärtää (näköä)’ ~ ka (run.)
terhen ’utu, usva, sumu’ | vi murt. terendada
’häämöttää’, terendus ’kangastus’.
Kuuluvat ilmeisesti sanan terni johd:iin
metateesin terneh > terhen (huom. myös vanh.
sanak. terneet (Gan) ’pilvenhattarat’, terneh-pilvi
(Renv 1826) ’ohut pilvi’) kautta; muotoon on voinut
lisäksi vaikuttaa sana liemen ’ohut villa’, joka on
sanan liemi johdos; näissä kahdessa sanueessa
(jälkimmäiseen kuuluu myös lientyä ’pilvistyä’) on
sama semantt. motivaatio, jonka alkulähteenä on
’sakea, vaalea liemi’ ja siitä johdettu ’ohut pilvi,
utu’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 157 (sm terhen ~ vi), VW 1 1874
128 (terne-pilvi ~ vi), Setälä 1928 UJ 8 304 (terhen ~ terni; <
arj), Ruoppila 1967 KalKansank 170–71 (+ ka), SKES 1975
1272 (sm ~ ka vi; vrt. terni), Hahmo 1994 Grundlexem 82–85,
Vaba 1997 SympGron 229–30 (vi terendada < baltt).

terho (Martti n. 1580, Ljungo 1601; VarsSm, paik.
Häme Ink) ’tammen hedelmä / (bot.) Eichel’ ~ va
(Must) toro, (Ahlqv, Kett) turu | vi tõru | li t(eCrmqz
id.
Kuulunee sanan terä ’jyvä’ yhteyteen (ks. terä);
va sanat mahd. < vi murt. Vrt. myös terska.

Ahlqvist 1856 WotGr 156 (sm ~ va vi), VW 1 1874 128 (+ li),
SKES 1975 1272–73 (va ? < vi), Nikkilä 1993 UAJ Neue Folge 12 283–84 (kuuluu sanan terä yhteyteen).

termiitti (kirjak.) ’Isoptera / Termite’
< nr termit ’termiitti’ < ns Termite id. < mlat termes (g. termitis) ’puussa elävä hyönteinen t. toukka’.
Kluge 1989 EW22 727 (saks sanasta).

terminaali ’(et. lentoliikenteen) matkustaja-asema,
laiva- t. maaliikenteen pääteasema / Terminal’
< nr terminal, ns Terminal ’terminaali; matkustaja-asema’ < engl terminal (station) ’pääteasema’ <<
lat terminalis ’rajaan liittyvä’ sanoista terminare ’rajoittaa;
päättää,
lopettaa’,
terminus
’raja,
rajamerkki’.
Pulkkinen 1984 LokSp 170 (< engl), Kluge 1989 EW22 727
(saks sanasta).

terni (VR 1644; VarsSm Satak KPPohjanm Peräp
Länsip), terne (Jusl 1745) ’vasta poikineen lehmän
maito / Biestmilch’, yhd. terni-, ternemaito (Renv
1826), ternijuusto, ternivarsa (Lönnr 1880; paik.
länsimurt.) ’vastasyntynyt varsa’, ternikarva (Renv)
’lapsen syntymätukka, liemen; (paik. murt. myös)
varsan t. vasikan syntymäkarva’, ternikkö (Eurén
1860), ternikko (Peräp Länsip, osin PPohjanm) ’kellertävä hevonen t. poro; (joskus myös) vastasyntynyt
varsa’ ~ kaP ternimaito (< sm) | vi ternes, ternespiim
’ternimaito’ | li ter-s5emd'a id.
? < arj t. (k-)ir, vrt. m-int táru.na.h ’nuori; tuore’,
av tauruna ’nuori; poika’, oss tærna ’poika’.
Setälä 1904–05 FUF 4 152 (sm ~ vi li), Setälä 1928 UJ 8 304–
05 (< arj), Jacobsohn 1933 SUST 67 138 (tuskin < arj), Joki
1973 SUST 151 328 (sm (> ka) ~ vi li ? < (k-)arj), SKES 1975
1273–74 (arj alkuperä epätodennäköinen), Rédei 1986 SbÖAW
468 61 (? < arj).

terpentiini ks. tärpätti.
terrieri ’eräiden koirarotujen yhteisnimitys / Terrier’, yhd. kettuterrieri
< engl terrier ’terrieri’; sana on johdettu lat sanasta terra ’maa’, koska ko. rodun koiria on käytetty
erityisesti koloissa pesivien eläinten jäljittämiseen.
Renkonen 1954 Avainsanoja 165, Pulkkinen 1984 LokSp 170
(sm < engl), Kluge 1989 EW22 727.

terrori ’hirmuvalta; ilkivalta / Terror’, terrorismi,
terroristi, terrorisoida.
Kansainvälinen sana, vrt. nr engl terror, ns Terror, ransk terreur ’terrori’, joka perustuu lat sanoihin
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terror ’kauhu, kammo’,
hirvittää, säikyttää’.

terrere

’pelottaa,

TS 9 1917 1426 (< lat terror), Kluge 1989 EW22 727 (saks sanasta).

terska (Gan 1787; melko laajalti itämurt.
Pohjanm Peräp) ’siittimen pää; nuppi, (kangen,
seipään tms.) kulunut, levinnyt pää; pieni poika /
(anat.) Eichel; Knauf, dickes, zerfasertes Ende
(einer Stange, eines Pfahls o. ä.); kleiner Junge’,
terskaantua ’kulua leveäksi (seipään tms. pää)’, rinn.
tersa (paik. KaakkSm) ’nuppi, paksunnos; seipään
kulunut pää; turvonnut sormenpää’, tersaantua
’litistyä, levitä lyötäessä (seipään t. taltan pää)’.
Johd:ia sanasta terä (ks. tätä; merk:ssä
’reuna; kärki’); vrt. myös terho (ns Eichel, nr
ollon sekä ’terska’ että ’terho’).
VW 1 1874 128 (~ terho), SKES 1975 1275 (sm ~ ka; deskr.),
Nikkilä 1993 UAJ Neue Folge 12 283–84 (kuuluu sanan terä
yhteyteen).

terttu (JuslP, Gan 1787; etup. itämurt.) ’marjat. kukkarykelmä / Dolde, Traube’, paik. murt.
myös ’havupuun latvatupsu’, yhd. marja-,
rypäleterttu.
Germ alkuperää on pidetty mahdollisena (mn
stertr ’häntä, pyrstö’, nr stjärt id.), mutta
merkityksen huomioon ottaen tämä ei tunnu
todennäköiseltä. Voi sen sijaan kuulua sanan terä
’kärki; jyvä’ yhteyteen.
Öhmann 1925 NphM 26 237 (< germ), SKES 1975 1275–76,
Koponen 1998 SUST 230 57, Nikkilä 1998 FFL 21 82.

terva (Sorol 1621; yl.) ’Teer’, johd. tervainen (Agr),
tervata, tervas (tav. mon. tervakset) ’männyn
tavallista pihkaisempi puuaines; (mon.) siitä hakatut
pilkkeet’, yhd. tervahauta, tervapääsky, tervashalko,
tervaskanto ~ ink ka terva, tervata, tervas | ly tƒerv,
terv((e) ’terva’, tƒervata ’tervata’, tervas ’tervas(puu)’
| ve tƒerv (g. -an), tƒervata, tƒervaz id. | va t(erva
’terva’, t(ervas ’tervas’, (Tsv) t(erv(et ’tervata’ | vi tõrv
’terva’,
tõrvata ’tervata, mustata’, tõrvas
’tervas(puu)’ | li t5(era ’terva’, t5(eratq ’tervata’, t5(erqks
’tervas’
< baltt, vrt. liett dervà ’pihkainen mäntypuu, tervas; pihka, piki, terva’. Myös germ alkuperää on pidetty mahdollisena: kgerm *terw5on asuun palautuvat
sanat mn tjara, mr tjæra, nr tjära ’terva’. — LpN
murt. dâr |ve (E U Pi Lu Ko Kld T) ’terva’ varmaankin < ims.

Moller 1756 Beskr 162 (sm ~ germ), Thunmann 1772 Untersuch 91 (sm ~ baltt), Lindahl & Öhrling 1780 LL 459 (sm ~
lp), Ganander 1787 NFL 3 143a (+ vi), Rask 1818 Undersögelse 105 (~ germ), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 107 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 152 (+ li; <
germ, mahd. myös baltt), O. Donner 1884 TechmZ 1 266 (<
baltt), Thomsen 1890 BFB 166 (+ ka; ims < baltt, mahd. myös
germ; lp < ims), Kalima 1936 BL 168–69 (< baltt), SKES 1975
1276 (+ ly; < baltt, myös germ alkuperä mahd.), Koivulehto Vir
1976 40 (joko < germ t. < baltt), Suhonen 1984 Juuret 207 (<
baltt), Hofstra 1985 OsFiGerm 316–18 (? < germ), Häkkinen
1996 Esihist 153 (< baltt).

terve (Agr; yl.) ’gesund; heil; Gruß zur Begrüßung
od. beim Abschied’, murt. myös ’ehjä, kokonainen,
koko’, johd. terveellinen, tervehtiä, tervehtyä,
tervehdys, ks. erikseen terveiset, yhd. tervetuloa ~
ink terve ’terve; kokonainen, ehjä’ | ka terveh ’terve;
ehjä; terve!’, tervehelline ’terveellinen’, tervehteä
’tervehtiä; toivottaa onnea (häissä); parantaa’,
tervehtyö ’eheytyä, parantua’ | ly tƒerveh ’terve; paksusydäminen puu; terve!’, tƒervehtädä ’tervehtiä’ | ve
tƒerveh ’terve; terve!’, tƒervehtada ’suudella’ | va
terve ’terve; koko’ | vi terve ’terve; eheä,
kokonainen; koko, kaikki’, tere ’terve, hyvää
(päivää, huomenta, iltaa)’, tere tulemast ’tervetuloa’,
terveline ’terveellinen’, tervitada ’tervehtiä’ | li t‰ıera
’terve; koko; terveellinen’, t5eri7ntƒq ’tervehtiä’.
Johd. sanasta terva, joka lienee alk.
merkinnyt ’tervaspuuta’, josta *terveh ’paksu-,
lujapuinen’ > ’terve’ > ’ehjä, kokonainen’. — Sm
> lpN d∞ærvâs (In Ko Kld T) ’terve, eheä;
lahoamaton (puu); tiivis, ei huokoinen (poron
sarvi)’, N d∞ærvâ (In Ko Kld) ’terve!’, N d∞ærvâtit (In
Ko Kld T) ’tervehtiä’.
Ganander 1787 NFL 3 144 (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
200 (+ li), Lönnrot 1854 Enare 255 (+ lpN In), Ahlqvist 1856
WotGr 155 (+ va), Ahlqvist Suomi 1857 97 (< ven zdorovyj
’terve’), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Setälä 1890–91
ÄH 313 (+ ka), Mikkola 1894 SUST 8 116 (sm ei < ven), Setälä 1928 UJ 8 300 (< arj), *Kiparsky Vir 1952 94–99 (♦ terva), E. Itkonen 1960 LpChr 103 (lp < sm), SKES 1975 1276–
78 (+ ly; ♦ terva), Hofstra 1992 Sprachraum 60 (< germ *der‰ba-z ’vahva’, vrt. mn djarfr ’rohkea’, mas der‰bi ’vahva’).

terveiset (Koll 1648 terweisiä; yl.) ’(Pl.) Grüße’
monikkomuoto sanasta terveys (Agr), terveydeksi ~
ink tervehüs ’terveys’, tervehüssek ’terveydeksi’ | ka
tervehys ’terveys, eheys; tervehdys; terveinen’,
tervehyisie ’terveisiä’ | ly tƒervehüz ’terveys;
terveinen’, tƒervehüVzid ’terveisiä’ | ve tƒervhuz
’terveys; terveinen’, tƒervhu/zid ’terveisiä’ | va tervJüz
’terveys; terveinen’, tervJüziä ’terveisiä’, tervJüssid
(j5uva) ’(juoda) terveydeksi’ | vi tervis ’terveys;
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tervehdys; terveinen’, terviseid ’terveisiä’, terviseks
’terveydeksi’ | li tierrit ’terveys’, tierridi ’terveisiä’,
tierrqks ’terveydeksi’.
Johd:ia sanasta terve, ks. tätä. — Sm > lpN d∞ærvuo∞dâk (In Ko Kld) ’terveiset’, -vuo∞dâid ’terveisiä’.
Setälä 1890–91 ÄH 71 (sm ~ ka ve), Wiklund 1894 LpChr 71
(sm ~ lp), Kettunen 1938 LivW 426 (+ vi li), Turunen 1946
SUST 89 133 (+ ly), E. Itkonen 1960 LpChr 103 (lp < sm),
SKES 1975 1277 (+ va). Lisää kirjallisuutta s. v. terve.

terä (Agr; yl.) ’Klinge, Schneide, Sägeblatt, Bohrer’,
merk. myös ’(viljan) tähkä t. jyvä; (auringon) kehrä;
(sukan t. kengän) jalkaosa’, yhd. jalkaterä, sahanterä, silmäterä (Agr); teräase, terälehti, johd. terävä
(Agr), teräs (Ljungo 1601), terästää, teroittaa,
teriö, ks. erikseen tere ~ ink terä ’terä’, teräs ’teräs’
| ka terä ’(aseen, sukan, käsineen) terä; jyvä, tähkä;
kasvu, sato; (kankaan) piedin; järki; tarmo’, teräs
’teräs; äly’, terävä ’terävä; älykäs, etevä, kätevä;
nopea’, terenteä ’teroittaa’ | ly tƒerä ’(työkalun) terä;
jyvä; silmäterä’, tƒeraz ’teräs’, tƒeräu ’terävä’, teretä
(prs. terendän) ’teroittaa’ | ve tƒera ’(työkalun) terä;
jyvä, tähkä jyvineen; (kankaan) piedin’, tƒeraz
’(kirveen) teräosa t. karkaistu terä’, tƒerata ’teroittaa’,
tƒerav ’terävä’ | va terä ’terä; jyvä’, teräz ’teräs’,
terässüja ’teroittaa’, terävä ’terävä’ | vi tera ’terä;
jyvä, hitunen’, terav ’terävä, pistävä’, terane ’teräväälyinen, tarkkaavainen, valpas; tarkka, herkkä’, teras
’teräs’, teritada ’teroittaa’ | li tier®a ’jyvä, pähkinän
ydin; terä’, tier®ab ’terve; sukkela, vikkelä’
= lpN dærre (E U In Ko Kld T) ’(työkalun) terä
(N In Ko Kld T); auringon kehrä, säde (N); sauman
tere (E U)’ | tVserL ter, I tür ’terä’ | ? votj tir ’kirves’ |
? unk t2or ’tikari; miekka; naskali’; votj ja unk sanat
kuuluvat tähän yhteyteen merkityksen ’terä(ase)’ perusteella; jos ims-lp sanan merkityksen ytimeksi katsotaan merk. ’laita, reuna’, ovat siihen votj ja unk sanojen sijaan yhdistettävissä tVserL ter, I tür ’reuna, sivu, laita, särmä, syrjä, ääri, ranta; raja’ | votj dur, dor
’reuna, laita, kylki; puoli; raja’ | syrj dor ’reuna,
syrjä, särmä; reunus, puoli, taho; terä’. Kyseessä voi
olla alkuaan kahden sanan yhteensulautuma (mihin
myös syrj viittaa): toisaalta ’reuna, laita’ (josta
mahd. > ’(auringon) kehrä’, osin myös ’työkalun
terä’, sekä johd:na esim. terska) ja toisaalta ’kärki’
(josta ’jyvä’ (huom. myös terho), ’silmäterä’,
’(jalka-, sukan) terä’).
Ahrens 1843 GrEhstn 129 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 254
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (sm terävä ~ ve), Budenz 1867 NyK 6 417 (+ li tVser;
~ votj tir, syrj tVser, unk t2or), VW 1 1874 129 (erikseen terä ’jyvä’ ~ vi li), Munkácsi 1899 NyK 29 15 (sm ~ votj syrj dor ’si-

vu’ < ieur), Ojansuu 1921 Lisiä 28 (+ ka), Toivonen 1933 FUF
21 125 (sm ~ tVser, votj tir; unk eri alkuperää), E. Itkonen
1953–54 FUF 31 178 (sm ~ lp tVser), Collinder 1957 Survey
534 (sm ~ tVser, votj-syrj dor sekä samJr tirC ’ranta, törmä’),
SKES 1975 1278–80 (+ ly; ims ~ lp tVser, mahd. myös votj-syrj
dor ’reuna’), TESz 3 1976 969, MSzFE 1978 646 (unk t2or ~
sm lp tVser, votj tir), UEW 1988 522 (sm vi ~ lp tVser, votj tir,
unk t2or), Tálos 1993 JuhlakHajdú 393 (unk t2or eri alkuperää),
EWUng 1995 1544 (unk t2or todennäk. ~ sm lp tVser votj), Koponen 1998 SUST 230 56.

tesma, desma (Jusl 1745; ei murt.) ’»hajuheinä»,
Milium / Flattergras’, merk. (Jusl, Gan 1787)
myös ’myski(n haju)’, desmo (Schr 1637) ’myski’,
tesmayrtti ’Adoxa moschatellina’
< vur desma, desman, desmo- ’myski; myskirotta; tuoksuva kasvi: myskimalva, pietaryrtti’, nr desman: desmanråtta ’myskirotta’ < kas desem,
dessmer ’myski’, mas desamo id. (mahd. alkuaan
sama sana kuin ns Bisam ’myski’, ks. piisami).
SAOB 1910 D 1014–21 (ruots sanasta), Streng 1915 NRL 14
(sm desma < vur < kas), *T. I. Itkonen Vir 1959 369–71 (sm <
ruots), SKES 1975 1280.

testamentti (Agr; etup. kirjak.) ’jälkisäädös; Raamatun osa / Testament’, testamentata ’määrätä jälkisäädöksellä’
< ruots, vrt mmr vur nr testament ’testamentti’,
saks testament jne. << lat testamentum ’testamentti,
jälkisäädös’, joka liittyy lat sanoihin testari
’todistaa’, testis ’todistaja, silminnäkijä’.
Juden 1818 Försök 9 (vierassana), Streng 1915 NRL 227 (sm <
mmr vur < lat), SKES 1975 1280, EWD 1989 1800–01, Koukkunen 1990 Atomi 588–89.

testi (1935) ’koe / Test’, yhd. testikuva, kuntotesti;
testata (1929), testaus
< engl test ’koe, testi; testata’, ruots test ’testi’,
testa ’testata’; engl sanan vanhin merkitys on ’kemiallinen koe (aineen t. esineen aitouden
tutkimiseksi)’, merk:stä ’koeastia’ < mransk test
’astia’, lat testa, testu ’(savi)astia’.
Hakulinen 1968 SKRK3 299 (sm < ruots < engl < lat), Pulkkinen 1984 LokSp 171 (sm < engl), EWD 1989 1800–01, Koukkunen 1990 Atomi 589.

teuhata (Jusl 1745; melko yl.) ’telmiä, mellastaa /
lärmen, toben’, teuho(t)a id. ~ ka teuhata ’telmiä;
tuivertaa, tuiskuttaa’.
Deskr. sanoja, vrt. peuhata, teutoa.
Wiklund 1896 SUST 10 174 (sm ~ lp dæfhat ’lyödä, takoa;
hyppiä t. juosta kuin karhu’), SKES 1975 1280 (sm ~ ka;
deskr.; lp mahd. < sm).
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teuras (Agr; paik. etup. hämmurt.) ’Schlachttier’,
yhd. teuraseläin, johd. teurastaa (Agr), teurastaja,
teurastus ~ ka teurastoa ’teurastaa; olla
sukupuoliyhteydessä’ | va (Must) t(ebras ’peura,
hirvi’ | vi tõbras ’nauta; (haukkumasana:) nauta,
kelmi’
joko < germ *Seura-z, vrt. mn Sjór-r, mr Si5ur, nr
tjur ’sonni’ (vrt. tarvas)
tai mahd. < germ *steura-z, vrt. goot stiur ’härkä’. — Kolmattakin germ originaalia on esitetty
(germ *te‰bra-z < kgerm *ti‰bra-z, vrt. mys tiber ’uhrieläin’), mutta tämä sopii vokaalinsa kannalta
heikoimmin ims sanan lainaoriginaaliksi.

unk ei tähän), FUV 1955 62 (lp ? < sm; ~ samJr Jn T Km), 147
(~ alt), Joki 1956 FUFA 32 49 (eteläsam sanat eri alkuperää;
mahd. kulkusana), Joki 1973 SUST 150 125–26, SKES 1975
1281 (lp mahd. < sm; ? ~ sam, vrt. alt), FUV2 1977 79 (sm ? ~
sam, lp ? < sm), 156, Sammallahti 1979 FUF 43 37 (sm ? ~
sam), UEW 1988 522–23 (sm (? > lp) ? ~ unk tehén, ? sam),
Hahmo 1994 Grundlexem 136–39 (? lp ? sam; unk joka
tapauksessa < ir), EWUng 1995 1494–95, Koponen 1995
Sananj 37 219 (ims ? < lp).

tiainen (Jusl 1745; Schr 1637 tyainen ’tikli’; et. E-,
I- ja PSm) ’Parus / Meise’, murt. myös ’pikkulintu’,
rinn. tiia(i)nen (PSatak EPohjanm Savo KSm, paik.
Karj), tihanen (paik. EHäme ja ymp., InkVi),
tintti (etup. hämmurt.), yhd. hömö-, talitiainen ~ ka
tijaine ’tiainen’ | ly tiai7n(e | ve ? tVsej®a7ne id., tƒiäi7ne
’punatulkku’ | vi tihane, murt. tigane ’tiainen’.
Lienevät onomat. alkuperää.

Lindström 1859 KeltGerm 44 (sm ~ vi < kelt-germ, vrt. mas
tibr ’uhrieläin’), Thomsen 1869 GSI 152 (< germ, vrt. mys tiber), Setälä 1906 SUSA 23:1 9 (samoin), Karsten 1915 GFL 57
(sm vi kontam. germ *ti‰braz + kgerm *Seuraz), Nirvi 1944 Sanankieltoja 301–03, Vries 1961 AnEW 164 (< sk *SeuraR, vrt.
mn Sjórr), Juntune 1973 ABäG 4 29 (vrt. goot stiur), SKES
1975 1281 (+ ka va; ? < germ *te‰braz), Koivulehto Vir 1979
284–85 (< germ *Seura-z), Hofstra 1985 OsFiGerm 178 (<
germ *steura-z, vrt. goot stiur).

Ganander 1787 NFL 3 145a (sm ~ vi), Suolahti Vir 1906 140–
41 (onomat.), Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 53 (+ ka lpN cicce
’tiainen; pikkulintu’), Kettunen 1922 LVeHA 1 70 (+ ve tVsej®a7ne), T. Itkonen 1965 BN 16 304 (lp ei ~ sm), Mäger 1967 ELinnunim 175, SKES 1975 1281–82 (+ ly).

teutoa (Lönnr 1880; paik. itämurt. ja PSm) ’telmiä,
mellastaa; rimpuilla / lärmen, toben; sich sträuben,
zappeln’, teutaroida (melko laajalti murt.), teudata
(murt. teulata, teurata, teuvata), teudota (: teutoaa),
teutua id. (sm > lpN murt. diewdodit ’meluta, telmiä’).
Mahd. deskr. sanoja. Vrt. myös teuroa (PHäme
ja ymp.) ’telmiä; teutaroida; riuhtoa’ sekä peuhata.

tiakka (Gan 1787; paik. LaatKarj) ’ortodoksisen
seurakunnan kirkonpalvelija / Kirchendiener einer
orthodoxen Gemeinde’ ~ ink tiakkana ’lukkari’ | ka
tiekka id. | ly d'iäk ’virrenlukija, lukkari’, diak
’diakoni’ | ve d'iak ’id., kirkonpalvelija’
< ven d'jak ’kirkonpalvelija; (vanh.) kirjuri, sihteeri’ < mven (todennäk. < kkr diákos = kr diákonos
’palvelija’). Vrt. diakoni ja myös teini.

Ruoppila 1967 KalKansank 171 (murretietoja), SKES 1975
1257 (s. v. teiskata; sm > lp).

Ganander 1787 NFL 3 145a (sm ~ ven), Mikkola 1894 SUST 8
112–13 (+ ka; < ven, mven < kr), Kujola 1944 LyS 30 (ly <
ven), Kalima 1952 SlS 171–72, Plöger 1973 RL 203, SKES
1975 1282 (+ ve).

tevana (Gan 1787; kansanr.) ’hirvilehmä / Elchkuh’,
vanh. sanak. myös teva (Gan), tevanes (Gan), tevanet (Renv 1826), tevane (Eurén 1860) ~ ka tevana
’pienikokoinen hevonen; (run.) hirven t. peuran kertosana’ (sanaa ei siis tiettävästi ole koskaan ollut
suomessa vaan vain karjalassa)
= lpE deävene ’hirvilehmä’ (mahd. < ims) || ??
samJr t‰ı ’poro’ | Jn tia | T t®a id. — Vertauskohtia on
esitetty myös alt kielistä ja giljakista (mm. tung,
esim. evenki t5ok‰ı ’hirvi’ > giljakki tcox id.; toisaalta
turk, esim. tVsag tävä ’kameli’ > mong temegen id. >
tung, esim. evenki temeg5en id.), mutta nämä lienevät
ainakin ims kielten kannalta aivan aiheettomia
rinnastuksia. Ks. myös tenava.
J. Krohn 1883 SKirjH 355 (~ tat tävä ’kameli’), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 81 (sm ~ lp), Toivonen Vir 1918 81 (+ sam),
Setälä 1929 SUSA 43 56–60 (+ ? unk tehén ’nauta’, vrt. turk),
Toivonen 1937 UAJ 17 187 (sm ~ lp sam), Räsänen 1949 StO
15 129 (~ alt), N. Sebestyén 1951–52 ALH 1 293 (sm ~ lp sam;

tie (Agr; yl.) ’Weg’, johd. tiehyt ’pieni tie (Kal);
ohut putkimainen muodostuma (anat., uud.)’, yhd.
maantie (ks. tätä), sijam. tiellä, tiessään, saman tien,
yksin tein ’samalla kertaa’ ~ ink t5e | ka tie ’tie’, tiehyt
’pieni tie’ | ly tƒie ’kerta’, tƒiesuar ’tienhaara’ | ve tƒe
’tie’, tƒesar ’tienristeys’ | va t5e ’tie’ | vi tee ’id.; matka’, teeline ’matkamies, kulkija’
= syrj tuj ’tie’. — Ks. erikseen tienoo ja tietää.
Moller 1756 Beskr 162 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 307 (+
syrj), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), MUSz 1873–81 367
(sm vi syrj), Setälä 1890–91 ÄH 481 (+ ve), Setälä 1896 NyK
26 435 (+ ka), Turunen 1949 KalSk 297 (+ ly), SKES 1975
1282–83, Häkkinen 1987 ES 321, UEW 1988 794, Hofstra &
Hahmo 1999 NphM 100 380.

tiede ks. tietää.

266 (taiton koevedos)
tiena ’hulpio, reuna’ ks. tienoo.
tienata (Eurén 1860; yl.) ’ansaita (rahaa) / (Geld)
verdienen’, murt. (Kain ja ymp.) myös ’hyödyttää,
auttaa, vaikuttaa’, tiena (PSm Ruija), tienuu (paik.
häm- ja itämurt. sekä ymp.) ’ansio; ansiotyö’ ~ ink t5enata ’ansaita’ | ka tienata id. (sm > lpN dienedit (Lu
In) ’ansaita’)
< mr Si∞æna, vur t5ena, nr tjäna ’palvella; soveltua, kelvata, hyödyttää, auttaa; (vanh. kiel. myös) ansaita’. — Sm tienesti (et. ISm KPPohjanm), tienasti
(KarjKann PäijHäme Verml Länsip ja ymp.), tienisti
(melko laajalti länsimurt.) ’ansio; ansiotyö’ ~ ka
tienesti id. < mr Si∞ænist(a), Si®anist, thienst, nr tjänst
’palvelus; virka; hyöty, apu; (vanh. kiel. ja murt.
myös) ansio’.
Ingman Suomi 1844 194 (sm < ruots), Neuhaus 1908 Sprachlehre 159 (< mr), Hellquist 1939 SEO 1197 (ruots sanasta),
SKES 1975 1283 (+ ka; lp < sm).

tienoo (laajalti murt.), tieno (Gan 1787; paik. murt.)
’seutu / Gegend’, tienoilla (Alm 1770), tienoissa
’seutuvilla; paikkeilla’, tienuvilla, tienuvissa
(paik. etup. kaakkmurt.) id., näillä tienoin.
Voivat olla lähtöisin postpositiorakenteista
tien ohella, tien ohessa. Nom. tieno(o) lienee
abstrahoitu
adverbimuodoista.
Toinen
selitysvaihtoehto, jonka mukaan adverbit olisivat
monikkomuotoja LounSm:ssa tunnetusta sanasta
tiena ’kankaan rispaantumaton reuna, hulpio;
nuottaverkon sivusyrjä’, on jo levikinkin takia varsin
epätodennäköinen.
Räsänen Vir 1939 375–76 (♦ tien ohella, ohessa t. johd. s:sta
tiena), SKES 1975 1283 (tiena), 1284.

tiera1 (JuslP, Gan 1787; itämurt. Pohjanm Peräp,
osin hämmurt.), rinn. tiero (PKarj ja ymp.) ’kavion t.
kengän pohjaan kertyvä lumipaakku, tilsa / Schneeklumpen, der sich unter Huf od. Schuh ansammelt’,
tierata (EPohjanm, paik. kaakkmurt. Kain) ’paakkuuntua (lumi kavion t. kengän alle)’, tieroittua id. ~
ka tiero ’tilsa’.
SKES 1975 1284 (sm ~ ka).

tiera2 (Laat- ja PKarj, paik. Savo KSm), rinn. tiero
(PKarj) ’palamatta jäänyt paikka kaskessa;
kylvämättä jäänyt pellon kohta; peltotilkku / nicht
abgebrannte Stelle der Schwende; unbesäte Stelle im
Feld; Ackerstückchen’, tierake (Laat- ja PKarj, paik.
EKarj Savo KSm) id., tiere (Eurén 1860; paik. PKarj
Kain) ’kaskimaassa poltettava puukasa’, tiereltää

(Gan 1787), tieroa (paik. KSm ja ymp.) ’koota
kasken palamatta jääneet puut yhteen; viertää
kaskea’ ~ ka tiero ’palamatta jäänyt paikka kaskessa;
kyntämättä jäänyt pellon kohta’.
SKES 1975 1284 (sm ~ ka), Posti 1982 SUST 181 261–63 (<
ven téreb ’risukosta raivattu, kaskettu paikka’).

tiernapoika (Oulu ja ymp.) ’tähtipoika, jouluaiheista laulukuvaelmaa esittävän ryhmän jäsen / Sternsinger’, seernapoika (paik. ISm) id.
Alkuosa lainaa, loppuosa käännös ruots
sanasta stjärngosse ’tähtipoika’. — Vastaavanlaista
kuvaelmaa on esitetty myös muualla Euroopassa.
TS 10 1919 81 (sm < ruots), Vuorela 1964 KtS 211, SKES
1975 1284–85.

tietää (Agr; yl.) ’wissen’, tietenkin, tietysti, johd. tietäjä, tieto, tiedoton, tiede (Kilpinen 1842), tieteellinen (Kilpinen 1845), tiedustella, tiedote, tiedottaa ~
ink t‰ıtüja ’tietää; ennustaa; osata’, t‰ıtäjä ’tietäjä’, t5eto
’tieto’, t5eüssellä ’tiedustella’ | ka tieteä ’tietää, osata;
arvata, huomata; tuntea; merkitä’, tietäjä, tieto,
tiijustoa ’tiedustella’ | ly tƒiettä ’tietää’, tƒiedäi
’tietäjä, noita’, tƒiedo ’tieto’, tƒiedustada ’tiedustella’ |
ve tƒeta ’tietää; osata’, tƒedai ’tietäjä; noita’,
tƒedustada ’tiedustaa’ | va tüjatüja ’tietää’, tüjatäjä ’tietäjä,
velho’, tüjato ’tieto’ | vi teada ’tietää’, teatada
’ilmoittaa, tiedottaa’, teadus ’tiede’, teadlane
’tiedemies’ | li t‰ıedq ’tietää’, t‰ıedaji ’tietäjä’, t‰ıeut
’ilmoitus, uutinen’ (ims > lp diettet ’tietää’, N dietto
(R In Ko T) ’tieto’).
Ilm. johd:ia sanasta tie (ks. tätä), jolloin verbin
alkumerk. olisi ollut ’opastaa tielle, löytää tie’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 462 (sm ~ lp tetet), Ganander 1787
NFL 3 146 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 566–67 (+ ka tiiän,
va teän), Castrén 1844 EGS 161 (+ lp diedam), Castrén Suomi
1844 31 (+ lpR In), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Budenz
1867 NyK 6 417–18 (+ li), Setälä 1896 NyK 26 407 (lp ehkä <
sm), Ahlman 1919–21 AASF B 11:6 8 (tietää ehkä ♦ tie),
SKES 1975 1285–86 (+ ly), Hofstra 1985 OsFiGerm 207 (voisi
olla lainaa samasta germ juuresta *ste- kuin sietää), Häkkinen
1987 ES 321–23, UEW 1988 802 (♦ tie).

tieva (Eurén 1860; Länsip Ruija, osin Peräp) ’kumpu, töyry, harjanne / (langgestreckter) Hügel’
< lp, vrt. N dievva (E U Pi Lu In) id. (joka (?) =
syrj di ’saari; niemeke; metsäsaareke; kukkula’).
O. Donner 1879 Verwandtschaft 18 (sm ~ lp), Wiklund 1912
MO 5 113 (sm < lp), Wichmann 1923–24 FUF 16 187 (sm < lp
~ syrj), SKES 1975 1286, UEW 1988 794 (lp (> sm) ~ syrj).
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tiheä (As 1729; laajalti murt.) ’tiuha, taaja, sakea /
dicht, kompakt; häufig’, tiheikkö, tihetä, vanh. ja
murt. myös tihkeä (Agr), tihku (Raam 1642), tihu
(Alm 1727; LounSm) ’tiheä’ ~ ink tihh‰ıä ’tiheä’ | ka
tihie ’tiheä; ahdas’, tihe(j)ikkö ’tiheikkö’, tihkie
’luistamaton; tiheä, sankka’ | ly tƒihed ’tiheä; tihku’ |
ve tƒihed ’tiheä’, tƒiheta ’tihetä’ | vi tihe (g. tiheda)
’tiuha, taaja’, tiheneda ’tihetä, tiivistyä’, tihke ’tiivis,
luja; ilkeä’.
Vrt. tihti, tiuha (ja tihkua, jos alkumerkitys ’tihkuinen, sumuksi tiivistynyt tjs.’).
Diefenbach 1851 VWGoth 2 704 (sm tihu, tihku, tihjä ~ saks
dicht ’tiheä’), Weske 1890 SFKO 174–75 (sm ~ vi; ?? < germ),
Äimä 1919 SUST 45 47–48 (+ ka), SKES 1975 1286 (+ ly ve),
Hofstra 1985 OsFiGerm 34 (sm tih(t)eä < germ), Nikkilä 1998
FFL 21 87.

tihistä (Gan 1787; paik. I- ja PSm) ’kihota, tihkua;
tiristä / sickern; zischen’, tihahtaa (paik. itämurt.)
’kihahtaa, tirahtaa, tihkua; putkahtaa esiin’, tihauttaa
’tirauttaa’, tihuuttaa (et. I- ja PSm), tihuttaa (paik.
häm- ja kaakkmurt.) ’sataa kevyesti, tuhuuttaa;
(itkeä) tihertää’ ~ ink tƒihvata ’tihuuttaa’ | ka tihissä
’kihistä, kuhista’, tihahuttoa ’ryöpsäyttää’ | vi murt.
tihutada ’sataa kevyesti’.
Deskr.-onomat. sanoja. Vrt. sihistä, tihkua.
SKES 1975 1287 (sm ~ ka vi).

tihkua (1611; laajalti murt.) ’kihota, pursuta, tiristä /
sickern, quellen’, tihku (paik. etup. savmurt.) ’tihkusade, vihma’, tihkusade ~ ink tƒihkua ’vihmoa’, tƒihkuvihma ’tihkusade’ | (?) ka tVsihkoa ’sihistä; tirskua,
nyyhkiä, pärskiä; kituuttaa’, tVsihkuttoa ’id.; sataa kevyesti’ | (?) ly tVsihkada ’aivastella’ | (?) ve tVsihkta
’ähkiä, voihkia, vaikertaa’ | vi tihkuda
’nyyhkyttää, niiskuttaa’ (ka ly ve sanoissa voi olla
myös ven sanan Vcihátƒ ’aivastaa, aivastella’
vaikutusta).
Samaa deskr.-onomat. alkuperää kuin tihistä; vrt.
myös tiheä, tihma, tiukkua1.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 704 (sm tihu, tihku, tihkiä, tihjä ~
saks dicht ’tiheä’), SKES 1975 1288 (sm, vrt. ka ly ve; vrt.
ven), EEW 1982–83 3148 (+ vi).

tihma ’tihkusade, vihma (Gan 1787, myös tihmasade (Gan), tihmoi- (Alm 1766), tihmusade (Alm
1758); paik. EPohjanm ja ymp.); nesteen pohjalle
laskeutuva sakka (paik. LUus KaakkHäme) / Sprühregen; aus einer Flüssigkeit ausfallender Bodensatz’,
tihmata (paik. EPohjanm Häme), tihmoa (Karj Ink
Savo Kain, paik. PPohjanm Peräp), tihmu(t)a (EKarj
Ink, paik. EPohjanm) ’vihmoa, sataa tihuuttaa’ ~ ka

tVsihma ’tihku; kevyt hiki; unen pöpperö’, tVsihmerteä
’tihuuttaa; (itkeä) tuhertaa; tihrustaa’, tVsihmerä
’katku, häkä; tihkusateinen; tihruinen’ | ve tƒihmak
’tihkusade, vihma’, P tVsihmer ’katku; vihma; sumu’,
tVsihmerta ’vihmoa’ | vi murt. tihmakas ’tiivis, luja’
(luult. < sm).
Deskr. sanoja, jotka lienevät ainakin osittain kontaminaatioita: tiheä (tihku, tihuuttaa) + vihma t. tahma.
VW 1 1874 122 (sm ~ ve), Ojansuu 1919 KAÄH 47–48 (+ ka),
SKES 1975 1288–89 (+ vi murt. (luult. < sm); ainakin osittain
kontam.), Nikkilä 1998 FFL 21 85.

tihruta ks. tiirata.
tihtaali (Stjerncreutz 1863; paik. LounSm) ’(esim.
laivojen) kiinnityspaalu(kimppu), diktaali / Duckdalbe’, tiktaali (paik. PSm), tikstaali (paik. Kymenl PSm) id.
< nr diktal, diktalb, dykdalb < ns Duckdalbe <
holl dukdalf id. (ilm. muodostettu sanoista ducken
’taipua, painua’ ja dallen ’paalut’).
Stjerncreutz 1863 MerS 88 (sm ~ saks tansk holl), TS 2 1910
420–21 (<< ransk duc d’Albe ’diktaali’; nimi Alban herttuan
mukaan), SAOB 7 1925 2430–31 (ruots < saks; vrt. ransk),
Hellquist 1939 SEO 165 (ruots < saks < holl), SKES 1975 1289
(sm < nr < saks < ransk), Kluge 1975 EW21 145 (kansanetym.?), Kluge 1989 EW22 158 (saks < holl, ehkä sanoista
ducken ja dallen), Kluge 1995 EW23 198 (ilm. sanoista ducken
ja dallen).

tihti (Gan 1787; osin VarsSm) ’tiukka, ahdas, tiivis,
tiheä; luistamaton / eng, (wasser)dicht; nicht
rutschend’, tihteä (osin VarsSm) id. (kontam. tihti +
tiheä)
< ruots dikt ’vahva, luja; tiukasti, tiiviisti’.
— KaakkSm murt. (Suomenl. saaret ja rannikko
sekä InkVi) tihti ’tiivis, tiheä’ ~ ink tihti id.
puolestaan < vi tiht (g. tihi) ’tiheä’, tihti ’usein’.
Sekä ruots että vi < as saks dicht ’tiheä, tiivis,
sankka; tiheästi, tiiviisti’ = mn Séttr, mr th∞ætter, nr
tät id. (ksk *S‰ıhti-). — LpN divtes (Lu) ’tiivis,
vedenpitävä’ < sk; va (Ahlqv) tihti ’tiheä’ < vi t. sm
(Ink).
Ahlqvist 1856 WotGr 155 (sm tiheä ~ va tihti, vi tiht, saks
dicht), Thomsen 1869 GSI 154 (lp < mn; tähän kai myös sm tihiä, tihtiä, tiivis, tiuha, tiukka), Wiklund 1890 SUST 1 145 (lp
< ksk), Karsten 1900 PrimNom 2 271, Ojansuu 1916 SKTT
190 (Suomenl. saaret < vi < kas), SKES 1975 1289 (sm < ruots
ja vi; va < vi t. sm (Ink)).

tihu (Gan 1787; paik. PKarj), tiho (JuslP, Gan) ’ilkityö, pahanteko / Unfug, Übeltat’, tihutyö id., tihulai-
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nen (Gan; melko laajalti savmurt., paik. PSm), tiholainen (Gan) ’paholainen, piru; manalainen; turkanen; ilkimys’.
Mahd. affektiivisia sivumuotoja, jotka voisivat
kuulua sanojen tuho, tuhotyö, tuholainen yhteyteen.
— On myös mahdollista, että sanueen alkuperäisempää merkitystä edustavat sm murt. (paik.
kaakkmurt.) tihi ’itikka, hyttynen, mäkärä’, tihu,
tiho id. ~ ink tihu | ka tihi(jäine), tihoi | ly tƒihi, tƒihu |
ve tihi, tƒih(ai7ne) | va tihi(kk(ein) | vi murt. tihu(lane)
id., jolloin koko sanue kuuluu lähinnä onomat. v:n
tihistä yhteyteen, ks. tätä.
Ahlqvist 1871 KO 218 (tihulainen ♦ tihu, tuho), SKES 1975
1287 (s. v. tihi ’hyttynen’; sm ~ ka ly ve va vi murt.; selvittämättä, kuuluvatko tihi ja tihu yhteen).

tihunti (Gan 1787; melko laajalti murt.), tiunti (Agr
tijundi; eri tahoilla länsimurt.) ’(vars. luonnontuotteina
maksettavat)
papin
kymmenykset,
maanvuokra; (kaakkmurt. myös) maaosuus / (v. a. in
Naturalien zu entrichtender) Zehnt, Landpachtzins;
Landanteil’
< mmr tionde, tiundi, vur tijende ’kymmenykset’
(= mn tíund id.). — Sk > lpN divâd (E R Lu In) id.
Renvall 1826 SSK 2 237 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 153
(sm lp < mn mr), Streng 1915 NRL 232 (< mmr vur), Vries
1961 AnEW 590, SKES 1975 1290.

tiikeri (Flor 1678 tijgeri) ’Tiger’
< ruots tiger < saks tiger < lat tigris < kr tígris
’tiikeri’ < ir (vrt. av tigri- ’nuoli’).
Hellquist 1939 SEO 1181 (ruots tansk saks engl < lat < kr < ir),
SKES 1975 1290 (sm < ruots), Koukkunen 1990 590.

tiikka (Eurén 1860; PKarj Kain Peräp, paik. LaatKarj Savo PPohjanm) ’(keksin, suksisauvan tms.)
piikki, nostopiikki; (paik. kaakkmurt. myös) pistin /
Spitze (am Bootshaken, Skistock o. ä.), Flößhaken’ ~
ink st‰ıkki ’pistin’ | ka Vstiikka ’pistin; keksin piikki;
miekka’ | ly Vst‰ık ’pistin, keihäs’ | veP Vst{iik, K Vst{ik
’pistin, piikki’
< ven Vstyk ’pistin, pajunetti’. — Erillisiä lainoja.
Kujola 1944 LyS 399 (ly < ven), Nirvi 1971 InkS 545 (ink <
ven), SKES 1975 1290 (sm ~ ka ly ve < ven).

tiili (Agr; laajalti murt.) ’Ziegel’, merk. myös ’ruutu
(korttipelissä; Renv 1826; paik. murt.)’ ~ vi murt. tiili: tiili-äia ’mies, joka kuljettaa aluksella tiiliä kaupunkiin’ (? < sm)
< ruots, vrt. mmr tighl ’tiili’, nr murt. Sm tegäl,
tigäl, tigel, nr tegel = mn nn tigl, isl tígull, nt tegel,

kas t5egel, teigel id. (> vi (Wied) teigelkivi, li t5egal
id.). — Sk > lpLu tik®al ’tiili’, (sm:n välit.) R tila (Lu
Ko) ’ruutu (korttipelissä)’, N dii |lâ (In) ’id.; tiili’.
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 69 (<
ruots mn), Ahlqvist 1871 KO 103–04 (+ vi teiliskivi; li), Wiklund 1890 SUST 1 145 (lp < norj), Qvigstad 1893 NL 130 (lp
< mn), Streng 1915 NRL 228 (< mmr vur), Karsten 1944 FmS
10 545, Vries 1961 AnEW 587, SKES 1975 1290–91 (+ ka tiili
(< sm); vi murt. < ruots; kas > vi teigelkivi, li; sk > (ositt. sm:n
välit.) lp), EEW 1982–83 3155 (vi murt. tiili-äia < sm).

tiima (1630-luv.; Pohjanm PSm Verml, osin VarsSm, paik. PSatak KSm PSavo) ’tunti; (paik. myös)
hetki, tovi / Stunde; Augenblick’, tiimalasi,
tiimalleen (paik. itämurt.) ’täsmälleen’
< vur tijma, t‰ıme, timme, mr time ’aika, ajankohta, ajanjakso; hetki, tunti; tilaisuus, kerta; seikka’, nr
timme, timma ’tunti’, mn tími ’aika, kerta, onni’, ags
t‰ıma ’aika, tilaisuus’ (sk > lpN tii |bmâ (U Pi Lu In)
’tunti; kello’). — Tähän yhteyteen kuulunevat myös
etup. savmurt. tunnetut postpositiot tiimalla, -lta, tiimoilta, tiimoin ’tähden, takia; turvin, keralla,
tavoin’.
Renvall 1826 SSK 2 232 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 153
(sm lp < mn mr nr), Streng 1915 NRL 228 (< vur mmr mn mt
ags), A.-M. Mikkola Vir 1958 162–63 (postp:oista), Vries
1961 AnEW 588–89, SKES 1975 1291.

tiimellä (Gan 1787; LUus, osin VarsSm) ’painia;
telmiä / ringen; toben’, tiimeltää (murt. harv.) ’temmeltää’, tiimellys (murt. harv.; Kiven tunnetuksi tekemä) ’nujakka, paini, temmellys’.
Arveltu toisaalta sk lainaksi (vrt. mn stíma
’otella, painiskella, mekastaa’, mr st‰ıma ’meluta,
huutaa’), toisaalta myöh. omaperäiseksi deskr.
sanueeksi (vrt. esim. tiivellä (JuslLis) ’painia’). Vrt.
myös temmata.
Lindström 1859 KeltGerm 67 (sm ~ sk), Toivonen 1917 SUSA
34:2b 27 (< mr), Karsten 1944 FmS 10 546 (< mr), SKES 1975
1291–92 (mahd. joko < sk tai deskr.).

tiine (Raam 1642; yl.) ’kantava (naaraseläin); raskaana oleva (nainen; halv.) / trächtig; schwanger
(pej.)’, tiinehtyä ~ ink t‰ıne | ka tiineh | ly tƒı‰ 7neh | ve
tƒi7neh | va (Tsv) t‰ıni | vi tiine | li (Sal) t‰ın ’tiine’
?? = tVser tüVz, (I myös) tüjäqzV ’tiine’. — Jos ims
muodot palautuvat aikaisempaan asuun *teine-, on
tällöin pidetty mahdollisena baltt (t. kenties jo arj)
alkuperää, vrt. liett dienì, murt. dienià ’tiine’ = m-int
dhén®a ’naaraspuolinen eläin, lypsävä lehmä; naisen
rinta’, av da5enu- ’naaraspuolinen, imettävä’ (ieur
*dhei-n®a ’tiine’).
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Ganander 1787 NFL 3 149a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
108 (+ ve), Donner 1879 Verwandtschaft 23 (+ li), Setälä
1890–91 ÄH 313 (+ ka), Lõo 1911 EKirj 6 86 (sm vi < liett),
Toivonen 1917 SUSA 34:2b 27–28 (vaikka ims muistuttaa liettuaa, ei voi olla < baltt), Wichmann 1923 TscherT 106 (+ tVser),
Kalima 1936 BL 169 (liett muistuttaa ims:a; ?? < arj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 183 (sm ? ~ tVser), Koivulehto 1972 NphM 73 627–28 (ei < liett), Joki 1973 SUST 151 329 (ksm *t‰ıne< ? *teine- < baltt t. arj; ei ~ tVser), SKES 1975 1292 (+ ly va;
?? tVser), Liukkonen 1999 SUST 235 142–44 (< baltt).

tiinu (Schr 1637; laajalti murt.) ’suurikokoinen puinen kimpiastia / Bottich’
< nr vur tina, murt. Sm t‰ınu id. < kas t‰ıne ’saavi,
sammio, sanko’ << lat tina ’viiniastia’; kas > vi tiin
’puinen (lihansäilytys)astia, tiinu’, li t‰ı7n ’iso kannellinen laatikko t. pyöreäpohjainen astia, tiinu’.
Renvall 1826 SSK 2 233 (sm < ruots), Ahrens 1843 GrEhstn
129 (sm vi < ruots), Thomsen 1869 GSI 153 (sm < ruots ~ saks
> vi li), Streng 1915 NRL 228 (sm < vur < kas > vi; << lat),
SKES 1975 1292 (+ ka tiinu (< sm)).

tiira (Eurén 1860; melko laajalti murt.) ’Sterna /
Seeschwalbe’, tiiri (paik. savmurt.), tiiro (ELencqv
1760-luv., JuslP, Gan 1787; VarsSm, osin EKarj
KPPohjanm Kain Peräp), tiiru (Jusl 1745) id., yhd.
kala-, lapintiira ~ ink t‰ıroi ’kalatiira’ | ka tVsiirakko
’tiira’ | ? ly tVs‰ırak ’lokin sukuinen lokkia pienempi
lintu, ? tiira’ | ve tƒir‰ı7ne ’tiira’ | vi tiir (g. tiiru) ’tiira’
(sm > nr murt. Sm t‰ıra, t‰ırå ’tiira’).
Onomat. sanoja. Ks. myös kiiri.
Qvigstad 1881 Beiträge 113 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB
262 (vrt. kiiri), Saxén 1895–98 Lånord 228 (sm > nr murt. Sm),
Tunkelo 1946 VeKÄH 299–300 (+ ka ly), SKES 1975 1292
(sm ~ ka va (Tsv) vi).

tiirata ’katsella tarkkaan, kurkistella (etup. itämurt.
Pohjanm); udella, urkkia (Lönnr 1880; osin KSm) /
lugen; neugierig sein, (aus)spionieren’, tiirailla
(etup. itämurt.) ’tirkistellä, tähystellä’, tiirottaa
(paik. PKarj PSavo Kain Peräp) ’tirkistää, katsoa
tarkkaan t. silmät sirrillään’, tiirosilmä (JuslP, Gan
1787) ’pienisilmäinen’ ~ ka tVsiirottoa ’katsoa
vihaisesti silmät viirullaan’.
Deskr. sanoja, kuten myös tihruta (Gan;
murt. harv.) ’katsoa silmät sirrillään’, tihruinen, tihrusilmäinen (Jusl 1745). Vrt. tirkistää.
SKES 1975 1292–93 (sm ~ ka).

tiirikka (Schr 1637 dircki; JuslLis tijricka; eri tahoilla murt.) ’lukon aukaisuun käytettävä metallilangasta tms. tehty (murto)väline / Dietrich’, tirkka (As
1745; paik. Pohjanm PSm) id.

< vur dijrek, dijrck, dirk, nr dyrk id. = nt dir(i)k <
(k)as d‰ıderik, d‰ırk id. (alk. as ja holl miehennimi
Dirk, Did(e)rik). — LpN dirik ’tiirikka’ < sk, In tirkkœa id. < sm.
Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 100 (ennemmin < ruots murt. däräjka, tansk dirik t. saks Dietrich),
Streng 1915 NRL 228 (< ur dyrk, vur dyrckel, mt dirik < as,
uys Dietrich), Hellquist 1939 SEO 167 (ruots sanasta), Karsten
1944 FmS 10 546, SKES 1975 1293 (lpN < sk, In < sm).

tiistai (Agr Ti(j)staij, Tijstaki; yl.), murt. myös tiistak(i), tiistaa ’Dienstag’ ~ ink t‰ıstaki id.
< sk, vrt. mr tisdagher, nr tisdag, nn ti(r)sdag,
mn t/ysdagr, ags t‰ıwesdæg ’tiistai’; näiden alkuosana
on g.-muoto jumalannimestä (mn) T/yr, (ags) T‰ıw, ja
ne ovat käännöslainoja lat viikonpäivän nimityksestä
dies Martis ’Marsin päivä; tiistai’. — Sk > lpN d‰ısdâk (E Pi Lu) ’tiistai’.
Renvall 1826 SSK 2 233 (sm < ruots), Gottlund 1832 Otawa 2
64 (sm lp < ruots, alk. Thyrsdag), Ahlqvist 1871 KO 226 (<
ruots mr mn tansk), Setälä 1912–13 FUF 13 459, Streng 1915
NRL 228, Hakulinen 1946 SKRK 2 52 (alk. käännöslaina <
lat), Toivonen 1955 SanaSan 19, Vries 1961 AnEW 603,
SKES 1975 1293 (+ ka (< sm)).

tiisti (Jusl 1745; paik. VarsSm) ’koiranpentu, koira
(etup. lastenk.) / Hündchen, Wauwau’, tisti (paik. PSatak KSm Savo KarjKann) ’id.; rakki, piski; koira
(puhuteltaessa vierasta koiraa)’ (sm > nr murt.
Sm -tiste: bondtiste ’maalaisrakki’).
Lienee lähtöisin koiran kutsumahuudosta (jo Jusl
tiistiseh!). Vrt. myös vi (lastenk., murt.?) kissan kutsumahuuto tiis tiis!, josta johd. s. tiis ’kissa’.
Vendell 1904–07 OÖ 67 (sm > nr murt. Sm), Lõo 1911 EKirj 6
52 (vrt. vi), SKES 1975 1293, EEW 1982–83 3158, Suni 1995
SKier 217.

tiitinen (Schr 1637 titinen; KPPohjanm, paik. hämmurt. Peräp) ’tiainen t. jk muu pikkulintu /
Meise, kleiner Vogel’, tiitiäinen (paik. murt.) id.,
tiitittää (Gan 1787) ’ääntää tiitii, piiskuttaa (tiainen
tms.)’.
Onomat. sanoja, joiden kaltaisia on muissakin
kielissä (esim. li d‰ıCd' ’tiainen’, nr murt. tita: talgtita
’talitiainen’, nn tit, tite ’pikkulintu, tiainen’, titing
’varpunen’). Vrt. tiainen.
Ihre 1769 Gloss 2 870 (sm titi, titinen ~ ruots tätting ’varpuslintu’), Qvigstad 1881 Beiträge 126 (sm tiiti, vrt. norj), Thomsen 1890 BFB 73 (sm ~ li), SKES 1975 1293–94 (s. v. tiiti1;
onomat.-pohjaisia, kuten myös esim. li nr murt. nn).
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tiivis (Alm 1760; laajalti murt.), tivis (Agr; hämmurt. EPohjanm Verml, paik. KSm KPPohjanm
Länsip) ’tiheä; vuotamaton; tiukka, luja
/
(wasser)dicht; eng, fest’, vanh. kirjak. (Agr; 1760) ja
paik. murt. ’tarkka, saita’, tiivi ’tiivis (paik. VarsSm
KarjKann Savo); hyvä, varma, kelpo (LaatKarj)’, tivi
(osin KPPohjanm Kain ja ymp.) ’tiivis’, tiivistää, tiiviste (sm > vi murt. tiiv (g. tiivi) ’luja, tukeva, vedenpitävä’, tiivi- ’tiivistää, tilkitä’ ja lpN divâs (In)
’saita, kitsas; niukka’)
? < (k)germ *st‰ıfaz / *st‰ı‰baz; vrt. kas kholl ags
st‰ıf ’luja, kova; jäykkä’. Ks. myös tiukka.
Qvigstad 1881 Beiträge 61 (sm ~ lp), Neuhaus 1908 Sprachlehre 159 (< germ *st‰ıbiz, mn st‰ıfla), Collinder Vir 1928 238
(lp < sm), SKES 1975 1294–95 (+ kaP tivisä (? < sm); sm > vi
murt.), *Hofstra 1985 OsFiGerm 273–76 (< germ).

tikahtua (eri tahoilla sav- ja hämmurt.) ’läkähtyä,
pakahtua, tukehtua / (fast) ersticken, keine Luft mehr
bekommen’, tikahtaa (Gan 1787; eri tahoilla itä- ja
hämmurt. sekä Pohjanm) ’hievahtaa, liikahtaa; hiiskahtaa’ ~ ka tikahtoa ’hievahtaa, hiiskahtaa;
tukehtua; nukahtaa’ | ve tƒikahtuda ’laskea
(aurinko)’, K tƒikahtada ’hievahtaa’ | ? vi tikkuda
’tuppautua, tunkea’.
Mahd. samaa deskr. alkuperää kuin s. v. tiku
main. sanat; vrt. myös tukahtua. — Ims *tik•-vartalon yhteyteen kuuluvat (joko ~ t. ims >) lpN (Friis)
d3akketet ’väsyttää, uuvuttaa’ ja lpKo t5(ekk(ad (Kld T)
’ahdas, kiinteä; kireä’, Ko t(e´kk5ed ’ahdistaa (rintaa)’.
SKES 1975 1295 (s. v. tikahtaa; sm ~ ka ve), 1296 (s. v. tikeä1;
lp < ims).

tikapuu(t) (Agr ticapu(u); laajalti murt.) ’Leiter’,
rinn. tikas: tikkaat (Renv 1826; Gan 1787 stikkahat),
tikat (Flor 1678 tiat; EPohjanm, paik. PSatak), tikaportaat (etup. savmurt.), tikaraput, -rappuset (etup.
hämmurt. ja ymp.) ’tikapuut’
alkuosa tika- < ruots, vrt. mmr stighi, stige ’tikapuut’, vur stägha, nr stege, murt. myös stiga, mn stigi, nn stige, mys stega id. — LpN stahkk®a, stihkka,
stigga (E Pi Lu) ’tikapuut’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 233 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 2 320, Qvigstad 1893 NL 80 (< mn), Streng 1915 NRL
228 (sm ka < vur mmr mn; sk > lp), Vries 1961 AnEW 547,
SKES 1975 1295 (sm > ka).

tikari (Schr 1637; yleistynyt vasta 1900-luv.) ’Dolch’.
Ehkä samaa merkitsevän sanan takari (Martti n.
1580; ei murt.) vanha rinnakkaismuoto, jonka syntyyn on voinut vaikuttaa myös synonyyminen tikaveitsi (Martti) (yhd:n loppuosa käännös, alkuosa lai-

naa sk taholta: < mmr stikämäz, stäkamaz ’tikari,
lyhyt miekka’ < kas st5ekemes(se)r, -mes(se)t ’pitkä
tikarimainen veitsi, pistopuukko’).
Ahlqvist 1871 KO 210 (sm tikaveitsi < ruots stikametz), Streng
1915 NRL 229 (tikari < mr dikur swærS ’? miekanterä, miekka,
johon vielä ei ole kiinnitetty kahvaa’), Karsten 1944 FmS 10
546–47 (< nr stickert ’(meriupseerin) tikari’), *Joki 1971 StNF
58 167–73 (kontam.), SKES 1975 1295, 1296 (s. v. tikaveitsi).

tikata (Gan 1787; yl.) ’ommella tikkipistoin / steppen’, murt. (paik. KPohjanm ja ymp.) myös ’valmistaa neuletta puikoilla’, tikki ’neulan pisto, ommel;
korttipeliterminä: yhden pelikierroksen voitto’ ~ ink
tikata ’ommella ristiin’ | ka tikata ’tikata, ommella’
< nr sticka ’ommella; tikata; kirjoa; neuloa’, stick
’neulan pisto’ < kas ns sticken ’kirjoa’. Ks. myös
tikku.
Lönnrot 1880 SRS 2 697 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1074 (ruots sanasta), SKES 1975 1295–96 (+ ka (< sm)).

tikaveitsi ks. tikari.
tiketti (1905; et. Pohjanm ja ymp.) ’matkalippu; (sittemmin myös) pääsylippu / Fahrkarte; (jetzt
auch) Eintrittskarte’
amerikansm:n välit. < engl ticket ’matka-, pääsylippu’.
Wessman Vir 1909 154 (sm < ruots etikett ’nimilappu’), TS 9
1917 1586 (amerikansm < engl), Karsten 1944 FmS 10 627 (<
ruots < ransk), Renkonen 1954 Avainsanoja 46–47 (engl välit.
< ransk), SKES 1975 1296 (< nr), Pulkkinen 1984 LokSp 172
(< amerikansm < engl).

tikeä ks. tiku.
tikittää (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’ticken; pikken’, tikuttaa (paik. murt.) id. ~ ink tikutt®a ’tikittää’ |
ka tikitteä ’id.; nakuttaa’ | ve tƒiketada, tƒikutada,
tƒikitada ’tikittää; hakata, nokkia (esim. tikka)’ | vi
(Wied) tikatada ’tikittää; nakuttaa’, tikutada ’id.;
piipittää’.
Onomat. sanoja.
Toivonen 1953 UAJ 25 176 (sm ~ ka ve vi), SKES 1975 1296–
97.

tikka1 (Jusl 1745; yl.) ’Picus / Specht’, yhd. käpy-,
pohjantikka ~ ink ka tikka | ly ve tƒik | va tikka | vi
tikk (g. tika) ’tikka’ (ims todennäk. > ven murt. tikáVc
’tikka’).
Onomat.-peräisiä
linnunnimityksiä.
Tähän
ilm. myös tikka (nyk. yl.) ’pieni heittonuoli’.
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Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (sm ~ ve), VW 1 1874 115 (+ vi),
Wichmann 1911–12 FUF 11 246 (+ ka), Kalima 1915 OLR
225 (+ ly va; ims > ven murt.), Toivonen 1953 UAJ 25 176–77,
SKES 1975 1297.

tikka2 (Eurén 1860; Peräp Länsip, osin PPohjanm)
’(talvi)tien merkiksi pystytetty puun oksa, näre tms. /
in den Boden gesteckter Zweig, kleiner Baum o. ä.
als Markierung einer Route (im Winter)’, tikata
(1677), tiko(i)ttaa ’merkitä (talvi)tie tikoin’
< ruots, vrt. nr murt. Sm stikka ’talvitien merkiksi pystytetty näre tms.’, nn stikka, nr murt. stikk(a)
’merkitä talvitie jäälle’. — LpN dik |ka (Lu)
’tienviitta’ < sk, osin sm välit.; lpIn tikkœa id. < sm.
Qvigstad 1881 Beiträge 122 (sm lpN norj), Setälä 1912–13
FUF 13 459 (sm < sk), Karsten 1944 FmS 10 547 (sm lähinnä
< nr murt. Sm), Närhi 1960 Sananj 2 69–73 (sm < lp < sk
levikin perusteella), Vries 1961 AnEW 548 (sm < ruots > lp),
SKES 1975 1297 (< ruots).

tikkaat ks. tikapuu(t).
tikki ks. tikata.
tikku (Sorol 1621 sticku; yl.) ’Splitter’, murt. myös
’päre (LUus EHäme Verml, paik. VarsSm Kaakk- ja
PäijHäme); sukkapuikko (etup. PSm); viikatteen hioin (EKPohjanm ja ymp., osin KSm)’, yhd. tulitikku
(Flor 1678), tikkutiistai, tikkukaramelli, johd. tikuta
’neuloa puikoilla (EPohjanm ja ymp.); hioa
viikatetta »tikulla» (LPSatak EKPohjanm KSm
Verml, paik. VarsSm PSavo Ink)’, tikuttaa
’kiinnittää tikuilla (esim. nahka kuivumaan; Jusl
1745; eri tahoilla länsimurt.); hioa viikatetta »tikulla» (paik. KPohjanm KSm ja ymp.)’, tikkuri
’villakäsine, lapanen (JuslLis; Satak); villapaita t.
-takki (PSm)’, tikkari ’tikkukaramelli’ ~ ink tikku
’tikku, pieni lastu’ | ka tikku ’id.; sukkapuikko’, tikuttoa ’neuloa puikoilla’
< nr sticka, murt. Sm stikko ’tikku; sukkapuikko;
(murt. Sm myös) viikatteen hioin’, mmr stikka ’tikku’ (kas sticke ’terävä keppi; puikko, neula; paalu’).
— Vi tikk (g. tiku) ’tikku’ < joko as t. ehkä ruots,
mahd. myös sm vaikutusta; lpLu stihkk5o (U) ’kyynärä; (Lu myös) tulitikku’ < sk; lpIn tikku ’tikku, sälö’,
tikkur ’villatakki, -paita’ < sm.
Renvall 1810–11 Orth 63 (sm < ruots), Ahrens 1843 GrEhstn
129 (sm vi < ruots), Wiklund 1890 SUST 1 130 (lpLu < mn),
Streng 1915 NRL 229 (sm ka < mmr mn), Karsten 1944 FmS
10 547 (< nr murt. Sm), SKES 1975 1297–98 (ka < sm; vi < joko as t. mahd. ruots, myös sm vaikutus mahd.; lp < sk, osin <
sm), LpIn 3 1989 277 (lpIn < sm).

tikkuri1 (Ljungo 1609; murt. harv.) ’kymmenen
kappaleen erä et. eläinten nahkoja / Decher, 10 Stück
(bes. Tierhäute)’
< mmr deker, dikur, nr däcker, mn dekur, nn deker id. (< kas deker << lat decuria ’kymmenkunta,
alk. kymmenen miehen osasto’).
Thomsen 1869 GSI 69 (sm < mr), Karsten 1909 IF 26 246–47
(< mn mr nn nt nr < kas < lat), Karsten 1915 GFL 166, Streng
1915 NRL 229, Vries 1961 AnEW 75, SKES 1975 1298.

tikkuri2 ’villakäsine, lapanen; villapaita t. -takki’ ks.
tikku.
tikli (LönnrLis 1886; Lönnr 1880 tiklivarpunen, tikliainen; kirj.) ’Carduelis carduelis / Stieglitz’.
Lienee lyhentymä linnun ruots nimityksestä steglitsa < kas stegelitze < sl, vrt. slov VsVcegljec id.; nimitykset ovat alk. onomat., linnun ääntelyä jäljitteleviä
sanoja. — Tikli on 1800-luvun uudistulokas Suomen
linnustossa.
Simonyi 1911 Nyr 40 451 (unk < sl; saks > ruots; tähän myös ~
sm), Hellquist 1922 SEO 864 (ruots < kas < sl; vrt. sm), SKES
1975 1298 (sm ehkä lyhentymä ruots sanasta).

tik(s)taali ks. tihtaali.
tiku (Jusl 1745; laajalti Häme PSatak EPohjanm PSm ja ymp., Verml) ’katku, käry, häkä / (Brand)geruch, Kohlendunst’, tikura (KaakkHäme ja ymp.,
paik. EPohjanm), tikara (paik. PSatak Päij- ja PHäme) ’katku, käry’, tikerä (EPohjanm, paik. hämmurt.) ’kitkerä, karvas’, tikeä (paik. KaakkHäme) id.
(sm > nr murt. Sm tikura ’savun katku’).
Mahd. samaa sanuetta kuin sm (JuslLis, Gan
1787) tikeä, tikiä ’saita; niukka, karu; ahdas, tiukka’,
tikeys ’karuus; kiukku, ilkeys’ ~ vi tige ’häijy, ilkeä,
äkäinen’, tigedus ’kiukku, ilkeys’ (huom. myös vi tigu ’lika; häpeä; etana’, joka äänt. vastaa sm tiku sanaa) | li tiCg (mon. tig‰ıd) ’huono, ilkeä; paholainen’.
Ks. myös tikahtua.
Ganander 1787 NFL 3 150a (sm tikeä ~ vi), Wessman 1930–32
SO 2 420 (sm > nr murt. Sm), Hakulinen 1933 StF 1:2 8 (sm
tiku ~ vi), Kettunen 1938 LivW 419 (sm tiku ? ~ vi li), SKES
1975 1296 (tikeä ’tiukka, saita’ ~ vi li), 1298–99 (s. v. tiku; vrt.
vi tigu; tikeä ’kitkerä’ tähän), EEW 1982–83 3143–44 (tiku ja
tikeä samaa sanuetta).

tikuttaa1 ks. tikku.
tikuttaa2 ks. tikittää.
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tila (Agr; yl.) ’sija, paikka, ala; kunto; talo, palsta
(1728) / Raum, Platz; Zustand; Gehöft, Parzelle’,
murt. myös ’vuode, makuusija (laajalti itämurt.,
paik. Pohjanm); pilttuu (osin PHäme, paik.
savmurt.); keli (Vars- ja ESm)’, vanh. kiel. lisäksi
’syy, aihe; tilaisuus, mahdollisuus; tapaus (nämä jo
Agr); tapa, keino (LPetri 1656)’, yhd. maatila,
olotila, johd. tilaisuus, tilanne (1911), tilasto
(Tikkanen 1848 ’tila’, nykymerk. Eurén 1860),
tilallinen ’tilava, mukava; toimessa oleva (nämä
vanh. kiel., Jusl 1745); tilanomistaja (Korhonen
1801)’, tilus (1673), tilata (Agr ’aiheuttaa’;
nykymerk. JuslLis), tilaus (1847), tilava ~ ink tila
’tila, paikka; työpaikka; maatila; vuode; ilma’ | ka tila ’paikka, sija; vuode; olotila; aihe, syy; tilanne;
maatila’, tilata ’tilata’ (osaksi ehkä < sm) | ly tƒila ’tila, paikka, sija, säilö’ | va tila ’tila; vuode; (Ahlqv)
keli’ | vi tila ’(Wied) kelirikko; (murt.) paikka, sija;
järki’ (sm > lpN dille (Lu In) ’olotila; mahdollisuus,
tilaisuus’)
< germ *tila-: kas til, tel ’maali, loppu, raja’, mys
zil ’id.; päämäärä’, ns Ziel id.; samaa alkuperää myös
ags til ’kelvollinen, hyvä’, mn nn til, nr till ’luokse’.
Lönnrot 1854 Enare 255 (sm ~ lpN R In), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (sm ~ va), Thomsen 1869 GSI 153 (sm va lp < goot),
VW 1 1874 138 (+ vi), Meyer SbGEG 1882 16 (sm va vi <
goot ~ saks Ziel), Qvigstad 1893 NL 11 (lp < sm < germ), Mikkola 1894 SUST 8 168–69 (+ ka), Setälä 1912–13 FUF 13 459,
Hellquist 1939 SEO 1182, Vries 1961 AnEW 588, Hakulinen
1969 SSK 162–65, SKES 1975 1299–1300 (+ ly), Häkkinen
1987 ES 323–24.

tilata ks. tila.
tilhi (Eurén 1860; eri tahoilla murt., osaksi kirj.)
’Bombycilla garrulus / Seidenschwanz’.
Todennäk. onomat.-pohjainen linnunnimi.
SKES 1975 1300.

tili (Hemm 1605; kirjanpitoterminä Ahlman
1874) ’Konto-, Rechenschaft(sbericht); Lohn,
Gehalt’, yhd. pankkitili (1859), tilinteko (VR 1644),
johd. tilittää ~ (>) ka tili ’tili; palkka; tilitys’ (sm >
lpIn tili ’tili’).
Alkuperä epäselvä, arveltu lainaksi < sk, vrt. mr
(planko)thili ’lankkuseinä’, norj tile ’lattialauta,
seinälauta, laudoitus’, isl Sili, Sil ’lautaseinä,
laudoitus’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 160 (sm < mn til), Streng 1915
NRL 230 (? < kas tel, til ’loppu, raja, maali’, uys Ziel ’maksu-,
erääntymisaika’, mn aldrtili ’kuolema’), *N. Ikola Vir 1951
333–40 (merk:stä), SKES 1975 1300 (+ ka (< sm); otaksuttu sk

lainaksi ja olisi samaa alkuperää kuin tila), *Posti 1981 SUSA
77 17–25 (mahd. < sk, vrt. mr norj isl), LpIn 3 1989 277 (lpIn
< sm).

tilkitä (1771; laajalti murt.), tilkkiä (etup. savmurt.
ja ymp.) ’tiivistää liitos, rako tms. / (ab)dichten, kalfatern’, tilke (As 1741; laajalti murt.) ~ ka tilkitä
’tilkitä’ (luult. < sm).
Lienee samaa alkuperää kuin tilkku. Vrt. myös
telki. — Sm > lpN dil |kit ’tilkitä’, Lu tilc ka-: t.-van®as
’paikattu vene’.
SKES 1975 1301 (sm ~ (luult. >) ka; sm > lpN Lu).

tilkka (VR 1644; yl.) ’vähäinen määrä nestettä, pisara, tippa / kleine Flüssigkeitsmenge, Neige, Tropfen’, tilkkanen, tilkata (paik. Satak) ’kaataa tilkka’,
tilkkoa (PKarj Savo KSm EPohjanm, paik. KPohjanm Kain) ’lypsää (et. ehtyvää lehmää), suorittaa
jälkilypsy’, tilkkua (Ink, osin VarsSm) ’tippua hiljalleen, tihkua’ ~ ink tilkka ’pisara’, tilkkua ’tippua’ | ka
tilkka ’pisara’, tilkkuo ’tippua’ | ly tƒilk ’tilkka, pisara’, tƒilkkuda ’tippua’ | ve tƒüukta, tƒilkta ’tippua’, tƒüukaita, tƒilk(eita ’kaataa, valuttaa; tiputtaa; lypsää’, P
tƒilk ’tilkka, hiven’ | va (Tsv) tilk ’pisara’, (Kett)
tilkkua ’tippua’ | vi tilk, E tsilk ’tilkka, pisara, tippa’,
tilkuda ’tippua, pisaroida’, tilgutada, E tsilguta’tiputtaa’ | li t‰ılka ’pisara’, tilkq ’tippua’.
Deskr.-onomat. alkuperää oleva sanue. — Ims >
nr murt. Sm Vi tilkk, tilk(k)a ’pisara, tippa’, tilkk(a)
’tippua; pusertaa maitoa lehmän utareista’.
Ganander 1787 NFL 3 151a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Budenz 1867
NyK 6 414 (+ li), Thomsen 1890 BFB 282 (nr murt. Vi < vi),
Toivonen Vir 1930 92–93 (nr murt. Sm Vi luult. < ims), SKES
1975 1301 (+ ka ly), Koponen 1998 SUST 230 57.

tilkku (1732; yl.) ’pala kangasta, viljelysmaata tms.
/ Flicken, Stückchen Erde’, tilkka (Agr; paik. KaakkHäme ja ymp.) id. ~ ka tilkku | ly tƒilk id.
Todennäk. samaa alkuperää kuin tilkitä, ks. tätä.
— Sm > lpN murt. dilkko ’paikkatilkku’, nr murt.
Sm tilkko, tilku, tilk ’kangas-, peltotilkku’. Sm ehkä
myös > lpN diel |ko (Lu In Ko) ’ympäristöstään värinsä puolesta
poikkeava
läiskä
esim.
karvapeitteessä t. maassa; täplikäs eläin’ (> sm
murt. (Peräp Länsip) tilkku ’poro, jolla on valkea
läiskä päässä’).
Saxén 1895–98 Lånord 228 (sm > nr murt. Sm), Genetz 1896
ETV 44 (sm vrt. lp dielkko), Wiklund 1896 SUST 10 185 (sm
~ lp), Sköld 1961 Kriterien 148 (lpN diel |ko ehkä < sm), SKES
1975 1301–02 (sm ~ ka ly; sm > lpN murt., mahd. myös lpN
Lu In Ko).
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tilli1 (Agr dilleist mon. elat.; Schr 1637 tilli; paik.
murt.) ’maustekasvi Anethum graveolens / Dill’
< mmr dil, vur nr dill, mas dilli, mys tilli, ns Dill
’tilli’.

Mäger 1969 LinnudRKM 83, Kiss 1973 Nyr 97 91, SKES
1975 1303.

Renvall 1826 SSK 2 235 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 15 (<
vur mmr = mas mys), SKES 1975 1302.

timantti
(Raam
1642
Dimant(i),
akk.
demantin, Renv 1826 timantti) ’Diamant’
< vur dimant (nr diamant) < klat diamas ’timantti’ < kr adámas ’teräs, timantti’, oik.
»voittamaton».

tilli2 (Laat- ja PKarj Savo Kain ja ymp.) ’korvien
soiminen (»korvat soivat tilliä») / Ohrenklingen’,
paik. itämurt. myös ’tiuku’, tillittää (Lönnr 1880) ’itkeä pillittää; soida (korvat)’ ~ ink till‰ıne ’kilinä, helinä’ | ka tillitteä ’soida (kello, korvat); kilisyttää’ | ve
tƒiDlDl‰ı7ne ’pikku kello’, tƒiDlDlitada ’kilistä’ | vi tiliseda
’kilistä’.
Onomat.-deskr. sanoja. — Tähän yhteyteen kuuluvat ehkä myös tilli, korvatilli (eri tahoilla murt.)
’korvapuusti’, tillikka, korvatillikka (LönnrLis 1886;
laajalti murt.) id.
SKES 1975 1302 (sm ~ ka ve, vrt. vi).

tillikka ks. tilli2.
tilpehööri (eri tahoilla etup. länsimurt.) ’tykötarpeet;
kama; lisuke / Zubehör, Zutat; Zeug’, rinn. murt.
myös erilaisia väännöksiä: tilpehööveri (tähän ilm.
sekoitettu myös nr behöva ’tarvita’), hilpetööri
(et. Kain ja ymp.), hilpehööri, pilpehööri
< nr tillbehör id., oik. ’jhk (ruots till ks. tila)
kuuluva’.
Grönholm 1988 RLT 163–64 (sm < ruots).

tilsa ’kavion t. jalkineen pohjaan tarttunut lumipaakku, tiera (Jusl 1745; Satak Häme, osin VarsSm);
(marja-, juures)seos, survos (paik. ESavo ja ymp.) /
Schneeklumpen an Huf od. Schuhwerk; Püree aus
Beeren od. Wurzelgemüse’, tilsata ’paakkuuntua
(paik. Satak); survoa hienoksi (PKarj, paik. ESavo)’,
tilsiä ’polkea, tallata (paik. sav- ja hämmurt.); survoa (Savo ja ymp.)’.
Ilm. deskr. sanue.
SKES 1975 1303.

tiltaltti (Lönnr 1880; paik. savmurt.), tilttaltti (paik.
savmurt. PHäme ja KPohjanm) ’Phylloscopus collybita / Zilpzalp’, tilt(t)alttinen (paik. PPohjanm ja
ymp.) id.
Onomat., linnun ääntä matkivia nimityksiä.
Vastaavanlaisia on myös muissa kielissä, vrt. esim.
vi silk-solk, tsilk-tsolk ’tiltaltti’ ks. myös tulkku.

tilus ks. tila.

Streng 1915 NRL 230 (sm < vur, mt < saks ransk < lat < kr),
Hakulinen Vir 1968 234–35, SKES 1975 1304, Koukkunen
1990 Atomi 590.

timjami (Tillandz 1683 timiani) ’tarha-ajuruoho,
Thymus vulgaris / Thymian’, timjani (Agr Thimian)
’suitsuke’
< mmr tymean, timean ’suitsuke; ajuruoho’, vur
thimian, nr timjan ’ajuruoho’ < kys thimeam, tymian®a, mys thymiama < klat thymiama < kr thymíama
’suitsutus’ (vrt. kr thymiãn ’suitsuttaa, polttaa’,
th/yein ’uhrata’). — Tuoksuvaa timjamia on käytetty
suitsukkeissa.
Streng 1915 NRL 230 (sm < vur mmr < uys < klat < kr), SKES
1975 1304, Kluge 1995 EW23 824.

timmintaiviikko (Sorol 1614; vanh. kiel.) ’piinaviikko / Karwoche’
< mr dymbilvika, dymbeldagha vika, mn dymbildagavika, nr dymmelvecka ’piinaviikko’. Yhd:n
alkuosa = mn dymbill ’puinen kellonkieli,
rumpupalikka’, nr murt. dymbel ’puuvaarna’;
piinaviikolla näet vaihdettiin kirkonkelloihin puiset
kellonkielet, jotka saivat aikaan tavallista
vaimeamman äänen.
Setälä 1912–13 FUF 13 336–37 (sm < mr mn), Streng 1915
NRL 230, Toivonen 1955 SanaSan 38, SKES 1975 1304.

timotei (1802 Timotheiruohoxi transl.; laajalti murt.)
’nurmitähkiö, Phleum pratense / Wiesenlieschgras’,
rinn. murt. myös esim. timotee (laajalti murt.),
timotti (VarsSm KaakkHäme Kymenl), timo (paik.
PSavo KSm), timoteus
< ruots timotej < engl timothy ’Phleum pratense’
amerikk. Timothy Hansonin mukaan, joka 1700-luv.
alkupuolella ryhtyi ensimmäisenä viljelemään tätä
heinälajia.
TS 10 1919 78 (Timothy Hansonin mukaan), Hellquist 1939
SEO 1186 (ruots sanasta), SKES 1975 1304 (sm < ruots),
Pulkkinen 1984 LokSp 172.
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timpermanni (Sorol 1621 timberman, As 1739 timmermanni; melko yl., PSm harv.) ’kirvesmies, rakennusmies; puuseppä / Zimmermann; Tischler’, lyhentymiä timperi (et. PKarj PSavo PSm), timpuri
(paik. Häme Karj) id.
< mmr vur timberman = kas timmerman ’kirvesmies’ (= ns Zimmermann id., ns Zimmer tässä ’(rakennus)puu, hirsi’).
Lönnrot 1880 SRS 2 700 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 230
(< vur mmr mt kas uys), SKES 1975 1304.

tina (Agr; yl.) ’Zinn’, johd. tinata, tinuri ~ ink ka tina ’tina; lyijy’ | ly tƒina ’tina’ | ve tƒin ’id.; lyijy’ | va
tina | vi tina id., (Wied) tinatada, tinada ’tinata’ | li
tin®a ’tina, (Sal) lyijy’, t‰ınatq ’tinata’
< germ (ksk) *tina-, vrt. mr mn nn ags tin, nr
tenn, mys kys zin, ns Zinn ’tina’. — Lp dâdne ’tina’
< sk t. ims.
Fischer 1747 VocSib 56 (sm ~ saks puol), Moller 1756 Beskr
162 (sm ~ ruots saks), Ganander 1787 NFL 3 152a (sm ~ vi),
Renvall 1826 SSK 2 235 (sm < ruots), Castrén Suomi 1844 29
(sm ~ lpN R In), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 108 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 153 (+ li; ims lp
< germ), Setälä 1912–13 FUF 13 460, Hellquist 1939 SEO
1174, Vries 1961 AnEW 589, SKES 1975 1304–05 (+ ka ly).

tinka ’kiista, väittely (PSm, paik. PKarj PSavo); vaikeus, tenä, hätä, pula (melko laajalti savmurt. KPohjanm ja ymp.) / Streit, Wortwechsel; Verlegenheit,
Bedrängnis, Mangel’, murt. myös ’sopimus
määräajoin toimitettavasta maidosta, voista tms.,
tinki (eri tahoilla itämurt.); sovittu työsuoritus,
urakka (paik. savmurt.)’, viime tingassa (yl.) ’viime
hetkellä’, tingata ’väittää vastaan, kiistellä (PSm,
paik. PSatak); tinkiä (Jusl 1745; laajalti et.
länsimurt.); vaatia, tiukata, tivata (etup. KPPohjanm
ja ymp.); tilata (Ljungo 1601; paik. länsi- ja
savmurt.)’
< ksk (germ) *Singa, vrt. mn mr Sing ’kokous;
käräjät; asia, esine’, nr ting ’olio, esine, asia;
käräjät’, engl thing, mys ding, ns Ding id.; mn mr
Singa ’pitää käräjiä, käsitellä; tilata; tingata’, nr
tinga ’tilata’, mys ding5on, ns dingen ’palkata,
pestata; vuokrata; tinkiä’. — LpN dig |ge (E U Pi Lu
In Ko) ’käräjät; (N myös, In Ko vain) riita, kina’ <
sk t. ehkä ositt. sm. — Ks. erikseen tinki.
Ihre 1769 Gloss 2 905 (sm ~ goot), Ganander 1787 NFL 3 153
(sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2 235 (sm < ruots), Munch
1875 SA 3 423 (< germ), Wiklund 1890 SUST 1 144 (lp <
mn), Streng 1915 NRL 231 (sm < mr mmr mn mt = ags), Tunkelo 1923 Suomi 5:2 475–79 (+ ka tinka), SKES 1975 1305–
06 (ka ainakin ositt. < sm).

tinki ’päivätyö, urakka, sovittu työmäärä (LounSm
Häme EPohjanm ja ymp.); maidon, voin tms. toimittamista koskeva sopimus (melko laajalti murt.) / Tagewerk, Akkordarbeit, vereinbarte Arbeitsmenge;
Liefervertrag über Milch, Butter o. ä.’, murt. myös
’kiusa (EPohjanm ja ymp.); kitsas, nuuka, tarkka
(JuslP, Gan 1787; paik. murt.)’, tinkiä ’pyytää t.
vaatia alennusta hinnasta (1680 ’tilata, (heng.) lunastaa’; laajalti murt.); pyytää, kärttää, tivata (As 1741
’neuvotella, sopia’; eri tahoilla itämurt. ja ymp.);
koettaa, pyrkiä, yrittää (osin PSavo ja Kain);
kiistellä, väittää vastaan (paik. murt.)’ ~ ink tinkiä
’tinkiä’ (< sm) | ka tinkie id.
< mr Sing ’kokous; käräjät; asia, esine’, nr ting
’olio, esine; käräjät’. Ks. tinka. — Sk > lpN tin |gâ
(In Ko) ’esine, kapine’.
Karlsson 1964 AAA 28:2 128–29, Nirvi 1971 InkS 586 (ink <
sm), SKES 1975 1306 (s. v. tinka). Lisää kirjallisuutta s. v. tinka.

tinktuura (Salamnius 1690 Tincturin g.; ei murt.)
’spriipitoinen rohdosuute t. uuteseos / Tinktur’
< ruots tinktur id. < lat tinctura ’värjäys’.
TS 9 1917 1615 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 1188 (ruots sanasta), SKES 1975 1306 (sm < ruots < lat).

tinneri ’maalin t. lakan ohenne / Lösungsmittel für
Farbe od. Lack’
< engl thinner id. (a:sta thin ’ohut’).
Pulkkinen 1984 LokSp 172 (sm < engl).

tintti1 (LönnrLis 1886; laajalti itämurt., paik. Kymenl KPohjanm) ’pieni kala, sintti / kleiner Fisch’,
tinttu (Lönnr 1880) ’kalanpoikanen’, tintturi (Lönnr)
’pieni kuore’
ainakin ositt. < nr murt. stint ’muikku; jk särjensukuinen kala; kiiski’ (= nn stinta, stint ’jk pieni kala’, kas stint, ns Stint ’kuore’). — Saks > vi tint
’kuore’. Vrt. sintti.
Ojansuu 1916 SKTT 190 (vi < as), SKES 1975 1306 (ainakin
ositt. < nr murt.).

tintti2 ks. tiainen.
tipla (Eurén 1860; paik. itämurt.) ’täplä, pilkku /
kleiner Fleck’, tiplu (paik. Karj) id., tiplikäs (paik.
Karj), tiplukkainen (paik. EKarj) ’täplikäs, pilkullinen’ ~ ka tiplaine, tiplu ’täplä’ | viE tiplikene
’pilkku, täplä’.
Vrt. täplä.
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SKES 1975 1307–08 (sm ~ ka vi).

tipo-: tipotiessään (laajalti murt.) ’poissa, tietymättömissä / weg, verschwunden, über alle Berge’, tipotiehensä (Gan 1787 tipo tjeheni) ~ ka tipotieheh
’tiehensä’.
Alkusointuun perustuva täytesana. Vrt. sepo, typö, täpö.
SKES 1975 1308 (sm ~ ka).

tippa (Gan 1787; yl.) ’Tropfen’, tippua (Jusl 1745),
tiputtaa, tipahtaa (Flor 1702), tipauttaa, tipaus (VR
1644), ks. erikseen tippuri ~ ink tippa, tippua | ka
tippa, tippuo ’tippua’, tiputtoa ’tiputtaa’, tipahtoa
’tipahtaa’ | ly tƒip ’tippa’, tƒippuda ’tippua’,
tƒipahtazeta ’tipahtaa’ | ve tƒipp ’pisara’, tƒippuda
’tippua’, tƒipputada ’tiputtaa’, tƒippahtada ’tipahtaa’ |
vi tiba ’tippa, pisara’, tibada ’tippua, pisaroida’,
tibutada id. (tähän yhteyteen kuulunevat myös ka
tVsipa(v)uttoa ’ripsauttaa, ropsauttaa’ | ly tVsipettädä
’pisaroida’ | ve tVsibaidoitta, tVsipitada ’sataa vettä’;
ehkä myös viE tsipakene ’palanen, muru’ | li sip®a
’tippa; piste’).
Sanuetta on arveltu sk-peräiseksi, vrt. nr murt.
Sm tipp, tippa ’tippa’, tippa ’tippua’, nn tippe, tippa
id.; toisaalta nr murt. Sm muodot voivat olla myös <
sm. Ims ja sk sanat saattavat olla alkuaan myös erillisiä deskr.-onomat. sanoja, joita muistuttavia on
muuallakin (vrt. esim. unk csepp ’tippa’). — LpN
murt. dippot ’tippua’, lpIn tippœa ’tippa’ < sm.
Lindström Suomi 1852 95 (sm ~ unk), MUSz 1873–81 365 (+
vi tiba), Vendell 1890 ÖsvM 33 (sm > nr murt. Sm), Setälä
1890–91 ÄH 10 (sm ~ ka tippu-, viE li), Ojansuu 1910 KaK 2
14 (+ ka tVsibauttoa), Toivonen Vir 1930 93, Collinder 1932
Urgerm 1 131 (? < nr murt. Sm nn), Tunkelo 1946 VeKÄH 44–
45 (+ ly tVsipettädä, ve tVsipta), MSzFE 1967 115 (unk ei ~ sm),
SKES 1975 1308–09 (+ ly tƒip, ve tipp; tähän ilm. myös tVs-alk.
muodot; ims < sk t. nr murt. Sm < sm; mahd. kuitenkin deskr.;
lpN murt. < sm), UEW 1988 49 (sm ka vi eivät sgr), LpIn 3
1989 279 (lpIn < sm).

tippi (ark.) ’palvelu-, juomaraha / Trinkgeld’, tipsi
< engl tip, (mon.) tips ’juomaraha; taskuraha’.
Karttunen 1979 Slangisanat 254 (sm < engl).

tippuri (Lönnr 1880 tippuri ’vesiumpi’; nykymerk.
ainakin 1899), rinn. tippari, tipperi (kaikista niukasti
tietoja murt.) ’gonorrea / Tripper’.
Kuuluu lähinnä s. v. tippa mainittujen sanojen
yhteyteen, kuten vanh. sanak. tippatauti (Renv
1826), tipputauti (Lönnr) ’vesiumpi’. Sanan
äänneasuun ja merk:een ovat voineet vaikuttaa nr

dröppel ’tippuri’ (> sm murt. (t)röppeli id.) ja ns
Tripper, engl dripper id.
SKES 1969 928 (s. v. röppeli; sm < nr), 1975 1308 (s. v. tippa1).

tipsuttaa (Lönnr 1880; paik. länsimurt.) ’tepsuttaa,
sipsuttaa / trippeln’, tipsutella (Gan 1787) ’tepsutella, sipsutella’ ~ vi (Wied) tipsada ’sipsuttaa’.
Deskr.-onomat. sanoja. Vrt. tepsuttaa (s. v. tepastella), sipsuttaa.
VW 1 1874 150 (sm ~ vi), SKES 1975 1309.

tipu (Renv 1826; yl.) ’kananpoika; kana, lintu (lastenk.); kanan kutsumahuuto / Küken; Hühnchen,
Putput, Vogel (Kinderspr.); put, put! (Lockruf für
Hühner)’, rinn. tipa (Pohjanm, laajalti Häme, paik.
PSm), tipi (etup. KaakkSm), tipo (Jusl 1745;
itämurt. Kymenl, osin VarsSm) id. ~ ink tƒipu
’kananpoika’, tipa ’kanan kutsumahuuto’ | ka tipa,
tipu ’id.; kana’ | ly tƒipuVsk ’kananpoika’ | veP tƒipu
’id.; kanan kutsumahuuto’, K ts(ep, tƒ/sip ’kananpoika’
| va tipu ’id., kana’ | vi tibu ’kananpoika; kanan
kutsumahuuto’ | li tib®a, tVsib®a ’lintu (lastenk.)’.
Nämä sanat ovat syntyneet interjektioista, ja niiden kaltaisia on monissa muissakin kielissä, esim. nr
murt. tippa ’kana, pikkulintu’, nn tippa ’kana’, syrj
tƒip ’kanan kutsumahuuto’.
Ganander 1787 NFL 3 153a (sm ~ vi), Rietz 1862–67 SDL
744–45 (sm ~ nr murt. Sm), Lõo 1913 EKirj 8 232–33 (sm vi
md votj syrj), Mägiste 1928 Demin 29 (+ ve), Toivonen Vir
1930 93–94 (+ va li; sm ? < nr murt. Sm), Tunkelo 1946 VeKÄH 46–47, Ruoppila 1947 Kotiel 2 121–22 (+ ly; sm ehkä >
nr murt. Sm), SKES 1975 1309–10 (+ ka).

tirehtööri (1723 Directöri; paik. murt.) ’johtaja /
Direktor’
< nr direktör < ransk directeur < mlat director
id. (johd. lat sanasta dirigere ’suunnata, ohjata; järjestää, sovittaa’).
TS 9 1917 1619 (sm < ruots < lat), Hellquist 1939 SEO 144
(ruots < ransk < mlat), Metsikkö 1951 KSmOKS 124, SKES
1975 1311.

tiristä (Gan 1787) ’liristä, tihkua, tirsua (laajalti
murt.); nurista, marista, (itkeä) kitistä; käristä, rätistä
(nämä et. itämurt.) / hervorquellen, sickern; quengeln, jammern; brutzeln’, tirahtaa, tirauttaa, tiristää, tirinä ~ ink tirissä ’tiristä, liristä’, tirr‰ıne
’tirinä’, tiri ’ripuli’ | ka tirissä ’tiristä, liristä; kitistä’,
tirahtoa ’herahtaa, tirahtaa; liikahtaa; inahtaa’ | va
(Tsv) tiriz(e- ’liristä, valua’, tiri ’ripuli’ | vi tiriseda
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’tiristä, piristä’, tirin ’tirinä, pirinä’ (sm > nr murt.
Sm tiris(a) ’liristä, siristä, tihkua’).
Samaa deskr.-onomat. pesyettä on myös tirskua (ks. tätä). Vrt. myös siristä.
Wessman 1939 FmS 6:2 103 (sm > nr murt. Sm), Rytkönen
1940 tm 46 (sm ~ vi tirahtada ’kilauttaa’), Nirvi 1962 SUST
125 366 (+ ink), SKES 1975 1310–11 (s. v. tira; + ka va), Koponen 1998 SUST 230 53, 179.

tirkatti (Agr; paik. kaakkmurt.) ’morsiamen väliaikainen valkea suojahuntu (jonka jälkeen puetaan
varsinainen vaimonpäähine) / Kopfbedeckung der
Braut auf dem Weg von der Kirche ins Haus des
Bräutigams’, tirkate (Lavansaari Seiskari) id.
Alkuperä epäselvä. Oletettu johd:ksi v:stä tirkata
(ks. tirkistää), mikä kuitenkin vaikuttaa epätodennäköiseltä.
Vilkuna 1953 KV 33 188–92 (♦ tirkata), SKES 1975 1311.

tirkistää (Jusl 1745; melko yl.) ’kurkistaa,
katsoa tarkkaan / (heimlich) spähen, genau gucken’,
tirkistellä (LPetri 1670), tirkata (Gan 1787; paik. Eja PSm PSavo Kain KPohjanm) ~ ka tirkissellä (<
sm; sm myös > lpIn tirkkiitti∞d ’katsoa tarkkaan’).
Deskr. sanoja, joihin vrt. tiirata.
SKES 1975 1311 (s. v. tirkatti; sm ~ au), LpIn 3 1989 280 (lpIn
< sm), Koponen 1998 SUST 230 55 (vrt. tirkeä ’tarkka, terävä’
ja tarkistaa).

tirkka ks. tiirikka.
tirkki (Stjerncreutz 1863; paik. rannikkomurt.) ’puomista mastoon kulkeva nostoköysi / Tau zwischen
Mast und Baumende, das den Baum hält, Dirk’ ~ ink
tirkki ’puomin ulkopäästä saalingin kautta kulkeva
talja’ (< sm)
< nr dirk ’köysi, jonka avulla kannatetaan t. nostetaan kahvelipurjeen puomin päätä’ = nt dirk (< as
t. holl dirk id.; alk. sama sana kuin s. v. tiirikka
mainitut germ vastineet).
SAOB 6 1925 D 1508–09 (ruots sanasta), Nirvi 1962 SUST
125 367 (ink < sm < ruots), SKES 1975 1311.

tirkunteija (LönnrLis 1886; paik. LSm) ’eräänlainen
kuviollinen t. täplikäs kangas / ein gemusterter od.
gepunkteter Stoff’, tirpunteija (paik. EPohjanm) id.
< vur dirdomdej (dyrdumdey, diridumdej jne.)
’erilaisten (puoli- t. täysvillaisten, silkkisten, kukikkaiden) kangaslaatujen nimitys’ < kas dirdendei,
diertain t. saks dirdendei, dirdundei ’karkea,
puoliksi villainen, puoliksi pellavainen kangas’ <

ransk tiretaine id., johd. mransk sanasta tiret
’eräänlainen kangas’, jonka on arveltu johtuvan
kaupunginnimestä Tyrus. — Lyhentymä tirkunteija
sanasta lienee tirkku (Lönnr 1880; LounSm, paik.
Häme) ’neli- ja kuusiniitinen, yl. pellavaloiminen
kuviollinen kangas; eräs kankaankudontamalli’.
Grimm 1860 DW 2 1184 (saks < ransk), SAOB 6 1925 D
1478–79 (ruots < kas t. saks < ransk), Gamillscheg 1928 EWFra 845–46 (ransk ♦ Tyrus), *Cronstedt Vir 1971 37–41 (sm <
vur), SKES 1975 1311–12.

tirsa (paik. Satak Häme) ’(halv.) kuono, nenä, turpa,
pärstä / (pej.) Maul, Fresse, Nase’, tirso (Eurén
1860) ’iso nenä; ulkonema’, tirsat (alk. sot. slang.,
nyk. ark.) ’nokoset’.
Deskr. sanoja, joita muistuttaa nirsat (Sortavala)
’(halv.) ikenet’ ~ ka nirsat ’(halv.) naama, turpa,
kuono; ikenet’ | ly 7nirz ’turpa, kuono’. Vrt. myös
kirsu, kärsä.
SKES 1958 385 (s. v. nirsa; sm nirsa ka ly ehkä ~ tirsa), Hämäläinen 1963 SotSlangi 247.

tirskua (Jusl 1745; LPetri 1656 tirskuna; laajalti
murt.) ’kihertää; pärskyä; pirskua, tirahdella /
kichern; prusten; sickern, hervorquellen’, tirskuttaa,
tirskahtaa, tirskahdella ~ ka tirskoa ’tirskua’,
tVsirskoa ’id.; pirskua; kirskua; sirkuttaa’, tirskuttoa
’tirskua’, tVsirskuttoa ’tirskuttaa; sirittää’ | ly
tVsirskada ’tirskuttaa (västäräkki)’ | ve tVsirskta ’kitistä
(reen jalakset)’, tVsirskutada ’tirskuttaa; visertää’.
Lähinnä s. v. tiristä mainittujen yhteyteen kuuluvia deskr.-onomat. sanoja, kuten myös tirsua (etup.
Savo Kain) ’pursuta, tihkua’ ja viE tirss (g. tirsi, tirsu) ’häkä’. — Sm > nr murt. Sm tirsska ’räiskyä,
roiskua’.
Saxén 1895–98 Lånord 229 (sm > nr murt. Sm), Wichmann
1911–12 FUF 11 285 (sm ~ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH 46 (+
ly), SKES 1975 1312 (+ ve; vrt. tirsua ja viE tirss), Koponen
1998 SUST 230 179.

tiskata (yl.) ’pestä astioita / Geschirr abwaschen’
< ruots diska (johd. sanasta disk mm. ’astianpesu’) id. — Ks. tiski.
SKES 1975 1313 (s. v. tiski; sm < ruots).

tiski (laajalti murt.) ’kaupan tms. myyntipöytä; suutarin työpöytä; pestävät astiat, astianpesu / Theke;
Arbeitstisch des Schusters; Abwasch’, vanh. kiel. ja
murt. myös ’ruoka-astia (Agr; InkVi); vesikauha
(osin VarsSm)’, tiiski (PKarj, paik. ESavo) ’ruokaastia’

277
< mmr disker, vur dijsk, nr disk ’levy, jonka
päältä syödään, lautanen, (murt.) soikea puuvati;
astianpesu;
(myynti)pöytä;
alttarikaappi;
pöytäseurue’, murt. diskan ’pestävät ruokailuastiat’
(mys tisc, ns Tisch ’pöytä’, engl dish ’vati; kulho’
jne.) < lat discus ’levy; pyöreä vati; pöytä’ < kr
dískos ’kiekko’. Ks. erikseen tiskata.
Ganander 1787 NFL 3 154a (sm ~ ruots germ kr), Karsten
1909 IF 26 247 (sm < mn mr jne. < lat), Streng 1915 NRL 231,
Vries 1961 AnEW 77, SKES 1975 1312–13.

tiskijukka ’levyjuontaja / Diskjockey’
osaksi lainaa, osaksi mukaelma engl sanasta disc
jockey id., jossa disc ’äänilevy’ (<< lat discus ’levy’;
vrt. tiski), jockey (alk. demin. hn:stä Jock) ’kilpaajuri, -ratsastaja’.
Pulkkinen 1984 LokSp 172 (sm < engl).

tislata (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.)
’höyrystää nesteseos ja tiivistää saatu höyry;
puhdistaa viina keittämällä se useaan kertaan;
siivilöidä / destillieren, (Schnaps) brennen; filtern’,
tisleerata ’id. (eri tahoilla murt.); läträtä (vedellä),
kaadella edestakaisin (paik. itämurt.)’
< nr murt. Sm dislera (kirjak. destillera, mmr
distillera) ’tislata’ < lat destillare ’tippua’.
Ahlqvist 1873 Kieletär 1:5 64 (tisleerata < ruots), TS 9 1917
1626 (tislata < lat), Hellquist 1939 SEO 141 (ruots < lat), Karsten 1944 FmS 10 627 (vrt. nr murt. Sm), SKES 1975 1313 (<
nr murt. Sm, nr < lat).

tismalleen ks. täsmälleen.
tissi (Gan 1783; yl.) ’naisen rinta; (lehmän) utare /
weibliche Brust; (Kuh)euter’, rinn. lastenk. tissu
(Gan 1787; paik. murt.) ’rinta’, tisu (et. länsimurt.)
id. ~ ka tissi ’rinta; utare’ (< sm)
< ruots tiss ’naisen rinta; utare; (utareen muotoinen) tutti’ = nn tissa, as tis, ns Zitze, ital tetta id. jne.
Lastenkielestä lähtöisin olevia sanoja, joiden kaltaisia on muissakin kielissä (vrt. esim. lp VciVz |zV e ’naisen rinta; utare’). — Vi tiss id. < as t. ruots.
Rietz 1862–67 SDL 737 (sm ruots norj saks ital jne.), Qvigstad
1881 Beiträge 126 (sm vi lp tVser norj saks), Anderson 1893
Wandl 138 (lastenk. sanoja eri kielissä), Hellquist 1939 SEO
1190, SKES 1975 1314 (sm ~ ka (< sm) < ruots; vi < as t. ruots).

tisuri (kaakkmurt., paik. savmurt.) ’päivystys, vartiossaolo, työvuoro / Bereitschafts-, Wachdienst,
Schicht’

joko < nr (Sm) dejour ’päivystäjä’ < ransk (être)
de jour ’(olla) palvelus-, vahtivuorossa, päivystäjänä’
tai < ven deVzúrnyj id., deVzúritƒ ’päivystää’ <
ransk.
Vasmer 1953 REW 1 336 (ven < ransk), Plöger 1973 RL 204
(sm kaiketi < ven < ransk), SKES 1975 1314 (sm < nr (Sm) <
ven < ransk t. sm itämurt. mahd. suoraan < ven), Grönholm
1988 RLT 164 (sm < ruots < ven).

titteli (1897; kirjak.) ’arvo-, virkanimi; otsikko / Titel’
< nr titel id. << lat titulus ’piirtokirjoitus, otsikko, arvonimi’. — Vanhempi laina samalta taholta on
sm tituli (As 1679 titulista elat.; vanh. kiel.) ’arvonimi; otsikko’ < vur titul id.
TS 9 1917 1633 (sm < lat), Inkinen 1953 HArk 54 204, Hakulinen 1968 SKRK3 298 (< ruots), SKES 1975 1314–15 (s. v. tituli; tituli < vur), Koukkunen 1990 Atomi 590–91.

tiu (Gan 1787; melko laajalti länsimurt., paik. savmurt.), tivu (etup. LUus ja ymp.) ’munien kappalemitta: 20 kpl / 20 Stück bzw. 1 Stiege Eier’
< mr vur tiugh ’10 t. 20’ = nr tjog ’tiu munia’, nn
murt. tjug, tjog ’20 kpl’. — Saman sk sanan variantteja ovat nr tjugo, tjugu, nn tjugo, tjuge, mn tjogu
’20’, joiden merk. on aiemmin ollut ’10’. Ne
lienevät supistumamuotoja yhd:sta *tw®atugu ’20’ >
mn tuttugu id., jonka loppuosa -tugu = mn tugr, mys
-zug, -zig, ns -zig (esim. zwanzig ’20’) < germ *teªºgu’kymmenluku’, joka puolestaan kuuluu läheisesti sanan mr t‰ıo, nr tio, mn tíu, nn tie, tio ’10’ yhteyteen.
Renvall 1826 SSK 2 236 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 51
(< mr), Hellquist 1939 SEO 1193 (ruots sanasta), Westman
1939 FmS 7:1 105, SKES 1975 1315.

tiuha (Renv 1826; Häme KSm ja ymp.) ’tiheä, taaja
/ dicht, häufig’.
Kuulunee jotenkin yhteen sanojen tiheä,
tiukka kanssa; ehkä näiden kontaminaatio.
SKES 1975 1286 (s. v. tiheä; ehkä kontam.), Nikkilä 1998 FFL
21 81. Lisää kirjallisuutta s. v. tiheä.

tiuhta (JuslLis; Satak KPPohjanm Kain Peräp Länsip, paik. loun- ja hämmurt.) ’nauhan kudonnassa käytettävä pirta / Webeblatt beim Bandweben’,
murt. (laajalti itä- ja hämmurt.) myös ’viriö;
loinpuissa ns. tiuhtanaulojen väliin muodostuva
loimijako; kangaspuissa loimilangat toisistaan
erottava
varpakeppi’,
tiuha
(paik.
PSm)
’nauhankudontapirta’, tihta (Gan 1787; osin
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VarsSm) id. ~ ink tiuhta ’(kangaspuissa oleva) tiuhta’ | ka tiuhta ’tiuhtalanka t. -varpa, joka jakaa loimilangat kahdeksi risteileväksi ryhmäksi; tappi, jollaisten avulla kangasta luotaessa saadaan muodostumaan loimijako’ | ly tƒiuht(e ’tiuhta, niisien ja loimitukin välillä loimien välitse kulkeva tiuhtalanka’ | vi
(Wied) tihv (g. tihva), murt. (Wied) tiust ’kangaspuiden loimilankojen välissä oleva tiuhtavarpa’
< germ *stifta-; vrt. kas stift ’nasta, vaarna, pieni
naula’, mys kys stift, steft ’piikki, vaarna, tappi; (kys
myös) kärki, varsi’, ns Stift ’naula, nasta, neula;
vaarna; kynä’.
Setälä 1890–91 ÄH 332 (sm ~ vi tihv), Hakulinen 1933 StF 1:2
88 (sm ~ vi tiust), *E. Itkonen 1971 StNF 58 123–34 (+ ka ly;
< germ), SKES 1975 1315–16, Hofstra 1985 OsFiGerm 84–85,
299 (+ ink).

tiukka (Renv 1826; etup. itämurt. ja ymp.) ’kireä,
ahdas, (liian) tiivis; ankara, vaativa, kova; tukala, kiperä / fest, dicht; (zu) eng, stramm, straff; streng, unnachgiebig; hart, schlimm’, murt. (Kaakk- ja KSm)
myös ’tiheä’, johd. tiukata (Gan 1787 ’vastata vihaisesti’), tiuketa, tiukoittaa ~ ink tiukata ’tiukentaa,
kiinnittää; tinkiä’ | ka tiukka ’kireä, ahdas; niukka;
saita; puute’, tiukata ’tiivistää; ahtaa, sulloa; vaatia’ |
? vi murt. tiugastada ’pingottaa, venyttää’.
Kuulunee samaan sanueeseen kuin tiivis (ks. tätä). Aik. oletettu sk lähtökohta (vrt. mm. mn
Sjokkr, Sjukkr, mr thiokker, thiukker ’paksu, tiheä’,
nr tjock, engl thick id.) vaikuttaa epätodennäköiseltä.
Vrt. myös tiheä, tivata.
Thomsen 1869 GSI 154 (tihiä, tiivis, tiukka ehkä joko < mn
Séttr t. < Sjokkr), Setälä 1912–13 FUF 13 460 (sm < mn
Sjokkr), Hellquist 1922 SEO 980 (sm < sk), Saareste 1953 Suomi 106:3 31 (vi murt. < sm), Vries 1961 AnEW 614, SKES
1975 1316–17 (+ ka; ?? < sk; luultavammin ~ tiivis), Nikkilä
1990 CSepIFU 3B 250–51 (kaiketi ~ tiivis).

tiukkua1 (Agr; melko laajalti murt.) ’tihkua, tippua,
vuotaa / sickern, tropfen, lecken’, tiukuttaa (Agr;
osin VarsSm) ’tiputtaa’, tiukkoa (KPPohjanm Kain)
’lypsää ehtyvää lehmää, suorittaa jälkilypsy’ ~ viE
tsiuku- ’pirskottaa, kastaa’, tsiuguta- id.
Mahd. samaa alkuperää kuin tiukkua2 (merkityksen suhteen vrt. tiristä ja tirskua). Vrt. myös tihkua.
Ganander 1787 NFL 3 155 (sm ~ vi), SKES 1975 1317–18
(sm ? ~ vi), Koponen 1998 SUST 230 168.

tiukkua2 (paik. murt.) ’sirkuttaa / zwitschern’, tiukuttaa (Gan 1787; paik. Satak Häme EPohjanm
KaakkSm) id. ~ ink tVsiukk®a id. | ka tiukkoa, tVsiukkoa
’id., piipittää’ | ve tVsiukta, tVs5ukta id. | vi murt. tiuku-

da, E tsiuku- id. (huom. myös tiuksuda, siuksuda
id.).
Onomat. sanoja, vrt. tiuku ja tiukkua1.
Ganander 1787 NFL 3 155 (sm ~ vi ziukminne), Qvigstad 1881
Beiträge 110 (sm ~ vi tsiukma), Wichmann 1911–12 FUF 11
247 (+ ka tVsiukkoa), Tunkelo 1946 VeKÄH 301 (+ ink ve),
SKES 1975 1317.

tiuku (JuslP, Gan 1784; et. savmurt. KPPohjanm PSm) ’kulkunen / Glöckchen, Schelle’ ~ ka tiuku id.
Onomat. sanoja; vrt. tiukkua2. — Sm > lpN
diw |gâ (Lu In) ’tiuku’; sm t. lp > nr murt. tjuka, tiukka, tjuk ’tiuku’; sm t. ruots > lpE d'uvke ’kulkunen,
aisakello’.
Rietz 1862–67 SDL 740 (nr murt. ~ sm), Wiklund 1890
SUST 1 145 (lpN Lu < nr murt.), Qvigstad 1893 NL 132 (lp <
nr murt. t. sm), Saxén 1895–98 Lånord 230 (nr murt. < sm),
SKES 1975 1318 (+ ka).

tiunti ks. tihunti.
tiuris ks. tyyris.
tiuskia (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’äyskiä / anfahren, anschnauzen’, tiuska(t)a, tiuskua (Finno
1583 ’torua’) id., tiuskaista ~ ka tVsiuskoa ’tiuskia;
kitistä; sirkuttaa’ (sm > lpN diw |skot (Lu In)
’tiuskia’).
Onomat. sanoja; vrt. tiukkua2.
Lagercrantz 1939 LpWsch 924 (lp < sm), SKES 1975 1318
(sm ~ ka).

tivata (Eurén 1860; PKarj, paik. PSavo kaakkja hämmurt.) ’tiukata / hartnäckig fragen,
bedrängen’, tiivata (osin VarsSm) ’kinata, väitellä’,
tiuvastaa (Gan 1787) ’tiukata, puhua äkeästi’, tähän
mahd. myös tivoittaa (Westh) ’soimata’.
Kuulunevat yhteen sanojen tiukka ja tiukata
kanssa (ks. tiukka). Vrt. kuitenkin myös kivahtaa
(s. v. kiivas) ja tiuskia.
SKES 1975 1319.

tivoli ’huvipuisto / Vergnügungspark’
< nr tivoli id.; lähtöisin ital kaupungin nimestä
Tivoli, joka oli roomalaisten ylimysten suosima kesänviettopaikka. Sen mukaan eri kaupunkien puistoissa olevia huvittelupaikkoja alettiin kutsua tivoleiksi (esim. Kööpenhaminan Tivoli).
TS 9 1917 1636 (< ital Tivoli), Hellquist 1939 SEO 1192 (ruots
sanasta).
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toaletti ’naisten- t. miestenhuone, käymälä;
(vanh. kiel.) siistiytyminen; (naisen) asu / Toilette’,
tualetti, tuoletti (paik. länsimurt.) ’kampauspöytä (=
toalettipöytä); (lipaston päällä oleva) peili;
peililipasto’, yhd. toalettilaukku, -paperi, -saippua
< nr toalett id. (< ransk toilette alk. ’pieni toalettipöydällä pidettävä pyyhe’, demin. sanasta toile
’pyyhe, kangas’ < lat tela ’kangas’, johd. v:stä texere
’kutoa, punoa’; vrt. teksti, tekstiili). — Sm puhek.
variantin toiletti ’vessa’ ääntämys perustunee lähinnä
engl vaikutukseen (vrt. engl toilet id.).
TS 9 1917 1641 (< ransk), Renkonen 1954 Avainsanoja 147,
SKES 1975 1319.

toe (tav. mon. tokeet; Martti n. 1580; hämmurt. Savo
KSm, paik. loun- ja kaakkmurt.) ’pienehkö (kala)pato, myllypato; (yks.) kalojen johdeaita / (Fisch)wehr,
Mühlendamm; (Sing.) Fischzaun’, murt. (etup. ISm)
myös ’vehkeet, kalut, välineet, keinot’, toeta
’padota’ ~ ink toe ’rinnakkaiset joen tai ojan yli
vievät porraspuut’ | va t(eg(e ’kalapato’ | vi tõke (g.
tõkke), murt. myös tõge (g. tõke) ’este, sulku; (Wied)
sillan pilarin jäävahvistus, kalapato’ | li toCggqd,
toCugqd (mon.) ’kalapato’
< baltt, vrt. liett takiVsYys ’kalapato; sulku, pato’,
latv tacis, tace ’kalapato’ (> li tatƒVskqd id.), mpr
takes ’myllypato’.
Ahlqvist 1856 WotGr 155 (sm ~ va), Thomsen 1890 BFB 226
(+ vi; < baltt; li < latv), Kalima 1936 BL 169–70, Fraenkel
1965 LitEW 1052, SKES 1975 1319.

toeta (: tokenee) ’asettua, talttua, parantua, tointua,
selvitä (yl.); pystyä, kyetä, pärjätä (paik. hämmurt.) /
sich legen, sich fassen, besser werden, sich erholen,
sich klären; können, vermögen, zurechtkommen’,
paik. savmurt. myös ’suutahtaa, kiivastua’, tokeutua
(paik. Kain) ’saada toimeksi, ryhtyä jhk’, tokeva
(paik. KSm EKPohjanm) ’tarmokas, tomera’ ? ~
ka toketa ’terästäytyä, reipastua, ottaa oppia’.
Alkuperältään hämäriä sanoja, joiden yhteyteen
saattaa kuulua tokinainen (KaakkSm) ’itsepäinen;
yksitotinen; tahditon; yksinkertainen, typerä;
tyhmänrohkea’ sekä toki-alkuisia yhdyssanoja kuten
tokisanovainen (paik. LounSm) ’suorasukainen’,
tokipuheinen (Jusl 1745) id.; vrt. myös toki.
SKES 1975 1319–20 (mahd. toki sanan yhteyteen), T. Itkonen
Vir 1983 350 (omap.).

toffee (uud.) ’(alk. sokerista ja voista tehty) sitkeänpehmeä karamelli / Toffee’

< engl toffee id. (?? << kreoli tafia ’eräänlainen
rommi’); nr murt. Sm toffee ’toffee’ < sm.
Klein 1967 EDEngl 1565 (engl mahd. < ransk < kreoli), Pulkkinen 1984 LokSp 172 (sm < engl).

tohelo (melko yl.), tohero (Lönnr 1880) ’hutilus;
saamaton, taitamaton; tunari; höperö / Pfuscher;
Versager; Schussel; unbeholfen, ungeschickt’, paik.
murt. myös ’turta; löyhä, kuohkea, laho; sohjo’, toheloida ’hutiloida, toimia taitamattomasti’, tohiloida
’id.; sohia’.
Takavok. variantteja onomat.-deskr. töherö sanueesta (ks. töhertää); vrt. myös kohelo, tohlo.
SKES 1975 1489–90 (s. v. töhertää).

tohista (Jusl 1745) ’kohista, humista, tuhista (laajalti
et. I- ja PSm); pitää kohua, hälyä, touhuta (paik.
länsimurt.) / rauschen, sausen, brausen; Aufheben,
Wind machen, lärmen’, tohahtaa ’kohahtaa; suutahtaa’, tohauttaa, tohottaa, tohu (Agr) ’touhu, kohina,
kohu, häly (eri tahoilla länsimurt.); kuiva roska, hieno pöly (viljoista, jauhosta; KaakkSm Ink)’, tohina,
tohakka ’touhu; touhottaja’ ~ ka tohissa ’suhista, kohista; puhista, tuhista; uhota’ | veE tVsohaht5otƒta (P
myös t-) ’viskata, loiskauttaa; tohauttaa’, K tVsohaita
’puuhailla (hitaasti)’ | vi murt. tohutada, tõhutada
’huutaa; kiihottaa; yllyttää’, ? tohu ’sumu’.
Onomat.-deskr. sanoja, joilla on myös etuvok.
variantteja (ks. töhistä) ja joilla on sekä semantt. että
äänt. yhtymäkohtia s. v. tuohtua ja tohkeissa(an)
main. sanoihin.
VW 1 1874 123 (sm ~ vi tohu), Tammemägi 1906 EKirj 1 282
(sm ~ vi murt. tõhutada), SKES 1975 1320–21 (+ ka ve), EEW
1982–83 3200, 3201, T. Itkonen Vir 1987 185, Koponen 1998
SUST 230 (vi tõhutada voi olla samaa sanuetta kuin tõh(t)us
’tehokas’, jolloin sen lähimpiä vertauskohtia ovat s. v. teho
mainitut sanat).

tohjo ks. tohkeissa(an).
tohkeissa(an) (melko laajalti murt.) ’touhuissaan,
innostuneena; suutuksissaan, tuohtuneena / geschäftig, begeistert; verärgert, aufgeregt’, tohkaista (paik.
savmurt.) ’mennä viuhtoa, touhottaa’, tohko (Jusl
1745; LUus ja ymp.) ’tohelo, tomppeli; laho,
hapertunut (puu, kangas)’, tohjeta (: tohkeaa; paik.
Suomenl. saaret ja rannikko), toeta (: tokeaa;
LounSm, osin Häme) ’haurastua, kulua (kangas,
nahka, puu)’ ~ ink tohk‰ıssa, toheta (prs. tohki®a)
’puhjeta’, tohata (prs. tohk®a) ’puhkaista’ | va (Kukk)
tohk‰ıssa ’puhjeta’, tohata (prs. tohk®ab) ’puhkaista,
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rikkoa’ | vi murt. tohk(n)eda ’haurastua, lahota,
heiketä’, E tohkerda- ’touhuta, puuhata’.
Onomat.-deskr. sanoja, joilla on yhtymäkohtia
s. v. tohista, touhuta (s. v. touhu) ja tuohtua main. sanoihin. Kontam. lähinnä sanoista tohko ja sohjo (ks.
tätä) lienee tohjona, -ksi ’murskana, -ksi’; vrt. myös
tohelo, tohmero ja tehko (s. v. teho).
SKES 1975 1321–22 (s. v. tohka1; sm ~ va vi), T. Itkonen Vir
1987 185, Koponen 1998 SUST 230 73, 180 (+ viE), Nikkilä
1998 FFL 21 83, 88.

tohlo (Gan 1787; Pohjanm, laajalti savmurt.,
paik. häm- ja kaakkmurt.) ’onttosarvisten
märehtijäin sarven sisuksen muodostava luutappi /
Knochenzapfen im Inneren des Hohlhorns von
Wiederkäuern’, murt. (paik. KPohjanm ja ymp.)
myös ’laho, ontto puu, pökkelö; tuppi, holkki’, tolho
’sarven tohlo (JuslLis, Gan; itämurt. ja ymp.); iso
nenä; pökkelö (nämä paik. itämurt.)’, tölhö (paik.
KaakkSm) ’sarven tohlo’, sohlo (JuslLis, Gan; Satak
PHäme, paik. VarsSm Peräp) ’id.; roju, rämä’ ~ ink
tolho ’sarven tohlo’ | ka tohlo, tolho, töhlö, tölhö
’sarven tohlo; nenästä roikkuva räkä’ | vi tohl (g. -u)
’sarven tohlo; huokoinen kohta nauriissa; päällys,
suojus’.
Deskr. sana, joka kuulunee pohjimmiltaan v:n tohista yhteyteen. — Sm tohlo (Eurén 1860; vrt. Gan
tohlopeukalo ’tunari’; EPohjanm, paik. KPohjanm
PHäme KSm) ’tohelo, tyhmä, höperö’, tolho, töhlö,
tölhö (eri tahoilla murt.) ’tollo, tyhmyri’, ka töhlö
’tollo, tohelo, pölvästi, tumpelo’, vi tohlapea, tohlus
’tyhmyri’ lienevät lähinnä sanojen tollo, pölhö (s. v.
pöljä), höhlä ja tohelo (ks. näitä) vaikutusta.
Ganander 1787 NFL 3 156a (sm ~ vi), Ojansuu Vir 1909 56
(tohlo ~ sohlo), Laurosela 1913 Suomi 4:13:1 164–65 (-lh- pölhö, kolho ym. muotojen vaikutusta), SKES 1975 1322–23 (+
ka), EEW 1982–83 3197.

tohmero (Gan 1787; paik. savmurt. ja PSm) ’pehmeäluminen ja siksi raskaskulkuinen (Gan myös tohmeroinen); tällainen tie t. keli / wegen hohem weichem Schnee schwer passierbar; ein solcher Weg
bzw. Wegzustand’, Lönnr 1880 myös ’kura, muta;
neuvottomuus, hillitön meno’, tohma (LönnrLis
1886) ’kura, muta’ ~ ka tohmu ’(humalan) pöhnä;
(unen) pöpperö, pieni nälän t. vilun tunne’, tohmero
id. | vi tohmakas ’tyhmähkö, pöhkö’, tohm (g. -a;
Wied, murt.) ’tylsä, voimaton, tunnoton, turta, tyhmä’.
Deskr. sanoja, joissa on kohma ja tuhma sanueiden (ks. näitä) vaikutusta; etuvok. variantteja ks. s. v.
töhmerö; vrt. myös tohkeissa(an).

SKES 1975 1323–24 (s. v. tohma; sm ~ ka), EKET 1982 178
(+ vi), EEW 1982–83 3199.

tohria ks. töhriä.
tohtaja (Schr 1637, vanh. sanak. myös tohtava;
Länsip, paik. Peräp) ’kuikka, kaakkuri, Gavia /
Pracht-, Sterntaucher’
todennäk. < lp; vrt. lpN dovtâ (g. dok |tâgâ) (E In
Ko Kld) ’kuikka’ = tVserI toktäq: toktäq-l3ud3u ’kuikka’
(l3ud3u ’sorsa; ankka’) | syrj tokt{i | vogE t(etk®a, I t®axt, L
takt, P t®agt ’kuikka’ | ostjI t3agtan, E taxtqn ’kuikkalintu’.
Setälä 1902–03 FUF 2 279–80 (sm ~ lp tVser vog ostj), Wichmann 1914–20 FUF 14 111 (+ syrj), Lagercrantz 1939 LpWsch
931 (lpN murt. < sm), FUV 1955 119, SKES 1975 1324 (sm
ehkä < lp), FUV2 1977 132, UEW 1988 530.

tohtia (Agr; et. häm- ja savmurt. Pohjanm PSm) ’uskaltaa, rohjeta / wagen, sich trauen’, murt. myös
’saattaa, voida’, tohto (paik. Peräp Länsip) ’uskallus’, tohtona(an) (paik. KPPohjanm Kain) ’henkeä
täynnä, kovalla vauhdilla’, tohdittaa (EPohjanm)
’olla jkn turvana, seurassa’ ~ ink (< vi) tohtia
’uskaltaa; saada (tehdä jtak)’ | va (< vi) t(ehtia
’uskaltaa, tohtia’ | vi tohtida ’voida, saada; rohjeta,
uskaltaa’, (Wied murt.) tõhtida id. | li tuCod'q ’voida,
saada; uskaltaa’
= lpN duos |tât (E U Pi Lu In Ko Kld) ’uskaltaa’ |
tVserI toVstam ’id.; saada’.
Sanalle on esitetty ieur lainaetymologia: vksm
*toVst- < ieur *dhers-, vrt. m-int dhØr·s-.n5Foti, dhár·s-ati
’(hän) on rohkea, uskaltaa’.
Ganander 1787 NFL 3 150 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch 73
(+ tVser), Lindström Suomi 1852 95 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Thomsen 1890 BFB 43 (+ li), Karsten 1906
NphM 8 11 (< germ), SKES 1975 1324 (+ ka tohtie), UEW
1988 799, Koivulehto 1991 SbÖAW 566 78 (< ieur).

tohtori (Gan 1787; Sorol 1614 doctor; laajalti
murt.) ’lääkäri; parantaja; väitelleen akateeminen
titteli / Arzt; Quacksalber; Doktor’, rinn. tohtari
(Kain, osin LounSm PHäme), tohteri (osin LounSm
PHäme), tohturi (etup. Pohjanm PSm), tohtuori
(KaakkHäme Kymenl KSm ja ymp.) ’lääkäri;
parantaja’
< vur doctare, mr nr doktor ’tohtori’ (ns Doktor,
engl doctor, ransk docteur, ven dóktor id.) < lat doctor ’opettaja’, johd. v:stä docere ’opettaa’ (osin
myös suoraan < lat). — Ink tohtori ’lääkäri’ < sm,
tohteri ’id.; tohtori’ < vi; ka tohturi ’lääkäri, tohtori’,
ve dohtu\r id. < ven murt. doktur, dohtur; va (Kukk
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Mahu) dohtari ’lääkäri’ < ven; vi tohter (Wied
myös tok(t)er) ’lääkäri; tohtori’, li dokt®ar, doktqr id.
< saks; lpN doavter, doak |tar (E Pi Lu In Ko) ’lääkäri’ < sk; lpKld doktor id. < ven.
Renvall 1826 SSK 2 237 (vierassana), Wiklund 1890 SUST 1
146 (lp < ruots), Streng 1915 NRL 232 (sm < vur mmr < lat),
Kettunen 1938 LivW 39 (li < latv murt.), Karsten 1944 FmS 10
551, SKES 1975 1324 (ka ve va lpKld < ven; vi li < saks),
Koukkunen 1990 Atomi 591.

tohveli1 (Schr 1637 toffelit (mon.), Gan 1787 tohveli; eri tahoilla murt.) ’kevyt sisäjalkine, tossu /
Pantoffel’, murt. myös ’varreton saappaan t. kengän
teräosa (laajalti murt.); kalossi (paik. hämmurt.);
matala tuohivirsu (Karj Ink ja ymp.)’
< ruots, vrt. vur ja nr toffel, nr murt. toffla < kas
tuffele id., lyhentynyt asusta pantuffele (vrt. ns Pantoffel) < ransk pantoufle ’tohveli’.
Adelung 1798 WHd 3 646 (sm ~ ruots as ns), Renvall 1826
SSK 2 238 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 232 (< vur < kas),
SKES 1975 1324–25.

tohveli2, tohvelikangas (eri tahoilla murt.) ’paksu
villainen päällysvaatekangas / Düffel’, toffeli id.
< nr doffel, vur duffel, nt duffel, düffel, ns Düffel,
engl duffel, duffle < holl duffel id.; kankaan nimitys
perustuu Duffelin kaupungin nimeen. — Sm duffeli
’eräs kaksinkertainen päällystakkikangas; siitä tehty
takki’ on uudempi laina samalta taholta.
TS 9 1917 1654 (< ruots < engl), Hellquist 1939 SEO 148
(ruots < holl), SKES 1975 1325.

toi ks. tuo.
toikottaa (Lönnr 1880; paik. hämmurt. ja ymp.) ’pitää ojollaan (esim. kättä, jalkaa) / ausstrecken (z. B.
Arm, Bein)’, paik. murt. myös ’mennä painaltaa’,
toikkailla ’kuljeksia; toikkaroida’, toikkaroida
(Eurén 1860) ’hoiperrella, hoippua’, yhd.
yksitoikkoinen ~ ka tVsoikottoa ’olla oikoisenaan,
pötköttää’ | ? vi toigas (g. toika) ’riuku, seiväs’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. esim. tojo ja soikottaa
(s. v. sojo).
SKES 1975 1330–31 (s. v. tojo), EEW 1982–83 3204 (+ vi).

toilailla ’maleksia ja samalla katsella ympärilleen,
pällistellä (paik. etup. Savo); tehdä harkitsemattomia
tekoja (puhek.) / sich gaffend herumtreiben, herumgaffen; Dummheiten machen’, toilailu, toilaus ’harkitsematon, omalaatuinen, tyhmä teko’.
Todennäk. deskr. sanoja.

toimi1 (Agr; yl.) ’tehtävä, askar; työskentely; työtehtävä, virka / Beschäftigung, Arbeit; Tätigkeit, Tun;
Stelle, Posten’, vanh. kiel. (Agr) myös ’järki, oppi,
totuus, taito; ajatus; itsehillintä; huoli, huolenpito’,
1500- ja 1600-luvun lakik. myös (Martti n. 1580,
Ljungo 1601) ’todiste; tosiasia; oikeus’, johd. toiminta (1867), toimisto (1864), toimelias (Gan 1787), toimia (1847), toimittaa (Agr), toimittaja (Agr), yhd.
aamu-, liike-, oikeus-,
päätoimi,
toimenpide
(1820), toimeentulo, toimeksianto ~ ink s®avva toim5e
’saada aikaan’, toimia ’kannattaa’, toimitt®a
’toimittaa, suorittaa; neuvoa, selittää’ | ka toimi
’toimi, työ, puuha, keino; ymmärrys, selvyys, taito’,
toimie ’ymmärtää, tajuta’, toimittoa ’tehdä, toimittaa, hoitaa, suorittaa; saada ymmärtämään, selvittää, kertoa; kysyä, ottaa selko; käsittää, ymmärtää,
osata; kannattaa’ | ly toimiVstuda ’ymmärtää’,
toimittada ’id.; saada selvää; tiedustella’ | ve toimetada ’ymmärtää, saada selko’, toimetVstä id. | va (Tsv)
toim(i) ’tiedustelu, tiedon saaminen, selvitys’ | vi toime panna ’panna toimeen, suorittaa’, toime tulla
’tulla toimeen, suoriutua’, toimida ’toimia, menetellä; vaikuttaa, tehota’, toimetada ’toimittaa, suorittaa,
selvittää’ | li s5odq tuoimql ’tulla toimeen’ (sm > lpN
doai |bmâ (Lu In) ’toimi, työ, toimeliaisuus; (Lu) keino’, doaimâtit (E Lu In Ko) ’toimia, toimittaa; (E
myös) käyttäytyä’, nr murt. Sm tojmi ’tehtävä, askar’).
Todennäk. johd. samasta kantavartalosta *toj(•)kuin tointua, toipua, toittaa; lähin sananmuodostusopillinen rinnakkaistapaus olisi tällöin taimi, taintua,
taipua (ks. näitä). — Ks. myös toimi2.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 511 (sm toimittaa ~ lp doaimâtit),
Budenz 1879 BB 4 248 (lp < sm), Donner 1879
Verwandtschaft 23 (+ li), *Rapola 1928 toimi 139–40 (sm ~ ka
vi; lp < sm), Wessman 1930–32 SO 2 434 (nr murt. Sm < sm),
Lagercrantz 1939 LpWsch 932 (lp < sm), *Nirvi 1964 Suomi
111:1 44–62, 172–75, SKES 1975 1325–26 (+ ly ve va),
Hakulinen 1979 SKRK4 405, Häkkinen 1987 ES 325–27. Lisää
kirjallisuutta s. v. toimi2.

toimi2 (JuslLis, Gan 1787; itämurt. Pohjanm ja
ymp.) ’toimikaskankaan viisto kudontakuvioitus /
diagonales Muster eines Stoffes in Köperbindung’,
toimikas (Jusl 1745; itämurt., paik. Pohjanm) ’kankaan
kolmit.
neliniitinen
perussidos;
toimikassidoksinen kangas’ ~ ink toimi ’kankaan
toimi’ | ka toimi id., toimikas ’neliniitinen kangas’ |
ve toimitada: t. kangaz ’panna kangas alulle’ | vi
toim (g. -e) ’kankaan toimi; (mon.) puun
vuosirenkaat’, toime ’toimikas’.
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Samaa alkuperää kuin toimi1, ks. tätä. — On
myös esitetty, että toimi1–2 olisi johd. alkuperäisestä
kantavartalosta t5o-, joka puolestaan < (esi)germ, vrt.
goot taujan ’tehdä’, mn tó ’työstettävänä oleva villa,
pellava t. hamppu; rohtimet’ ym. (lähin sananmuodostusopillinen rinnakkaistapaus olisi tällöin loimi,
johd. v:stä luoda (*l5o-). — Samasta lähteestä on
mahd. lainattu myös työ.
Porthan 1788 OS 5 15 (omap.), Ahlqvist 1871 KO 78 (sm ~ vi;
alk. kudontatermi), *Rapola 1928 toimi 139 (+ ka), *Nirvi
1964 Suomi 111:1 44–48, SKES 1975 1326–27 (+ ve),
Hakulinen 1979 SKRK4 405, Koivulehto Vir 1996 330–33 (<
germ). Lisää kirjallisuutta s. v. toimi1.

toinen (Agr; yl.) ’andere(r/s), zweite(r/s)’, mon. toiset murt. (I- ja PSm) myös ’(lähi)naapurit’, toistaa
(1769), toistua, toiste ’toisen kerran, myöhemmin’,
toistamiseen (Raam 1642), toisaalla, -lle, -lta ’muualla, -lle, -lta’, toisin, toisinaan, yhd. toissijainen,
toistaitoinen, toissapäiväinen (toissa kons.-vart.
ess.; Gottlund 1832 toissa pänä ’ylihuomenna’), -keväinen ~ ink toin ’toinen’, toispäivä, toinargi,
toissarki ’tiistai’ | ka toine ’toinen, seuraava, joku
muu; erilainen’, toine arki ’tiistai’, toisenpäivä(h)ine
’huominen, huomispäiväinen; eilinen t. toissapäiväinen’, toittVsi ’toiste, vastedes; toisinaan, joskus; ensi,
seuraavana, tulevana vuonna’ | ly toi7ne ’toinen, muu,
seuraava’, toi7narg ’tiistai’, toiVzin ’toisin’, toVstVsi
’toiste, toinen kerta; toisinaan, väliin’, toVspäivän
’seuraavana päivänä; toissapäivänä’ | ve toi7ne
’toinen; seuraava’, toiVz{i7n ’toisin’, toiVz(etada
’vaihtaa’ | va t(ein ’toinen’, t(eizna püjanä ’tiistaina’
| vi teine ’toinen; muu’, teisal ’toisaalla’, teisipäev
’tiistai’, teistsugune ’toisenlainen’ | li tuoi ’toinen,
muu’, tuoistqz, tuoistiz ’toisin’, tuoistist ’muuttaa
toiseksi’, t5uoVzna-püjava, t5uoi/zznap-püjava ’tiistai’ (sm >
lpN doi |stë, doistë ’toiste’).
Johd. pron:sta tuo (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 158a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
200 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 42 (+ va), Budenz 1869 NyK
7 41 (< *t5o-), Setälä 1890–91 ÄH 412 (+ ka ve), Wessman
1930–32 SO 2 563 (nr murt. Sm < sm), Turunen 1950 SUST
99 170 (+ ly), Hansegård 1967 Jukk 191 (lp < sm), SKES 1975
1327–28, EEW 1982–83 3116–18, T. Itkonen Vir 1983 206,
Häkkinen 1987 ES 327–28.

tointua (Agr; melko yl., ei Ink) ’selvitä tajuttomuudesta, hämmennyksistä; toipua, elpyä / zur Besinnung kommen, sich fassen; gesund werden, sich erholen’, tointaa ’toimittaa, järjestää, pitää kunnossa
(Lönnr 1880; paik. murt.); tehota, vaikuttaa, (kielt.
yhteydessä) kannattaa, hyödyttää (Savo PKarj ja
ymp.)’ ~ ink toint®a ’kannattaa’ | ka tointuo ’elpyä,

piristyä, tulla tajuihinsa, selvitä, parantua’, tointoa
’kannattaa, maksaa vaivan; ymmärtää’.
Todennäk. johd. samasta kantavartalosta kuin
toimi1–2, toipua ja toittaa, ks. näitä.
Rapola 1928 toimi 119–22, 124 (tointua, toittaa ♦ toimi),
SKES 1975 1328–29 (sm tointua ~ ka), Hakulinen 1979
SKRK4 405, EEW 1982–83 3208–09.

toipua (Martti n. 1580; melko yl.) ’parantua, tervehtyä, voimistua; tointua; virkistyä / gesund werden,
genesen, erstarken; sich fassen; sich erholen’, toivuttaa (Agr; harv. murt.) ’virkistää, saada toipumaan’,
toipilas (uud.) ~ ka toipuo ’elpyä, piristyä, tulla
tajuihinsa, selvitä, parantua’, toivuttoa ’parantaa,
saada virkoamaan’ | ly toibduda ’toipua’ | veP
toibuda id. | vi toibuda ’toipua, virkistyä, parantua’,
toibutada ’parantaa, virkistää’ (sm > lpN doai |bat
(Lu In) ’riutua (N); toipua (Lu In)’).
Todennäk. johd. samasta kantavartalosta kuin
toimi1–2, tointua ja toittaa, ks. näitä. Vrt. myös taju,
taimi, taipua, taintua, taittaa.
Ganander 1787 NFL 3 160a (sm ~ vi), Rapola 1928 toimi 124
(toipua ♦ toimi), Kettunen 1938 LivW 406 (sm ~ vi; vrt. li t®aibaldq ’toipua sairaudesta’), SKES 1975 1329 (+ ka ly ve; sm ?
~ li; lp < sm), EEW 1982–83 3203 (li pikemmin sanan taipua
yhteyteen).

toitottaa (Kal toitatella; eri tahoilla murt.)
’soittaa torvea; julistaa, levittää suuriäänisesti jtak
tietoa, kailottaa, pitää meteliä jstk / ins Horn blasen;
laut verkünden od. verbreiten, ausposaunen,
Aufheben machen um etw.’ ~ vi murt. (Wied) tõit
’puhetorvi’.
Onomat. sanoja.
Mägiste 1928 Demin 109 (sm ~ vi), SKES 1975 1329.

toittaa ’tehota, vaikuttaa, alkaa kasvaa (KSm, paik.
PSatak PHäme PSavo); käsittää (EPohjanm PSm,
paik. Päij- ja PHäme) / wirksam sein, wirken, beginnen zu wachsen; verstehen, begreifen’, toittua (Gan
1787) ’tointua’ ~ ink va toitt®a ’syöttää, ruokkia’ (? <
vi, kuten sm murt. toittaa (Gan; EKarj Ink) id.) | vi
toita ’syöttää, ruokkia; elättää’, toit (g. toidu) ’ruoka,
ravinto’ | li tuoitq ’elättää, ravita.
Todennäk. johd. samasta kantavartalosta kuin
toimi1–2, tointua ja toipua, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 3 159a (sm ~ vi), Ojansuu 1916 SKTT
190 (sm toittaa ’ruokkia’ < vi), Rapola 1928 toimi 124 (tointua, toittaa ♦ toimi), Kettunen 1938 LivW 444 (+ li), SKES
1975 1329 (sm kaakkmurt. va < vi).
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toivoa (Agr; laajalti murt.) ’haluta hartaasti;
toivottaa / hoffen; jmdm. etw. wünschen’, merk.
myös ’luulla (vanh. kiel.; murt. harv.); luvata,
ennustaa (paik. kaakkmurt. Kain Länsip Verml)’,
toivo vanh. kiel. myös ’luulo’, toivottaa (Agr), toive,
toivomus, toiveikas, toivoton, yhd:n alkuosana
toivio-: toivioretki ’pyhiinvaellus’ ~ ink toivoja ’toivoa; ennustaa, tietää’ | ka toivuo ’luvata; luulla,
arvella, uskoa; toivoa, suoda’, toivottoa ’luvata;
luulla, arvella; toivoa, toivottaa; ennustaa, aavistaa’,
toivo ’lupaus; luulo, usko, luottamus; toivo, toive;
taju, tajunta’, toive(h) ’lupa; lupaus’ | ly toivottada
’luvata’, toivotez ’lupaus (pyhimykselle, Jumalalle)’ |
ve toivotada ’luvata’, toivotuz ’lupaus’ | va (Kukk)
(< ink) toivoa ’toivoa, ennustaa’ | vi tõotada ’(juhlallisesti, pyhästi) luvata’ (murt. toivuda ’toivoa pahaa, kirota’ < sm) | li teitq ’luvata’, t5eitqks ’lupaus’
= lpN doai |vot (E U Pi Lu In Ko) ’toivoa; arvella,
luulla’, doai |vo ’toivo, odotus (N Pi Lu In); lupaus
(U)’ (lp mahd. < sm).
Sana on myös vanha hn. sm Toivo (1440), Toivottu, ka Tojvet (»Toivettu» 1447), vi Toyes (»Toives» 1342), li Huwedoywo (»Hyvätoivo» n. 1330).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 511 (sm ~ lp), Ahrens 1843 GrEhstn 129 (+ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Thomsen
1890 BFB 54 (+ li), Setälä 1912–14 FUFA 12 120 (+ ka), Paasonen 1917 Beiträge 284–85 (lp < sm), Turunen 1949 KalSk
299 (+ ly), E. Itkonen 1960 LpChr 98 (lp luult. < sm), SKES
1975 1329–30 (vi murt. < sm; lp ? < sm), Häkkinen 1987 ES
329, T. Itkonen 1997 FUF 54 245 (sm ~ lp).

tojo (eri tahoilla murt.) ’(liian) suora, kankea, jäykkä; pitkä ja hoikka; sojottava / (zu) gerade, steif;
lang
und
schmal,
rank;
herausstehend,
vorspringend’, tojollaan, tojossa (Lönnr 1880; eri
tahoilla murt.) ’sojossa, pystyssä; jäykkänä’, tojottaa
(Eurén 1860) ’seistä paikallaan, törröttää; sojottaa;
kävellä jäykästi’ ~ ? ka tojottoa, tojaittoa ’tehdä jtak
yhtä mittaa, tasaisesti’, tVsojottoa ’olla suorana’ | ?
vi murt. tojakil ’kyynärpäihin nojaten’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joille läheisiä ovat esim.
s. v. sojo ja toikottaa main. sanat. Vrt. myös ojentaa.
SKES 1975 1330–31 (sm ~ ka vi murt.), EEW 1982–83 3210.

tokata (: tokkaan; Gan 1787; melko laajalti itämurt.
EPohjanm ja ymp.) ’tuikata, pistää, tökätä, sohia;
näykätä, iskeä kiinni / stecken, stechen, stochern,
nach etw. schnappen, picken’, tokkia (paik. Lounja KaakkSm) ’nokkia; tökkiä’, tokia (paik.
EPohjanm) ’nykiä’, tokoa (paik. Satak Häme) ’id.;
nokkia, takoa’, tokaista (laajalti murt.) ’nokkaista,
tökkäistä, iskeä kiinni; kiskaista, nykäistä; lausahtaa

harkitsematta, töksäyttää’ ~ ink tokkua ’pudota’,
tokutt®a ’pudottaa’, tVsokata ’lyödä kevyesti’ | ka
tokata ’lyödä, iskeä; tehdä nopeasti, taitavasti;
ontua’, tVsokata ’pistää; sysätä, tuikata’, tVsokkie
’pistää, pistellä’ | ly tVsokaita ’pistää’, tVsokkida
’pistellä, tökkiä’ | ve tVsokaita ’pistää, tuikata’, tVsokkoida id. | va t(ekkua ’pudota’, t(ekutt®a ’pudottaa’ | ?
vi togida ’tönäistä; mukiloida’.
Deskr. sanoja kuten esim. myös md tokams
’työntää; osua (ampumalla)’ ja lpKld tVsokk3ad (T)
’pistää, puukottaa’, joka voi olla myös < ka; vrt. toukata ja tökätä.
Ahlqvist 1861 MMdGr 43 (sm ~ md), VW 1 1874 109 (+ vi;
sm ~ lpN coak |ket ’koputtaa, naksuttaa’), Saxén 1895–98 Lånord 230 (? < ruots), Ravila 1929 FUF 20 99 (md ei kuulu tähän), E. Itkonen 1946 FUF 29 316, MSzFE 1967 228, SKES
1975 1331 (+ ka ly ve va; ka ly ve tVs- < lp t. lp < ka), EEW
1982–83 3195–96, UEW 1988 66, 796–97, EWUng 1993 489.

tokertaa (Lönnr 1880; paik. etup. itämurt.) ’tuhertaa, tehdä vaivalloisesti t. kömpelösti; jykertää /
stümpern, etw. mühselig od. ungeschickt tun; mühselig schnitzen’, tokeltaa (paik. savmurt. EPohjanm)
’id.; puhua epäselvästi, sopertaa’, tokero (paik. Satak
LUus PSm Verml) ’tyhmä, tomppeli’ ~ vi tokerdada
’sopertaa; olla tokkurassa’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat myös
tokero (EPohjanm, paik. Satak Häme) ’yksinkertainen puuro, pöperö’ ja tokkura: tokkurassa ’humalassa; pökerryksissä’ (suhteesta tokero – tokkura vrt.
pöperö – pöpperö; ks. näitä); etuvok. varianteista ks.
tökerö.
SKES 1975 1332, EEW 1982–83 3210–11.

toki (Agr; et. itämurt. Pohjanm) ’tietysti, kyllä
(vain); sentään, kuitenkin / doch, wohl; allerdings’,
myös
vahvistussanana
huudahduksissa
ja
kehotuksissa, rinn. taki (InkVi); tokiinsa (tokkii, tokkiisa; savmurt.) ’toki, sentään, hyvänen aika’ ~ ink
takki ’kuitenkin’, takk‰ız5e id. | ka toki ’toki, totta kai’
(< sm), taki ’toki, kai, sentään, varmaan; kuitenkin,
-kaan’ | veE taki ’sittenkin, toki, samoin’
ainakin a:lliset sanat < ven (murt.) takí
’kuitenkin, sittenkin, sentään’. Sm o:lliset sanat ovat
ehkä samamerkityksisen ruots dock sanan vaikutusta
(joko lainaa < ruots tai vain äänt. vaikutusta
saaneena; sm -o- voi myös olla tarttumaa sanasta
tokko, ks. tätä); toki, taki ovat mahd. samaa ainesta
kuin s. v. toeta main. toki-alkuiset sanat, joihin vrt.
yhd. takitilaan (JuslP, Gan 1787) ’varmasti’,
takivanha (LönnrLis 1886) ’tosivanha’ (li tok ’toki’
< latv tok id. (< germ)).
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Butkov 1842 OFSlovah 175 (sm ~ ven), Genetz 1890 Partikk
67 (lyhentynyt sanasta tottaki), Neuhaus 1908 Sprachlehre 160
(< ruots), Streng 1915 NRL 232 (samoin), Kettunen 1938 LivW 426 (li < latv), SKES 1969 1206 (sm taki ~ ka ve; < ven),
SKES 1975 1332 (ka toki < sm toki; ? = toki(puheinen); ? <
ven t. mahd. < ruots).

tokka1 (Stjerncreutz 1863; etup. rannikkomurt.)
’kuivatelakka; sulkuportillinen satama-allas /
Trockendock; mit einer Schleuse versehenes Hafenbecken’
< nr docka, tansk dokke, as dock(e), ransk dock
id. (< kholl docke t. engl dock id.); vi tokk (g. toki)
id. < as, dokk (g. doki) < ns Dock id.
TS 9 1917 1660 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 147 (ruots
sanasta), SKES 1975 1333 (vi < as), EEW 1982–83 144 (vi <
ns), 3211.

tokka2 (Lönnr 1880; Peräp Länsip ja ymp.) ’(poro-)
lauma / (Rentier)herde’ ~ ka tokka id.
< lpN doak |ke (E U Pi Lu In Ko Kld) ’lauma,
joukko (ihmisiä, lintuja, poroja); (N myös)
jauhokokkare (keitossa)’.
Qvigstad 1881 Beiträge 61 (sm ~ lp), Paulaharju 1922 LpMuist 260 (sm < lp), SKES 1975 1333.

tokka3 (Gan 1787; I- ja PSm, osin loun- ja hämmurt.) ’nukke / Puppe’, eri tahoilla murt. myös
’pieni lankavyyhti; nippu, käärö, pakkaus’, tokko
(osin KPohjanm KSm), tokku (KPohjanm) ’nukke’
< nr docka, nr murt. Sm dåkko, dåkkå ’nukke;
nippu, lankavyyhti’, tansk dukke (< as docke, ns
Docke id.). — Vi tokk (g. toki) ’vyyhti; nukke’ joko
< nr murt. Vi dokk id. t. < saks; lpN duk |ka, dok |ka
’nukke’ < sk t. sm.
Renvall 1826 SSK 2 239 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS 4
78, SKES 1975 1332–33 (vi < saks; lp < sk t. sm), EEW 1982–
83 3211 (vi < nr murt. Vi t. saks).

tokko (1765; savmurt. ja ymp.), us. liitepart:ien
-han, -pa kanssa: tokkohan, tokkopa ’tuskin(pa),
näinköhän; (alisteisessa (us. kielteisessä) kysymyslauseessa) -ko, -kö / kaum, wohl; ob (nicht)’
todennäk. (< ka toko ’kylläpä; vain, vaan; aina,
yhä, taaskin; tai(kka); vaikkapa’) < ven murt. tokó
’vain, töin tuskin; tuskinpa, näinköhän’, josta myös
ly toko ’vain’ ja ve toko ’id.; aina, yhä’.
Genetz 1890 Partikk 91–92 (? lyhentymä sanasta tokiko),
SKES 1975 1333 (sm ? < ka; ka ly ve < ven).

tokkura ks. tokertaa.

toksahtaa (Lönnr 1880; etup. Savo ja ymp.) ’tulla
äkkiä, tupsahtaa; töksähtää; iskeytyä jhk / plötzlich
erscheinen; plötzlich stocken, stehenbleiben; gegen /
auf etw. prallen’, toksauttaa ’läimäyttää, iskeä; tokaista, töksäyttää’ ~ ka toksoa ’kolistaa, jytistää,
rymistää; nakuttaa’, toksahtoakseh ’kolahtaa,
jysähtää; tokaista’, toksahuttoa ’kolauttaa, jysäyttää;
tokaista, töksäyttää’.
Deskr.-onomat. sanoja, joiden etuvok. varianteista ks. töksähtää.
SKES 1975 1334 (sm ~ ka).

tola
(JWegelius
1749;
etup.
länsimurt.)
’(eläimen) polku; ura, latu / (Tier-, Ski)spur, Pfad,
Weg’, tolalla(an) ’jllak kannalla, jssak tilassa’, tolalle(en), tolalta(an)
= lpN doalle (Lu In Ko Kld) ’lumen peittämä tie
t. jälki’.
Wiklund 1896 SUST 10 213 (sm ~ lp), SKES 1975 1334, T. Itkonen 1997 FUF 54 245.

toljottaa (Gan 1787; et. savmurt. PSm) ’töllistellä,
tuijottaa, (seisoa) tollottaa / (stehen und) glotzen,
gaffen’, toljailla (paik. murt.) id., tolja (paik. PKarj)
’tyhmä, typerä; tollo, tolvana’, toljake (paik. I- ja PSm), toljana (EPohjanm, paik. savmurt. Länsip) id.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen voi kuulua myös
tolittaa (etup. Pohjanm Savo) ’selittää innokkaasti,
typerästi t. tarpeettomasti’; vrt. lisäksi tollo,
töllöttää.
tolkata (LönnrLis 1886; paik. etup. Pohjanm PSm)
’selittää sekavasti; puhua t. lukea kankeasti; puhua
huonosti vierasta kieltä, solkata; tulkata / schlecht
erklären;
unbeholfen
sprechen
od.
lesen;
dolmetschen; eine fremde Sprache radebrechen’
< nr tolka ’tulkita; tulkata, kääntää’, johd. sanasta
tolk, mr tolker, isl tulkr, tansk tolk ’tulkki’ (< kas tolk
id. < mven t3ulk3u ’tulkinta; tulkki’ (vrt. tulkki), josta
ven tolk ’järki, äly, tolkku’ (vrt. tolkku)). Merk:ssä
selvästi myös sanan solkata vaikutusta.
Hellquist 1939 SEO 1200–01 (ruots sanasta), SKES 1975 1335
(sm < nr).

tolkki ks. tölkki1.
tolkku (JuslP, Renv 1826 myös ’sopimus’; Kymenl
Karj Savo Kain Ink, paik. Pohjanm Peräp) ’ymmärrys, järki, mieli; taju(nta) / Begriff, Verstand, Sinn;
Bewußtsein’, et. itämurt. myös ’sopiva määrä, koh-
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tuus; selvyys’, esim. »ei saa tolkkua» ’ei saa selvää’,
iness. tolkussa(an) ’järjissään’, johd. tolkuttaa ’selittää yhtenään, jankuttaa’, tolkuton ’järjetön,
mieletön’, yhd. viikko-, kuukausitolkulla ’viikko-,
kuukausikaupalla, -määrin’ ~ ink tolkku ’järjestys;
selvyys, selko; ymmärrys’, tolkuitt®a ’neuvoa,
selittää’, tolkutoin ’tolkuton, järjetön’ | ka tolkku
’ymmärrys, järki, taju; selvyys, laita, tolkku; tapa,
keino, konsti’, tolkukas ’ymmärtäväinen, järkevä,
viisas’, tolkutoin ’järjetön, älytön, tyhmä; kannattamaton, hyödytön; kelvoton’, tolkkuija ’ymmärtää,
käsittää, älytä; puhella, keskustella; harkita, tuumia;
selitellä’ | ly tolk ’tolkku; tila; kunto’, tolkutoi7ne ’tolkuton, älytön, mieletön, järjetön, pystymätön jhk’,
tolkuita ’neuvotella, selittää’ | ve touk ’tolkku, järki,
ymmärrys’, toukut5o ’tolkuton, mieletön’, touk‰ıda
’ymmärtää, oivaltaa’ | va tolkku ’ymmärrys’, tolkut5o
’järjetön’ | vi tolk (g. tolgu) ’ymmärrys, äly; hyöty,
etu’
< ven tolk ’järki, äly, tolkku’, josta esim. myös
md tolk id.; ks. myös tulkki, tolkata.
Butkov 1842 OFSlovah 175 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857
97 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Weske 1890
SFKO 239 (+ vi; md < ven), Mikkola 1894 SUST 8 169 (+ ka
va), Kujola 1944 LyS 435 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 172,
Plöger 1973 RL 204–05, SKES 1975 1335–36.

tolla ’mökki’ ks. tölli.
tollo (Gan 1787; melko yl.) ’typerys, tolvana, tomppeli / Dummkopf, Tolpatsch’, murt. myös tollikka,
tollikko, tollukka, tollisko, tollero id., tollottaa ’töllöttää; möllöttää; jököttää’ ~ ka tollottoa ’möllöttää’.
Ilm. s. v. töllöttää main. sanojen takavok. variantteja, joissa voi olla seur. sanojen vaikutusta: nr murt.
Sm tåll, tålla, tållå, tållu ’mytty, tuohikäärö; hölmö,
tyhmä’ (= nr tull ’käärö’), joista puolestaan sm tollo
(Gan; melko laajalti murt.) ’tukko; käärö, mytty; tuppo, side; (osin EKarj myös) verkon koho;
(EPohjanm myös) tuohi- t. päresoihtu’; vi (Wied)
toll ’typerys, tomppeli’ ei kuulune tähän, vaan luult.
< saks toll ’hullu’.
Wessman 1936 FmS 4 245 (sm < nr murt. Sm), Ruoppila Vir
1955 236–37 (ei < ruots), SKES 1975 1336–37 (s. v. tolla1;
? < ruots, ositt. omap.), EEW 1982–83 3214–15 (vi ? < saks).

tolppa (Martti n. 1580 stolppa; yl.) ’pylväs, paalu /
Pfosten, Pfahl’, yhd. sähkötolppa
< vur mmr stolpe id., mn stolpi, mt stolpe id. (=
kas kholl stolpe ’hirsi’); germ sanoihin on epäillen
yhdistetty sanat ven stolp, stolb ’tolppa, pylväs’ (<
mven ksl *st3ulp3u, *st3ulb3u) ja latv stulps ’tolppa; sää-

riluu, pohje’, stulbs ’id.; saappaanvarsi’, liett stu˜lpas
’tolppa, salko, torni; epäjumala(nkuva), (kuva)pylväs’. — Ka stolppa ’pylväs, patsas’ < ven; vi tulp,
murt. tülp ’pylväs, paalu’ < latv t. mven; vi murt.
tolp ’liekapaalu’ < nr murt. Vi stålp, stolp, stölp
’tolppa, ovenpieli’; li t5(elpa, L t‰ılpa, tJülpa, Sal tülp
’tolppa; pylväs’ todennäk. < vi murt. tülp; lpN
stoal |po ’tolppa’ < sk, In tolppœa ’pylväs’ < sm, Ko
st5olba (Kld T) ’pylväs’ < ven. Vrt. tulppa.
Sjögren 1821 GS 1 27 (sm ~ ven ruots liett), Renvall 1826 SSK
2 240 (sm < ruots), Wiedemann 1859 MélR 3 690 (sm ~ vi li),
Weske 1890 SFKO 199 (sm vi li < ven), 244–45 (vi mahd. <
latv), Qvigstad 1893 NL 322 (lpN < sk), Streng 1915 NRL
232, Kettunen 1938 LivW 416 (li < baltt), Karsten 1944 FmS
10 551 (sm vi li < nr murt.), KKSK 1958 523 (lpKo Kld T <
ven), Mägiste 1962 ÄRL 23–24 (vi tulp, li < mven; vi tolp <
nr), SKES 1975 1338 (ka < ven; vi tulp, li < latv), EEW 1982–
83 3219, 3351 (vi tulp < latv t. mven; li < vi murt.), LpIn 3
1989 295 (lpIn < sm).

tolppari ks. torppa.
tolskata (paik. savmurt. PPohjanm Ruija TornLaakso) ’tehdä vaivalloisesti t. huonosti; puhua t.
lukea kankeasti (vierasta kieltä) / etw. mühselig od.
schlecht tun; (eine fremde Sprache) radebrechen od.
unbeholfen lesen’, tolskia (paik. VarsSm Savo)
’tehdä kömpelösti t. huolimattomasti’, tolska
(paik. savmurt.) ’tomppeli;
epäsiisti;
kömpelötekoinen’‚ tolskuinen (LönnrLis 1886) ’likainen’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. tolkata, solkata; äänneasuun lienee vaikuttanut nr murt. Sm dolsk, dölsk
’haluton, laiska, hidas, typerä’, dolska, dölska ’olla
huolimaton, laiska’.
SKES 1975 1339 (s. v. tolska).

toltti (Lönnr 1880; Gan 1787 tolfti; melko laajalti
murt.), tontti (Gan; LounSm, paik. Häme KaakkSm)
’lautojen kappalemittana: 12 kpl / 12 Stück (Stückmaß für Bretter)’
< nr tolft, mr tolft, tylft id., johd. sanasta tolv ’12’
(isl tolf, tansk tolv, mn tolf, mys zwelif, ns zwölf, ags
twelf, engl twelve, goot twalif id. < germ *twa-lifa»kaksi päälle kymmenen»). — LpN duol |to (E
In) ’12 kpl (lautojen kappalemitta)’ < sk.
Renvall 1826 SKK 2 241 (sm tontti < ruots), Qvigstad 1893
NL 139 (lp < sk), Hellquist 1939 SEO 1201 (ruots sanasta),
SKES 1975 1339.
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tolva1 (Eurén 1860; paik. Häme) ’12 killingin raha /
12-Schilling-Münze’, tolppa (PSm) ’id.; 25-äyrinen,
35 penniä’
< nr tolva, tolvskilling ’12 killingin raha’. — LpN doal |pa, doal |po (E U Lu) ’25-äyrinen’ < sm.
Qvigstad 1893 NL 133 (lp < sm), Karsten 1944 FmS 10 551
(sm < nr), SKES 1975 1338–39 (s. v. tolppa2), 1339–40.

tolva2 (JuslP; Peräp Länsip ja ymp.) ’poron rivakka
juoksu, ravi / Rentiertrab’, tolvata (JuslP, Gan 1787)
’ravata (poro)’ ~ kaP tolva ’poron ravi’, tolvata ’ravata (poro)’ (< sm)
< lpN doal |ve (Pi Lu In) ’poron ravi’, doalvastit
’ravata’.
Qvigstad 1881 Beiträge 61 (sm ~ lp), T. I. Itkonen Vir 1920 54
(sm < lp), SKES 1975 1339 (+ ka).

tolvana (Jusl 1745; melko yl.) ’typerys, pölvästi; typerä / Dummkopf; dumm’, tölvänä (Lönnr 1880),
tolvake (paik. savmurt.) id. ~ vi tolvan (g. -i)
’typerys’ (lpIn toalvœan ’pölkkypää’ < sm)
? < ven bolván ’pölkkypää, tomppeli; hatun
muotti, valinmuotti’ (josta myös sm pulvana, ks.
tätä); t- on mahd. sanojen tollo, tomppeli vaikutusta.
Sanojen on toisaalta myös oletettu olevan omap.
deskr. lähtöä.
von Brömsen 1814 BRosen 3 147 (vi < ven), Ahrens 1843 GrEhstn 130 (sm ~ vi), Kalima 1952 SlS 172, Plöger 1973 RL
205, SKES 1975 1340 (?? < ven), LpIn 3 1989 283 (lpIn <
sm), Hahmo 1994 Grundlexem 282–83 (< ven).

tomaatti (1899; yleisk.) ’Tomate’
< nr tomat < ns Tomate < ransk esp tomate < atsteekki (nahuatl) tomatl ’tomaatti’ (vi tomat id. < ns).
ITS 13 1937 1178 (sm < esp), Hellquist 1939 SEO 1202 (ruots
sanasta), Koukkunen 1990 Atomi 591–92.

tomahtaa (Jusl 1745; paik. I- ja PSm Pohjanm PSatak) ’tömähtää, jysähtää; pelmahtaa, pyrähtää;
humahtaa / dröhnen, niederkrachen; aufstieben,
-fliegen; (nieder)rauschen’, tomauttaa ’hujauttaa, jymäyttää’ ~ ink tomahutt®a ’jysäyttää’ | ka tomata ’tömistä, kumista’, tomissa id., tomahuttoa ’tömäyttää,
kumauttaa’ | ly tom(egoittada ’tömähdyttää; ajaa niin,
että maa kumisee’.
Onomat.-deskr. sanoja, joiden etuvok. variantteja
ks. s. v. tömistä; usealla yllä main. v:llä on homonyymi, jonka merk. liittyy pölyyn t. tomuun; mahd.
samaa alkuperää kuin tomu (ks. tätä).
SKES 1975 1340 (sm ~ ka ly; mahd. samaa pesyettä kuin tomu
ja tomera).

tomera (JuslP; etup. itämurt. EPohjanm ja ymp.)
’tarmokas, ponteva, topakka, jämerä / energisch,
tüchtig, forsch, tatkräftig’, tomakka (LönnrLis 1886;
paik. itämurt.) id., tomea (LönnrLis) ’puuhakas; reipas, rohkea’.
Mahd. samaa sanuetta kuin tomahtaa (ks. tätä).
— Vrt. lpN doabmât (In Ko Kld) ’olla nopea, kiirehtiä; tarttua jhk työhön; (Ko Kld myös) nousta nopeasti (sumu)’, doab |mer, doab |mel (Lu In) ’reipas,
tarmokas, aikaansaava’, jotka ehkä vain sattumalta
muistuttavat sm sanoja.
Wiklund 1896 SUST 10 213 (sm ~ lp), SKES 1975 1340–41
(s. v. tomakka1; sanan tomahtaa yhteyteen; lp ? < sm).

tomppeli (Agr; melko laajalti murt.) ’pölvästi, tyhmyri / Trottel, Dummkopf’, tömppeli (paik. ESm) id.
< ruots, vrt. nr murt. Sm tåmbäl, tåmpäl, tombil,
tömpäl, tömpil ’moukka, tollo’, jotka kuulunevat nr
sanan tumla ’kellahtaa kumoon, piehtaroida’ yhteyteen (< kas t5umelen id.).
Ahlqvist 1875 Kieletär 2 83 (sm < nr murt. Sm), Streng 1915
NRL 233, Karsten 1944 FmS 10 552, SKES 1975 1341.

tomu (Agr; laajalti murt.) ’Staub’, tomuta (paik.
murt.) ’pölytä, pölistä’, tomahtaa ’pölähtää, tuprahtaa’, tomuttaa ’pölyttää, poistaa pöly jstak’, yhd. tomumaja ’ihmisen ruumis’ ~ ink tomu ’valkea riihipöly, jota on paksulti’ | ka tomu ’tomu, pöly; tuprahdus; ummehtunut haju’, tomakka, -o ’pölyinen, tomuinen’, tomata ’pölytä, tomuta’, tomissa id.,
tomahtoa(kseh) ’tuprahtaa, pölähtää’, tomuttoa ’tomuttaa, pölyttää’, myös tömy ’tomu, pöly’ | ly tomu
’tomu, pöly’, tomiVsta, tomaitta ’pölistä’ | ve tomu
’pöly, tomu’, tomustada ’pölyttää’, tomustuda ’pölyttyä’ | vi murt. tomu ’höyry; pöly; sumu’.
On arveltu, että sanat ovat samaa alkuperää kuin
tomahtaa (ks. tätä).
Moller 1756 Beskr 162 (sm ~ ruots damb ’pöly’), Becker 1824
FGr 3 (sm < ruots), MUSz 1873–81 676, 688 (sm ~ tVser lommuVz ’pöly’), Hakulinen 1968 SKRK3 264 (tomu alk. ’tomiseva
ääni, tomina’), SKES 1975 1341–42 (sm ~ ka ly ve vi; ehkä
sanojen tomahtaa, tömähtää yhteyteen), Terentjev 1976 SFU
12 291 (~ sam).

tongit mon. (melko yl.) ’pihdit / Zange’, tonget
(paik. Pohjanm PSm) id.
< nr tång, vur nt tang, mn tPong, kas tange, mys
zanga, ns Zange, engl tongs id. — Vi tangid ’pihdit’
< kas; li taíngqd ’pihdit’ (< latv stangas id.) < kas.
Kettunen 1938 LivW 409 (li < latv < kas), Hellquist 1939 SEO
1261 (ruots sanasta), SKES 1975 1342 (sm < nr; vi < kas).
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tonkia (JWegelius 1749; yl.) ’kaivella, möyriä; penkoa / graben, wühlen; durchsuchen’ ~ ka tonkie ’tonkia’ | ve tonktaz(e | va (Kukk) tonkia (< sm) | vi tõnguda id.
Deskr. sanue, jolle läheisiä ovat sonkia (ks. tätä;
huom. et. ka ly ve tVs- ja viE ts-alkuiset sanat, jotka
voivat kuulua myös tähän) ja tunkea (ks. tätä; huom.
et. li tingq, tüngq ’tonkia’) sekä sanueen etuvok. variantti tönkiä (laajalti murt.) ’tonkia’ ~ ink tönkiä |
ka tönkie | va (Tsv; < ink) tönkiä id. | vi töngerdada
’tonkia; kulkea vaivalloisesti’.
Ganander 1787 NFL 3 163 (sm ~ vi tsong-), VW 1 1874 110
(sm ~ vi li), Kettunen 1922 LVeHA 1 70 (+ ve tVsonkta, viE
tsongi-), SKES 1975 1342 (+ ka; va < sm; merk:n perusteella
tähän myös li, vaikka < *tunki-), 1497 (s. v. tönkiä), EEW
1982–83 3410, 3471, Tsvetkov & Laakso 1995 VaS 372 (va <
ink).

tonkka (LönnrLis 1886; melko yl.), tonka (etup. Häme ESatak ja ymp.) ’(maito)pystö / großer Transportbehälter für Milch’
< nr stånka id., demin.-johd. sanasta stånda ’tynnyri’ (kas kys stande, ns Stande id.).
Hellquist 1939 SEO 1103 (ruots sanasta), Hakulinen 1968
SKRK3 171 (sm < ruots), SKES 1975 1342.

tonko (JuslP; Kain ja ymp.) ’purotaimen / Bachforelle’.
Alkuperä tuntematon.
tonni (yleisk.) ’1000 kg’, ark. myös ’tuhat markkaa’
< nr ton ’tonni’ < engl ton id., variantti sanasta
tun, ags tunne ’tynnyri’ (nr murt. Sm tonn, tonni ’tuhat markkaa’ < sm); vrt. tynnyri.
Hellquist 1939 SEO 1203 (nr < engl), Wessman 1956–57 FmS
17–18 161 (nr murt. Sm < sm), Hakulinen 1968 SKRK3 299
(sm < nr), SKES 1975 1342.

tonnikala (uud.) ’makrillin sukuinen piikkieväinen
merikala, Thynnus vulgaris / Thunfisch’
alkuosa lainaa, loppuosa käännös < ruots tonfisk,
tunfisk, (1620) thynnefisk, saks thunfisch id., ransk
thon < lat t(h)unnus, thynnus < kr th/ynnos, joka kaiketi < seem, vrt. arab tinn‰ın, hepr tann‰ın ’iso kala’.
Hellquist 1939 SEO 1203 (ruots sanasta), Kluge 1995 EW23
(saks < lat < kr < seem).

tontti (Martti n. 1580 tomti; laajalti murt.) ’maapalsta, kiinteistö / Grundstück’, tonttu (Savo PKarj) id.,
tontta (Verml) ’rakennuksen perustus’ (ka tontti,
tonttu ’tonttimaa; talonpaikka’ < sm)

< ruots, vrt. nr tomt, mr tom(p)t, vur ja murt.
myös tomta, tomte, toft ’tontti’ (nt tomt, toft(e), nn
tomt, toft, tuft, mn topt, tupt id.) < ksk *tomft-, *t5oft< kgerm *tumf(e)t5o- < ieur *døm-ped®a ’talon paikka’.
Renvall 1826 SSK 2 241 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 233,
Hellquist 1939 SEO 1202 (ruots sanasta), SKES 1975 1342–43.

tonttu (Agr; laajalti et. LSm), tontta (paik. KPohjanm Peräp Länsip) ’(kääpiömäinen) haltija / myth.
(Zwergen)wesen, Kobold’, murt. myös ’tomppeli,
tyhmä ihminen’, tontti (LUus ja ymp., paik. itämurt.)
’haltija; tomppeli’, johd. tonttuilla ’menetellä
tyhmästi’, yhd. joulutonttu, koti-, mylly-, saunatonttu
< ruots, vrt. nr tomtegubbe, tomtebisse ’tonttu’
(oik. »tontin ukko») ja yhdyssanan alkuosasta abstrahoituneet tomte, tomta, murt. Sm tomt ’tonttu’ (vrt.
tontti). — Ka tontti ’metsänhaltija; lapsi (halv.)’ <
sm; vi tont (g. tondi) ’kummitus, paholainen; kodinhaltija, linnunpelätin’ < nr murt. Vi tont ’tonttu; kodinhaltija; kummitus’; ink tontti ’paholainen (kirosana)’, va tontti ’paholainen; kodinhaltija’, li
to7nt ’kummitus, paholainen’ < vi; lpN doan |ta (E Lu
In) ’paholainen (kirosana); tonttu’ < sk ja ositt. sm.
Porthan 1782 OS 4 76–77 (sm < ruots), Ganander 1787 NFL 3
163 (sm ~ vi), Streng 1915 NRL 234, Mägiste 1927 EKeel 6 70
(li < vi), Ariste 1933 ERL 108, Lagercrantz 1939 LpWsch 935
(lp < sk), Karsten 1944 FmS 10 552, Harva 1948 SmMuin 320,
SKES 1975 1343 (ka < sm, va < vi).

toope (ark.; paik. murt.), toopo (paik. LUus EPohjanm) ’hölmö, tomppeli / Dummkopf’
< nr tåpig ’typerä, hölmö, kömpelö’; vrt. töperö.
SKES 1975 1344 (sm < nr).

toosa (1751 tobak tååsa; laajalti LSm) ’rasia /
Dose’, rinn. tuusa (Karj Savo, paik. Kymenl Kain),
tuusi (PSm), tuosa (Renv 1826; KaakkHäme
Kymenl), tousa (Gan 1787; KSm) id.
< ruots, vrt. nr murt. Sm dåsa, dos(o), nr dosa
’rasia’, nn nt dåse id. < kas d5ose, as dose id. — Vi
toos (g. toosi) ’rasia’ < as; vi murt. tuus (g. tuusa) id.
joko < nr murt. Vi dos(a) id. t. < sm murt. tuusa;
lpN doassâ (E U Pi Lu In Ko) ’rasia (jonka kannessa
on peili; In); (Ko) taskupeili (rasian kannessa)’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 253 (sm < ruots), Halász 1891 SvLp 4 127
(lp < ruots), Hellquist 1939 SEO 151 (ruots sanasta), SKES
1975 1344–45 (vi < as, nr murt. Vi; lp < sk).

topaasi (Agr topazius, Raam 1642 topatzi; kirjak.)
’eräs jalokivi / Topas’
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kirj. laina < vur topats, topas (nr topas) < ransk
topase (ns Topas, kys top®az(j)e) < lat topazus, topazos < kr topátsion, tópatsos id. (vi topaas id. < ns).
Streng 1915 NRL 234 (sm < vur < ransk < lat < kr), EEW 1982–
83 3235.

topakka (Eurén 1860; et. itämurt.) ’tomera, reipas,
jämäkkä; peräänantamaton / energisch, tüchtig, resolut, unnachgiebig’ ~ ka topakka, -o ’reipas, tarmokas, nopea, topakka’, tVsopakka, -o ’tarkka, huolellinen, täsmällinen; pikkumainen; tarkkuutta vaativa,
hankala, vaikea’ | ly tVsopak ’näppärä’ | ve tVsopak
’taitava,
näppärä;
rivakka,
ripeä,
ketterä;
riidanhaluinen, saivarteleva, liian vaativainen’.
Deskr. sanoja; vrt. topra.
SKES 1975 1345 (sm ~ ka).

topata1 (Lönnr 1880; et. LSm) ’ahtaa täyteen; täyttää, pehmustaa; täyttää (eläin) / vollstopfen; auswattieren, auspolstern; ausstopfen’, murt. myös ’parsia
(Karj Ink KPPohjanm Kain PSm ja ymp.); tikata (PSatak PHäme)’, topninki, toplinki ’pehmuste’, yhd.
toppineula (Gan 1787), toppaneula ’parsinneula’,
yhd:n alkuosana myös toppa- ’topattu’: toppatakki,
-tuoli
(ink
toppa’topattu’:
toppak®atjat
’toppahousut’, toppav‰ıtt®a ’topattu viitta’, ka topata
’pehmustaa toppauksin, topata; parsia’ ja lpIn toppœa’pehmustettu luokki’ < sm)
< nr mr stoppa ’pysäyttää, estää; tukkia, täyttää;
parsia’ (nt stoppe) < kas stoppen id. (= kholl holl
stoppen, mys stopf5on, ns stopfen ’tukkia, täyttää;
parsia’) sekä nr stoppning ’pehmuste, täyte’, stopp
id., stoppnål ’parsinneula’. Sm itämurt. ja ka merk.
’parsia’ on ven v:n Vstópatƒ ’parsia’ (< as stoppen)
vaikutusta.
Wessman Vir 1909 37 (sm < nr), Kettunen 1938 LivW 413 (vi
~ li; < kas), Karsten 1944 FmS 10 552, SKES 1975 1346 (ka <
sm; lp < sk ja ven), 1347 (topninki), EEW 1982–83 3237–38
(vi < saks), LpIn 3 1989 300 (lpIn < sm).

topata2 (et. länsimurt.) ’pysähtyä, lakata; pysäyttää,
lopettaa / stoppen (tr. u. intr.)’, toppari (melko yl.;
myös stoppari) ’este, pidäke; telki(haka); niskuroiva
hevonen’, toppi (laajalti murt., myös stoppi) ’seisaus, pysähdys; este’ (ink toppia ’panna vastaan,
topata jalalla’, va (Kukk) topata ’ottaa kiinni,
pysäyttää; lykätä, tyrkätä’ < sm)
< nr stoppa (ks. topata1) sekä johd:t nr stoppare
’pidätin; telki(haka)’, stopp ’pysähdys, seisaus’; vi
(s)topata ’pysähtyä; pysäyttää’ < saks; lpN stop |pit
’pysähtyä; pysäyttää’ < sk.

SKES 1975 1345–46 (sm < nr), 1348 (toppari), EEW 1982–83
2889, 3237 (vi < saks).

topata3 (Lönnr 1880; etup. L- ja PSm) ’kastaa vehnästä, korppua tms. kahviin / Gebäck in den Kaffee
eintauchen, stippen, dippen’
< nr doppa, mr duppa, doppa (= nn doppa, duppa, nt dyppe, as düppen, ags dyppan, engl dip ’kastaa, topata’; viimeksi mainitusta > sm (uud.) dipata
’kastaa paloiteltuja kasviksia tms. (kylmään)
maustettuun
kastikkeeseen’,
dippi ’dippaus;
dippauskastike’).
Wessman 1936 FmS 4 208 (sm < nr), Karsten 1944 FmS 10
552, SKES 1975 1346, Pulkkinen 1984 LokSp 49 (dipata <
engl).

toppa (Lönnr 1880; et. itämurt. ja ymp.), toppi
(Alm 1793 såkeritopin; et. L- ja PSm) ’keko; kartion
t. sylinterin muotoinen pakkaus / Haufen, Kegel; kegel- od. zylinderförmige Packung’, yhd. sokeri-, tupakkatoppa, toppasokeri
< nr topp ’huippu, kärki’, mr topper, tupper ’id.;
hiustukko’ (= nn topp, nt top id.) < mn toppr ’hiustukko’. — LpN top |pâ (Lu In) ’sokeritoppa’ < sk t.
sm.
Wessman 1936 FmS 4 209 (sm < nr), SKES 1975 1347 (lp <
sk t. sm).

topparoikka ks. roikka.
toppi ks. topata2.
topra (melko yl.) ’pystyvä, taitava, hyvä / tüchtig,
geschickt, gut’, murt. (paik. kaakkmurt.) myös ’tavara, omaisuus; paha, häijy; arvoton’ ~ ka topra
’hyöty, etu; omaisuus, tavarat’, toproi ’hyvä; reipas’ |
ly dobr ’hyvä’ | ve dobr ’id.; omaisuus; kama’ | va
(Kukk) dobra, (Tsv) dobr(e ’tavara, omaisuus’ |
vi murt. (Wied) tobras (g. tobra) ’hyvä, reipas’
erillisinä lainoina < ven dóbryj ’hyvä’, dobró
’id.; tavara, omaisuus’ (yhteissl sanoja (ukr dóbryj,
puol dobry ’hyvä’), joiden vastineita on lat faber
’käsityöläinen, taiteilija’).
Wiedemann 1869 EhstnDW 1287 (vi ? < ven), Saarimaa 1919
Selityksiä 14 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 33 (ly < ven), Plöger 1973 RL 205, SKES 1975 1348 (ka ve vi < ven), Posti &
Suhonen 1980 Kukk 29 (va < ven).

tora (Agr; Laat- ja PKarj Verml Ink, paik. Savo Kja PSm sekä ymp.) ’riita, kiista / Zank, Streit’, mon.
(paik. murt.) myös ’moitteet, nuhteet’, torata (paik.
etup. savmurt.), torailla (paik. murt.) ’riidellä, tapel-
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la’, tore (paik. lounmurt.), tori (LounSm PHäme),
toru (paik. murt.) ’nuhde, moite’, torua ’nuhdella
(melko yl.); riidellä (paik. häm- ja itämurt. Peräp)’ ~
ink torr5ua ’torua’ | ka tora ’riita, tappelu; taistelu,
(mon.) sota’, torata ’riidellä, torata, tapella; vikuroida, äksyillä (hevonen)’ | ly tora ’tappelu’, torata ’tapella’ | ve tora ’tappelu; riita’, torata ’tapella;
riidellä’ | va (Kukk) torrua, (Tsv) torua ’torua,
nuhdella’ (< ink) | vi tõra (Wied myös tõru, toru,
turu) ’riita; meteli’, tõre ’ärtyisä’, tore ’komea;
kopea, karski (Wied)’, tõrelda (murt. myös torelda)
’torua, nuhdella; riidellä’
= lp doarro ’sota, tappelu; riita’, doarrot ’tapella,
taistella (myös porot)’ | ? mdE tu\rems, tƒu\rems, M
tƒu\rqms ’taistella, tapella’ | tVserL torlem ’torua, moittia’ | ? unk dorgál ’torua, nuhdella’ || samJr t®aro
’paini’ | Jn taruna- | T tor®atu- ’painia’ | slk tjaar ’riita’ | M torony ’painin (prs.)’. — Tähän kuuluvat
myös yhd:t sm henkitoreissa(an), ka henken-, henkitor(e)issa ’henkihieverissä’, sm unentoreissa, ka
unentorissa ’unenpöpperössä’ sekä vi murt. tores olla ’olla sairas’; md sanat on yhdistetty myös sanaan
torjua (ks. tätä). Vrt. lisäksi töristä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 514 (sm ~ lp), Ahrens 1843 GrEhstn 130 (+ vi), Lindström Suomi 1852 96 (+ md), Fábián
1856 MNyszet 1 302 (+ unk), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+
ve), Budenz 1867 NyK 6 420 (+ tVser), MUSz 1873–81 257,
Halász 1893 NyK 23 265 (+ sam), Ojansuu 1916 SKTT 45 (+
ka), Paasonen 1917 Beiträge 51–52 (sm ~ md), FUV 1955 63
(sm ~ lp md tVser ? unk sam), MSzFE 1967 134, TESz 1 1967
663, SKES 1975 1348–50 (+ ly va; sm ~ lp doarro md, ? tVser
sam; tähän mahd. myös lp doares ’poikittainen’ md ja tVser vastineineen), FUV2 1977 80, Sammallahti 1979 FUF 43 37 (sgr ~
sam), Janhunen 1981 SUSA 77:9 8 (sm-perm ~ sam), EEW
1982–83 3414–15 (vanhojen ja uusien ims onomat. sanojen välinen suhde hämärtynyt), 3240, 3242–43, Keresztes 1986 MdKons 2 172 (sm ~ md ? tVser), UEW 1988 531 (sm ~ md tVser
sam, ? unk), Sammallahti 1988 UrLang 540 (sgr ~ sam),
EWUng 1993 274 (sm ~ md tVser unk sam; yhteenkuuluvuus sanojen onomat. luonteen johdosta epävarma).

torahammas (Schr 1637; laajalti murt.) ’(karjun t.
hevosen) ulkoneva kulmahammas; syöksyhammas /
hervorstehender Eckzahn (Eber, Pferd), Hauer, Raffzahn; Stoßzahn’, merk. myös ’toisen hampaan päälle
kasvanut hammas’, torohammas (Uus KaakkSm) ’ulkoneva kulmahammas’, torajyvä ’erään kotelosienen
jyvämäinen mustapintainen rihmastopahka (viljan t.
heinän tähkässä)’ ~ ink torohammas ’tora-, liikahammas’ | ka tora-, torihammas ’iso kulmahammas,
torahammas’, torikas, torikko id.; torajyvä ’torajyvä’
(< sm) | ly to\rihambaz, torahambas ’torahammas’.

Alkuosa tora- kuulunee s. v. toro ja törö main.
sanojen yhteyteen (nr murt. Sm tåro-: tåro-tann
’toisen hampaan päälle kasvanut hammas’ < sm).
Saxén 1895–98 Lånord 231 (nr < sm), SKES 1975 1350 (sm ~
ka ly), T. Itkonen Vir 1983 350.

torakka (Jusl 1745; laajalti murt.), torokka (KaakkSm Ink) ’eräs hyönteinen, Blatta orientalis; russakka
/ Küchenschabe’ ~ ink tarakkana | ka torokka, torokkana | ve torokan | va torokkona | vi tarakan (Wied
tarakaan), Wied myös toruk(as) (g. toruka) id.
myöhäisiä erillisiä lainoja < ven tarakán, murt.
torokán ’torakka, russakka’ (< tVsuv tarakan id., oik.
»pakenija» v:stä tar- ’paeta’); nr murt. Sm tårakkå,
tårikkå ’torakka’ < sm, kun taas tårakan id. < ven).
— Ven- tai turkkilaisperäisenä sana tavataan etäsukukielissäkin: mdE tarakan, M taragan, tVser votj tarakan, syrj t(er(ekan, samJr t®arak®an ’torakka;
russakka’.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
155 (sm ~ va; < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 168 (+ ka vi; ruots < sm), Kalima 1952 SlS
172, Plöger 1973 RL 206, SKES 1975 1350.

tori (Martti n. 1580; eri tahoilla murt.)
’Markt(platz)’
< mr torg, vur mmr torgh, mn mt torg ’tori’ <
mven t3urg3u id. (> sm turku; ks. tätä), ven torg id.
Porthan 1788 OS 5 13 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 164,
Streng 1915 NRL 234 (< mmr vur mn mt < mven), Vries 1961
AnEW 595, SKES 1975 1351.

torjua (Agr; LounSm, paik. PEHäme) ’estää tulemasta lähelle, häätää pois; (kirjak. myös) olla suostumatta, kieltää / nicht herankommen lassen, verscheuchen; (schriftspr. auch) nicht einwilligen,
verweigern’, murt. (paik. lounmurt. LUus) myös
’paimentaa’ ~ vi tõrjuda ’torjua’
? = lpN doar |jot (Pi Lu In Ko Kld) ’tukea’ | ?
mdE tu\rems, tƒu\rems, M tƒu\rqms ’taistella, tapella’.
— Md sanat on yhdistetty myös sanaan tora (ks.
tätä); myös sm-vi torju- mahd. ~ tora.
Ganander 1787 NFL 3 164a (sm ~ vi), Wiklund 1896 SUST 10
213 (+ lp), SKES 1975 1352 (? md), UEW 1988 799 (? md), T.
Itkonen 1997 FUF 54 257 (md varauksitta).

torkko (Eurén 1860; paik. KPohjanm), torko (KPohjanm, paik. Ruija Länsip) ’onkivavan siimassa
vedettävä hauenkoukku / Haken der Hechtangel’,
torkota (paik. KPohjanm Länsip) ’kalastaa torkolla’
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< ksk *dorg5o, mn nn isl dorg, nr dörj ’ongensiima’ (johd. v:stä jota vastaa nr draga ’vetää’); sk
myös > lpN duor |go (E Lu) ’ongensiima’, josta sm
sana PSm:ssa on osittain voitu saada.
Wichmann 1893 Suomi 3:6:2 18 (sm < ksk), Wiklund 1896
SUST 10 210 (lp < ksk), Kluge 1911–12 FUF 12 39, Setälä
1912–13 FUF 13 461, Karsten 1944 FmS 10 552, Vries 1961
AnEW 79, SKES 1975 1353.

torkkua (Agr; melko yl.) ’olla puolinukuksissa / dösen, nicht tief schlafen’, murt. (paik. ESavo ja ymp.)
myös ’nuokkua, olla riipuksissa’, vanh. sanak. myös
’heilua (häntä)’, torkuksissa ’puoliunessa’, torkahtaa
’nukahtaa; nukkua hiukan’ ~ ka torkkuo ’heilahdella,
nuokahdella’.
Deskr. sanoja, vrt. norkko (sekä nukkua, jolla on
virossa ja liivissä myös t-alkuinen variantti).
Wiklund 1896 SUST 10 213 (sm ~ lp), Paasonen 1903 s-laute
81 (merk. ’heilua’ ∅ ’nukkua’), Pukki Vir 1933 200–01 (sm ~
ka), SKES 1975 1352–53 (? ~ ka, lp doargestit ’vapista’), T.
Itkonen Vir 1983 350 (uusia ksm kantavartaloita).

tormata (Gan 1787; rannikkomurt.) ’myrskytä /
stürmen’, merk. myös ’rynnätä, syöksyä (Gan; savmurt. ja ymp., Pohjanm PSm)’, vanh. kiel. myös
stormata (1616) ’myrskytä; syöksyä’, tormi (Gan; KPPohjanm Kain, osin Peräp Länsip Loun- ja KaakkSm Ink), stormi (Schr 1637), torma (Gan; osin VarsSm) ’myrsky’
< vur mmr nr storma ’myrskytä; rynnätä’ (tansk
storme, kas störmen, stürmen, ns stürmen), nr storm
’myrsky; rynnäkkö’ (kas storm, holl storm, saks
sturm id.); ink tormi ’myrsky’ lähinnä < vi; kaP tormata ’syöksyä’ < sm, torma ’tuulenpuuska’ < ven
Vstorm ’myrsky’ (< kholl t. kas); va (Must) tormi
’myrsky’ < ink t. vi; vi torm (g. -i), torn (g. -i) id.,
tormata ’myrskytä; rynnätä’ < kas. — Vrt. törmätä.
Ganander 1787 NFL 3 165 (sm ~ ruots), Setälä 1910–11 FUF
10 122 (sm < ruots), SKES 1969 1088 (s. v. stormata; vi < as;
va < vi), 1975 1354 (torma), EEW 1982–83 3244–45.

torni (Agr; eri tahoilla murt.) ’Turm’, merk. myös
’tyrmä (vanh. kiel.); savupiippu (Lönnr 1880; EKPohjanm ja ymp.)’
< mmr torn ’torni; tyrmä’, nr torn ’torni’, tansk
tårn, mn turn (< kas torn < kys torn, turn (ns Turm)
< mransk *torn < lat turris (akk. turrem) id.). —
LpN toar |dnâ, doar |dnâ ’torni’ < sk, In torna, torni id.
< sm.
Renvall 1826 SSK 2 241 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 133
(lp < sk), Streng 1915 NRL 234 (sm < mmr; vi < kas), Kettunen 1938 LivW 428 (li < kas), SKES 1975 1355 (vi murt. ja li

m:lliset sanat (k)ys sanan (turm) vaikutusta), LpIn 3 1989 301
(lpIn < sm).

toro (Jusl 1745; LounSm, paik. Häme KarjKann
Ink) ’myllyn suppilo; ränni, putki; kannun nokka /
Mühlentrichter; Rinne, Rohr; Tülle’, tori ’id. (Schr
1637; hämmurt. Peräp Länsip); savupiippu (kaakkmurt., paik. Länsip)’ ~ vi toru ’putki, torvi; (pyssyn)
piippu’, murt. tori ’putki, ränni’ (> li tori ’putki,
kannun nokka’).
Sanat kuulunevat samaan deskr. sanueeseen kuin
toro, torro (Jusl), torri ’jk sojottava (puu, oksa,
tötterö yms.); tyhmä’, torottaa (paik. etup. savmurt.),
torrottaa (paik. PSavo) ’olla pystyssä, sojottaa;
jököttää’ (nr murt. Sm tåro ’tutti’, toro ’tyhmyri’ <
sm). Vrt. törö, ks. myös torahammas.
VW 1 1874 129 (sm ~ vi), Vendell 1890 ÖsvM 62, 77 (nr
murt. Sm < sm), Kettunen 1938 LivW 427 (li < vi), Ruoppila
Vir 1955 233, SKES 1975 1351 (tori2), 1507 (törö), EEW
1982–83 3249–50.

torppa (As 1697; laajalti murt.), torppi (1638; EHäme LUus ja ymp.), tolppa (1734; PHäme, paik. PäijHäme KPohjanm), tolppi (paik. PHäme) ’maanviljelyä varten vuokralle annettu maatilan jakamaton osa
t. sen rakennukset; mökki, tölli / Kätnerhof;
Hütte, Häuschen’ ~ ink torppa ’mökki’
< mmr Sorp ’torppa; uudisasutus, yksinäinen
talo; kylä’, nr mt torp ’torppa’, mn Sorp ’talo;
joukko, parvi’ (ksk *Sorpa, kgerm *Surpa-, vrt. goot
Saúrp ’pelto’, mys dorf, thorph ’id.; kylä’, ns Dorf
’kylä’). — Sm torppari (1593; eri tahoilla murt.),
tolppari (Satak Häme LUus KPPohjanm ja ymp.),
torppali (ESavo PäijHäme, paik. EKarj) ’torpan
vuokramiesoikeuden haltija’ < vur nr torpare, mmr
Sorpare id., mn Sorpari ’maalainen’. — LpE
(murt.) duörrp5e, tuörrpie ’torppa’ < sk, In torppœa id.
< sm.
Renvall 1826 SSK 2 241 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 140
(lp murt. < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 331, 461, Streng 1915
NRL 235 (sm < mmr mn), SKES 1975 1356, LpIn 3 1989 301
(lpIn < sm).

torrottaa ks. toro.
torso (kirj.) ’vajaajäseninen (t. päätön) ihmisveistos; (kuv.)
keskeneräiseksi
jäänyt
(teos,
lainuudistus) / Torso’
< ital torso ’id.; kanta, varsi, kara’ (< lat thyrsus
’kanta, varsi’ < kr th/yrsos ’varsi’).
TS 9 1917 1836 (< ital), Kluge 1995 EW23 829.
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torstai (Agr; melko yl.) ’Donnerstag’, murt. rinn.
tuo(r)stai (VarsSm Satak PEHäme), tuorustai (KPPohjanm, osin Kain Peräp), torstaki (KaakkSm,
paik. savmurt. LUus EPohjanm) ~ ink torstaki id.
< sk, vrt. mmr mr Sorsdagher ’torstai’, nr nt
torsdag, mn Sórsdagr id., jotka ovat kuten myös kas
don(n)ersdach, ns Donnerstag käännöslainoja lat sanoista dies Jovis ’Jupiterin (s. o. ukkosen jumalan)
päivä’ (mr mt S5or, mn Sórr, ags “unor, ns Donner
’ukkonen; (aik. myös) ukkosen jumala’). — Sk myös
> lpN duorâstâk (E U Pi Lu In) ’torstai’ > sm murt.
(Länsip) tuorestai id.
Renvall 1826 SSK 2 253 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 45
(sm lp < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 461 (sm < mr), Streng
1915 NRL 235 (< mmr), Hellquist 1939 SEO 1209 (ruots sanasta), SKES 1975 1357.

tortti (Schr 1637) ’rukin lapa (EPohjanm ja ymp.);
rukki (Länsip, paik. Peräp) / Spinnrocken; Spinnrad’
?? < nr tott(e), murt. tåtta, tåttå ’pellavakuontalo;
rukki’; kulttuurihistoriallisesti lainaoletus on luonteva, mutta sm sanan -rtt- on selitystä vailla. — LpN
dor |ti (Lu In Ko) ’rukki; (Lu) rukin lapa’ < sm; ks.
myös tutti2.
Qvigstad 1881 Beiträge 62 (lp < sm), Karsten 1944 FmS 10
553 (sm < nr), Vallinheimo 1956 KA 11 77, 116, SKES 1975
1357 (sm ? < nr; sm ? ~ va tortti ’kerinkela’, vi tort ’kimppu’),
EEW 1982–83 3248–49 (vi ei < nr).

torttu (1773; paik. Loun- ja PSm Kymenl) ’täytteellinen leivonnainen / Törtchen’, yhd. joulu-,
kääre-, marjatorttu, torttutaikina
< nr tårta (vur myös tarta; tansk tærte, as tarte)
< ransk tarte ’torttu’.
Vilkuna 1934 KV 14 234 (sm < nr), Hellquist 1939 SEO 1262–
63 (ruots sanasta), SKES 1975 1357.

torua ks. tora.
torvi (Agr; melko yl.) ’sarvesta, tuohesta, metallista
tms. tehty puhallettava soitin; putki; (puhek. myös
kuv.) typerys, ääliö / Hirtenhorn, Horn; Röhre; (umgangsspr. auch metaph.) Dummkopf’, yhd. paimen-,
käyrätorvi, ilma-, tuuletustorvi, torvimusiikki, torvensoittaja, torvisieni, johd. torvelo ’hölmö, typerys’, torveta ’syöksyä, rientää; huutaa, paasata, kailottaa’ ~ ink torvi ’torvi’ | ka torvi ’(paimen)torvi;
putki’, torveta ’soittaa paimentorvea; toitottaa,
hoilottaa, paasata’ | ve to\rv ’paimentorvi’, torta
’puhaltaa torveen’ | vi tõri (g. tõrve) ’torvi; putki’
(murt. torv (g. -e) ’torvi’ < sm)

< baltt, vrt. latv taure ’metsästys-, paimentorvi’,
liett tauriµe ’kuppaussarvi; puinen muki, malja, pikari’
(baltt sanat kuuluvat samaan pesyeeseen kuin liett
tayuras ’alku-, villihärkä’, mpr tauris ’visentti’; ks.
tarvas). — LpN dor |vi, tor |vi (In) ’torvi (soitin)’ <
sm.
Thomsen 1890 BFB 230–31 (sm ~ ve vi; < baltt; lp < sm), Kalima 1936 BL 170, Nieminen Vir 1945 529 (myöh. laina), Saareste 1953 Suomi 106:3 31 (vi murt. < sm), SKES 1975 1357–
58 (+ ka).

tosi (Agr; yl.) ’wahr, wirklich, ernst’, sijam. tosin,
todella(kin), tosissaan, johd. todellinen, totinen, todistaa, totuus, toteuttaa, ks. erikseen totella, yhd. tosiasia, -tarina; todennäköinen, -peräinen ~ ink tosi
’tosi’ | ka tosi ’totuus, tosiasia; todellinen, tosi; tositoimi; varsinainen, oikea; aikamoinen; kovin, hyvin’,
totine ’totinen, vakava; rehellinen’, totehus ’totuus;
todenperäinen’, totevus ’totuus, vakavuus; todenperäinen; rehellisyys; vakaumus; luottamus’ | ly toVzi
’tosi’ | ve to/zi ’tosi, totuus’, E to/z‰ı7ne ’totinen; tosi’,
K tod(e/s‰ı7ne, todhi7ne ’oikea; hyvin tehty, hyvä’ | va
t(esi ’tosi’, t(et5ull‰ın ’oikeamielinen’, totul‰ın5e
’uskollinen; todellinen’ | vi tõsi ’tosi’, tõsine
’totinen, vakava; todellinen’, tõde ’totuus, tosi’, tõdeda ’todeta’ | li tuoC iVz ’tosi; totuus, vakavuus’,
tuoVz‰ı7nqst ’tosissaan, vakavissaan’ (lpN duottâ (Pi Lu
In Ko) ’tosi’, U duadasta ’innokkaasti’, N duo∞dâVstit
(Pi Lu In Ko) ’todistaa’ ovat ilm. varh. lainoja <
ims).
Sanalle on esitetty sekä germ (kgerm *st5o∞dia’vakaa’) että baltt (kbaltt *stãti˝ia-, vrt. liett stãVcias
’pystyssä, suora’) alkuperää; ks. myös tottua.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Lönnrot Suomi
1841:4 34 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+ va), MUSz
1873–81 863, VW 1 1874 120 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 129
(+ ka), Kettunen 1922 LVeHA 1 44 (+ ve), Schlachter 1952
Studien 52 (lp < sm), SKES 1975 1358–60 (+ ly; lp ehkä <
ims), M. Korhonen 1981 Johd 86, 127 (lp ei ole lainaa), EEW
1982–83 3422–24, 3426–27, Koivulehto 1983 SUSA 78 120–
22 (< ieur *dø∞mtó- ’taltutettu, kesytetty’), Häkkinen 1987 ES
324–25, 329–30, Katz 1988 SFU 24 90–92 (< germ), Koivulehto 1993 LingU 29 25–32 (? < germ), Ritter 1993 Studien 86
(< baltt), Sammallahti 1998 Saami 239 (< ieur).

tossu (Lönnr 1880; melko yl.) ’(pehmeä) sisäjalkine,
tohveli; lapsen töppönen; huovikas / (weicher) Hausschuh, (Filz)pantoffel; Kinderschuh aus Stoff; Filzstiefel’, yhd. huopa-, tennistossu, lenkkitossu
< nr murt. Sm tossa ’räsy-, heinätukko; huono
sukka; sukan terä, joka vedetään jalkaan, kun sisällä
kuljetaan kengittä’; tämä kuuluu seur. sanojen yhteyteen: nr murt. Sm tåssa ’toheloida, valmistaa huoli-
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mattomasti’, nr murt. nn isl tosa ’hutiloida, söhlätä’,
nt tusse ’saattaa epäjärjestykseen’. — Vi murt. tossu
’talonpoikaisjalkine’ < sm t. nr murt. Vi.
Wessman 1936 FmS 4 268 (sm < nr murt. Sm), SKES 1975
1360–61 (vi < nr murt. Vi ja sm), EEW 1982–83 3253.

totaalinen (AMeurman 1890 totali; kirj.) ’täydellinen, kokonainen, kokonais- / total’, yhd:n alkuosana
totaali< nr total ’kokonainen’ (= ns total) < ransk total
< lat totalis id., johd. sanasta totus ’koko, kaikki’.
TS 9 1917 1841 (sm < ransk < lat), Koukkunen 1990 Atomi 592.

totella (Agr; yl.) ’olla kuuliainen, toimia halutulla
tavalla / gehorchen’, vanh. kiel. ja paik. murt.
myös ’huolia, välittää’, johd. tottelevainen,
tottelematon ~ ka totella ’totella; kuunnella’,
totellakseh ’totuttautua, harjoitella’ (lpN doat |tâlit
(Lu In) ’totella’ < sm).
Johd. sanasta tosi (ks. tätä); vrt. myös tottua.
Lönnrot 1854 Enare 256 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 62
(lp < sm), Hakulinen Vir 1927 229 (♦ tosi), Hakulinen 1969
SSK 83–84 (merk.), SKES 1975 1361 (sm ~ ka), Koivulehto
1993 LingU 29 32 (? < ieur t. esigerm).

toten (Gan 1786; Satak PHäme), rinn. totolla,
totulla (paik. lounmurt.), totella (paik. LounSm
InkVi), toteella (paik. Peräp Länsip) ’tähden;
ansiosta / wegen; durch, dank’, yhd. eritoten
’etenkin, nimenomaan’ ? ~ vi tõtt (g. tõtu) ’kiire,
painostus, houkutus, yllyke’, tõttu (yks. partit. t. ill.)
’tähden; ansiosta’, tõttata ’kiirehtiä’.
On myös arveltu, että sm sanat pohjautuisivat sanaan tosi (ks. tätä).

totkut (mon.; Jusl 1745 totcu; KaakkSm Ink, paik.
LounSm Kaakk- ja PäijHäme) ’kalan perkeet /
Abfall beim Fischausnehmen, Fischeingeweide’,
yks. totku murt. (paik. LounSm) myös ’törky, roju,
riepu, jäte’ ~ ink ka totkut ’kalan perkeet’ | ly totkud
’kalan sisälmykset, jätteet’ | ve totkud ’räkä; kalan
sisälmykset’ | va (Tsv) totgud ’kalan sisälmykset,
jätteet, perkeet’
= lpN duot‰ |kâ (E Pi Lu In Ko Kld) ’eläimen suolen sisällys, eläimen (esim. kalan) sisälmykset’.
Genetz Valvoja 1885 467 (sm ~ lp), Äimä 1919 SUST 45 165
(+ ka), SKES 1975 1362 (+ ly ve va), T. Itkonen Vir 1983 220,
360, T. Itkonen 1997 FUF 54 245.

totto1 (Agr; VarsSm ja ymp. (rinn. toto),
Kymenl) ’avoin takka, tulisija / offener Kamin,
offene Feuerstelle’, murt. myös ’tulisijan yllä oleva
kupu (paik. hämmurt. ja ymp.); merkkituli
(Rovaniemi); savupiippu, savutuvan lakeistorvi
(etup.
Kymenl
Kain)’,
töttö
’savut.
ilmanvaihtotorvi (Kain, paik. KaakkSm); lieden
kupu (osin Häme)’ ~ ka totto ’tulisija, takka’ (? <
sm)
? < ruots, vrt. nr stod, stöd ’paikka’, mr -sto id.,
esim. yhd:ssa mr eldsto ’tulisija’, nn murt. eldsto ’tulisija taivasalla’ (mn -stó : eldstó ’tulisija’, kuuluu nr
v:n stå ’seisoa’ yhteyteen).
SKES 1975 1362–63 (mahd. sama kuin totto2, ? < sk, vrt. nr tut
’nokka; suu; (murt. myös) savupiippu yms.’), SAOB 31 1993 S
12037 (sk).

totto2 (paik. kaakkmurt.) ’paimentorvi / Hirtenhorn’,
totottaa ’toitottaa torvella’ ~ ve tototada ’rupatella’.
Onomat.-deskr. sanoja, joiden etuvok. varianteista ks. töttö; vrt. myös tuutata.

Genetz 1890 Partikk 147 (sm ? ~ vi), A.-M. Mikkola Vir 1958
159–62 (sm ~ vi), SKES 1975 1361–62 (mahd. ♦ tosi), EEW
1982–83 3428–29.

SKES 1975 1363 (sm ~ au ve).

toti (1849; eri tahoilla murt.) ’väkevästä alkoholijuomasta, sokerista ja kuumasta vedestä sekoitettu
juoma / Grog’
< nr toddy ’toti’ (< engl toddy id. < hindust t®a·r‰ı
’palmun mahla; eräänlainen palmuviini’ < sanskr t®alah.h ’viinipalmu’). Ks. myös tuutinki.

tottua (Agr; yl.) ’omaksua tapa, saada tottumus; harjaantua, oppia / sich gewöhnen; (er)lernen’, johd. totuttaa, totutella ’koettaa saada tottumaan;
opetella’, totuttautua ’totuttaa itseään; sopeutua’,
tottumaton, tottumus ~ ink tottua ’tottua, harjaantua
työhön’ | ka tottuo ’tottua, perehtyä, oppia’ (sm >
lpN doat |tot, doat |tât (In) ’tottua’).
Johd. sanasta tosi (ks. tätä); vrt. myös totella.

TS 9 1917 1842 (sm < engl), Hellquist 1939 SEO 1199 (nr <
engl < hindust), Mayrhofer 1956 EWAi 1 498, SKES 1975
1362 (sm < nr < engl < hindust).

totinen ks. tosi.

Wiklund 1896 SUST 10 213 (sm ~ lp), Hakulinen Vir 1927
229 (♦ tosi), Lagercrantz 1939 LpWsch 941 (lp < sm), E. Itkonen 1956 UAJ 28 67, SKES 1975 1363 (sm ~ ka), UEW 1988
537, Koivulehto 1993 LingU 29 32 (? < ieur t. esigerm).

293
touhu (JuslLis; laajalti murt.) ’innokas puuha, hommailu, hyörinä / eifriges Treiben, Eifer, Betriebsamkeit’, touhuta, touhata, touhia (Gan 1787), touhottaa ’hääriä tohkeissaan, hössöttää’, touhuilla,
touhukas (ka touhottoa ’tehdä kovasti’ < sm).
Lienevät s. v. tohista main. sanojen äänt. variantteja, jotka ovat merkitykseltäänkin erikoistuneet.
SKES 1975 1363–64 (sm > ka).

toukata (Gan 1787; paik. etup. itämurt.) ’nyhtäistä,
näykätä; töykätä, työntää; pistää, survaista / reißen,
zupfen; schubsen, stoßen; stechen’, toukkia ’tökkiä,
pistellä, sohia; tyrkkiä; näykkiä’ ~ ink toukata
’tyrkätä, työntää’, toukkia ’tyrkkiä, työnnellä’ | va
t(eukata ’töykätä; sujauttaa’ | vi tõugata ’sysätä,
lykätä, rynnätä’ | ? li t(evk, t(euk ’työntää, survaista’.
Deskr. sanoja, jotka kuulunevat s. v. tokata main.
sanojen yhteyteen; etuvok. varianteista ks. töykätä.
Ks. myös touvata; vrt. noukka.
Ahlqvist 1856 WotGr 156 (sm ~ va), VW 1 1874 109 (+ vi),
Thomsen 1890 BFB 42, 84 (+ li), Saareste 1924 LVEM 276,
Rapola 1956 Suomi 107:3 120 (? < nr murt. Sm tåga ’kulkea,
marssia’), SKES 1975 1364.

toukka (Agr; yl.) ’eläinten (et. hyönteisten) muodonvaihdoksen eräs vaihe; mato / Larve, Raupe; Wurm’,
vanh. sanak. myös ’tyhmä’, toukelo (paik. PKarj)
’tyhmä t. tyly ihminen; kömpelötekoinen esine’ ~
ink ka toukka ’toukka’ | ly touk ’id.; kovakuoriainen’
| va t(eukka ’toukka’ | vi tõuk (g. tõugu) id.
Sana on lainautunut ims:sta naapurikieliin: sm >
lpN doaw |ke (In Ko) ’tyhmä’, nr murt. Sm töukkå,
teukkå ’turilaan toukka; jk pieneliö; hidas, kömpelö
ihminen’; vi > nr murt. Vi täuk ’permu’; ims (luult.
ka) > ven murt. tovkáVc ’puuntoukka, valkea
mato puun kuoren alla’.
Qvigstad 1881 Beiträge 62 (lp < sm), Saxén 1895–98 Lånord
231 (nr murt. Sm Vi < sm ja vi), Pogodin 1904 Severnorussk
61 (ven < sm), Kalima 1915 OLR 225 (sm ~ va vi; ven < ims),
Wessman 1956–57 FmS 17–18 162, Vasmer 1958 REW 3 113,
SKES 1975 1364–65 (+ ka ly).

touko (Agr; et. itä- ja hämmurt. sekä ymp.) ’(kevät-)
kylvö, kylvötyö; kasvava vilja / Aussaat (im Frühjahr); das heranwachsende Getreide’, touota (paik.
Häme) ’tehdä toukoa, kylvää’, yhd. toukokuu, toukomettinen ’uuttu- t. sepelkyyhky (VarsSm LUus);
hyönteinen (paik. murt.)’ (ks. mettinen1) ~ ink touko
’kevätviljat (kaura, ohra ja vehnä)’ | ka touko ’kevätvilja, oras; kevätkylvö’ | ly toug ’touko, suvivilja,
kylvetty kaura ja ohra’ | va t(euko ’touko’ | vi tõug (g.
tõu) ’touko’ (sm > lpIn tovkkomœaœanu ’toukokuu’)

= mdE tundo, M tunda ’kevät; keväällä’ | ? votj
tud-: tud-vu ’tulva’ (vu ’vesi’), tul{is, tuw{is ’kevät;
keväällä’ | ? syrj tun{i, tul{in{i ’lisääntyä; nousta
(vesi)’, tul{is ’kevät’ | vogI L t5ujq, P t5uja ’kevät’ |
ostjI tog, tog{i, E täwq, P tow, tow¥ı, t3awi ’kevät’ | unk
tavasz id.
Ganander 1787 NFL 3 168 (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 98
(syrj ostj unk), Lindström Suomi 1852 89 (+ vog; sm ei main.),
Boller 1853 SbAW 10 284 (vi ~ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (sm ~ va), Anderson 1893 Wandl 32–33 (sm ~ ka vi md
votj syrj vog ostj unk), Halász 1893 NyK 23 264 (ugr ~ md; sm
ei main.), Munkácsi 1901 ÁKE 592 (ims < sanskr), FUV 1955
119 (sm ~ ? votj ? syrj ostj unk), Rédei 1966 NyK 68 424–25
(sm ~ vi md votj syrj vog ostj unk), SKES 1975 1365 (sm ~ ka
ly va vi ? md ? vog ostj unk), TESz 3 1976 867, FUV2 1977
132, MSzFE 1978 620–21 (sm ~ vi md ? votj ? syrj vog ostj
unk), DEWOS 1988 1410 (sm ~ md vog ostj unk), UEW 1988
532–33 (sm ~ vi md ? votj ? syrj vog ostj unk), LpIn 3 1989
306–07 (lpIn < sm), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 11 (sgr ~
ieur), EWUng 1995 1490–91.

toutain (Eurén 1860; paik. häm- ja kaakkmurt.) ’iso
särkikala, Aspius aspius; (joskus myös) turpa, Leuciscus cephalus / Rapfen; (mitunter auch) Döbel’,
touta ’id. (Lönnr 1880); karppi (Jusl 1745 touda)’ ?
~ viE tõugjas, tõudjas, P tõudas ’toutain’ (sm > nr
murt. Sm teut, teuta, töuta ’karppi’).
Vi sana kuuluu tähän vain, jos -d(j)- on alkup.
äänneasu; jos taas tämä on sekundaari äänneasu, vi
sana voi myös olla johd. sanasta touko (ks. tätä).
Wessman 1948 FmS 13:1 371 (nr murt. Sm < sm), Räsänen
SuomSuomi 1948 218 (sm ? ~ jak), SKES 1975 1366 (sm ? ~
vi), Turunen 1976 KV 56 355 (sm ~ vi), EEW 1982–83 3430–
31 (vi sana mahd. ♦ touko).

touvata (Renv 1826) ’rientää, rynnätä; pyrkiä, yrittää suunnata jhk (nämä hämmurt., paik. Loun-,
Kaakk- ja KSm); tarrata kiinni, syöksyä kimppuun
(PSm) / stürmen, drängen; versuchen irgendwohin
zu kommen, irgendwohin streben; zugreifen, über
jmdn. od. etw. herfallen’, tovata (paik. ESm)
’pyrkiä, yrittää jhk; rynnätä’.
Sanat liittynevät s. v. toukata (ks. tätä) main. sanoihin.
Anderson 1893 Wandl 146 (touvata ~ toukata), Saareste 1924
LVEM 276, Rapola 1956 Suomi 107:3 120 (sm ? < nr tåga ’kulkea, marssia’), SKES 1975 1363.

touvi (Mennander 1699; melko yl.) ’paksu köysi /
Tau’
on selitetty lainaksi < mr togh ’köysi’, nr tåg, nt
tov, nn isl tog id. (mn tog ’vetäminen; köysi’), mutta
varteenotettava lähde tälle alunperin merenkulun sa-
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nalle on myös kas touwe, tow, tau ’laite, työkalu;
köysi (laivassa)’, kholl tou(we) id. (saks tau ’köysi’
< kas), mn tó ’rive, tilke’. — Ink va (Kukk) tovvi
’köysi, jolla merrat kiinnitetään’ < sm; vi tõu ’köysi’
< kas; lpN toakke (E Lu) ’köysi’ < sk; lpN toavvâ,
doavvâ ’köysi’ lähinnä < sm. — Ks. myös tauko1.
Fischer 1747 VocSib 117 (sm ~ saks), Renvall 1826 SSK 2 243
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 154 (sm ? vi, lpN toakke <
mn tog), Ahlqvist 1871 KO 158 (sm vi < ruots), Karsten 1944
FmS 10 554, SKES 1975 1366, EEW 1982–83 3429 (vi < kas
t. vi < sm < mr).

toveri ’kumppani, seuralainen (AAchrenius 1728 toweritz; etup. Savo ja ymp.); (puolue)kumppani /
Freund, Kamerad; Genosse’, toveritsa (paik. kaakkmurt.) id. ~ ink ka tovarissa | ly ve tovariVs ’toveri’ |
va dovariVsVsa id.
erillisiä myöh. lainoja < ven továriVsVc ’toveri’ kuten myös lpKo t®avr(3aVs (Kld T) ’toveri’.
JuslP 388 (sm < ven), Ganander 1787 NFL 3 168a (samoin),
Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (sm ~ ve), Ahlqvist 1871 KO 194
(+ ka), Mikkola 1894 SUST 8 169, Kujola 1944 LyS 437 (ly <
ven), Kalima 1952 SlS 172 (+ va), KKSK 1958 576 (lp < ven),
Plöger 1973 RL 206–07, SKES 1975 1366.

tovi (savmurt. KPPohjanm PSm, paik. hämmurt. EPohjanm LaatKarj) ’hetki; kerta (Gan 1787) /
Augenblick; Mal’.
Alkuperä epäselvä.

id., rahtamentti (paik. länsimurt.) ’id.; ruokatavara’,
rahkamentti (paik. murt.) ’ruokatavara, -annos’
< nr traktamente ’kestitys, ylläpito; päiväraha,
ruokaraha’ (saks traktament ’kestitys; muona’) <
klat tractamentum id.
Saarimaa Vir 1916 78 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 1213
(ruots sanasta), SKES 1975 1366–67.

trahteerata (asiak. 1655 tracterata; LounSm EPohjanm, paik. EHäme KPPohjanm Peräp Länsip), rahteerata (Ahlqv 1873; PPohjanm, paik. häm- ja savmurt. sekä KPohjanm) ’kestitä, tarjota (ruokaa ja
juomaa) / bewirten’, trahte(e)rinki (LounSm EPohjanm ja ymp.), rahteerinki (paik. häm- ja savmurt.
PPohjanm) ’tarjoilu, kestitys’, trahte(e)ri (EPohjanm, paik. LounSm), rahteeri id.
< nr traktera ’kestitä, tarjota, tarjoilla’ (ehkä <<
lat tractare ’kohdella; (klat myös) kestitä’),
traktering ’kestitys, tarjoilu’.
Ahlqvist 1873 Kieletär 1:5 64 (sm < ruots), TS 9 1917 1863 (sm
< ransk < lat), Hellquist 1939 SEO 1213, SKES 1975 1367.

traktori ’Traktor’
< engl tractor ’traktori’, lat mallin mukaan
johdettu uudissana v:stä trahere ’vetää’ (vartalo
tract-).
TS 11 1922 1348 (sm < lat), Pulkkinen 1984 LokSp 175 (sm <
engl), Koukkunen 1990 Atomi 595–97.

traaki ’lohikäärme’ ks. draaki.

trampata ks. rampata.

traani (Schr 1637; LounSm, paik. Pohjanm Peräp),
raani (laajalti itämurt., paik. Häme KPPohjanm)
’hylkeenrasva t. siitä keitetty öljy / Tran’
< ruots, vrt. nr mr tran, vur myös trån id. < kas
tr®an id. Ks. myös raani.

trapetsi ’päistään köysien varassa riippuva voimistelutanko; puolisuunnikas / Trapez’
< ruots trapets id. << kr trapézion ’pieni pöytä’
sanasta trápeza ’pöytä’.

Renvall 1826 SSK 2 243 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 235,
Hellquist 1939 SEO 1214 (ruots sanasta), SKES 1975 1366.

TS 9 1917 1873 (< kr), Hellquist 1939 SEO 1215 (ruots sanasta).

trappu ks. rappu.
tragedia (Raam 1642 »hywän ja totisen tragœdian»;
kirjak.) ’murhenäytelmä / Tragödie’
< lat tragoedia ’murhenäytelmä’ < kr
trag5odía oik. »pukkinäytelmä» sanoista trágos
’pukki’ ja 5od5Fe ’laulu’ (nimityksen motiivi on
epäselvä).
TS 9 1917 1860 (sm < kr), Koukkunen 1990 Atomi 594 (sm <
lat < kr).

trahtamentti (As 1683 tractamenti; laajalti LounSm
ja ymp.) ’kestitys / Bewirtung’, rinn. trahtamäntti

trasseli ’(koneiden) puhdistuksessa käytettävä, puuvillan kehruussa syntyvä hylkylankamassa / Putzbaumwolle’
< ruots trassel id. liittyy v:n trasslas ’kulua
(vaate, kangas)’ kautta sanan trasa ’riepu’
yhteyteen (ks. raasu1).
TS 9 1917 1876 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 1216 (s. v.
trassla; ruots sanasta).

tratti ’suppilo’ ks. ratti1.
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treenata
(1908)
’harjoitella,
valmentautua;
harjoittaa, valmentaa / trainieren’
< nr träna ’harjoitella, valmentaa’ < engl
train ’kouluttaa, totuttaa; valmentaa’ < ransk traîner
’vetää’ < lat trahere id. — Sm treeni ’harjoittelu,
harjoitus’ < nr träning < engl training id.
TS 9 1917 1881 (sm treenaus < engl training), Karttunen 1979
Slangisanat 256 (sm < ruots), Pulkkinen 1984 LokSp 175 (<
ruots < engl), Koukkunen 1990 Atomi 598–99 (< ruots < engl
< ransk < lat).

treffata (LounSm EPohjanm, paik. Häme KPohjanm PSm), trehvata (paik. hämmurt.), rehvata
(paik. häm- ja savmurt. sekä Peräp) ’tavata,
kohdata / sich mit jmdm. bzw. jmdn. treffen’
< nr träffa ’kohdata, tavata, sattua’ < saks treffen
id. — Vi trehvata ’tavata, osua, sattua’ < saks;
va trehv(eta, ink trehvata id. < vi.
von Fieandt 1907 Suomi 4:5:4 9 (sm < ruots), Sovijärvi 1944
Suomi 103:2 39 (ink < ruots saks, vrt. vi), SKES 1975 1368
(InkVi va < vi < saks).

trillat (LounSm EPohjanm, osin Häme Länsip), rillat (laajalti itämurt. Kymenl, osin Häme KPohjanm)
’kevyet nelipyöräiset ajelurattaat / leichter Bauernwagen mit vier Rädern’, rillarattaat (Lönnr 1880)
id. (sm > lpIn rilœah ’lantakärryt’)
< nr trilla ’kevyet vaunut; nelipyöräiset työkärryt
(murt. Sm)’, johd. v:stä trilla ’vieriä, kieriä, pyöriä’.
SKES 1962 798 (sm < nr), LpIn 3 1989 390 (lpIn < sm).

trimmata ’saattaa huippukuntoon; virittää /
trimmen’
< engl trim ’järjestää, siistiä, panna kuntoon, viimeistellä; virittää’.
ITS 13 1937 1314 (trimmaus < engl), Pulkkinen 1984 LokSp
176.

trissa (melko laajalti LounSm, paik. Häme EPohjanm Länsip), trissu (osin EPohjanm), rissa (Lönnr
1880; itämurt., osin hämmurt. KPPohjanm) ’pyörä
(kangaspuiden t. rukin osana), pieni väkipyörä,
rulla, kela; (joskus myös) sompa / Rad (am
Webstuhl od. Spinnrad); Rolle, Scheibe (des
Flaschenzugs); (mitunter auch) Schneeteller’
< nr trissa ’kiekko, kehrä, pyörä, kela; sompa’.
Vallinheimo 1956 KA 11 177 (sm < ruots), SKES 1962 812.

troikka ks. roikka.

trokata (paik. ESm), rokata (paik. Häme PPohjanm)
’myydä laittomasti, salakuljettaa (et. viinaa kieltolain
aikana); harjoittaa (epämääräistä) välitystoimintaa
/ schwarz verkaufen, schmuggeln (bes. Schnaps
während der Prohibition); (dunkle) Geschäfte
machen’, trokari (eri tahoilla länsimurt.), rokari
(paik. häm- ja itämurt.) ’laittoman kaupan (vars. viinanmyynnin) harjoittaja; välittäjä’
ehkä < nr murt. Sm tråka, tråkka ’myydä laittomasti, kaupitella; salakuljettaa (et. viinaa kieltolain
aikana)’,
tråkar(e)
’tilapäinen
kaupustelija,
salakauppias, salakuljettaja’. Luult. merimiesten
mukana suomenruotsiin ja suomeen tullut kulkusana,
vrt. saks trockieren ’harjoittaa vaihtokauppaa’ <
ransk troquer id., esp trocar ’id., salakuljettaa’ <
klat trocare ’harjoittaa vaihtokauppaa’.
*Peltola 1971 StNF 58 224–29 (merimiesten mukana tullut kulkusana), SKES 1975 1369–70.

tromeetti ks. trumpetti.
troolata ’vetää laahusnuottaa, kalastaa laahusnuotalla / mit dem Trawl fischen’, trooli ’laahusnuotta’
(< nr tråla ’troolata’, trål ’trooli’) < engl trawl
’kalastaa laahusnuotalla’, trawl ’laahusnuotta’.
TS 9 1917 1879 (< engl), Hellquist 1939 SEO 1231 (ruots <
engl), SKES 1975 1370 (sm < nr), Pulkkinen 1984 LokSp 176–
77 (sm (? < ruots) < engl).

tropiikki (1859) ’kääntöpiirien välinen maapallon
osa; kuuma ilmastovyöhyke / Tropen (Pl.)’
< ruots tropik < ransk tropique id. < lat tropicus
(circulus) ’kääntöpiiri’ t. tropica ’kuumat alueet’.
Koukkunen 1990 Atomi 599–600 (sm < ruots < ransk < lat).

troppi ks. roppi1.
trukki ’pieni moottorikäyttöinen tavaransiirtovaunu
/ Flurförderer’
< engl truck id.
Pulkkinen 1984 LokSp 177 (sm < engl).

trulli (Gan 1787; Satak EPohjanm, paik. KPohjanm), rulli (KSm PSavo Verml, paik. Häme KPPohjanm Kain Peräp) ’pääsiäisen, joskus myös laskiaisen aikaan liikkuva noita, joka tekee vahinkoa
karjaonnelle / Hexe, die zu Ostern od. auch
Fastnacht unterwegs ist und das Wohlergehen des
Viehs beeinträchtigt’
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< ruots, vrt. mr trul, trol, nr troll, murt. trull ’noita; peikko, hiisi’.
Hästesko 1910 Suomi 4:9 126 (sm < ruots), K. Krohn 1914
SSU 1 250 (< mr), Wessman 1936 FmS 4 121–22, Vilkuna
1950 Ajantieto 95–101, SKES 1969 859.

trumpetti (As 1723 »trumpetein puhaldamisella»)
’Trompete’
< nr trumpet < ns Trompete < ransk trompette
’trumpetti’, joka on demin. sanasta trompe ’jahtitorvi’ < germ trumba ’torvi’. — Vanhempi laina samalta taholta on vanh. kiel. tromeetti (Agr »Yxi Pasunan
ia trometein peiue») ’torvi, trumpetti’ < vur trometa
id. < saks, vrt. kas trummit, kys trummet id.
Streng 1915 NRL 237 (tromeetti < vur), TS 9 1917 1838
(trumpetti < ruots engl saks ransk ital), SKES 1975 1370 (s. v.
tromeetti), Koukkunen 1990 Atomi 600.

tryskätä ks. ryskätä.
tröijy ks. röijy1.
tsaari (1700 zaari; zaren g.) ’Zar’ ~ ka tsoari | ly
tsa\r, tsua\r | ve va tsa\r | vi tsaar ’tsaari’
erillisiä lainoja < ven ca\r, murt. Vca\r id. (< mksl
cVesar¥ı) < goot kaisar < lat (Julius) Caesar ’keisari’.
— Vrt. keisari.
Lönnrot 1880 SRS 2 726 (sm < ven), Ojansuu 1907 KKO 97
(ka < ven), Kettunen 1922 LVeHA 1 136 (ve < ven), Kujola
1944 LyS 445 (ly < ven), Vasmer 1958 REW 3 283 (ven sanasta), Plöger 1973 RL 208, SKES 1975 1373–74 (+ va vi).

tsaiju ks. saiju.
tsasouna (yleisk.) ’ortodoksinen rukoushuone / orthodoxes Gebetshaus’, säässynä ’id. (JuslP, Gan
1787); pieni huone, mökki (osin Kain)’, paik. Karj
myös sässyönä, sässynä, säsyynä, sasso(o)na ’ortodoksinen rukoushuone’ ~ ink tVsässüJonä ’kyläkappeli’
| ka tVseässöynä, tVsas(s)ouna ’rukoushuone; kyläkappeli, tsasouna’ | ly tVsasou7n | ve tVsas5u7n, tVsas5o7n id.
< ven Vcasóvnja id.
Knorring 1833 Gamla Finland 53 (säässynä < ven), ITS 14
1938 71 (tVsässyönä, tVsasouna < ven), Kujola 1944 LyS 439 (ly
< ven), Ruoppila 1954 KV 34 153 (+ ka), SKES 1969 1181
(s. v. säässynä; + ly ve), Nirvi 1971 InkS 603 (ink < ven), Plöger 1973 RL 208, Hahmo 1994 Grundlexem 276–77.

tsinuski ks. kinuski.
tVVsuudi ks. suutaa1.

tuhahtaa ks. tuhista.
tuhat (Agr; yl.) ’1000’, nom:n sijasta myös g. tuhannen (VR 1644, Flor 1678; melko yl.) ja partit. tuhatta (paik. KaakkSm) ’1000’; tuhannes ~ ink
tuhatta ’1000’ | ka tuhat id., tuhannes ’tuhannes’ | ly
tuha ’1000’, tuha7ndVz ’tuhannes’ | ve tuha ’1000’,
tuha7n(d')/z ’tuhannes’ | va tuhad, (Set) tuhatta ’1000’,
tuhatt(ein, (Set) tuhatt(em(es ’tuhannes’ | vi tuhat (g.
tuhande), murt. tohat ’1000’, tuhandes ’tuhannes’ | li
tuCont ’1000’, tuContqz ’tuhannes’ (sm > lpN duhat
(Lu In Ko Kld T) ’1000’)
< baltt, vrt. liett t5Fukstantis, latv t5ukstotis, mpr t5usimtons (akk.) ’1000’. — Baltt taholta myös mdE tƒoVza, M tƒoVzä7n ’1000’ ja tVserL tqVzem, I tüVzem id.,
vaikka äännesuhteet ovatkin ongelmallisia.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi tohat), Fischer 1768
SibGesch 133 (sm ~ tVser), Porthan 1788 OS 1 41a (+ md),
Castrén 1844 EGS 46 (+ lp), Diefenbach 1851 VWGoth 2 713
(~ baltt), Europaeus 1863 Urstamm 27 (lp < sm), Thomsen
1869 GSI 3 (sm lp md tVser < liett t. sl), Thomsen 1890 BFB
232–33 (+ ka ve va li; < baltt), Setälä 1890–91 ÄH 302–03,
Gauthiot 1906 SUSA 23:14 1–4, Kalima 1936 BL 170–71,
Tunkelo 1946 VeKÄH 128 (+ ly), Nieminen STEP 1956 194–
95, Fraenkel 1965 LitEW 1135–36, SKES 1975 1374, Honti
1993 Grundzahlwörter 126–27 (+ ink).

tuhertaa (Kal; et. I- ja PSm) ’tehdä jtak kömpelösti
t. hitaasti, nyhrätä, tuhrata; töhertää; itkeskellä; sataa
tihuuttaa (et. kaakkmurt.) / etw. unbeholfen od. langsam tun,
stümpern,
fummeln;
schmieren,
klecksen;
leise weinen; nieseln’, tuherrella,
tuherrus ~ ink tuhert®a ’polkea, hedelmöittää (kukko
kanan)’, tuherrella, tuherros ’tuhertelija’ | ka
tuhertoa ’tuhrata, tuhertaa; kituuttaa’ | va (Tsv)
tuh(ert(e-, tuh(erta ’polkea (kukko kanan)’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. tuhista, tuhria, töhriä.
SKES 1975 1374 (sm ~ ka).

tuhista (Gan 1783; laajalti murt.) ’suhista, puhista,
tohista / rauschen, säuseln, schnauben’, tuhahtaa, tuhina ~ ka tuhissa ’tuhista, puhista, suhista, kohista’,
tuhahtoakseh ’kohahtaa, tuprahtaa, tulvahtaa’ | ve tuh(eita ’tupruta’, tuhahtoitta ’tuhauttaa, pölläyttää’ | vi
tuhiseda ’humista, suhista’, tuhin ’kiihko, into, innostus; humina’.
Onomat.-deskr. sanoja, joihin vrt. tuhertaa
sekä suhista, tohista.
Setälä 1890–91 ÄH 282 (sm ~ ka vi), SKES 1975 1374–75 (+
ve).
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tuhka (Agr; yl.) ’Asche’, murt. (paik. KaakkHäme
EKarj Savo KSm Peräp) myös ’hieno hiekka’, johd.
tuhkata, tuhkimo, tuhkiainen (PSatak PHäme LUus,
paik. VarsSm EPohjanm PäijHäme) ’itiövaiheessa
oleva kypsä maamunan t. kuukusen itiöemä’, tuhkuainen (Jusl 1745), tuhkuriainen (nämä osin hämmurt.) id., tuhkuri ’id. (LounSm); tuhkarokko (laajalti Pohjanm PSm)’, yhd. tuhkarokko (Haartman 1759)
~ ink tuhka ’tuhka’ | ka tuhka ’id.; hieno hiekka;
lumisohjo’ | ly ve tuhk ’tuhka’ | va tuhka | vi
tuhk (g. tuha) | li t5uCgqd id., t5uCgq ’savuta, höyrytä’
ilm. < germ *tuska- t. *tusk®a-: mys zuscen, bizuscen ’polttaa poroksi, kärventää’.
Ganander 1787 NFL 3 173 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), VW 1 1874 112
(+ li t5ug), Setälä 1887–90 NyK 21 266 (~ li t5uCgqd), Setälä
1890–91 ÄH 282 (+ ka), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 28–29
(< germ), SKES 1975 1375–76 (+ ly; ims), Koivulehto Esit
1975 (< germ *tuska- t. *tusk5o-), T. Itkonen Vir 1987 182 (+
ink), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 31.

tuhkakeskiviikko (Alm 1705; paik. murt.) ’laskiaistiistain jälkeinen keskiviikko / Aschermittwoch’,
tuhkalaskiainen
(paik.
KaakkHäme)
id.,
tuhkatorstai (Koll 1648)
< ruots (käännöslainoja), vrt. nr askonsdag, mr
asku5oSensdagher, joita vastaavat ns Aschermittwoch
id., klat dies cineris, cinerum id., oik. »tuhkapäivä».
— Tuhkakeskiviikko oli paastonajan 1. päivä ja silloin katolinen pappi sirotti tuhkaa syntejään
julkisesti katuvan päähän ja teki tuhkalla
ristinmerkin otsaan.
Harva 1935 VSH 3:1 36 (vrt. ruots saks), Toivonen 1955 SanaSan 36–37 (käännöslaina), SKES 1975 1376 (s. v. tuhka).

tuhkuri (Flor 1678; PSatak PHäme ja ymp.) ’vesikko, Mustela lutreola / Nerz’, vanh. kirjak. myös
’näätä (Martti n. 1580); hilleri (Schr 1637); ahma
(VR 1644); mäyrä (Flor)’ ~ vi tuhkur (g. tuhkru)
’hilleri’, kivituhkur, kuivamaatuhkur ’näätä’,
veetuhkur ’saukko (murt.); vesikko’
< mven *dho\r, doho\r, vrt. nven ho\r, horjók
’hilleri’.
Anderson 1893 Wandl 241 (sm ~ vi; ? < mven), Mikkola 1894
SUST 8 174–75 (? < ven ho\r, horjók t. johd. ♦ tuhka), »Sahmatov BP2 1911 811 (< mven dho\r), Kiparsky 1948 RÉSl 24 42
(todennäk. < mven), *Kiparsky Vir 1949 58–68, Kalima 1952
SlS 173–74, Plöger 1973 RL 203, SKES 1975 1376.

tuhlata (Martti n. 1580; laajalti murt.) ’haaskata, kuluttaa / verschwenden’, tuhlari, tuhlaus ~ ka tuhlata
’tuhlata; hutiloida’ (luult. < sm)

? < sk, vrt. mn dubla, dupla, dufla, mt doplæ ’pelata noppapeliä t. uhkapeliä’, nn dubla ’tuhlata,
hävittää’, mmr vur dob(b)la, dub(b)la, nr dobbla
’pelata noppapeliä t. uhkapeliä; (nr murt. Sm myös)
hurjastella, juopotella’. — Sm > lpN duwhledit,
duhlledit (R In) ’tuhlata’, N duwhlar, duhllar (R In)
’tuhlari’ ja nr murt. Sm tohla ’tuhlata; tuhlari’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 501 (lp tuhlet ~ sm), Qvigstad
1881 Beiträge 64 (lp < sm), Rapola Vir 1926 121–22 (sm <
sk), Wessman 1954 FmS 15–16 165–66 (sm > nr murt. Sm),
SKES 1975 1376 (ka luult. < sm; ? < mmr vur nr).

tuhma ’kuriton, ilkeä (paik. murt.; yleisk.); tyhmä,
taitamaton, oppimaton (1665; etup. itämurt.) / ungezogen, boshaft; dumm, ungeschickt, ungebildet’,
tuhmeta (paik. itämurt.) ’tyhmetä’ ~ ink tuhma
’tyhmä’ | ka tuhma ’ruma; rivo; tyhmä; paha, huono,
vaikea’, tuhmeta ’rumeta; tyhmetä; sumentua;
mennä huonolle tolalle’ | ly tuhm((e) ’tyhmä; ruma’ |
ve tuhm ’typerys, törkimys’ | va (Tsv) tuhm ’typerä,
hölmö’, tuhm(en(e- ’tyhmistyä’ | vi tuhm (g. tuhmi),
murt. myös tuhn, tohm ’samea, himmeä’, tuhmuda
’samentua, himmetä’
= lpN dos |me ’pahantuulinen, juro’, N dos |mot
(Pi) ’tulla pahantuuliseksi (N); olla kivulloinen, sairastella (Pi)’. — Sm > lpN doVs |me (In) ’tyhmä, tyhmyri’. Sanan etuvok. vastine on tyhmä, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 173a (sm ~ vi tuhmias), MUSz 1873–81
225 (sm ~ vi tuhm), Karsten 1915 GFL 149–50 (+ ka; < kgerm
*dusma-), Kettunen 1940 SmMurt 3 258–59, SKES 1975 1376–
77 (+ ly ve va; todennäk. = lpN dos |me; lpN doVs |me < sm;
tuskin < germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 340 (tuhma, tyhmä ??
< germ), T. Itkonen 1997 FUF 54 245 (sm ~ lp).

tuhnu (etup. länsimurt.) ’äänetön pieru (Gan 1787
tuhnu pjeru); tihkusade / lautloser Furz; Nieselregen’, tuhna (paik. loun- ja hämmurt.) ’äänetön pieru’, tuhnata (melko laajalti länsimurt.) ’pierrä äänettömästi; sataa tihuuttaa’, tuhnuta, tuhnuttaa id., tuhnia (Raumannus 1674; paik. VarsSm) ’penkoa, tonkia; tehdä hitaasti, kuhnia’ ~ ka tuhnahuttoa
’pierrä’, tuhnie ’humista, kohista; tupruttaa;
nyhjätä, tuhrustaa’ | vi tuhnida ’penkoa, tonkia’.
Deskr. sanoja, joita muistuttavat esim. s. v. tuhista ja tuhu mainitut sanat.
Ganander 1787 NFL 3 173a (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
281–82, SKES 1975 1377 (+ ka).

tuho (JuslP, Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’hukka,
hävitys; vahinko, haitta / Verderben, Untergang;
Schaden’, tuhota, tuhoutua, tuhoisa, tuhoton ’suunnaton’, tuhoinen murt. (PKarj PSavo Kain ja ymp.)
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mm. ’vähäpätöinen, pieni, heiveröinen’, tuholainen,
yhd. tuhotyö ~ ka tuho ’vahinko, tuho’, tuhoine ’pieni, vähäinen’, tuhota ’pilata, turmella; tappaa; kuluttaa, tuhlata’ | veP tuhoze (ill.): tuhoze mända ’mennä
hukkaan’ (vi tohutu ’suunnattoman suuri’ ehkä <
sm).
Luult. deskr.-pohjainen sanue. Vrt. myös tihu.
Wiedemann 1875 GrEhstn 202 (sm ~ vi tohutu), SKES 1975
1377–78 (sm ~ ka ve; vi ehkä < sm).

tuhria (Hemm 1605; eri tahoilla etup. länsimurt.,
Verml) ’tahrata, liata, töhriä; tuhertaa / beflecken,
beschmutzen; schmieren, fummeln’, murt. (Satak,
paik. PHäme) myös ’tonkia, kaivaa (maata)’, tuhrata
(laajalti murt.) ’tuhertaa; tahrata’, tuhraantua,
tuhruinen ~ ka tuhrie ’liata, tuhria’ | vi murt. tuhrada
’hieroa, hangata; pöyhiä, penkoa’.
Deskr. sanoja, joita äänteellisesti ja merk:n puolesta muistuttavat s. v. tahra ja töhriä main. sanat. —
Sm > nr murt. Sm tohhra ’tuhria, liata’.
Wessman 1954 FmS 15–16 166 (sm > nr murt. Sm), Fromm
1961 Sananj 3 5–6 (tuhru ja tahra vaikuttaneet semanttisesti
toisiinsa), SKES 1975 1378 (sm ~ ka (? < sm) vi murt.).

tuhti (LönnrLis 1886; laajalti murt., ei Verml Ink)
’pulska, komea, kelpo, reipas, riski, tomera / stattlich, tüchtig, kräftig, üppig’ ~ ka tuhti ’tukeva,
tanakka’ (< sm)
< nr duktig ’mainio, kelpo, vahva, tanakka’ < as
duchtig, düchtig (ns tüchtig) id.
Lönnrot 1886 Lis 183 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 161
(ruots < as), SKES 1975 1378 (sm ~ ka (< sm)).

tuhto (Flor 1678; PHäme Savo KSm ja ymp.) ’veneen istuinlauta, teljo / Ruderbank, Ducht’, murt.
(paik. PHäme) myös ’aisojen yhdyspuu’, tuhta(lauta)
(paik. häm- ja itämurt.) ’veneen istuinlauta’
joko < germ, vrt. kgerm *Suft5on, mn Sopta, nr
toft, murt. tofte, tofta, tansk tofte ’soutajan istuin’
(ags Soft(e), ns Ducht)
tai = lp (Friis) totko ’veneen t. laivan kaari’ |
tVserL täqktäq id. | syrj t{ik ’poikki-, tukipuu’ | vogI toxt,
L tokt, P toxqt ’veneen poikkipuu’ | ostjI t3ogqt, E P
t3oxqt ’veneen (ohut) poikkipuu, pintta’ | unk tat ’laivan perä, ahteri; ruuhen poikkipuu, jolla voi myös istua’ || samJr tade ’kanootin poikkipuu’ | slk t®at(e
’penkki veneessä’. — LpN duok |to (Lu Ko), In
tuœaptu ’tuhto’ < sk; vi tuht (g. tuhi) ’soutajan
penkki’ joko < nr murt. Vi tuft tai < as ducht id.
Lindström 1859 KeltGerm 165 (sm ~ tansk norj), Thomsen
1869 GSI 154 (sm lpN < mn norj nr murt. Vi), Ahlqvist 1871

KO 155 (sm < germ; lp < sk), Neuhaus 1908 Sprachlehre 160,
Setälä 1912–13 FUF 13 461, Ariste 1933 ERL 111 (vi < joko
nr murt. Vi t. as), Vries 1961 AnEW 616, SKES 1975 1378–
79, Hofstra 1985 OsFiGerm 84 (sm < joko kgerm t. mn), UEW
1988 534 (s. v. *tukt•; lp tVser syrj vog ostj unk samJr slk; ei
sm), EWUng 1995 1489 (samoin).

tuhu (paik. hämmurt. EKarj ja PSm) ’tihkusade, vihma / Nieselregen’, tuhusade (JuslP, Gan 1787) id.,
tuhuttaa (KaakkSm, paik. Häme), tuhuuttaa (etup.
savmurt. PPohjanm Peräp ja ymp.) ’tihuuttaa, vihmoa’ ~ ka tuhu ’lumituisku, pyry; myrsky; raju sadekuuro’, tuhuta ’pyryttää, tuiskuta’ | ly tuhu ’tuisku,
pyry’, tuhurdada ’pyryttää’ | ve tuho ’tuisku, pyry’,
tuhu ’pöly’, tuhustada ’pölyttää’ | va (Ahlqv) tuhutan (prs.) ’vihmoa’ | vi murt. tuhutada ’tihuuttaa’
(va vi ehkä < sm).
Onomat.-deskr. sanoja, joihin vrt. tuhertaa, tuhista, tuho ja tihistä. — Ven murt. túha ’lumipyry’ <
ims.
Setälä 1890–91 ÄH 281–82 (sm ~ ve), Kalima 1915 OLR 229
(ven murt. < ve, vrt. sm), Vaigla 1926 EKeel 5 28 (+ vi murt.),
SKES 1975 1379 (+ ka ly va).

tuijottaa (Europ 1853; eri tahoilla murt.) ’katsoa
katsettaan siirtämättä, töllöttää / starren, glotzen’,
murt. (Kain ja ymp.) myös ’palaa kituliaasti t.
pienellä liekillä; törröttää, sojottaa’, tuijotella,
tuijotus; tähän kai myös tuiju (etup. PSavo Kain
KPPohjanm Peräp ja ymp.) ’pieni avoliekillä palava
lasiton öljylamppu’ ~ ka tuijottoa ’möllöttää,
toljottaa, töllöttää’ | ve tujad5odazhe ’tuijottaa yhteen
paikkaan’.
Deskr. sanoja.
Kettunen 1922 LVeHA 1 110 (sm ~ ve), Hakulinen Vir 1945
198–200 (tuijottaa ~ tuiju), SKES 1975 1379–80 (+ ka).

tuikata ’pistää äkkiä, tökätä (Eurén 1860; melko
laajalti murt.); viskata, heittää (paik. KaakkSm) /
schnell stechen, stecken (auch z. B. in Brand);
schleudern, werfen’, tuikaista id., tuikkia (Jusl 1745)
’pistellä’; tähän ehkä myös tuikku (melko yl.)
’(viina)ryyppy, kulaus’ ~ ka tuikata ’jysäyttää,
paiskata; tuikata, sytyttää’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka saattavat olla samaa
alkuperää kuin s. v. tuikkia main. sanat. Vrt. myös ly
tuigada ’kolista’, tuikaitta ’pamauttaa’, ve tuikeita:
t. ampta ’ampua täräyttää’, vi tuigata ’sykkiä’, tuige
’sykähdys’.
SKES 1975 1380–81 (deskr., vrt. ka ly ve vi; ehkä ~ tuikkia,
tuikea, tuiki).
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tuikea (LPetri 1658; melko yl.) ’äkäinen, ankara; hapan, kitkerä; liian suolainen; pureva, kova (esim.
pakkanen) / streng, scharf’ (auch z. B. Frost); sauer,
bitter; zu salzig’, tähän ehkä myös tuiki (Hemm
1605 »caick caata tuoni tuick tuima»; melko yl.)
’erittäin, perin, kovin; täysin, tyystin’ ~ ka tuiki
’hyvin, kovin, liian’ (luult. < sm).
Mahd. samaa (deskr.?) alkuperää kuin tujakka ja
tuima, ks. näitä.
Genetz 1890 Partikk 67 (tuiki vrt. tuikea), SKES 1975 1380–81
(s. v. tuikata; tuikea, tuiki ehkä ~ tuikata), Nikkilä 1993 UAJ
Neue Folge 12 283 (tuima ~ tuikea).

tuiki ks. tuikea.
tuikkia (melko yl.) ’vilkkua, tuikahdella /
funkeln, blinken, glitzern’, tuikata (paik. murt.),
tuikkaa (Kal) id., tuikahtaa (Gan 1787), tuikuttaa,
tuike, tuikku (laajalti murt.) ’pieni, heikko tuli t.
valo; tuiju’ ~ ink tuikkoi ’tuikku’ | ka tuikkoa
’välähdellä, välkkyä, tuikkia’, tuikuttoa ’tuikkia’ | ?
vi tuigata ’sykkiä, tykyttää (sydän)’, tuige ’sykähdys,
syke’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka saattavat olla samaa
alkuperää kuin s. v. tuikata main. sanat. — Sm > nr
murt. Sm tojkk(a) ’tuikkia, tuikuttaa, valaista vähäisellä valolla’.
Wessman 1954 FmS 15–16 166 (sm > nr murt. Sm), SKES
1975 1381 (sm ~ ka; ehkä ~ tuikata).

tuikku ’(viina)ryyppy’ ks. tuikata.
tuima ’kiivas, äkäinen, tuikea, ankara, kova (Agr;
yl.); hajultaan t. maultaan väkevä, karvas (laajalti
länsimurt.); liian suolainen (paik. loun- ja hämmurt.
EPohjanm sekä Länsip, Verml); suolaton,
vähäsuolainen (Kymenl Karj Ink Savo Kain
PPohjanm, osin KSm KPohjanm Peräp); nälkä,
hiukaiseva, suolaista kaipaava olo (PKarj ja ymp.) /
heftig, zornig, streng, hart; scharf, bitter; zu salzig;
salzlos, -arm; Hunger, Bedürfnis nach etw.
Salzigem’, aamutuimaan: juoda, syödä aamutuimaan (LönnrLis 1886; etup. itämurt. Pohjanm
PSm) ’aamulla varhain, ensitöikseen, aamunälkään’
(alk. luult. »aamulla herättyä suolaa kaipaavan olon
poistamiseksi»), johd. tuima(t)a (Gan 1787; PKarj
Savo ja ymp.) ’hiukaista, tehdä mieli suolaista ruokaa; (joskus myös) kuvottaa’, tuimeta, tuimistua ~
ink tuima ’suolaton’ | ka tuima ’id.; ankara, raju’,
tuimata ’hiukoa; pilaantua, eltaantua; pyörryttää,
heikottaa’, tuimeta ’pilaantua, eltaantua’ | ? ly
tuimehtuda ’mennä tukkoon (korvat)’ | va tuim

’suolaton, mauton (Tsv); hidas, typerä (Kukk)’,
(Tsv) tuim(ett(e- ’säilyttää ilman suolaa, tehdä suolattomaksi; poistaa tunto, muisti’ | vi tuim (g. tuima)
’tunnoton, puutunut; välinpitämätön, haluton,
veltto’, tuimastada ’tehdä tunnottomaksi, turruttaa’,
tuimendada id. | li t5uima ’tunnoton, turta; hidas;
tylsä’, tuimq ’jäykistyä, turtua’
luult. = lpR (LÖ) tåime ’alakuloinen, haluton’.
— Sm > nr tojma ’mauton; raaka, ilkeämielinen
ihminen’ ja lpIn tujme ’mauton (keitto, liemi)’; li >
latv tuims ’veltto, väsynyt, tomppeli’. Saattavat
kuulua yhteen s. v. tuikea ja tujakka main. sanojen
kanssa.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 615 (sm ~ vi), Thomsen 1890
BFB 53 (+ li), Wessman 1930–32 SO 2 465 (sm > nr murt.
Sm), Kettunen 1938 LivW 437 (li > latv), *Hakulinen 1950
SUST 98 199–205 (+ ka ly va), SKES 1975 1381–82 (ims todennäk. ~ lpR), LpIn 3 1989 314 (sm > lpIn), Nikkilä 1993
UAJ Neue Folge 12 283 (tuima ~ tuikea).

tuiskia (Salamnius 1690; eri tahoilla murt.) ’tiuskia;
viskoa, paiskoa, heitellä ympäriinsä / anfahren, anschnauzen; hierhin und dahin schleudern, schmeißen’, tuiskata (paik. murt.) id., tuiskahtaa
’suutahtaa, kimmastua (paik. murt.); keikahtaa nurin,
kupsahtaa (paik. savmurt. PPohjanm)’, tuisahtaa
(paik. Kymenl kaakkmurt.) ’suutahtaa’, tuiske ~ ink
tuisk®a ’heilua, huiskia; tiuskia’, tuisku ’kiivas, tulinen’ | ka tuiskoa ’hyöriä, huiskaa, riehua; loimuta;
pärskiä; pauhata (tuuli)’, tuiskata ’paiskata;
ryöpsäyttää; tuprauttaa; puuskahtaa; sytyttää,
väläyttää’,
tuiskahtoa
’jymähtää;
leimahtaa;
vihastua’ | va (Tsv) tuiska-, tuizg(et ’paiskoa; riehua’ |
vi (Wied) tuisata (prs. tuiskab) ’pitää kiirettä, kulkea
nopeasti; aallota (meri myrskyn aikana)’, tuiskur
’kiivas, äkeä ihminen’.
Deskr. sanoja, jotka lienevät samaa alkuperää
kuin s. v. tuisku main. sanat. Toisaalta sm sanalle
äänteellisesti ja osin merkityksellisestikin läheinen
on myös tiuskia, ks. tätä.
Äimä 1919 SUST 45 112 (lpIn vrt. sm ~ vi), Wessman 1956–
57 FmS 17–18 163 (sm ? > nr murt. Sm tujsko ’ajaa takaa huitoen; huitaista, sivaltaa’), SKES 1975 1382–83 (+ ka va; lpN
Lu In Ko Kld äänt. läheisiä, mutta luult. omapohjaisia; sm ? >
nr murt. Sm).

tuisku (Agr; et. I- ja PSm Verml Ink) ’kovatuulinen
sakea lumipyry; lunta maasta ryöpyttävä kova tuuli /
Schneegestöber; starker den Schnee aufwirbelnder
Wind’, tuiska (paik. Satak ESavo) id., tuiskuta (et. Ija PSm), tuiskata (LounSm InkVi, paik. ESavo),
tuiskuttaa ~ ink tuisku ’lumipyry’, tuisata ’tuiskuta,
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pyrytä’ | ka tuisku ’pyry; puuskainen tuuli’,
tuiskuo ’pyryttää’, tuiskuttoa id. | va tuisku
’lumituisku’, (Tsv) tuiska-, tuizg(et ’tuiskuttaa’ | vi
tuisk ’tuisku, pyry’, tuisata (prs. tuiskab) ’tuiskuta’.
Deskr. sanoja, jotka lienevät samaa alkuperää
kuin s. v. tuiskia main. sanat. — Sm > nr murt. Sm
tojsko ’rajuilma, pyry’.
Moller 1756 Beskr 110–11 (sm ~ vi tuisko), Ganander 1787
NFL 3 177 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+ va), Mägiste 1940 EKirj 34 288–93 (+ ka; ~ tuiskia, vi tuju), Wessman
1956–57 FmS 17–18 163 (sm > nr murt. Sm), Hakulinen 1968
SKRK3 148 (? ~ tujakka), SKES 1975 1383.

tuittu (laajalti murt.) ’äkkipikainen, äksy, äkäinen,
oikutteleva / jähzornig, hitzköpfig, garstig,
launisch’, vanh. kiel. (Koll 1648) myös ’kiivaus,
äkkipikaisuus’, tuittuinen (etup. EPohjanm ja ymp.)
’äkkipikainen, äksy’, tuittupää (Jusl 1745),
tuittupäinen id., tuittuilla ’äksyillä, kiukutella’ ~ ka
tuitti ’äkillinen mielihalu, oikku’, tuitteilla
’kiukutella,
tuittuilla’,
tuitikas
’oikullinen,
tuittuileva’.
Deskr. sanoja.
SKES 1975 1383–84 (sm ~ ka).

tuivertaa (Kal; paik. murt.) ’raastaa, riepottaa (etup.
tuuli) / zerzausen, hin und her werfen (bes. Wind)’,
tuiverrella, tuiverrus.
Ehkä deskr. lähtöä olevia sanoja.
tujakka (paik. KaakkSm PKarj) ’lumipyry, tuisku;
kiireinen, nopea; kiire; äkkipikainen, kiivas; väkevä,
kirpeä, paha (maku, haju; LönnrLis 1886) / Schneetreiben, -gestöber; eilig, schnell; Eile; jähzornig, heftig; scharf, schlecht (Geruch, Geschmack)’, tujakas
(Gan 1787) ’äkkipikainen, ylväs, uljas (ihminen, hevonen)’, tuju ’väkevä, vahva (maultaan; paik. Häme); into, kiihko (InkVi)’, tujahtaa ’suutahtaa (paik.
EPohjanm); sujahtaa, suhahtaa (Gan; paik. KaakkSm)’, tujaus ’vilaus (Gan); viinaryyppy (ark.)’ ~ ka
tujakka ’tuulinen; tuittupäinen, oikukas; hiprakka’,
tujissa ’kohista, puhista; tuiskuta; täristä’, tujuta
’tuulla kovasti; pyryttää’ | ly tujahtada ’(pudota) kumahtaa’ | va (Tsv) tuju ’mielentila, mieliala’ (luult. <
vi) | vi tuju ’mieliala, mieli, tuuli’, tujukas ’oikullinen, häilyvä’, tujutseda ’oikutella’.
Deskr. sanoja, jotka voivat liittyä yhteen sanan
tuikea kanssa (ks. tätä). Vrt. myös nujakka.
Ganander 1787 NFL 175a (sm tujakas ~ vi tujakas, tujokas),
Mägiste 1940 EKirj 34 288–93 (vi ~ ka sekä sm tuisku; va
luult. < vi), SKES 1975 1384 (sm ~ ka ly va vi).

tukaatti (Jusl 1745 tucaati), dukaatti (As 1686) ’Euroopassa laajalle levinnyt kultaraha, jota alk. lyötiin
Venetsiassa 1284–1835 / Dukaten’
< nr dukat, vur ducat, ducata (mynt) ’Ruotsissa
vuosina 1654–1868 ulkomaankauppaa varten
lyöty kultaraha; myös muissa maissa lyöty
samanarvoinen ja -niminen kultaraha’ = ns Dukaten,
kys ducate, ransk ducat ’dukaatti’ < ital ducato id. <
klat
ducatus
’hallintoalue’
(lat
ducatus
’sotapäällikön arvo’, johd. v:stä ducere ’vetää,
johtaa’); tähän sanaan päättyi Italiassa lyödyissä
rahoissa ollut latinankielinen reunakirjoitus.
Renvall 1826 SSK 2 247 (sm < ruots), TS 2 1910 427 (< ital),
Hellquist 1939 SEO 161 (ruots sanasta), Karlsson 1964 AAA
28:2 74–75 (sm < ruots < ital < klat), SKES 1975 1385.

tukahtua (Hemm 1616; etup. Satak KaakkHäme
kaakkmurt.) ’läkähtyä,
pakahtua, menehtyä;
sammua hapen puutteeseen (tuli); pilaantua (heinät,
vilja; paik. Kain) / ersticken (intr.; auch Feuer);
durch ungenügende Luftzufuhr verderben (Heu,
Getreide)’, tukahduttaa (Agr tukahuttaa), tukehtua
(Gan 1787; laajalti murt.) ’kuolla t. sammua hapen
puutteeseen; läkähtyä, tikahtua’, tukehduttaa ~ ink
tukehtua,
tukehtoja
’tukehtua’,
tukehoitt®a
’tukehduttaa’ | ka tƒukahtoakseh ’lopahtaa,
sammahtaa, tukahtua’, tƒukahuttoa ’tukahduttaa’,
tukehtuo ’sammua, tukahtua; tukehtua’, tukehuttoa
’tukahduttaa, tukehduttaa; tuntua tukahduttavalta’ |
va tuk(ehtua, tuk(estua ’tukehtua’, tuk(ehtutt®a, tuk(estutt®a ’tukehduttaa’.
Luult. samaa sanuetta kuin s. v. tukkia main. sanat. Ks. myös tukala, vrt. lisäksi tikahtua, tupehtua.
Ahlqvist 1856 WotGr 156 (sm ~ va), Setälä 1906–08 FUF 6
68–69 (kaiketi ~ tukkia), SKES 1975 1385 (+ ka).

tukala (Jusl 1745; eri tahoilla etup. itämurt. KPPohjanm) ’vaikea, hankala, vaivalloinen; ahdistava, tuskallinen, tukahduttava / schwierig, heikel,
beschwerlich; bedrückend, unangenehm’, tukela
(Jusl; harv. murt.) id. ~ ka tukela ’id.; ahdistava olo,
suru, ikävä; surullinen’, tukeltuo ’vaikeutua;
ahdistua’.
Varmaankin samaa alkuperää kuin s. v. tukahtua
main. sanat.
Rintala 1972 läntä 182–83 (sm ~ ka), SKES 1975 1385.

tukehtua ks. tukahtua.
tukeva ks. tuki.

301
tuki (Agr; et. I- ja PSm) ’Stütze, Halt,
Unterstützung’, laajalti murt. myös ’heinäpieleksen
tms. tukipuu’, johd. tukea, tukeva ~ ink tuki
’heinäsuovan tukipuu’, tukk5eva ’paksu, tukeva’ | ka
tuki ’heinäpieleksen tms. tukipuu; pönkkä; turva’,
tukie ’tukea, pönkittää’, tukeva ’vahva, vankka’ | ly
tugi ’tukipuu, pönkkä’, tugeta ’tukea’ | ve tugi, tügi
’tukipuu’, tugeta, tügeta ’tukea; lukita; pysäyttää’ |
va (Kett) tug(e ’tuki’, (Tsv) tuk(ev ’vahva, luja’ | vi tugi (g. toe) ’tuki, pönkkä, noja; turva’, toetada ’tukea’, tugev ’voimakas, väkevä, vahva’ | li tiCg, tüCg
’tuki’, tiC ktq, tüC ktq ’tukea’, tiCggq, tüCggq ’id.;
nojata’ (lpT tokted ’seisoa lujasti jaloillaan’ joko ~
ims tai < sm t. ka; lpT tokki ’salpa, säppi’ luult. < sm
t. ka; latv stu¯gis, stugs ’teloilla olevaa venettä
paikallaan pitävät tuet’ < vi li).
Ganander 1787 NFL 3 171a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
108 (+ ve), VW 1 1874 110 (+ li), Thomsen 1890 BFB 279
(latv < li), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 46 (lpT ~ sm), SKES
1975 1385–86 (+ ka ly va; lpT tokted joko ~ ims tai < sm; lpT
tokki luult. < sm t. ka), Häkkinen 1987 ES 331.

tukka (Schr 1637; yl.) ’Haupthaar’, murt. (Satak
Päij- ja PHäme sekä ymp., Verml) myös ’kirveen hamara’, yhd. otsa-, niskatukka; tukkasotka ’Aythya
fuligula’, johd. tukistaa, tukustaa (LounSm EPohjanm, paik. Länsip) ’ravistaa hiuksista’ ~ ink tukka,
tukist®a | ka tukka, tukistoa ’tukistaa’ | ly tuk ’hius’ |
ve tuk ’hius’, tukad ’hiukset, tukka’ | va tukk(e, tukka
’töyhtö’ | vi tukk (g. tuka) ’otsatukka’, (Wied) tukistada ’tukistaa’
= lpKo to´kk#e ’hevosenharja, töyhtö’, Kld
tokk ’(kissan t. koiran) niskakarvat’ (voi olla myös
vanha laina < ims). — LpN duk |ke ’hiustupsu’ < sm.
Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (sm ~ ve), Qvigstad 1881 Beiträge
63 (lpN < sm), Setälä 1906–08 FUF 6 68 (+ ka va vi), SKES
1975 1386 (+ ly lpKo Kld).

tukki (Agr stukit; yl.) ’gefällter u. entästeter Baumstamm’, merk. myös mm. ’hakkuupölkky;
kangaspuiden tukki; pyssynperä; jalkapuu (vanh.
kiel.)’, yhd. hako-, loimi-, uppotukki ~ ka tukki
’tukki’
< ruots, vrt. mmr stokker, stukker, nr stock, murt.
(myös Sm) stukk ’tukki; hakkuupölkky; kangaspuiden, mankelin tms. tukki; pyssynperä; jalkapuu jne.’
— LpN stok |kâ (E U Pi Lu In Ko) ’puunrunko, uittotukki; kuivunut koivunrunko’ < sk; lpIn tukki ’hirsi’
< sm.
Renvall 1826 SSK 2 248 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 66
(sm, lp stuokke < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 461 (sm < mn
stokkr, mr stokker, stukker), Streng 1915 NRL 239 (< mmr

mn), Vries 1961 AnEW 550, SKES 1975 1387 (+ ka (< sm); lp
< sk; lpIn tukki < sm).

tukkia ’sulkea, panna umpeen, tilkitä (Agr;
laajalti murt.); sulloa, ahtaa (Pohjanm PSm) /
verschließen, verstopfen, abdichten; stopfen’, murt.
(Pohjanm PSm) myös ’tupata, pyrkiä (väkisin);
tyrkyttää, tuputtaa’, tukkeutua, tuke, tukko ’tuke;
haavaside (etup. länsimurt.)’, tukkoinen, tukossa ~
ink tukkia, tukata ’tukkia’, tuketa ’peittää’ | ka tukkie
’tukkia’, tuke ’tukko’ | va (Ahlqv) tukk®an (prs.)
’tukin’ | vi (Wied) tukkida ’sulloa, tunkea; koettaa
tunkeutua, pakkautua’.
Vrt. tukahtua.
Ganander 1787 NFL 3 178 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (+ va), Setälä 1906–08 FUF 6 68–69 (kaiketi ~ tukahtua),
SKES 1975 1387 (+ ka (? < sm)).

tukko1 (Gan 1787; laajalti murt.) ’pieni erä, kimppu,
nippu; lehtikerppu / Handvoll, Büschel, Bündel;
Zweigebüschel’, tukku ’kimppu (EPohjanm ja ymp.,
laajalti itämurt.); lehtikerppu (KaakkSm); joukko t.
määrä (1700), runsaasti (JuslP)’, yhd. tukkukauppa
(1851), tukkukauppias (Hannikainen 1846) ~ ink
tukku ’(liinasta kääritty) mytty’ | ka tukku ’keko, kasa; nippu, kimppu; joukko’, tukussa ’kasassa, nipussa, koossa’, tukuta ’kerätä kokoon, koota yhteen; kasata’ | ly tuk ’kasa, läjä’, tukuta ’kerätä kokoon’ | ve
tuk ’kimppu, nippu; kokkare, paakku’ | va (Tsv) tuk
’heinä- t. olkitukku; tupsu’, tukitta ’korjata nipuiksi’.
Saattavat olla samaa alkuperää kuin s. v. tukkia
main. sanat. — Ka t. sm > lpT tokka ’pensas, pehko;
häpykarvat; (Friis) kimppu’; nuorempia lainoja lpN
duk |kâ ’lintuparvi’, In tukko ’kimppu, nippu’ (< sm)
ja Ko tukk3a (Kld) ’selkäsiima; pieni joukko t. lauma;
tukku’ (< ka). Sm > nr murt. Sm tokko ’kimppu, nippu’; ka > ven murt. túkaVc, tukáVc ’olki-, vilja- t. pellavakimppu’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (sm ~ ve), Setälä 1906–08 FUF 6
69 (+ ka; ims > lpK tuhk), Kalima 1915 OLR 227 (+ ly; ims >
ven murt.), Wessman 1956–57 FmS 17–18 163 (sm > nr murt.
Sm), SKES 1975 1387–88 (+ va; ka t. sm > lpT), LpIn 3 1989
314 (lpIn < sm).

tukko2 ks. tukkia.
tukku ks. tukko1.
tuli (Agr; etup. itämurt.) ’Feuer’, murt. (I- ja PSm)
myös ’nuotio’, johd. tulehtua, tuleentua, tulistua, tulittaa, tulinen (Agr), tulimmainen (sadateltaessa:
tuhat tulimmaista); ks. erikseen tulus; yhd. revon-
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tulet (ks. repo), tulipalo (Agr), tulirokko, tuliterä
(Gan 1787), tulitikku (Flor 1678), tulivuori
(SAchrenius 1766) ~ ink tuli, tulehtua, tulekas ’tulinen; äksy’, tulinen | ka tuli, tulehtuo ’ummehtua, pilaantua; härskiintyä; tulehtua’, tuline, tuliterä ’vasta
taottu, hiomaton (kirves, viikate tms.)’ | ly tuDli ’tuli’,
tuli7ne ’tulinen’ | ve tuli, tuDl ’tuli’, tuDlehtuda
’ummehtua (jauhot, heinät)’ | va tuli ’tuli’, tul‰ın
’kiivas, äksy’ | vi tuli ’tuli’, tulitada ’kirvellä, polttaa’, tuline ’tulinen’ | li tuC Dl ’tuli; valo’, tuC DlDli ’kuuma’
= lp dollâ ’tuli; nuotio; salama’ | md tol ’tuli’ |
tVserL täql, I tul | votj t{il, täql id. | syrj t{il: t{il-k(ert ’tulukset’ || samJr t5u ’tuli’ | Jn t5u | T tui | slk tJü | Km Vsu |
Kb siü, siu | M tue-k | Taigi tui | Krg dui id.
Scheffer 1673 Lapponia 43 (sm ~ lp tolle), Strahlenberg 1730
NOstjT liite (+ votj till), Fischer 1747 VocSib 68 (sm ~ md
tVser), Moller 1756 Beskr 126 (+ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (+
perm), Klaproth 1823 AP 141 (sm vi lp tung), Sjögren 1832
GS 1 565 (+ va), Castrén Suomi 1845 183 (+ samJr tu), Sjögren 1849 MélR 1 224 (+ li), Lindström Suomi 1852 96 (+
samT slk Km Kb M Taigi), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve),
MUSz 1873–81 242 (+ syrj), VW 1 1874 121–22 (+ samJn),
Sauvageot 1929 Rech 70 (vrt. goldi), Lehtisalo 1933 FUF 21
26 (+ samKrg), Hakulinen Vir 1935 108 (+ ka), FUV 1955 63,
Tuomi Vir 1966 98–107 (+ ly), SKES 1975 1388–90, FUV2
1977 80, Häkkinen 1987 ES 332, UEW 1988 535 (ural; vrt. alt:
goldi).

tulkka (Eurén 1860; kaakkmurt. ja ymp.) ’kärrynpyörän
rummun
sisässä oleva metallinen
putkimainen rengas / Metallbuchse in der Nabe des
Wagenrades’ ~ ink tulkka id. | ka tulkka ’id.;
(tynnyrin) tulppa, tappi’ | ly tulk ’tynnyrin tulppa;
pyöränrumpu’ | ve tulk, t5uk id. | va (Tsv) tulk
’vaarna, tappi, hankain’
< ven vtúlka ’tulppa; pyöräntulkka’.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
108 (+ ve), Kujola 1944 LyS 452 (ly < ven), Nirvi 1971 InkS
607 (ink < ven), Plöger 1973 RL 210, SKES 1975 1390 (+ ka
va).

tulkki (Agr tulki; Turun tuomiokirkon Mustakirja
1433 Tulkinpoyca; melko yl.) ’puhetta kääntävä henkilö / Dolmetscher’, tulkita (Agr), tulkata, tulkkaus
< sk *tulkr, vrt. mr tolker, nr nt tolk ’tulkki’, nr
tolka ’tulkita’ < as tolk ’tulkki’, tolken ’tulkita’ < mven t3ulk3u, ven tolk ’selitys, järki; (mven myös) tulkki’ (ks. tolkku). — Vi tulk (g. tulgu, tulgi) ’tulkki,
opas’ kaiketi < mven, kun sen sijaan vi tõlk (g. tõlgu,
tõlgi) ’tulkki’ < ven tolk; lpN dul |kâ (E U Lu In Ko)
’tulkki’ < sk.

Moller 1756 Beskr 163 (sm ruots sk tulkr, saks), Ganander
1787 NFL 3 182 (sm ~ vi tölkja), Sjögren 1821 GS 1 27 (<
ven), Renvall 1826 SSK 2 249 (sm < ruots), Ahrens 1843 GrEhstn 130 (sm vi < ruots t. ven), Ahlqvist 1871 KO 215 (sm <
sk), Qvigstad 1881 Beiträge 126 (lp sm norj), Qvigstad 1893
NL 138 (lp < sk), Mikkola 1894 SUST 8 169 (sm kaiketi < sk <
sl), Streng 1915 NRL 239–40 (sm < mmr vur mn < kas <
mven), Vries 1961 AnEW 600, SKES 1975 1391.

tulkku (Eurén 1860; paik. murt.), tav.
punatulkku (melko yl.) ’Pyrrhula pyrrhula /
Dompfaff’, paik. murt. myös punatulkka (Eurén),
-tulkki, -tulppu id.
Ehkä alkuaan onomat. linnun nimitys, vrt. tulkuttaa (paik. PKarj PSavo KPPohjanm Kain Peräp)
’väittää vastaan, jankuttaa’ sekä esim. tiltaltti (ks. tätä). Toisaalta vastaavanlaisia linnun nimityksiä on
myös ruotsissa: grantolk ’laulurastas’, tolk, tulk mm.
’sirriäinen; viklo’.
SKES 1975 1391–92 (s. v. tulkuta: tähän ehkä myös tulkku,
jonka ei tarvitse olla lainaa < ruots).

tulla (Agr; yl.) ’kommen; werden; sollen, müssen’,
murt. myös mm. ’kypsyä, tuleentua (vilja); haiskahtaa, maistua jltak’, tulo, tulos, tulija, tuleva, tulevaisuus (Hannikainen 1845), tuliainen ~ ink tulla, tulo,
tulokas ’hyväsatoinen, satoisa’ | ka tulla ’tulla,
saapua; aiheutua; maistua, haista’, tulo(i)
’tuleminen; tuotto, sato, saalis’, tulos ’sato, saalis;
tuotto’, tulija ’tuleva, tulija; seuraava, ensi;
(raha)tulo, saatava’ | ly tulda ’tulla; haista, tuoksua’,
tuDl‰ı ’tulija; tuleva, seuraava’, tulokaz ’tuottoisa’ | ve
tulda, t5uda ’tulla’, tuDl‰ı ’tulija, tuleva, seuraava’ | va
tulla ’tulla’, (Tsv) tulo ’saapuminen; sato’, tul(ev
’tuleva; tulevaisuus’ | vi tulla ’tulla’, tulev ’tuleva,
seuraava’, tulevik ’tulevaisuus’, tulus ’hyödyllinen;
hyvätuloinen’ | li t5ulda (prs. tul®ab) ’tulla; koitua
jksik’, tuC lbq ’tuleva, seuraava’, tuDlDli ’tulija’
= lpT toll(ad ’tulla’ (luult. < ims) | tVser tolam ’tulla’ | ? unk talál ’löytää; havaita; osua, päästä’ ||
samJr to- ’tulla’ | Jn toCaro- | T t5uCa- | slk tü-, tJü’mennä, tulla’ | ?? Km Vsola- ’tulla’.
Sjögren 1832 GS 1 472 (sm ~ ka ly), Castrén 1845 EGTsch 73
(+ tVser), Castrén Suomi 1845 183 (+ sam slk tjungam, tjum),
Boller 1853 SbAW 10 283 (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+
va), Boller 1856 SbAW 22 260 (+ samJr Jn T), Boller 1857
SbAW 23 430 (+ samKm), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve),
Budenz 1867 NyK 6 410–11 (+ li unk), MUSz 1873–81 175,
Paasonen 1917 Beiträge 41 (? samKm), T. I. Itkonen 1943 KV
22 54 (lpT < ka), FUV 1955 63 (sm tVser ? ~ samJr Jn T slk
Km), SKES 1975 1392–93 (sm ka ly ve va vi li lpT (luult. <
ka) tVser ? ~ samJr Jn T slk Km; ei main. unk), TESz 3 1976 827
(unk ~ sm vi tVser samJr Jn ? T slk Km), FUV2 1977 80, MSzFe
1978 609–10, Häkkinen 1987 ES 331–33 (ims tVser ? unk sam),
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UEW 1988 535 (sm ? lpT (luult. < sm) tVser ? unk samJr Jn T
slk ?? Km), Sammallahti 1988 UrLang 540 (? unk), EWUng
1995 1472.

tulli (Agr; yleisk.) ’Zoll’, tullimies, tullata ~ (>) ka
tulli, tullata
< mmr tull, tolder, vur tull (mn tollr, mt told, ags
toll, uys Zoll) ’tulli’; nr tulla, mmr tolla, tulla ’maksaa t. periä tulli’ << klat tol(l)onium < lat telonium
’tullihuone’ < kr tel5Fonion id. — Vi toll (g. tolli) ’tulli’ < as; lpN duol |lo (E Lu Ko) ’tulli’ < sk; lpIn tulli
’tulli’ < sm.
Idman 1774 Försök 76 (sm ~ kr), Renvall 1826 SSK 2 249 (sm
< ruots), Thomsen 1869 GSI 154 (sm vi li < mn ruots), Qvigstad 1893 NL 139 (lp < sk), Streng 1915 NRL 240 (sm < mmr
vur mn mt (= ags uys) < klat), Vries 1961 AnEW 594 (sm vi li
< sk << klat < lat < kr), SKES 1975 1394 (sm ~ (>) ka; lpIn <
sm).

tulppa ’aukon tms. sulkemiseen käytettävä irrotettava t. avattava kappale (TVS 1820; et. Karj Savo); tilkintärauta (Gan 1787) / Stöpsel, Pfropfen, Verschluß; Stopfer für Dichtmaterial’, tulpita ’sulkea
tulpalla’, yhd. veritulppa ~ ink tulppa ’tulppa’.
Sanaa on esitetty germ lainaksi: germ *stulpan- >
kas stulpe ’kansi’, nr stolpe ’tolppa, pylväs’. Samalta
germ taholta olisi lainattu myös salpa ja myöhemmin tolppa (ks. näitä).
Neuhaus 1908 Sprachlehre 160 (sm < kas), Suolahti 1924 MSNph 7 342–44 (sm < germ), SKES 1975 1394, Koivulehto
1981 SFU 17 164–65 (< germ).

tulppaani (Gadd 1768 tulpani) ’Tulipa / Tulpe’
< ruots tulpan < holl tulpaan lähinnä < ital tulipa
’tulppaani’ << pers dulband ’turbaani, tiara, hattu’.
Eurooppalaiset nimesivät kasvin sen turbaania muistuttavan kukan mukaan.
Hellquist 1939 SEO 1241 (ruots < holl t. saks < ital < turk),
Koukkunen 1990 Atomi 600–01 (sm < ruots < holl < ital < turk
pers).

tulus (tav. mon. tulukset; VR 1644; yl.) ’entisaikaiset tulentekovälineet, joiden sytytysraudalla sytytetään kuiva taula palamaan / das Zubehör zum Feuerschlagen mit Feuerstein und Zunder’, yhd. tuluskukkaro, tulusrauta ~ ink tulus ’tuluskivi’ | ka tulukset,
tuluskukkaro | ly tuluksed | ve tulus(ed | va (Must) tuluhs(et | vi tulused | li tul5uks ’tulukset’ (ims > ven
murt. túluksa ’tulusrauta’).
Johd. sanasta tuli.
Sjögren 1832 GS 1 565 (sm ~ va tulusset), Budenz 1867 NyK
6 419 (sm ~ li), MUSz 1873–81 242 (+ vi), Pogodin 1904 Se-

vernorussk 62 (ven murt. < sm ka), Kalima 1915 OLR 227 (+
ve), SKES 1975 1395 (+ ly va).

tulva (1677; yl.) ’Flut, Überschwemmung’, yhd. kevät-, syystulva, tulvavesi, johd. tulvia, tulvehtia ~ ka
tulva, tulvavesi (sm > vi tulv ’tulva’, tulvata ’tulvia’,
lp dul |ve ’tulva’, dul |vât ’tulvia’).
Vrt. hulasvesi ja hulvata.
Budenz 1879 BB 4 240 (sm ~ lp), Ahven 1958 ETAK 4 163
(vi < sm), SKES 1975 1395 (sm ~ ka; lp < sm), Nikkilä 1998
FFL 21 98 (tulva ~ tulo(s)).

tuma ’pähkinän t. muun hedelmän sydän (Gan 1787;
vanh. kiel.); solun sisin osa (Lönnr 1880) / Frucht-,
Nuß-, Mandelkern; Zellkern’, tuuma (Jusl 1745;
paik. VarsSm KaakkHäme) ’pähkinänsydän’, tuumi
(Flor 1678) id. ~ va t5umi ’marjan luu; siemen’ (? <
vi) | vi tuum (g. tuuma) ’ydin; sydän’, tuumakas ’ytimekäs, runsassisältöinen’
= mdE tov, ton, M tov ’(esim. pähkinän) sydän’ |
tVserL ton, I tom3u, tom ’ydin, sisus’.
Ganander 1787 NFL 3 200 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (va vi), MUSz 1873–81 324 (sm vi tVser), VW 1 1874 152
(sm va vi tVser), Genetz 1896 ETV 21 (+ md), SKES 1975 1395
(va ? < vi), UEW 1988 800.

tumma (VR 1644; yl.) ’dunkel’, johd. tummua, tummeta, tummentua, yhd. tummanpuhuva, tummatukkainen, tummaverikkö ~ ink ka tumma, tummeta | va
(Must) tumm(ea ’tumma; sumuinen (ilma)’, (Tsv)
tum (g. tumm®a) ’epäselvä, himmeä, tumma, pimeä’ |
vi tõmmu ’tumma, tumman ruskea’.
Samaa alkuperää lienevät sm (Nivala) tumea
’tumma, hämärä’, tumehtaa (JuslP, Gan 1787; 1749
tumehdella) ’pimentää, himmentää’ ~ ka tumie,
tumakka, -o ’himmeä; synkkä, hämärä; kumea’ | va
tuma ’pilvinen, sumuinen’ | vi tume (g. tumeda)
’tumma, himmeä, hämärä; synkkä; epäselvä’, tumeneda ’tummua, himmetä, hämärtyä, synketä’. Vrt.
edelleen tymeä, sumea (s. v. sumu).
MUSz 1873–81 306–07 (sm ~ vi tume), Thomsen 1890 BFB
227 (sm ~ vi tume, tõmmu), SKES 1975 1395–96 (s. v. tumea;
sm ka va vi), 1396–97 (+ ka va), EEW 1982–83 3408–09.

tumppi ’lyhyehkö kappale jtak, pätkä; lyhyt ihminen
(etup. länsimurt.); savukkeenpätkä (melko yl.) /
Stummel; untersetzte Person; Zigarettenstummel’,
tumppu (etup. PSm) ’id.; paksu limppu’
< nr stump, murt. stompp, ståmpp ’pätkä; lyhyt,
tanakka ihminen; hapanleipä, ruislimppu’, mn
stumpr ’happamen leivän kappale, viipale’ < kas
stump = holl stomp, engl stump ’pätkä’.
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Wessman Vir 1909 156 (sm < ruots), Hellquist 1922 SEO 889
(ruots sanasta), Wessman 1936 FmS 4 155, SKES 1975 1397.

tumppu (Renv 1826; PHäme ja ymp.) ’neulottu villakäsine, lapanen / aus Wolle gestrickter Fausthandschuh’, tumppi (JuslLis; Häme Kymenl) id.
mahd. < ruots, vrt. nr tumvante ’lapanen’ (alkuosa nr tumme ’peukalo’, josta ks. s. v. tuuma2).
SKES 1975 1397 (s. v. tumppi; aivan epävarmaa, kuuluuko tähän).

tunari (etup. itämurt.) ’taitamaton ja saamaton
tekijä, poropeukalo, nahjus / Stümper’, tunaroida
’tehdä hitaasti ja taitamattomasti, toheloida’, tunata
(JuslLis; PHäme ja ymp.) ’tehdä hitaasti ja
vaivalloisesti, junnata, nyhrätä’
osaksi < nr dona, murt. Sm dåna ’puuhata, askaroida, panna toimeen’, osaksi deskr. (vrt. turata, junnata). — Samalta ruots taholta on lainattu myös sm
slang. duunata ’olla työssä; tehdä jtak, hommata’,
duuni ’työ, toimi; työpaikka’.
SKES 1975 1344 (s. v. toona; sm < ruots, mukana deskr. väriä),
Karttunen 1979 Slangisanat 49 (duunata < ruots).

tundra
(JuslP;
kirjak.)
’metsärajan
pohjoispuolinen puuton kasvillisuusalue / Tundra’
< ven túndra id. < lp, vrt. N duoddâr, Kld t5undar
’tunturi, tunturialue’ (sm sanan tanner vanha
vastine, ks. tätä; lp > sm tunturi, ks. myös tätä). —
Venäjän kautta sana on levinnyt moniin kieliin, vrt.
esim. ruots engl tundra, ns Tundra.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm tunturi ~ ven tundra), Ahlqvist
1887 KalKarj 54–55 (sm lp > ven tundra > moniin kieliin), Kalima 1915 OLR 227–28, Hellquist 1939 SEO 1243 (ruots
tundra < ven), E. Itkonen Vir 1945 399 (sm tundra < ven < lp),
Vasmer 1958 REW 3 152, SKES 1975 1402 (s. v. tunturi).

tunkea (Agr; yl.) ’zwängen, stopfen, (weg)drängen;
(ein)dringen’, tunkeutua, tunkeilla, tungeksia, tungos
(JWegelius 1747), tunko (Sorol 1625), tunku (Sorol;
melko laajalti Häme ja ymp.) ’tungos’ ~ ink tunkissa
’tunkeutua, tunkea’ | ka tunkie ’lykkiä, tyrkkiä;
ahtaa, tunkea; tungeksia’, tunkeutuo ’tunkeutua;
tuppautua; ajautua’ | ly tungeda ’tunkea, lykätä,
työntää’, tungezetta ’tunkeutua’ | ve tunkta ’työntää,
tyrkkiä’, tunktaks(e ’tunkeutua’ | va (Kukk) tunk‰ıssa,
(Tsv) tunki- ’tunkeutua, ahtautua’ | vi tungida
’tunkea, tunkeutua’, tungelda ’tungeskella’, tung
’tungos’
Todennäk. deskr. alkuperää, kuten myös s. v.
sonkia ja tonkia (ks. näitä) main. sanat. Näiden yh-

teyteen kuulunevat jotenkin myös lp cog |gât ’tunkea,
työntää; pujauttaa’ (< *Vcunke-) ja md tongoms ’pistää, sujauttaa jhk’ (< *tunke-; epävarmoja vastineita
myös ugr kielissä).
Ganander 1787 NFL 3 183a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Budenz 1867
NyK 6 421 (+ md, unk dug ’tunkea; kätkeä’), MUSz 1873–81
260–61, Setälä 1902–03 FUF 2 238 (sm sonkia ~ viE tsung-, lp
cog |gat), Liimola 1939–40 FUF 26 200–01 (+ ? vog toxqr’painaa, puristaa; tukkia’), FUV 1955 120 (sm md unk), MSzFE 1967 135 (sm vi md ? vog unk), TESz 1 1967 684 (samoin), SKES 1975 1398 (+ ka ly; ims ~ md unk), FUV2 1977
133, UEW 1988 537–38 (sm vi md ? vog unk), Sammallahti
1988 UrLang 550, EWUng 1993 284, Sammallahti 1999 Poluilla 76 (sm ~ lp; ei md unk).

tunkio (Agr; yl.) ’Misthaufen’, yhd. lantatunkio
~ ka tunkivo id.
< germ *dungi5on-: mn dyngja ’kasa’, mr dyngia
’kasa, lanta’, nr dynga, nt dynge ’lanta, sonta’. —
LpN murt. tunkij, In tungijœazV ’tunkio’ < sm; N
dun |gâ ’lanta, jäte’ < ruots.
Moller 1756 Beskr 163 (sm ~ ruots dynghög ’tunkio’), Ihre
1769 Gloss 2 376 (sm ruots ags germ engl), Adelung 1793
WHd 1 1573, Rietz 1862–67 SDL 93, Neuhaus 1908 Sprachlehre 160 (< germ mn), Lagercrantz 1939 LpWsch 944 (lpN
murt. < sm), Vries 1961 AnEW 90, Vilkuna 1971 StF 16 54 (+
ka), SKES 1975 1398–99, LpIn 3 1989 318 (lpIn < sm).

tunkka (JuslP, Gan 1787; Pohjanm, paik. LounSm
Häme) ’ummehtunut, paha haju / Modergeruch,
Muff’, tunkkainen, tunkkaantua (JuslP tunkkantua
(heinä), Mennander 1786 »Fläski Tiinus tungaudunut»)
ainakin osaksi < nr dunken, dunkig ’ummehtunut,
homehtunut; tukahduttava’.
Wessman 1936 FmS 4 197 (sm < nr), SKES 1975 1399 (ainakin osaksi < nr).

tunkki ’nostolaite / Hebebock, Wagenheber’, murt.
tunkraffi (paik. länsimurt.), tunkrahvi (paik. savmurt.
ja ymp.) id.
< nr domkraft, donkraft < as d5umkraft, dummkraft, holl dommekracht, duimkracht id., yhd:oja,
joiden jälkiosa (kas holl kracht) ’voima’ ja alkuosa
(holl duim) ’peukalo’, joka kuv. ilm. myös
’hammasrattaan hammas’, vrt. kas d5ume(e) ’peukalo;
nostolaite, käsivinssi’.
SAOB 7 1925 D 1946 (nr < as), Hellquist 1939 SEO 150 (samoin), SKES 1975 1399 (sm < nr < saks).

tunneli (Lönnr 1880) ’Tunnel’, yhd. kaivos-, rautatietunneli

305
< nr tunnel ’tunneli’ < engl tunnel id., nykymerk.
1700-luvun lopulta < ransk (vanh.) tonnel, tonnelle
alk. ’tynnyri’, josta > ’katettu käytävä’, siis sama sana kuin ransk tonne ’tynnyri’.
Hellquist 1939 SEO 1245 (ruots < engl), Renkonen 1954
Avainsanoja 179, Hakulinen 1968 SKRK3 299 (sm < ruots <
ransk), SKES 1975 1399 (sm < ruots < engl).

tunnistaa ks. tuntea.
tunnus (JuslP, Gan 1787) ’Kennzeichen, Merkmal;
Symbol; Parole’, yhd. tunnusmerkki (Agr), tunnussana, johd. tunnustaa (Agr) ’myöntää oikeaksi t. todeksi, ilmaista uskonsa (nämä merk:t ehkä ruots vaikutusta, vrt. mr nr bekänna, erkänna id.)’, murt.
myös ’tunnustella; tuntua (yksip.; Kain ja ymp.)’,
tunnustus, tunnustella ~ ink tunnust®a ’tunnustaa’,
tunnusmerkki ’tuntomerkki’ | ka tunnus ’jälki; tuntomerkki; kuitti; kihlapantti’, tunnustoa ’(yrittää)
tunnistaa; tutustua; myöntää, tunnustaa’ | ly tundustada ’tuntea jälleen’, tundustuda ’tutustua’ | ve
tundustada ’tutustua’ | va (Ahlqv; prs.) tunnusan
’tunnustelen, yritän tuntea’ | vi tunnustada
’tunnustaa, myöntää oikeaksi’, tunnustus ’tunnustus’
(vi luult. < sm; nr murt. Sm tonnosta ’tunnustaa’
< sm).
Johd:ia verbistä tuntea, ks. tätä.
Wessman 1954 FmS 15–16 167 (nr murt. Sm < sm), Pajula
1955 Lainsuom 176, Ahven 1958 ETAK 4 175 (vi < sm), Hakulinen 1969 SSK 169–75, SKES 1975 1401–02 (s. v. tuntea).
Lisää kirjallisuutta s. v. tuntea.

tuntea (Agr; yl.) ’fühlen; (er)kennen’, vanh. kiel. ja
murt. myös kons.-vartaloinen muoto tuta id. (ks.
erikseen tuttava), tunne (uud., nykymerk. 1837), tunteikas, tunteeton, tunnelma (uud., nykymerk. 1891),
tunnistaa (uud., luult. Lönnr ehkä vepsää mukaillen;
Eurén 1860), tuntua (Sorol 1621); ks. erikseen tunnus, tunto ~ ink tuntia ’tuntea; osata’, tuntua ’näkyä,
olla huomattavissa’ | ka tuntie, tuta ’aistia, tuntea;
tietää; tunnistaa; ymmärtää’, tuntuo ’tuntua; olla havaittavissa; vaikuttaa; erottua muista’ | ly tutta, tuta
(prs. tundob) ’tuntea’, tunduda ’erottua, näkyä’ | ve
tuntta (prs. tund(eb), tuta id., tunduda ’tulla näkyviin;
tuntua’, tund'iVstada ’saada tietää; tunnistaa’ | va
tunt(ea ’id., osata, tietää’, (Tsv) tuntua ’tuntua; erottua’ | vi tunda ’tuntea’, tunne (g. tunde) ’oppi, tiede
(Wied); tunne (< sm)’, tunduda ’tuntua’, tunnistada
’todistaa’ | li tundq ’huomata, tuntea; tunnustaa’
= lp dow |dât ’tuntea; ymmärtää’ | votj tod{in{i
’tuntea (kipua t. jk jksik)’ | syrj t(edn{i ’id.; tietää,
saada tietää’ | unk tud ’tietää, osata; kyetä’ || samJr

tumt®a- ’tuntea’ | Jn tudda- ’saada tietää, arvata’ | T
t.umt.uCa- arvata’ | Km täqmnq- ’tietää’ | Kb tymne- id. |
M tumdudVzuguram ’panen merkille, huomaan’.
JuslP 392 (sm ~ unk), Lindahl & Öhrling 1780 LL 509 (+ lp),
Ganander 1787 NFL 3 184 (+ vi), Castrén Suomi 1845 183 (+
samJr), Lindström Suomi 1852 97 (+ votj), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+ va), Boller 1856 SbAW 22 128 (+ samT Km), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Hunfalvy 1864 Reg 47 (+ syrj),
Budenz 1867 NyK 6 411 (+ li), MUSz 1873–81 237–38 (sm vi
lp votj syrj unk), VW 1 1874 119 (+ samJn), Budenz 1884
NyK 18 232 (+ ka tunnuVsta-), Setälä 1890–91 ÄH 128 (sm ka
ve va vi), Setälä 1912–14 FUFA 12 77 (+ samKb), Tunkelo
1938 Suomi 5:20:2 138 (+ ly), Rapola Vir 1950 18–35, FUV
1955 63–64, SKES 1975 1399–402, TESz 3 1976 995, FUV2
1977 80, Janhunen 1977 SamWsch 167 (+ samM), MSzFE
1978 646–48, Häkkinen 1987 ES 334–35, UEW 1988 536–37,
Sammallahti 1988 UrLang 541, EWUng 1995 1558.

tunti (Agr stundi ’hetki’, nykymerk. Schr 1637 tundikello; nyk. yl.) ’Stunde’, yhd. neljännes-,
ruokatunti ~ ka tunti ’hetki; tunti’
< ruots, vrt. mmr vur nr stund ’hetki; (vur myös)
tunti; (murt.) aika’, mn nn tansk stund ’hetki, ajankohta’, ns Stunde ’tunti; hetki’ < germ *stund5o ’seisominen, pysähdys’. — Ink va tunni ’tunti’ < vi tund
(g. tunni) ’tunti; hetki’ < saks.
Ganander 1787 NFL 3 183a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2
251 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (sm va vi), Thomsen 1869 GSI 149 (sm va vi li osaksi < ruots, osaksi < saks),
Streng 1915 NRL 240 (sm va < mmr mn mt; vi < saks), K.
Krohn 1918 SUSA 35:1 109 (ka < ruots), Vries 1961 AnEW
556, SKES 1975 1402 (va < vi), Häkkinen 1987 ES 334–35.

tunto (Agr) ’Gefühlssinn, Gefühl; Gewissen’, yhd.
tuntomerkki (Asiak 1593), omatunto (Agr), myötätunto, johd. tunnoton (Flor 1688), tunnollinen ~ ka
tunto ’tunto(aisti); tajunta; tuntemus; vointi;
tunnistuskyky; tuntomerkki; tuttavuus’, tunnotoin
’joka ei tunne t. ole tuntevinaan; tajuton’ | ly tundoz
’tuttavuus’ | vi (Wied) tund (g. tunnu) ’tunne, tuntu’
= lpN dow |do (Pi Lu) ’tieto; tunne; kokemus’.
Johd:ia verbistä tuntea, ks. tätä.
SKES 1975 1400–01 (s. v. tuntea). Lisää kirjallisuutta s. v.
tuntea.

tunturi (1677; Peräp Länsip) ’Fjäll’ ~ ka tunturi (?
< sm)
< lpN duoddâr (E Pi Lu In Ko Kld) ’tunturi, tunturialue’ (~ sm tanner, ks. tätä). Ks. erikseen tundra.
JuslP 392a (sm vrt. lp?), Lindahl & Öhrling 1780 LL 503 (sm ~
lp), Sjögren 1828 GS 1 171 (sm < lp), Mechelin 1842 Käsik
178 (sm tunturi ~ ven tundra), Ahlqvist 1887 KalKarj 54–55
(sm ka lp > ven tundra > moniin kieliin), Mikkola Vir 1901
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100 (sm < lp > ven), *E. Itkonen Vir 1945 392–400, SKES
1975 1402, UEW 1988 41.

Larjavaara 1986 Dem 102–15 (ly ? < ka), Häkkinen 1987 ES
335 (ural), UEW 1988 526–27, EWUng 1995 1537.

tuo (Raam 1642 tuoi, Salamnius 1690 tuon akk.; yl.)
demonstr. pron. ’jene(r/s), der, die, das (da)’, sijam.
ja adv. tuota, tuonne, tuossa, tuolla, tuolloin,
tuonnoin, johd.
tuollainen,
tuommoinen,
tuokalainen
’tuossa asuva
(Lönnr
1880);
edempänä oleva (paik. kaakkmurt.)’, murt. rinn.
toi (Raam 1642), tota, tonne, tos(s)a, tollainen ~
ink t5o ’tuo’, t5oal ’tuolla’, t5ol ’tuolla’, t5omoin ’tuommoinen’ | ka tuo, toi, netoi(n) ’tuo’ | ly tuollai ’tuolloin’, tuonn(e ’tuonne’, tuogembaDli ’tuonnempana’ |
ve tomb®a, tombai ’taannoin, äskettäin (oik. »tuona
päivänä»)’ | va to ’tuo’, t5ono ’hiljattain’ | vi too (g.
tolle, iness. tolles t. tos) ’tuo’, toona ’äskettäin’,
tollal ’tuolloin’ | li (SjW) tuoi, toi ’tuo’, (Kett) tod®a
(partit.): sied®a tod®a ’sitä tuota’, t5uola p5uol ’tuolla
puolen’
= lp duot ’tuo tuossa’, duost ’tuossa, tuosta’ | md
tona ’tuo’, E toso, M tosa ’tuolla; sitten’, E tuva, M
tuva, täqva ’siellä’ | tVserL tq, tqdq, I tu, tudq ’tuo, se,
hän’, L tqVs, tqVske ’tuonne, sinne’, I tuVst3o ’tuolla, siellä’ | votj tu ’tuo’ | syrj t{i ’tuo, se’, t(e-: t(e-r{it ’eilen, eilisiltana’ (r{it ’ilta’), t(en ’äskettäin, eilen’ | vogE tamqn ’sellainen’, I L ton ’tuo, se’, tow ’tuonne, sinne’,
P tuw ’sinne’, tuwl ’sieltä’ | ostj I tom, tom{i, E t3om,
t3omq, P t3am, t3om(i) ’tuo (tuolla)’, I t3ot ’silloin’, E t3ottq, P tota ’siellä, tuolla, tuossa’ | unk tova ’edemmäksi, kauas, pois’, tovább ’kauemmas; kauemmin’,
túl ’tuolla puolen’, tavaly ’viime vuonna’ || samJr
t®aki ’tuo’, t®a‰ına ’tuolla, siellä’ | Jn to-: tohon5o ’tuo
tuolla’, tone, tonne ’tuolla’ | T tandan ’sinne,
tuonne’, tanne ’siellä’ | slk to ’tämä’ | Km da ’tuo
tuossa’, dq, tq ’tämä (tässä)’ | ? Kb t{igan ’tuolla,
siellä’ | ? M dana id.
Ims sanojen yhteinen alkumuoto on *t5o, etäsukukielten muodot viittaavat vaihteleviin alkumuotoihin
*to-, *t5o-, *tu-. Samantapaisia pronominiaineksia on
useissa muissakin kielissä. Vrt. myös taa2.

tuoda (Agr; yl.) ’bringen, holen’, johd. tuottaa
(Agr), tuottamus, tuottaja, tuote (1847), tuotto, tuottoisa, tuottelias; tuomiset ’tuliaiset’ ~ ink t5ovva ’tuoda’ | ka tuuva ’tuoda; aiheuttaa; saattaa toteen, täyttää
(lupaus); sallia, antaa tapahtua’ | ly tuoda ’tuoda;
synnyttää, poikia’ | ve toda id. | va tuvva ’tuoda’ | vi
tuua | li t5uodq id.
= lpE duogedh ’myydä’ | mdE tujems, M tujqms,
E (Ahlqv) myös tuvoms ’tuoda’ | ? vogE t5ol-, I L P
t5ul- id. | ostj tu- ’tuoda, viedä, kuljettaa’ | ? unk toj’munia’ || samJr t®a- ’tuoda; antaa’ | Jn tera- ’tuoda’ |
T t®adaC a id. | slk tatt{i- ’tuoda; kantaa; toimittaa’ |
Km tet-, det- ’tuoda; antaa’
?? < ieur *doh3-, vrt. m-int dád®ati ’antaa (prs.)’,
kr didónai ’antaa’.

Castrén 1844 EGS 114 (sm ~ syrj), Castrén 1849 Ostj 50 (+
ostj), Sjögren 1849 MélR 1 22 (+ vi li), Boller 1853 SbAW 10
283 (+ lp md), Hunfalvy 1857 MNyszet 2 212 (+ unk), Hunfalvy 1858 MNyszet 3 300 (vrt. ieur), Hunfalvy 1859 MAÉrt
1:19 392 (+ vog), Budenz 1867 NyK 6 35 (+ tVser), Budenz
1869 NyK 7 41 (+ votj), MUSz 1873–81 761–62, Halász 1893
NyK 23 269 (+ samJr Jn T slk), Äimä 1919 SUST 45 3 (+ ka),
Kettunen 1922 LVeHA 1 1 (+ ve), H. Sköld 1927 FUF 18 218,
219 (tuo ~ ieur *to), Collinder 1934 IUS 56 (sgr ~ sam ~ ieur),
Bouda 1940 UJ 20 82 (~ jukag), Räsänen 1949 StO 15 14 (~
tung), FUV 1955 64 (ural), 147 (~ tung), Rédei 1973 SUST
150 314–15, Joki 1973 SUST 151 330, SKES 1975 1403–04
(+ ly va), TESz 3 1976 953, FUV2 1977 81, 156, MSzFE 1978
623–40, Sammallahti 1979 FUF 43 37 (sgr *t5o ~ sam *täq),

Ganander 1787 NFL 3 187a (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845
182 (+ samJr), Castrén 1849 Ostj 99 (+ ostj), Ahlqvist 1859
Anteckn 108 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 177 (+ md), MUSz
1873–81 136–37 (+ vog, unk hoz ’tuoda, hakea’), 222–23 (~
unk toj-), O. Donner 1879 Verwandtschaft 22 (+ li), Halász
1893 NyK 23 262 (+ samJn T slk), Paasonen 1917 Beiträge
296 (sgr ~ sam), Collinder 1934 IUS 70 (ural ~ ieur), Bergsland 1945 StSep 2 34 (+ lp), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 4 (sm
~ lp md vog ostj), Posti 1953–54 FUF 31 52 (+ ka va), FUV
1955 64, Räsänen 1955 StO 18:3 40 (~ turk tung), Collinder
1957 UJN 125 (sm-sam ~ ieur jukag), Turunen 1959 ISÄH 229
(+ ink), *Sköld 1960 KZ 76 27–33 (ural *t5oge- < ieur *dog-;
laryngaalisana), Sal 1970 MNy 66 98 (myös unk toj- tähän),
Joki 1973 SUST 151 331, SKES 1975 1404 (+ ly), TESz 3
1976 931, FUV2 1977 81, MSzFE 1978 635–36, Häkkinen
1987 ES 336, 337, DEWOS 1988 1397, UEW 1988 529,
Sammallahti 1988 UrLang 550 (sgr), Koivulehto 1991 SbÖAW
566 63–65 (sgr (? ural) < ieur *doh3-), EWUng 1995 1524.

tuohi (Martti n. 1580; yl.) ’Birkenrinde’, yhd. tuohikontti,
tuohivirsu,
tuohikulttuuri,
tuohikuu
’tuohenkiskonta-aika
kesällä;
(nyk.
leik.)
epämääräinen kuukausi’, johd. tuohinen (Schr
1637) ’tuohesta tehty; tuohiastia, rove (et. Kaakk- ja
ISm sekä ymp., Verml)’, tuohkonen (Kaakk- ja
EHäme, paik. ESavo KSm ja ymp.), tuokkonen
(hämmurt. KSm ja ymp., paik. Savo Ink) ’rove’,
tuohestaa ’kiskoa tuohta’, ks. erikseen tuohus ~ ink
t5ohi ’tuohi’, t5oh‰ın, t5ohkone ’rove’ | ka tuohi ’tuohi’ |
ly tuoh(i) | ve tohi | va toho, tohi | vi toht (g. tohu) | li
tuC oigqz ’(irrallinen) tuohi’
< baltt, vrt. liett tóVsis ’tuohi’, latv t®asis ’koivun
yläosan valkea tuohi’.
Ganander 1787 NFL 3 187 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1845 182
(sm ~ samJr tae ’tuohi’), Lindström Suomi 1852 97 (+ votj tuj
id.), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
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108 (+ ve), VW 1 1874 116 (+ li; ~ votj), O. Donner 1884
TechmZ 1 270 (< baltt), Thomsen 1890 BFB 232 (+ ka; <
baltt), *Kalima Vir 1908 157 (vrt. myös perm sam sekä ven tujas ’tuohiastia’), Paasonen 1917 Beiträge 69 (perm ~ sam), Kalima 1936 BL 171 (ims ~ baltt; lainauksen suunta epäselvä),
SKES 1975 1404–05 (+ ly; < baltt).

< germ *d5oºgª iz- (< *d5oºgª ez-), vrt. mn dœgr ’12
tunnin jakso, päivä’, nn murt. døger ’vuorokausi;
päiväsaika; (tietty) hetki’, ruots (vanh.) döger ’(sopiva, onnekas tjs.) hetki’; germ sana kuuluu
etymologisesti yhteen ns Tag, mn dagr, nr dag
’päivä’ sanan kanssa.

tuohtua (LönnrLis 1886; savmurt., paik.
LaatKarj KPPohjanm) ’kiivastua, suuttua; kiihtyä,
intoutua / zornig, böse werden, sich erregen; sich
ereifern, heftig werden’, tuohduttaa ’kiihottaa;
suututtaa’, tuohduksissa(an) (savmurt. ja ymp.),
rinn.
tohduksissa(an) (paik. Satak PHäme
EPohjanm)
’kiihdyksissään,
suutuksissaan;
ihmeissään; innoissaan’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät läheisesti s. v. touhu
main. sanoihin, vrt. lisäksi tohkeissaan ’innoissaan’.
Merk:een lienee vaikuttanut lisäksi tuohi tulen sytyttämiseen liittyvine johdoksineen (esim. tuohota, tuohoa (PSavo ja ymp.) ’sytyttää (et. kaski)
tuohella’, ks. myös tuohus), vrt. tulistua ’suuttua’
(s. v. tuli).

Hakulinen 1968 SKRK3 127 (voi kuulua pron:n tuo johdoksiin), SKES 1975 1404 (samoin), Koivulehto 1981 PBB(T) 103
81 (< germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 183 (samoin).

SKES 1975 1405–06 (ka mahd. < sm; deskr. sana).

tuohus (Jusl 1745 tuohuskala ’tuulaskala’) ’ortodoksisissa kirkonmenoissa käytettävä vahakynttilä
(lähinnä kirjak.; < ka); soihtu, tuulassoihtu (PSm,
paik. Satak KSm; et. »olla tuohuksella»
’tuulastamassa’) / Kerze
(im
orthodoxen
Gottesdienst);
Fackel
(beim nächtlichen
Fischstechen)’, tuohustaa (Martti n. 1580; PSm
KPohjanm, paik. LounSm) ’tuulastaa’ ~ ink t5ohus
’(ikonin edessä poltettava) vahakynttilä’ | ka tuohus
id., kaP tuohustoa ’tuulastaa’ (mahd. < sm) | ly tuohus | ve tohuz ’kynttilä’ | vi tohus: tohusel käia ’käydä tuulastamassa’ | li t5uskql ’tuulastamassa’ (sm >
lpN duhâstit (In Ko) ’tuulastaa’).
= lpIn tuozas (Ko) ’soihtu, valo, valaisimena
käytettävä päre’, In tuossa∞d (Ko Kld) ’valaista’.
Lienevät johd:ia sanasta tuohi (ks. tätä); lp sanat
ovat johdettavissa vksm muodosta *t5oVse, vaikka itse
tuohi sanalla ei lp vastinetta olekaan.
Ahlqvist 1871 KO 104 (sm ~ ve; ♦ tuohi), Qvigstad 1881 Beiträge 63 (tuohustaa ’tuulastaa’ > lp d5ufaVstet), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 52 (sm ~ lpIn; lpN Ko < sm), Hakulinen 1941
SKRK 1 121 (♦ tuohi), Toivonen 1944 FUFA 28 206 (♦ tuohi
epävarma, koska tuohus ~ lpIn), Nirvi 1961 KV 41 120 (+ ink
ka ly; mahd. ♦ tuohi), SKES 1975 1406 (+ vi li; ~ lpIn),
Leskinen 1987 JuhlakKirkinen 93.

tuokio (JuslP, Gan 1787; laajalti häm- ja savmurt.
Pohjanm) ’hetki, tovi / Moment, Augenblick,
Weile’, tuossa tuokiossa ’heti paikalla’

tuokkonen ks. tuohi.
tuoksua ’haista hyvälle (Lönnr 1880; etup. kirjak.);
pölistä, tupruta, heilimöidä (WK 1701; LounSm EPHäme ja ymp.) / duften; stauben, aufwirbeln, blühen
(Gräser, Getreidepflanzen)’, tuoksahtaa ’lemahtaa;
pöllähtää; tupsahtaa, tulla äkkiä t. yllättäen’, tuoksu
’(tav. miellyttävä; Mennander 1699: paha) haju
(etup. kirjak.); tomu, pöly, (et. heinä- ja viljakasvien)
siitepöly (Jusl 1745; osin LounSm PHäme)’,
tuoksuttaa ’tupruttaa, pölyttää, pyryttää’, tuoksia
(paik. Satak Häme) ’pöllytä, tupruta; pöllyttää;
huiskia, pöyhiä’, tuoksina (paik. murt.) ’touhu,
vilske; nujakka’ ~ vi murt. (Haljala) tooks
’merisavu, utu’.
Mahd. deskr. sanoja, ellei kyseessä ole alk. tuoda
verbin refl. johdos samaan tapaan kuin juosta (:
juokse-) v:stä juo- ja syöstä (: syökse-), syöksyä v:stä
syö-. Verbin tuoksua alkumerk. olisi tällöin ’»tuoda
itseään»’ eli ’levitä (jtak kohti)’, mikä voisi sopia nimenomaan (siite)pölyn leijailuun ja merisavun
kohoamiseen.
Lindström Suomi 1852 97 (sm ~ vi tos), Ojansuu 1921 Lisiä 62
(sm ~ viE toss (g. -u) ’höyry’), Rytkönen 1940 tm 71 (sanueen
merkityksistä ’pöly ~ haju’), Hakulinen Vir 1942 261 (sm ~ vi
tooks), SKES 1975 1407 (sm ~ vi tooks).

tuoli (Jusl 1745; laajalti itämurt., VarsSm LUus Eja KaakkHäme Kymenl) ’Stuhl’, rinn. tooli (Satak PHäme KPPohjanm Kain Peräp Länsip), stooli (Agr;
paik. LSatak; yhd:oissa keinustooli, saarnastooli laajalti länsimurt.), stuoli (paik. Ink; yhd:oissa kiikkustuoli, saarnastuoli laajalti loun-, häm- ja itämurt.),
muita yhd. oppituoli, nojatuoli, työ-, lepotuoli, kattotuoli ’vesikaton kannatinrakenne’
< mmr stol, stool, nr stol ’tuoli, istuin; teline,
alusta’, yhd. takstol ’kattotuoli’ (< germ *st5ola, josta
myös mn stóll ’tuoli, valtaistuin’, ns Stuhl ’tuoli’
jne.). Ks. myös takstuoli.
Ganander 1787 NFL 3 187 (sm ~ ruots kr), Sjögren 1821 GS 1
27 (sm ~ saks ven ruots), Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 152 (sm ~ va st5oli), Ahlqvist 1871 KO 120
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(sm tuoli, vi tool < ruots saks), Ojansuu Vir 1907 19 (yhd:oissa
myös -stuoli), Streng 1915 NRL 241 (sm < mmr), SKES 1975
1407.

tuolla, tuollainen ks. tuo.
tuomari (RWL 1759; Agr, Westh ja yleisesti 1700luvun puoliväliin saakka domari; yleisk.) ’Richter’,
yhd. erotuomari, varatuomari; tuomarineuvosto,
tuomarinvala, tuomaripeli ~ ka tuomari ’tuomari’ (<
sm)
< mr domari (t. mn dómari) ’tuomari’, nr domare
id. — LpN duobmar (Pi Lu In Ko) ’tuomari’ < sk,
osin mahd. myös < sm.
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm < ruots), Porthan 1788 OS 5
12 (samoin), Sjögren 1828 GS 1 231 (sm lp < sk), Thomsen
1869 GSI 154 (sm lp < mn mr), Qvigstad 1893 NL 139 (lp < sk
t. sm), Rapola 1933 SKKH 97 (vanh. kirjak:n ortografian druots vaikutusta), SKES 1975 1407.

tuomi (Raam 1642; yl.) ’Prunus padus / Traubenkirschbaum’,
yhd.
tuomenkukka,
-marja,
tuomipuu, oratuomi ~ ink t5omi ’tuomi;
tuomenmarja; luumarjan siemen; (pähkinän) ydin’
| ka tuomi ’tuomi’ | ly tuom, tuomp5u id., tuomik
’tuomenmarja’ | ve tom ’tuomi’ | va t5omi, t5omikp5u |
vi toom (g. -e), toomingas | li t5uoimki id.
= lpN duobmâ (E R In Ko Kld) ’tuomi’ | mdE
Dlom, M lajmä id., E lama\r, M lajma\r ’tuomenmarja’
| tVserL lombäq, I lombo ’tuomipuu’ | votj Dl(em ’tuomenmarja’, Dl(em-pu ’tuomipuu’ | syrj Dl(em ’tuomenmarja’ |
vogE Dl5em, I Dl®am, Dl5(em, L Dl5em, P Dl®am id. | ostjI jom, E
jum id. (ostjP Dlom < syrj) || sam slk tVs5(em, tƒew ’tuomi; tuomenmarja’ | Km lem ’tuomenmarja’.
Ganander 1787 NFL 3 187a (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 84 (+
ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
108 (+ ve), Castrén 1859 Ostj2 87 (+ votj syrj), Europaeus
1868 Suomi 2:7 45 (+ lp md tVser), MUSz 1873–81 688 (sm ~
tVser), O. Donner 1875 Boningsplatser 123 (+ ka), O. Donner
1879 Verwandtschaft 22 (+ li), Ahlqvist 1891 SUST 2 24 (+
vog), Setälä 1896 NyK 26 434 (*d∂-), Wichmann 1911–12 FUF
12 132, Setälä 1915 SUSA 30:5 42 (väärä sam sana), Gombocz
1920 MNy 16 8, 115 (+ unk gyimbor ’misteli’), K. Donner
1933 SUST 67 73 (+ samKm slk), *N. Sebestyén 1944–48
NyK 52 317–18, Räsänen Vir 1947 167 (~ turk mong ? tung),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 166, FUV 1955 64 (sgr ? ~ sam),
147 (~ turk mong), DEWOS 1970 375, SKES 1975 1408 (+ ly;
~ samKm slk), IllitVs-SvitytVs 1976 OSNJa 37 (ural-alt), FUV2
1977 81, 156, Janhunen 1981 SUSA 77:9 22 (sm-perm ~ sam),
UEW 1988 65.

tuomio (Agr domio; etup. kirjak.) ’Urteil, Gerichtsbeschluß’, yhd. tuomioistuin, tuomiovalta (ks. erik-

seen tuomiokirkko, joka ei kuulu tähän) ~ (sm >) ka
tuomivo ’tuomio, rangaistus’
joko < germ *d5omia-, vrt. mn dœmi, vur nr döme
’mielipide,
arvostelu;
viranomainen;
tuomiokunta’ (johd. kantasanasta, jota edustavat mn
dómr, nr dom ’tuomio; tuomioistuin’) tai sm:ssa
muodostettu johd. germaanisperäisestä v:stä tuomita
(samaa johtosuhdetta edustaisi mainio, johd. v:stä
mainita, ks. tätä); lpN duobmo (E Pi Lu In) ’tuomio’
mahd. < sm (tähänkin vrt. lpN mai |dno s. v. mainio).
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm < ruots), Sjögren 1821 GS 1
11 (< ruots dom), Lönnrot 1854 Enare 257 (sm ~ lp), Thomsen
1869 GSI 154 (sm lp vrt. goot domjan; johd.), Qvigstad 1893
NL 139 (lp < sk), SKES 1975 1408 (< germ *d5omia- ellei
omap. johd.; lp < sk), Hofstra 1985 OsFiGerm 329 (samoin).

tuomiokirkko (Ljungo 1601) ’Dom, Kathedrale’
< ruots (mmr t. vur), vrt. nr domkyrka, jonka alkuosa dom (ns Dom) << lat domus ’talo; koti’; kyseessä on piispanistuimen kotikirkko, ja sama
alkuosa esiintyy myös muissa piispanistuimeen
liittyvien käsitteiden nimissä, joita on lainattu ja
käännetty ruots sanoista domkapitel ’hiippakunnan
korkein hallintoelin’ (> sm tuomiokapituli),
domprost ’tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra’ (>
tuomiorovasti).
Streng-Renkonen 1938 Siiv 57 (tuomiokapituli, -kirkko << lat),
SKES 1975 1408.

tuomita (RWL 1759; Agr domita; kirjak.) ’(ver-,
be-) urteilen, richten’, johd. tuomitseminen,
tuomitsija ~ (sm >) ka tuomita ’antaa tuomio,
tuomita’
< germ *d5omjan, vrt. goot domjan, mn dœma, nr
döma, dömma ’tuomita, ilmaista mielipiteensä, arvioida’. — LpE duobmedh (Pi In Ko) ’tuomita’ joko <
sk t. ehkä pikemminkin < sm. Ks. myös tuomari, tuomio.
Diefenbach 1851 VWGoth 2 650 (sm lp < sk), Thomsen 1869
GSI 154 (< germ, vrt. goot domjan), SKES 1975 1408 (sm <
germ; lp < sk, osin sm), Hofstra 1985 OsFiGerm 249 (< germ
*d5omjan), Häkkinen 1987 ES 336.

tuoni (Finno n. 1580; etup. run.) ’kuolema; kuolleiden
olinpaikka
/
(personifizierter)
Tod;
Totenreich’, tuonela ’manala’, yhd. tuonenkurki
’valkea haikara’ ~ ka (run.) tuoni ’kuolema; manala’
| vi tooni (Wied) ’manalan jumala’ (ilm. kirj. laina <
sm), murt. toonekurg, toonkurg ’(valkea t. musta)
haikara’, toonesepp ’kuolemankello, jumi (seinää
nakertava hyönteinen)’
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= lpN duodnâ (E R Pi Lu In) ’parka, raukka (N);
kuolema, tuoni (R In); paholainen, piru (E Pi); kirosana (Lu In)’ (voinee myös olla vanha laina < ims
*t5one < *towene-, johon äänt. vrt. tyyni ~ tyvene-)
< kgerm *daw‰ıni- t. esigerm *dhow-e-ni-, vrt. mn
dán ’kuolema’, nr dån ’pyörtymys’, joka on johd. samasta kannasta kuin mn deyja, nr dö, engl die ’kuolla’.
Moller 1756 Beskr 162 (sm ~ ruots dåna ’pyörtyä’), Lindahl &
Öhrling 1780 LL 506 (sm ~ lp), Castrén Suomi 1842:4 7 (samoin), Ahrens 1843 GrEhstn 130 (+ vi toonekurg), Lönnrot
1880 SRS 2 746 (sm ~ ruots dö, dåna), J. Krohn 1895 Kalevala
2: Selityksiä 171 (Hultmaniin viitaten: < kgerm *downi-), Setälä 1912–13 FUF 13 462 (? < germ), Karsten 1944 FmS 10 560
(< mmr dån), SKES 1975 1408–09 (+ ka run.; tuskin sk alkuperää), *Koivulehto Vir 1996 322–24 (< kgerm t. esigerm, lp
mahd. < ksm).

tuoppi (Schr 1637; Ljungo 1609 stuoppi; itämurt. LUus E- ja KaakkHäme Kymenl, osin VarsSm) ’juoma-astia, haarikka; kannu, muki; eräs vanha
tilavuusmitta / Trinkgefäß, Seidel; Kanne, Becher;
altes Hohlmaß’, murt. rinn. toop(p)i (Agr stopi;
Satak PHäme KPPohjanm Kain Peräp Länsip),
toup(p)i (EPohjanm, osin VarsSm Kain) id., yhd.
kalja-, olut-, piimätuoppi ~ ink t5oppi ’tuoppi’ (sm >
lpIn toopi ’tuoppi’)
< vur mmr stop (nr stop) ’tuoppi’ (< kas st5op
id.). — Vi toop ’tuoppi’ < as.
Sjögren 1821 GS 1 26 (sm ~ ruots ven), Becker 1824 FGr 4
(sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 176, Streng 1915 NRL 241
(sm < vur mmr < kas), Karsten 1944 FmS 10 560, SKES 1975
1409, LpIn 3 1989 298 (sm > lpIn).

tuore (Agr toore; yl.) ’frisch’, yhd. uunituore, tuorejuusto, tuoremehu, johd. tuoreus; tuorehtua, tuorestua ’kostua, pehmetä’ ~ ink t5ore ’raaka (ruoka, liha,
kala, leipä)’, t5orekas ’puolikypsä’ | ka tuoreh, tuores
’tuore; raaka; kostea; verevä, vetreä’, tuorestuo ’kostua’ | ly tuorez ’tuore; raaka, kypsymätön; kostea’ |
ve torez id. | va t5or(e(h) ’tuore, kostea (esim. heinä)’ |
vi
toores
’raaka,
kypsyttämätön;
karkea,
sivistymätön; tuore, vihanta, kostea’ | li t5uorqz
’raaka, vihreä; kostea’
mahd. < baltt *d5ora, vrt. liett. dorà (s.) ’jk hyvä,
käyttökelpoinen’, dõras ’hyvä, kelvollinen’.
Ganander 1787 NFL 3 189 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
108 (+ ve), Fábián 1861 MNyszet 6 46 (sm ~ unk nyers ’tuore,
raaka’), MUSz 1873–81 414 (sm tuore, nuori ~ unk nyers
ym.), VW 1 1874 128 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 313 (+ ka),
Saareste 1924 LVEM 264, Ruoppila 1955 ÄyrämÄH 87 (+ ly),
Turunen 1959 ISÄH 141 (+ ink), SKES 1975 1409–10 (+ va),
Liukkonen 1999 SUST 235 144–45 (< baltt).

tuottaa ks. tuoda.
tupa (UpsEK käreätupan, -tuffuan g.; Martti n.
1580) ’pääasuinhuone (VarsSm E- ja KaakkHäme
Kymenl EKPohjanm itämurt.); vierashuone, (iso)
kamari, sali (PSatak PHäme PPohjanm Kain
Länsip ja ymp.); asuinrakennus (laajalti murt.);
mökki (etup. eri tahoilla ESm) / Wohnstube;
Gästezimmer,
(größere)
Schlafkammer;
Wohngebäude; Häuschen, Hütte’, yhd. perheen-,
väentupa, käräjätupa, leivintupa, savutupa, tupakeittiö ~ ink ka tupa | vi tuba (g. toa) ’huone; maalaistalo’ | li tub®a ’tupa, huone; asuintalo’
< germ *stu‰b-, vrt. kys stube ’(lämmitettävä)
huone; kylpyhuone’, mr stuva, stugha, nr stuga ’tupa, huone, mökki’, isl stofa, stufa ’huone, vierashuone’. — LpN doppe (Pi Lu In T) ’tupa, asuintalo’
< sm; lpN stoppo (E U Pi) id. < sk. Ks. erikseen
raastupa.
Fischer 1747 VocSib 105 (sm ~ ruots), Moller 1756 Beskr 163
(+ vi, lp topo), Renvall 1826 SSK 2 253 (sm < ruots), Ahrens
1843 GrEhstn 130 (sm vi < saks ruots), Lönnrot 1854 Enare
257 (sm ~ lpN In R), Thomsen 1869 GSI 155 (+ li; < germ),
Ahlqvist 1871 KO 97, O. Donner 1884 TechmZ 1 266 (<
baltt), Thomsen 1890 BFB 220 (? < baltt; lp osin < sm, osin <
sk), Qvigstad 1893 NL 323 (lp < sk, lpIn < sm), Setälä 1912–
13 FUF 13 462 (sm < germ), Valonen 1963 SUST 133 550–57
(samoin), SKES 1975 1410–11 (sm > ka, osin lp), Hofstra
1985 OsFiGerm 318.

tupakka (1734; Savo Karj Kymenl Ink), tupakki
(Schr 1637 tobacki; L-, K- ja PSm Verml) ’Tabak;
Zigarette’, yhd. tupakkamies, tupakkalakko, tupakkatauko; piipputupakka, johd. tupakoida (JuslP,
Gan 1787) (sm > ink tupakka, ka tupakka, tupakki)
< nr tobak << engl tobacco < esp port tabaco
(Väli-Amerikan intiaanikielistä); ransk varianttiin
tabac pohjautuvat ns Tabak (> latv tabaks > li
tab®ak) ja ven tabák ’tupakka’ (> ka tapakka, ly ve va
tabak, lpKo tabbak (Kld T) id.); vi tubakas mahd. <
ruots, lpN duppak (Lu In) < sm t. sk.
Renvall 1810–11 Orth 62 (sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr
154 (va tabakka ~ sm ven), Anderson 1879 Studien 18 (sm ~ vi,
vi < saks t. ruots), Qvigstad 1881 Beiträge 122 (lp ~ sm norj),
Mikkola 1894 SUST 8 167 (ven > ka va), Streng 1915 NRL 242
(sm ka < vur mt << engl; vi < saks), Kettunen 1938 LivW 405
(li < latv), Lagercrantz 1939 LpWsch 945 (lp < sk), Kujola
1944 LyS 422 (ly < ven), SKES 1975 1411 (ve < ven; sm < ka).

tupas (Eurén 1860; PSm, paik. Satak) ’ryhmä kimppuna kasvavia heiniä tms.; mätäs; tiheä puu- t. pensasryhmä / büschelartig eng zusammen wachsende
Gräser o. ä.; Bülte; dichte Baum- od. Strauchgruppe’,
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etuvok. variantti typäs (etup. PSatak PHäme ja ymp.,
Verml) id., yhd. tupasvilla ’eräs suovilloihin
kuuluva kasvi: Eriophorum vaginatum’ ~ ka tuvas
’tupas, mätäs; pensas; tiheikkö’ | ly tubaz ’mätäs;
pensas’ | ve tupaz ’mätäs’
todennäk. < germ *S5u‰baz, vrt. ags “5uf ’pensas’,
mn Súfa, nr tuva ’mätäs’. Myös omap. deskr. alkuperää on pidetty mahdollisena (vrt. tuppo s. v. tupehtua). Vrt. myös töppy.
Tunkelo 1913–18 SUSA 30:39 31–33 (sm ~ ly; < germ), Vries
1961 AnEW 626, Koivulehto NphM 1971 577 (< germ *S5u‰bas), SKES 1975 1411–12 (+ ka ve; luult. omap.), Hofstra
1985 OsFiGerm 41.

tupata (Jusl 1745; yl. et. hämmurt. ja ymp., Verml
Ink) ’tunkea, sulloa; työntää, tyrkätä, antaa nopeasti;
tunkeutua / stopfen, zwängen; stoßen, schubsen,
schnell geben; sich aufdrängen’, johd. tuppautua, tuputtaa ’tyrkyttää’ ~ ink tuppia ’tuupata, tyrkkiä’ | ka
tupata ’ahtaa, sulloa, tukkia; tyrkyttää’, tuppavuo
’tuppautua’
? < nr stoppa ’työntää, tunkea; tukkia’.
Sana voi olla myös omap. deskr. alkuperää; siinä
tapauksessa sen mahd. vastineina voisi tulla kysymykseen mdE topavtems, M topaftäqms ’täyttää;
tehdä kylläiseksi’, E topod'ems, M topäqd'äqms ’tulla
kylläiseksi; riittää’. Vrt. tuupata sekä myös tupehtua
ja typehtyä.
Ganander 1787 NFL 3 190 (sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2
253 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 45, Paasonen 1909 MdChr 143 (sm ~ md), Karsten 1944 FmS 10 561 (sm < nr),
SKES 1975 1412–13 (+ ka; ? ~ md; deskr., tuskin < ruots),
UEW 1988 800–01 (sm ? ~ md).

tupehtua (Gan 1787; KPPohjanm, osin VarsSm Peräp Länsip) ’tukehtua, läkähtyä; sammua,
tukahtua (tuli) / ersticken, fast keine Luft mehr
bekommen; erlöschen (Feuer)’, tuppo (Jusl 1745;
etup.
VarsSm KaakkHäme) ’tuke; heinätukko;
haavaside’, tuppu ’id. (KaakkHäme Kymenl ja
ymp.); kuhilas (KPohjanm)’, tuppura (paik.
KaakkSm Häme KPohjanm; merk:ssä sanan tappura
vaikutusta) ’sekainen kuontalo, tappura, kimppu
oksia, villatukko tms.’ ~ ka tupehtuo ’tukehtua;
sammua; tyrehtyä’, tupehuttoa ’tukahduttaa; sammuttaa (tuli)’ | ly tupehtuda ’tukehtua; sammua’ | ve
tupehtuda ’tukehtua’, tupehtoitta ’tukehduttaa;
ummehduttaa’
= lpN doppât (Lu) ’takertua, tarttua (lumi
suksenpohjiin)’. Samaan yhteyteen kuulunevat
johd:ina s. v. tupruta main. sanat ja mahd. myös
tupata, mikäli tämä ei ole nuori ruots lainasana.

Etuvok. variantteja s. v. typehtyä. Ks. myös tukkia,
tukahtua ja tuppi.
Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (sm tukahtua ~ ve tupehtuda), T. I.
Itkonen 1928 SUST 58 45 (sm tupehtua, typehtyä ~ lpN dappat ’sulkea’), SKES 1975 1413 (sm ~ ka ly ve; deskr. sana),
1416 (tuppo).

tupertua (Gan 1787; laajalti murt.) ’kaatua, lyyhistyä, pyörtyä / umfallen, zusammenbrechen, ohnmächtig werden’, (olla) tuperruksissa ’sekaisin;
suunniltaan; tainnoksissa’ ~ ka tupertuo ’lyyhistyä;
pökertyä; suutahtaa’, tuprakka ’unenpöpperö, (lievä)
humala; vihanpuuska’.
Deskr. sanoja, joiden etuvok. variantteja ks. s. v.
typerä; vrt. tuupata ’kaatua’ sekä tuupertua (molemmat s. v. tuupata ’työntää’).
SKES 1975 1414 (s. v. tupertaa; sm ~ ka; deskr. sanoja).

tupla (Lönnr 1880) ’kaksinkertainen / doppelt, doppel-’ et. yhdyssanojen alkuosana: tuplaikkuna, -vahinko, -viski jne., mon. tuplat ’(kesäksi irrotettavat)
sisäikkunat (laajalti murt.); kenkien puolipohjat (laajalti itämurt. KPohjanm)’, johd. tuplata ’suorittaa jk
kahteen kertaan (esim. luokka koulussa); puolipohjata’
< nr dubbel, def. muoto ja mon. dubbla ’kaksinkertainen’ (esim. dubbla fönster ’kaksinkertaiset ikkunat’) < kas (ns doppelt) < ransk double < lat duplus ’kaksinkertainen’. — LpN dubbâl (E) id. < sk.
Ganander 1787 NFL 3 191 (sm tupuli ’kaksinkertainen’ ~ germ
lat), Wessman Vir 1909 154 (sm tupla < ruots), Wessman 1936
FmS 4 26–27, Hellquist 1939 SEO 160 (ruots sanasta), SKES
1975 1415.

tuppi (Agr; yl.) ’(teräaseen) suojakotelo; (kasvin)
suojuslehti / Scheide (für eine Hieb- od. Stichwaffe);
Blattscheide’ ~ ink tuppi, tuppe ’tuppi, huotra’, tuppu
’nuttura; (muuraimen) suppu’ | ka tuppi ’tuppi,
huotra; nuppu; verholehtien peittämä marjan
raakile’, (ill.) tuppeh ’tukkoon, umpeen; (liian)
tiiviisti’ | ly tuppi ’tuohiastia (johon marjoja
kerätään)’ | va tuppi ’tuppi, suojus’ | vi tupp (g. tupe)
’id.; silmu, nuppu; kasvin verhiö; hyönteisen kotelo’
| li tup ’(veitsen) tuppi; suojus, kotelo’
= lp dop |pâ ’tuppi, kotelo’
? < kgerm *duppa, vrt. kas dop, doppe
’tuppi, kuori, kotelo’ (= ns Topf ’astia, pata’; tähän
myös ruots dopp-: doppsko ’tuppi, kotelo’, mahd. <
kas). — Sana voi olla myös omap. deskr. alkuperää,
jolloin samaan yhteyteen kuulunevat myös s. v. tupehtua main. sanat.
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Moller 1756 Beskr 102 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+
va), Thomsen 1869 GSI 117 (+ lp), Ahlqvist 1871 KO 211,
Lönnrot 1880 SRS 2 749 (~ ruots doppsko), Qvigstad 1881
Beiträge 62 (~ lp), Mägiste 1928 Demin 110 (+ li), Turunen
1949 KalSk 306 (+ ka), T. I. Itkonen 1967 KV 47 225–26 (+ ly;
lp < sm), SKES 1975 1415 (ims ~ lp), Koivulehto 1980 CQuiIFU 2 141 (vanha germ laina), Koivulehto 1984 Juuret 198,
Hofstra 1985 OsFiGerm 80.

tuppo ks. tupehtua.
tupruta (JuslP, Gan 1787; etup. itämurt.)
’pöllytä, ryöpytä; pyryttää / hervor-, aufstieben,
-wirbeln (Staub, Rauch, Schnee)’, tupruttaa,
tuprahtaa, tupru ’savun t. tomun pöllähdys;
lumipyry, tuisku’, tupero, tuppura (paik. Kaakk- ja
PäijHäme ESavo) ’raskas, tarttuva lumikeli’,
tuprakka (Laat- ja PKarj Savo Kain, paik. PPohjanm) ’pyry, tuisku’ ~ ka tupruta ’tupruta, pöllytä;
tuiskuttaa’, tupruttoa ’tupruttaa (savua, lunta)’, tuprakka ’pyryinen, tuiskuinen (sää); lumituisku; tuulenpuuska’, tupera ’nuoskalumi t. -keli’, tupertuo
’synketä, pilvistyä; takertua (lumi jalakseen)’ | ?
ly tubrak ’ukontuhnio’ | ? vi tubrata ’sekoittaa, sotkea, hämmentää’
= lpIn toperu∞d (Ko Kld) ’tarttua kiinni (lumi suksenpohjaan t. jalakseen)’, lpKo topp(ar (Kld T) ’raskas lumikeli’ (johd:ia, joiden todennäk. kantavartalosta ks. tupehtua; perusmerk. molemmilla
sanueilla ’tukkia; mennä tukkoon, umpeen’; tähän
voi lisäksi kuulua tupata, ks. tätä).
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 51 (sm tupertua, tuupertua ~ lp
doppât ’tarttua, takertua’), Saareste 1953 Suomi 106:1 31 (sm
tupru ~ vi), SKES 1975 1413–14 (sm tupera ’pehmeä lumikeli’
~ ka lpIn toperu∞d jne.), 1416–17 (sm tupru ~ ka ly vi; deskr.
sana).

tupsahtaa (Gan 1784; itämurt., paik. Häme Pohjanm) ’kaatua pehmeästi; pöllähtää; suutahtaa /
weich fallen; aufstieben; zornig aufbrausen’, tulla
tupsahtaa (alkusoinnun vaikutuksesta; melko yl.)
’tulla yhtäkkiä’, tupsia ’lyödä, huiskia (Jusl 1745);
liikkua nopeasti tms. (paik. savmurt.)’ ~ ka tupsoa
’kupsehtia, käppäillä’, tupsahtoakseh ’pudota pehmeästi’, tupsu ’muksaus’ | vi murt. tups (g. -u)
’töytäisy, isku’.
Deskr. sanoja, vrt. kupsahtaa, töpsähtää.
SKES 1975 1417 (s. v. tupsaa; sm ~ ka vi; deskr. sanoja).

tupsu (Jusl 1745; yl.) ’Quaste, Troddel’, yhd. hiustupsu, tupsulakki (sm > ka tupsu ’tupsu’)

< ruots tofs, tufs (murt. Sm tåpps) ’(koriste)tupsu; ruohomätäs, kukkaterttu’ (nr murt. Vi > vi tops,
tups ’tupsu, huisku’).
Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 561 (<
nr), SKES 1975 1417 (sm vi < ruots; ka < sm).

tupuri (Ljungo 1609; PKarj Kain PSm) ’merkkikoho, -poiju / auf dem Wasser schwimmendes Netzzeichen’
< ruots, vrt. nr dobber, mmr dubbare ’merkkikoho; ankkuripoiju’ (< kas dobber id.); sen sijaan sm
tupuli (Peräp), kaP tupuli ’verkon t. nuotan merkkikoho’ < lpN doabbâl, Lu tobbol ’verkon merkkikoho’ < nn dubbel id.
Streng 1915 NRL 242 (sm < mr < kas), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 82 (lpN < nn), Collinder 1935 FUFA 23 228 (sm <
mr), Karsten 1943 FmS 9:2 67 (samoin), SKES 1975 1417–18
(sm < lp t. ruots).

tuputtaa ks. tupata.
turakka (Gan 1787) ’eräs korttipeli (paik. häm- ja
kaakkmurt. sekä ymp.); korttipelissä hävinnyt (paik.
murt.); tyhmyri, hölmö (paik. kaakkmurt.) / ein Kartenspiel; Verlierer beim Kartenspiel; Dummkopf’ ~
ink durakka, turakka ’hölmö; eräs korttipeli’ | ka turakka id. | ly durak(k(e) ’hölmö’ | ve va (Tsv) durak
’hölmö; korttipeli’ | vi turak(as) ’id.; korttipelissä
hävinnyt’
< ven durák ’hullu, hölmö, narri’, mon. duráki
’eräs korttipeli’. Erill. lainoja.
Ganander 1787 NFL 3 191a (sm ~ ven), Renvall 1826 SSK 2
254 (? < ven), Lönnrot 1880 SRS 2 751 (sm < ven), Qvigstad
1893 NL 81 (sm vi < ven), Kujola 1944 LyS 39 (ly < ven),
KKSK 1958 26 (lpKo Kld < ven), Nirvi 1971 InkS 27, 609
(ink < ven), SKES 1975 1418–19 (+ ka ve; < ven), Tsvetkov &
Laakso 1995 VaS 25 (va < ven).

turas ks. turo.
turata (Eurén 1860; itämurt. ja ymp.) ’parsia (rumasti); tuhertaa, tehdä huonosti / (schlecht) stopfen,
flik-ken; stümpern’, turoa (PSavo, paik. Karj Kain
Ink), turia (PKarj) id., tursia (Savo ja ymp.).
Deskr. sanoja, osin varmaankin v:ien kuroa ja
parsia pohjalta syntyneitä; tursia ilm. kontam. turata
(t. tuhertaa) + kursia t. parsia.
SKES 1975 1419 (deskr. sanoja; ka turata ’parsia (huonosti)’
ilm. < sm).

turha (Agr; laajalti murt.) ’vergeblich, nutzlos; unnötig, überflüssig; unbegründet’, yhd. turhanpäiväi-
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nen, johd. turhautua, turhuus ~ ink turha ’turha; tyhmä’.
Alkuperä tuntematon; ilm. suomesta peräisin on
ka (harv.) turha ’tarpeeton, hyödytön, turha’ ja inkeroisesta va turh®a ’turhaan’.
Kettunen 1930 VaÄH2 87 (sm ~ va), Kettunen 1960 SUST 119
54 (ka va < sm), SKES 1975 1419.

turilas (Agr »quin Hemhekit Luteet, Teit, Coit, ia
mwdh wahingoliset Turilat») ’eräs kovakuoriainen,
Melolontha (yl.); (murt. myös) jk muu
(tuho)hyönteinen, lentävä hyönteinen; ruma,
epäsiisti, ruokkoamaton ihminen, turjake / Maikäfer;
schädliches od. fliegendes Insekt; häßliche,
unsaubere, zottelige Person’, Gan (1789) ja vanh.
sanak. Turilas myös ’voimakas jättiläinen’, Wäki
Turilas ’suursyömäri’ (tämän kansanomaisuus
epävarmaa) ~ ka (run.) turilas, turilahaine härän t.
lehmän kertosana (mahd. < sm)
? < germ (t. sk), vrt. mn troll, trPoll ’rumilus, hirviö; ilkeä, pahansuopa ihminen; peikko’, nr troll
’peikko; muinaisajan jättiläinen, pakana; (murt.) matelija, mato, hyönteinen’; jos sana on lainaa, on se
lainauduttuaan
deskriptiivistynyt
ja
saanut
merkityksiä äänt. läheisistä deskr. pesyeistä, joista
ks. turista ja turri. — Sana voi olla myös
omaperäinen ja alkuaankin kuulua mainittuihin
onomat.-deskr. sanueisiin; vrt. lisäksi karilas ja
trulli.
Becker 1820 TWS 3 3–4 (vrt. ruots troll), Lönnrot 1827 Väinämöine 6–7 (samoin), VW 1 1874 126, 128 (turilas ~ tursua,
turri jne.), Saxén 1895–98 Lånord 233 (sm > nr murt.), Wiklund Vir 1904 64–65 (sm < germ), Karsten 1906 NphM 8 14
(samoin), Karsten 1944 FmS 10 561, Kettunen Vir 1957 96
(saattaa liittyä *turjilas (: turja) sanaankin, mutta kumpaakaan
ei tarvitse pitää ruots lainana), SKES 1975 1419–21 (sm ~ ka;
mahd. < sk, toisaalta myös vahvasti deskr.), Sammallahti Vir
1977 121 (< germ), Koponen 1998 SUST 230 (mahd. deskr.,
vrt. turista).

turista (Gan 1787; etup. itämurt.) ’surista, porista;
tiristä, tursuta; turinoida, höpistä / brummen,
brodeln; (durch)sickern, hervorquellen; plaudern,
schwatzen’, turina, turistaa ’niistää’, turrata
’turista, porista’ ~ ka turissa ’porista, lorista; pulista;
ryöpytä; jyristää, täristää; motkottaa, marmattaa,
nurista; porskuttaa’, turevuo ’alkaa kiehua’ | va
turisa ’kolista, täristä’ | vi murt. turastada ’aivastaa’.
Onomat. sanue, vrt. surista, porista, tiristä, tarista. Samanlaisia onomat. sanoja on myös sukukielissä, esim. mdM torams ’puhua; vaakkua (hanhenpoikanen)’, E torodoms ’jutella, turista’.

VW 1 1874 126 (sm ~ vi, myös syrj ostj), Paasonen 1909 MdChr 144 (? + mdM), SKES 1975 1421 (+ ka va; onomat.), Koponen 1998 SUST 230 54, 56, 181.

turisti (Ahlman 1874) ’matkailija / Tourist’, yhd. turistimatka, turistibussi
< nr turist < ns Tourist, ransk tourist < engl
tourist ’matkailija’, johd. sanasta tour ’kiertäminen,
kierto; kiertomatka’ < ransk tour id. v:stä
tourner mm. ’kiertää, vääntää; hioa, sorvata’ (lat
tornare ’sorvata; kääntää, kiertää’).
TS 9 1917 2018 (< ransk), Renkonen 1954 Avainsanoja 92 (sm
< engl < ransk), SKES 1975 1421, Koukkunen 1990 Atomi
601.

turja1 (Eurén 1860; ei murt.) ’niska / Nacken’ ~ vi
turi (g. turja) ’niska; (hevosen) säkä’ (on
mahdollista että sana onkin nimenomaan viroa ja
sm:ssa Lönnr:n (Eurénin aineistoon) välittämä)
?? = unk tar (vanh., murt.), tarja ’säkä, naudan
niskan t. lapojen lihat’, tarkó ’niska, takaraivo’.
Budenz 1867 NyK 6 412 (sm ~ vi unk), MUSz 1873–81 183,
VW 1 1874 130 (myös lp tVser), Genetz 1899 Suomi 3:16:1 13
(sm ? ~ unk), Munkácsi 1908 KSz 9 296 (sm ~ vi lp, ei unk),
SKES 1975 1421 (ei murt., saattaa olla Lönnrotin muodostama
viron sanueen pohjalta; unk ei main.), TESz 3 1976 854 (unk ~
sm vi), MSzFE 1978 615 (samoin), Honti 1980 ALH 30 187
(sm ~ unk), Rédei 1982 NyK 84 226, UEW 1988 538–39 (sm ~
vi unk), EWUng 1995 1482.

turja2 (Eurén 1860; PSavo) ’noita, tietäjä /
Zauberer, Hexenmeister’, turjalainen (Lönnr 1880)
’lappalainen’, tyrjäläinen (vanh. run.) id. ~ ka
turjalaine ’lappalainen’, turjalappalaine id.
Kuuluvat yhteen pn:n Turja (Gan 1787; harv.
Tyrjä) kanssa, joka vanhastaan on tarkoittanut Kuolan niemimaan kaakkois- tai itäosaa, ja jonka lp
vastine (vastaa sm etuvok. varianttia) on lpKld T(a´rje
(T) ’Turja, Kuolan-Lapin itäosa’, Kld t(a´rj#el(a´nVc
’turjanlappalainen’ (myös mven T¥ırVe (ven Ter,
Terskij bereg) ’Kuolan niemimaan itäosa’ < ims
tyrjä).
Nimen
alkuperä
on
epäselvä;
takavokaalistumisen on voinut aiheuttaa ositt.
samamerkityksinen Rutja, josta ks. Ruija.
Sjögren 1828 GS 1 317 (Turja alk. suomalainen nimi), Castrén
1853 FMyt 254 (Turja = Rutja), Wiklund 1915 MO 9 15 (Turja ~ Rutja, Ruija; vi Turja-maa ’Norja’), Toivonen 1928 FUF
19 41 (sm ~ lpT tarjalantVs), Vasmer SbPAW 1936:20 4, 13
(ven < sm Turjamaa), T. I. Itkonen 1943 KV 22 46, 48 (Turja ~
lp Tarje, ven Trja (> Ter)), Kiparsky 1950 SUST 98 74 (mven
< sm Tyrjä), SKES 1975 1421–22 (+ ka; sm, alk. tyrjä- ~ lpKld
T; mven < sm).

313
turjake (I- ja PSm) ’epäsiisti, takkuinen, ruokkoamaton olento / unsauberes, zotteliges, häßliches
Geschöpf’, turjakes (Gan 1787) ’paikattu lapanen;
karvainen koira’, turjus ’rähjäinen (ukko), parrakas;
paksuissa vaatteissa kulkeva’, turjustaa, turjakehtaa
’vetelehtiä, kuljeksia huonoissa t. paksuissa vaatteissa’ ~ ka turjakeh ’risa, riekale’, turjakehtoa ’maleksia, vetelehtiä’.
Deskr. sanoja, jotka kuuluvat yhteen s. v.
turri main. sanojen kanssa. Mahd. myös sanan
turkanen (ks. turka) vaikutusta.
SKES 1975 1422–23 (sm ~ ka; deskr.).

turjua, turjuttaa ks. tutista.
turka (Hemm 1605; ei nykymurt.), turkka (Jusl
1745) ’parka, raukka / arm, elend’, turkanen (1731;
laajalti murt.) ’lievä kirosana: pahus, peijakas;
(vanh. sanak. myös) parka, raukka; surkea, rujo, ruma; ilkiö, noita, peikko’ ~ ink turkain: turkain t5uli
’vinha tuuli’ | ka turkaine ’kirosana: turkanen,
pahus’ | va (Tsv) turkk(ein (t5uli) ’vinha (tuuli)’ | vi
turkane ’kuuma’, turkane pime ’pilkkopimeä’
? = lpKo to´rkk#e ’saasta, saastainen esine’‚ Ko
torkk3ad (Kld) ’saastuttaa’
? < germ *dwerga-, vrt. mn dvergr, nr dvärg
’kääpiö’, mr dvärgher ’id., myt. olento, maahinen’,
ns Zwerg ’kääpiö’. — Mahdollisena on pidetty myös
yhteyttä sanaan turkki, jos alkup. merk. olisi ’raukka,
poloinen’; samanlainen merk:n kehitys ’vaatekappale’ > ’raukka’ on tapahtunut myös sanoissa parka,
raasu1 ja riepu, mutta näissä ei tavata äänneasun variaatiota kuten tässä.
Tunkelo Vir 1911 54–55 (sm ~ vi; < germ), Setälä 1912–13
FUF 13 463, Karsten 1915 GFL 189 (samoin), T. I. Itkonen
1918 SUSA 32:3 52 (sm ~ lpKo Kld), Mägiste 1954 CB 1 133
(sanan turkki yhteyteen), SKES 1975 1423–24 (+ ka va; mahd.
< germ t. ~ lpKo Kld t. sanan turkki yhteyteen; kaikki selitykset
epävarmoja).

turkki (Flor 1683; yl.) ’karvapeite; eläimen nahasta
(karvoineen) tehty päällysvaate / Pelz’, yhd. kääntöturkki, minkkiturkki, sisäturkki; kesä-, talviturkki,
johd. turkis, turkkuri ~ ink turkki ’päällysvaate; eläimen karva- t. (esim. kanojen) höyhenpeite’ | ka
turkki ’sisäturkki’ | ly va turkki ’turkki’
= lpN dor |kâ (Lu In Ko Kld T) ’turkki, usein
lampaannahkaa (lpLu: ei-lappalainen) ja karvapuoli
sisäänpäin’ (todennäk. ims lainoja). — Ims turkki
kuulunee alk. deskriptiivisenä s. v. turri main.
sanojen yhteyteen. Myös sk alkuperää on esitetty (sk

*durg- ’peite’, vrt. isl durga, durgur
kangaspala; röijy’, nn dorg ’iso kangaspala’).

’iso

Lönnrot 1854 Enare 257 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 62,
E. Itkonen 1960 LpChr 100 (lp todennäk. < sm), SKES 1975
1424 (+ ka ly; va lp < sm), Koivulehto 1996 NOWELE 28–29
415 (sm < sk), Koponen 1998 SUST 230 55 (deskr. sana).

Turkki (kirjak.) ’Türkei’, turkki ’turkkilainen (Agr);
turkin
kieli’,
yhd.
turkinpippuri,
johd.
turkkilainen (1732) ~ ka turkki, turkkilaine (< sm)
< ruots, vrt. mmr nr turk ’turkkilainen’ <
saks (vanh.) turc id., vrt. ns Türke id. << turk Türk
’turkkilainen’, Türkiye ’Turkki’.
Renvall 1826 SSK 2 254 (vierassana), Hellquist 1939 SEO
1246–47 (ruots sanasta), *Doerfer 1965 TürkMongEl 483–95
(turk sanasta), Räsänen 1969 EW 506 (samoin), SKES 1975
1424 (sm < ruots < saks).

turkoosi (Raam 1642; kirjak.) ’eräs jalokivi; sinivihreä / Türkis; türkis’
< vur turchos, turkoos (nr turkos) id. << ransk
turquoise ’id.; (alk.) turkkilainen’ (kiveä tuotiin
tiettävästi varhaisimpina aikoina Turkista).
Streng 1915 NRL 243 (sm < vur << ransk), SKES 1975 1424–
25, Koski 1983 Väri 238, 258, Kluge 1989 EW22 745.

turku (Agr »nijnen lasten werta iotca Turulla istuuat»
’torilla
istuvien
lasten
kaltainen’)
’kauppapaikka, tori / Handelsplatz, Markt’, nyk.
vain sanonnassa »maailman (t. turhuuden) turuilla»,
Turun kaupungin nimenä jo keskiajalta lähtien ~ ka
torku, turku ’markkinapaikka,
tori;
kauppa,
kaupanteko,
kaupustelu, myynti, markkinat’,
turgupäivä ’markkinapäivä’ | va (run.) turku:
»Uww5e turg5u 5ulitsale, Wan®a turg5u wainiale»
(Ahlqv) | vi turg (g. turu) ’tori; markkinat’
< mven t3urg3u (ven torg) ’markkinapaikka, kauppatori; kauppa, kaupankäynti’ (ven sanasta on
lainattu ilm. myös ruots torg, josta nuori laina on sm
tori, ks. tätä).
Porthan 1787 OS 1 26 (sm tori, turku < ruots), Ganander 1787
NFL 3 193 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 254 (? < ruots), Butkov 1842 OFSlovah 176 (sm ~ ven), Ahrens 1843 GrEhstn 130
(sm vi < ruots ven), Thomsen 1869 GSI 88 (+ va; < liett),
Ahlqvist 1871 KO 164–65 (sm vi li < liett), Schrader 1886
Handelsgesch 39, 96 (sm vi li < sl), Thomsen 1890 BFB 12,
127 (< sl; li < latv, nuori laina), Mikkola 1894 SUST 8 170–71
(sm va vi < mven; li < latv), Ramstedt 1949 NphM 50 100–01
(sm vi < ven < uig tung mong torgu ’silkki’), Räsänen 1951
NphM 52 7–8 (sm < sl << turk turku, turgu ’pysähdyspaikka’),
Kalima 1952 SlS 174–75, Vasmer 1958 REW 3 123, Kiparsky
1963 RHGr 1 98, Plöger 1973 RL 210, SKES 1975 1425 (+ ka;
< mven), Häkkinen 1987 ES 337–38.
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turma ’vahinko, onnettomuus (kansanr.; murt.
harv.); taitamaton,
varomaton
(Jusl
1745);
pelottava, julma, hyvin suuri (EPohjanm ja ymp.) /
Unheil,
Unglück;
unvorsichtig;
furchtbar,
schrecklich, sehr groß’, yhd. tapaturma (Agr; yl.),
johd. turmella (Agr), turmeltua, turmel(l)us, turmio
(Agr) ~ ka turmella ’turmella, vahingoittaa, pilata’
(sm > vi turm ’turmio, perikato, häviö’; sm ka >
lpKo tormad (Kld) ’turmella, pilata’, sm tapaturma
> lpN dapp#edor |bme ’sattuma, tapaturma’, sm
turmella > lpN murt. dormolet id.)
< germ (ksk) *turma-, vrt. mn tyrma: yfirtyrma
’kukistaa, saada valtaansa’ (yfir- ’yli-’), isl tyrma
’saada taipumaan, pakottaa; joutua jnk valtaan; huonontua, rappioitua’, tyrming ’surkeus, kurjuus, uhkaava onnettomuus t. tuho’. — Sm turma on mahd.
takaperoisjohdos v:stä turmella ja sm johd. turmio
voi olla lainattu suoraan ksk johd:sta *turmi(j)a-,
johon vrt. isl -tyrmi: ótyrmi ’huonosti kasvava
lammas’.
Qvigstad 1881 Beiträge 62 (lp dappe-d3orbmëst < sm), Hakulinen 1946 SKRK 2 75 (mahd. kontam. tuho + surma), Posti Vir
1947 66 (tuskin kontam.), Mägiste Vir 1958 131 (vi < sm t. smka), SKES 1975 1425–26 (sm ~ ka; vi < sm; lpKo Kld joko
vanhoja vastineita tai lainaa < sm-ka, lpN < sm), Nikkilä 1992
OFL 4 109–10 (< germ).

turnaus (kirjak.) ’ottelu, ottelusarja / Turnier’, vanh.
kiel. (mm. Yrjö-Koskinen 1860-luv.) mon. turnaukset,
rinn.
turnajaiset
’keskiajan
ritarien
hevostaistelu’
< ruots, vrt. nr tornering ’turnajaiset’, nr mr tornera ’taistella turnajaisissa’ < kas torn5eren (kys turnieren) < mransk torner ’id.; (alk.) kääntää
hevonen’, vrt. lat tornare ’kääntää, pyörittää;
sorvata’.
TS 9 1917 2066 (vrt. saks ransk ruots), Hellquist 1939 SEO
1206–07 (ruots sanasta), Renkonen 1954 Avainsanoja 91 (sm
<< ransk), Hakulinen 1968 SKRK3 299 (sm < ruots < ransk),
SKES 1975 1355 (s. v. torneerata; < ruots << ransk < lat kr).

turnipsi (Ahlman 1865; eri tahoilla murt.) ’rehunauris, Brassica rapa rapa / Wasserrübe, Turnips’, murt.
rinn. mm. turnes (KPPohjanm Kain ja ymp.), turnus
(kaakkmurt. ja ymp., PKarj, paik. EPohjanm
KSm), turniska (PSavo) id. (sm > ink turnus id.)
< ruots turnips < engl turnip, mon. turnips id.
Tunkelo 1913 KHäm 8 50 (sm < sk < engl monikkomuodosta),
SKES 1975 1426, Pulkkinen 1984 LokSp 178.

turo (Eurén 1860; Karj Savo KSm, paik. hämmurt.)
’kalanpyydys:
havuista
tms.
rakennettu

kutupaikka, -mätäs / für den Fischfang aus Reisig
o. ä. angelegter Laichplatz’, turas id., tura (Eurén)
’id. (Laat- ja PKarj ESavo ja ymp.); liejuinen t.
soistuva matalikko (osin Kymenl EKarj); törky, roju;
törkyinen, siivoton (paik. KaakkSm)’, tureikko (I- ja
PSm) ’ryteikkö, tiheikkö’ ~ ink turo ’merenrannalle
ajautuva lima t. roskat, joita kerätään lannoitteeksi’ |
ka turo ’kutumätäs’ (sm ka > ven murt. túra ’(jk)
vesikasvi’, nr murt. Sm tora ’kaislikko’).
Deskr. sanoja, jotka liittyvät s. v. turjake ja turri
main. sanojen yhteyteen; merk:ssä ’soinen,
vesiperäinen’ myös onomat. v:n turista vaikutusta.
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Pogodin 1904 Severnorussk 63 (ven < sm), Kalima 1915 OLR 228 (ven < sm ka),
Rapola 1953 Rr 146 (onomat.), Wessman 1956–57 FmS 17–18
164 (sm > ruots), SKES 1975 1418 (s. v. tura; deskr. sanue, vrt.
turista; sm > ka).

turpa1 (Hoppius 1710-luv.; yl.) ’(et. eläimen, pejor.
myös ihmisen) suun seutu, kuono, huuli / Maul,
Schnauze’, antaa turpiin ’lyödä kasvoihin’ ~ ka turpa ’eläimen turpa, kuono, kärsä; (harv.) suu’ | ly
turb((e) ’(eläimen) turpa’, »anttau turbid müöi» ’lyödään (ihmistä) kasvoihin’ | ve turb ’(eläimen) turpa’
(sm > lpIn turbe (Ko Kld) ’turpa, kuono’; sm ka >
ven murt. túrba, tjúrba, tórba ’turpa, kuono, kärsä;
kasvot’)
= mdE turva, torva, M täqrva ’huuli’ | tVserL tqrwq,
I türwö ’id.; turpa, kuono’ | votj t{irp{i: {im-t{irp{i
’huuli’ ( {im ’suu’) | syrj t{irp, J thorp id. | ostjP t3arqp,
t3orqp id. (ostj mahd. < syrj).
Ahlqvist 1861 MMdGr 177 (sm ~ md), Budenz 1869 NyK 7 44
(+ tVser), MUSz 1873–81 842 (+ votj syrj ostj), VW 1 1874 130
(+ lp), Weske 1890 SFKO 111 (ven < sgr), Setälä 1896 SUSA
14:3 7 (sm ~ md tVser votj syrj), Karjalainen 1905 SUST 23 51
(ostj < syrj), Kalima 1915 OLR 228 (ven < sm ka), Lagercrantz
1939 LpWsch 945 (lp < sm), FUV 1955 120 (sm ~ md tVser votj
syrj ostjP), E. Itkonen 1956 UAJ 28 76 (ostj < syrj), SKES
1975 1426 (+ ly ve), FUV2 1977 120, UEW 1988 801,
Sammallahti 1988 UrLang 550 (myös ostj tähän vanhana
vastineena).

turpa2 (Jusl 1745; harv. LounSm) ’eräs särkikala,
Leuciscus cephalus; toutain / Döbel; Rapfen’,
turpakka, turpukka (InkVi) ’säynävänsukuinen kala’
~ ink säünüjan turpikka ’säynävän poikanen’ | vi turb
(g. turva), murt. turv ’toutain, karppi’ | li d5urba,
t5urba ’Cyprinus ballerus’ (> latv durba, turba,
t5urbala ’id.; säynävä’, li t. latv > Balt saks Turbe
’Väinäjoen karppi’).
Mahd. alk. turpakala ja siten sama sana kuin turpa1 (vrt. saks Mundfisch »suukala» ’säynävä’ sekä
lat nimessä esiintyvä hn. Cephalus = kr képhalos
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s:sta kephal5Fe ’pää’). Sanojen turpa1 ja turpa2
toisistaan selvästi poikkeava levikki sukukielissä ei
kuitenkaan tue tätä oletusta.
Thomsen 1890 BFB 282 (sm ~ vi li; > latv saks), Posti 1942
SUST 85 143 (sm ~ vi li), SKES 1975 1426 (sm ~ vi li; latv < li
t. vi; Balt saks < latv t. vi; mahdollisesti ♦ turpakala), T. Itkonen Vir 1983 201 (kuuluu lounaismurteiden virolaisuuksiin).

turpea (JuslP, Gan 1787; laajalti häm- ja itämurt.
Pohjanm Peräp) ’pöhöttynyt, paksu / aufgedunsen,
geschwollen, dick’, murt. myös ’täyttävä (ateria),
kylläinen (olo); tuuhea, tiheä (kasvusto)’, turvota
(1771) ’paisua, paksuta’, turpoa (Jusl 1745), turpua
(Kain KPPohjanm Peräp, paik. muuallakin) ’turvota’, turvottaa, turvoksissa ~ ink turpia ’tiheä, paksu’,
turpohua, turp5ossa ’turvota’, turvott®a ’turvottaa
(puuastioita)’ | ka turpie ’turvonnut, paksu, lihava;
tuuhea, tiheä; runsas, suuri; varakas (talo); riittoisa,
täyttävä (ateria)’, turvota ’turvota, paisua (puu
vedessä); paksuta; tulla raskaaksi; vaurastua (talo);
pilvistyä (sää, taivas)’ | ly turbed ’turpea, tuuhea’,
turbota (prs. turbonou) ’turvota’, turboittada
’turvottaa (astiaa vedessä)’ | ve turbota (prs. turbtab)
’turvota’, turbotada ’turvottaa’, turpt(ei7ne ’turpea,
lihava’ | va turp(ea ’turpea, pullea, paksu’, turvota
(prs. turp5on) ’turvota, paisua, tihetä’ | vi (murt.) turb,
turd ’kostea (puu), turvonnut’, turbuda, turduda
’kostua; turvota’, turvutada, turrutada ’turvottaa
puuastioita’ (sm > lpIn turbo∞d ’turvota’).
Deskr. sanue, joka kuulunee takavok. varianttina
siihen runsaaseen sgr pesyeeseen, josta ks. s. v. tyrmätä ja tyrä1–2; tähän voivat kuulua lisäksi mdE
toro/zems, M toräqz/ qms ’turvota, paisua’ (sm
vartaloaineksen tyr- mahd. vastineet votj syrj t{ir
’täysi’ sopivat äänt. myös tähän) sekä sm turpa1
etäsukuk. vastineineen. Ks. myös turri, tursuta sekä
turta.
Ahlqvist 1856 WotGr 156 (sm ~ va), VW 1 1874 126 (+ vi; ~
tursua jne.), Paasonen 1909 MdChr 144 (sm ~ md), Wiklund
1919 MO 13 73 (vrt. tyrmeä jne.), Kettunen 1922 LVeHA 1
11, 57, 2 24 (+ ve), Wichmann 1923–24 FUF 16 206 (+ ka,
votj tord{in{i ’turvota’), SKES 1975 1426–27 (+ ly), T. Itkonen
Vir 1983 223 (omap. uusi perusvartalo), LpIn 3 1989 328 (sm
> lpIn).

turri (Eurén 1860; eri tahoilla itämurt. KPPohjanm
ja ymp.) ’pörröinen, karvainen eläin; parrakas t. pörrötukkainen ihminen; (paik. myös) äreä, juro
ihminen / zottiges, behaartes Tier; Mensch mit Bart
od. zottigem Haar; mürrische, unfreundliche
Person’, rinn. turriainen, turrikka, turrikas id.,
turrillaan ’pörrössä; vihoissaan’, yhd. karvaturri ~

vi turri (adv.) ’pörrölleen’, turris ’pörrössä’,
turritada ’pörröttää’.
Deskr. sana, vrt. hurri1, pörrö sekä juro, jörö ja
s. v. turpea main. ’paksua’ merkitsevät deskr. sanat.
Ks. myös turjake. On epäselvää, kuuluuko tähän
myös uskomusolennon, epämääräisen pahantekijän
nimi turri (ChrLencqv 1782, Renv 1826 ’jättiläinen
t. muinainen sankari’; osin savmurt.: »turri söi (t.
vei)» pilalle menneestä tekeleestä tms. puhuttaessa).
Porthan 1782 OS 4 65 (Turri ~ Turisas), Lindström 1859 KeltGerm 96 (Turri ~ tursas), Setälä Vir 1932 351–57 (sm Turri <
sk Torre, mn Sorri ’uskomusolento, haltija; ? kääpiö’), Vries
1961 AnEW 618 (sm Turri < sk), SKES 1975 1427–28 (sm
(karva)turri ~ vi, deskr., Turri ’uskomusolento’ mahd. samaa
alkuperää, sk lainaoletus aivan epävarma).

tursas (ChrLencqv 1782 Meri-Tursas; etup. run.,
murt. harv.) ’merihirviö; vesihiisi, vedenhaltija; (kirjak.) 8-lonkeroinen mustekala, Octopus, meritursas /
Seeungeheuer; Wassergeist, -gott; (Gemeiner) Krake’, Turso, Iku-Turso (run., Kal) ’merihirviö’ ~ ka
(run.) tursas, turso ’vedenhaltija’ | ve turVzaz ’(paha)
vedenhaltija’ | vi Tursas: Mere-Tursas ’myt. olento:
vedenhaltija’
? < germ (ksk), vrt. mn Surs ’jättiläinen, hirviö,
ilkiö, peikko’, isl Surs id., nn tuss(e) ’jättiläinen,
peikko, haltija; maahinen’, nr murt. tusse ’jättiläinen’, mys thur(i)s ’id.; paha henki’. — Tähän voi
liittyä myös Turisas, joka Agr:n luettelon mukaan on
hämäläisten sodan jumala (»Turisas / annoi Woiton
Sodhast»), ja jonka tilalla ruots käsik:ssa on Turilas;
tämän
sodanjumalan
nimen
alkuperäinen
kirjoitusasu ja etymologia ovat hämäriä.
Grimm 1848 GeschD 122 (sm ~ germ), Castrén 1853 FMyt 86
(sm < mn thurs), Thomsen 1869 GSI 155 (samoin), VW 1874
126–28 (sm ~ vi; joko < sk t. ~ turpea, tursua jne.), Karsten
1915 GFL 120 (< kgerm), Kettunen 1922 LVeHA 2 49 (+ ve),
Kettunen 1925 EKirj 19 368 (+ ka), Setälä Vir 1932 343–50,
Haavio 1967 SMyt 102–11, SKES 1975 1428–29, Hofstra
1985 OsFiGerm 70 (< germ).

tursia ks. turata.
turska (Schr 1637; rannikkomurt., Peräp Länsip)
’Gadus / Dorsch’ ~ vi tursk (g. tursa) | li t5urska id.
< germ (ksk) *Surska-, vrt. mn Sorskr, isl Sorskur, nr nn torsk ’turska’ (sk myös > lpN dor |ske (In
Ko Kld T) ’turska’); sk sana kuuluu ’kuivaa’ merkitsevän sanan mn Surr (nr torr, mys durri, ns dürr)
yhteyteen.
Ganander 1787 NFL 3 195 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 255
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 155 (+ li lp; < germ), Qvigstad 1893 NL 134 (lp < sk), Setälä 1912–13 FUF 13 463, Kar-
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sten 1944 FmS 10 562 (sm vi li < ksk), Vries 1961 AnEW 618,
SKES 1975 1429, Hofstra 1985 OsFiGerm 70.

turskua (Gan 1787; paik. itämurt. Pohjanm PSm)
’pursuta, purskahdella (esim. vesi jalan alta); tirskua;
itkeä pyrskien; pärskyä / hervorquellen, -sprudeln
(z. B. Wasser unter dem Fuß); prustend lachen;
schluchzen; prusten’, turskaa, turskia id.,
turskahtaa, turskahdella ~ ink turskata, tursata
’niistää’ | ka turskoa ’purskua, pärskyä; tiuskia’,
turskahtoakseh ’tiuskahtaa’.
Samaa onomat. alkuperää kuin turista ja tursuta,
ks. näitä. Vrt. myös tirskua, tyrsky, purskahtaa.
SKES 1975 1429 (s. v. turskaa; sm ~ ka; onomat.).

Turso ks. tursas.
tursuta (Gan 1787; I- ja PSm) ’pursuta, valua, vuotaa, kiehua (yli); itkeä tuhertaa, turskua /
(hervor)sprudeln, -quellen, fließen, (über)kochen;
leise weinen, schluchzen’, tursua ’pursuta, valua yli
(Savo ja ymp.); turvota (InkVi)’, paik. murt. myös
tursasuu ’paksu-, töröhuulinen’, tursake ’turjake’,
tursallaan ’turvoksissa’ ~ ka tursota ’turvota,
paisua; jurottaa, mutristaa’ | ve turz(e (g. tursk(en)
’turvotus, pöhö’: tursk(es ’turvoksissa’, turzotada
’turvottaa’, turzota ’äkämystyä’ | va turzottua ’turvota’ | vi tursuda ’turvota, pöhöttyä’, turtsuda ’pursuta;
tyrskiä; itkeä niiskuttaa’, turtsatada ’purskahtaa
(nauruun t. itkuun)’.
Deskr. sana, joka liittyy onomat. v:iin turista
sekä toisaalta s. v. turpea main. ’paksu’
merkityksisten sanojen yhteyteen. Ks. myös turskua,
pursua. — Sm tursa (Gan; paik. hämmurt.
KPohjanm) ’turpa, naama; kärsä’ lienee kontam.
turpa + tirsa.
SKES 1975 1428 (s. v. tursa ’kuono; töröhuuli’; sm ~ ka tursoi,
tursakko, ve turzota), 1429–30 (s. v. tursuta; sm ~ ka ve vi).

turta (Ljungo 1601; itämurt. Pohjanm ja ymp.) ’tunnoton, puutunut / gefühllos, steif, eingeschlafen
(Gliedmaße)’, vanh. ja murt. myös ’hedelmätön t. laho (puu; Ljungo); vettynyt, sinistynyt, sitkistynyt
(puu); mauton, raaka, puolikypsä (ruoka)’, turto (Jusl
1745) ’kaatunut, laho (puu)’, turra ’puutunut, tunnoton’, turtua, turruttaa ’tehdä tunnottomaksi; antaa
(päre)puiden vettyä ja sitkistyä’ ~ ink turra ’kuoleutunut, tunnoton; laho, kuiva (puu)’ | ka turto ’keloutuva (puu)’ (harv., ? < sm) | va (Must) turassiza ’turtana’, (Tsv) turtu- ’puutua, kangistua’ (? < sm) | vi
turd (g. turra) ’puolikuiva, kostea; paisunut, turvonnut (puuastia); tunnoton’, turduda ’kuivahtaa;

paisua, turvota’ | li turdq (prs. turdqb) ’mädäntyä,
lahota’
? = tVserL turtangam, I turtam ’jäykistyä, kovettua’.
Liittyy, ainakin sekundaaristi, s. v. turpea main.
sanojen yhteyteen: elleivät ole samaa alkuperää, ovat
ne
ims:ssa
ainakin
vaikuttaneet
toistensa
merkityksiin; mahd. suorastaan tyrä1–2 sanueen
takavok. variantti. — Myös germ alkuperää on
esitetty: ims turta < germ *stur∞da- (mn stor“ ’ruoho;
nuori puu’), jonka toista ablaut-astetta edustaa germ
*ster∞dia- (mn stir“r ’jäykkä, kankea, raskas’).
Ganander 1787 NFL 3 195 (sm ~ vi), Genetz 1890 Partikk 152
(sm ~ va), Wichmann 1923–24 FUF 16 207 (sm ~ tVser, syrj turaln{i ’kangistua’), Kettunen 1938 LivW 441 (+ li), E. Itkonen
1946 FUF 29 266 (sm ~ lpKo tordad ’tiivistyä (puuastia)’,
tVser), SKES 1975 1430 (+ ka va (Tsv; < sm); ? ~ tVser, vrt. tyrtyä), Koivulehto 1979 JuhlakFromm 151–52 (< germ), UEW
1988 801 (sm vi ? ~ tVser), Koponen 1998 SUST 230 55 (turtua
v:n tyrtyä takavok. variantti).

turturikyyhky (Lönnr 1880; kirjak.) ’Streptopelia
turtur / Turteltaube’.
Jälkiosa käännetty, alkuosa lainattu < nr turturduva id. (mn turturi, mys turtur, ags turture < lat
turtur ’turturikyyhky’, alk. onomat. sana). — Vrt.
CullKiria 1670 turdurduwain (mon. g.).
Suolahti 1909 Vogelnamen 215–18, Hellquist 1939 SEO 1247
(ruots sanasta), SKES 1975 1430 (sm < ruots).

turva (Agr; yl.) ’Schutz’: sijam. turvassa, turvaan,
yhd. turvapaikka, johd. turvallinen, turvaton,
turvata, turvautua ~ ink turva ’turva’, turvata
’turvata’ | ka turva ’turva, suoja, tuki’ | ve turva
(sijam. turviVs, turviDl ) ’hoito, huoma, huosta, apu’ | vi
(murt.) turv, turb (g. turva) ’turva, suoja’ (sm > lpN
dor |vo (R Lu In Ko) ’turva’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 515 (sm ~ lp), Castrén Suomi 1844
33 (samoin), MUSz 1873–81 754 (+ vi, aiheettomia rinnastuksia etäsukukieliin), Kettunen 1922 LVeHA 1 114 (+ ve), Wessman 1930–32 SO 2 471 (sm > nr murt. Sm), Lagercrantz 1939
LpWsch 931 (lp < sm), SKES 1975 1430–31 (+ ka (< sm)),
Rätsep 1976 KjK 19 215 (vi turv, turvaline < sm), Mann 1984
IED 1449 (< ieur *tØrwu5o- ’olla vahva, kestää’ (m-int t5urv®ami
’olla ylivoimainen’, puol trwa/c ’kestää’), *tØrwu5os ’vahva’), LexGermLw 1 1991 XX (germ *trV- > sm tVr-, ei originaalia).

turve (Martti n. 1580; laajalti murt.) ’orgaaninen
maalaji; (murt.) mätäs / Torf; Bülte’, rinn. turpe
(paik. Peräp), turvas (Martti; osin VarsSm, paik. KPohjanm), turpas (Gan 1787; KPPohjanm) id., yhd.
suoturve, kasvuturve, turvemulta, johd. turpeikko ~
ink turve (mon. turpehet) ’turve’ | ka turveh ’turve;
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turvemätäs’ | ly turbiVz, turbeh (mon. turbehed) ’turve’, turbeVzikko ’turpeikko’ | ve turbiVz (g. turphen),
turbaz, turbez ’turve’ | vi turvas (g. turba), murt.
mm. turp, turv, turbe(l) ’turve’ | li d5urba(l) id.
< germ (ksk) *tur‰bes, -as, vrt. mn torf (n.) ’mätäs’, nr nn torv ’turve’, mn torfa (f.) ’turve, nurmi’,
nr torva id.
Moller 1756 Beskr 163 (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 3
195a (+ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Thomsen 1869
GSI 155 (+ li; ims lp < germ), Setälä 1890–91 ÄH 313 (+ ka; <
germ), Qvigstad 1893 NL 81 (lp < sk), Karsten 1915 GFL 91
(< kgerm), Wiklund 1917–20 IF 38 98 (samoin), SKES 1975
1431–32 (+ ly).

turvota ks. turpea.
tusina (Ljungo 1609; yl.) ’12 kpl / Dutzend’, tusinoittain, yhd. tusinatavara ~ ka tusina (uud.) id.
< ruots, vrt. mr dusin, nr dussin ’tusina’ < kas
dosin, dossin (saks dutzend) < ransk douzaine (mransk dozeine) id., johd. lukusanasta douze ’12’ (lat
duodecim ’12’).
Renvall 1826 SSK 2 256 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 243
(< vur < kas << lat), SKES 1975 1432, Hahmo 1994 Grundlexem 331–32 (vi < as; ink ka < ven).

tuska (Agr; yl.) ’Schmerz, Qual’, instr. tuskin (VR
1644), tuskinpa, johd. tuskainen, tuskallinen, tuskaton, tuskastua, tuskaantua, tuskitella ~ ink tuska
’tuska, vaiva, suru’, tuskah‰ın ’tuskassa oleva,
surullinen’ | ka tuska ’tuska, kipu, hätä, vaiva’,
tuskahine ’tuskainen, kärsivä; kiusallinen’ | ly tusk((e)
’ikävä, suru; tuska, kärsimys, kipu’ | ve tusk (mon. ad) ’tuska, kipu; ikävä, kaipuu’, tuskaDl‰ı7ne ’vaikea
(olo)’ | va tuska ’tuska, suru, alakulo’ | vi tusk ’kärsimättömyys; harmi, kiusa; vaiva, tuska’ (ims > lpN
dus |ke (In), In toske (Ko Kld T) ’tuska’)
< mven t3uska, vrt. ven toská ’ikävä, kaiho, alakulo; huoli, harmi’.
Ganander 1787 NFL 3 196a (sm ~ vi), Butkov 1842 OFSlovah
176 (sm ~ ven), Akiander Suomi 1845 371 (< ven), Ahlqvist
1856 WotGr 156 (+ va; < ven), Ahlqvist Suomi 1857 97 (sm <
ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Mikkola 1894 SUST
8 40 (+ ka; < ven), Wiklund 1896 SUST 10 46 (lp < sm < ven),
Kalima 1952 SlS 175–76 (+ ly; < mven), Plöger 1973 RL 211–
12, SKES 1975 1432–33, Häkkinen 1987 ES 33 (sanasta
tuskin).

tussahtaa (et. hämmurt. EPohjanm ja ymp.) ’pamahtaa vaimeasti, posahtaa; suutahtaa; pudota mätkähtää; tuprahtaa / leise, dumpf knallen; (hin)fallen,
plumpsen; sich zischend entzünden’, tussata (eri ta-

hoilla
murt.)
’tupruta;
tuhista;
tuhrata’,
ämmäntussiainen (paik. murt.) ’kypsä, pölyävä
kuukunen’, ämmäntussu (LönnrLis 1886) ’alvejuuri’
~ ink tussutt®a ’palaa pienellä liekillä’, tussa, tussu
(tav. ämmänt.) ’kuukunen’ | vi tuss (g. -i t. -u) ’pieru,
höyry; kuukunen’, ämma-tuss ’kuukunen’, tussada,
tussuda ’pierrä’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. pussahtaa, tussu, tussari.
SKES 1975 1433 (s. v. tussata2; sm ~ vi; deskr.).

tussari (Lönnr 1880; yl.) ’vanhanaikainen lyhyt kivääri t. metsästysluodikko
/
altertümliches
(Jagd)gewehr mit kurzem Lauf, Stutzen’
< nr studsare, murt. stussare ’kivääri’ v:stä studsa ’kimmota, ponnahtaa’; merk:ssä ’(pieni, huono,
omatekoinen tms.) ase, leikkipyssy’ sana liittyy s. v.
tussahtaa (ks. tätä) main. sanoihin.
TS 9 1917 2092 (sm < saks stutzen), SKES 1975 1433 (sm <
ruots; ka < sm), Grönholm 1988 RLT 176, LpIn 3 1989 331
(lpIn < sm).

tussi (yleisk.), aikaisemmin myös tuVsVsi ’tietynlainen
kestävä värineste; kynä, jossa on tällaista värinestettä
sisältävä säiliö / Tusche; Filzstift’, yhd. tussikynä
< nr tusch ’tussi’, tuschpenna ’tussikynä’ << ns
Tusche ’tussi’, tuschen ’värjätä tussilla’ < ransk toucher ’levittää väriä’, oik. ’koskettaa, sivellä’.
Hellquist 1939 SEO 1247 (ruots sanasta).

tussu (Gan 1787; laajalti murt.) ’karvatukko, -tupsu;
naisen häpy / Haarbüschel; Vulva’, tussupää (Jusl
1745) ’löysä kaalinpää’, tussukka ’karvatuppo’ ~ vi
tuss (g. -i t. -u) ’(naisen t. pikkutytön) häpy; takapuoli; karvatupsu’ | li tus (mon. tuss5ud) ’tupsu, hiustupsu, takku’.
Pääasiassa
deskriptiivistynyttä,
sanoihin
tuppo (s. v. tupehtua) ja tupsu liittyvää ainesta. Vrt.
myös nr stuss ’takapuoli’, joka on voinut osaltaan
vaikuttaa sanan merkitykseen.
Kettunen 1938 LivW 441 (sm ~ vi li), SKES 1975 1434 (sm ~
vi li; ositt. deskr., ositt. < ruots).

tuta ks. tuntea.
tutista (JGCalamnius 1700; yl.) ’vapista, täristä /
zittern’, tutajaa (kaakkmurt. EPohjanm) id., tutina,
tutjua (paik. länsimurt.) ’heilua, hutjua, huojua’,
rinn. tuljua (Eurén 1860; LounSm), turjua (paik.
VarsSm) id., tutjuttaa, tuljuttaa, turjuttaa ’heiluttaa,
huojuttaa’ ~ ka tutissa, tutajoa ’tutista, väristä,
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vapista’, tutahuttoa ’värisyttää, vapisuttaa’, tutjoa
’tutista, hytkyä, notkua’ | ly dudiVsta ’hytistä, tutista,
väristä’ | ve dudaita ’väristä, vapista’ | vi tudiseda
’vapista, tutista’.
Deskr. sanoja, vrt. hutista, hutjua, tytistä.

TESz 3 1976 955–56, FUV2 1977 133 (sm ~ lp votj vog ? ostj
? unk), MSzFE 1978 643–44 (lp unk epävarmoja), Häkkinen
1987 ES 338–39, UEW 1988 533–34 (sm ~ lp votj vog ostj
unk), Sammallahti 1988 UrLang 550 (ei lp), EWUng 1995
1537, Koponen 1998 SUST 230 181.

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 54 (sm ~ lpN du∞d∞dat ’vetelehtiä;
tuuppia; lörpötellä’), Turunen 1946 SUST 89 55 (sm ~ ly ve),
SKES 1975 1423 (s. v. turjuttaa; sm ~ ka), 1434–35 (s. v. tutista; sm ~ ka ly ve vi; deskr.).

tutkia ks. tutkain.

tutka (1945; kirjak.) ’Radar’, yhd. säätutka, tutkaasema, tutkakuva.
Lauri Hakulisen s. v. tutkain main. sanojen (et.
v:n tutkia) pohjalta sepittämä uudissana.
SKS:n kielitoimisto Vir 1946 504 (sanan tutka käyttöönotosta),
Sadeniemi Vir 1963 411, T. Itkonen Vir 1970 449.

tutkain (Agr) ’(et. teräaseen, neulan) kärki, terä (EKPohjanm); kangasta kudottaessa jäljelle jäänyt loimilangan loppupää (yl.) / Spitze, Klinge; beim Weben übriggebliebenes Ende des Kettfadens’, tutka
(paik. murt.) ’loimilangan loppupää; piikki’, tutkia
(Agr) ’ottaa selvää jstak’ alkuaan ehkä ’koetella,
tunnustella (piikillä tms.)’, tutkimus (Schr 1637 ’rangaistus’, nykymerk. Flor 1678), tutkinto (As 1681),
tutkija (Agr) ~ ink tutka: tutampüjat ’loimilangan
päät’, tutkamet id., tutkia ’kysellä’ | ka tutkain
’loimilangan pää; rihmapalmikko’, tutkie ’tutkia’ | ly
tutkamed ’loimilangan päät’ | ve tutkmed id. | va
tutkam(ed, tutk(em(ed id., tutkia ’tutkia’ | vi (murt.)
tuka (g. tukme) ’päreen palamatta jäänyt loppupää;
loimilangan pää’, tutkamed (mon.) ’loimilangan
päät’ | li tutk®am, (Sal) tutk ’loppu; kärki; (veneen)
perä’
= ? lpN dutkum,
dutkun
(E Pi Lu) ’lehden silmu;
‰
‰
|
koivun norkko’ (lpN du‰t kâmâk (mon.) ’loimilankojen päät’ ja N dut‰ |kât (In Ko) ’tutkia’ < sm) | votj tuDl{im ’puun latvan nuori verso’ | vogE taDlqk, I taDlqx, L
taDlk, P taDlqx ’huippu, kärki; joen latva’ | ostjI tü3oj, E
t#ej, P tü3aj ’(puun, joen) huippu, latva; loppupää,
kärki; merran perä’ | unk t2ogy (vanh. kiel. tölgy,
t2olgy) ’udar, vedin’. Ks. myös tutka.
Wiedemann 1859 MélR 3 213 (sm ~ li), VW 1 1874 121 (+ vi
lp), Qvigstad 1881 Beiträge 64 (sm tutkia > lp du‰tkat ’tutkia’),
Setälä 1896 NyK 26 436 (sm tutkia ~ ka ? ~ lp du‰tkat, ? hu‰tkat), Wichmann 1911–12 FUF 11 208 (+ votj vog ostj unk),
Rapola 1920–21 Suomi 4:17 263 (+ ve va), Kettunen 1922
LVeHA 1 18 (sm tutkain ~ ve), 20 (sm tutkia ~ ve tutVskta ’survoa’), Hakulinen 1938 Hyvä Tuomas 135–36 (v:n tutkia
merk:n kehityksestä; ~ ve tutVskta), Posti 1953–54 FUF 31 84
(ims ~ lp votj vog ostj), FUV 1955 120 (~ lp votj vog ? ostj),
E. Itkonen 1956 UAJ 28 76 (lp, jos tähän < sm; votj vog epävarmoja), SKES 1975 1435–36 (+ ly; ? ~ lp votj vog ostj),

tuttava (Agr; PKarj Kain Ink, paik. länsimurt.) ’bekannt; Bekannte(r)’, tuttavuus, tuttu, tutustua, tutustuttaa ~ ink tuttava ’tuttava; tuttu, tunnettu’, tuttavus
’tuttavuus’, tuttahua ’tutustua’ | ka tuttava ’tuttu’,
tuttavus ’tuttavuus, tuttuus; tuttu’, tuttavustuo ’tutustua, perehtyä’ | ly tuttau (mon. tuttavad, tutpat) ’tuttava, tuttu’, tuttavus ’tuttavuus’ | ve tutab, tuttab
’tuttava; tuttu’ | va tuttava, (Tsv) tutt(ev ’tuttava’ | vi
tuttav ’tuttu; tuttava’, tutvuda ’tutustua’ | li tunttqb
’tuttu’.
Kons.-vartaloisia johd:ia v:stä tuntea (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 198 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
156 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), VW 1 1874 119
(+ li), Setälä 1890–91 ÄH 387 (+ ka; li -ntt- analoginen), Posti
1953–54 FUF 31 56, SKES 1975 1436 (+ ly), Häkkinen 1987
ES 339–40.

tutti1 (Gan 1787; laajalti murt.) ’lapsen imuke /
Schnuller’, rinn. tuti (paik. itämurt.) id., yhd. tuttipullo, huvitutti ~ ka tutu ’imusarvi’ (eri alkuperää lienee
ka tutu ’verkon käpy’ ~ ve tut (g. tutu) id.).
Alk. ehkä lastenk. (hoivakielen) sana (vrt. s. v.
tuutu main. sanoja), ellei < ruots, vrt. nr murt. Sm
tutt ’tutti’ (nn murt. totta, tutta id., mys tutta
’naisen rinta, nänni’).
Wessman 1936 FmS 4 290 (sm < ruots), SKES 1975 1436 (sm
< nr murt. Sm, ellei deskr., vrt. ka ve).

tutti2 (Flor 1678; loun- ja hämmurt.) ’pellava- t.
hamppukimppu / Flachs- od. Hanfbündel’, totti (Gan
1787) id.
< ruots, vrt. nr tott, murt. totte, totta, (Vi) tutt
’tukko, kuontalo, hius-, karvatukko’ (nr myös > vi
tutt ’tupsu, töyhtö’) < as tot ’hiustupsu, karvatukko,
takku’ (ns Zotte ’takku’).
Ihre 1769 Gloss 2 872 (sm ~ germ), Renvall 1826 SSK 2 257
(sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 73 (< ruots), Wessman 1936
FmS 4 283 (sm vi < nr), SKES 1975 1436 (sm vi < ruots).

tuttu ks. tuttava.
tuubi ’putkilo / Tube’
< nr tub id. < engl tube ’putkilo, putki’ (< ransk
tube, lat tubus ’putki’).
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ITS 14 1938 349 (< lat), OxfEt 1985 947.

tuuhea (JuslP, Gan 1787; melko yl.) ’dicht, buschig’, johd. tuuheta, tuuhistua, tuuhentaa, tuuhentua, rinn. tuuheva (etup. PSm, paik. savmurt.), tuhea,
tuheva (paik. Loun- ja KaakkSm) ’tuuhea’, tuheikko
(paik. Karj) ’tiheikkö’ ~ ink t5uhia ’tuuhea’ | ka tuuhie id., tuuhalleh ’pörhöllään’, tuheikko ’tiheä pensaikko’.
Sanan tiheä (ks. tätä) takavok. variantteja,
vrt. myös tiuha.
SKES 1975 1436–37 (sm ~ ka; deskr. sanoja).

tuuhku (Kal, Eurén 1860; LaatKarj, paik. PKarj)
’tuoksu; löyhkä; katku, häkä / Duft; Gestank;
stechender
Geruch,
Kohlenoxyd’,
tuuhkuta
’tuoksua, haista, lemuta’ ~ ka tuuhku, tuuhhu ’haju,
lemu; tuoksu’ | ly ve d55uh ’lemu’ | va d5uha id.
< ven duh (g. dúha) ’henki; henkäys; haju, tuoksu’; myöhäisiä, rinnakkaisia lainoja. — Sm murt.
(Kain) tuohku ’(paha) haju; tuoksu’ lienee kontam.
tuuhku + tuoksu.
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (va < ven), Lönnrot 1880 SRS 2 759
(sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 112 (+ ka; < ven), Kujola
1944 LyS 40 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 176 (+ ve; < ven),
Plöger 1973 RL 212 (sm < ven), SKES 1975 1437.

tuuki (As 1664; yl.), tuukki ’(pöytä)liina / Tischdecke, Tuch’, tuukata ’kattaa (pöytä)’
< ruots duk ’liina, pöytäliina’ (< kas d5ok, vrt. ns
Tuch ’liina’), duka ’kattaa (pöytä)’.
Renvall 1826 SSK 2 257 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10
562, 627, SKES 1975 1437.

tuulas (Jusl 1745) ’tuohuspyynti (laajalti itämurt. ja
ymp.); ahrain (paik. murt.) / nächtliches
Fischstechen im Feuerschein; Fischspeer’: olla
tuulaalla ’pyydystää kaloja ahraimella pimeän
aikana tulen valossa, tuohustaa’, tuulastaa id., yhd.
tuulaskoura ’soihtuteline veneen kokassa’ ~ ink
(t5ulas:) t5ulahal, t5ul®al(la) ’tuulastamassa’, t5ulast®a
’tuulastaa’ | ka (tuulas:) tuulahalla ’tuulastamassa’,
tuulastoa ’tuulastaa’ | ly (t5uDlaz:) t5uDlahal ’tuulaalla’,
t5uDlastada ’tuulastaa’ | ve tuDlhou ’tuulaalla’,
tuDlDlastada ’tuulastaa’
< baltt, vrt. liett d5Fulis, d5Fulia ’savuava puu, jolla
karkotetaan mehiläisiä’, latv d5ul®ajs id., d5ule, d5ulis
’palavat päreet, joiden valossa kalastetaan t. ravustetaan’.
Thomsen 1890 BFB 168 (sm < baltt), Ojansuu 1918 KAÄH 72
(+ ka ly), Kalima 1936 BL 171–72 (< baltt), Nieminen Vir

1944 241–43 (epävarma lainasana), SKES 1975 1437–38 (+
ve; < baltt), Suhonen Vir 1980 199–200 (+ ink; < baltt).

tuuli (Agr; yl.) ’Wind; Laune’, tuulonen,
tuulinen (heikko-; hyvän-, huonot.), tuulispää,
tuuleton, tuulla, tuulettaa, tuuletin, tuultaa (Karj ja
ymp.) ’puhdistaa (jyviä viskaamalla)’, tuultua
’tuulettua, kuivua tuulessa’, yhd. myrskytuuli, itä-,
länsi-, lounaistuuli, myötä-, vastatuuli; tuulimylly,
tuulenpesä, tuulentupa, tuuliviiri ~ ink t5uli ’tuuli’,
t5ulla ’tuulla’, t5ult®a ’tuultaa (viljaa)’ | ka tuuli ’tuuli;
ilmansuunta; (myt.) sairauksien aiheuttaja’, tuulla,
tuulettoa; tuultoa ’puhdistaa tuulen avulla’ | ly t5uDl
’tuuli; ilmansuunta’, t5ulda ’tuulla’, t5ultta ’tuultaa
(viljaa)’ | ve tuDli, tuDlDlij ’tuuli’, tuuta ’tuultaa (viljaa)’
| va t5uli ’tuuli’, t5ultua ’tuultua’ | vi tuul (g. -e) ’tuuli;
mieliala; ilmansuunta’, tuuline ’tuulinen’, tuulata
’tuultaa’, tuulduda ’tuulettua, tuultua’ | li t5uDl ’tuuli’,
t5uDli ’tuulinen’, t5uldq ’tuulla; tuultaa (viljaa)’
= tVserL tul ’myrsky, myrskytuuli’ | votj t(el ’tuuli’
| syrj t(el ’id.; sää’ (> ostjI (Pym) t#el ’myrsky’). —
Sana voidaan palauttaa ural kantakieleenkin, jos
se (muodossa *tuxl{i) katsotaan s. v. sulka main.
sanojen kantasanaksi; tälle ural alkumuodolle on
esitetty ieur lainalähdettä (*dhuH-li ’puhaltava,
tomuava’; sitä edustaa esim. sanan tuulas baltt
lainaoriginaali, jonka alkuperäinen
merk.
on
’usva’, ja se kuuluu juuren *dhew-H- ’pyöriä,
pöllytä (tomu, savu, höyry); tuulla’ yhteyteen).
Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk szél ’tuuli’), Strahlenberg
1730 NOstT liite (+ votj), Fischer 1747 VocSib 58 (+ syrj),
Porthan 1788 OS 1 41a (+ vi), Sjögren 1828 GS 1 307 (sm ~
votj syrj), Gottlund 1832 Otawa 71 (+ ostj), Rask 1834 SA 180
(~ turk), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+ va), Ahlqvist Suomi
1856 246 (~ tVsuv), VW 1 1874 142 (+ li), Wichmann 1923
TscherT 105 (+ tVser), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 171 (~ tVser
votj syrj), Räsänen 1955 StO 18:3 30 (sm tVser ~ turk mong),
SKES 1975 1438–39 (+ ka ly ve), Janhunen 1981 SUSA 77:9
23 (ural *tuxl{i mahd. sm-perm sanan *tul-ka ’sulka’ kantasana),
Koivulehto Vir 1986 171–72 (ural < ieur), Häkkinen 1987 ES
340, UEW 1988 800 (ostj < syrj), Sammallahti 1988 UrLang
554, Koivulehto 1988 Laryngale 286 (< ieur).

tuuma1 (As 1731; et. itämurt. ja ymp.) ’ajatus, aikomus / Gedanke, Absicht’, johd. (yksi)tuumainen, tuumata (Jusl 1745), tuumia, tuumailla ~ ink t5uma ’ajatus’, t5umata ’miettiä, ajatella’ | ka tuuma ’ajatus,
miete; aikomus; mieli, mielipide’, tuumata, tuumaija
(prs. tuumaittVsou) ’tuumia, ajatella, miettiä’ | ly d5um
’ajatus, tuuma’, d5umaitta ’ajatella, miettiä, arvella’ |
ve dum ’tuuma, neuvonpito’, dumaida ’ajatella, tuumata’ | va d5umata ’ajatella, harkita’
< ven dúma ’ajatus, miete, tuuma’, dúmatƒ
’ajatella, miettiä, tuumia; luulla, arvella; aikoa’.

320 (taiton koevedos)
Sjögren 1828 GS 1 158 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr 123
(sm tuumata ~ va < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 82 (+ ve; <
ven), Mikkola 1894 SUST 8 112 (+ ka; < ven), Kujola 1944
LyS 40 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 176–77, Nirvi 1971 InkS
613 (ink < ven), Plöger 1973 RL 213, SKES 1975 1439–40.

tuuma2 (As 1766; yl.) ’pituusmitta (n. 25 mm), 1/12
jalkaa / Längenmaß: Zoll’ (sm > ka tuuma, lpN duma, d5uma (In) ’tuuma’)
< vur nr tum, mr Sum ’tuuma’, samaa alkuperää
kuin nr tumme, mr Sumi (kas kys d5ume, ns Daumen,
engl thumb) ’peukalo’ ja johtuu ’paksua, turvonnutta’ merkitsevästä ieur sanasta, josta ilm. myös sm
tuumen, ks. tätä.
Renvall 1826 SSK 2 257 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 155
(sm < germ), Ahlqvist 1871 KO 174 (< ruots), Setälä 1912–13
FUF 13 463 (sm < mn ruots), SKES 1975 1440 (sm < ruots; ly
ve va < ven; sm > lpN In Ko).

tuumen (JuslP, Gan 1787; KPohjanm ja ymp.) ’lehmän udar, maitopussi (nänneineen) / Kuheuter’, rinn.
tuumi (tav. mon. tuumet; Peräp Länsip, paik. PPohjanm), tummeli (Kal) id., tuumettua (paik. Pohjanm
Peräp Länsip), tuumittua (paik. Peräp ja ymp.), tuumottua (paik. EPohjanm) ’kovettua, turvota maidosta
(utaret); ajettua’ ~ (sm >) kaP tuumi ’(lehmän t. lampaan) udar’ | vi tuum (g. -e) ’paksu lihas reidessä t.
sääressä’
< ieur *t5u-men- t. (vk)germ *S5u-men- ’paisuma,
turvotus’, vrt. germ *S5um5on ’peukalo’ (ns Daumen,
nr tumme, mr Sumi id.), lat tumere ’olla turvoksissa’,
tumor ’pullistuma; kasvain’, m-int túmra- ’vahva,
paksu’.
Joki 1973 SUST 151 332 (sm ?? < ieur), SKES 1975 1440 (sm
> ka; mahd. < ieur t. germ; vrt. toisaalta tuma), Hahmo 1994
Grundlexem 113–15 (? + vi tuum; < germ *S5uman- / *Suman), Koivulehto Vir 1996 325 (< ieur t. (vk)germ).

tuuninki ks. tuuvinki.
tuupata (Gan 1787; etup. LSm) ’työntää, tönäistä /
stoßen, schubsen’, tuuppia (Forseen 1738) ’töniä’ ~
ka tuupata ’tukkia; tupsauttaa, töyssäyttää;
tupata, tunkea’ | va (Tsv) t5uppia ’tuuppia, töniä’ | vi
tuupida ’sulloa, ahtaa; hakata, mukiloida; päntätä’
(sm > nr murt. Sm tupas ’töniä, tapella’).
Kuulunee ainakin ositt. v:n tupata yhteyteen (ks.
tätä). Sen sijaan sm tuupata (Gan) ja tuupahtaa ’kaatua’ varmaankin < nr stupa ’kaatua, horjahtaa’; sm
tuupertua ’kaatua, pökertyä’ mahd. kontam. tuupahtaa + tupertua (ks. tätä).

Wessman 1930–32 SO 2 469 (tuupata > nr murt. tupas), SKES
1975 1441 (sm ~ ka va vi; vrt. tupata; tuupahtaa ’kaatua’
deskr.).

tuura (Jusl 1745; yl.) ’(puuvartinen) teräase,
jolla avantoa tehdään / Meißel zum Hacken von Eislöchern’, tuurata (paik. murt.) ’rikkoa jäätä tuuralla’
~ ink t5ura ’jäätuura’ | va (Must) d5ura ’porkka, tarvoin’ | vi tuur (g. -a) ’jäätuura; kanki’
< baltt, vrt. liett durà ’rautakanki; tuura’, latv
d5ure ’nyrkki; tuura; kanki; taltta’ (liett dùrti, latv
durt ’pistää’).
Ganander 1787 NFL 3 201 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 211,
Thomsen 1890 BFB 168–69 (+ va; < baltt), Nieminen 1933
FUF 22 15 (sm va vi < baltt), Kalima 1936 BL 172–73 (sm vi,
luult. myös va < baltt), SKES 1975 1441, Suhonen Vir 1980
202 (+ ink; < baltt).

tuuri1 (laajalti murt., ei Verml Ink) ’onni; vuoro /
Glück, Dusel; Reihe, Reihenfolge, Schicht’, murt.
myös ’mieliala, (hyvä t. huono) tuuli’ (ehkä tuuli sanan vaikutusta), tuurata ’onnistaa; vuorotella, tehdä
työvuoro’ (sm > ka tuuri ’tuuri, kausi; mieliala;
tapa’)
< nr tur ’matka, meno(matka); vuoro; onnellinen
sattuma’, tura ’vuorotella’ << ransk tour
’kierros, käännös, kiertäminen, kierto; kiertomatka,
retki; vuoro’ v:stä tourner mm. ’kiertää, vääntää;
hioa, sorvata’; ks. myös turisti.
Hellquist 1939 SEO 1246 (ruots sanasta), Renkonen 1954
Avainsanoja 91, SKES 1975 1442 (< ruots < ransk), Grönholm
1988 RLT 176.

tuuri2 (KaakkSm) ’kiinteä- t. monitappinen, aik. oksaisesta puusta tehty heinäseiväs / Heureiter mit
festen od. vielen Querhölzern (früher ein astreiches
Bäumchen)’, tuurikas (KaakkSm), tuurikka (paik.
kaakkmurt.) id., tuurittaa ’laittaa heinää seipäille’.
Ehkä deskr.-lähtöistä sanuetta, vrt. kuitenkin tuurikka. Tähän ei erilaisen murrelevikkinsä takia
kuulune seuraava deskr. sanue: tuurikka (paik. PKarj
ESavo) ’pörröpää’, tuurottaa (paik. PSavo Kain)
’pörröttää’, tuurupää (Gan 1783) ’pörröpää’ ~ ka
tuura-, tuurupeä ’pörröpää’, tuuralleh ’pörrössä,
hajallaan (tukka)’, tuurottoa ’olla pörrössä’ (vrt.
turri).
SKES 1975 1443 (s. v. tuuru; sm ~ ka; deskr. sanoja).

tuurikka (Eurén 1860; LaatKarj) ’luomapuut /
Schärrahmen’ ~ ka tuurikka ’id.; suuri lankarulla’ |
ve turik ’loimikehikko’
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< ven murt. tjúrik ’pyöritettävä puulieriö, jolle
lanka kelataan’ (arveltu lainaksi < syrj tƒurik, tƒur{ik
id. v:stä tƒurn{i ’pyöriä’; ostjE tƒurik ’seinään
kiinnitettävä lanka- t. loimikehikko’ < syrj t. ven).
SKES 1975 1442 (sm ka ve < ven ? < syrj; ostj < syrj t. ven).

tuurna (Lönnr 1880; eri tahoilla länsi- ja savmurt.)
’metallityössä
käytettävä
teräspuikko,
jolla
avarretaan ja tehdään reikiä, kara, merasin / Ahle,
Dorn’
< nr dorn ’id.; piikki’ (< ns Dorn ’piikki; kara,
tappi, merasin’).
SKES 1975 1442 (sm < nr).

tuusan (Lönnr 1880; laajalti murt.) voima- ja
vahvistussana / Kraftausdruck bzw. verstärkende
Partikel: tuusan nuuskaksi ’mäsäksi, rikki’, tuusan
jeeveli (paik. PPohjanm) ’pahus, piru (vieköön)’,
tuusan tulimmainen (Lönnr) id.
< nr tusen (mr t5usan(d)) ’1000’ vastaavissa yhteyksissä: i tusen bitar ’mäsäksi, rikki’ (»tuhanneksi
sirpaleeksi»), tusen jävlar »tuhat paholaista»; sanan
nuuska valintaan sm ilmauksessa tuusan nuuskaksi
on voinut vaikuttaa yhd. nuuskatuusa ’nuuskarasia’
(ks. toosa).
Genetz 1890 Partikk 92 (sm < ruots), SKES 1975 1443.

tuutata (uud.) ’soittaa torvea t. äänimerkkiä / tuten,
hupen’, tyytätä, tyytyttää (Jusl 1745) id.
ainakin ositt. < nr tuta ’toitottaa (torvea), tuutata’
(saks tuten id.); etuvok. varianttia tyytätä on
verrattu myös onomat. sanoihin tyytty (Jusl; paik.
LounSm) ’paimentorvi’ ~ ka tyytty, tytty id., tyytytteä ’soittaa paimentorvella’.
SKES 1975 1468, 1469 (s. v. tyytty ja tyytätä vrt. ka; sm tuutata
< nr tuta).

tuutinki (paik. hämmurt. ja ymp.) ’ryyppy; toti /
Schluck Schnaps; Grog’, tuutingissa ’juovuksissa’
< nr tuting, joka on engl sanan toddy ’toti’ leik.
väännös (ks. toti).
Hellquist 1939 SEO 1249 (ruots sanasta), Hakulinen 1968
SKRK3 299 (sm < ruots < engl), SKES 1975 1443–44, Pulkkinen 1984 LokSp 178.

tuutti (Jusl 1745) ’suppilo, tötterö (Kaakk- ja KSm
Uus EPohjanm ja ymp.); tuohilevystä tehty sangallinen (suppilomainen) marja-astia (KaakkSm Ink,
paik. E- ja KSm sekä Kain); savupiippu (KaakkHäme ja ymp.) / Trichter, Tüte; (trichterförmiges) Bir-

kenrindengefäß mit Henkel zum Beerensammeln;
Schornstein’ ~ ka tuutti ’tuohilevystä tehty sangallinen (marja)kori’ (< sm)
< nr tut ’tötterö; (astian) nokka, piippu’ (nn tut
id., nt tud ’(astian) nokka, suukappale’); sanan
tiettyihin käyttötapoihin (esim. (jäätelö)tuutti) on
voinut vaikuttaa toinenkin ruots sana strut ’tötterö’
(glasstrut).
SKES 1975 1444 (sm < nr).

tuutu (Jusl 1745; laajalti murt.) ’kehto / Wiege’,
yhd. tuutulaulu; tuutua (rinn. tutua) ’nukkua (lapsi)’,
tuutia, tuudittaa (Jusl) ’nukuttaa (lasta)’, tuuti
interj. (Kanteletar), tuutilainen (kehtolaulussa 1723
»tuutilainen, tuutilainen, lewäele, lapsucainen») ~
ink tutu ’kehto’ | ka tuuti, tuutu id., tuutie ’tuudittaa,
keinuttaa’ | va (Tsv) tutu ’uni’, tutu- ’nukkua’ | vi
tudu ’uni’, tududa ’nukkua’.
Hoivakielen sanoja. Ks. myös tutti1.
SKES 1975 1444 (sm ~ ka va vi; deskr.).

tuuva (Lönnr 1880; CullKiria 1670 turturduwain
’turturikyyhkyjen’; laajalti et. Loun- ja KaakkSm
Häme) ’(kesy) kyyhkynen / (Haus)taube’, rinn.
tuuvi (paik. itämurt. Pohjanm) id. ~ ink t5uvi
’kyyhkynen’ (? < sm)
< nr duva ’kyyhkynen’ (? < kas duve id., vrt. mys
t5uba, kys t5ube, ns Taube ’kyyhkynen’).
Fischer 1747 VocSib 134 (sm ~ saks), Hellquist 1939 SEO 164
(ruots sanasta), SKES 1975 1444–45 (sm < nr).

tuuvinki ’perunamuhennos, peruna- t. lanttulaatikko
(Savo, laajalti Häme, paik. Karj); liha-perunakeitto
(paik. PSm) / Kartoffelmus, Kartoffel-, Kohlrübenauflauf; Suppe mit Fleisch und Kartoffeln’,
tuuninki (paik. Häme ja ymp.) ’muhennos, laatikkoruoka’
< nr stuvning ’muhennos’ v:stä stuva
’muhentaa’.
Wessman Vir 1909 37 (sm < ruots), SKES 1975 1441 (s. v. tuuninki; sm < nr).

tyhjä (Agr; yl.) ’leer’, murt. myös ’mitätön, arvoton,
turha; olento, haamu (paik. I- ja PSm); vain (paik.
Länsip)’, rinn. tyihä (Satak Länsip), tyhjeä (Verml),
tyheä (Gan 1787) ’tyhjä, turha’, sijam. tyhjillään,
tyhjää(n) ’turhaan’, johd. tyhjentää, tyhjätä
(EPohjanm ja ymp.) ’tyhjentää’, tyhjetä, tyhjyys,
tyhjiö (uud.) ~ ink tühjä ’tyhjä; ontto; turha;
varaton’, tühjetä, tühjentüja | ka tyhjä ’tyhjä; autio;
turha, mitätön; köyhä; heikko’, tyhjetä ’tyhjentyä,
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autioitua; köyhtyä; heiketä’, tyhjenteä ’tyhjentää’ | ly
tühd' ’tyhjä, turha, tarpeeton, mitätön; valhe’,
tühd'eta (prs. tühd'endan) ’tyhjentää’, tühd'etä
’tyhjetä’ | ve tƒüh7g ’tyhjä, autio; turha; huono; heikko’ | va tühjä ’tyhjä, autio; turha, joutava’, tühjettüja
’tyhjentää’ | vi tühi (g. tühja) ’tyhjä, autio; turha, tarpeeton; paholainen, piru’, tühjeneda ’tyhjetä’, tühjus
’tyhjyys; tyhjiö’ | li tij®a, (Sal) tüa ’tyhjä, ontto; turha,
arvoton’
< baltt, vrt. liett tùVsVcias ’tyhjä; köyhä; turha’, tùVstinti ’tyhjentää’, latv tukVss ’tyhjä; turha, hyödytön;
joutilas; köyhä’. — LpN duVs |Vse (E R Lu In Ko) ’ei
mitään; mitätön (Lu N); hyödytön (R), tyhjä, turha
(In Ko)’ < ims.
Ganander 1787 NFL 3 202a (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 257
(+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 80 (+ li; ims-lp < baltt),
Thomsen 1890 BFB 233 (+ ka; ims < baltt; lp < sm), Setälä
1890–91 ÄH 302 (samoin), Kalima 1936 BL 173, Turunen
1946 SUST 89 245 (+ ly), SKES 1975 1445–46, Häkkinen
1987 ES 340.

tyhkä ks. tykky.
tyhmä (Agr; yl. et. länsimurt.) ’dumm’, johd. tyhmyri, tyhmeliini, tyhmyys, tyhmetä ~ ka tyhmä ’ruma;
rivo; paha, huono; vaikea; hölmö, tyhmä; taitamaton,
kelvoton; yksinkertainen, raaka (työ)’ | ly tühmäk
’kömpelö’ | vi murt. (Wied) tühm ’huono(näköinen, kasvuinen), heikko; hidas; samea, himmeä’.
Sanan tuhma (ks. tätä) etuvok. variantti. — Sm >
lpN dii |hme, dui |hme ’hidasjärkinen, tyhmä’; ven
murt. (Au) tjumják ’kömpelö’ ilm. < ly.
Qvigstad 1881 Beiträge 61 (lp dihme ~ sm tyhmä), Wiklund
1896 SUST 10 299 (sm ~ lp duihme, dihme), Neuhaus 1908
Sprachlehre 131 (~ ruots dosme ’tyhmyri’), Karsten 1915 GFL
150 (sm tuhma < germ *dusma, tähän myös tyhmä), E. Itkonen
1937 FUF 24 276 (lp dui |hme ~ dii |hme < sm tuhma ~ tyhmä),
Kettunen 1940 SmMurt 3 258–59 (+ vi), SKES 1975 1446 (+
ka (? < sm) ly), Hofstra 1985 OsFiGerm 340 (tuhma, tyhmä ??
< germ).

tykki1

(Schr 1637 Stycki; yleisk.) ’raskas tuliase, kanuuna / Geschütz, Kanone’, yhd. tykkimies, tykinkuula, kenttätykki, myyntitykki, johd. tykistö, tykittää
~ ink va (Tsv) tükki ’tykki’ (luult. < sm)
< vur stycke ’kappale, pala; kanuuna’ (merk.
’kanuuna’ saks sanan stück id. mukaan, joka puolestaan on käännöslaina < ransk pièce ’kappale; tykki’,
alk. pièce d’artillerie »tykistönkappale» (ruots myös
artilleripjäs ’tykki’)).

Renvall 1826 SSK 2 258 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 243
(sm < vur, merk:ssä saks vaikutusta), Hakulinen Vir 1968 242
(merk:n kehityksestä), SKES 1975 1447.

tykki2 (Gan 1787 stykki; etup. länsimurt.) ’pitsikoriste naisen päähineen reunassa; (paik. murt. myös)
pitsikoristeinen naisen päähine / Spitzenbesatz der
Frauenhaube; spitzenbesetzte Frauenhaube’, yhd.
tykkimyssy (etup. hämmurt. EPohjanm ja ymp.) ’pitsikoristeinen naisen päähine’
< nr murt. (Sm) stycke ’hatun reunan koriste’,
oik. ’kappale’ (alk. pannstycke ’otsakappale’).
Wessman Vir 1909 37 (tykkimyssy < nr murt. Sm), Sirelius
1916 SUSA 31 70 (päähineen nimitys pitsin mukaan, joka <
ruots stycke), Karsten 1944 FmS 10 563, SKES 1975 1447.

tykky ’paksu, vankka, tukeva, tiivis (Gan 1787; EPohjanm ja ymp.); puun latvukseen ja oksille
kasaantuva raskas lumikerrostuma (Kain ja ymp.)
/ dick, massiv, stämmig, dicht; große auf einem
Baum lastende Schneemenge’, tykkä ’tykkylumi
(Gan; KSm ja ymp.); iso kappale (vanh. sanak.)’,
yhd. tykky-, tykkälumi, lumitykky; tähän myös tykkä
(Gan) ’pelkkä, paljas; rasvaton liha’, tykky(liha)
(paik. EPohjanm) ’rasvaton liha’, johd. tykevä
(paik. VarsSm savmurt.) ’paksu, tukeva’ (osin ilm.
kontam., vrt. tukeva s. v. tuki) ~ ka tykky
’lumikasauma; paksu, rasvainen’
< sk, vrt. mn *Sykkr ’paksu, lihaksikas; tiheä, läpitunkematon (metsä)’ (ns dick, engl thick, nr tjock
’paksu’). — Tähän kuuluu ainakin osin myös tyhkä
(KaakkSm Ink) ’pelkkä, paljas; paksu; rasvaton liha;
rasvainen, ruokaisa’, yhd. tyhkäliha; tyhkeä (KSm,
paik. KaakkSm) ’tiivis, painava, tukeva; rasvaton ja
luuton (liha); rasvainen, ruokaisa; väkevä (olut)’ ~
ink tühkä liha ’raavasliha, läskitön liha’.
Kalima 1915 OLR 229 (sm (ims) > ven murt. tjúka ’tykkylumi’), SKES 1975 1446 (tyhkä), 1447 (tykky vrt. vi tükk ’kimpale’, deskr. sanoja), *Koivulehto 1996 Hiidenkivi 6 36 (< germ).

tykkänään (Gan 1787; hämmurt. EKPohjanm, laajalti itämurt.) ’kokonaan, täysin / ganz, völlig
(Adv.)’, rinn. murt. tykkenään, tykkönään, tykkynään
(~ -nänsä) id., tykältään (paik. Häme KSm ja ymp.)
id. ~ ink tükkünüja ’kokonaan’ (? < sm, vrt. myös
tükkü ’kappale, palanen’).
Liittyy osin selvästi s. v. tykky main. sanoihin,
joista tykkä ’iso kappale’ tosin esiintyy vain sanakirjoissa; jos tämä sana on faktinen, siihen lienee
vaikuttanut nr sana stycke ’kappale’. Käytöltään
tykkänään muistuttaa s. v. tyynni main. sanoja, jotka
myös ovat voineet vaikuttaa sen syntyyn.
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Kettunen 1938 LivW 421 (sm ~ vi tüküs ’kokonaan’, li tikk‰ıVz
’kaikki’), SKES 1975 1447–48 (~ tykky; vi li sanat eri alkuperää), Koivulehto 1996 Hiidenkivi 6 36 (vrt. myös nr stycke).

tykyttää (Hemm 1605; yl.) ’sykkiä; jomottaa / pochen, klopfen; schmerzen’, tykkiä, tykkää (WK 1701)
id., tykytys ~ ink tükküja ’sykkiä’ | ka tykytteä ’sykkiä,
tykyttää’, tykkeä id. | ly tƒüküttädä, tƒükettädä,
tƒükkädä ’sykkiä’ | ve tƒukta (prs. tƒukkab) ’sykkiä;
lepattaa (liekki)’ | va (Tsv) tükkiä ’sykkiä’ | vi
murt. tükkä- ’jomottaa, tuikkia (kipu)’ (va ja vi
mahd. < sm).
Deskr. sanoja; samantapaisia ovat myös mdE tiknems ’koputtaa, jyskyttää; sykkiä’, tVserL tqkem, I tükem ’työntää, tyrkätä’, I tükalam ’koskettaa’. Vrt.
sykkiä.
VW 1 1874 109 (tokkia, toukata jne., myös tykkiä ~ md tVser
ym.), Setälä 1906–08 FUF 6 69 (~ md syrj), Wichmann 1923
TscherT 102 (sm ? ~ tVser), SKES 1975 1447 (+ ka ly ve; va vi
< sm; vrt. myös md tVser sekä tökkiä).

tykätä (Lönnr 1880; yl.) ’pitää jstak; olla jtak mieltä
/ jmdn. od. etw. mögen; finden, meinen’ (sm > lpIn
tykkä∞d (Ko) ’pitää jstak; mieltyä, rakastua (Ko)’)
< nr vur tycka ’ajatella, olla jtak mieltä’ (mr Sykkia, mn Sykkja, goot Sugkjan, ags “yncan, engl think
id.), tycka om ’pitää (jstak)’.
Ganander 1787 NFL 3 204 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1255 (ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10 563, KKSK 1958
612 (lpKo < sk t. sm), SKES 1975 1448 (sm < ruots), LpIn 3
1989 339–40 (lpIn < sm).

tykö (Agr mm. tyge, tyghe, tyghönne, Westh tyghiä;
länsimurt.) ’luokse / (räumliches Verhältniswort:)
zu’, murt. rinn. työ, tyjö, tyve, tyhe, ty(v)ökke, tyhö,
tyijö jne., tykönä (Agr tykön(e), tyken(e)) ’luona’,
tyköä ’luota’, yhd. tyköistuva, tykötarpeet.
Sanan tyvi taiv.-muotoja; poikkeuksellinen
äännekehitys (lat.) *tüve-k > *tüge-k (josta > *tügö
> tykö) johtunee labiaalivokaalin naapuruudesta, ja
osansa on varmaankin myös merkitykseltään ja käytöltään läheisten adverbiparadigmojen (taa: takaa:
takana) mallilla. — Samanlaisia partikkeleita
samasta vartalosta ovat myös va tüv5e ’luokse’ | mdM
tƒej/s, tƒejsa, tƒejsta ’luo, luona, luota’ | tVser tüngö ’luo’
| votj syrj di7ne, di7n{in, di7n{i/s ’luo, luona, luota’ | unk
t2olem ’minulta, minun luotani’ (erosijan -l- +
poss.suff., myös muissa persoonissa), -t2ol (~ -tól)
abl. pääte.
Lindström Suomi 1852 98 (~ tVser teng ’luo’), Hunfalvy 1864
Reg 278 (tykö ~ tyvi), Budenz 1867 NyK 6 416 (sm ~ unk t2ol
’luota’ jne.), Wiedemann 1871 MP 7:17:2 103 (sm ~ kreev),

VW 1 1874 113 (sm ~ ? tVser unk, ~ tyvi), Ojansuu Vir 1908
55–56 (sm ~ va; tyvi sanan sijamuotoja; -k- näkö: näön -tyyppisten paradigmojen analogiaa, osin myös taa: takana -tyypin
vaikutusta), FUV 1955 120 (s. v. tyvi), *Tuomi 1973 SUST 150
421–32 (taa: takana -tyypin vaikutusta), *T. Itkonen Vir 1974
25–32 (labiaaliympäristön aiheuttama tyyppisiirtymä, osin
myös taa: takana -tyypin vaikutusta), SKES 1975 1448. Lisää
kirjallisuutta s. v. tyvi.

tylkeä (Agr; osin lounmurt.) ’vastenmielinen,
epämiellyttävä, kolkko / widerlich, unangenehm,
abstoßend’, tylkätä (paik. PHäme) ’tympäistä,
ällöttää, etoa’, tylkkiä (Jusl 1745 ym. sanak.) ’id.;
vastustella, vikuroida (hevonen)’, tylkivä (paik.
KSm) ’hangoitteleva (hevonen)’, tylkyvä (Verml)
’id.; tylsä; kova (maa)’ ~ ka tylkie ’inhottava,
vastenmielinen, etova, tympeä’, tylätä, tyletä
’tympäistä, iljettää’, tylkävytteä ’inhottaa, iljettää’ |
vi tülgas (g. tülka) ’inhottava, tympeä, vastenmielinen’, tülgastada ’inhottaa, tympäistä’ | li t‰ılkaz
(mon. t‰ılkqd) ’inhottava, tympeä, vastenmielinen’
(lpN dol |kât (In Ko) ’kyllästyä, tympääntyä (ruokaan)’ < ims).
Samaa sanuetta kuin tyly, ks. tätä. Vrt. myös tympeä.
Ganander 1787 NFL 3 204a (sm tylkiä, tylkkiä ~ vi), Qvigstad
1881 Beiträge 62 (sm ~ lp), Ojansuu 1908 EKirj 3 314 (sm ~
vi), Kettunen 1938 LivW 423 (+ li), Hakulinen 1942 Suomi
101 37, T. Itkonen HAik 1972 105 (kuuluu Lounais-Suomen
virolaisuuksiin), SKES 1975 1448–49 (+ ka; lp < ims).

tyllerö (Kal; melko yl.) ’pieni pullea lapsi /
Pummelchen’, et. yhd. tytöntyllerö, rinn. tyllykkä,
tylleröinen, tyllyräinen (paik. LounSm) id. ~ ka
tyllykki ’lyhyt ja lihava’.
Deskr. sana, joka on yleistynyt em. yhdyssanassa
alkusoinnun vaikutuksesta. Voi ositt. olla myös samaa sk alkuperää kuin tylly (LönnrLis 1886) ’tuohinen verkon koho (Peräp Länsip); käärö, (vaate)mytty
(Peräp Länsip, paik. PSavo)’ < nr murt. tylla id. (vrt.
tollo). Vrt. myös tallero.
Hakulinen 1941 SKRK 1 153 (tyllerö ♦ tylly ’verkon koho’),
Nesheim 1947 StSept 3 137 (lpN murt. tüllü < sm < ruots näver-tylla ’tuohikoho’), SKES 1975 1449 (tylly < nr murt., tyllerö ehkä ositt. deskr.).

tylli1
(Lönnr
1880;
murt.
harv.)
’eräs
kahlaajalintu, Charadrius hiaticula / Sandregenpfeifer’, yhd. tyllikurmitsa (Lönnr) id., rantatylli
(paik. KPohjanm, Kymi) ’tylli; rantasipi’, pikkutylli
’Charadrius dubius’ ~ ink tüllü ’jk lintu’ | vi tüll (g. i) ’tylli’ (sm > lpN murt. tüllük ’tylli’).
Linnun ääntelyä matkiva onomat. nimitys.
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Suolahti Vir 1906 140 (onomat.), Lagercrantz 1939 LpWsch
957 (lpN murt. < sm), SKES 1975 1449 (vrt. vi).

tylli2 (Lönnr 1880; paik. loun- ja hämmurt.)
’eräs (jäykähkö) harsokangas / Tüll’
< nr tyll id. < ns Tüll < ransk tulle id. Ranskan
Tulle-nimisen kaupungin mukaan.
TS 9 1917 2116 (< ransk tulle), Renkonen 1954 Avainsanoja
222 (Tullen kaupungin mukaan), SKES 1975 1449 (sm < ruots
< ransk).

tylppä (1743 tylpä ’tyhmä’; paik. murt.) ’pyöreäkärkinen, ei terävä; tylsä / stumpf, nicht spitz’ ~ ink
tülppä ’tylppä’ | ka tylppä ’tylsä; kykenemätön’,
tylpäkkä, -ö ’tylppä; tylsä; vaivalloinen, huono,
työläs; kykenemätön’ | ve tülpäk (mon. -od) ’tylppä,
tylsä’ | va tülppä ’tylsä (teräase)’ | vi tülp (g. tülba)
’tylsä’, tülpida ’tylsistyä; kyllästyä, tympääntyä’ | li
tilp, L tülp ’tylppä(kärkinen)’ (sm > lpN dulpâs, Lu
tulcpak ’tylppä’).
Samaa alkuperää on ilm. myös tylmä (LönnrLis
1886; kaakkmurt.) ’tylsä (teräase)’, tylmeä (Juva)
’tyly, ynseä’ (kontam. ?), jota on verrattu lpN
sanaan dol |bme ’haluton, vastahakoinen (ruoan
suhteen); hidas’. Yhtymäkohtia tuntuu olevan lisäksi
sanoihin tyly, tylkeä, tympeä sekä ennen kaikkea
tylsä, ks. näitä.
Ahlqvist 1856 WotGr 157 (sm tylsä ~ va tülppä, vi tümp), VW
1 1874 140 (sm ~ vi li tülp), Qvigstad 1881 Beiträge 63 (sm ~
lp), Wichmann 1911–12 FUF 11 281 (lp < sm), SKES 1975
1449–50 (+ ka ve; lp < sm; tylmä ? ~ lp; vrt. tylkeä, tylsä).

tylsä (Agr; laajalti murt.) ’stumpf, nicht scharf;
stumpfsinnig’, rinn. tyltsä (kaakkmurt. PKarj), tylttä
(osin EKarj), tynsä (LUus ja ymp.) ’tylsä’, johd. tylsistyä, tylstyä, tylsyä; tylsimys, tylsyys, yhd. tylsämielinen ~ ink tültsä ’tylsä, huonosti leikkaava; huono kulkemaan (hevonen)’, tültsedä ’tylsistyä’ | ka
tylttVsä, -i ’tylsä; laiska, saamaton; taitamaton, hidas’,
tyltVsetä ’tylsyä’, tylttVsyö ’id.; kyllästyä’ | ly tültVs(e
’tylsä’ | ve tƒüuts, tƒüDlts ’tylsä; tylsämielinen’,
tƒüutstuda ’tylstyä’ | vi (Wied) tülts, tilts ’tylsä,
tylppä; heikko (aisti); avuton, tyhmä’ (sm
murremuotoon tynsä vrt. lisäksi vi tönts ’tylsä’,
murt. tünts ’heikko, hämärä (näkö)’) | li t5(el(d)za
’tylsä (teräase); härskiintynyt’ (sm > lpN dil |se (R
Lu) ’tylsä (teräase); haluton, nirso; heikko (R Lu)’;
sm ka > lpIn tulcce (Ko Kld) ’tylsä; tyhmä; penseä;
huono syömään’).
Alk. ehkä sanan tyly yhteyteen kuuluvia johd:ia,
kuten myös s. v. tylkeä ja tylppä main. sanat.

Lönnrot 1854 Enare 256 (sm ~ lpIn), Ahlqvist 1859 Anteckn
109 (+ ve), Wiedemann 1859 MélR 3 691 (+ li), VW 1 1874
140 (+ vi), Budenz 1879 BB 4 241 (lp dilse < sm), Budenz
1884 NyK 18 308 (+ ka), Kettunen 1913 SUST 33 152 (vrt. vi
murt. tönts), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 82 (sm ~ lpIn; lpN
< sm), Äimä 1919 SUST 45 275 (sm > lpIn Ko Kld), Mägiste
1925 Rosona 17 (+ ink), Toivonen 1928 FUF 19 207–08 (+ ly;
sm ~ lpIn; lpN < sm), SKES 1975 1450 (lp dil |se, tulcce <
ims).

tyltty (Lönnr 1880; laajalti länsimurt., paik.
Karj) ’tukipuu, pönkkä / Stütze, Stützholz’
< nr stylta ’puujalka; (murt. ja vanh.) tukipuu’.
SKES 1975 1450 (sm < ruots).

tyly (Agr; melko yl., ei Verml) ’epäystävällinen, töykeä, ynseä / unfreundlich, unwirsch, schroff, barsch’,
murt. myös ’vaikea; vastenmielinen, tympäisevä
(melko laajalti savmurt. ja ymp.); tylsä, teroittamaton (PKarj PSavo ja ymp.); kankea, jäykkä
(LounSm); suuri, vahva (EPohjanm Kymenl)’, tähän
ilm. myös Verml tyly ’(pukin) kiima’, alk. mahd.
’(kiimaisen pukin) vastenmielinen haju’ ? ~ vi tüli
’riita, kiista, tora; kiusa, vaiva’, tülikas ’vaivalloinen,
hankala’, tülitada ’häiritä, vaivata’.
Samaa alkuperää kuin tylkeä (ks. tätä; mahd. heikon asteen yleistymä), huom. myös tylpeä (Nurmo)
’vankkarakenteinen’ sekä ka tylpie ’tympäisevä, vastenmielinen’. Toisaalta myös s. v. tylsä ja tylppä
main. sanat osoittavat tiettyjä äänt. ja semanttisia
yhtymäkohtia. Vrt. lisäksi tympeä.
Mustonen 1893 Suomi 3:7:3 74 (sm ~ vi), Anderson 1893
Wandl 220 (tyly ~ tylkeä), SKES 1975 1450–51 (vrt. vi sekä
toisaalta tylsä, tylkeä, tylmä), Sivula 1989 Lintu 249–50 (tähän
myös tyly ’kiima’).

tymeä (Lönnr 1880; paik. ESavo) ’hämärä,
pimeä, tumma / dämmrig, dunkel, finster’ ~ ? ink
tümä ’uupunut; turta’ | ka tymäkkä ’tumma’ | viE
tüme ’tumma, himmeä, hämärä; synkkä, kolkko’.
S. v. tumma main. sanojen etuvok. variantteja.
SKES 1975 1451 (sm ~ ka vi).

tympeä (HAchrenius 1777; Pohjanm Kain
Verml, paik. muuallakin murt.) ’vastenmielinen,
etova; haluton, tyly / widerlich, ekelhaft; unwillig,
widerstrebend’, johd. tympäistä (yl.), tympiä;
tympääntyä ’kyllästyä perinpohjaisesti, alkaa tuntea
vastenmielisyyttä’, tymppiä, tympeillä (Hemm 1616)
’halveksia’ (huom. myös Agr tymsiä ’vieroksua,
inhota, halveksia’) ~ ka tympie ’tympäisevä,
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vastenmielinen; ruma’, tympevyö, tymmetä ’alkaa
voida pahoin, alkaa inhota; tympääntyä’.
Adjektiivilla tympeä on murteissa myös
merk:t ’tumma, hämärä (paik. Savo KSm)’ (vrt.
tymeä), ’jäykkä, tiivis, sakea (paik. EPohjanm
Satak)’ (vrt. tymä) ja ’tylsä, teroittamaton’ (vrt.
tylsä), muilta merkityksiltään se tuntuisi liittyvän
sanoihin tylkeä ja tyly. Kyseessä lienee useampien
erilähtöisten sanojen ryväs, jonka jäsenet ovat
vaikuttaneet toistensa merkityksiin.
Wichmann 1911–12 FUF 11 179, 248 (aiheettomia vertauksia
etäsukukieliin), SKES 1975 1451–52 (sm ~ ka; vrt. tummehtua).

tymä (1611) ’liima (JuslP, Gan 1787); sakea (kaakkmurt., osin VarsSm); sakea massa, puuro t. liemi
(paik. murt.) / Leim; dick (Flüssigkeit); etw.
Dickes: Masse, Brei od. Suppe’, murt. myös
’kankea, liikuntakyvytön (paik. hämmurt.); luja,
vankka (paik. Karj)’, johd. tymäkkä (kaakkmurt.,
paik. LounSm), tymäkäs (osin LounSm Häme)
’sakea, ruokaisa (keitto); vahva’, tymetä (: tymeää)
’seisauttaa, tyrehdyttää (verenvuoto; run.)’ ~ ink tümä ’turta, liikuntakyvytön’ | ka tymäkkä ’vahva,
sakea, täyteläinen’ | ve tƒümä ’veden päällä kelluva
limakerros’, tƒümäkäz ’limainen (vesi)’ | va (Tsv)
tümä ’tunnoton’, tümäk(ez ’pehmeähkö’, tümäü’pehmetä’ | vi tüma ’pehmeä, upottava, liejuinen’ | ?
li tJüma ’puutunut (jäsen), turta’
= lpN (Leem) dabme (E Pi Lu In Ko) ’liima’ |
tVserI lümö | votj syrj Dlem | ? vogE I L iDlqm, P 5eDlqm | ?
ostjI ejqm, E äjqm, P ajqm | ? unk enyv ’liima’ || samJr j‰ıDbe ’liima’ | Jn j‰ı | T jime | slk tVsim(q) | Km nqme |
Kb M nime id. — Vog ostj ja unk sanat kuuluvat yhteen ja palautuvat asuun *äd∂m• t. *id∂m•; tähän
yhteyteen ne kuuluvat siinä tapauksessa, että sanan
alussa on tapahtunut metateesi.
Ahrens 1843 GrEhstn 130 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 254
(+ lp), MUSz 1873–81 688 (+ tVser), VW 1 1874 152–53 (sm ~
vi lp), Anderson 1893 Wandl 57 (tVser ~ votj syrj), Halász 1894
NyK 24 466 (unk ~ sam), Setälä 1896 NyK 26 435 (sm vi ~ lp
tVser votj syrj, mahd. myös vog ostj (unk enyv epävarma)), Setälä 1897 Nyr 26 55 (sm ~ lp tVser votj syrj), Paasonen 1902–03
FUF 2 103–04 (sm ~ lp tVser votj syrj ~ vog ostj unk), Sotavalta
1912 STEP 1912:1 49 (sm ~ slk), Setälä 1912–14 FUFA 12 15
(+ samJr Jn), Setälä 1915 SUSA 30:5 86 (+ samT Km), Paasonen 1917 Beiträge 15–16 (sm ~ lp tVser votj syrj vog ostj unk
sam), Kettunen 1938 LivW 445 (? + li), FUV 1955 64 (sm ~ lp
tVser votj syrj sam), Mikola 1968 UAJb 40 38 (+ samKb M),
SKES 1975 1452 (+ ka ve va; ei vog ostj unk), FUV2 1977 81,
Janhunen 1981 SUSA 77:9 8, UEW 1988 66 (sm ~ lp tVser votj
syrj sam), 835 (vog ostj unk eri sanuetta), Sammallahti 1988
UrLang 537 (sm lp tVser votj syrj sam), Kazantsev 1990 LingU

26 183 (myös vog ostj, ei unk), Kulonen 1996 Suomi 181 60–61
(sm-perm-sam ja ugr sanueet yhdistettävissä).

tynkiä ’tukea’ ks. tynkä.
tynkä (Eurén 1860; laajalti murt.) ’(katkenneesta t.
kuluneesta esineestä jäänyt) tyviosa; pätkä / Stumpf,
Stummel’, tynki (laajalti savmurt. Pohjanm Peräp)
id. ~ ink tünkä, (harv.) tünki ’tynkä’ | ka tynkä, tynki
’tynkä, pätkä, tyviosa’ | va tünkä ’tynkä’ | vi tünk (g.
tünga) ’tynkä; pätkä’ | li tink, tünk ’tynkä,
pätkä, puun kanto’.
Johd. sanasta tyvi (ks. tätä) tai oikeammin sen
vksm muodosta *tüne- (kons.-vart. tün-). — Eri alkuperää voi olla sm tynki (Agr), tynkö (Flor 1678;
paik. LounSm) ’tukipuu, pönkkä’, tynkiä, tyngittää
(Jusl 1745) ’tukea, pönkittää’, jonka vastine
näyttäisi olevan lp câg |gât ’tukea, pönkittää; estää’
(vksm *Vcünki-).
Strahlmann 1816 Sprachlehre 243 (sm ~ unk tönk ’pölkky, kanto’), Budenz 1867 NyK 6 417 (+ li), MUSz 1873–81 232, 245
(samaa alkuperää kuin tyvi; sm ~ syrj din ’tyvi’, unk tönk), VW
1 1874 111 (samoin, myös tVser ostj), Beke 1919 Nyr 48 13 (sm
tynkä ei kuulu unk tönk sanan yhteyteen, koska tönk ♦ t2o
’tyvi’), Kettunen 1938 LivW 422 (+ vi), SKES 1975 1452–53
(+ ka va; deskr.), Sammallahti 1999 Poluilla 76 (sm tynkiä
(myös ims tynkä) ~ lp câg |gât).

tynnyri (Agr; yl.) ’Tonne, Faß’, rinn. tynnöri (Martti
n. 1580; et. EKPohjanm KSm Savo Karj Verml Kymenl), tynnäri (VarsSm itäosa, LUus ja ymp.),
(vanh.) tynneri, johd. tynnyrillinen, yhd. tynnyrinala
’vanha maa-alan pintamitta, n. 5000 m2’, olut-,
viinitynnyri ~ ka tynnyri ’tynnyri; tynnyrillinen; 6
nelikkoa (vetomitta); tynnyrinala’
< mmr tunna, tynna ’tynnyri’ (lainattu mon.muodosta tunnor, tynnor, esim. 2 tunnor ’2
tynnyriä’), nr mn isl tunna ’tynnyri’, kas tunne, ns
Tonne id. — Vi tünder ilm. myös < ruots ja lpN
murt. dudno (U Pi) ’tynnyri’ < sk; sen sijaan lpLu
tåtnår, tutnar, va tünnäri ’tynnyri’ mahd. < sm.
Fischer 1747 VocSib 110 (sm ~ saks), Renvall 1826 SSK 2 260
(sm < ruots), Ahrens 1843 GrEhstn 130 (sm vi < mr), Ahlqvist
1856 WotGr 157 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 127 (sm va vi <
ruots), Qvigstad 1881 Beiträge 63 (lp dudnar < sm, dudno <
sk), Cannelin Vir 1897 85 (sm < mr mon.-muodosta), Streng
1915 NRL 243 (samoin), SKES 1975 1453.

tyny (Gan 1787; vanh. sanak. ja run.) ’sika /
Schwein’, murt. vain Heinola »sian tyny» ’laiha sika’, rinn. (sanak. ja run.) tynys, tynimys ’sika’.
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Kansanomaisia toisintoja
Antonius;
Antoniuksen
kirkkotaiteessa on ollut sika.

pyhimyksennimestä
tunnusmerkkinä

Forsman [Koskimies] 1891 PakNimistö 202–03 (< Antonius),
Ruoppila 1947 Kotiel 2 51–53 (samoin), SKES 1975 1453–54.

typehtyä (Lönnr 1880; Peräp Länsip) ’tukehtua, läkähtyä; sammua, tukahtua (tuli) / ersticken (intr.;
auch Feuer)’, typpiä (Eurén 1860, Lönnr; ei murt.)
’tukkia, sulloa, ahtaa’, typpi (uud. JKrohn 1862)
’nitrogeeni, alkuaine, joka tukahduttaa palamisen
eikä itse pala’ (merk:stä ’tukahtua’ kuten saman
alkuaineen nimitykset nr kväve, vrt. kväva
’tukehduttaa’ ja ns Stickstoff, vrt. (er)sticken id.,
mallina myös happi, josta ks. s. v. hapan) ~ ka
typehtyö ’tukahtua, tyrehtyä; läkähtyä, sammua
(tuli); keskeytyä, raueta (hanke); muuttua nyreäksi’,
typpie, typitä ’tukkia, tilkitä’, type ’korkki, tulppa;
tuppo, tukko’, typpeytyö ’mennä umpeen; tyrehtyä’ |
ly tüppida ’tukkia; tunkea’ | ve tƒüpäta ’tilkitä,
tiivistää’, tƒüp ’tilke, tiiviste’
= lp dâp |pât ’tukkia; sulkea’. Takavok.
variantteja s. v. tupehtua ja tupata.
Lönnrot 1854 Enare 256 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 59
(samoin), Tunkelo 1946 VeKÄH 571 (+ ly ve), SKES 1975
1454–55 (typehtyä ~ ka; vrt. tupehtua, typpiä), 1455–56 (typpiä ~ ka ly ve lp), T. Itkonen 1980 CQuiIFU 5:3 235 (typpiä ~
ka ly ve lp).

Weske 1890 SFKO 168 (sm ~ ven tupoj ’tylppä’), SKES 1975
1454 (s. v. type; sm ~ ka ly; deskr.).

typäs ks. tupas.
typö (Eurén 1860; melko yl.), ’aivan / ganz, völlig
(Adv.)’ konneksioissa kuten typö tyhjä, typö tyyni,
rinn. typösen, typi (HAchrenius 1777 typi tyrmistynyt, JuslP typi tyhjä, Gan 1787 typi tyynni) ~ ink tüpöi tyhjä ’typötyhjä’ | ka typöi, typöne, typi, typinäine (tyhjä) id.
Alkusoinnun myötä syntynyt vahvennuspartikkeli, johon vrt. myös appo, apposen (auki), täpö
(täysi), ypö (yksin).
Genetz 1890 Partikk 87–88, SKES 1975 1456 (sm ~ ka).

tyranni (Agr; etup. kirjak.) ’yksinvaltias, hirmuvaltias / Tyrann’, murt. tyränni, tyränti (EPohjanm)
’suuri; innokas; reipas, rohkea’
< mmr vur tyrann ’tyranni, yksinvaltias, julmuri’
<< lat tyrannus ’yksinvaltias, hirmuvaltias’ < kr t/yrannos id.
Renvall 1810–11 Orth 62 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 244
(sm < mmr << kr), SKES 1975 1456, Koukkunen 1990 Atomi
601.

tyrehtyä ks. tyrä2 ja tyytyä.
tyriä ks. tyrä1.

typerä (1761; melko yl.) ’tyhmä, hölmö / dumm,
einfältig’, johd. typerys, typeryys, typertyä ’hämmentyä, häkeltyä; pökertyä’, typerrys, typerryttää ~
ka typerä ’hidas, laiska, taitamaton; hyödytön, huono’, typersyö ’huonota, heiketä; raueta, keskeytyä’.
Ehkä s. v. tupertua main. sanojen etuvok.
variantteja. Merk:een ovat voineet vaikuttaa äänt.
läheiset tyhmä ja tylsä.
Ahlqvist 1877 SKR 61 (typerä ~ pyterä), SKES 1975 1455
(sm ~ ka; deskr., vrt. tupera, type).

typpi ks. typehtyä.
typpy (Jusl 1745; PKarj, paik. Häme EPohjanm ja
ymp.) ’pätkä, tynkä / Stück von etw. Langem,
Stumpf’, typykkä ’pieni tyttö’, typistää ’lyhentää, leikata, katkaista’, typpyhäntä (Jusl), typihäntä (Gan
1787) ’töpöhäntä’ ~ ? ly tƒüppü: m5urointƒüppü ’muuraimen suppu, marjan raakile’ | ve tƒüpäk ’tylsä, tylppä’, tƒüpiVstuda ’tylstyä’.
Deskr. sanoja, vrt. töpö, suppu1. Merk:ssä mahd.
sanojen tyvi, tynkä (osin myös tylsä) vaikutusta.

tyrkätä (JuslLis; laajalti murt.) ’tönäistä, sysätä; tuikata, pistää nopeasti / stoßen, schubsen; schnell stechen bzw. stecken’, tyrkkiä, rinn. (paik. Häme ja
ymp.) turkata ’sysätä, tuikata, pistää’, turkkia ’tyrkkiä, survaista’; tähän ilm. myös tyrkyttää ’tarjota
itsepäisesti; kurottaa turpaansa (eläin; Jusl 1745)’ ~
ka tyrkytteä ’tykyttää (suoni esim. ajoksessa)’ | vi
murt. turgata (prs. turkan) ’survaista, pistää’.
Todennäk. deskr. sanoja, vrt. tykyttää, tökätä,
törkätä (sekä työntää) ja toisaalta survoa.
VW 1 1874 132 (sm turkkaan, tyrkkään ~ vi torkan), Anderson
1893 Wandl 177–78 (sm tyrkätä, tyrkyttää ~ vi türk ’ravi’, türka-, türgütä- ’ravata’ ym.), SKES 1975 1456–57 (s. v. tyrkyttää), 1457 (sm tyrkätä (? >) ka, turkata ~ vi, deskr.; tähän
mahd. myös tyrkyttää).

tyrmä (1842; paik. etup. itämurt.) ’vankila, putka /
Gefängnis, Verlies’ ~ ink türmä | ka tyrmä | ly ve
tƒürm | va (Tsv) türm(e) | vi türm id.
< ven tju\rmá ’vankila’ (todennäk. < turk, vrt.
keskiturk türmä id.; turk sana on johd. v:stä tür’panna (jhk)’).
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Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Lindström 1859 KeltGerm 189 (sm ~ ven saks), Ahlqvist 1871 KO 164 (sm < ven <
saks), Mikkola 1894 SUST 8 171 (+ ka vi; < ven (< kys)), Kujola 1944 LyS 457 (ly < ven), Räsänen 1946 NphM 47 114
(ven < turk türmä ♦ tür-), Kalima 1952 SlS 177 (+ ve; < ven),
Nirvi 1971 InkS 614 (ink < ven), Plöger 1973 RL 213, SKES
1975 1457 (+ ly va (Tsv); ims < ven todennäk. < turk).

tyrmätä (Eurén 1860; murt. harv.) ’tainnuttaa, lyödä
tainnoksiin / betäuben, ausknocken’, tyrmistyä
(JuslP, Gan 1787; paik. murt.), tyrmistyttää; tyrmä
(Eurén) ’kankea’: mennä tyrmään ’(mennä)
pökerryksiin, tainnoksiin (Gan tyrmäyksiin; PSm);
hämmästyä, mykistyä, nolostua (paik. savmurt.)’,
tyrmeä (JuslP, Gan; et. VarsSm) ’kankea, jäykkä;
tyly; liian vahva, väkevä (kahvi, viina); tukeva,
vankka’, tyrnä (Satak EPHäme ja ymp.) ’tukeva,
vahva, luja, kestävä; sakea, paksu (keitto), väkevä
(kahvi, viina)’, tyrneä (EPohjanm, paik. Satak Häme) ’kankea, jäykkä; ryhdikäs, jämerä; tanakka, tukeva’
? = lpN murt. dârrât (Ko Kld) ’jäykistyä, kangistua, kovettua (N); tiivistyä (puuastia vedessä)’ | votj
t{ir ’täysi’, t{ir{in{i ’täyttää, latoa; täyttyä, tulla
kylläiseksi’, t{irm{in{i ’täyttyä’ | syrj t{ir ’täysi’, t{irn{i
’täyttyä’, t{irm{in{i ’riittää, olla tarpeeksi’ (> ostjE
t#erqm-, P t3arqm- ’id.; täyttyä’) || slk t‰ır ’täysi’, t‰ır-,
t‰ırt{i- ’täyttää’. — Sm sanat kuuluvat etäsukukielten
sanojen yhteyteen siinä tapauksessa, että oletetaan
niiden olevan johdoksia vartaloaineksesta *tür(•)(merk. lähinnä ’paksu’). Samaan kantaan voidaan
periaatteessa palauttaa myös s. v. tyrttyä, tyrä2 ja
miksei myös tyrä1 main. sanat. Merkityksessä on
yhtymäkohtia myös sanoihin tyly ja tympeä, ks.
näitä.
Lindström Suomi 1852 98 (sm tyrtyä ~ syrj), VW 1 1874 135
(+ votj), Qvigstad 1881 Beiträge 59 (+ lp), Setälä 1896 NyK 26
395 (tyrehtyä, tyrmätä, tyrtyä ~ lp votj syrj ostj), Setälä 1915
SUSA 30:5 35 (tyrtyä; + slk), SKES 1975 1457–58 (+ ka; ?
ostj), 1459 (tyrtyä), UEW 1988 524 (ostj < syrj).

tyrni (1850) ’Hippophae rhamnoides / Sanddorn’,
yhd. tyrnimarja, tyrnipensas; tyrnä ’orapaatsama’ ~
vi türn(puu) ’paatsama’
< sk, vrt. mn Syrnir, mr thörne ’jk piikikäs pensas’, nr törne ’orjanruusu’, nr törnbuske id.
Forsman Valvoja 1891 85 (< ruots hafstörne), Toivonen 1917
SUSA 34:2b 29–30 (sm vi < sk), Karsten 1944 FmS 10 564,
SKES 1975 1458.

tyrsky (Gan 1787; paik. murt.) ’vaahdoten murtuva
laine, kuohu / sich schäumend brechende Welle,

(Pl.) Brandung, schäumendes Wasser’, murt. (paik.
Kain) myös ’tuulen syksyllä rannalle röykkiöksi
kasaama jää’, johd. tyrskyä, tyrskytä, tyrskiä (myös:
itkeä, nauraa t.), tyrskähtää, (aallon, itkun) tyrske ~
ka tyrsky ’isku; röykkiöksi t. kivien päälle
kasautunut jää’, tyrskyö ’nauraa tirskua; purskahtaa
nauruun; tyrskyä; muodostaa jääröykkiöitä’,
tyrskytteä ’itkeä nyyhkyttää; nauraa tirskua;
keinuttaa (aallot venettä)’, tyrskeä ’nauraa tirskua;
hyrskytä (aallot); tärskyä, tärähtää’, tyrskähteäkseh
’purskahtaa (itkuun t. nauruun); tärähtää, tärskähtää’
| vi murt. türskida ’aivastaa, pärskiä’.
Onomat. sanoja, vrt. purskahtaa, pyrskiä, turskua, tärskyttää.
SKES 1975 1459 (sm ~ ka vi; onomat. sanoja).

tyrttyä (Jusl 1745; osin LounSm Häme), tyrtyä ’kyllästyä, tympääntyä; tyrehtyä / von etw. genug bekommen, einer Sache überdrüssig werden; versiegen’, tyrtyttää ’kyllästyttää, tympäännyttää; tyrehdyttää’.
Liittyy toisaalta selvästi s. v. tyrmätä main.
’täysi’ -merkityksisiin sanoihin, ja sopisikin
johdokseksi oletettavasta kantasanasta *tür(•)-;
ainakin merk:ssä ’tyrehtyä’ on toisaalta selvästi s. v.
tyrä2 main. sanojen vaikutusta. — Kyse voi tosin
alkuaan olla yhdestä ja samasta sanueesta.
Lindström Suomi 1852 98 (~ syrj t{ir ’täysi’), VW 1 1874 135
(+ votj), Setälä 1896 NyK 26 395 (tyrtyä ~ tyrehtyä, tyrmätä lp
votj syrj ostj vastineineen), Setälä 1915 SUSA 30:5 35 (+ slk),
FUV 1955 64 (sm ? ~ votj syrj ostj slk), SKES 1975 1459
(mahd. ~ tyrmätä vastineineen tai ♦ tyrä tai sanan turtua etuvok. variantti), UEW 1988 524 (~ tyrmätä vastineineen).

tyrä1 (laajalti itämurt. ja ymp.) ’suolikohju; siitin;
kivespussi / Eingeweidebruch; Penis; Hodensack’,
vanh. kiel. (Schr 1637) myös ’taikuus, noidan ampuma kerän t. pienen pussin muotoinen ammus’, tyriä
’tunaroida, pilata, tehdä huonosti’ (vrt. munia, munata id. s. v. muna), tyräkäs (paik. KSm) ’urossika,
karju’, tyrkkö (paik. PKarj), tyrri (paik. ESavo) id. ~
ink türä ’penis’ | ka tyrä ’suolikohju; (mon. tyrät)
miehen sukupuolielimet’ | ly tƒürä ’kohju’, mon.
tƒüräd ’miehen sukupuolielimet’ | va türä ’siitin’ | vi
türa | li tir®a, (Sal) türa id.
On epäselvää, kuuluvatko samaan yhteyteen
myös s. v. tyrä2 main. sanat. — Sm tyrä ’noidan
ammus’ > ruots murt. ja vanh. kiel. tyre (trolltyre,
finntyre) id. sekä lpN murt. (vanh.) noaaiden-dirri
’noidan ammus’ (»noidantyrä»).
Sjögren 1849 MélR 1 224 (sm ~ vi), Qvigstad 1893 NL 359 (lp
dirre < sm), Kettunen 1938 LivW 422 (+ li), SKES 1975
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1460–61 (+ ka ly va; tyrä1 = tyrä2; laajasti noidan ammuksen
mytologista taustaa).

tyrä2 (paik. itämurt. KPPohjanm) ’kitukasvuinen,
heikko (lapsi, eläin, kasvi), rääpäle; kulunut, huono,
tylsä (työkalu); tynkä / kümmerlich, schwach (Kind,
Tier, Pflanze); Fetzen, Kümmerling; abgenutzt,
schlecht (Werkzeug); Stumpf’, tyrehtyä ’lakata, ehtyä, herjetä (et. vuotamasta, kasvamasta; Gan 1787;
melko laajalti murt.); kyllästyä, tympääntyä (paik. KSm ja ymp.)’, tyrehdyttää (Alm 1769 tyreyttä)
’saada (et. vuoto, kasvu) loppumaan, ehtymään’,
tyreentyä (paik. KSm) ’kyllästyä, tympääntyä’ ~ ka
tyrie ’kasvaa kituen, hitaasti; kulkea hitaasti’, tyrissytteä ’tyrehdyttää kasvu’.
On epäselvää, onko kyseessä alk. sama sana kuin
tyrä1 vai alkuaankin kaksi eri sanuetta. Kuulumista
s. v. tyrmätä ja tyrttyä main. sanojen yhteyteen
on myös pidetty mahdollisena.
MUSz 1873–81 249 (tyrehtyä ~ tyrmätä unk vastineineen), Setälä 1896 NyK 26 395 (~ tyrmätä, lp votj syrj ostj), Setälä
1912–13 FUF 13 315 (~ tyrtyä, votj syrj), SKES 1975 1456
(sm tyrehtyä > ka; mahd. tyrä sanan johd. tai tyrmätä, tyrtyä sanojen yhteyteen; sm tyriä ~ ka tyrie ’tunaroida’ mahd. tyrä, tyrehtyä sanojen yhteyteen), 1460 (sm tyrä2 = tyrä1).

tyssätä ’töytäistä, sysätä, työntää (paik. itämurt.);
keskeytyä, tauota; epäonnistua, mennä myttyyn (eri
tahoilla murt.) / schubsen, stoßen, schieben; aufhören, stocken; mißlingen, schiefgehen’ ~ vi tüssata
’pettää, harhauttaa; (Wied) töytäistä, sysätä’.
Varmaankin deskr. sanoja (vrt. tussahtaa,
tyrkätä, sysätä, joiden vaikutus mahdollista) ja eri
alkuperää kuin tyssätä (Jusl 1745) ’typistää, leikata,
lyhentää (paik. Satak PHäme); pakottaa kuumaa
rauta(tanko)a lyhemmäksi päästä hakkaamalla (eri
tahoilla murt.)’, joka ilm. < ruots, vrt. nr murt. stussa
’leikata hiuksia’ (< saks stutzen ’leikata, lyhentää,
silpoa’).
SKES 1975 1461–62 (sm ainakin ositt. < nr murt., vrt. myös
vi), EEW 1982–83 3505–06 (sm ~ vi, deskr. sanue).

tytinä (kaakkmurt. ja ymp.) ’(liha)hyytelö, aladobi /
(Fleisch)sülze’, rinn. tyytinä, tytinki, tytenä id.
< ven stúde7n id. (oik. ’jäähdytetty’ v:stä
studítƒ ’jäähdyttää’), josta myös > ink stJüteniä, ka
stuteni, va stJüteni, vi tüdin, tüding(es), stüüding
’(liha)hyytelö’; sm sana on kansanetymologisesti
assosioitunut sanaan tytinä ’tutina, vapina’ (ks.
tytistä).
Karvinen 1910 Kaukomieli 4 119 (sm < ven), Nirvi 1971 InkS
546–47 (ink < ven), SKES 1975 1462 (sm < ven, myös vaiku-

tusta v:stä tytistä), Hahmo 1994 Grundlexem 286–87 (+ va <
ven), Punttila 1995 SKier 96 (+ ka vi), *Jarva 1999 Sananj 41
107–21.

tytistä (Haartman 1774; paik. murt.) ’väristä, vapista
/ zittern’, tytinä ’vapina’ ~ ink tötissä ’väristä, vapista’.
Deskr. sanoja, vrt. tutista, hytistä.
SKES 1975 1434 (sanan tutista etuvok. variantti).

tyttö (1687; aik. et. itämurt.) ’Mädchen’, johd. tyttönen ’pikkutyttö’, tytti (Gan 1787), tytty (Jusl 1745)
’id.; nukke’ ~ ink tüttöi ’tyttö, neito’ | ka tyttö ’tyttö,
neito; (naimaton) tytär’, tytti ’räsynukke; tyttö, neito’
| ly tƒüttƒö ’tyttö’ | ve tƒütƒei ’tyttö, tytär’, E tütüJo ’tyttönen’ | va tüttö ’tyttö’ | vi murt. tüte ’tyttönen’ | li
(Sal) tütti ’tyttönen’.
Demin.-johd:ia sanasta tytär, ks. tätä.
Sjögren 1849 MélR 1 195 (sm ~ li), Thomsen 1890 BFB 167
(♦ tytär, < baltt), Mägiste 1928 Demin 196 (+ ka ly ve vi), Nirvi 1952 Suomi 106:1 59–61 (+ ink), SKES 1975 1463 (+ va),
Häkkinen 1987 ES 341.

tytär (Agr; yl.) ’Tochter’, murt. rinn. ty(v)är (Peräp
Länsip, paik. KPPohjanm) ’id.; tyttö’, johd. tyttö (ks.
erikseen) ~ ink tüär (mon. tyttäret) ’tytär’, tüttärikko
’tyttö, tyttönen’ | ka tytär ’tytär, tyttö’ | ly tƒütƒär
(mon. tƒütƒtƒäred) | ve tƒütar (mon. tƒütred) ’tytär’ | va
tütär id., tüttärikko, tütterikko ’tyttö’ | vi tütar
’tytär’, tüdruk ’tyttö, neito’ | li tid®ar, tüd®ar ’tytär’
= lpE däktier (U) ’(naimisissa oleva) tytär’ | mdE
tƒejtƒe\r, M /stƒi\r ’tytär, tyttö’
< baltt, vrt. liett duktµîe (g. dukte˜rs) ’tytär’ (samaa
ieur alkuperää kuin nr dotter, ns Tochter ’tytär’ jne.).
Fischer 1747 VocSib 85 (sm ~ saks, md ~ kr), Moller 1756
Beskr 163 (sm vi ~ germ kr), Porthan 1789 OS 4 141 (+ lp; ~
germ), Porthan 1802 OS 5 463 (+ ink), Sjögren 1828 GS 1 25
(sm ~ kr ven germ), 29 (~ md sekä tVser qdqr ’tytär’), Sjögren
1849 MélR 1 195 (+ li), Diefenbach 1851 VWGoth 2 616 (sm
vi lp md tVser ~ ieur), Ahlqvist 1856 WotGr 157 (sm ~ va vi),
Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 92 (<
baltt), Ahlqvist 1871 KO 187 (ims md tVser < arj), O. Donner
1884 TechmZ 1 271 (< baltt), Thomsen 1890 BFB 167 (+ ka;
ims md tVser < baltt), Qvigstad 1893 NL 125 (lp < sk), Setälä
1896 SUSA 14:3 14 (sm lp < baltt), Wiklund 1896 SUST 10
42 (lp < sm < baltt), Kalima 1936 BL 173–74 (ims ? < baltt,
myös md), SKES 1975 1463 (+ ly; ims lp md < baltt).

tyven (Agr; laajalti länsimurt.) ’(wind)still, ruhig;
Windstille, ruhiges Wasser’, rinn. tyyni (JuslP, Gan
1787; Flor 1702 »tyynäs wedes»; häm- ja itämurt.
sekä ymp.), johd. tyventö (LounSm) id., tyvetä (:
tyvenee; paik. Pohjanm), tyventyä (melko laajalti
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länsimurt.) ’tyyntyä’, tyyntyä (joks. yl.), tyynnyttää
’rauhoittaa’ ~ ink tJüni ’tyyni’, tJüntüä, tJünistäissä
’tyyntyä’, tJünikkäin ’tyyni, rauhallinen (ihminen)’ |
ka tyyni ’tyyni, tuuleton; rauhallinen, hiljainen, kesy;
ujo; rauha; suoja’, tyyntyö, tyynistyö ’tyyntyä, rauhoittua, hiljetä’ | ly tƒüu7n, tJü7n ’tyyni’, tƒüu7niVstuda
’tyyntyä’ | ve tƒü7n, tƒüu7n ’tyyni, rauhallinen (ihminen),
tuuleton (sää)’, tƒünduda ’tyyntyä (sää)’, tƒü7niVstuda
’id., rauhoittua’ | va tJüni ’tyyni’ | vi koillmurt. tüve(ne) (g. tüvese), tüün id. (? < sm)
= vogE tüw5et, I tüjawqt, P tawant ’tyyni’ | ostjI tegqn, E P tewen id.
Ilmeisen vanhoja johd:ia kannasta, jota edustaa
sm syvä ims ja etäsukukielten vastineineen (sgr
*tivä, josta *ti > si -muutoksen myötä > *sivä >
syvä;
tyven
sanassa
(-v-:n
aiheuttama)
labiaalistuminen *ti- > *tü- on tapahtunut ennen *ti
> si -muutosta).
Lindström Suomi 1852 98 (sm ~ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr
157 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 108, 109 (+ ve), MUSz
1873–81 364–65 (+ vi vog), Setälä 1890–91 ÄH 490 (+ ka),
FUV 1955 120 (sm ~ ostj), SKES 1975 1463–64 (+ ly; ims ~
vog ostj), FUV2 1977 81, T. Itkonen 1982 JuhlakSköld 161–64
(+ ink; samaa alkuperää kuin syvä), UEW 1988 525–26 (sm
syvä, tyven ~ lp tVser vog ostj), Sammallahti 1988 UrLang 550
(sm syvä, tyven ~ lp vog ostj), Hahmo 1994 Grundlexem 44–48
(vi tüün ? < sm; syvä eri alkuperää).

tyvi (Agr henen tyuense ’hänen luokseen’; yl.) ’unteres, dickeres Ende (bes. eines Baumstammes)’, yhd.
tyvipää, johd. tyvekäs, tyvikäs ’paksutyvinen;
tanakka, vanttera’, tyve(h)iset (paik. Satak KSm EPohjanm ja ymp.) ’puimahäkin alle kertyneet (rukiin)jyvät’, tyvetä ’poistaa (tukista) laho tyviosa’ ~
ink tüvi ’(puun, lyhteen) tyvi’ | ka tyvi ’tyvi, (puun,
seipään, lyhteen tms.) alapää’, tyvetä (prs. tyvenöy)
’paksuta tyvestä; lähetä loppuaan, keskeytyä’ | ly ve
tƒüvi ’(puun, kasvavan viljan, airon jne.) tyvi’ | va tüvi ’(puun) tyvi’ | vi tüvi ’(puun, kasvin varren) tyvi’ |
li t(eCu(v), tiCu(v), vanh. tüCu ’(puun, hirren, airon) tyvi’
= tVserL tqn, I tün ’(puun) tyvi, (nenän, korvan)
juuri; pohja, perusta, alku’ | votj di7n, din ’(puun, kasvin varren) tyvi’ | syrj din, d{in ’(puun) tyvi;
lähiseutu; (korvan) juuri’ | unk t2o ’tyvi, runko,
alaosa’. — Ks. myös tykö, jossa läheisyyttä
ilmaisevia partikkeleita eri kielistä, sekä tynkä,
tyynni ja tyyssija.
Gyarmathi 1780 Aff 167 (vi ~ unk), Ganander 1787 NFL 3
209a (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch 73 (+ tVser), Kellgren
1847 Grundzüge 8 (sm ~ unk), Ahlqvist Suomi 1856 246 (~
tVsuv), Budenz 1867 NyK 6 416 (+ li), MUSz 1873–81 227–29
(+ md votj syrj), VW 1 1874 113, Kettunen 1943 SUST 86 153

(+ ve), Räsänen Vir 1947 168 (~ turk mong), FUV 1955 120
(sm ~ vi tVser votj syrj unk), 149 (~ alt), SKES 1975 1464–65 (+
ka ly va), TESz 3 1976 954, FUV2 1977 133, 158, MSzFE
1978 641–42, UEW 1988 523–24, Sammallahti 1988 UrLang
550, EWUng 1995 1537.

tyyki, tyykki (As 1722 tygein mon. g.; LounSm EPohjanm Häme Karj ja ymp.) ’(puuvilla)kangas /
(Baumwoll)stoff’
< nr tyg ’kangas’ (ns Tuch ’kangas, liina’ jne.);
vrt. tuuki.
SKES 1975 1465 (sm < nr; sm > ka).

tyyli (Lönnr 1880; As 1752 stylin jälkeen; laajalti
murt.) ’(ilmaisu- t. esitys)tapa; käytäntö; malli;
aistikkuus / Stil’, johd. tyylikäs, tyylikkyys, tyylitellä,
(jnk) tyylinen, yhd. tyylioppi, kävely-, kirjoitustyyli
< ruots, vrt. nr stil, vanh. ja murt. styl ’käsiala;
kirjoitus- t. esitystapa; tyyli’ (< saks stil < lat stilus
’kynä; kirjoittaminen, kirjallinen harjoitus’).
Neuhaus 1908 Sprachlehre 132, 161 (sm < germ), TS 9 1917
2138 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1075–76 (ruots sanasta),
Wessman 1956–57 FmS 17–18 165 (< vur mmr < lat), SKES
1975 1465.

tyyni ks. tyven.
tyynni (Agr; Satak PEHäme EPohjanm Verml, paik.
Savo KSm ja ymp.), rinn. tyyni (Finno 1583 tyni)
’kokonaan, täysin / völlig, ganz, genau (Adv.)’,
kaikki tyynni ’aivan kaikki’ ~ (sm ? >) ka tyyni ’tyyten, kokonaan, kaikki tyynni’ (sm > lpN diw |dnâ (E
U Pi Lu In) ’kaikki, koko, kokonaan; asti, saakka
(E)’).
Sanan tyvi kons.-vartalosta (*tüv-) kehittyneen
vartalon
tyyterminatiivimuoto.
Samasta
vartalosta
on
muodostettu
myös
instruktiivimuotoiset adv:t tyyten (savmurt. ja ymp.)
’kokonaan, täysin’ sekä tyystin (melko laajalti murt.)
id., ja näiden pohjalta puolestaan a. tyysti, tyystä
(PHäme ja ymp.) ’tarkka, säästäväinen; saita’.
MUSz 1873–81 228 (♦ tyvi), Budenz 1876 NyK 12 199
(tyyn(n)i ~ lpR), Qvigstad 1881 Beiträge 61 (sm ~ lp), *Ojansuu Vir 1908 54–55 (sanan tyvi taiv.-muotoja), Lagercrantz
1939 LpWsch 943 (lp < sm), SKES 1975 1465–66, *Pääkkönen Vir 1978 234–36 (vanh. kirjak. ja murretietoja).

tyyny (Martti n. 1580; yl.) ’Kissen; Polster’, johd.
tyynys (Kaakk- ja PHäme Kymenl ja ymp., tav.
mon.) ’tyynyn täytteet, et. sellaisina käytetyt suovillan tupsut ja järviruo’on röyhyt’, yhd. niskatyyny
(Agr), höyhentyyny, tyynyliina; tyynyksenpää, tyy-
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nyksenpätkä (nämä osin kaakkmurt.) ’osmankäämi(n
kukinto)’
< ruots, vrt. vur mmr nr dyna ’tyyny’ (mn dyna,
tansk dyne id., samaa kantaa kuin ruots dun ’untuva’).
Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 54 (sm <
sk), Setälä 1912–13 FUF 13 464, Streng 1915 NRL 245 (sm <
mmr vur), Karsten 1944 FmS 10 564, SKES 1975 1466–67.

tyyppi (1897) ’(perus)muoto, malli; (ark.) ihminen /
Typ’, yhd. kirjasin-, lajityyppi, johd. tyyppinen, tyypillinen
< nr typ ’tyyppi, perusmuoto; (omituinen) ihminen’ (< ransk type ’id.; kirjake’) < lat typus ’kuvio,
malli’ < kr t/ypos ’lyönti, jälki, kuvio, malli’ v:stä
t/yptein ’lyödä’.
TS 9 1917 2138 (< lat kr), Hellquist 1939 SEO 1257 (ruots <
ransk < kr), Koukkunen 1990 Atomi 602.

tyyri (Agr styri; VarsSm, paik. Häme Savo) ’peräsin
/ Steuerruder’, laajalti itämurt. myös ’airon kädensija’ (varmaankin sanan tyvi vaikutusta), rinn.
tyyry (melko laajalti itämurt. ja ymp.) ’peräsin;
airon kädensija’, tyyrätä (Jusl 1745; UpsEK »eij
styrä») ’ohjata; komentaa (molemmat yl. et.
länsimurt.); kuljettaa työntämällä, työntää (et. ISm
PPohjanm)’ (sm > ink tJürü ’airon kädensija’)
< ruots, vrt. nr styre ’peräsin’, styra ’ohjata, pitää
perää; johtaa, hallita’ (mn st/yri ’perämela,
peräsin’, kas st5ur, sture, ns Steuer ’peräsin’, kas
sturen, ns steuern ’ohjata, pitää perää’). Vrt. pyyry.
Becker 1824 FGr 4 (sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 158 (ruots
> vi tüür, sm tyyry, josta > sm pyyry), Streng 1915 NRL 245
(< mmr ur), Kettunen 1938 LivW 424 (li < kas (t. latv), vrt. sm
vi ruots), SKES 1975 1467 (vi li < kas; lp < sk).

tyyris (Agr; laajalti murt.) ’kallis / teuer’, rinn. (PKarj Savo) tiyris, tiuris id., tyyristyä ’kallistua’ ~ li
t(eurqz, tiurqz, tüurqz ’kallis’
< germ *diuriz (kgerm *deuria-) ’kallis’, vrt. mn
d/yrr, mr nr dyr, mys tiuri, ns teuer id. — LpN diwrâs (E U Pi Lu In Ko) ’kallis’ < sk, mahd. ositt. <
sm.
Samaan yhteyteen on liitetty myös sm tyyris, tiuris, tiyris (PKarj Savo) ’tiheä, tiukka, tiivis; vedenpitävä, kestävä’, mutta näiden kuuluminen tähän on
semantt. syistä varsin epävarmaa, ja luultavimmin
kyseessä ovat sanojen tiuha, tiivis yhteyteen
kuuluvat deskr.-tyyppiset variantit tai näiden
kontaminoituminen s. v. tyrmätä main. sanojen
vartaloaineksen kanssa.

Becker 1824 FGr 3 (sm < ruots dyr), Lönnrot 1854 Enare 141,
255 (sm ~ lp), Thomsen 1869 GSI 153 (sm li lp < sk), Setälä
Vir 1929 197 (sm li < germ), T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 224
(lp < sm < sk), Nirvi Vir 1951 418 (tyyris ’kallis’ < germ, tyyris
’tiivis’ homonyymi), SKES 1975 1467 (+ ka < sm), LexGermLw 1 1991 XVIII.

tyyrpuuri (Stjerncreutz 1863; rannikkomurt.) ’aluksen oikea puoli perästä keulaan katsottuna / Steuerbord’
< nr styrbord ’id., oik. (aluksen) peräsimen puoleinen laita’.
Stjerncreutz 1863 MeriS 363 (~ ruots engl saks), SKES 1975
1467 (s. v. tyyri; sm < ruots).

tyyssija (Eurén 1860; et. kirjak.) ’vakituinen olopaikka; lähtökohta / Heimstatt; Brutstätte’.
Sanan alkuosa kuuluu tyvi sanan yhteyteen (-s
on sama latiivin pääte kuin esim. part:ssa ulos);
vartalona
on
sama
kons.-vartalon
*tüvvokaaliutunut variantti tyy- kuin s. v. tyynni
mainituissa sanoissa.
SKES 1975 1448 (s. v. tykö).

tyysti(n), tyyten ks. tyynni.
tyytyä (laajalti et. itämurt.), tytyä (Agr tytyuä; vanh.
kiel. ja laajalti länsimurt.) ’mit etw. zufrieden sein;
akzeptieren, sich fügen’, johd. tyytyväinen, tyydyttää, länsimurt. tytyväinen, tydyttää (Agr »ei – –
tydhyte»), tyydytys, tyytymätön, (erit. kemian termeinä) tyydyttyä, tyydyttynyt, tyydyttymätön ~ ink tJütümätöin ’tyytymätön’ | ka tyytyö ’suostua, tyytyä’ (? <
sm).
Sanueen aiempia merk:iä ehkä ’täyttyä’ < ’tukkeutua’, joita kuvastavat seur. murremuodot ja merkitykset: hämmurt. tytyä myös ’ehtyä, lakata,
tyrehtyä (verenvuoto); tympääntyä, kyllästyä (jhk
ruokaan)’, johon vrt. edelleen tydyksissä (paik.
LounSm Häme) ’tukossa (esim. oja)’, tyty, tyry
(LUus PEHäme, osin VarsSm Satak) ’pieni pato, risupato; tukos, tukkeuma; este, haitta’, ehkä osin tähän kuuluu myös tyrehtyä ’lakata, seisahtua (verenvuoto)’ (LounSm murteesta lähteneitä -d-:n heikon
asteen yleistymiä; ks. kuitenkin myös tyrä2) ~ vi
tüdida, tüdineda ’kyllästyä, ikävystyä, väsyä,
tympääntyä’. — Sm > lpPi tuddat, N duttât (Lu In)
’tyytyä’.
Mahd. deskr. alkuperää, vrt. tyly, tympeä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 501 (tytyä ~ lp tuddet), Ganander
1787 NFL 3 209 (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 256 (+ lp), Budenz 1879 BB 4 237 (lp < sm), Kettunen 1913 SUST 34 52
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(sm ~ vi), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 46 (sm ~ lpKo; lpN <
sm), E. Itkonen 1960 LpChr 102 (lp < sm), SKES 1975 1468–
69 (+ ka (mahd. < sm); lp < sm).

tyytätä ks. tuutata.
työ (Agr; yl.) ’Arbeit’, yhd. työmies, työväki, päivätyö, yötyö, käsityö, orjatyö, urotyö, johd. työstää,
työskennellä, työläinen, työteliäs, työläs, työlästyä
’kyllästyä, saada tarpeekseen’, työtön, työllinen, -töinen (suuritöinen) ~ ink tüJo ’työ; käsityö’, tüJom5es ’työmies’ | ka työ ’työ, toimi, tehtävä; (mon. työt)
käsiteltävänä olevat pellavat tai hamput, myös
rohtimet’, työläs ’vaivalloinen, työläs’, työlästyö
’kyllästyä, tuskastua’ | ly tƒüö (tav. mon. tƒüöt) ’pellavat, hamput, rohtimet, tappurat; (kehrättäväksi) valmiit pellavat’ | ve tƒö ’työ; (muokattava t. muokattu)
pellava’, tƒöhi7ne ’pellavainen’ | va tüJo ’työ’, (Ahlqv)
tüJonikka ’työläinen; työteliäs’ | vi töö ’työ’, töökas
’työteliäs, toimelias’, töötada ’työskennellä, tehdä
töitä’, tööstus ’teollisuus’ | li t‰ıe, (vanh.) tJüö ’työ’,
t‰ıeli (tJüöli) ’työläinen’
= md tƒev ’työ’
mahd. < germ *tew(•)- t. esigerm *dew- (oletettava (? juuri)nomini), joka liittyy germ v:iin
*taweja- ’tehdä’; vrt. merk:n puolesta lisäksi samaan
yhteyteen kuuluva mn tó ’puhdistamaton
(työstettävänä oleva) villa t. pellava’ (germ *t5owa-,
johd. v:stä *taweja-).
Moller 1756 Beskr 163 (sm vi ~ germ), Castrén Suomi 1844 29,
60 (sm ~ lp duogje ’työ’), Diefenbach 1851 VWGoth 2 623
(sm vi lp ~ germ), Ahlqvist 1856 WotGr 156 (+ va), Ahlqvist
1861 MMdGr 176 (+ md), Yrjö-Koskinen 1866 Liv 19 (+ li),
Thomsen 1869 GSI 154 (sm lp < germ), Ahlqvist 1871 KO 73
(+ ve), VW 1 1874 114 (~ tehdä; sm ~ ve va vi lp md), Paasonen 1896 KielLis 36–37 (+ ka; ei < germ vaan ~ md), Wiklund
1896 SUST 10 315 (sm lp < germ, lp suoraan < sk), E. Itkonen
1949–51 FUF 30 46 (sm ~ md; ei kuulu tehdä v:n yhteyteen),
SKES 1975 1469–70 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 341, UEW
1988 796 (ims ~ md), Koivulehto Vir 1996 333–34 (<
(esi)germ).

työntää (Salamnius 1690; laajalti murt.) ’stoßen,
drük-ken, schieben’, murt. (LounSm EPohjanm,
paik. Häme ja ymp.) myös (sekundaaristi) ’tehdä
työtä’, johd. työntyä, työnnellä, työntö (yhd.
kuulantyöntö) ~ ink tüJontüja (? < sm) ’työntää’ | ka
työnteä ’työntää, lykätä; heittää;
purskauttaa
(suustaan)’, työnnytteä ’saattaa liikkeelle; panna
alulle; lähettää, häätää pois’ | ly tƒüöttä (prs.
tƒüöndän) ’lähettää, työntää’, tƒüöndüdä ’lähteä liikkeelle; ryhtyä; ruveta kasvamaan’, tƒüöndüttädä ’lähettää, saattaa, toimittaa matkaan; työntää, lykätä’ |
veP tƒöntta ’lähettää’, K tƒönduda ’lähteä (liikkeelle,

matkaan); ruveta kasvamaan; alkaa’ | ? viE tüünata
’tönäistä, tyrkätä kyynärpäällä’
? = votj tujn{i ’pistää, työntää sisään’ | syrj tojn{i
’survoa, rouhia; sysätä, työntää’ (näidenkin kuuluminen seur. ugr kielten sanojen yhteyteen epävarmaa) |
vogE täw-, I täg-, L tüjag-, P tag- ’pistää, työntää, tunkea’ | ostjI töki- ’tukkia, tiivistää (venettä, seinää)’,
tökqn-, P tekqn-, tokqn- ’täyttyä, tulla täyteen’ | unk
t2uz ’kiinnittää, naulata; pistää, polttaa (aurinko)’,
tövik (vanh.) ’työntyä sisään’, tövis ’piikki’. — Ims
työntää (samoin kuin unk t2uz), mikäli se kuuluu näiden yhteyteen, olisi siis johd. v.-vartalosta *tek•-, joka lienee deskr. alkuperää, vrt. myös tökätä, tukkia.
Paasonen 1911–12 NyK 41 378 (sm ~ unk), Setälä 1919 TS 10
949 (+ ve), Saareste 1924 LVEM 276 (+ ka, vi murt.), Liimola
Vir 1937 166 (+ vog), Uotila 1938 SyrjChr 161 (+ votj syrj),
Sal 1970 MNy 66 99 (+ ostj), Nirvi 1971 InkS 619 (ink ? <
sm), SKES 1975 1470–71 (+ ly; ei ostj; voi myös kuulua työ
sanan johdoksiin), TESz 3 1976 977, 1017, MSzFE 1978 649–
50, Honti 1980 ALH 30 189–90 (sm ~ vog ostj unk, ei ~ työ),
T. Itkonen Vir 1983 220 (uusi omap. perusvartalo), UEW 1988
520 (sm ~ ? votj ? syrj vog ostj unk), EWUng 1995 1548
(samoin).

tädyke ks. tävy.
tähde (Agr, Jusl 1745 mon. tähdet; yl.) ’jäännös, jäte / Überrest, Rest’, (tav. mon.) tähteet ’ruoanjätteet,
karisteet’, jäädä tähteelle t. tähteeksi ’jäljelle,
tallelle’ (sm > ka tähe(h) ’ruoan jäännös, tähde,
tähteet’ ja vi murt. tähte ’uudelleen lämmitetty
keitto’)
= lp dak |te ’luu’ | ? unk tetem ’(kuollut) ruumis;
(vanh.) luu’. — Toisen selityksen mukaan johd. s:sta
tähti (merk. myös ’jälki’), vrt. panna tähdelle ja panna tähteelle ’tallelle’.
MUSz 1873–81 214 (lp ~ unk), Setälä 1890–91 ÄH 313 (panna tähteelle vrt. panna tähdelle ), Genetz 1896 ETV 13 (sm ~
lp unk), E. Itkonen 1960 LpChr 95 (sm ~ ? lp unk), SKES 1975
1471 (joko sm ~ lp unk t. ♦ tähti), 1472–73 (tähde ja tähti
sanojen merk:issä yhtäläisyyksiä), TESz 3 1976 910, MSzFE
1978 630, T. Itkonen Vir 1983 357 (tähde ~ lp), UEW 1988
515–16, Sammallahti 1988 UrLang 550 (sm ~ lp unk), EWUng
1995 1513.

tähden (Agr henen tädhens ’hänen tähtensä, vuoksensa’) postp. ’takia, vuoksi, varten, puolesta / wegen, um ... willen, für’, sen tähden (Agr) ’sen vuoksi; (vanh. kiel. ja paik. murt. myös) kuitenkin, kuitenkaan, silti’, sentän (1699), sentään (melko yl.) ~
ink sentüja ’siksi’ | ka täh(en) ’tähden, vuoksi, takia;
varten’, mintäh ’minkä tähden’, sentäh(en) ’siksi,
sen tähden’ | ly tƒiäi ’tähden, puolesta; nähden;
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ilman; hakemaan jtak’ (»vede7n tƒiäi» ’vettä
hakemaan’), se7ntƒäi ’sen vuoksi’ | ve tƒäht ’varten,
vuoksi, tähden, puolesta’.
Yks. instr. sanasta tähti. — Vi murt. sendäp ’sen
tähden’ < sm sentään; lp d‰ıttii ’tähden, vuoksi’ < sm
tähden.
Ganander 1787 NFL 3 130 (sm tähden ~ lp tieti), Budenz 1879
BB 4 14 (+ ve tƒähta), Qvigstad 1881 Beiträge 61 (tähden ~ lp),
Genetz 1890 Partikk 110 (s:n tähti instr.), Setälä 1890–91 ÄH
4 (min tähden ~ ka min däh), Kalima Vir 1908 95–96 (v:n tehdä II inf., vrt. ven), Tunkelo Vir 1946 251 (+ ly), Hakulinen
Vir 1952 16–17, SKES 1975 1471 (sm > vi murt.).

tähdätä (Schr 1637; melko yl.) ’suunnata vars. ampuma-ase määräkohteeseen; katsoa kiinteästi jhk, tähytä; pyrkiä jhk / mit etw. (einer Waffe o. ä.) auf
etw. zielen; seinen Blick auf etw. richten, spähen;
irgendwohin wollen’, murt. myös ’saada selvä
(puheesta), kuulla tarkasti (osin VarsSm ja ymp.);
huomata, ymmärtää (paik. loun- ja hämmurt.)’,
tähtää (Gan 1787; paik. PKarj) ’tähdätä; tähytä;
pyrkiä’, tähtäillä, tähtäin (Europ 1853) ’aseen
tähtäyslaite’ ~ ka tähteä ’kohdistaa, tarkentaa,
tähdätä (aseella); panna merkki jhk; tarkoittaa,
merkitä, viitata; vaikuttaa’, tähätä ’tähdätä’.
Samaa alkuperää kuin s. tähti, jonka alkup. merk.
on ’merkki, täplä’. Ks. myös tähystää.
Toivonen 1944 Sanat 180–81, E. Itkonen 1970 Tarkka 29,
SKES 1975 1471–72 (sm ~ ka), T. Itkonen Vir 1983 350 (johdos).

tähkä (Agr; murt. melko yl., ei Verml) ’viljakasvin
(rukiin, ohran, vehnän) t. heinän kukinto / Ähre’,
yhd. tähkäpää, johd. tähkiä ’tehdä tähkää; olla
tähkällä’, tähkylä ’heinä- t. sarakasvin pieni tähkä’ ~
ink tähkä ’tähkä, josta jyvät ovat poissa’ | ka tähkä
’viljan tähkä; piiskansiiman palmikoitu pää’ | ly tƒähk
’tähkä; ruoskan kierretyn siiman palmikoitu pää’ | ve
tƒähk ’tähkä’ | va tähtVsi ’(puidun) viljan tähkä’ | vi
murt. tähk (g. täha) ’tähkä’ (< sm).
MUSz 1873–81 211 (tähkä ja tähti samaa sanuetta), VW 1
1874 115–16 (tähkä ~ ve; vrt. tähti), Setälä 1890–91 ÄH 281
(+ ka), Wichmann 1911–12 FUF 12 135 (tähkä ~ ve tähk, ??
mdE tƒikVse, M tƒisä ’ruoho, kasvi’, tVserL tqVskä, I tüVska ’pensas;
karva’, votj tuVs, syrj toVs ’parta’), Uotila 1933 SUST 65 324 (sm
md tVser votj syrj), SKES 1975 1472 (+ va viP; ims), T. Itkonen
Vir 1983 223 (omap. perusvartalo), UEW 1988 795 (sm ve vi
?? ~ md tVser votj syrj), Nikkilä 1993 JuhlakHajdú 287 (tähkä ~
tahko).

tähti (Agr; yl.) ’Stern’, merk. (Gan 1787; murt.)
myös ’täplä, merkki, tunnusmerkki’, yhd. kointähti
(Agr), pohjantähti (Hemm 1616), pyrstötähti (1616),

tähtimerkki, johd. tähdentää (J. J. Mikkola 1912)
’painottaa, pitää tärkeänä’, tähdellinen ’tärkeä, tarpeellinen; (PSm myös) huolellinen, tarkka,
tarkkuutta vaativa’, tähtimö ’Stellaria’ ~ ink tähti
’tähti; merkki’ | ka tähti, teähti ’id.; täplä, jälki, arpi;
pilkka, rasti; neulonta-, kirjontakuvio; aivastus (alk.
ennusmerkki)’ | ly tƒiähtƒ(i) ’tähti; merkki’ | ve tƒähtiVz
’tähti’, (Ahlqv) täht id. | va (Set) täht (mon. täht5et),
(Ahlqv, Tsv) tähti id. | vi täht (g. tähe) ’id.; merkki;
kirjain; todistus-, sopimuskirja’, täheline ’tähtinen,
merkkinen; rokonarpinen; kirjaimellinen’, tähtis
’tärkeä’, tähendada ’merkitä; huomauttaa; mainita;
viitata; verrata’ | li t5eCd' ’tähti; merkki; jälki;
paperilappunen, lupa-, todistuskirja’
= lpN murt. daste (E R Ko Kld T) ’tähti; laukki
eläimen päässä’ (lpKo tietta (Kld T) ’puumerkki; (T
myös) merkki, rasti’ < sm t. ka) | mdE tƒeVstƒe, M tƒäVstƒä
’tähti; merkki, tuntomerkki’ | tVserL tiVstq, I tiVste ’puumerkki, omistusmerkki’. Ks. myös tähde, tähden,
tähdätä ja tähystää.
Fischer 1747 VocSib 61 (sm ~ md), Ganander 1787 NFL 3
130a (+ vi), Porthan 1789 OS 4 142 (+ lp naste ’tähti’, taste),
Sjögren 1849 MélR 1 62 (+ li), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+
ve), MUSz 1873–81 211 (~ lp taste, md täVstä, lisäksi aiheettomia rinnastuksia vog ostj unk), Setälä 1890–91 ÄH 281 (+ ka
va), 295 (sm lp daste), Genetz 1896 ETV 27 (sm ~ md), 28
(vrt. lpK t‰ıht, tieht ’merkki, puumerkki’), Beke 1917–20 NyK
45 354 (+ tVser), Pukki Vir 1932 116–19 (ka tähti ’aivastus’),
Lehtisalo 1933 FUF 21 52 (sm ~ lp md tVser), T. I. Itkonen 1943
KV 22 52 (lpKo tiehtt ’puumerkki’ < sm), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 173, SKES 1975 1472–73 (+ ly), TESz 3 1976 910,
MSzFE 1978 630 (~ tähde, unk tetem ’ruumis’), UEW 1988
793–94, EWUng 1995 1513.

tähystää (Gan 1787; paik. etup. I- ja PSm) ’katsoa
tarkkaan, tarkkailla, etsiä silmin jtak / genau
beobachten, spähen’, paik. murt. myös ’tähdätä;
pyrkiä jhk, tarkoittaa’, tähystellä ~ ka tähystöä
’tähdätä aseella, katsoa tarkasti’‚ tähyssellä
’tarkkailla’ | vi tähis (g. tähise) ’merkki,
tunnusmerkki, talvitien merkki, tienviitta’, tähistada
’merkitä kylvökohta; panna merkille, huomata, ottaa
vaarin’.
Sanaan tähti perustuvia johd:ia. — Sm tähytä,
tähyillä ~ kaP tähyöllä ’tähyillä’ (? < sm) ovat
kontam. sanoista tähystää, pälytä ja pälyillä. Ks.
myös tähdätä.
Cannelin Vir 1899 72 (tähystää pro tähdystää), SKES 1975
1474 (sm ~ ka vi).

täi (Agr; yl.) ’Laus’ ~ ink ka täi | ly tƒiäi | ve tƒäi | va
vi täi | li tei ’täi’
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= tVserL ti, I tij | votj tej | syrj toj | vogE tüjakqm, I
tüJoxqm, L takqm, P t®akqm | ostjI tögtqm, E P tewtqm |
unk tet2u id. — Ugr kielten muodot ovat johdoksia
(*t5ektqm• ~ *tektqm•); tähän voi kuulua äänneasun
poikkeavuudesta huolimatta myös lp dik |ke (< *t‰ıkka
t. *t‰ıkkä) ’täi’. Äänneasun horjuvuus voi johtua sanan affektiivisuudesta, vrt. esim. saivar.

pyydyksen) syötti / Köder (bes. beim Angeln)’, murt.
(paik. PSavo; leik.) myös ’ruoka, eväs’ ~ ka täky
’syötti, täky’
?? < germ *t∞æw, vrt. ags tawian ’valmistaa, varustaa’, ge-tawe ’varustus’. Aik. yhdistetty sanaan
tävy ’keuhko’, mutta keuhkoa ei tiettävästi ole
käytetty syötteinä pyydyksissä.

Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 3 131 (+
vi), Porthan 1789 OS 4 144 (+ lp tikke), Sjögren 1828 GS 1
239 (+ syrj), Castrén 1845 EGTsch 73 (+ tVser), Castrén 1849
Ostj 99 (+ ostj), Lindström Suomi 1852 98 (+ votj), Ahlqvist
1856 WotGr 155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve),
Ahlqvist 1861 MMdGr 171 (~ md si ’täi’), Budenz 1867 NyK
6 415 (+ li vog), MUSz 1873–81 214, Qvigstad 1881 Beiträge
61 (sm ~ lp dikke), Munkácsi 1901 ÁKE 599–600, Lehtisalo
1933 FUF 21 37 (sm ~ lp dikke, tVser votj syrj vog ostj unk), Räsänen Vir 1947 166 (~ tung), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 41
(sm ~ ? lp dikke, tVser votj syrj vog ostj unk), FUV 1955 119,
149 (~ tung), Bergsland Vir 1964 244 (lp), SKES 1975 1474 (+
ka ly; ? lp), TESz 3 1976 913, FUV2 1977 132, 158, MSzFE
1978 631, Honti 1982 GOuV 188, Sammallahti 1988 UrLang
550, UEW 1988 515, EWUng 1995 1515.

SKES 1975 1486 (mahd. ~ tävy), Koivulehto Vir 1976 268 (täky < *täve- ’täyte, varus’ < germ; tävy ’keuhko’ homonymiaa),
Hofstra 1985 OsFiGerm 302 (< germ), Häkkinen 1996 Esihist
161 (< germ).

täkki1 (As 1729; yl.) ’peite, peitto / (Bett)decke’, täkätä (paik. LounSm ja ymp.) ’peittää (esim.
kannella, kuorella)’ (ka täkki (uud.) ’peite, täkki’ ja
lpIn tekki ’vanutäkki’ < sm)
< ruots täcke ’peite, (vuode)peitto’, täcka ’kattaa,
peittää, verhota’; ks. myös täkänä.
Renvall 1826 SSK 2 264 (sm < ruots), Vilkuna 1970 KLM 15
148 (< mr thække), SKES 1975 1474–75 (sm > ka), LpIn 3
1989 264 (sm > lpIn).

täkki2 (1797 däkin; Renv 1826 myös täkki; saari- ja
rannikkomurt.) ’laivan kansi / Deck’ (ink va
täkki ’laivan kansi’ < sm)
< ruots däck ’laivan kansi’, däcka ’varustaa alus
kannella’.
Renvall 1823 SSK 1 28 (däcki < ruots däck), SKES 1975 1475,
Ariste 1979 SFU 15 214 (va täkki < sm < ruots).

täkkä (JuslLis linnuntäckä, Gan 1787; PSm, paik.
PKarj PSavo KPohjanm) ’(riista)linnun rintaliha
/ Brustfleisch beim Vogel’ ~ kaP täkkä ’linnun
rintaliha’
= lpN dæk |ke (U Lu In Ko Kld T) ’luuton, paksu
liha, lihas’. Vrt. päkiä.
Qvigstad 1881 Beiträge 64 (sm ~ lp), Vilkuna 1965 KLM 10
126 (sm < lp), SKES 1975 1475 (sm ~ lp; mahd. lainaa jompaan kumpaan suuntaan).

täky (Jusl 1745; Lönnr 1880 lintutäky; PKarj Savo
KSm Kain, paik. hämmurt. KPPohjanm) ’(et. kalan-

täkäli, täkäläinen ks. täällä.
täkänä (LönnrLis 1886; EPohjanm, paik. loun-,
häm- ja savmurt. KPohjanm) ’peitteenä t.
seinävaatteena käytettävä kaksinkertainen ja
kaksivärinen kudonnainen / zweifarbiges, als Decke
od. Wandschmuck verwendetes Doppelgewebe’,
täkämä (paik. savmurt.) ’vanhahko, huonokuntoinen
t. paksu vaate’
< ruots, vrt. nr murt. Sm täkan ’peitto, peite’, mr
thäkän, thäkan, täkän ’id.; matto’ (nr täcke
’peite, peitto’, josta > sm täkki1; ks. tätä).
Sirelius 1907 Oma maa 1 439 (< ruots täken), Toivonen Vir
1928 112–13, Vilkuna 1970 KLM 15 148 (< mr), SKES 1975
1475, Hahmo 1994 Grundlexem 332–33.

tällainen (paik. KaakkSm), tälläinen (1782; KaakkHäme KaakkSm Ink, paik. EPohjanm ja ymp.), tallainen (ESavo; vrt. taa2) ’so eine(r/s), solche(r/s),
derartig’ ~ (sm ? >) ka tälline id.
Yhd. sanoista tän (lyhyt genetiivi pron.-vartalosta tä-, vrt. tämän) ja lajinen, lainen (ks. laji, jolla
myös variantti lai); vrt. myös lailla (tällä lailla). —
Samanlainen yhd. on tämmöinen (yl.), tämmoinen
(Jusl 1745; eri tahoilla murt.), tämmäinen (paik.
LounSm), tammoinen (paik. savmurt.) ~ ka tämmöine ’tämmöinen’, jonka ainekset ovat sama g. tän sekä moinen (ks. tätä).
Budenz 1886–87 NyK 20 460, SKES 1975 1477–78 (s. v. tämä), Häkkinen 1987 ES 342.

tällinki ’rakennusteline’ ks. tellinki.
tällätä (JuslP, Gan 1787; etup. länsimurt. Kain ja
ymp.) ’asettaa, panna; sovittaa (paikalleen);
laittaa, pyntätä itseään / stellen, legen; einpassen,
anbringen; (sich) zurechtmachen, aufputzen’, tellätä
(Lönnr 1880) ’id. (LUus E- ja KaakkHäme Kymenl
KSm ja ymp., Verml); työntää, sysätä, tunkea, sulloa
(Karj Ink, paik. Savo)’, tällinki: tällingissä
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’kunnossa, järjestyksessä; pyntättynä, juhla-asussa’,
tälli ’kunto; tola, kanta; (juhla)vaatetus; isku’
< ruots ställa ’asettaa, panna, sijoittaa; järjestää,
panna kuntoon; oikaista, suunnata, osoittaa’, ställa
sig ’asettua, olla, pysytellä; suhtautua, käyttäytyä; tekeytyä’, ställning ’asema, asento, tila’ (todennäk. <
kas stellen ’panna, asettaa, sijoittaa’). — LpE stället
’asettua, valmistautua’ < ruots; lpIn teällœa∞d (Ko)
’pyntätä’ < sm. Vrt. tellinki.
Ganander 1787 NFL 3 131a (»svec»), Renvall 1826 SSK 2 264
(sm < ruots), Halász 1891 SvLp 4 149 (lpE < ruots), SKES
1975 1264 (s. v. tellinki), 1475–76 (lpKo < sm), LpIn 3 1989
260–61 (lpIn < sm).

tällöin ks. tämä.
tältti ks. teltta.
tämmi (paik. hämmurt.), tämmirauta (Lönnr 1880
stämmirauta; melko laajalti LSm) ’taltta /
Stemmeisen’, temmi(rauta) (ISm Peräp) ’taltta’ (sm
> lpIn temmiryevdi id.)
< ruots stämjärn ’taltta’ (jälkiosa käännetty t.
heittynyt pois).
Cannelin Vir 1926 77 (< ruots), SKES 1975 1476, LpIn 3 1989
264 (sm > lpIn).

tämmätä1 (Lönnr 1880; PSatak EPohjanm, paik.
LounSm KPPohjanm) ’virittää soitin; asettaa (työkalu) sopivaan asentoon t. kohdalleen / ein
Musikinstrument stimmen; (ein Werkzeug) in die
richtige Position bringen’, joskus myös ’sopia, käydä
yksiin, täsmätä’, stemmata (puhek.; paik. LounSm
EKPohjanm) ’täsmätä, sopia yhteen’, temmata ’id.
(paik. länsimurt.); virittää (paik. KaakkSm)’, tämmi
(paik. LSm) ’vire; kunto’, tämminki (paik.
länsimurt.) id.
< ruots stämma (v.) ’virittää, sointua yhteen, olla
kohdallaan t. kunnossa, täsmätä, käydä yksiin,
pitää paikkansa; (s.) ääni, viritys, vire’, stämning
’viritys, vire, mieliala’.
SKES 1975 1476–77 (sm < nr).

tämmätä2 (Gan 1787; VarsSm Pohjanm Kain Peräp
Länsip) ’haastaa käräjiin, oikeuteen / verklagen, vor
Gericht bringen’, tämmi (Gan; EPohjanm ja ymp.)
’käräjähaaste’, stemmingi (As 1684), tämminki
(paik. LounSm EHäme KPPohjanm savmurt. PSm)
id.
< ruots stämma ’haastaa oikeuteen’, stämning
’(käräjä)haaste’.

Renvall 1826 SSK 2 264 (< ruots), SKES 1975 1476.

tämmöinen ks. tällainen.
tämä (Agr; yl.), murt. rinn. tää ’diese(r/s)’, g. tämän, muut sijam. muodostettu vartalosta tä-, esim.
tätä (partit.), tässä (iness.), tästä (elat.), tällä
(adess.), tällöin (et. konneksiossa silloin tällöin;
sisältää sekä adess. että mon. instruktiivin päätteen),
yhd. tällainen (ks. erikseen), johd. täkäläinen (ks.
täällä), muodoltaan hämärtyneitä tänne, tänään (ks.
näitä) ~ ink ka tämä (partit. tätä, ess. tänä) ’tämä’ |
ly tƒämä (partit. tƒädä, ess. tƒänä) id. | ve tƒämä (harv.):
täl öl ’tänä yönä’, tƒäs ’tässä paikassa; hiljakkoin’ |
va tämä (partit. tätä, abl. tältä) ’tämä’ | vi tema,
murt. temä, tä (all. temale, talle, tälle) ’hän, se’ | li
täm®a (g. täCm) ’hän, se; tämä’ (johdin -mä on sama
kuin pron:eissa nämä, muutama, mokoma)
= lpN diet (In Ko Kld T) ’tuo (lähempänä kuulijaa kuin puhujaa)’, diest ’tuolta; tuossa’, diesâ ’tuonne’, die ’tuolla’ | mdE tƒe, M tƒä ’tämä’ | tVserL ti, tidq,
I tq, tidq ’tämä’ | votj syrj ta | vogE I P ti, L tƒi ’tämä’,
E titƒ, I P tit, L tƒit ’täällä, tässä’ | ostjI tim, temi, E
tü3am, P tämi, tä ’tämä’ | unk té-: tétova ’sinne tänne’
|| samJr tƒik‰ı ’tuo tuolla; tämä tuolla’, tƒamC ’tämä
(tässä)’ | Jn tike ’tuo’ | T temenan ’nyt’ | slk tii
’tänne; heti, nyt’ | Km tije ’nyt, heti’. — Myös lp d®a
(s. v. taa2) voi kuulua näiden yhteyteen.
Samantapaisia pronominiaineksia on muissakin
kielikunnissa; sanavartalon minimaalisen koon (konsonantti + vokaali) ja t:n yleisyyden äänteenä huomioon ottaen tämä ei liene yllättävää.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1
459 (+ syrj), 486 (~ lp ta-), 565 (+ va), Castrén 1845 EGTsch
20 (+ tVser), Sjögren 1849 MélR 1 25 (+ li), Castrén 1849 Versuch 50 (+ ostj), Hunfalvy 1857 MNyszet 2 327 (+ md), Hunfalvy 1858 MNyszet 3 300 (+ unk té-to-; vrt. ieur), Hunfalvy
1859 MNyszet 4 83 (+ votj vog), Budenz 1867 NyK 6 35 (sm ~
md tVser vog ostj), Blomstedt 1869 HB 144 (vrt. lp dat, unk ez
’tämä’), MUSz 1873–81 805–06 (~ vi, lp ta ’tämä’, md tVser
votj syrj vog ostj unk), O. Donner 1881 SamFUgr 242 (+ samJr), Szinnyei 1881 NyK 16 411 (+ ve), Halász 1893 NyK 23
269–70 (~ sam), Wiklund 1894 LpChr 68 (~ lp dat, dam), Setälä 1896 SUSA 14:3 39 (samoin), Wiklund 1896 SUST 10 175
(~ lp diet), Munkácsi 1901 ÁKE 54 (sgr ~ ieur), Ramstedt 1906
SUSA 23:3 12 (samantapaisia lähes kaikissa kielissä), Ojansuu
1922 Pron 20–21 (sm ~ ka ve va vi li), Lehtisalo 1936 SUST 72
388 (sm ~ slk tam, tap ’tämä tässä’), E. Itkonen 1953–54 FUF
31 173 (sm ~ lp d®at, diet, md tVser votj syrj), FUV 1955 62
(ural), 146 (vrt. alt), E. Itkonen 1960 LpChr 94 (lp d®a ~ taa t.
tämä), 97 (tä- ? = lp die), Rédei 1973 SUSA 150 314 (*tä (~
*te ~ *ti); sm vi lp md tVser votj syrj vog ostj unk samJr T slk
Km), SKES 1975 1184–85 (s. v. taa), 1477–78 (+ ly; vog
puuttuu), TESz 3 1976 911, FUV2 1977 79, MSzFE 1978 622–
24, Sammallahti 1979 FUF 43 38 (tä- ~ sam *tä(-) ~ *te(-)),
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Janhunen 1981 SUSA 77:9 51 (ural *t• > sm tämä, tuo),
Larjavaara 1986 Dem 78–92, Häkkinen 1987 ES 342–43, 344,
346, UEW 1988 513–15 (*tä ~ *te ~ *ti), EWUng 1995 1514.

tänne (Agr; yl.) ’hierher’, sinne tänne, tännemmäksi,
tännemmäs, tännempänä, tännempää ~ ink tänne
’tänne’ | ka tänne | ly tƒänne | ve tƒänna, tƒänn(e id.,
tƒännemba ’tännemmäs’ | va tänne ’tänne’ | vi tänna,
tenna | li tüjan(q) id.
Pron:n tämä (ks. tätä) vartalon tä- tulosijamuoto
(latiivi); sama pääte on myös muissa vastaavissa partikkeleissa (minne, sinne, tuonne).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Blomstedt 1872 Suomi 2:10 333 (+ ve), Genetz 1890 Partikk 161 (+ ink ka va li),
SKES 1975 1477–78 (s. v. tämä; + ly), Häkkinen 1987 ES 343.

tänään (Lönnr 1880; ? Fischer 1747 tänän; yl.)
’heute’, tänäin (KaakkHäme Kymenl) ~ va (Ojansuu) tänänn(ä), (Tsv) tänä (? < sm) ’tänään’.
Jos diftongillinen asu on alkuperäinen, voi kyseessä olla lohkeama sanasta tänäinen (t. päivä);
-nä aines lienee joka tapauksessa essiivin päätettä.
Muita selityksiä sanan loppuosalle ovat 1. tänä +
illatiivin vokaalin pidentymä + n, 2. tänä + mon.
instr. (tätäkin selitystä tukee muoto tänäin) tai 3.
tänä + (yks. 3. p:n) omistusliite. — Rinnalla
käytetään (vanh. kirjak. ja murt.) sanaliittoa tänä
päivänä (Agr »anna miele (!) tenepeiuen, meiden
iocapeiuenen leipen») ja sen lyhentymiä tänäpänä
(Agr tenepene), tänäpän, tänäpää ~ ink tänäpüja
’tänään’ | ka tänäpäi(n), tänäpeänä, tänepäi | ly
tƒänäpä, tänäpäi ’tänään’ | ve tƒä7nämbäi, tämbüja | va
tänäp(ein | vi täna, tänapäev, tenal, tänäpä, tämbä, E
täämbä (< *tänäpüjanä) | li tämCpq, tempi, tempis püjava
id. — Muotoa tänään on arveltu myös sanan tänäpänä lyhentymäksi.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm tänäpänä ~ vi tennapehn),
Fischer 1747 VocSib 164 (sm tänän ~ votj túnna ’tänään’),
Ojansuu 1922 Pron 27 (alk. instruktiivimuoto, vrt. tuonain),
SKES 1975 1477–78 (s. v. tämä), Häkkinen 1987 ES 345 (kokonaisrakenne epäselvä). Lisää kirjallisuutta s. v. tämä.

täplä (Eurén 1860; laajalti murt.) ’Fleck, Tupfen’,
johd. täplikäs (Gan 1787), täplittää ~ ka täplä ’täplä,
pilkku; rokonarpi’, täplikäs ’täplikäs’ (< mahd. sm) |
vi täplik ’täplikäs’
= lpN daw |le (Lu Ko Kld) ’pieni täplä (poron t.
lehmän kyljessä); (Lu) lumitäplä, -läikkä, maatilkku’
(lpLu tieb´l5e ’täplä’ < sm). Vrt. tipla. — Vrt. myös
takavokaalinen tapla ’täplä’, taplikka (Agr »caikista
sen pilcuista ja taplicasta lowuijsima»), taplikas
(paik. savmurt.) ’täplikäs’.

J. Krohn 1872 Suomi 2:10 156 (taplikkainen ~ vi täplik), VW
1 1874 150 (täppä, täplä, tipla ~ vi täpp), Qvigstad 1881 Beiträge 66 (sm ~ lp), Ojansuu 1916 SKTT 193–94 (täplikäs < vi;
täplä uudempi), Lindelöf 1931 NphM 32 53–55 (vrt. mn depill,
engl dapple ’täplä’), SKES 1975 1478–79 (germ samankaltaisuus lienee sattumaa; sm > lpLu).

täpärä (Jusl 1745; melko yl.), täperä (HAchrenius
1777; laajalti itämurt. ja ymp., paik. LounSm) ’liian
lähellä reunaa oleva, putoamaisillaan oleva; tukala,
kiperä; vaivoin riittävä, niukka / zu nahe am Rand
befindlich, auf der Kippe stehend; schwierig, heikel;
knapp’, täpärällä ’vähällä, tipalla, hilkulla’ ~ ka täperä ’täpärä; niukka, vähäinen; herkkäuskoinen’, täperällä ’reunalla’, täperästi ’niukasti’ | vi täbar (g.
täbara), murt. tabar ’täpärä, ahdas, niukka;
arveluttava, tukala, epävarma’
? < germ (sk), vrt. mn tæpr ’varovainen; niukka,
ahdas, tarkka’, tæpt ’tuskin; varovainen, arka’.
VW 1 1874 149 (sm ~ vi unk), Kettunen 1922 LVeHA 1 1 (ve
pädäräVstƒi ’täpärästi’ metat.), Kalima 1933 FUF 21 135 (sm ~
li; tieto Kettuselta), SKES 1975 1479–80 (+ ka), *Nikkilä 1988
UAJ NF 8 15–16 (< sk).

täpätti (Agr; paik. LounSm) ’vuodepeitto; loimi
/ Bettdecke; Pferdedecke’
< vur mr täpete ’liina, peitto; matto; seinävaate’
(< kas teppet, tepp5et ’matto, peite, seinäverho’);
samaa alkuperää on myös tapetti, ks. tätä.
Streng 1915 NRL 245 (sm < mmr << lat), Vilkuna Vir 1960
272–73, SKES 1969 1229 (s. v. tapetti).

täpätä (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. KPohjanm) ’täyttää, ahtaa, sulloa täyteen; tilkitä, tiivistää /
füllen, stopfen; (ab)dichten’, täppiä (kaakkmurt.)
id., täpe, (mon.) täppeet ’tilke, rive’, täppy (Gan
1787) ’tappura; karkeat, huonot tappurat’ ~ ka
täpätä ’tukkia, täyttää; ahdistaa (henkeä); sammuttaa
tuli; estää asian käsittely’, täppävytteä ’saada asia
raukeamaan’ | ve tƒäpäta, täpata ’tilkkiä, tiivistää;
tukahduttaa; sulkea (tulpalla); ahdistaa (henkeä)’,
tƒäp ’tilke, tuke, tulppa’ | viE täpned ’lumpuista
saadut villakuidut’ | ? li täp®and(qks), täp®an(d) ’hirsirakennuksen salvain’.
Deskr. sanoja, vrt. tupata, tupehtua ja täpö sekä
toisaalta nr täppa ’sulkea tapilla, tukkia, panna tukkoon’.
VW 1 1874 146 (täppy, tappura), Kettunen 1938 LivW 446
(sm ~ li), SKES 1975 1480 (+ ka ve vi täpe), Koponen 1998
SUST 230 182 (+ vi täpned).
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täpö (Gan 1787; melko yl.), täp(p)ösen (et. I- ja PSm), täpisen (InkVi) ’aivan, täysin / ganz, völlig
(Adv.)’, konneksioissa täpö täysi, täynnä ~ ink täpöi
täün ’täpö täynnä’ | ka täpö(i)täysi, täpi täyzi, täpine
täysi | ly täpöi tƒäuVz | va (Kukk) täpis5e täünä, täpitäünä | vi murt. täbisi täis id.
Alkusoinnun myötä syntynyt vahvistuspart., vrt.
typö (tyhjä), ypö (yksin). Voi myös olla samaa alkuperää kuin täpätä.
Genetz 1890 Partikk 87–88, SKES 1975 1480 (sm ~ ka ly),
Alvre 1982 SFU 18 23 (+ vi murt. täbisi täis).

täristä (Jusl 1745; yl.) ’beben, zittern’, täristää, tärä(i)tä (: täräjää), tärähtää, täräyttää, tärinä, tär(r)y
~ ink tärissä ’täristä’, tärrüjahüs ’tärähdys’ | ka tärissä, täräjeä ’täristä’, tärähteä ’tärähtää’, täry | va
(Kukk) tärissä ’kolistella; soida’, tärähtüja ’tärähtää,
paukahtaa’ | vi täriseda ’täristä, rämistä’, täristada
’täristää, rämisyttää’, (murt.) tärähtädä ’natista, kitistä’ | ? li d(eC\rVzq ’väristä, vapista, täristä’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. päristä, väristä.
VW 1 1874 134 (sm ~ li lp md tVser vog), Wichmann 1911–12
FUF 11 268 (+ vi), SKES 1975 1480–81 (+ ka; ? li).

tärjä (tav. mon. tärjät) ’paarit, kantoripa t. -sanka
(LönnrLis 1886); työreen irtopohja(t) (paik. Kymenl
ja ymp.) / Trage, Tragegriff, Henkel; abnehmbarer
Boden des Arbeitsschlittens’, tarja(t) (paik. Kymenl
Laat- ja PKarj sekä ymp.) ’liisteistä punottu työreen
irtopohja t. -lava; liiste-, kaisla- t. olkimatto’ ~ kaP
tarja ’liiste’ | vi tari (mon. tarjad, tarad, tared) ’oksista, vitsoista t. oljista tehty säleikkö, ristikko t.
ritilä, jota käytetään peitteenä, pohjana, mattona t.
väliseinänä; maalaisreen pohja; terttu (marjatari)’
(ka > ven murt. tarjá ’kalapadon säleikkö, ristikko’)
= lpKo tœa´rje (Kld T) ’tarja; seiväs, aidas; (Gen)
tarha, aita’ (mahd. < sm t. ka) | ? tVserL tir, I ter ’reki’ |
? vogP (Munk) maC ˚ıl-tarîes ’rinnakkain’ (maC ˚ıl = magql ’rinta’) | ? ostjI E tärqs ’pienen nartan liisteet;
liisteistä tehty ritilä; merran päällysritilä; merran johderitilä; niidet’ (-s on johdinta). Vrt. riimisanat parja
ja sarja.
Sirelius 1906 Sperrfischerei 433 (sarja, tarja ~ vog ostj), Kalima 1915 OLR 224 (ven < ka, vrt. vi tari), Toivonen 1920–21
SM 27–28 57–59 (tärjä, tarja ~ ka (> lp) vi tVser), Toivonen Vir
1949 45–47, SKES 1975 1481, UEW 1988 517.

tärkeä (Jusl 1745; yl.) ’wichtig’, murt. myös ’halukas, ahne (EPohjanm Verml, paik. Satak KSm);
tarkka, huolellinen, täsmällinen (paik. I- ja PSm)’,
tärkki (paik. etup. hämmurt. PSm) ’tärkeä; tarkka,

täsmällinen; täpärä, tiukka (Finno n. 1580); tiheä
(verkko; Länsip ja ymp.)’, tärkkä (Kangasniemi)
’niukka, täpärä’, tärkeys (Sorol 1625), tärkeillä ~ ka
tärkie ’tärkeä; niukka; vaikea; halukas, innokas;
tarkka, nuuka’ (< sm; samoin sm > lpIn tærgad
’tärkeä’).
Samaa sanuetta kuin tarkea, tarkka.
MUSz 1873–81 200–30 (sm ~ md vog ostj unk), VW 1 1874
180–81 (tärkeä ~ tarkka), Wessman 1956–57 FmS 17–18 165,
209, *E. Itkonen 1970 Tarkka 27–33, SKES 1975 1481–82 (sm
~ ka; lpIn < sm), Häkkinen 1987 ES 344.

tärkki (Schr 1637 tärki; eri tahoilla murt.)
’tärkkelys (etenkin kankaiden kovitusaineena) /
(Wäsche)stärke’, tärkkeli (1773; paik. Häme) id.,
tärkkelys (1833), tärkätä (Gan 1787; laajalti et.
länsimurt.) ’kovittaa kangasta’
< ruots, vrt. nr vur stärka ’kovittaa kangasta’,
mmr starke, mt stærke, vur nr stärkelse ’tärkkelys,
kovite’, ns Stärke ’tärkki, tärkkelys’ (> vi tärklis, les, tärki ’tärkki, tärkkelys’), johd:ia sanasta nr ns
stark ’vahva’.
Renvall 1826 SSK 2 265 (< ruots stärkelse), Streng 1915 NRL
245 (< vur ur mmr), SKES 1975 1482.

tärmä ’voima’ ks. tarmo.
tärpätti (Lönnr 1880; nyk. yl.) ’havupuiden pihkasta
saatava terpentiinejä sisältävä neste / Terpentin’,
rinn. terpentiini (Alm 1751 terpentini; paik. Kymenl
ESavo ja ymp.), terpetti (melko laajalti itämurt. ja
KaakkHäme), törpötti (paik. Kymenl ja ymp.) id.
< ruots, vrt. nr vur terpentin < saks terpentin ’tärpätti’ < mlat terbentina id. < lat terebinthina resina
’tärpättipuun pihka’ (< kr termínthinos, terebínthinos, adj.-johd. sanasta términthos, terébinthos ’tärpättipuu’). — LpN dærpat‰ın ’tärpätti’ < sk; lpN dærpat (In) id. < sm.
Qvigstad 1881 Beiträge 64 (lp dærpat < sm), Qvigstad 1893
NL 142 (lp < sk, lp < sm), TS 10 1919 109 (sm < lat), Hellquist
1939 SEO 1175 (ruots < saks < klat < kr), Vuorela 1964 KtS
219 (sm < ruots), SKES 1975 1483.

tärpätä (Gan 1787; yl.) ’nykiä, tarttua syöttiin t.
pyydykseen; onnistaa / anbeißen; glücken’, murt.
(Länsip, osin PHäme Peräp) myös ’pistellä paistettava leipä tärpällä’, tärppiä ’nykiä (Eurén 1860;
Länsip, paik. hämmurt. ja ymp.); lyödä kirveellä
lovia
puuhun (paik. PKarj)’, tärppä (JuslLis;
Länsip, osin PHäme Peräp) ’puinen t. rautainen
väline, jolla pistellään reikiä paistettavaan leipään’,
tärppi (ark.) ’tenttiä varten hyvin opeteltu asia’ ~ ka
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tärpätä ’nykiä onkea (? < sm); ryhtyä, tarttua
työhön; tehdä merkki teräaseella, leikata, veistää’,
tärppie ’hakata, kolota; viiltää t. veistää merkki t.
pykälä; leikellä sieltä täältä; turmella, tärvellä’ | ly
tärpidä ’lyödä kirveellä lovia puuhun’ (sm t. ka >
lpN dærpât (In Kld) ’vasaroida, takoa, lyödä, iskeä
(N); hakata puita (In Kld)’).
Wiklund 1896 SUST 10 180 (tärppiä ~ lp dærppat), Tunkelo
Vir 1897 64, Qvigstad 1902–03 FUF 2 138 (lp < mn), SKES
1975 1483 (sm ~ ka ly; lp < sm t. ka).

tärskyttää (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’tärisyttää; pärskyttää / erbeben lassen; spritzen bzw. schäumen lassen’, tärskäyttää ’täräyttää, mäjäyttää’, tärskää (paik. savmurt.) ’täristä’, tärskyä, tärsky (etup.
itämurt.) ’kova isku, täräys; viinaryyppy; hyppyri (ESavo); (mon., ark.) tapaaminen, treffit’ ~ ka tärskeä
’täristä’, tärskätä ’täräyttää; pärskäyttää’, tärskyö
’täristä; pärskyä’.
Onomat. sanoja, vrt. täristä, pärskyä.
SKES 1975 1484 (s. v. tärskää; sm ~ ka).

tärvätä (As 1721) ’turmella, pilata (laajalti
itämurt.); loukata, satuttaa (itsensä; Peräp Länsip
Verml, paik. KPohjanm); panetella, haukkua (Gan
1787; paik. Laat- ja PKarj PPohjanm); tuhlata,
haaskata (PSavo, osin PKarj Kain) / verderben;
(sich)
verletzen;
verleumden,
schmähen;
verschwenden’, tärvellä (As 1771; melko yl.)
’turmella, pilata; vahingoittaa’, tärveltyä, tärviö
’pilalle meno, tärveltyminen (Gan; paik. Karj Savo);
vamma (Länsip)’ ~ ka tärvätä ’turmella, moittia’,
tärvetä ’tärveltyä, pilaantua’ (< sm)
< ruots, vrt. nr murt. därva ’vahingoittaa, tärvellä, turmella (= yleisk. fördärva); tuhlata, haaskata;
noitua, taikoa, lumota’ < kas derven ’turmella, tärveltyä, tuhoutua’.
Renvall 1826 SSK 2 265 (sm ? < ruots), Cannelin Vir 1897 83
(< mr fördärva; alkutavu jäänyt pois), SKES 1975 1484–85 (+
ka (todennäk. < sm)).

täsmälleen (1767 täsmällänsä; eri tahoilla murt.)
’tarkalleen / genau (Adv.)’, täsmällään (Gan 1787)
’suorassa’, täsmällinen, täsmätä, täsmentää, täsmennys, uud. täsmäase, -lääke ~ ink täsmällüja ’täsmälleen’ (< sm)
< ven te/smá ’nauha, kapea kudottu t. punottu
kaista; (murt.) kudonnainen, kudottu’. Alk.
sanonnan »tehdä täsmälleen» merkitys on ollut
’tehdä kudottava nauha tarkalleen mallin mukaan’.
— Samaan ven lainapesyeeseen kuuluvat myös

tesmä (Eurén 1860) ’järjestys, kunto, tarkkuus’,
tesmalleen (Lönnr 1880), tesmälleen (Lönnr; paik.
EKarj ja ymp.) ’tarkalleen’ ~ ink tezmall®a id. | ka
tesma
’värillinen
koristenauha’,
tesmalleh
’täsmälleen’ sekä tisma (Gan), tismalleen (JuslP,
Gan; paik. itämurt. PHäme).
VW 1 1874 124 (tesma ~ täsmä), Lönnrot 1880 SRS 2 688
(tesmä, tisma, täsmä vrt. ven tesmá), *Nirvi 1964 Suomi 111:1
29–44 (< ven), Nirvi 1973 FUF 40 134, Plöger 1973 RL 213–
14, SKES 1975 1485–86.

tässä ks. tämä.
täti (Agr; yl.) ’isän t. äidin sisar / Tante’ ~ ink täti
’äidin t. isän sisko’ | ka täti ’id.; anopin sisar’ | ly tƒäd'i ’täti, isän t. äidin sisar’ | ve täti (Ahlqv), tƒädi | va
täti id. | vi tädi (g. tädi t. täe) ’täti (etenkin äidin sisar); naisserkku’
? = mdM tƒäd'ä ’äiti’. Alk. lastenkielen sana, vrt.
ati, ätti, setä, äiti.
Thunmann 1772 Untersuch 88 (sm ~ vi), Sjögren 1821 GS 1 27
(< ven tjótka ’täti’), Ahlqvist 1856 WotGr 155 (+ va; vrt. ven),
Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Rietz 1862–67 SDL 770
(vrt. ruots tytta ’täti’ ym.), Mikkola 1894 SUST 8 4 (ei ven),
Paasonen 1896 KielLis 4, 37 (+ md; sm ei < ven), Mägiste
1928 Demin 159 (+ ka), SKES 1975 1486 (+ ly), T. Itkonen
Vir 1983 205 (uusi omap. perusvartalo), Keresztes 1986 MdKons 2 167 (sm ~ md; lastenk.), UEW 1988 794.

tävy, täy (Agr täwuyn; LounSm LUus ja ymp.,
TornLaakso), tav. mon. ’keuhkot / Lunge’, täty (Flor
1678 tädyt; paik. VarsSm ja ymp.), täky (Jusl 1745)
id., tävytauti, tädyintauti (Flor), täkytauti (paik. PHäme) ’keuhkotauti’, tädynruoho (Tillandz 1683),
tädyke (Lönnr 1860) ’Veronica (kasvi)’ ~ ve tƒäu, tävu ’keuhko’ | va tävü id. | vi (Göseken) tew ’keuhko’, tewwe többe ’keuhkotauti’, murt. tävi, tähi, täü,
tei ’keuhko’ | li tä Cu(v), tä Cugqz id.
= mdE tƒeviDlav, M tƒevlal (johd.) | votj syrj t{i ||
samJr tƒ‰ıw®ak (johd.) | Jn tƒ‰ıji (johd.) | T tƒieind'a (johd.)
| slk tJümäktä (yhd.) | Km tu ’keuhkot’.
Rudbeck 1714 Spec 78 (tädyt ~ unk tüd2o ’keuhko’), Ganander
1787 NFL 3 134 (+ vi teu), Lindström Suomi 1852 99 (+ votj
syrj), Hunfalvy 1858 MNyszet 3 264 (+ samJr), Wiedemann
1859 MélR 3 690 (+ li täv), MUSz 1873–81 241 (sm ~ vi unk),
VW 1 1874 118 (+ va), Halász 1893 NyK 23 263 (+ samJn T
slk Km), Setälä 1912–14 FUFA 12 29 (~ vi li md votj syrj
sam), Saareste 1924 LVEM 94 (+ ve), E. Itkonen 1949–51
FUF 30 34, 44 (sm ~ md votj syrj), FUV 1955 62, T. Itkonen
Vir 1974 18 (sm murt.), SKES 1975 1486 (ei unk), TESz 3
1976 1010 (unk epävarma), FUV2 1977 79, Janhunen 1981
SUSA 77:9 40 (ural), Sammallahti 1988 UrLang 541 (ural; unk
ei tähän), UEW 1988 519 (? unk), EWUng 1995 1566.
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täysi (Agr; yl.) ’voll’, täynnä, yhd. täys(i)ikäinen (Ljungo 1609), täysikasvuinen, täys(i)istunto (1883), johd. täyttää (Agr; yl.), täyttyä (eri
tahoilla murt.), täytyä (ks. erikseen), täydentää
(1860), täyte (Schr 1637), täyttö (Martti n. 1580),
täysinäinen (Raam 1642), täyteläinen (Europ 1853),
täytinen (kirosana) ’heittiö, mokoma’, täydellinen
(Agr) ~ ink täüs ’täysi’, täün ’täynnä’, täüttüja
’täyttää’ | ka täysi ’täysi, täynnä oleva, koko(nainen);
täysi-ikäinen, -kasvuinen; täydellinen, todellinen,
oikea,
varsinainen’,
täytteä
’täyttää, panna
täyteen; ahdistaa (henkeä); toteuttaa, täyttää (käsky, tarpeet, toiveet), täyttää (vuosia); yltää; (kielt.
yhteyksissä) riittää; kantaa (asetta)’ | ly tƒäuVz ’täysi,
kokonainen’, tƒäu/zikoin(e ’täysinäinen’, täuttädä
’täyttää’ | ve tƒäu/z ’täysi; kokonainen’, tƒäu/z7nei7ne
’täysinäinen’, täüttä ’täyttää’ | va täüsi ’täysi’, täüttüja
’täyttää’ | vi täis (g. täie) ’täysi, täysinäinen, täynnä
(oleva); täydellinen, koko; raskaana oleva; humalainen’, täita ’täyttää’, täiendada ’täydentää’ | li täuVz
(mon. tüjadqd) ’täysi’, täudli ’täydellinen’, täutq ’täyttää’
joko = lpN dievvâ, dievâs (E U Pi Lu In) ’täysi
(mitta,
lukumäärä);
täydellinen; täyteläinen,
hyväkuntoinen; vatsa täynnä (oleva)’, N dievvât (U
Lu) ’täyttyä’, N dæw |det (In Ko Kld T) ’täyttää’
(vksm *täve(-) ’täysi, ? täyttyä’, *tävtä- ’täyttää’)
? < vkgerm *t∞æwia- > ags t∞æwe, joka on todettu
vain prefiksillisenä æl-t∞æwe ’täydellinen, kokonainen, terve, mainio; tosi’, mfriisi el-t5e ’täysin, tyystin;
terve’
tai = lpKo tieuda (Kld T) ’täysi’, Ko tieudad
(Kld T) ’täyttyä; (Kld myös) riittää’ (voivat myös
olla v:n dæw |det vastineiksi myöhemmin syntyneitä).
Lp:n muodot voivat olla osittain myös eri-ikäisiä
suomalaisia lainoja. — Eri sgr sana tuntuu olevan
tähän aikaisemmin yhdistetty votj dol-dol, dolak
’kaikki’ | syrj d(ela ’kaikki; koko(naan)’ | vogE täwl,
I tüJoglq, L taglq, P t®agl ’täysi’ | ostjI P tel, E tet ’täysi’
| unk tele ’täysi; täynnä (oleva)’, tel- ’täyttyä, tulla
täyteen; kulua (aika); riittää’ (< sgr *täkl•).
Ganander 1787 NFL 3 134, 135 (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff
86 (+ lp tieutet, unk), Castrén 1849 Ostj 99 (+ ostj), Boller
1853 SbAW 10 55 (+ lp teuvas), Lönnrot 1854 Enare 255 (sm
täysi ~ lp dievas), 257 (täyttää ~ lpN dævddet), Ahlqvist 1856
WotGr 155 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 107 (+ ve), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 390 (+ vog), Yrjö-Koskinen 1866 Liv
404 (+ li), MUSz 1873–81 203–05 (sm ~ vi lp tVser vog ostj
unk), Setälä 1890–91 ÄH 129 (+ ka), Setälä 1896 NyK 26
393–94, E. Itkonen 1953–54 FUF 31 173 (sm ~ tVser titƒ/s ’täysi’;
lpK *diew |dâ ? < ims), FUV 1955 119 (sm ~ lpK tVser vog ostj
unk), *Rédei 1967 NyK 69 171 (+ votj syrj), *T. Itkonen 1970
Sananj 12 12–13 (joko takaperoisjohd. faktitiiviverbin täytä-

passiivijohdoksesta täyty- tai vanhan *täve-: täv- adj:n johd.),
SKES 1975 1486–88 (+ ly), *Koivulehto Vir 1976 266–68 (<
vksm *täve- < vkgerm), TESz 3 1976 883, FUV2 1977 132,
MSzFE 1978 626–27 (sm ? ~ lp tVser votj syrj vog ostj unk; sgr
*täwde), M. Korhonen 1981 Johd 163 (sm ~ lp dievvâ ? <
germ), 183 (täysi ? < vksm *tävde, vrt. etäsukukiel.), Hofstra
1985 OsFiGerm 140 (< germ), Häkkinen 1987 ES 344–46 (eri
alkuperäselityksiä), Sammallahti 1988 UrLang 551, UEW 1988
518 (sm lp tVser ? ~ votj syrj vog ostj unk), Häkkinen 1990 MST
95 (mahd. < germ), EWUng 1995 1497.

täytyä (Agr; laajalti et. loun- ja hämmurt. sekä
ymp.) ’olla pakko, olla syytä, pitää / müssen’, vanh.
kiel. ja murt. myös ’riittää (Agr); täyttyä, tulla
täyteen (I- ja PSm Verml Ink); kypsyä (vilja), kasvaa
hyvin, tulla täysi-ikäiseksi t. -kasvuiseksi, lihoa
(paik. itämurt. PSatak)’ ~ ink täütüä ’ruveta’ | ka
täytyö ’täytyä, olla pakko, pitää; tulla täyteen t.
täydeksi (kuu), täyttyä; kypsyä, tuleentua (heinä,
vilja); kulua, koittaa (aika), ulottua, riittää; tulla
toimeen; tulla valmiiksi; tulla kylläiseksi, tyytyä’ | ly
tƒäudüdä ’täyttyä, tulla täyteen; riittää; ulottua’ | ve
täiduda ’täyttyä; riittää’ | va täütüä id. | vi täidida,
murt. täüdüdä ’riittää, liietä, olla varaa jhk; olla
mahdollista, kyetä, voida’ | li täudq ’riittää’.
Johd. sanasta täysi, alkup. merk. ’tulla
täyteen, täyttyä’.
Hakulinen 1942 Suomi 101 38, Saukkonen 1965 SUST 137
144–50 (sm ~ ka ly ve vi li), SKES 1975 1486–88 (+ va), Häkkinen 1987 ES 346. Lisää kirjallisuutta s. v. täysi.

täällä (Agr; yl.) ’hier’, täältä, täkäläinen (JuslP;
Gan 1787 vain merk. ’kehno’; yleisk.) ’täältä
kotoisin oleva, tänne kuuluva’, täkäli (Lönnr 1880;
paik. Laat- ja PKarj Ink) ’tämän paikan kautta, tätä
myöten; tällä tavoin, näin’ ~ ink tüjal ’täällä’, tüjalt
’täältä’, täkäläin ’täkäläinen; tämänpuoleinen’,
täkälitt5e ’tätä tietä, kautta’ | ka teällä ’täällä’, teältä
’täältä’, täkäläine ’täkäläinen, tämänpaikkainen’, täkäli ’tätä kautta’ | ly tƒägäläi7ne ’täkäläinen’, tƒägäDli
’tämän kautta, tätä tietä’ | ve tägalaine ’täkäläinen’,
tägäDli ’tätä kautta’ | va tääl ’täällä’, tätVsäl(ein
’täkäläinen’ | vi teal, tääl ’täällä’.
Pronominivartalosta tä- (ks. tämä) johdetun
sanan
täkäsijam.
(adess.
täällä)
ja
edelleenjohdoksia. Sama ka ~ kä -johdin tavataan
myös esim. sanoissa muukalainen, muualla (vrt.
muu), sikäläinen, sikäli ja siellä (vrt. se1, vartalo si-).
Ganander 1787 NFL 3 132 (sm täällä ~ vi tääl), Ojansuu 1922
Pron 7–8 (täkäläinen), SKES 1975 1477–78 (s. v. tämä), Häkkinen 1987 ES 346.
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täärätä (Hemm 1605; LUus KPohjanm ja ymp.,
Verml) ’nauttia ruokaa t. juomaa (us. runsaasti t.
kohtuuttomasti), kuluttaa syömällä t. juomalla;
tuhlata, haaskata / (reichlich od. unmäßig) essen od.
trinken, verzehren; verschwenden’
< nr vur tära ’syödä, jäytää, kalvaa, hivuttaa, kuluttaa; (vanh. kiel. myös) tuhlata, haaskata’ < kas
teren ’jäytää, kuluttaa; syödä, nauttia, ahmia’.
JuslP 375 (sm < ruots), Ganander 1787 NFL 3 130 (< ruots),
Streng 1915 NRL 246 (< mmr mn < kas), SKES 1975 1489.

töhlö ks. tohlo.
töhmerö (Gan 1787; paik. KPPohjanm Satak) ’lumen vuoksi vaikeakulkuinen (tie, keli); suojakeli /
wegen Schnee schwer passierbar; Zustand der Wege
bei Tauwetter’,
töhmerönä
(paik.
Kain)
’pöpperössä’, töhmäkkä (paik. PKarj) ’kylmästä
kankea, kohmettunut’ ~ ka töhmerä ’tuiskuinen’,
töhmerö ’(humalan) pöhnä’.
Deskr. sanoja, vrt. tohmero sekä kohma.
SKES 1975 1491 (sm ~ ka).

töhertää (Eurén 1860; laajalti et. itämurt.) ’tehdä
huonosti, sotkuisesti t. hutiloiden, tuhertaa; tuhrata /
stümpern, schlampen, murksen; besudeln’, töherrys,
töherö ’tomppeli; kömpelö’ ~ ka töherteä ’tehdä
huonosti, hutiloida; sotata; pyryttää, tupruttaa’,
töherö ’tuhertaja, hutilus’.
Deskr. sanoja, vrt. tohelo, tuhertaa, töhriä.
SKES 1975 1489–90 (sm ~ ka).

töhistä ( paik. savmurt.) ’tohista, puhista /
sausen, schnaufen’, töhähtää (Lönnr 1880; paik.
etup. ISm) ’sujahtaa läpi, tupsahtaa, tohahtaa,
tuhahtaa’ ~ ka töhissä ’tomuta, pölistä; tupruta;
puhista,
rähistä’,
töhähteä(kseh)
’tuprahtaa,
hulmahtaa; suhahtaa, molskahtaa; syöksähtää;
töksäyttää, möläyttää’, töhy ’hienot roskat, tomu,
pöly; lumi-, savutupru; meteli, rähinä’, töhytä
’pölistä’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. takavok. tohista.
SKES 1975 1490 (sm ~ ka).

töhkä ’törky, moska, lika, töhnä, heinänsilppu, puintijäte, sakka (Laat- ja PKarj Savo KSm Kain); roju,
romu (Lönnr 1880; paik. murt.); kotieläimille perunoista, jauhoista tms. tehty ruokaseos (paik. PKarj
PSavo) / Schmutz, Dreck, Heureste, Dreschabfall,
Bodensatz; Krempel, Kram; aus Kartoffeln, Mehl
u. ä. zubereitete Futtermischung’,
töhkäinen
’roskainen, törkyinen; tuhruinen’, töhkerö (etup. PKarj Kain) ’sakka, sakea seos, pöperö; lika, moska;
epäsiisti, sottainen; sekaisen oloinen, pöpperöinen
(olo)’ ~ ka töhkä ’töhnä, töhkä’, töhky ’liemen pinnalle keitettäessä nouseva kuoha, vaahto’.
Deskr. sanoja, vrt. myös töskä, tösky (LönnrLis
1886; eri tahoilla murt.) ’roju, roina; moska, töhnä,
törky, roska’. — Sm töhnä (paik. murt.) ’puintijäte;
törky, nöyhtä, tahmea lika’ mahd. kontam. töhkä +
tahna.
SKES 1975 1490–91 (sm ~ ka).

töhnä ks. töhkä.
töhriä (Gan 1787; melko yl.) ’liata, sotkea,
tuhria; tuhrata, tuhertaa; sohia / beschmutzen,
besudeln; schmieren, stümpern; stochern’, töhrätä,
töhry(inen), töhrö ’osaamaton, tyhmä; epäsiisti
(ihminen)’ ~ ka törhie, töhrie ’tehdä huonosti,
tuhrata, söhlätä; sotkea, töhriä’, törhäkkä, töhräkkä
’pörröinen; epäsiisti’.
Deskr. sanoja, vrt. takavok. tohria (Eurén 1860;
eri tahoilla murt.) ’tehdä jtak kömpelösti, tuhertaa;
sotkea, liata, töhriä; sohia’, tohrata id., tohro
’saamaton, nahjus; osaamaton’ sekä lisäksi tuhria ja
tahra.
SKES 1975 1491–92 (sm ~ ka).

tökerö (JuslLis; Gan 1787 myös tökörä; laajalti
murt.) ’ymmärtämätön, typerä; taitamaton, kömpelö;
huonosti tehty, kömpelötekoinen, huonokuntoinen
/ einfältig, dumm; ungeschickt, unbeholfen; von
schlechter od. unbeholfener Machart, verwahrlost’,
tökkerö (paik. itämurt.) ’typerä, tolvana; taitamaton;
muistamaton’, tökelö (paik. länsimurt.) ’taitamaton,
kömpelö’, tökertää ’tehdä vaivalloisesti t.
kömpelösti, jukertaa’ ~ vi murt. töger (g. -i) ’typerä;
kurja; lonksuva, kiikkerä, kokoon luhistuva’.
Deskr. sanoja, vrt. tokertaa.
SKES 1975 1492 (sm ~ ka (sm >) tökeline ’pätkä’, vi murt.).

töksähtää (Eurén 1860; laajalti itämurt. ja ymp.)
’törmätä, osua jhk; pysähtyä t. jäädä kiinni äkisti jhk
/ gegen etw. stoßen, abrupt stehen- od. steckenbleiben’, töksäyttää ~ ka töksähteä ’töksähtää, muksahtaa’, töksy ’töksähdys; isku’, töksytteä ’tallustaa,
köpöttää’, töksähytteä.
Deskr. sanoja, vrt. tökätä ja toksahtaa.
SKES 1975 1493 (sm ~ ka), T. Itkonen Vir 1983 350 (omap.
uusi perusvart.).
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tökätä ’pistää t. panna jhk nopeasti, tuikata (Eurén
1860; etup. itämurt.); tuntua vastenmieliseltä, tympäistä, etoa (paik. kaakkmurt.) / schnell irgendwohin
stek-ken; zuwider sein, anekeln’, murt. (etup.
KPPohjanm) myös ’osua t. törmätä jhk, töksähtää’,
tökkiä, tökäistä (Gan 1787; Saloinen) ’survaista’,
tökäydä (Gan) ’seisahtua äkisti’ ~ ka tökätä ’pistää,
nakata, tökätä; ontua’, tökkeä ’köpöttää; empiä’,
tökytteä ’pistellä pieniä reikiä, tökkiä’.
Deskr. sanoja, vrt. takavok. tokata sekä töykätä.
SKES 1975 1492–93 (sm ~ ka).

tökötti (Eurén 1860; melko yl.) ’tuohiterva; jk (tumma) et. voiteena käytettävä tahnamainen aine /
Birkenteer; eine (dunkle) v. a. als Salbe verwendete
Paste’, töketti (paik. Savo), tötki (paik. itämurt.),
jötki (paik. PKarj) ~ ink tökötti ’tuohitervasta valmistettu voide, jota käytetään nahan voiteluun’ | ka
tökti ’tuohiterva’ | ly d'otƒk, d'ötƒk, d'oktƒ | ve 7gögotƒ (g.
7göktƒi7n), jogotƒ, d'ogotƒ | va (Kukk) tököttVsi id.; (Tsv,
Mahu) tökötti ’id.; terva’ (sm > nr murt. Sm tököt
’tuohiterva’)
< ven d'ógotƒ ’(tuohi)terva’, josta myös > vi tökat
(g. -i) (Wied myös mm. tögat, tekat, tegat, tökut)
’tuohiterva’, sanoissa ainakin ositt. myös baltt vaikutusta, vrt. latv deguts, degots id. (> li dä Cggqt id.).
Mechelin 1842 Käsik 178 (< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 82
(sm ve < ven), Mikkola 1894 SUST 8 111 (+ ka; vi < latv), Saxén 1895–98 Lånord 234 (sm > nr murt. Sm tököt ’terva’), Kettunen 1938 LivW 43 (vi li latv < ven), Kujola 1944 LyS 35 (ly
< ven), Kalima 1952 SlS 177, Nirvi 1971 InkS 618 (ink < ven),
Plöger 1973 RL 215, SKES 1975 1493 (vi < ven t. latv; li <
latv), EEW 1982–83 3467 (vi < ven), Tsvetkov & Laakso 1995
VaS 372 (va < ink sm t. (<) ven).

tököttää (et. savmurt. PPohjanm) ’olla t. seisoa liikkumatta, jäykkänä t. suorana, törröttää, jököttää / bewegungslos, stocksteif dastehen, in die Höhe ragen’,
tökki (osin KPPohjanm Kain) ’suora(ryhtinen), jäykkä, pysty; kankea’, tökkö (paik. murt.) id., tököllään
(paik. itämurt.) ’pystyssä’, tökkeli (PSm) ’törrölle
jäänyt kannon sälö’ ~ ka tökötteä ’jököttää,
tököttää’, tökki ’typerys, tollo’.
Deskr. sanoja, ilm. samaa alkuperää kuin tökätä.
Vrt. myös kököttää.
SKES 1975 1492 (s. v. tökki; sm ~ ka).

tölhö ks. tohlo.
tölkki1 (Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’purkki, säilytysastia,
törppö
/
kleineres
Aufbewahrungsgefäß, Dose, Glas, Schachtel’, murt.

(PKarj ja ymp.) myös ’tuohesta tehty pullomainen
suola-astia’, tölkköri (JuslLis) ’mustesarvi’, tölkkeri
(paik. Häme) ’purkki, säilytysastia’ ~ ka tölkki
’tuohesta tehty, pullomainen suola-astia’ (< sm, josta
myös > nr murt. Sm tölkk ’lasipurkki’, tölikko ’pieni
puu- t. peltiastia’).
Deskr. sanoja, kuten myös takavok. variantti
tolkki (Eurén; etup. E- ja LaatKarj ESavo) ’suolaastia’. — Samaa sanuetta on myös tölli (paik. kaakkmurt.) ’puinen juoman t. ruoan säilytysastia, kannellinen pytty’ (> vi murt. töll ’puinen pirtuastia’).
Saxén 1895–98 Lånord 234 (sm > ruots), Ruoppila Vir 1955
232, Wessman 1956–57 FmS 17–18 166 (sm > ruots), SKES
1975 1493–94 (sm ~ ka (? < sm)), 1494 (s. v. tölli), P. Norvik
1996 COIFU 5 142 (+ vi murt.).

tölkki2 (Flor 1678; paik. LounSm EHäme) ’survin,
petkel; iso puukalikka; pölkky / Stößel; großer
Stock; Klotz’, tölkky (Lönnr 1880; ei murt.) id.
? < germ *stelka-, vrt. mn stilk, nr stjälk ’varsi’.
Voi myös olla samaa alkuperää kuin telki (ks. tätä)
tai esim. sanan pölkky vaikutuksesta syntynyt deskr.sävyinen sana.
Ruoppila Vir 1955 232 (myös merk:ssä ’hölmö’), SKES 1975
1494 (deskr. sana), Nikkilä 1987 SFU 23 241–43 (telki ja tölkki
alkuperältään erilähtöisiä germ lainoja).

tölli (As 1757) ’pieni, vaatimaton, us. huonokuntoinen ihmisasumus, mökki, tönö (melko laajalti
murt.); torppa (Satak, paik. VarsSm PHäme) /
(kleine, bescheidene, meist heruntergekommene)
Hütte; Kätnerhof’, töllikkä (As 1734 töllikät mon.;
Kymi) id., tölliläinen (paik. LounSm) ’töllin asukas’,
tölläri (LSatak) ’torppari’.
Deskr. sanoja, joilla on myös takavok.
variantteja: tolla (Gan 1784; Peräp, paik. Kain)
’olki- t. heinälato; (ränsistynyt) mökki, tönö’,
tollikko (Peräp Verml) id.
SKES 1975 1495.

töllöttää (Gan 1787; melko yl.) ’tuijottaa
(ihmeissään), toljottaa; seisoskella t. olla joutilaana t.
paikallaan, möllöttää, jököttää / (verwundert)
starren, glotzen; untätig sein, bewegungslos
dastehen’, töllistää, töllistellä, töllötin (leik.)
’televisio’, töllö (Eurén 1860; eri tahoilla murt.)
’tomppeli, tollo’, töllerö (Gan; paik. PSavo Kain
PPohjanm) ’id., höperö’, tölö ’id. (osin VarsSm,
paik. muuallakin); kömpelö, taitamaton; huonosti
tehty (esine; eri tahoilla murt.)’ ~ ka töllötteä ’toljottaa, töllöttää’, töllisteä id., töllö ’tollo, pölvästi’, tölö
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’tollo, tomppeli; huolimaton ihminen’, töllerö, tölliskö id. | ly töDlDliVstelzetä ’töllistellä’.
Deskr. sanoja, länsimurt. saattaa olla vaikutusta
ruots murt. sanasta töller, Sm töll ’houkka, hupsu’
(elleivät nämä ole < sm). Samaa sanuetta voi olla
myös töllö (kaakkmurt. ESavo) ’tukko, pieni kimppu
(olkia, heiniä); haavatuppo; riepututti’. Vrt. tollo.

kistyä (paik. savmurt. KPPohjanm) ’jäykistyä, kangistua, jähmettyä’, tönköttyä (Kain ja ymp.) id. ~ ka
tönkky, -ö ’jäykkä, kankea’, tönkytteä ’liikkua hitaasti, kankeasti; puhua kankeasti, tankata’ | vi
töngata, (Wied) tõngata ’solkata; tehdä jtak
vaivalloisesti, saamattomasti’.
Deskr. sanoja.

Saxén 1895–98 Lånord 234–35 (sanan tollo sivumuoto), Ruoppila Vir 1955 237, Wessman 1956–57 FmS 17–18 204, SKES
1975 1494–95 (s. v. tölli, töllö; vrt. ruots), 1496–97 (s. v. tölö),
Grönholm 1988 RLT 178 (töllö ’hölmö’ < ruots).

SKES 1975 1497–98 (sm ~ ka; huom. myös vi), Koponen 1998
SUST 230 74.

töllötä (Eurén 1860; Laat- ja PKarj) ’kuolla, menehtyä (vars. kotieläin) / sterben, eingehen (v. a. Haustier)’, rinn. töllytä id. ~ ka töllötä ’id.; turmeltua,
mennä pilalle, kulua loppuun’ | ly tƒöllötä ’kuolla
(eläin)’.
Mahd. deskr. sanoja, vrt. töllöttää.
Nirvi 1975 CTIFU 3 302 (sm ~ ka ly; ♦ töllö), SKES 1975
1495.

tölmiä ks. telmiä.
tölväistä (nykyk.) ’loukata sanoin, letkauttaa / mit
einer Außerung kränken, eine spöttische Bemerkung
machen’, tölviä, tölväisy.
Vrt. äänt. läheisiä tökätä, töniä ja töytäistä (s. v.
töydätä) merk:ssä ’loukata sanoin’ mahd. vaikutusta
v:stä nälviä (s. v. nälvä).

tönkä (Eurén 1860; paik. LounSm) ’pönkkä, telki;
tukipuu / Riegel; Strebe’, rinn. tönkkä (JuslLis; paik.
VarsSm), tönk(k)ö (Ljungo 1745 töngö; VarsSm ESatak EHäme), tönki (LUus ja ymp.) id., töngötä
(Jusl), tönkötä (VarsSm ESatak EHäme) ’teljetä,
pönkittää’, tönköttää (paik. VarsSm) ’pönkittää’.
Mahd. kontam. sanoista telki ja pönkkä (ks. näitä). Vrt. myös tynkä.
SKES 1975 1498 (s. v. tönkkä).

tönttö (KarjKann KPohjanm, paik. loun- ja hämmurt.) ’pyöreäpohjainen säilytysastia, pönttö, törppö
/ kleine Tonne, Fäßchen, Büchse’, sanak. (Eurén
1860) myös ’saarnastuoli’, töntö (paik. ESatak KPohjanm) ’pyöreäpohjainen säilytysastia, pönttö,
tölkki’, töntti, tönteli (osin PKarj) ’kontin tavoin selässä kannettava isohko pärekoppa, konttivasu’.
Deskr. sanoja. Vrt. pönttö ja törppö.
SKES 1975 1499 (s. v. tönterö).

tömistä (Raam 1642; eri tahoilla murt.) ’jytistä, kumista, jymistä / dröhnen, donnern, stampfen’, tömistää, tömistellä, töminä, tömähtää ~ ka tömissä, tömätä ’tömistä, kumista’, tömähteäkseh ’tömistä’.
Onomat. sanoja, vrt. tomu, tomahtaa.
SKES 1975 1497 (sm ~ ka).

töniä (LönnrLis 1886; melko yl.) ’tyrkkiä, tuuppia /
knuffen, schubsen’, tönäistä, tönätä ~ ka tönkätä
’tökätä, survaista, töytäistä’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. myös töntätä (paik.
hämmurt. LUus ja ymp.) ’tönäistä, tuupata’ sekä
tökätä, tölväistä, töykätä (ks. näitä).
tönkiä ks. tonkia.
tönkkä (Jusl 1745; paik. itämurt. ja Pohjanm) ’jäykkä, kankea, taipumaton; (kylmästä) kangistunut /
steif, unbeweglich, starr (vor Kälte)’, tönkki (paik.
PSm), tönkkö (savmurt. KPPohjanm) id., tönkeä
(paik. savmurt. KPPohjanm) ’id.; tyly, töykeä’, tön-

tönö (ei vielä Lönnr; yl. muualla paitsi Peräp Länsip
Verml Ink) ’pieni, us. kehno asuinrakennus, tölli
/ kleine, meist elende Behausung, Hütte’,
tönöttää (paik. länsimurt. Kain) ’seisoa t. istua
paikallaan, jököttää, nököttää’ ~ ka tönö ’jäykkä,
kankea’.
Samaan yhteyteen kuulunevat äänt. läheiset tönsä
(paik. Häme) ’tölli, tönö’ ja tönttö (LönnrLis 1886;
paik. VarsSm PSatak PHäme) id. Sekä sm että ka sanat lienevät erillisiä takaperoisjohd:ia deskr. v:stä tönöttää.
SKES 1975 1495 (s. v. tölli; ~ tönöttää).

töperö (Lönnr 1880; paik. murt.) ’hölmö, tyhmä; taitamaton / einfältig, dumm; ungeschickt’, töpperö
(paik. murt.) ’höperö’, töpperössä (paik. savmurt. ja
ymp.) ’unenpöpperössä; humalassa (LönnrLis 1886);
pökerryksissä, tokkurassa’, töpertyä (Lönnr; paik.
savmurt. PSm) ’pökertyä’, töppäys ’erehdys, virhe’,
töppäillä ’tehdä töppäyksiä, hölmöillä’, töpeksiä id.,
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töpätä ’tehdä töppäys’ ~ ka töperö, töpelö ’pehmeä
(esine); tollo, tohelo’, töpperö ’(unen)pöpperö, horros; hiprakka’, töpertyö ’muuttua huono(mma)ksi t.
vaikeammaksi, jäädä kesken; suutahtaa’.
Deskr. sanoja, joihin vertaa typerä, töpö sekä
myös toope.
SKES 1975 1500 (sm ~ ka).

töppy (Eurén 1860; paik. Karj) ’ryhmä
kimppuna kasvavia heiniä, ruokoja tms., tupas;
(hius)tupsu / im Büschel wachsendes Gras, Schilf
o. ä.; (Haar)büschel’, murt. (osin Kymenl EKarj)
myös ’rohdin, tappura’, töppö (osin KarjKann Ink)
’tupsu, töyhtö; tupas’, töppä (Ink) ’töyhtö’; tähän
ehkä myös töpäs (osin PHäme Laat- ja PKarj)
’tupas; pieni tiheä pensas- t. puuryhmä’ ~ ka töppy,
töppö ’tuppo, tukko; töyhtö; nyppy; takku; mytty,
nyytti; turve- t. sammalmätäs; rikka, roska; tilkku’,
töppyheinä ’suovilla’, töpäs ’tukko; töyhtö, tupsu;
mätäs, pensas, tupas’ | ly tƒöpäz, tƒöppähäi7ne ’tupsu;
kasa; mätäs’ | ? ve tƒop, tƒopuVsk ’niinihuosiain’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joissa mahd. sanan tupas
vaikutusta.
Mägiste 1928 Demin 234 (sm ~ ka), Tunkelo 1946 VeKÄH
582 (vrt. ve), SKES 1975 1500–01 (s. v. töppä; + ly).

töppönen (JuslP; itämurt. KPPohjanm ja ymp.)
’huovasta, villalangasta, kankaasta tms. tehty, us.
ohuella nahalla pohjattu jalkine / Pantoffel, Hausschuh’, töpikkäät (paik. kaakkmurt.) ’lapaset’,
töp(p)ö (harv. lastenk.) ’tossu, tallukka’, yhd. huopatöppönen ~ ka töppöine ’kengän päälle vedettävä sukanterä; tohveli, tossu, töppönen; villakinnas, lapanen’, töpöi ’naisen tossu, tohveli’.
Samaa alkuperää kuin s. v. töpö mainitut sanat.
Lehtonen 1968 SM 75 97–103 (rättitöppöset), SKES 1975
1501 (sm ~ ka), T. Itkonen Vir 1983 352 (uusi omap. sana).

töpseli (ark.) ’pistotulppa / Stecker’
< nr murt. Sm stöpsel ’pistotulppa, pistoke’ < ns
Stöpsel ’tulppa’.
töpsähtää (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’pudota t.
kaatua pehmeästi; tulla t. ilmestyä äkillisesti, tupsahtaa / weich fallen, plumpsen; plötzlich irgendwo
erscheinen’
~
ka
töpsätä
’muksauttaa’,
töpsähteäkseh ’muksahtaa, humpsahtaa’, töpsy
’pehmeä isku, muksaus, töyssy’.
Deskr. sanoja, vrt. tupsahtaa.
SKES 1975 1502 (sm ~ ka).

töpätä ’tehdä typerästi’ ks. töperö.
töpö (paik. etup. Vars- ja KaakkSm) ’lyhyt t. lyhyeksi katkennut t. katkaistu esine, häntä tms., pätkä, tynkä; lyhyt ihminen / etw. Kurzes, Abgebrochenes,
Stummel(schwanz); untersetzter Mensch’, paik.
murt. myös ’hölmö, ymmärtämätön’, töppö (paik.
loun- ja hämmurt.) ’töpö, pätkä’, töppä (Eurén 1860;
osin VarsSm ja ymp.) id., yhd. töpöhäntä (paik.
murt.), töpihäntä (paik. savmurt.) ’lyhythäntä(inen)’
~ vi töbi (g. id.) ’tylppä; pätkä, nysä, töpö; miesten
lyhyt takki’.
Samaa alkuperää kuin s. v. töppönen ja töperö
mainitut sanat.
SKES 1975 1500–01, Hahmo 1994 Grundlexem 165–66 (+ vi),
Koponen 1998 SUST 230 183.

töpöttää (Lönnr 1880; eri tahoilla etup. länsimurt.,
Verml) ’kävellä lyhyin, jäykin askelin, köpittää / in
kurzen, steifen Schritten gehen, trippeln’, töpötellä,
töppäistä id.; töpinä ’jyske, tömistys; touhu, puuha’,
panna töpinäksi (yl.) ’panna touhuksi, ryhtyä jhk’,
töpi: ottaa töpiä (paik. savmurt.) ’alkaa kasvaa, kasvaa kovasti (oras, heinä)’ ~ ka töpitteä ’tepsuttaa,
köpöttää’, töpytteä, töpötteä id. | ? ve tƒöpötada
’jättää likajälkiä’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat myös
töpsiä ’kävellä, astella’, töpsöttää ’kulkea lyhyin askelin’. Vrt. köpöttää, töpö.
SKES 1975 1502 (sm ~ ka ve).

töristä (Lönnr 1880; eri tahoilla itämurt. ja ymp.)
’puhua joutavia t. sekavia, öristä; jutella, turista; porista, päristä; lorista / dummes od. wirres Zeug
reden, brummen; plaudern; prasseln, schrillen;
rieseln’, törinä ’humalaisen puhe, örinä’, törähtää,
töräyttää ~ ink törissä ’puhua joutavia’ | ka törissä
’sorista, porista, lorista, töristä; öristä’, törätä
’sorista, porista, töristä (neste); ryöpytä; toruskella,
moitiskella’, törähteäkseh ’ryöpsähtää, turskahtaa
valumaan’, törähytteä | vi töriseda ’äännellä;
murista’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. turista, pöristä.
Hakulinen 1968 SKRK3 261 (deskr.), SKES 1975 1503 (sm ~
ka), EEW 1982–83 3473 (+ vi).

törkeä (Jusl 1745; yl.) ’karkea, sopimaton; rivo, ruokoton; siivoton, likainen; loukkaava; häikäilemätön /
grob, derb; unflätig, obszön; schmutzig; beleidigend;
unverschämt’, törky ’roska, ryönä, roju, roina, kama
(Agr; laajalti murt.); (luonnosta kerätty) karjanrehu
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(laajalti itämurt. ja ymp.)’, törkyinen (Gan 1787), törkimys, tör(j)etä (: ei törkene; paik. KSm ja ymp.) ’iljetä, rohjeta’ ~ ink törkü ’roska’ | ka törky ’(kuivattu)
kasvirehu; lehdekset; ruokottomuus’ | va (Kukk) törkö ’törky, roskat’, törökäz ’likainen’, (Tsv) törü ’viimevuotinen ruoho’ (sm > lpN dær |ga ’pehmeä ulostekasa; likainen ihminen; raaka, likilaskuinen lapinkakku’).
Deskr.-sävyisiä sanoja.
Wessman 1936 FmS 4 228 (vrt. ruots), SKES 1975 1503–04
(sm ~ ka; sm > lpN).

törkätä (etup. LounSm) ’työntää, sysätä, pistää / stoßen, stechen’, törkkiä (Gan 1787) ’tyrkkiä, sohia,
pistellä’ ~ ink törkätä ’pistää; tuupata, sysätä’,
törkkiä ’pistellä’ | ka törkätä ’tyrkätä, survaista’ | va
(Tsv) törkkiä ’pistellä’ (< sm t. ink) | vi murt. törkida
’pistää, sohia’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. verbejä tyrkätä (ks.
tätä) ja (takavok.) sm torkata (Ink, paik. EKarj)
’pistää’, torkkia ’pistellä sorkkia, sohia’ ~ vi torgata
’tökätä, töykätä, pistää’, torkida ’pistellä’.
SKES 1975 1504 (sm ~ ka va), EEW 1982–83 3473–74 (+ vi
törkida, torkida), Koponen 1998 SUST 230 184.

törmä (Gan 1784; Satak Häme Pohjanm PSm, paik.
KaakkSm Savo) ’rantajyrkänne, äyräs, mäenrinne,
kumpare / Steilufer, Ufer-, Berghang, Hügel’,
tölmä (LUus ja ymp.), termä (Renv 1826; PKarj
PSavo, paik. KSm Länsip) id. ~ ka termä ’törmä,
rinne; äyräs’
= lpN dær |bme (Pi Lu In Ko Kld T) ’törmä, mäki
(tiellä)’. Ka ja lp viittaavat alkup. -er- asuun, sm -öon osittain -r-:n vaikutusta; huom. myös tirma (paik.
lounmurt. PSavo) ’rantajyrkänne, kumpare’; vrt.
lisäksi töyräs.
Lindström 1859 KeltGerm 45 (tölmä ~ törmä), Ahlqvist 1871
KO 145 (sm ~ lp), Genetz 1877 KL 16 (+ ka), Setälä 1912–14
FUFA 12 4 (törmä ~ termä ~ töyrä), SKES 1975 1504–05,
Mäkeläinen Vir 1978 373 (vrt. terä, töröttää), Koponen 1998
SUST 230 55 (vrt. törmätä).

törmätä (Gan 1787; melko yl.) ’mennä päin, iskeytyä jhk; rynnätä, syöksyä / gegen od. auf jmdn. bzw.
etw. stoßen od. prallen; stürmen, stürzen, rennen’,
törmäillä, törmäys.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuuluvat myös
tölmätä (Eurén 1860; etup. LSm), tölmäistä ’sysätä,
tölväistä, syöksyä, rynnätä, törmätä’; epäselvää on,
kuuluvatko nämä sanat takavok. ruots lainasanan
tormata ’myrskytä; rynnätä, syöksyä’ (ks. tätä) yhteyteen.

SKES 1975 1505 (v:n tormata deskriptiivistynyt variantti).

törppö ’pienehkö suhteellisen korkea lieriömäinen
astia, tölkki, pyöreäpohjainen purkki, pytty (etup. PSm); ruma astia (LönnrLis 1886); typerys (ark.)
/ kleineres relativ hohes zylinderförmiges Gefäß,
Dose, Fäßchen mit rundem Boden; unansehnliches
Gefäß; Dummkopf’, mustetörppö ’mustepullo’,
törppä (paik. murt.) ’korkea, tav. kannellinen astia’.
Deskr. sanoja; vrt. tölkki1, törttö.
SKES 1975 1496 (s. v. tölppä).

törröttää (Eurén 1860; melko yl.) ’pistää esiin, sojottaa, harittaa / hervor-, abstehen, vorspringen’, talventörröttäjä ’pystyyn kuivunut, hangesta esiin
pistävä kasvi’, (olla) törröllään, törräillä: »ahwen
törräillee joesa» (Gan 1787) ’ahven ui evät
törröllään’ ~ ka törrötteä ’jököttää, jurottaa’.
Deskr. sanoja, vrt. töröttää, turri, pörrö sekä s. v.
törsä main. sanoja.
Saukkonen Vir 1962 343 (törröttää ~ torro ’pystyssä oleva seiväs’), SKES 1975 1507–08 (s. v. törö; tör(r)ö ~ tor(r)o), Koponen 1998 SUST 230 54 (samoin).

törsä (LönnrLis 1886; paik. itämurt.) ’epäsiisti, siivoton (ihminen), tursake; ränsistynyt mökki /
schmutzig (Person),
ungepflegte
Gestalt;
heruntergekommene Hütte’, törsäke (paik. savmurt.
KPPohjanm) ’tursake; turvonnut huuli tms.’,
törsöttää (LönnrLis) ’törröttää, hapsottaa; olla
epäsiistin näköinen’, törsilö ’tyhmyri (JuslP, Gan
1787); turjake, ruma (Kain ja ymp.)’ ~ ka törsiVskö
’törröllään, mutrussa oleva’, törsistyö ’mennä
törrölleen t. mutruun; alkaa jurottaa, suutahtaa’, törsä (halv.) ’turpa, mutrusuu’ | ve tƒörzotada ’mutristaa
huulensa (suutahtaessaan)’.
Deskr. sanoja, vrt. törsätä, tursuta, turpa1.
Tunkelo 1946 VeKÄH 717 (vrt. ve), SKES 1975 1506 (+ ka).

törsätä
(melko
yl.)
’tuhlata
rahaa
et.
herkutteluun, syömiseen
t.
juomiseen
/
ausschweifend und Geld verschwendend essen und
trinken’, törsiä (paik. itämurt.) ’tehdä jtak
epäsiististi’ ~ ka törsätä ’pistää, tökätä, survaista;
(halv.) juoda viinaa’.
Kuulunevat s. v. törsä main. sanojen yhteyteen.
SKES 1975 1506 (s. v. törsä; sm ~ ka), Koponen 1998 SUST
230 54.
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törttö (Lönnr 1880; paik. KaakkSm ja ymp., Ink)
’(paperi- t. tuohi)rulla, tötterö; pyöreäpohjainen
pelti- t. puuastia, törppö / Tüte (aus Papier od.
Birkenrinde); Blechdose od. Holzschachtel mit
rundem Boden’, puhek. myös ’hölmö, typerys’, törtö
(Eurén 1860; osin EKarj ESavo) ’tötterö, käärö’,
törtöttää (paik. Karj Ink) ’toitottaa; puhua
äänekkäästi’ ~ ka törttö ’lapsen syöttösarvi’.
Deskr. sanoja, vrt. törppö, töttö.
SKES 1975 1507 (sm ~ ka), Koponen 1998 SUST 230 55 (tähän myös tort(t)o ’puukuurna, pitkänomainen astia’).

törö (LönnrLis 1886) ’pieni särkikala, jonka suupielissä on lyhyet viiksisäikeet, Gobio gobio / Gründling’, rantatörö (paik. KarjKann) ’kivennuoliainen,
Noemacheilus barbatulus’.
Kuulunee s. v. töröttää main. sanojen yhteyteen.
SKES 1975 1507–08.

töröttää (Eurén 1860; melko yl.) ’sojottaa, olla t.
seisoa pystyssä, istua paikallaan, jököttää / hervor-,
abstehen, in die Höhe ragen, aufrecht dastehen, auf
der Stelle sitzen’ ~ ka törötteä ’olla hievahtamatta
paikallaan’.
Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuuluu myös
törö (JuslP; melko yl.) ’osaamaton, taitamaton,
tomppeli; nahjus; tosikko; jk jäykähkö, törröttävä,
us. torvimainen esine, astia tms.; tötterö’, törrö
(KSm ja ymp.) ’tötterö, rulla, käärö (tuohta, viljaa,
heinää, paperia)’, yhd. töröhammas, tör(r)öhuuli,
törösuu, töröjölli, torojolli (Gan 1787; paik.
LounSm EHäme) ’jörö’ ~ ka törö ’törröttävä esine t.
muodostuma’, töröli ’pieni merta’ | vi murt. töruli
’pystyssä, törröllään, hörössä’. Vrt. lisäksi törröttää.
Saxén 1895–98 Lånord 231 (torojolli > nr murt. Sm tåråjoll),
SKES 1975 1507–08 (tor(r)o ~ tör(r)ö). Lisää kirjallisuutta ks.
törröttää.

töskä ks. töhkä.
töttö (Eurén 1860; paik. KaakkSm) ’tuohitorvi; tötterö, tuohinen korkea marja- tms. astia / Horn aus
Birkenrinde; Tüte, hohes Gefäß aus Birkenrinde für
Beeren o. ä.’, tötöttää (paik. KaakkSm) ’puhaltaa
torvea’, tötterö (Eurén; Gan 1787 töttörö ’mustepullo’; melko yl.) ’suppilo; käärö, kimppu; yksinkertainen, osaamaton ihminen’, tötsä (ark.) ’purkki’ ~ ka
töttö ’lapsen syöttösarvi, tutti; tuppo, käärö; sisältä
laho puu’, tötötteä ’jököttää pystyssä, törröttää;
kaataa nokallisesta astiasta’, tötterö ’käärö, tötterö’.
Deskr.-onomat. sanoja, vrt. totto2, törttö.

SKES 1975 1508–09 (sm ~ ka ve).

töydätä (Eurén 1860), töyvätä (: töytään; Renv
1826 töyvään; PKarj Savo ja ymp., paik. KPPohjanm) ’hyökätä, rynnätä, syöksyä / anfallen,
losstürmen, -stürzen’, töytäistä ’tönäistä, tyrkätä,
survaista’
Varmaankin omap. sanue, vrt. tökätä, töykätä ja
toisaalta (ruots-peräinen) töytätä.
SKES 1975 1511 (s. v. töytätä).

töyhtö (Eurén 1860; paik. murt.) ’höyhen-, jouhi-,
hius- tms. tupsu; kasvin röyhy / Federbusch; Rispe’,
yhd. töyhtöhyyppä, hiustöyhtö, töyhöttää (paik. Kain
PKarj) ’liikkua touhukkaasti, touhottaa; törröttää, tököttää’ ~ ka töyhötteä ’olla pöyhöllään, tuuheana, rehottaa; touhottaa’, töyhteä ’hössöttää, touhottaa’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. s. v. touhu ja tököttää
main. sanoja.
E. Itkonen 1971 StNF 58 128 (-ht-yhtymästä), SKES 1975 1509
(sm ~ ka).

töykeä (Jusl 1745; melko yl.) ’tyly, kopea, epäystävällinen / barsch, überheblich, ungefällig’, murt.
(Lönnr 1880; laajalti kaakkmurt., paik. häm- ja
savmurt.) myös ’tympeä, vastenmielinen, kitkerä
(haju, maku)’.
Kuulunee v:n töykätä yhteyteen.
SKES 1975 1510 (s. v. töykätä).

töykätä (Eurén 1860; eri tahoilla etup. itä- ja hämmurt.) ’tuikata, pistää, tökätä; tyrkätä, tuupata; etoa,
tuntua vastenmieliseltä / (schnell) irgendwohin stekken; knuffen, schubsen; zuwider sein, anekeln’,
töykkiä (Gan 1787; paik. E- ja ISm) ’sohia, tökkiä;
tuuppia; työnnellä’ ~ ka töykätä ’tuupata; kumauttaa,
tömäyttää, posauttaa; tuhlata, panna menemään; tokaista, töksäyttää’.
Deskr. sanoja, vrt. toukata, tökätä, töytätä.
Ganander 1787 NFL 3 170 (töykkiä vrt. vi tõuka- ’työntää’),
SKES 1975 1509–10.

töyräs (Agr »wooret ia töuret»; melko yl.) ’kumpu,
kumpare; pieni törmä; äyräs / Hügel, Anhöhe;
kleiner Steilhang; Steilufer’, rinn. töyrä (Jusl 1745;
EKPohjanm, paik. VarsSm), töyräke (paik. Kymenl
EKarj), töyrämä (paik. KaakkSm Kain), töyry (Gan
1787; melko yl.), teuru (paik. LaatKarj ESavo ja
ymp.) id.; äänt. eroista huolimatta ilm. tähän yhteyteen kuuluvat lisäksi s:t tölläs (PSatak PHäme) ja
tönnäs (PäijHäme) id.
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Ilm. deskr. sanoja; vrt. kuitenkin törmä.
SKES 1975 1510–11.

töyssy (LPSatak Häme ja ymp.) ’pieni omatekoinen
hyppyri; harjanne, tien kohouma / kleiner
selbstangelegter Schanzentisch; Welle od. Hubbel
im Fahrweg’, töysky (paik. Savo PKarj), teusku
(LaatKarj ja ymp.) id., teisku, teiskuri (paik. PSm)
’hyppyri’ ~ ka teusku, töysky ’harjanne, tien
kohouma’.
Deskr. sanoja. Samaan yhteyteen kuuluvat sm
töyskähtää (paik. LaatKarj) ’(tulla) tupsahtaa’ ~ ka
teiskahuttoa
’heilauttaa’,
teiskahtoakseh,
töyskähteäkseh ’(kaatua) tupsahtaa’, töyskähytteä
’tönäistä’.
SKES 1975 1257 (s. v. teiskata; sm ~ ka).

töytätä (Eurén 1860; EPohjanm ja ymp., osin LounSm) ’työntää, tuupata; survaista; (joskus myös) survoa / stoßen, schubsen; stechen, bohren;
(mitunter auch) zerstampfen’, töyttiä ’tyrkkiä,
tuuppia, töniä (EPohjanm ja ymp.); survoa (paik.
länsimurt.)’, töötätä (paik. Loun- ja PSm) ’tuupata,
tönäistä, työntää; survoa, hienontaa’
< nr stöta, murt. Sm stöyta mm. ’työntää, töytätä,
törmätä jtak vasten; survoa, hienontaa huhmaressa;
tehdä vastenmielinen vaikutus, loukata käytöksellään’. Vrt. töydätä ja töykätä.

< arj (k-ir), vrt. m-int 5Fudhar ’udar, rinta’, kys
5uter, ns Euter ’udar’.
Ihre 1769 Gloss 1 1012 (sm ~ germ kr), Ganander 1787 NFL 3
227a (+ vi), Rask 1818 Undersögelse 104 (< ieur), Diefenbach
1851 VWGoth 1 171, 433 (sm vi ~ m-int (kys ym.) sekä liett
udróti ’lypsää (paljon); olla tiineenä’), Ahlqvist 1856 WotGr
157 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (+ ve), Ahlqvist 1861
MMdGr 165 (+ md), Thomsen 1869 GSI 156 (+ li; < germ t. <
baltt), MUSz 1873–81 618 (+ tVser; < sl), Thomsen 1890 BFB
234 (+ ka; ? < baltt), Setälä 1893 NyK 23 204 (< arj), FUV
1955 138 (sm ~ md tVser ~ m-int; baltt alkuperä ei mahdoton),
Joki 1973 SUST 151 332 (< arj), SKES 1975 1512 (+ ly),
FUV2 1977 149, Rédei 1986 SbÖAW 468 61 (sm md tVser < arj
t. k-ir), UEW 1988 806.

udella (JuslP, Gan 1787; etup. itämurt. KPPohjanm)
’urkkia, kysellä / neugierig Fragen stellen,
ausfragen’, johd. utelias ~ (sm ? >) ka utelija (run.)
’utelija’, utelias, *uvella: (run.) »arvoan utelematta»;
kantasana *utea ’etsiä’ ilm. sm muodossa uten (PSatak, osin EPohjanm) ’tarkasti, huolellisesti, perin
pohjin’, jonka johd:ia myös mahd. utautua (PKarj
Kain ja ymp.) ’osua, joutua, sattua jhk’
= lp occât ’etsiä, hakea’, johd. occâlit ’etsiä
nopeasti ja innokkaasti; kaivata jtak’.
Wiklund 1896 SUST 10 270 (~ uusi), Paasonen & Siro 1948
OTschW 162 (sm udella ~ tVser udäqlam ’rukoilla’), T. Itkonen
1970 Sananj 12 6–11 (~ lp occât), SKES 1975 1512 (+ ka <
sm; joko ~ uusi tai ~ lp tai ~ tVser), 1556 (s. v. utauta; tähän
mahd. myös utautua), UEW 1988 587 (kuuluminen s. v. uusi
main. sanojen yhteyteen hyvin epävarmaa).

Karsten 1944 FmS 10 565 (sm < ruots), SKES 1975 1511.

töötöttää (LönnrLis 1886) ’puhaltaa torveen, soittaa
torvea / ins Horn stoßen, tuten’, töötätä ’soittaa
(myös auton) torvea’, interj. tööt.
Luult. onomat.-deskr. sanoja, vrt. kuitenkin nr
tuta (murt. impf. töt) ’puhaltaa torveen’. Ks. myös
tuutata, tuutti ja töttö.
Rietz 1862–67 SDL 736 (s. v. tiota; ruots sanasta), SKES 1975
1469 (s. v. tyytätä; < ruots murt. töta ’soittaa torvea’), Grönholm 1988 RLT 178 (< ruots tuta).

udar (: utaret; melko laajalti savmurt. ja ymp., paik.
EPohjanm) ’(lehmän, lampaan) nisä / Euter’, rinn.
utare (Jusl 1745; Satak KaakkSm EKPohjanm
Verml, paik. Häme Savo PPohjanm), utara (Vars- ja
KaakkSm EHäme), utaro (Päij- ja KaakkHäme) ~
ink uar (mon. utt®aret) ’udar’ | ka uvar (mon. utaret)
id. | ly (mon.) udared, udarehed ’utaret’ | ve udar
’udar’ | va uhar (mon. utar(et, uht(er(ed) id. | vi udar |
li ud®ar (mon. ud®ard, ud®arqd) id.
= md odar | tVserL wadar, I wodar ’udar’

udmurtti ks. votjakki.
ugrilainen ks. Unkari.
uhertaa (osin KaakkHäme ja ymp., InkVi) ’porata,
nävertää / bohren’, uhersin (Flor 1678) ’pora, vintilä’, uhari (Gan 1787) id. ~ ink uheri, uhersin ’pora’ |
va uhart5(e (mon. uhart(em(ed) ’pora, vintilä’ | vi oherdada, murt. uherdada ’porata’, oherdi, uherdi ’pora,
vintilä’
? = lpN murt. oasser ’pihtien tapainen työväline,
jolla rauta pidetään tulessa’.
Ojansuu Vir 1909 55 (sm ~ va vi), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 27 (+ lp), SKES 1975 1512–13.

uhka (Gan 1787; kirjak.) ’(drohende) Gefahr, Bedrohung; Risiko; Trotz’, murt. myös ’aikomus (paik.
itämurt.); oikein, kovin (paik. PSm)’, uhalla (adess.;
et. savmurt.) ’kiusalla, uhmaten, tahallaan; kovin, todella’, johd. uhata (Agr; eri tahoilla murt.)
merk. murt. (laajalti ISm, paik. Pohjanm) myös
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’luvata, aikoa’, uhkailla, uhitella, uhkaus (Agr), yhd.
uhkarohkea, uhkasakko (RWL 1759) ~ ink uhka
’yllytys’, uhata (prs. uhk®an) ’uhata’, uhitt®a ’yllyttää’
| ka uhka ’uhka; (adv.) ylen, kovin’, uhata (prs.
uhkoan) ’uhata, uhkailla’ | va (Tsv) uhku
’kilpailu’ | vi murt. uhal (adess.) ’kiusalla’, uhka’uhata’ (mahd. < sm; sm myös > lpN ukkedit (Lu In)
’uhata’).
Samaa, alk. deskr. sanuetta kuin s. v. uhkea, uhku
ja uho main. sanat.
Qvigstad 1881 Beiträge 113 (lp < sm ukkaan (sic; mahd. painovirhe)), Hakulinen 1933 StF 1:2 42–64 (sm ~ ka va vi; laajasti
koko pesyeestä), SKES 1975 1513–14.

uhkea (LPetri 1656 uhkemmast) ’komea, ylväs,
muhkea, pulska (melko yl.); ylpeä, kopea (paik. Suomenl. saaret InkVi; ? < vi) / prachtvoll, stattlich,
üppig; stolz, hochmütig’, uhkeus ~ ink uhkia ’kärkäs, rohkea; komea, hieno; ylpeä, mahtava’ | ka
uhkie ’uhkea, komea, vanttera’ | va uhk(ea ’uljas,
ylväs; koppava; rohkea’ | vi uhke ’ylpeä’, uhkus
’ylpeys,
pöyhkeys’,
uhkustada
’pöyhkeillä,
ylvästellä’ | li ukaz (mon. ukkqd; < vi) ’itsetietoinen, ylpeä’.
Samaa, alk. deskr. alkuperää kuin s. v. uhku, uhka
ja uho main. sanat. Merk:issä kuvastuu alkumerk.
’nousta, kohota’, joka ylpeyden ilmaisimiin useasti
liittyy.
Ahrens 1843 GrEhstn 130 (sm uhkua, uhkea ~ vi uhke), Ahlqvist 1856 WotGr 157 (+ va), Hakulinen 1933 StF 1:2 50–51
(+ ka), Kettunen 1938 LivW 449 (li < vi), SKES 1975 1514.

uhku (Jusl 1745; etup. PSatak KaakkSm PKarj Kain
ja ymp.) ’jäälle nousseen veden lumen kanssa muodostama hyhmä, jääsohjo; maasta tihkunut, jäätynyt
vesi / Schneematsch, der sich aus dem unter dem Eis
hervorquellenden Wasser und dem Schnee auf dem
Eis bildet; aus dem Boden hervorgesickertes und an
der Erdoberfläche gefrorenes Wasser’, yhd. uhkujää,
-vesi, johd. uhkua, uhkuta (et. KPPohjanm Kain PSm, paik. kaakkmurt.) ’nousta jäälle (vesi); vuotaa,
tihkua; huokua (kylmää, lämmintä); (paik. kaakkmurt. myös) kutista’ ~ ink uhkua ’syyhytä, kutista’ |
ka uhku ’jäälle nousseen veden aiheuttama hyhmä’,
uhkuta ’uhkua’ | ly uhk(u) ’lumisohjo,
vedensekainen lumi jäällä’ | ve uhk (g. -un)
’lumisohjo, hyyde (joessa), jäälle nouseva vesi’ | va
uhkua ’nousta, vuotaa (vesi jään alta)’ | vi uhk (g.
uha) ’(kylmä) höyry, jäälle nouseva vesi’, uhata
(prs. uhkab) ’huokua’ (sm uhkureikä > lpN murt.
uhku-rai |ge ’avanto jäässä keväällä’).

Samaa alkuperää kuin s. v. uhka, uhkea ja
uho main. sanat; tässä esiin tuleva meteorologinen
merk. lienee alkuperäisin. Deskr.-onomat. sanoja,
vrt. ihistää, puhkua (s. v. puhkaa), tihkua.
Kalima 1915 OLR 235 (sm ~ ka ve vi; > ven murt. úhka, uhta
’uhkujää’), Tunkelo Vir 1925 23 (+ ly), Hakulinen 1933 StF
1:2 52–60 (+ va; ks. myös uhka), Lagercrantz 1939 LpWsch
965 (lpN murt. < sm), SKES 1975 1514–15.

uhmata (JuslP, Gan 1787) ’vastustaa, olla välittämättä jstak (kirjak.); raataa (vanh. sanak.); ylpeillä,
kerskua; ärsyttää (paik. murt.) / trotzen, jmdm. od.
einer Sache die Stirn bieten; hart arbeiten; prahlen,
protzen; ärgern’, uhma ’vastustushalu, kiusa(nteko)
(Eurén 1860; paik. etup. itämurt.); innokas,
melkoinen (Gan; Kain); komea, kaunis (KaakkHäme
Kymenl)’, uhmaa (InkVi) ’puuhata, askaroida’ ~ ink
uhmata ’lyödä; ahertaa’, uhmia ’ahertaa’ | ka uhmoa
id., uhmata ’lyödä, iskeä; särkeä (päätä)’ | vi murt.
uhmata ’ponnistella’ (uhmata ’uhmata, vastustaa’,
uhma ’vastustus’ < sm).
Ainakin ositt. deskr. alkuperää, vrt. juhmata (et.
merk:n ’lyödä’ osalta); semantt. vaikutusta näyttäisi
olevan myös s. v. uhka ja uho main. sanoista.
Äimä 1919 SUST 45 32 (sm ~ vi; myös lpR åsvedadet ’ponnistella’), Hakulinen 1933 StF 1:2 65–68 (äänt. ja merk. läheinen
uhka pesyeelle), 68–69 (sm ~ ka vi), Mägiste Vir 1958 142 (vi
kirjak. < sm), SKES 1975 1516.

uhmoa ks. hyhmä.
uho (Jusl 1745 ’uhkujää’) ’viima, kylmä huoku (PKarj Kain ja ymp.); into, vimma (paik. häm- ja lounmurt.); puuha, homma, hätä, pula (JGCalamnius
1700; melko laajalti murt.) / (kalter) Luftzug, Hauch;
Eifer; (schwierige)
Beschäftigung,
Mühe,
Verlegenheit’, johd. uhota ’huokua (KPPohjanm
Kain, paik. EPohjanm PKarj PSavo PSm); puhua
(innokkaasti, touhuissaan), jutella, kerskua, leveillä
(häm- ja kaakkmurt. LUus)’ ~ ka uho ’kylmä tuuli,
viima, veto’, uhota ’uhata, uhkua; tuulla kovasti’,
uhottoa ’huokua; uhitella’ | ve uho ’lumituisku’,
uhota (prs. uhodab) ’tuiskuttaa’.
Deskr. sana, vrt. puhua. Samaan yhteyteen kuuluvat myös uhku, uhka ja uhkea (ks. näitä).
Äimä 1919 SUST 45 93 (~ uhka jne.), Kalima Vir 1932 228
(sm ~ ly uho, ve juho ’pyry, myrsky’ ~ tVser joVz ’viima’), Hakulinen 1933 StF 1:2 48– (~ uhka jne.), 58–60 (sm ~ ka ve), Kettunen 1938 LivW 52 (+ vi uha, li (ev®a ’virta(us)’), SKES 1975
1516–17 (sm ~ ka ve ? vi ? li).
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uhri (Agr wffri; eri tahoilla murt.) ’Opfer’, uhrata
(Agr wffrata), johd. uhrautua, yhd. veriuhri, sovitusuhri, uhrilehto, uhrikivi, uhripuu ~ ka uhri ’uhri, uhrilahja’ (lpIn uhredi∞d ’uhrata’ < sm)
< ruots, vrt. mmr vur nr offer, mn offr ’uhri’ (<
mas offer id.), mmr vur nr offra ’uhrata’ (< mas offr5on, ags offrian << lat offerre ’tarjota, tuoda esiin’).
Renvall 1826 SSK 2 269 (sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare 258
(sm ~ lpIn), Thomsen 1869 GSI 45 (sm < mn), Ahlqvist 1871
KO 218 (sm vi lp < sk), Karsten 1909 IF 26 253 (sm < ruots <
kas < lat), Streng 1915 NRL 246–47 (sm < vur mmr << lat),
SKES 1975 1517 (sm < mmr vur < mas << lat; ka lpIn < sm).

uhvatta (LönnrLis 1886; kaakkmurt. PKarj, osin Savo), uhvakka (osin ESavo) ’pitkävartinen haarukka, jolla pata t. ruukku nostetaan uuniin ja sieltä
pois, patahanko / langstielige Gabel, mit der Topf
od. Krug in den Ofen und wieder heraus gehoben
werden’ ~ ink uhvantka, uffatka | ka uhvatta,
uhvatka | ly ve uhvat | va (Tsv) ufatk | vi murt.
uhvat(ka) id.
< ven uhvát ’patahanko’.
Lönnrot 1886 Lis 189 (sm ~ ven), Mikkola 1894 SUST 8 173
(ka < ven), Ruoppila Vir 1938 207 (sm < ven), Kujola 1944
LyS 463 (ly < ven), Nirvi 1971 InkS 621 (ink < ven), SKES
1975 1517–18 (sm ka ly ve va < ven).

uida (Agr; yl.) ’schwimmen’, johd. uittaa, uitto, uistin (ks. erikseen), uiskennella, uimari, uimala, uinti,
rinn. vok.-vartaloinen ujua (paik. Suomenl. rannikko
ja saaret, Ink.) ’uida; kulkeutua, ajautua’, ujuttaa
’uittaa; pujottaa’ ~ ink ujj5ua ’uida’, ujutt®a ’uittaa’ |
ka uija, uitoa, ujuo ’uida’, uittoa, ujuttoa ’uittaa’ | ly
uivada (prs. uivan) ’uida’, uivelda ’uiskennella; madella’, uittada ’uittaa’ | ve ujuda ’uida; valua; kiemurrella’, ujutada ’uittaa; valuttaa’ | va ujua ’uida’ |
vi ujuda id., ujutada ’uittaa’ | li vo‰ıgq (prs. v5oigqb),
L vuo‰ıgq (prs. v5uoigub) ’uida’ (ly -v- ja li -g- < *-kovat myöhäisiä johdinaineksia)
= lp vuoggjât ’uida’ | mdE ujems, M ujqms | tVserL
iäm, I ijam | votj ujan{i id. | syrj ujn{i ’uida; kahlata’ |
vogE I oj-, L wuj-, P uj- ’uida’ | ostjE üj-, (johd.) I
otƒ-, E utƒ-, P o/s- | unk (johd.) úszik id. || samJr n5u- |
slk 5u-, (johd.) 5urk- ’uida’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 564 (sm ~ lp), JuslP 401 (+ unk),
Ganander 1787 NFL 3 214 (+ vi), Castrén 1844 EGS 162 (+
syrj), Castrén 1845 EGTsch 62 (+ tVser), Castrén 1849 Ostj 101
(+ ostj), Lindström Suomi 1852 99 (+ md votj), Ahlqvist 1856
WotGr 157 (+ va), Boller 1857 SbAW 23 412 (+ slk), Ahlqvist
1859 Anteckn 109 (+ ve), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 394 (+
vog, samJr oulim), Budenz 1869 NyK 7 32 (+ li), MUSz 1873–
81 868, Lehtisalo 1933 FUF 21 18 (+ samJr n5u-), E. Itkonen
1949–51 FUF 30 43 (+ ly), FUV 1955 64, 147 (~ alt), Räsänen

1955 StO 18:3 48 (~ alt), SKES 1975 1518–19 (+ ka), TESz 3
1976 1037, FUV2 1977 81, 156 (kuten 1955), MSzFE 1978
655, Janhunen 1981 SUSA 77:9 42 (ural ? *ux{i-, vrt. vuo),
UEW 1988 542, Sammallahti 1988 UrLang 536, EWUng 1995
1580.

uikuttaa (LPetri 1644; et. itämurt. Häme Pohjanm)
’wimmern, winseln, jaulen’, uikutus, uikuttaja; uikku
’Podiceps, vesilintu(suku)’, yhd. silkkiuikku, mustakurkku-uikku ~ ink uikutt®a, uikk®a ’valittaa, uikuttaa’ |
kaP uikuttoa ’valittaa’.
Interjektioon ui (ui-ui, uijui) perustuvia onomat.
sanoja.
Juslenius 1745 SSC 401 (uikuttaa ~ ui, uijui), SKES 1975
1519 (sm ~ ka; onomat.).

uimertua ks. huima.
uinua (Eurén 1860; murt. harv.) ’nukkua / schlummern, schlafen’, uinailla, uinahtaa (Salamnius 1690;
etup. itämurt. ja ymp.), uintua (Gan 1787) ’tulla uniseksi’ ~ ka uinuo ’nukkua (et. lapsi)’, uinota ’nukahtaa; nukkua’, uinahtoa(kseh) ’nukahtaa’ | ly ve uinota ’nukkua, vaipua uneen’ | va (Tsv) uino- ’nukahtaa, rauhoittua; hukkua, kadota’ | vi uinuda ’vaipua
uneen, nukahtaa; nukkua, uinua’, uinutada ’panna
nukkumaan, nukuttaa’ | li iCnnq (prs. in5ub), üCn (prs.
ün5ub) ’nukahtaa’
? = vog (passiivimuotoja) E I ajqw-, L ojwq-, P
ojawe- ’nukkua, nukahtaa’ | ostjI w3aja-, (passiivimuotoja) E w3ajqmtaj-, P w3ojqmlaj- id.; alkup.
vartalo olisi tällöin *uj(e)- ja -n- ims:ssa johdinaines
(huom. lisäksi ka uimehtuo, ve uimiVstuda ’nukahtaa’
s. v. huima). Vrt. myös uni.
Ahlqvist 1856 WotGr 157 (va ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
109 (sm ~ ve), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 74 (+ li), SKES 1975 1520–21 (+ ka ly).

uistin (Jusl 1745; yl.) ’koukkupyydys, viehe / Spinner, Blinker, Spinnangel’, rinn. uisti (ESatak kaakkmurt. ja ymp., paik. PSm), uiste (paik. kaakkmurt. PSavo KSm KPohjanm) id., uistella, uistaa ’vetää t.
heittää uistinta’ ~ ka uissin ’uistin’, uistoa, uissattoa
’vetää uistinta’ | ly uVst (mon. uVsteged) ’uistin’ | ve
uVst(e (mon. uVstked) id., uVstotada ’uistella’ (sm ka >
lpN uVstâ, uVs |tet (In Ko) ’uistin, uistaa’).
Johd:ia v:stä uida, ks. tätä.
Äimä 1919 SUST 45 139 (sm ~ ka; sm > lpIn), Kettunen 1922
LVeHA 1 43 (+ ve), Qvigstad 1946 FUF 29 45 (lpN In Ko <
sm), SKES 1975 1522 (+ ly; ♦ uida).

348 (taiton koevedos)
uivelo (Eurén 1860; paik. PSm) ’sorsalintu Mergus
albellus / Zwergsäger’, rinn. ungelo, uinelo id.
< lpIn njunjœaloh, Ko 7nu´nnel, 7nu´nel ’uivelo’, N
njunnalak ’mustakurkku-uikku’.
T. I. Itkonen 1916 SUST 39 50 (lp ~ sam), Toivonen STEP
1949 172 (sm < lp), SKES 1975 1523, UEW 1988 330 (lp ? ~
sam).

ujea (Eurén 1860; paik. Savo KSm) ’suippo, terävä;
ohut / spitzig, spitz; schmal, dünn’, ujua (PKarj
Savo KSm) ’ohentua, hoiketa, laihtua, kuihtua,
riutua, venyä’, ujentua (paik. ESavo KSm) id. (sm
v:ssä ujuttaa ’pujottaa’ (s. v. uida) varmaankin osin
myös tämän sanueen vaikutusta) ~ ink ujo, ujakkain
’ohut, solakka’.
Deskr. sanoja, vrt. hui2, huippu, suippo. Samaan
yhteyteen kuulunevat myös sm uilea, uilo (harv.
ESavo) ’teräväkärkinen, ohut’ (ja ilm. tähän liittyvä
uilo (LaatKarj ja ymp.) ’lapikas’) sekä uivelo (Gan
1787; PKarj Savo Kain) ’hintelä, kitukasvuinen;
hontelo (ihminen); nahjus, saamaton; ujo’.
Nirvi 1955 Suomi 107:1 7–8, SKES 1975 1523 (s. v. ujeltaa),
1561 (tähän myös uilo, joka > ven murt. úlegi > sm uulatin).

ujeltaa (JuslP, Gan 1787; etup. itämurt.) ’vinkua, ulvoa / pfeifen, heulen, jaulen’, ujellus, ujo (paik. itämurt.) ’viima’, ujakka (paik. Kaakk- ja KSm) id. ~
ka ujeltoa ’ulvoa, vinkua; valittaa, voivottaa’.
Onomat. sanoja, vrt. hujeltaa (Laat- ja PKarj Savo) ’viheltää; vinkua, ulvoa’ sekä ulista.
SKES 1975 1123 (sm ~ ka; onomat.).

ujo (Hemm 1616; melko yl.) ’schüchtern, schamhaft’, johd. ujostella, ujostuttaa ~ ink ujo ’ujo’ | (sm
>) ka ujo id. (sm myös > lpN uggjo (E Lu In) ’ujo’).
Alkuperä epäselvä. On esitetty, että sm-ink ujo
perustuisi sanoihin ka ujoi ’morsiamen silmille
vedetty huntu’ ja vi murt. uju id. (sm lounmurt.
(Merimasku) ujovaatteet ’(sulhasen) vihkipuku’ on
joko näiden vanha vastine tai mahd. < vi); näiden on
arveltu kuuluvan perusmerkityksen ’ohut’ kautta s. v.
ujea main. sanojen yhteyteen.
Lönnrot Suomi 1841:4 34 (sm ujous ~ lp), MUSz 1873–81 722
(aiheettomia rinnastuksia etäsukukieliin), Ojansuu 1915 NphM
17 161 (sm ujovaatteet < vi), Ojansuu Vir 1917 113–14 (sm
ujovaatteet ~ ka ujoi, vi), Äimä 1919 SUST 45 135 (lp < sm),
*Nirvi 1955 Suomi 107:1 2–19 (ujo lohjennut s:sta ujovaate, verho, joka mahd. ~ ujea jne.), SKES 1975 1523–24 (sm > ka
lp; mahd. ♦ ujovaate).

ujuttaa ks. uida.

ukaasi (As 1749 ukasi; eri tahoilla murt.), rinn.
ukassi (paik. KarjKann) ’käsky, määräys; uhkavaatimus / Ukas, Befehl; ultimate Forderung’
< ven ukáz ’asetus, määräys’ (samasta
lähteestä myös ka ukuasa, ve va (Tsv) ukaz, vi ukaas
id.).
Knorring 1833 Gamla Finland 54 (ukas < ven), Karvinen 1910
Kaukomieli 4 121 (sm < ven), Plöger 1973 RL 215–16, SKES
1975 1524 (sm ka ve va < ven).

ukko (Agr Wkoi (yksi karjalaisten jumalista); yl.)
’Alter, Greis’, murt. myös ’isoisä; ukkonen’, yhd.
isäukko, appiukko, ukkomies, ukkometso, ukkovarvas, ukonilma, -vaaja, johd. ukki, ukkeli, ukkonen,
ukkostaa ~ ink ukko ’vanha mies, ukko; aviomies;
ukkonen’ | ka ukko ’(vanha) mies, aviomies; isoisä;
ukkonen, ukkosen jumala’ | ly uk(ko) ’ukko, vanhus;
(avio-) mies; ukkonen’ | ve uk (g. ukon) ’vanha mies,
ukko’, uk5o7ne ’id.; aviomies’ | va (h)ukko ’ukko, vanha mies; ukkonen’ | vi uku ’henkiolento, ukkosen
jumala’, (murt.) ukk (g. uku) ’ukko, vanhus; ukkonen’.
Samaa alkuperää kuin uros: joko johd. näiden
yhteisestä kannasta u- (ks. uros) tai uros sanan
sananmuodostukseltaan
epäsäännöll.
hellittelymuoto (alk. merk:ssä ’isoisä’), vrt. serkku,
veikko (s. v. veikka1).
Castrén 1849 Ostj 81 (~ ostj iki ’ukko’, unk agg ’vanhus’),
Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (sm ~ ve), Ahlqvist 1871 KO 185
(+ vi), MUSz 1873–81 867–68 (s. v. uros), Setälä 1890–91 ÄH
325 (va hukko sm vaikutusta), Setälä 1910 FUF 10 198–99 (+
ka), K. Krohn 1918 SUSA 35:1 88–89 (vi < sm), Rapola 1920–
21 Suomi 4:17 59 (+ ink ly), *Nirvi 1952 Suomi 106:1 154–57
(mahd. uros sanan hellittelymuoto), SKES 1975 1524–25 (sm ~
ka ly ve; va vi < sm).

uksi (Agr; kaakkmurt. ja ymp.) ’ovi / Tür’ ~ ink ka
uksi ’ovi’ | ly ukVs | ve uk/s | va uhsi | vi uks | li ukVs id.
= lp uk |sâ ’ovi, oviaukko’ (voi olla myös vanha
laina < ims) | ? votj (es ’ovi’ | ? syrj -(es: (ed'z/ (es, {ib(es
id.
? < baltt, vrt. liett úoksas ’aukko; onkalo; mehiläispesä t. sen suuaukko’; votj-syrj sanat voivat olla
erillisiä lainoja baltt taholta tai kokonaan eri
alkuperää; vokaalinsa puolesta ne eivät sovi ims
sanan vanhoiksi vastineiksi.
Rudbeck 1717 Spec 80 (sm ~ unk ajtó ’ovi’), Ganander 1787
NFL 3 231a (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 565 (+ ka va), Diefenbach 1851 VWGoth 1 427 (+ lp), Lindström Suomi 1852 99
(+ votj syrj), Lönnrot 1854 Enare 258 (sm ~ lpN In), Ahlqvist
1859 Anteckn 109 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 16 (+ li; ~ unk),
MUSz 1873–81 725, Budenz 1879 BB 4 240 (lp mahd. < sm),
Toivonen Vir 1916 165–66 (sm ~ lp perm unk), FUV 1955 121
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(? unk), Rédei 1965 NyK 67 325–28 (sm ei kuulu unk sanan
yhteyteen), SKES 1975 1526 (+ ly; unk epätodennäk., lp mahd.
< ims), FUV2 1977 133, UEW 1988 803 (sm ~ lp votj syrj),
Koivulehto 1993 LingU 29 34 (sm votj syrj < (k)baltt).

ukuli (Kivi 1872; paik. EHäme Uus) ’pöllö; itsepäinen; tyhmä; pahankurinen
/
Eule, Kauz;
eigensinnig; dumm; ungezogen’
< nr uggla ’pöllö’.
Saarimaa Vir 1916 78 (sm < ruots), SKES 1975 1525.

ulappa (JuslP, Gan 1787; paik. Häme I- ja PSm)
’veden selkä / offene Wasserfläche (auch eines Binnengewässers), offene See’, vanh. sanak. myös ’aava
suo; aukea paikka’ ~ kaP (run.) ulappa ’veden selkä’.
Kuuluu todennäk. sanojen ulko, ulottua yhteyteen. — Sanan (vartalon *ula-) mahd. vastineena on
esitetty myös lpN ul |le, ol |le (Lu In) ’nousuvesi’ (>
ulli, ullivesi (LönnrLis 1886; PSm murt.) ’id., tulvavesi’), joka sekin voi toisaalta olla samaa alkuperää
kuin s. v. ulottua main. lp sanat.
Th. S. Valvoja 1887 506 (~ ulasvesi ’nousuvesi’), Ojansuu 1920
Pn 230 (~ ullakko ’rapakko’), SKES 1975 1526–27 (mahd. joko ~ hulas(vesi) t. ulottua, ulko-), 1532 (s. v. ulli; lp ul |le mahd.
~ ulappa).

ulista (Gan 1787; yl. et. itämurt.) ’ulvoa, vonkua,
volista, uikuttaa / heulen, jaulen, winseln’, ulina,
ulahtaa ~ ink ulissa ’itkeä ääneen’ | ka ulissa, ulajoa
’ulista’, ulahtoakseh ’ulvahtaa’, ulata ’ulvoa;
paukkua (jää)’ | ly (prs., run.) (itken) ulahutan ’itkeä
pirautan’ | ve ulaita ’ulista’ | va (Tsv) uliz(e- ’parkua,
nyyhkyttää, itkeä’ | vi (rantamurt., mahd. sm >)
ulise- ’vinkua (tuuli), soida (korvat)’.
Onomat. sanoja. Samaan yhteyteen voivat kuulua
myös sm ule (Gan 1787; paik. ESavo ja KSm,
Verml) ’kylmä tuuli, kevättuuli, ahava’, ulea ’id.,
kylmä, kolea (tuuli)’, joskin äänt. läheisillä sanoilla
(ks. ume, ummehtua, untuva) on myös merkityksiä
’pilvinen, sumuinen; ummehtunut’ ja sanojen juuret
voivat siten olla usealla taholla. Ks. myös ulvoa.
Pogodin 1904 Severnorussk 10 (sm ~ ka ve; ims > ven murt.
úlajdatƒ ’ulista’), Kalima 1915 OLR 232 (samoin), Vaigla 1926
EKeel 5 29 (+ vi), SKES 1975 1527–28 (s. v. ulea laajasti
merk:stä ’pilvinen; kolea, tuulinen; ummehtunut’), 1528–29
(s. v. ulista; + ly va; onomat.).

uljas (Agr; laajalti murt., ei Verml Ink) ’komea; urhea / prachtvoll; mutig, tapfer’, paik. murt. myös ’rivakka; hyvä’, johd. uljailla, uljastella (harv.), uljuus

(ka harv. uDlDlas ’uljas, komea; hyvä’ ja vi murt. uljas
’uljas, rohkea’ lienevät < sm).
Alkuperä epäselvä; voi kuulua s. v. ulottua main.
sanojen yhteyteen, kuten luultavasti ainakin johd.
ulo(i)sa (paik. hämmurt.) ’näyttävä kooltaan,
silmiinpistävä; laajalle leviävä t. ulottuva’.
Mägiste Vir 1958 144 (sm > vi), SKES 1975 1529 (sm ? > ka
vi).

ulko (Agr) ’das Draußen, das Freie; Außen-’: sijam.
(yl.) ulkona, ulkoa, ulos, yhd. ulkoilma, -maa (Ljungo 1609, jolla myös a. ulkomainen), -muisti, -näkö, puoli, johd. ulkoinen, ulkosalla (laajalti murt.) ’ulkoilmassa’, ulkonainen, ulota (: ulkonee), ulkoneva,
ulostaa murt. myös ’työntää (rannasta) poispäin (venettä, tukkeja tms.; paik. I- ja PSm); näkyä selvästi,
huomiota herättävästi (paik. Satak EPohjanm)’, uloste ~ ink ulko-: ulos ’ulos’, ulk5ol ’ulkona’, ulkonta
’ulkoa’, ulkop5ol ’ulkopuoli’ | ka ulko-: ulkona, ulkuo,
ulos, yhd. ulkoilma, johd. ulkoine ’ulko-, ulkoinen,
ulkopuolinen’, ulossus ’ulostus’ | ly ulgoze ’ulos’, ulgoi7ne ’ulko-’, ulgostazetta ’ulostaa’ | ve ulgostada
’ulostaa’ | va (Tsv) uloz ’ulos’, ulkop5ol‰ın ’ulkopuolinen’ (varmaankin < sm) | vi ulgu-: ulgumeri, -vesi
’avomeri, -vesi’ | li ullq ’ulkona’, uldq, uldqst
’ulkoa’, uldzq ’ulos’
= lp ol |go: ol |gon ’ulkona’, olgus ’ulos’, N olgoni∞d (Pi Lu In Ko Kld T) ’ulota’ | syrj {il-: {il(e ’kauas’,
{il{in ’kaukana’, {il{i/s ’kaukaa’. — Sana lienee
vanha johd. siitä vartalosta *ula-, josta myös ulottua
(ks. tätä); syrj sekä periaatteessa myös li sana voi
olla tämän vanhan kantavartalonkin vastine (vrt. li
allq ’alla’, aldq, aldqst ’alta’, johd. vart:sta ala-).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 518 (sm ~ lpR), Lönnrot 1854
Enare 241 (sm ~ lpN In), Wiedemann 1859 MélR 3 691 (+ li),
Weske 1873 Untersuch 45 (+ vi), Tunkelo 1946 VeKÄH 535
(+ ve), E. Itkonen 1959 JuhlakHakulinen 135–37 (+ syrj, joka
aiemmin rinnastettu sanaan esi-), SKES 1975 1529–31 (+ ka ly,
va (? < sm)), Häkkinen 1987 ES 347, UEW 1988 803 (sm ~ lp
syrj).

ulku (JuslP, Gan 1787; PSm) ’riuku, salko (et. verkon t. nuotan kuivatustelineenä) / Stange (bes. im
Trokkengestell für Netze)’
= lpN hol |gâ (Lu), Pi ål |ga (E U In Ko Kld T)
’riuku (aidassa, padossa, verkon- tms. kuivaustelineessä); orsi; aluspuu’ | mdM olga ’riuku, salko’ |
syrj {ı‰ (< *{il)’kotapuu’ | vogP ®awla ’salko, orsi’ |
ostjP 3oxql ’riuku, orsi’ (sgr *ulk•) || samJr Jn n5u
’kotapuu’ | T nJü id. | slk {ı‰ ’reen jalasten päällä oleva
poikkipuu’ (sam *uj < ural *ul•). — Sm sanaa on levikkinsä nojalla arveltu myös lainaksi lapista.
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Qvigstad 1881 Beiträge 83 (sm ~ lp), Setälä 1896 SUSA 14:3 7
(+ md, väärin votj syrj ul ’oksa’, vog ula ’aidas’), Setälä 1912–
14 FUFA 12 106 (+ samJr Jn), T. I. Itkonen Vir 1920 54 (sm <
lp), Toivonen Vir 1921 21 (vog ula ja sam ~ sm vuoli), Liimola
Vir 1934 182 (sm ~ lp md, vog ®awla), Liimola Vir 1937 164 (+
ostj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 169 (+ syrj {‰ı), FUV 1955 81
(lp (> sm) md ? vog ostj), SKES 1975 1531 (sm (? <) lp ~ md
syrj vog ostj), FUV2 1977 98, Janhunen 1981 SUSA 77:9 15
(sm-perm *ulki (sekä vog ostj) ~ sam *uj < ural *ul{i), UEW
1988 543 (sm ~ lp md syrj vog ostj), Sammallahti 1988 UrLang
536 (sm ~ lp md syrj sam).

ulpukka (Jusl 1745; melko yl., ei Verml) ’vesikasvi
Nuphar
/ Teichrose’, murt. myös ’lumme
(laajalti murt.); kullero (paik. kaakkmurt.)’.
Mahd. kontam. sanoista upukka (LounSm EPohjanm) ’ulpukka; lumme’ (johd. sanasta uppo) ja pulpukka (ks. tätä).

ullakko (Agr; etup. loun- ja hämmurt.) ’vintti, ylinen
/ Dachboden’, murt. lisäksi ’kellotapulin alakerta, tapulin alaosan läpi kulkeva käytävä (paik. PPohjanm Kain);
ruumishuone
(paik.
PSavo
KPPohjanm Peräp)’ ? ~ vi ulu ’suoja, katos’ | li ul®a
’katon ulkonema, räystäs’, ul®an-aC lli id.
Rinnastus on hyvin epävarma. Sm sanan -llgeminaattaa on selitetty kontaminaatiosta *ula +
lakka ’katos’. Ks. myös ulottua.

ulsteri (uud.) ’(pitkä) villakangastakki / Ulster’
< (ruots ulster ’ulsteri’, ulstertyg ’ulsteri-, villakangas’ <) engl ulster ’paksu villakangas; villakankainen päällystakki’ Irlannin Ulsterin maakunnan
mukaan.

Ganander 1787 NFL 3 218 (sm ~ vi), Ahlqvist 1875 KW 109
(♦ *ulko-lakka t. ylä-lakka), Ojansuu Vir 1907 157–59 (sm ~
vi li; ksm *ula ~ ulottua jne.), Karsten 1922 Fragen 20 (< ksk),
SKES 1975 1531–32 (tuskin < ksk, ehkä kontam. *ula- (~ vi li)
+ lakka).

ulli ks. ulappa.
ulos, ulostaa ks. ulko.
ulottua (Agr; eri tahoilla murt.) ’bis an od. in etw.
reichen, sich erstrecken’, rinn. ulettua (VarsSm Satak, paik. EPohjanm Häme PSm), ulttua (Häme,
paik. EPohjanm) id., ulottuvilla, ulottaa, uloke, ulote: kaksi-, kolmiulotteinen, ulottuvuus ~ ve ulutada
’ulottua, ylettyä’, ulotada ’riittää, olla mahdollista’ |
vi ulatada ’ojentaa; kurkottaa; ylettyä’, ulatuda
’ulottua, ylettyä’, ulatus ’ulottuvuus, laajuus, määrä’
| li ul®atq ’ulottua; riittää’
= lpN ollet ’ulottua, ylettyä; riittää’. — Sanan vksm lähtömuoto näyttää olleen *ula, jonka
mahdollisia jatkajia ovat lisäksi s. v. ulappa ja
ullakko main. sanat; vartalo voi viime kädessä olla
samaa alkuperää kuin sm sanalla ulko, ks. tätä.
Ahrens 1843 GrEhstn 130 (sm ~ vi; ♦ ulko, josta myös vi ulo
’katos’), Qvigstad 1881 Beiträge 99 (+ lp), Ojansuu Vir 1907
157–59 (sm ~ vi; ♦ *ula, vrt. ullakko), Kettunen 1922 LVeHA
2 62 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 450 (+ li), Kettunen 1940
SmMurt 3 259–60 (ISm ylettyä tämän etuvok. variantti), E.
Itkonen 1960 LpChr 155 (lp ollet ~ sm ulottua, ylettyä, vi
ulatada), Saukkonen 1965 SUST 137 80–82 (etuvok. ainakin
osin ♦ ylä-; sm ~ ve vi li), SKES 1975 1532–33 (+ ka (run.); ~
lp ollet; mahd. ~ *ula, vrt. ullakko), Sammallahti 1979 FUF 43
27 (~ sam *ulå ’paljon’).

Munkácsi 1881 NyK 16 462 (~ ka bulbukka), Setälä 1890–91
ÄH 4 (~ ka bulbukka, va pulpukka), 5 (~ ve bolobouk), SKES
1962 637 (s. v. pulpukka; äänt. läheinen sanalle pulpukka).

TS 10 1919 174, Hellquist 1939 SEO 1275 (ruots < engl),
Vuorela 1979 KpS 488, Pulkkinen 1984 LokSp 180.

ulvoa (Agr; yl.) ’jaulen, heulen’, johd. ulvaista, ulvonta, ulvottaa ~ ink ulvoa ’ulvoa, ulista’, ulvott®a |
ka ulvuo ’ulvoa’ | ly ulvada | va ulvoa id. | vi uluda
’ulvoa, parkua’, murt. ulvuda (mahd. < sm) ’ulvoa’ |
li uC llq (prs. ul5ub) id.
= lpN hol |vot (Pi Lu In Ko Kld T) ’ulvoa, parkua’
(voi olla vanha laina < ims).
Onomat. sanoja, samaa alkuperää kuin ulista (ks.
tätä); vrt. lisäksi ve ulaida ’ulvoa’, vi ulguda ’ulvoa,
parkua’ (myös Agr wlgocat ’ulvokaa’).
Ganander 1787 NFL 3 219 (sm ~ vi ullo-, kr germ), Ahlqvist
1856 WotGr 157 (+ va), Donner 1879 Verwandtschaft 43 (+
lp), Setälä 1890–91 ÄH 27 (sm (Agr) wlgocat ~ vi ulgu-, li
ul5ub), Pogodin 1904 Severnorussk 9 (+ ka), Qvigstad 1946
FUF 29 45 (lp < sm), SKES 1975 1533–34 (+ ly; lp voi olla
myös vanha sm laina).

ume (Eurén 1860; kaakkmurt. ja ymp., paik. Peräp
Länsip) ’sumu, usva / Nebel’, umea (EPohjanm,
paik. EKarj KSm Länsip) ’sumuinen, samea,
hämärä’, umentaa (Gan 1787) ’olla sumuista t.
tihkuista’ ~ ka umeh ’sumuinen, tihkuinen’, umakka,
-o ’sumuinen, tihkuinen; sumu, tihkusade’, umettoa
’sataa tihuuttaa’ | ly ume ’tihkusade leutona
talvipäivänä’ | ve umo/s‰ı7ne ’sumuinen, utuinen’ | vi
(murt.) umene ’samea’
= lpLu (h)åmjåkis (E Pi) ’pilvinen, sumuinen’.
Deskr. sana, vrt. samea, sumu sekä s. v. ummehtua main. sanat.
VW 2 1876 138 (s. v. samea; sm ~ lpR), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 28 (sm ~ lp), Saareste 1953 Suomi 106:3 32 (+ vi
murt.), SKES 1975 1534 (+ ka ly ve), T. Itkonen 1985 StF 28
30–32, 35.
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ummehtua (Alm 1783; et. itämurt. ja ymp., Peräp)
’tulla tunkkaiseksi (ilma); pilaantua (ruoka, korjattu
vilja t. heinä ilman puutteen t. kosteuden takia) /
muffig, stickig werden; (durch ungenügende Luftzufuhr od. durch Feuchtigkeit) verderben (Lebensmittel, Heu, Getreide)’, murt. (paik. kaakkmurt.)
myös ’sammua, tukahtua (tuli)’, ummehtunut; umme
(: ummeen; Kain) ’tunkkainen haju t. maku’ ~ ve
umbehtuda ’ummehtua’.
Johd. sanasta umpi, vaikka merk:een onkin saattanut vaikuttaa ume (ks. tätä) sekä v. tummehtua
(LaatKarj, osin Kaakk- ja PäijHäme) ’ummehtua,
tulla tunkkaiseksi; pilaantua (korjattu vilja t. heinä)’
~ ka tum(m)ehtuo ’id., härskiintyä (voi)’ | ly
tumehtuda ’ummehtua, tunkkaantua (ruis, kaura)’,
joka puolestaan liittyy a:iin tumea ’samea’ (ks.
tumma).
Hakulinen Vir 1935 108 (♦ umpi), SKES 1975 1395–96 (sm
tumea, tumehtua ~ ka ly), 1535–36 (s. v. umpi; sm ~ ve).

ummikko (Gan 1787; etup. I- ja PSm) ’vain yhtä
kieltä (ts. äidinkieltään) osaava / Person, die nur eine
Sprache (d. h. ihre Muttersprache) spricht’, umpi- t.
ummikkoruotsalainen ’vain ruotsia puhuva’, umpisuomalainen jne. ~ ka ummikko, ummikoi ’ummikko, tav. karjalaa osaamaton venäläinen’ | vi umbkeelne ’vain yhtä kieltä osaava, ummikko’, umbsakslane ’ummikkosaksalainen’ | li umbq-k5eDli ’kieltä
taitamaton, vierasmaalainen’.
Sanasta umpi (ks. tätä) muodostettuja yhd:oja ja
johd:ia.
SKES 1975 1535–36 (s. v. umpi; sm ~ ka vi li).

umpi (Agr; yl.) ’ge-, verschlossener, verstopfter Zustand’, sijam. ummessa, umpeen (Agr), yhd. umpihanki, -lampi, umpimielinen, umpisolmu, umpisuoli,
umpimähkään (ks. mähkiä), johd. umpinainen (Agr),
umpeutua, ummistaa, ummettaa, ummetus (Schr
1637), umpio, umpioida, ks. erikseen ummehtua,
ummikko ~ ink umpi ’umpihanki’, umm5es, ump5e
’ummessa, umpeen’, umpinain ’umpinainen; sumuinen (ilma)’ | ka umpi ’umpihanki; ummetus’,
ummessa, umpeh, johd. umpinaine, ummistoa | ly
umbi: umbes, umb5e ’ummessa, umpeen’, umbinai7ne
’umpinainen, aukoton’ | ve umbes, umbhe ’ummessa,
umpeen’, umbiVstada ’ummistaa, sulkea’, umbiVstuda
’sulkeutua’ | va umpi: umpis(ek(ea ’täysin sokea’,
(Tsv) umpi ’kauttaaltaan’: umpi-s(elmu ’umpisolmu’,
umpi-t5e ’lumen peittämä tie’ jne. | vi umbe
’umpeen’, umbes ’ummessa; suunnilleen, noin;
kokonaan, täysin’, umbne ’umpinainen’, ummistada

’tukkia’ | li umbq, umbi ’lumen peittämä (tie)’,
umbqst ’täsmälleen’
= lp obbâ ’melkoinen, melkoisen (adv.); melkoisen suuri (E U Pi Lu N); koko, kokonainen; umpinainen (In Ko Kld T)’
< germ *umbi, vrt. mn um(b)-, kas umme, umbe
’ympäri, yltympäri’, ns um, nr om ’ympäri(llä, -lle)’.
Samaa alkuperää on myös ympäri, ks. tätä.
Moller 1756 Beskr 164 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 3
220 (~ vi ummistus), Ahrens 1853 GrEhstn 110 (+ vi umbes),
Lönnrot 1854 Enare 258 (+ lp), Budenz 1869 NyK 7 24–25 (+
li), MUSz 1873–81 61 (umpi ja ympäri samaa alkuperää), Neuhaus 1908 Sprachlehre 161 (< germ), Setälä 1912–13 FUF 13
464 (ei < germ), Wichmann Vir 1930 392 (+ ka ve va; ~ votj
ob(e ’täysin’, syrj ob ’pyry’), Alvre 1972 Sõnasõel 1 16 (+ ink),
SKES 1975 1534–37 (+ ly), Mann 1984 IED 824 (sm < ieur),
UEW 1988 803 (sm ~ lp ? votj), Nikkilä 1996 VierYm 82–85
(sm < germ).

uni (Agr; yl.) ’Schlaf; Traum’, yhd. päivä-, yöuni;
unikeko,
univelka,
unennäkö, unenpöpperö,
johd. uneksia, uneksua, unelma, unelmoida, unelias,
uninen, uneton, unettaa, unikko (Lönnr 1860) l.
unikukka (Haartman 1759) ’Papaver’, ks. erikseen
unohtaa, untua ~ ink uni ’uni’, unetoin ’uneton’,
uneksia, unn‰ın ’uninen’ | ka uni ’uni’, yhd. unikeko,
unine ’uninen’, uneksie ’nähdä unta’, unettoa
’unettaa, nukuttaa’ | ly u7ni ’uni’, uneksida ’hourailla;
puhua unissaan’ | ve u7ni ’uni’, unikego, -kogo
’unikeko’, u7niVstada ’nähdä unia’, u7net{in (Ahlqv
unetoin) ’uneton’ | va uni ’uni’, un(et5o ’uneton’ | vi
uni id., unistada ’haaveilla, unelmoida, uneksia’,
unelda id., unine ’uninen’, unetu ’uneton’ | li uC7n
’uni’, uC7n7ni ’uninen’, uC7n(t)Vstq ’uneksia’
= md on ’uni’.
Idman 1774 Försök 58 (sm ~ kr ónar ’uni’), Ganander 1787
NFL 3 221 (+ vi), Klaproth 1823 Sprachatlas 13 (+ ka; myös
tähän kuulumattomat unk álom ’uni’ vastineineen), Lindström
Suomi 1852 100 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 157 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 165
(~ mdM), Budenz 1869 NyK 7 18 (+ li; myös unk álom jne.),
van Windekens 1963 Orbis 12 482 (kr-arm-alb sana ural alkuperää), SkaliVcka 1969 UAJ 41 337 (indo-ural sana), SKES
1975 1537–38 (+ ly), Koivulehto 1988 Laryngale 291 (< ieur
*Hon-en/er, vrt. kr arm), UEW 1988 804 (sm ~ vi md), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 107 (mahd. < ieur).

univormu (Lönnr 1847; etup. kirjak.), rinn. (vanh. ja
paik. murt.) uniformu, univormi (Helenius 1838),
uniformi (As 1748) ’virkapuku / Uniform’
< nr uniform (<< ransk uniforme) id. < lat uniformis ’yhdenmukainen, yhtäläinen’ sanoista uni- (perusmuoto unus) ’yksi’ ja forma ’muoto’.
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W. Streng 1911 Sivistyssanoja 30 (univormu oik. »yksimuoto»), Hellquist 1939 SEO 1281 (ruots < ransk < lat), SKES
1975 1538, Koukkunen 1990 Atomi 604–05.

147 (~ turk), SKES 1975 1539 (+ ly; ♦ uni; yhteys votj syrj
sanoihin epätodennäk.), FUV2 1977 82, Häkkinen 1987 ES
348, UEW 1988 588 (sm ? ~ votj syrj samT; ims mahd. ♦ uni).

Unkari (Raam 1642 Vngeris) ’Ungarn’, unkarin kieli, johd. unkarilainen, unkaritar
lähinnä < saks Ungarn ’Unkari’, vrt. lat Hungaria, johon perustuu Unkarin nimi useissa Euroopan
kielissä (ransk Hongrie, engl Hungary), sekä
kr (mon.) Oyungroi, jotka ovat peräisin slaavien välittämästä alkuaan turkkilaisesta heimonnimestä
*ongur < *on-ogur ’10 nuolta’. — Sl taholla nimen
suoria jatkajia ovat mm. slov Oger ja ven s. Ugrin
’Unkari’, a. ugorskij ’unkarilainen’, josta on peräisin
kansainväliseen käyttöön levinnyt unkarilaisten,
ostjakkien ja vogulien yhteisnimitys sm ugrilainen,
unk ugor, engl Ugrian jne.

unssi (As 1750 untzia, Gan 1788 unzisa) ’painomitta, tav. 1/16 t. 1/12 naulaa, n. 30 g / Unze’
< ruots uns (tansk unse, saks unze, ransk once
jne.) id. << lat uncia painomitta, esim. 1/12 naulaa
(samaa kantaa kuin unus ’1’, perusmerk. ’yksikkö’).
TS 10 1919 234 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1821–22 (ruots
sanasta).

unkka ’jyrä’ ks. junkka.

untua (Mennander 1699; etup. LounSm, paik. Häme
itämurt.) ’väsyä, uupua, tulla uniseksi; nukahtaa /
ermüden, ermatten; einschlafen’, johd. untuva (paik.
itämurt.) ’heikko, heiveröinen; saamaton’, untelo
’saamaton, avuton; ujo; uninen’ ~ ka untuo ’väsyä,
uupua, tulla uniseksi’ | ly unduda ’tulla uniseksi’,
vrt. myös vi unnata (prs. undan) ’nähdä unta,
uneksia, haaveilla’.
Johd:ia s:sta uni, ks. tätä. Ks. myös untuva.

unnakko ks. untuva.

Setälä 1910–11 FUF 10 63–64 (sm ~ ka vi; untua, untelo ♦
uni), SKES 1975 1537–38 (s. v. uni; + ly).

unohtaa
(Agr;
hämmurt.
EPohjanm)
’vergessen’, unohtua, unohdus (: unohduksissa), rinn.
unehtua (itämurt. KPPohjanm PSm ja ymp.),
unehduttaa ’unohtaa’, unhottaa (Agr ja muutenkin
vanh. kirjak. yleisin muoto; LounSm), unhottua ~
ink unoht®a, unohtua | ka unohtoa ’unohtaa’,
unohtuo, unehtuo ’unohtua’ | ly ve unohtada | va
unoht®a ’unohtaa’ | vi unustada ’unohtaa’, murt.
unetada ’unohtaa’, unetuda ’unohtua’; vrt. myös vi
kirjak. unuda, ununeda ’unohtua’ sekä li uCnnq (prs.
un5ub) ’unohtaa’, joissa erityyppinen sananjohto.
Johd:ia s:sta uni (ks. tätä), johd. unohtua < unehtua, jonka alkumerk. lähinnä ’muuttua unen
kaltaiseksi’, josta sitten > ’häipyä mielestä, unohtua’
(unohtaa vastineineen siten takaperoisjohdos); ka ly
u-johdoksella ka unohtuo, ly unohtuda, samoin kuin
ve refl.-johdoksella unohtadaz(e on merk. ’pyörtyä’,
joka lienee erillinen muodoste.

untuva (JuslP, Gan 1787; laajalti et. ISm, ei Ink,
melko yl. myös Häme EPohjanm) ’pieniruotoinen
pehmeä höyhen; pehmeä, ohut villa t. karva, haituva
/ Daune; Flaum’, murt. (Peräp Länsip) lisäksi ’pehmeäkarvainen poro’, rinn. (paik. murt.) untu, untunen, (vanh.) untuin (: untumen; Renv 1826) ’untuva’, johd. untuvikko.
Liittynee alkuperältään ka sanoihin untuo
’lientyä, pilvistyä (taivas)’ (merk:n puolesta vrt.
liemen), unnakka, -o ’pilvinen, utuinen; himmeä;
synkkä’ (vrt. myös sm murt. unnakolta (paik. KSm)
’umpimähkään’, unnankanteelta (Häme ja ymp.)
yms. ’arviolta, umpimähkään’), jotka puolestaan
kuuluvat s. v. untua main. sanojen ja siten myös
sanan uni yhteyteen. ’Unen’ ja ’hämärän’ merkitysyhteys tulee esiin myös s. v. unohtaa (ks. näitä).
Sanalle untuva esitetty sam vertauskohta on
aiheeton.

Ganander 1787 NFL 3 220a (sm ~ vi), Castrén 1844 EGS 165
(~ syrj vun(edn{i ’unohtaa’), Schott 1849 AltSpr 98 (~ turk unutid.), Lindström Suomi 1852 100 (+ votj vunet-), Ahlqvist 1856
WotGr 157 (+ va), Boller 1856 SbAW 22 127 (+ samT
nanaC bta- ’unohtaa’), Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (+ ve), Ahlqvist Mehiläinen 1861 139 (♦ uni), Thomsen 1890 BFB 55 (+
li), Setälä 1910–11 FUF 10 64 (+ ka; ♦ uni samoin kuin votj
syrj), *Hakulinen Vir 1935 107 (♦ uni), Räsänen Vir 1947 171
(votj ~ alt, myös sm tähän, jos alt sanat johdetaan ’unta’
merkitsevästä sanasta), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 169 (sm ?
~ votj syrj, ellei ♦ uni), FUV 1955 65 (sm ? ~ votj syrj samT),

Setälä 1912–14 FUFA 12 88 (sm ? ~ sam), Paasonen 1917 Beiträge 87 (sm ~ sam), FUV 1955 65, Joki 1956 FUFA 32 49
(alkuperä toistaiseksi tuntematon, »deskr.»), FUV2 1977 82,
UEW 1988 587 (?? ~ sam).

TESz 3 1976 1025, SKES 1978 1696 (s. v. vengerkka), EWUng 1995 1573–74.

unukka ks. vunukka.
uoma (melko laajalti savmurt., paik. Häme Kaakkja PSm) ’joen ura, veden maahan syövyttämä ura /
Flußbett’.
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Todennäk. johdos sanan vuo (ks. tätä) alkuaan
vokaalialkuisesta vartalosta. Vanhana ims lainana
> lp vuobme ’metsää kasvava laakso; jokilaakso;
suuri suo’, josta edelleen > sm vuoma (Gan 1787;
Peräp Länsip) ’(laaja) suo; (tunturien välinen)
laakso’; sama merk. tavataan tämän vaikutuksesta
myös sanalla uoma (tällaisena Lönnr 1880).
Simonyi 1879 Nyr 8 105 (vuoma ’suo’ ♦ vuo ’virta’), Qvigstad
1881 Beiträge 116 (sm vuoma ~ lp vuobme), T. I. Itkonen Vir
1920 55 (sm vuoma < lp), Kalima Vir 1932 228 (sm uoma ~ vi
joom ’uoma’), Hakulinen 1941 SKRK 1 113 (uoma ♦ vuo,
jossa v- myöhäsyntyinen), N. Sebestyén 1952 NyK 53 173
(uoma, vuoma ~ lp vuobme), SKES 1978 1814 (s. v. vuo; voi
olla johd. vuo sanan alkuperäisestä v:ttömästä vartalosta), 1819
(sm vuoma < lp vuobme mahd. vanha laina < uoma).

upa (Eurén 1860; LaatKarj ja ymp., paik PSatak
PäijHäme) ’sakka, poro / Bodensatz’ ~ kaP upara
’murut, jäännökset’.
Mahd. deskr. sana, joka voi kuulua sanojen
upero (paik. kaakkmurt.), upara (Kain ja ymp.)
’pieni lapsi t. eläin, napero; pieni peruna t. marja’
yhteyteen kuten mahd. myös upero (LaatKarj)
’roska, silppu’, vaikka ainakin viime mainitussa
lienee ka sanan uporkat ’tähteet’, uporkka ’siivous’
vaikutusta (joka < ven, vrt. ubirátƒ ’korjata,
siivota, panna talteen’, ubórka ’korjuu, siivous’
jne.).
VW 2 1876 84 (~ upota), Mägiste 1973 FUSL 2 16 (sm upa
sanan yhteyteen mahd. va vi uba ’papu’ sekä viE ubin ’omena’), SKES 1975 1541 (sm upa ~ ka; deskr.), 1542 (sm upero,
ka uporkat jne. < ven).

upakka, upakko ks. upota.
upea (Jusl 1745; laajalti nykymurt.) ’komea, uhkea /
prächtig, üppig’, upeilla ’ylpeillä, komeilla’
< (k)germ *u‰bja-, vrt. ns üppig ’muhkea, rehevä,
upea; loistelias; ylvästelevä’, mys üppec ’ilkeä; ylimielinen’, nr yppig ’rehevä, uhkea, upea’ (< saks);
kuuluu etymologisesti yhteen sanan *u‰b- ’ylös’
kanssa: merk. alk. ’(tavallisen) yläpuolella’ tjs.
Moller 1756 Beskr 164 (sm ~ ruots), Lindström 1859 KeltGerm 68 (sm < germ), Lidén 1911–12 FUF 12 86 (sm < germ
*u‰bja-), Saxén 1911–12 FUF 12 110 (samoin), Hellquist 1939
SEO 1409, Karsten 1944 FmS 10 567–76, SKES 1975 1541–
42, Hofstra 1985 OsFiGerm 217–18.

upo- (Gan 1787; laajalti murt.), uppo- ’aivan, kokonaan / ganz, völlig (Adv.)’: upouusi, uppo-outo ’aivan outo’, upporikas, upposokea (Gan) ~ ink
upoi 5us ’upouusi’ | ka upo, uposen uusi | va (Must)
upi 5usi | vi murt. ubi uus id.

Alkusoinnun myötä syntynyt vahvennuspart., jossa voi jossain määrin olla myös v:n upota vaikutusta.
Vrt. appo (~ apposen (auki)), typö (tyhjä), ypö
(yksin) jne.
VW 2 1876 84 (~ upota), Genetz 1890 Partikk 87–88 (alkusointupart.), Karsten 1915 GFL 183–85 (< germ), Wiklund
1917 IF 38 73 (~ upota), Mägiste Vir 1927 97–99 (alkusointupart.; ~ va vi), Karsten 1944 FmS 10 567–76, SKES
1975 1542–43 (+ ka; ka va vi mahd. < sm, osin sanan upota
vaikutusta).

upokas (tav. mon. upokkaat; Gan 1787) ’(yksipohjainen) paulakenkä (paik. kaakkmurt.); saapas, pieksu, lapikas (KPPohjanm, paik. Savo KSm);
venäläinen saapas (paik. KaakkSm) / Schnürschuh
(mit einfacher Sohle); Stiefel (mit hochgebogener
Spitze); russischer Stiefel’, paik. murt. (KaakkSm)
myös ’huonokuntoinen, likainen t. liian iso saapas’ ~
ka upakko ’lapikas; huono kenkä’ | ve mon. upakod,
upud ’varrelliset virsut, saappaat’ | va 5upakka
’naisten paulakenkä’.
Todennäk. v:iin upota liittyvä johd., joka on
muodostettu tyypillisellä kengännimiin liittyvällä
johtimella -kas. — Sm > ven (mon.) úpaki, úpoki
’karkeatekoiset kengät t. saappaat, huopikkaat’ (ka
ve va mahd. ven vaikutusta).
Butkov 1842 OFSlovah 176 (sm ~ ven), Ahlqvist 1871 KO 132
(♦ upota), Kalima 1915 OLR 233 (ven < sm upokas; syrj upaki
’huopatossut’, mahd. myös ve va < ven), Vahros 1959 NaimObuvi 183–85, SKES 1975 1543 (sm ~ ka ve va (joissa mahd.
ven vaikutusta), ven < sm).

upota (Agr; laajalti murt.) ’(ver)sinken’, paik.
murt. myös ’hukkua’, upottaa, uppo: upoksissa,
myös yhd.: uppotukki, -puu, uppokeli ’upottava
(lumi)keli’, upakka (paik. KaakkHäme), upakko
(paik. LounSm KaakkHäme Kymenl) ’upottava, kostea, soinen paikka’ ~ ink upota ’upota, hukkua’,
upott®a | ka upota ’upota, vajota, hukkua’, upottoa
’upottaa, hukuttaa’, upoksissa, uppeissa ’upoksissa’
| ly upota (prs. upponen t. uppodan) ’upota, vajota,
hukkua’, upottada ’upottaa, vajottaa, hukuttaa’ | ve
upota (prs. upponen t. uptan) ’upota, vajota, hukkua’, upotada ’upottaa, hukuttaa’ | va upota (prs.
upp5on) ’upota’ | vi uppuda ’hukkua, upota’,
uputada ’hukuttaa, upottaa’ | li up (prs. up5ub)
’hukkua (veteen)’, up®atq (prs. up®atub) ’hukuttaa,
upottaa; hukkua’
= md opa ’lämmin, kuuma, seisova (ilma)’, E
opamoms, M opamqms ’tukahtua, sammua (tuli); tukehtua’; ims sanan aiempi merk. on tästä päätellen
ollut ’tukahtua’, josta > ’hukkua’ > ’vajota’. Samaan
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yhteyteen kuuluvat myös merkitykseltään md sanalle
läheisemmät sm upetto (PKarj PSavo Kain ja ymp.),
upakka (paik. KaakkSm) ’sumuinen, kostea sää; sumu’. Pohjimmiltaan mahd. äänt. motivoitu sana.

L wurqj, P 5uraj ’joenuoma’ | ostjI ur{i, E urq, P wuri
’järveksi muuttunut vanha joenuoma; pudas;
ruohoinen lampare’ (vog-ostj sanat voivat olla myös
sm aro sanan vastineita). Vrt. urkama, uurtaa.

Ganander 1787 NFL 3 223a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 109 (+ ve), VW 2 1876 84
(+ li), Tunkelo 1946 VeKÄH 162 (+ ly), *Mägiste 1954 CB 1
125 (+ ka md), SKES 1975 1541 (upakka), 1543–44 (ims sana), T. Itkonen Vir 1983 205 (samoin).

Sjögren 1849 MélR 1 226 (sm ~ vi urk, ks. urkama), Paasonen
1896 KielLis 38 (sm ~ md), *Hakulinen 1969 SSK 176–77
(ammatti-, elämänura käännöslainaa), SKES 1975 1545 (sm ~
ka ly ve ? md), FUV2 1977 134 (sm ~ ostjE ur ’joen uoma’),
UEW 1988 804–05 (sm ? ~ md).

uppiniskainen (Raam 1642; eri tahoilla murt., ei
Verml Ink) ’itsepäinen / eigensinnig’.
Varmaankin deskr. alkuperää: merk. voisi
alkuaan olla ’kyrmyniska’ tjs., jolloin siihen voidaan
verrata vi sanuetta upp (g. -i t. -u) ’kumara asento,
kyyry’, ill. uppi ’kumoon’, upakil ’kumarassa, (pää)
painuksissa’, uperkuut, -pall ’kuperkeikka’ jne. —
Sm sanan merkitykseen ja käyttöön on luult.
vaikuttanut nr uppstudsig ’uppiniskainen’.

urakka1 (Jusl 1745 uracka palcka; melko yl.,
ei Verml) ’määrätty t. sovittu työkokonaisuus; raskas
työ / best. (vereinbarte) Arbeitsmenge, Akkord; anstrengende Arbeit’, rinn. urkko (I- ja PSm), yhd.
urakkasopimus, urakkakauppa (JuslP) ’summa-, arviokauppa’, urakalla, urakassa ’urakkatyönä; (murt.
myös)
arviokaupalla,
umpimähkään’,
johd.
urakoida, urakoitsija ~ ink urakka ’urakka;
tukku(kauppa); läksy’ | ka urakka ’urakka, työ,
sopimus’, urakoija ’tehdä urakkatyötä’ | ly u\rok
’urakka’ | ve urok ’urakka; oppitunti’ | va (Tsv) urok
’läksy’ | vi (koillmurt.) urakali ’umpimähkään’
(mahd. < sm)
< ven urók ’urakka; läksy, oppitunti; määräaika’.

Karsten 1915 GFL 185 (ruots a:n uppkäftig, -studsig vaikutuksesta kontam. upi- + uppo-, ks. upo-), Mägiste 1923 EKeel 2
33 (sm ~ vi), SKES 1975 1544 (mahd. < nr upp-, mutta voi olla
myös deskr. alkuperää), EEW 1982–83 3564–66 (? ~ vi).

upseeri (As 1721 upseri, As 1638 officerit, officerareita) ’päällystöön kuuluva sotilashenkilö / Offizier’
< ruots officer ’upseeri; (aik.) korkea virkamies’,
rinn. vanh. of(f)cer (lähinnä sm nykymuodon alkulähde), officerare < saks offizier ’upseeri’ << klat officiarus ’virkamies, viranhaltija’ (lat s:sta officium
’palvelus, toimi’).
Judén 1818 Försök 9 (vierassana), Becker 1824 FGr 3 (sm <
ruots), Streng 1915 NRL 247 (< ruots < saks << lat), SKES
1975 1545, Koukkunen 1990 Atomi 605.

upslaaki (As 1729; melko yl.) ’hihansuun t. housunlahkeen käänne / Ärmel-, Hosenaufschlag’
< nr uppslag id. (sanoista upp ’ylös’, slå ’lyödä;
asettaa, kääriä jne.’).
Vilkuna 1928 Kyrönmaa 2 62 (upslai l. hupslai < ruots uppslag), SKES 1975 1545.

ura (Agr; I- ja PSm EKPohjanm, paik. Häme) ’pitkänomainen jälki, uurros; polku, tie; työsarka,
ammatillinen menestys / längliche Spur, Furche,
Rille; Pfad, Weg, Bahn; Laufbahn, Karriere’, yhd.
tie-, kavioura, ammatti-, virkaura; urahöylä;
urakehitys; uranuurtaja, johd. urata ’uurtaa, tehdä
ura’, urautua ~ ka ura ’uurre, rako; polku, tie; uoma;
sola’ | ly ura ’sola, rotko’ | ve uru ’kolo, ura’
? = mdM (johd:ia) urkVskä ’polku, jälki, tie’,
uraza ’raidallinen (porsas, kissa)’ | vogE or®aj, I orqj,

Ahlqvist Suomi 1857 98 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
109 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 172–73 (+ ka; < ven), Kalima 1952 SlS 178 (sm < ven, myöh. lainoja ly ve), Plöger 1973
RL 216, SKES 1975 1546 (va < ven; vi murt. < sm).

urakka2 (JuslP, Gan 1787; PSm) ’toisella
vuodella oleva urosporo / Rentierbulle im zweiten
Lebensjahr’ ~ kaP urakka ’toisella vuodella oleva
urosporo’
< lp vârek id., »pikku-uros», johd. sm sanan uros
(ks. tätä) lp vastineesta.
T. I. Itkonen Vir 1912 95 (sm < lp), Kalima 1915 OLR 233 (sm
t. ka > ven murt. urák ’1-vuotias urosporo’), SKES 1975 1546.

uranssari ks. ansari.
urho (Agr; etup. kirjak.) ’täysikasvuinen mies; sankari / erwachsener Mann; Held’, johd. urhoollinen,
urhokas, urhea (paik. murt.) ’rohkea’, urhakka
(paik. savmurt.) ’(uhka)rohkea’, urheilla (nykymerk.
1886) murt.
’toimia uhkarohkeasti’,
urheilu,
urheilija ~ ka urho(i) ’mies; rohkea mies; etevä,
taitava’, urhakka ’rohkea, reipas; ahkera; raju’,
urhie ’urhea; ahkera’ | ly urhak ’rohkea’.
Samaa alkuperää kuin uros, ks. tätä. Syntynyt ehkä abstrahoitumalla sanan uros vok.-vartalosta
uroho- > urho-, josta edelleen mukautumalla
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yleiseen a.-tyyppiin urhea, urhakka (ly urhak ehkä
kulkeutunut karjalasta).

osaksi) jommankumman sivumuotoja tai molempien
suoranaisia kontaminaatioita.

Munkácsi 1901 ÁKE 615–16 (~ uros), Kalima 1923–24 FUF
16 171 (urhea ~ ka), Mägiste 1928 Demin 160 (urho ~ uros),
SKES 1975 1546–47 (sm ~ ka ly; ♦ uros).

Thomsen 1890 BFB 238 (vi li ~ sm orko; latv < li), Collinder
1928 Urgerm 1 152–53 (sm ura, urkkia vrt. vi urg jne.), SKES
1958 438 (vi li ~ sm orko), 1975 1548 (sm urkama ~ vi li; tähän mahd. myös lp årgo).

urista (Gan 1787; melko yl.) ’murista, äännellä vihaisesti; valittaa / knurren, murren; (weh)klagen’,
urahtaa, urina ~ ink urissa ’kehrätä (kissa)’, urr‰ıne
’(kissan) kehräys’ | ka urissa, urata ’murista, ulista,
ulvoa; kurista (vatsa); kehrätä (kissa)’ | ly urista,
uraita ’murista, öristä’ | ve uraita ’murista, ulvoa;
kehrätä (kissa); kurista (vatsa)’ | va urisa ’urista,
murista’, (Tsv) urin ’(kissan) kehräys’ | vi uriseda
’urista, murista, möristä’, uratada ’urahtaa,
mörähtää’ | li ur‰ıkVsq ’murista, möristä’
? = mdE urnoms, M urqndqms ’ulvoa, ulista
(koira, susi), vikistä (sika)’ (vrt. myös ven murt.
urajdatƒ, urandatƒ ’murista, ulvoa’, joka todennäk. <
ka ve, mutta mahd. myös < mdM; toisaalta md sana
voi olla < ven). — Onomat. sanoja, joita
muistuttavat lisäksi tVser urlam ’parkua’ sekä votj
{irget{in{i, syrj urg{in{i ’murista; kurista’.
Ganander 1787 NFL 3 224a (sm ~ vi), Pogodin 1904 Severnorussk 10 (sm ka > ven murt.), Kalima 1915 OLR 233–34, Ivanov 1964 ESA 10 220 (sm ~ vi md tVser votj), SKES 1975
1547–48 (sm ~ ka ly ve va vi li; deskr.).

urjeta (: urkenee; Kal, Eurén 1860; ISm Ink) ’erota,
lähteä, irrota / sich aufmachen, aufbrechen; beginnen
(Weg, Laufbahn)’ ~ ka (run.) ureta (prs. urkenou)
’lähteä, loitota’ | ? vi ürata (prs. ürgan) (etuvok.
variantti) ’alkaa; hypähtää; lähteä liikkeelle’ | li urgq
(prs. 5urgqb, liL 5urgub) ’paeta; karttaa’
= mdE orgod'ems, M (v)o\rgqd'qms ’paeta, lähteä
pakoon’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm ~ vi), VW 3 1888 123 (sm
~ md), Paasonen 1901 MdChr 102 (md ? ~ vi), Mägiste 1931
EKeel 10 135–36 (md ~ li), Kettunen 1938 LivW 457 (sm ~ li),
Mägiste 1954 CB 1 128–30 (sm ~ ka li md), SKES 1975 1548
(samoin), UEW 1988 804.

urkama (paik. KarjKann) ’syvennys, uoma, ura /
Furche, Flußbett’, urk(k)onen (paik. murt.) ’kolo’ ~
ka urkka ’pieni ura’ | vi urgas (g. urka) ’syvennys,
onkalo, (pesä)kolo’, murt. urk (g. urga), E urg (g.
uru ) id., (Leivu) urg (g. ura) ’pieni puro’ | li 5urga,
(Sal) 5urg ’puro’ (> latv urga ’pieni puro; kolo’)
? = lpE årge, urge ’vuorenharjanne’ (voisivat
vastata ims asua *urkoi). — Sanueella on selviä
yhtymäkohtia s. v. ura ja orko main. sanoihin, ja
edellä esitetyt ims sanat saattavatkin olla (ainakin

urkkia (JuslP, 1781; eri tahoilla murt.) ’udella, ottaa
selville, nuuskia / ausfragen, aushorchen, spionieren,
schnüffeln’,
murt.
(laajalti
ISm,
paik.
KPPohjanm)
myös
’kurkottaa,
kurkoitella,
tavoitella’, urkkija ’vakooja’, vrt. myös urkittaa
(PKarj ja ymp.), urkottaa (Kain, paik. Karj)
’kurkottaa, kurottaa, kurkistaa’ ? ~ li nu\rkq ’vaania,
nuuskia’ (jos kuuluu tähän, lienee lähinnä sanaan
n5uVskq ’nuuskia’ liittyvä kontam.).
Alkuperä epäselvä. Voinee olla kurkkia,
kurkottaa v:eihin liittyvä sivumuoto; äänt. vaikutusta
ehkä v:stä udella. — Sm > ka urkkie, lpIn urkki∞d
’urkkia’.
Kettunen 1938 LivW 257 (sm ? ~ li), SKES 1975 1548 (sm (>
ka) ? ~ li, liittyy mahd. v:iin kurkkia), LpIn 3 1989 350 (lpIn <
sm).

urku (tav. mon. urut, laajalti LSm urvut, Agr adess.
wrgoilla; melko yl.) ’Orgel’, yhd. urkuparvi, -pilli, harmoni, urkumusiikki, -konsertti, johd. urkuri
< ruots, vrt. vur mon. orgor, mmr orghor ’urut’,
nr murt. orgoverk id. << lat organa monikkomuoto
s:sta organum mm. ’työkalu; urut’ < kr órganon
’työkalu, väline; soitin’ (nr orgel ’urut’ < saks (vrt.
kas orgel, kys orgel(e), orgene, organe, ns Orgel id.)
< lat).
Renvall 1826 SSK 2 274 (vierassana), Ojansuu 1907 NphM 9
96 (sm < mr), Streng 1915 NRL 248 (sm < mmr vur < lat < kr),
SKES 1975 1552, Koukkunen 1990 Atomi 606–07.

urmaskesi ’ihon pintakerros’ ks. orvaskesi.
urme (Gan 1787 sekä muissa vanh. sanak.; ei murt.)
’ihosaivartajan toukka tai sen aiheuttama kyhmy
eläimen selässä / Larve der Dasselfliege,
Dasselbeule’
= lpIn urmœa (Ko Kld) ’id.; (mon.) rokko’, R orbmes, urbmes ’hyttynen’, Lu urcmas ’(poroille) rauhattomuutta aiheuttava (peto)eläin; pieni häiritsevä
hyönteinen’ (sm sana voi myös olla lainaa < lp) | ?
mdE orma, M urma ’sairaus, tauti, kipu’, vrt. myös
E orvo ’äkämä, paise’
? < germ *wurmaz / *wurmiz, vrt. ns Wurm ’mato, toukka’, mn ormr, nn nr orm ’käärme’. — Lp sana tuntuu toisaalta liittyvän äänt. läheisiin ja merki-
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tykseltään identtisiin s. v. kurmu ja permu main. sanoihin, joten lainaoletus on epävarma.
Qvigstad 1881 Beiträge 123 (sm urme, lp gurbma ? ~ nn orm),
Wadstein 1895 IF 5 26 (sm lp gurbma < kgerm *ªºga-wurm), Setälä 1896 SUSA 14:3 34 (sm ~ lpKo md), Setälä 1912–13 FUF
13 465 (sm ? < germ), Karsten 1915 GFL 108 (< kgerm), Vries
1961 AnEW 420 (sm lp < sk), SKES 1975 1549 (sm < lp, joka
mahd. ~ md, vrt. kuitenkin lp gurbma), Hahmo 1992
JuhlakRédei 160 (sm lp md < germ, sm mahd. < lp).

uros ’koiras (melko yl., g. tav. uroksen); täysikasvuinen mies, sankari (Agr; etup. kirjak., g. tav.
uroon t. urohon) / männliches Tier, Männchen; erwachsener Mann, Held’, yhd. uroskoira, -kissa, hirvi, -lintu, rinn. uro (Flor 1678) ’(voimakas)
mies’, yhd. uroteko, urotyö ’rohkea teko’, johd.
uroisa (laajalti itämurt.) ’urospuolinen’ ~ ink urohoin ’tavallista suurempi, runsas’, urroisa
’urospuolinen; suuri’ | ka uros (g. urohon) ’mies,
aviomies; etevä työssään; koiras’, uro ’mies (run.)’,
uroi ’isä (itk.)’, uroisa, urottVsu ’koiras’ | ly uroi
’mies, uros’ | ve (Ahlqv) uros ’appi’
= lpLu år5es (E U Pi In Ko Kld) ’uros; porohärkä’
(edustaa johtimensa puolesta alkuperäisempää
muotoa *uras, vrt. koiras (s. v. koira), naaras);
sanan äänt. poikkeuksellisia variantteja ovat N
vârres ja T v{iäqres ’uros’ | ? unk úr ’herra’ (ellei <
turk urï ’nuorukainen’). — Ims-lp sanan vartalo-osa
voi olla pelkkä u- (vrt. koi-, naa-), josta myös sm
ukko (ks. tätä) näyttää johdetun; tämän mahd. vastine
voisi olla vogE oj, I woj, L wuj, P 5uj ’eläin; karhu’.
Lindström Suomi 1852 100 (sm ~ unk turk jne.), Qvigstad
1881 Beiträge 114 (sm ~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 244 (+ ka),
Ruoppila 1947 Kotiel 2 28–31 (+ ly ve), FUV 1955 121 (sm ~
lp unk), 149 (vrt. turk), E. Itkonen 1956 UAJ 28 76 (lp ja varsinkin unk vastineet hyvin epävarmoja), SKES 1975 1550–51
(sm ~ ka ly ve, mahd. lp), TESz 3 1976 1035 (? ~ unk), FUV2
1977 134, 158, MSzFE 1978 653–54 (? ~ unk), T. Itkonen
1980 CQuiIFU 5:3 230 (sm ~ ka ly lp), Hofstra 1985 OsFiGerm 254–56 (< germ *5uruz ’(uros)teeri’), UEW 1988 545
(sm ? ~ lp unk), Sammallahti 1988 UrLang 542 (sm ~ lp unk),
Rédei 1991 NyK 92 95 (lp ? < baltt), EWUng 1995 1579 (unk
joko < turk t. ~ sm lp).

urpa (JuslP urpamaa; paik. VarsSm), urpasavi
(Gadd 1773) ’kuohusavi, kuivuessaan mureneva savi
/ Schwimmsand’ ~ vi urbne ’huokoinen, kuohkea’,
urve ’huokonen, pieni aukko’.
Sana
voi
kuulua
Lounais-Suomen
virolaisuuksiin.
SKES 1975 1551 (sm ~ vi).

urpu (Gan 1787; hämmurt., osin savmurt. ja ymp.)
’lehtipuun kukinto, norkko; silmu / Kätzchen (an
Weiden, Birken usw.); Knospe’, rinn. urpa (VR
1644; laajalti I- ja PSm, paik. LounSm), urpi (EPohjanm Verml, paik. muuallakin), urpo (paik.
itämurt.), johd. urpiainen ’Carduelis flammea; (paik.
murt. myös) jk muu pikkulintu’ (rinn. urpulintu) ~
ink urpa ’(koivun, lepän, pajun) urpu; lehtisilmu’,
urpia ’virpoa (palmusunnuntaina); hutkia, lyödä’ | ka
urpa, urva ’lehtipuun kukinto; silmu’ | ly urb((e)
(mon. urbad) ’(koivun) urpu’ | ve urb (g. urban) | va
urpa ’urpu’ | vi urb (g. urva) ’(koivun, lepän) urpu,
norkko’. — Sm > lpIn urbe (R Lu Ko Kld) ’puun
kukinto, norkko (In); se aika keväällä, jolloin silmut
puhkeavat (Lu In); se aika syksyllä, jolloin lehdet
putoavat (R In Ko Kld)’; ka > ven murt. úrba, úrva
’puun silmu’.
Ganander 1787 NFL 3 225a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 113 (+ lp), Pogodin 1904
Severnorussk 64 (ven < sm), Kalima 1915 OLR 234 (+ ka; >
ven), E. Itkonen 1960 LpChr 174 (lp < sm), SKES 1975 1551
(+ ly ve; lp < sm, ven < ka).

urvahtaa (Kain Peräp, paik. PKarj PPohjanm) ’torkahtaa / einnicken’, urvottaa (PKarj Kain ja ymp.)
’torkkua; kyhjöttää’ ~ ka urvie ’nukkua sikeästi’.
Todennäk. deskr. sanoja. Mahd. samaa alkuperää
ovat lisäksi urvelo (Gan 1787; melko laajalti itämurt.
ja Pohjanm) ’ujo, hidas; tyhmä; nahjus’ ja
urpelo (JuslP) id.
SKES 1975 1552 (s. v. urvelo; sm ~ ka; deskr. sanoja).

usea (Agr; yl.) ’moni / manche(r/s)’, useampi id.,
usein, useasti, useimmiten ~ ink uss‰ıa ’usea’, ussean,
useit5e, usieitse ’usein’ | ka usie ’usea, moni’,
useittVsi ’usein’ | va (Ahlqv) usei ’usein’ | vi usejas,
komp. usejam ’runsas’ (sm > lpLu ussi ’usein’).
Alkuperä epäselvä. Vertaukset vi a:iin usin ’nopea, uuttera; avulias’, usina(sti) ’ahkerasti, kiireesti’
lienevät aiheettomia (vi ilm. > sm usinasti (vanh. sanak. Jusl 1745 jne.) ’ahkerasti, kiireesti’, li uVziniVst
’heti, pian’ sekä va (Tsv) us‰ın ’tiheä, nopea, ahkera’).
SKES 1975 1552–53 (sm ~ ka vi), EEW 1982–83 3576 (vi
(alk. rantamurt.) < sm), Häkkinen 1987 ES 348, Hahmo 1994
Grundlexem 167–69 (sanasta usina; sm va li sanat < vi, vrt.
ven usíDlno ’ankarasti, kiivaasti’).

uskaltaa (Agr; yl.) ’wagen’, vanh. myös ’luottaa,
turvata’, johd. uskallus, uskalias ’rohkea’, uskalikko
~ ink usalt®a ’uskaltaa’ | ka uskaltoa ’luvata’ | ly us-
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kaldada id. | veK uskaltaz(e ’uskaltaa’ | vi usaldada
’luottaa; (mahd. sm >) uskaltaa’.
= lpN oskeldit (Pi Lu In) ’uskaltaa; luottaa’ (ellei
lp < sm). Johd:ia v:stä uskoa, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 404 (♦ uskoa), Lindahl & Öhrling 1780
LL 759 (sm ~ lpR), Ganander 1787 NFL 3 227 (+ vi), Budenz
1879 BB 4 137 (lp ? < sm), Hakulinen 1942 Suomi 101 38
(Agr uskaltaa ’luottaa’ ~ vi), SKES 1975 1553–54 (s. v. uskoa;
+ ka ly ve).

uskoa (Agr; yl.) ’glauben’, usko myös ’kuosi, malli,
tapa (»uuteen uskoon»)’, uskonto, uskomus, uskova,
uskovainen, (herkkä)uskoinen, uskottava, uskomaton, uskotella, uskollinen, uskoton, ks. erikseen
uskaltaa ~ ink uskoa ’antaa, luovuttaa; uskoa,
luottaa’, usko, uskoll‰ın ’uskollinen’, uskomatoin
’(jumalaan) uskomaton’ | ka uskuo ’uskoa, luottaa’,
usko ’usko, luottamus; rohkeus’ | ly uskoda ’uskoa’,
usko ’tavat, oikeudet’ | ve uskta (prs. uskob) ’uskoa’,
usk ’usko, luottamus’ | va uskoa, usko | vi uskuda
’uskoa, luottaa; uskaltaa’, usk (g. usu) ’usko,
uskonto’ | li uskq (prs. usk5ub) ’uskoa, luottaa’, usk
’usko, uskontunnustus’
= lpN os |kot (Lu In Ko Kld) ’uskoa; olettaa, otaksua’. Epävarmana mutta mahdollisena on
pidettävä ims-lp sanojen kuulumista seur. samaa
merkitsevien mutta alk. etuvokaalisten sanojen
yhteyteen: votj osk{in{i | syrj esk{in{i ’uskoa’ | ostjI ögql, E ewqt-, P ewql- ’uskoa, luottaa’; muutos *e- > usaattaisi olla yhteydessä kontinuat. o-johdoksen
muodostumiseen vksm:ssa. — Sanalle on esitetty
myös samaa varhaista kgerm lainalähdettä kuin
sanalle yskä (ks. tätä): germ *wunsk®a t. *wunsko’halu, toive, toivo’ (vrt. ns Wunsch ’toive’, nr
önska ’toivoa’).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Knorring 1833 Gamla
Finland 52 (+ ka), Boller 1853 SbAW 10 54 (+ syrj), Lönnrot
1854 Enare 242 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 217 (sm ~ vi lp), O. Donner 1882 Suomi 2:15
290 (+ votj), Thomsen 1890 BFB 67 (+ li), Paasonen & Donner 1926 OstjW 21 (+ ostj), Tunkelo 1946 VeKÄH 192 (+ ve),
E. Itkonen 1960 LpChr 156 (sm ~ lp; eri alkuperää votj syrj
ostj), SKES 1975 1553–54 (+ ly; ims ~ lp), Koivulehto Esit
1986 (< germ), Häkkinen 1987 ES 349, *Koivulehto 1989
SUSA 82:5 14–15.

ussakka ’vyö’ ks. kussakka.
usuttaa (Eurén 1860; yl. et. itämurt. ja KPPohjanm)
’käskeä (koiraa), patistaa, yllyttää / (einen Hund) auf
jmdn. hetzen, bedrängen, aufstacheln’,
rinn.
(paik. KaakkSm Kain Ink) usittaa id., us ’hus!’, uskii
(< us kiinni) ~ ka ussuttoa, u/suttoa ’usuttaa (et.

koiraa)’, us ’(koiralle:) puskii’ | ly u/s(/s)uttada,
u/sittada ’usuttaa’, u/s ’puskii’ | ve u/sutada ’usuttaa
(koiraa)’ | vi (Wied) ussitada id.
Onomat. sanoja, joiden on arveltu voivan olla
myös ven alkuperää, vrt. ven u/s (interj.), ú/skatƒ ’usuttaa’. Ven ja ims sanat voivat yhtä hyvin olla erillisiä
onomat. sanoja. — Sm > lpIn usatti∞d, usutti∞d ’usuttaa koiraa’. Vrt. hus, pus.
Kalima 1910 SUST 29 161 (sm < ven), Kettunen 1922 LVeHA
1 78 (sm ~ ve), Nigol 1958 ETAK 2 122 (+ vi murt.), SKES
1975 1554 (+ ka ly), LpIn 3 1989 350 (lpIn < sm).

usva (JuslP, Gan 1787; yl. et. itämurt. PSm) ’sumu,
utu / Nebel’, rinn. usma, johd. usvainen ~ ka usva,
usve ’sumu; kuura, huurre; kevyt lumi’; vrt. myös ka
utVsve ’huurre; usva’, utVsvoittoa ’huurtaa, huurruttaa’,
ly udVzve ’kuura’
= lpN (Friis) osve ’märkä, takertuva lumi’, In osvo∞d ’jäätää (ahkion t. suksen pohjan)’. Vrt. uho, utu.
Weske 1890 SFKO 12 (usma ~ usva), Paasonen 1917 Beiträge
7 (sm ~ ka), Äimä 1919 SUST 45 32 (+ lp), *Hakulinen 1933
StF 1:2 85–86 (myös vi uhm ’ajojää; vedensekainen lumi’; ~
uho jne.), SKES 1975 1554–55 (+ ly), *T. Itkonen 1985 StF 28
29–32 (sm-ka mahd. < lp).

utala (Kal, Eurén 1860; kaakkmurt. Savo, paik. Kymenl PKarj) ’ahkera, innokas; taitava, etevä;
ovela; rohkea / fleißig, eifrig; geschickt, gewitzt;
kühn’ ~ ka utoaloi ’rohkea, reipas; etevä, viisas;
ovela’ | ly udal, udaloi ’rohkea, huimapäinen’ | ve
udal, udal{ii ’rohkea; ahkera’
< ven udalój, udályj ’reipas, rohkea, uhkarohkea,
huimapäinen’ (ven t. ka > lpIn uddœaœal (Ko T) ’vikkelä, rivakka (In); rohkea, reipas (Ko T)’).
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Mikkola 1894 SUST 8
172 (sm ka < ven), Kujola 1944 LyS 462 (ly < ven), Kalima
1952 SlS 79 (sm ka < ven), Plöger 1973 RL 216–17, SKES
1975 1555 (+ ve; lp < ka t. ven).

utare ks. udar.
utelias ks. udella.
utra (Kal, Eurén 1860; ei murt.) ’raukka / arm,
elend’
< ka; runokielen sana: ka utra sananparsissa ja
itk. »utrat unta vetelimmö» jne.; päihtyneen
vertaussana (»humalas ku utra»), utreh ’kurja,
raukka’. Sanan alkuperä on tuntematon.
SKES 1975 1556 (sm < ka).
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utu (Agr; etup. I- ja PSm) ’sumu, usva; auer; usvamainen höyry; vihma / Nebel; Dunst; nebelartiger
Dampf; Nieselregen’, yhd. utusade ’tihkusade’,
utuhöyhen ’untuva’, johd. utuinen (Agr) ~ ink utu
’sumu’ | kaP (harv.) utu ’usva, sumu’ | va (Ahlqv) utu
id. | vi udu ’id.; hiukka(nen)’, udusuled ’untuvat’,
udukarvad ’ihokarvat’, udune ’utuinen, sumuinen’ |
li uCd (mon. ud5ud) ’sumu’, uCddi ’utuinen, sumuinen’.
Varmaankin alk. äänt. motivoitu sana kuten
samaa merkitsevät sumu, ume, usva (ks. näitä).
Merk:n puolesta vrt. myös untuva.
Ganander 1787 NFL 3 228 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Pogodin 1904 Severnorussk 64 (+ ka), Kettunen
1938 LivW 447–48 (+ li), Posti 1942 SUST 85 54 (+ ve, joka
ei liene todellinen), SKES 1975 1556–57, T. Itkonen 1985 StF
28 28–31, 35 (+ ink; eteläryhmän sana; äänt. motivoitu).

uu (Länsip, paik. Peräp) ’vesilinnun munituspönttö /
Nistkasten für Wasservögel’, uuttu (Gan 1783; Savo
Kain Peräp, osin KSm KPPohjanm) ’id.; linnun pesäkolo;
metsäkanalinnun
lumeen
tekemä
makuupaikka (KPohjanm ja ymp. myös uutto)’,
uuk(k)u, uukko (paik. VarsSm) ’eläimen pesäkolo,
onkalo’ ~ ink 5uttu ’reikä’ | ? ve ut (g. utun), 5uk (g.
5ukan) ’(pieni) varastohuone’.
Kantasanan uu johd:ia lienevät myös s. v. uumen
main. sanat.
Sanan alkumuodoksi voitaisiin
olettaa *une, jolle läheinen on s. v. onsi main. *onte
’kolo puussa, linnun pesäkolo, uuttu’. Mahd. saman
sanan vanhoja sivumuotoja.
Paasonen 1906–08 FUF 6 241 (sm ~ ostj onqt ’onkalo, kolo’),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 64 (+ lp vuovdda ’uuttu’), Wiklund 1933 SUST 67 409–17 (sm uuttu < lp vuow |dâ, sm uu < lp
*uvva, saman sanan variantti), T. I. Itkonen Vir 1934 216–18
(sm uu heikon asteen yleistymä s:sta uut(t)u tai alkup. vartalon
*une edustaja), SKES 1975 1557–58 (sm tuskin < lp; kantasana
uu, vrt. uuma, uumen).

uudin (Jusl 1745; paik. kaakkmurt. PKarj) ’vuodeverho; rankinen; (uud.) ikkunaverho / Bettvorhang;
Mük-kennetz über dem Bett; Fenstervorhang’ ~ ink
5uin (g. 5utimen) ’rankinen’ | ka uuvin | ly ve 5ud'im,
5ud'in | va uvvi (g. 5utim(e) | vi murt. uudi, uude (g.
uudme) id.
= votj {in (murt. vartalo {inm-) ’vuodeverho’ | syrj
von id. | vogI amql, P 5omql: 5omql-t5or ’kätkyen hyttyspeitto’, I amqlt- ’suojata lapsi hyttysiltä peitolla’
| ostjI olqw, E utqp ’vuodeverho; makuuteltta
(vuoteen ympärillä t. ulkosalla)’.
Setälä 1896 NyK 26 388 (sm ~ ka ve votj syrj), Toivonen
1914–22 FUF 15 79 (+ ostj), Kalima 1915 OLR 231 (+ ly; >

ven murt. údim), Ränk 1948 KV 27–28 141–42 (+ va vi), Liimola Vir 1950 151–52 (+ vog), FUV 1955 121, SKES 1975
1559 (votj syrj epävarmoja), UEW 1988 541–42 (samoin),
Sammallahti 1988 UrLang 542 (sm ~ votj syrj vog ostj).

uuhi (Raam 1642; Karj EPohjanm Länsip, paik. Häme Savo KPPohjanm Peräp) ’emälammas; (ISm
myös) naaraskaritsa / Mutterschaf, Zibbe; weibliches
Lamm’, hypok. muotoja (eri tahoilla murt.) uuho,
uut(t)i, ut(t)i, utu, uukki, uukko ~ ink utoi ’naarasvuona’, utƒi ’lampaan hyväilynimi’ | ka uuhi, uuhut,
uuko ’naaraslammas t. -karitsa’ | ly 5uhivuon(e
’naaraskaritsa’ | ve uhi ’yksivuotias, karitsoimaton
lammas’ | va (Tsv) utƒi, (Kukk) utƒs/ i, utulain,
(Must) udjulaine, 5ukkulaine ’nuori karitsoimaton
lammas’ | vi utt (g. ute), murt. uhe, uhu
’emälammas’
= md utVsa ’lammas’ | tVserL äqzV ga, I uVzga ’lampaantalja’ | votj syrj {iVz ’lammas’ | ? vogI 5oVs, L oVs, P 5os id.
| ? ostjI atVs, E oVs, P as
? < ieur *owi-s, vrt. m-int ávi-.h, lat ovis, liett
avìs ’lammas’; lainaoletus edellyttää sgr johdosta
*uwi-Vci, josta -w- olisi kaikkialla vokaaliutunut.
Ganander 1787 NFL 3 228a (sm ~ vi, unk juh ’lammas’, kr
óios), Lindström Suomi 1852 100 (+ votj syrj vog ostj), Lindström 1859 KeltGerm 46 (sm < keltt), Budenz 1867 NyK 6 409
(+ md), Setälä 1890–91 ÄH 274 (+ epäillen tVser), Munkácsi
1898 NyK 28 365 (sm ~ m-int), Munkácsi 1901 ÁKE 382–84
(sgr < ieur), Kettunen 1922 LVeHA 2 34 (+ ve), Toivonen
1928 FUF 19 58 (+ ka ly va), Ruoppila 1943 Kotiel 1 165–74,
Moór 1953 ALH 2 45–46 (unk ei tähän), FUV 1955 121,
DEWOS 1966 5, SKES 1975 1559–60, FUV2 1977 134, Koivulehto 1988 Laryngale 291 (sgr *uwi-Vci < ieur), UEW 1988
541, Sammallahti 1988 UrLang 552 (sm-perm), Koivulehto
1991 SbÖAW 566 108–09.

uukahtaa (paik. Savo) ’äännähtää / einen kurzen
Laut von sich geben’, uukuttaa (JuslP, Gan 1787; EPohjanm) ’huhuta, äännellä’ ~ ink 5ukaht®a ’huudahtaa’, 5ukk®a ’huhuta, huutaa’ | ka uukahtoa(kseh) ’äännähtää’, uukkoa ’huhuilla’ | ve uuvata ’ulista’ | va
(Tsv) 5ukahta- ’huudahtaa’ | vi murt. uuka- ’huikata’,
uuguta- ’huhuilla’.
Onomat. sanoja.
SKES 1975 1560 (sm ~ ka ve va vi).

uula (JuslP, Gan 1787; PSavo ja ymp.) ’väylä, uoma, ura / Fahrrinne, Weg, Bahn’: vanhaa uulaa, vanhalta uulalta (KPohjanm, paik. PSavo PSm) ’totuttuun tapaan, vanhasta muistista’, johd. uulata ’perata
ojaa’ ? ~ ka uultoa ’leikata veneellä edeten vedestä
kortetta’.
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Alkuperä epäselvä; annettu sl lainaselitys
(mven *ula, vrt. ven úlica ’tie’ jne.) on hyvin
epävarma.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 161 (sm ~ sl), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 27 (vrt. lp oalle ’väylä’, ks. olas), Kalima 1952 SlS
178–79 (sm < ven *ula), Plöger 1973 RL 217 (sm ? < mven),
SKES 1975 1560–61 (vrt. ka; ven alkuperä epävarma).

uuma (1797, Eurén 1860; LounSm ja ymp.) ’vyötärö / Taille’, paik. murt. myös ’naisen vartalon, puseron t. leningin yläosa, miehusta’, uumi (: uumen;
Jusl 1745) ’vyötärö’
?? = samJr n®aw®ad, n®amm®at ’vyötärö, uuma’. —
On myös ajateltu, että sana olisi samaa alkuperää
kuin uumen, merk. ’onkalo’ > ’(ruumiin)ontelo’ >
’vatsa’ > ’vyötärö’.
T. I. Itkonen Vir 1934 218 (uuma, uumen ♦ uu ’kolo’), Lehtisalo 1936 SUST 72 267 (sm ~ sam), Lehtisalo Vir 1945 422 (~
uumen), FUV 1955 65 (sm uuma, uumen ~ vog ? sam), Kantola Vir 1958 149–51 (uuma ja uumen sama sana), SKES 1975
1561–62 (uuma, uumen ~ vog ? ostj ? sam), Koski 1987 Fennistica 8 69–71, UEW 1988 544 (sm uuma, uumen ~ vog ostj
sam), Hahmo 1994 Grundlexem 48–51 (uuma ei välttämättä ~
uumen).

uumen ’sisus, syvyys, onkalo (et. maan uumenissa;
laajalti et. L- ja KSm); (oven) rako (Gan 1787); linnun pesäkolo t. -pönttö (Eurén 1860; paik. PKarj) /
Inneres, Tiefe, Höhle; (Tür)spalt; Nisthöhle, -kasten’, uumi (: uumin, Gan) ’pesimäpönttö’ ~ ka uumen ’vesilinnun munituspönttö, uuttu; ontto puu’ |
ly 5umen ’telkän uuttu’, rinn. 5ume (mon. 5umeged) id.
? = vogI wim, L wum, P umi ’puun kolo, onkalo;
linnunpesä (P)’ | ostjI omp{i ’vesilinnun pesäkolo,
uuttu’, E umpq ’sisus’. Ims sanat voivat olla myös
sanan uu (? sgr *une) johdoksia.
Liimola Vir 1934 183–86 (sm uumen, mahd. myös uuma ~ vog
ostj), T. I. Itkonen Vir 1934 218 (uuma, uumen ♦ uu (< *une)),
FUV 1955 65 (sm ~ vog ? sam), DEWOS 1967 102, SKES
1975 1561–62 (uuma, uumen ~ ka ly vog ? ostj ? sam), FUV2
1977 82, UEW 1988 544 (uuma, uumen ~ vog ostj sam),
Hahmo 1994 Grundlexem 48–51 (mahd. alk. 3 erillistä sanaa:
uu ’kolo, pönttö’, uumen ’sisus’, uuma ’vyötärö’).

uumoilla (Lönnr 1880; melko laajalti murt.) ’aavistella, arvailla, epäillä (jtak tapahtuvaksi) /
(voraus)ahnen, vermuten’, paik. murt. (PHäme ja
ymp.) myös uumota, uumoa id., Lönnr myös ’tuntea
(kipua), särkeä, jomottaa’, uumottaa (paik. murt.)
’kumottaa, kajastaa’ ~ vi huumada ’häämöttää,
näkyä heikosti; särkeä, jomottaa’, huum ’(heikko)
kajastus, hohde’ | li 5um ’(aamu)hämärä’.

Todennäk. deskr. sanoja, vrt. huumata1–2. Samaan yhteyteen kuulunevat edelleen (merk:n
puolesta alkuperäisemmät?) uumoa (paik. murt.),
uumata (Satak. ja ymp.) ’huokua, uhota (kylmää,
lämmintä)’ ~ ka uumata id. Vrt. lisäksi uho ja sen
yhteydessä main. sanoja.
Hakulinen 1933 StF 1:2 69–72, 82–85 (sm uumottaa jne. ~ vi li,
tähän myös uumoilla), Äimä Vir 1934 80 (uumoilla ei kuulu
näiden yhteyteen), Kiparsky Vir 1934 270–71 (sm uumi ’järki’,
uumoilla < ven), SKES 1975 1562 (uuma ’viima’ ~ ka vi li; uumoilla, uumota sanan alkuperä epäselvä), EEW 1982–83 414,
Nikkilä 1991 LingU 27 19–21 (vi li ~ sm huuma, -ta < germ).

uuni (Agr; yl.) ’Ofen’, yhd. leivinuuni, saunanuuni,
kaasu-uuni; uunipuuro, uuniperuna, uunilintu ’Phylloscopus trochilus, pajulintu’ (pesän muodon mukaan)
< mmr ughn, nr ugn ’uuni’ (mn ofn, ns Ofen id.).
— Sk myös > lpN uw |dnâ, Lu vuob´n5e (E U Pi), In
uvna, oomman ’uuni’.
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm ~ ruots), Moller 1756 Beskr
163, Ihre 1769 Gloss 2 990 (samoin), Renvall 1826 SSK 2 276
(sm < ruots), Ahlqvist 1871 KO 103 (sm lp < sk), Streng 1915
NRL 248 (< mmr), Karsten 1944 FmS 10 577, SKES 1975
1563 (sm < ruots, lp < sk).

uupua (1700; yl.) ’väsyä, voipua; puuttua, olla vajaa
/ ermüden, ermatten; fehlen’, johd. uuvuksissa, uupumus, uuvuttaa ~ ink 5upua ’uupua, väsyä’ | ka uupuo ’väsyä; olla vajaa’, uuvuksis ’lopen väsyneenä;
lopussa’, uuvuttoa ’väsyttää’.
Mahd. johd. ’onttoa, tyhjää’ merk. sanasta uu (<
*une), ks. tätä. Alkumerk:stä ’tyhjetä’ voitaisiin johtaa toisaalta ’väsyä’ ja toisaalta ’vajentua’ > ’olla vajaa’ > ’puuttua’. Vrt. voipua (s. v. voida) sekä vaipua, joka kuulunee sanojen vajaa, vajota yhteyteen.
Ks. myös uuttaa.
Ahlqvist Suomi 1856 246 (vrt. tVsuv), Räsänen 1955 StO 18:3
42 (~ turk), SKES 1975 1563 (sm ~ ka, samaa kantaa ilm.
myös uuttaa).

uuras (Eurén 1860; Laat- ja PKarj Verml, paik.
muualla itämurt. ja ymp.) ’ahkera, työteliäs / fleißig,
unermüdlich’, rinn. uiras (paik. Kymenl ja ymp.) id.,
johd. uurastaa (rinn. uirastaa) ~ ka uuras ’uuttera,
ahkera’, uurastoa ’uurastaa, ahkeroida’ | ? vi vanh.
udris ’nopea, reipas; ahkera, työteliäs; mukava’.
Alkup. muoto mahd. *utras (uuras olisi tällöin
sanan itään päin levinnyt länsimurt. muoto). Tähän
liittynee tavalla tai toisella myös sm uuttera (GJCalamnius 1734; melko yl. et. itämurt.) ’ahkera’ (vrt.
myös hämmurt. utera id.).
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Ganander 1787 NFL 3 230a (sm uuttera ~ vi udres, utris), Virtaranta 1957 LYSMÄH 2 553 (utera, uuttera ~ vi), T. Itkonen
1970 Sananj 12 11 (utera mahd. v:n *utea ’etsiä’ yhteyteen),
SKES 1975 1563–64 (sm ~ ka ? vi udres; alk. ? utras; tähän
myös uuttera), T. Itkonen Vir 1983 350 (uusi omap. perusvartalo).

uurna (Lönnr 1880; kirjak.) ’astia, et. ruukku, malja
/ Urne’, yhd. tuhka-, vaaliuurna; uurnahautaus, uurnalehto
< ruots urna ’ruukku, malja’ << lat urna ’vesiastia; (kivi)ruukku, (tuhka-, arpa)uurna’. — Sm murt.
uurna ’syvennys, ura, olas; kaukalo’ liittyy ura, uurtaa sanoihin (kontam. ura t. uurre + kuurna).
TS 10 1919 314 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1288 (ruots sanasta), Rapola Vir 1948 304 (vierassana), SKES 1975 1564–65
(sm < ruots < lat).

uurtaa (Jusl 1745; yl.) ’kovertaa, tehdä ura / eine
Nut ritzen, fräsen o. ä., furchen, gravieren’, uurre
(Schr 1637 ’puuastian pohjasärmä’), uurto ’ura’,
uurranne (paik. Satak Häme) ’pyörän jälki tiessä’ ~
ink 5urre ’uurre’, 5urtama ’pyörän jälki, raide (tiessä)’
| ka uurtoa ’uurtaa, kovertaa’, uurre ’kimpiastian
uurre (pohjan istuttamista varten); suksen olas’ | ly
5urtta ’uurtaa’, 5urdam ’(astian) uurre; pehmeä,
ojan tapainen paikka’ | ve urdada, urda ’uurtaa,
kovertaa’, urdam ’uurre’ | va 5urta- (prs. 5urran) id.,
5ureh ’uurre’ | vi uure (g. uurde) id. | li urg (mon.
5urgqd << *5urteged) ’uurre’ (sm uurre > lpN murt.
ur(t)aVs, Lu urctai, In uurda, Ko 5urda ’uurre’)
? = lpN murt. orddet ’tehdä ura (halkaistavaan
pölkkyyn)’ (vksm *urta-; alkuvok. pidentyminen
ims taholla voisi olla sporadinen tai perustua
(pitkänomaisen liikkeen) äänt. kuvailuun).
Voinee myös olla johd. s:sta uu (*une ~ *one)
’onkalo; tyhjä tila’, kuten uupua, uuttaa. Vrt. myös
puurtaa.
Ganander 1787 NFL 3 229 (sm ~ vi), Ahrens 1843 GrEhstn
131 (sm vi ~ ura), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Wiklund
1896 SUST 10 270 (+ lp orddet), Pogodin 1904 Severnorussk
64 (+ ka; > ven murt.), Kalima 1915 OLR 234, Posti 1942
SUST 85 163 (+ li), Collinder 1949 LpJukk 206 (lp urtaVs <
sm), SKES 1975 1565–66 (+ ly ve; ? ~ lp orddet).

uusi (Agr; yl.) ’neu’, sijam. uudelleen, uudestaan,
uusiksi, johd. ja yhd. uutinen ’uutisvilja, -leipä; tuore
tieto (1835)’, uutis-: uutispuuro, -vilja, uudis-: uudisasukas, uudissana jne., uutuus, uudistaa, uudistus,
uudistua, uusia, uusiutua, uudentaa, uutukainen
(uuden u.) ~ ink 5us ’uusi’, 5u(v)ell5e, 5u(v)est®a | ka uusi
’uusi; kypsymätön, raaka’, uuvelleh, uuvestah ’uudelleen, uudestaan’, uutine ’uutisvilja, -leipä; uusi,

vasta hankittu; uutinen’ | ly 5uzi ’uusi’, 5udessah ’uudestaan, taas’, 5ud'i7ne ’uutisvilja’ | ve uz ’uusi; tuleentumaton, kypsymätön, raaka’, ud(ess®a ’uudestaan’ |
va 5usi ’uusi; raaka, keittämätön’, 5utin ’uutinen;
uusi’ | vi uus ’uusi’ | li 5uVz (mon. 5ud) id., 5utstq
’uudestaan’
= lp o∞dâs ’uusi’ | md od ’uusi; nuori’ | tVserL u, I
uw ’uusi’ | votj syrj v{iDl id. | unk új id.
JuslP 405 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 3 229 (+ vi), Porthan 1789 OS 4 141 (+ lp), Castrén 1845 EGTsch 74 (+ tVser),
Lindström Suomi 1852 100 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 158
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve), Hunfalvy 1859
MNyszet 4 218 (+ votj syrj), Budenz 1869 NyK 7 31 (+ li),
MUSz 1873–81 864, Setälä 1890–91 ÄH 128 (+ ka), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 169, FUV 1955 121, SKES 1975 1566–
67 (+ ly), TESz 3 1976 1028, FUV2 1977 134, MSzFE 1978
651, Häkkinen 1987 ES 349–50, UEW 1988 587, Sammallahti
1988 UrLang 551, EWUng 1995 1575.

uutinen ks. uusi.
uuttaa (Alm 1758; melko laajalti savmurt.) ’liuottaa
(erottaa liukenevat ainesosat liukenemattomista),
ekstrahoida; kuluttaa, syövyttää (vesi tietä, maata,
peltoa), uuvuttaa, hivuttaa (nälkä); liottaa / einen
Extrakt herstellen; zerfurchen, ausmergeln (Wasser
den Boden; Hunger); einweichen’, uuttamaton
(rauta ’harkkorauta’ Speitz 1643), uute ’ekstrakti’,
uuttua ’kulua; vettyä, väljähtyä; uupua; köyhtyä
(maaperä)’ (merk:ssä ’takertua’ varmaankin v:n
juuttua variantti) ~ ka uuttoa ’syövyttää, uurtaa; siivilöidä; liottaa, laimentaa; olla löysällä (vatsa)’, uuttuo ’syöpyä’ | ly 5utates ’veden uurtama kohta tiessä’ |
ve 5utta ’siivilöidä (mehua marjoista; keitettyjä perunoita); ulostuttaa’, 5utat(ez ’siivilöitäessä syntynyt sakka; veden uurtama kohta maassa’ | ? viE utta (prs.
utan) ’imeä tyhjiin (esim. rinta maidosta, pelto
ravinteista); sulattaa; (kirjak.) uuttaa’, uttuda (Wied)
’heiketä, uupua; huuhtoutua (pilalle)’.
Samaa kantaa kuin uupua, todennäk. johd. s:sta
uu (*une ~ *one) ’onkalo; tyhjä tila’, ks. myös uurtaa.
Äimä Vir 1917 40 (sm ~ vi utta, uttuda), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 5 (sm ~ lpIn opte∞d ’valaa, juottaa (metallia)’ ~ tVser
sam), Kettunen 1943 SUST 86 445 (+ ve), *Hakulinen Vir
1948 212–14 (sm ~ ly vi; ? ♦ uusi; joka tapauksessa tähän
myös uupua), SKES 1975 1568–69 (+ ka; ? vi; samaa kantaa
kuin uupua), EEW 1982–83 3583–84 (vi todennäk. tähän), T.
Itkonen Vir 1987 169 (vi sanan alkuperä epäselvä).

uuttera ks. uuras.
uuttu ks. uu.
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uuvana ’matala varpukasvi, Diapensia lapponica /
Diapensie’, vanh. kiel. (Haartman 1759 sekä sanak.)
uuvanaruoho ’vanamo’.
Hämärtynyt variantti sanasta luuvalonruoho ’vanamo’, jolla rinn. lisäksi luuvana-, luuvanoruoho sekä
esim.
luuvaloheinä, suoni-, nivelheinä,
kaikilla merk. ’vanamo, Linnea Borealis’.
Hahmo 1994 Grundlexem 222.

uve1 (Lönnr 1880; Gan 1787 uwet oris ’komea ori’;
paik. Karj) ’ori / Hengst’, upeillaan ’kiimassa (tamma)’, yhd. uvehärkä ’siitossonni’, uvepässi ~ ink
uveh ’ori’ | ka uveh ’ori’, upehilleh ’kiimassa’ | ly
ubeh ’ori, orivarsa’, ubehil(leh), ubehiz ’kiimassa’ |
ve ubeh ’ori, orivarsa’, ubehiVs, ubh‰ıVs ’kiimassa’.
VW 1 1874 96 (ka ve upe, ubeh s. v. hepo), J. Krohn 1883 SKirjH 460 (sm ~ ka ve), Setälä 1896 SUSA 14:3 6 (+ votj syrj),
Setälä 1900 SUSA 17:4 13 (+ tVser), Lõo 1911 EKirj 6 87 (~ vi
ups ’karju’), Saareste 1924 LVEM 60 (sm ~ ka ve (? tVser
perm); ? ~ vi, li (epkqz ’karju’), Ruoppila 1943 Kotiel 1 45–48
(+ ly), Sovijärvi 1944 Suomi 103:2 218 (+ ink), SKES 1975
1569–70 (sm ~ ka ly ve ? tVser ? votj ? syrj; vi li ei tähän), UEW
1988 607–08 (sm ei kuulu tVser-perm sanojen yhteyteen).

uve2: uveavanto (itämurt. ja ymp., jossa myös -avento; Gan 1787) ’itsestään syntynyt avanto, virtaaman
aiheuttama aukko jäässä / natürlich (durch Strömung) entstandene Öffnung im Eis’, rinn. uuveavanto (Jusl 1745 ja muissa vanh. sanak.), upesavento
(Hämeenkyrö) id. ~ ka uvehavanto, uvehlähe | ly ve
ubehlähte id.
Todennäk. johd:ia sanan vuo (ks. tätä) alk. vokaalialk. muodosta, kuten myös uoma (kantasanan
*uva edustaja voi olla li (ev®a ’virtaus, virta’).
Muodot, joissa sanan sisällä on *-p- (upe-, ubeh-)
voivat selittyä upota sanan vaikutuksesta, ellei
kyseessä ole astevaihteluun liittyvä sarjasiirtymä.
Hakulinen 1933 StF 1:2 54 (uveavanto < uheavanto assimilaation kautta, upe- v:n upota vaikutusta), Posti 1941 FUF 27 228
(sm ~ li), SKES 1975 1570 (sm ~ ka ly ve; ei liity vuo sanaan,
eikä luult. myöskään li (ev®a kuulu tähän).

vaa’as (ei murt.) tulensyntyloitsussa sanan tuska
kertosanana, esim. »tästä tuskasta kovasta,
vaakahista valkejaisen» ’in den Ursprungsworten
des Feuers Parallelwort zu tuska, (etwa:) Schmerz’ ~
kaP (kansanr. ja loits., mon.) voakahat ’kipu; aallot
(»virran vankan voakahista»)’
< germ (ksk) *w®aºgª a-z, vrt. mn vágr ’meri, merenlahti; neste; (paiseessa oleva) märkä; (run.) tuli’,

isl vogur ’meri; märkä, visva’, nr våg ’aalto’. Ks.
myös vaakalintu.
Toivonen 1914–22 FUF 15 89–90 (sm ~ lp v®aC kas ’hyöky, iso
laine’; < sk; lpKld < ka), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 30–34 (+
ka < sk), *Toivonen 1944 Sanat 130–39, Karsten 1944 FmS 10
578 (< ksk), SKES 1975 1570, Hofstra 1985 OsFiGerm 137–
38.

vaadin (JuslP, Gan 1787; PSm) ’(täysikasvuinen)
naarasporo / (ausgewachsene) Rentierkuh’, rinn.
vaami (Peräp Länsip) id. ~ ka voajin id.
ilm. < lpN v®azV â (akk. v®aVcVcâm(â)) (U Pi Lu Ko
Kld) ’naarasporo’.
O. Donner KKu 1871 104 (~ lpR vatja, vatjev), Setälä 1902–03
FUF 2 230 (sm ~ lp; jostakin sgr kielestä > ven murt. vaVzenka
’varsa’), Paasonen 1909 MdChr 151 (? + md), Äimä 1919
SUST 45 184 (+ ka), Toivonen 1928 FUF 19 92–94 (sm ~ ka
lp, md vaVso ’varsa’), SKES 1975 1570–71 (sm ainakin ositt.
mahd. < lp; syrj < ven < lp), UEW 1988 808–09, Koivulehto
1999 Poluilla 217 (sm < lp < ieur; md erill. laina).

vaahtera (Eurén 1860; kaakkmurt., osin savmurt. ja
ymp.), rinn. vaahteri (paik. KaakkSm), vaahder
(paik. kaakkmurt., Verml), vahtera (Flor 1678;
LounSm Häme EPohjanm), vahder (Schr 1637),
vahteri (paik. Häme ja ymp.) ’Acer / Ahorn’ ~ ink
v®aher (g. v®ahteren), v®ahtere, v®ahtara | ka voahteri |
ve vahta\r, vahtar (g. vahtr(en) | va vah(erp5u | vi
vaher, vahter (g. vahtra) | li v5o Cd'qr id.
= mdE ukVstor(o), ukVstur, M uVstäqr ’vaahtera’ | tVser
waVstar id.
Ganander 1787 NFL 3 237 (sm ~ vi), Castrén 1845 EGTsch 74
(+ tVser), Ahlqvist 1861 MMdGr 179 (+ md), MUSz 1873–81
366 (sm ~ md tVser), O. Donner 1875 Boningsplatser 124 (+ li;
väärin votj unk), Setälä 1890–91 ÄH 282 (+ ve), N. Sebestyén
1944–48 NyK 52 325–26, Posti 1953–54 FUF 31 71 (sm ~
md), SKES 1975 1571 (+ ka va), T. Itkonen Vir 1987 172 (+
ink), UEW 1988 812.

vaahto (Lönnr 1880; itämurt.) ’Schaum’, rinn. vahto
(Agr, VR 1644; LounSm Häme, paik. Pohjanm Länsip), vaahti (itämurt.), vahti (lounmurt. Peräp, paik.
KPohjanm Länsip), vahtu (Pohjanm, paik. Kain Peräp), vaaksi (Agr), johd. vaahdota, vaahdottaa, yhd.
saippua-, kylpyvaahto, vaahtopää ~ ink v®ahto,
v®aksi (iness. v®ahes) ’vaahto’, v®ahota (prs. v®ahtoj®a)
’vaahdota, kuohua’ | ka voahti ’vaahto’, voaheta (prs.
voahtieu) ’vaahdota, kuohua’ | ly vuoahti, voahti
’vaahto, kuohu’, vuahtata ’vaahdota, valuttaa
vaahtoa hikoillessaan (hevonen)’ | ve vaht ’vaahto’ |
va v®ahsi, v®assi ’vaahto’, v®aht(eab (prs.) ’vaahtoaa’ |
vi vaht (g. vahu), E vatt
’vaahto’, vahtuda

362 (taiton koevedos)
’vaahdota, kuohua’ | li v5o C, Sal vast ’vaahto’, v5o C tq
’vaahdota’
< germ *Swahtia- (vrt. mn Swætti ’pesuaine, lipeä’), *Swahti-, *Swahtu- (mn Swáttr ’pesu, pyykki’).
Ganander 1787 NFL 3 237 (sm ~ viE), Grimm 1848 GeschD
1029 (~ germ *hvaS5o), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va),
Thomsen 1869 GSI 156 (+ li; vrt. goot waS5o, nr murt. hvaa),
Setälä 1890–91 ÄH 203 (+ ka ve), Wiklund 1904 JuhlakNoreen 153 (ims ~ goot hwaS5o väärä rinnastus), Koivulehto 1971
NphM 72 606 (< germ *Swahtu-), SKES 1975 1571 (+ ly; ei
mainintaa germ alkuperästä), Hofstra 1985 OsFiGerm 28, 75,
81 (< germ), T. Itkonen Vir 1987 173 (+ ink), 179 (< germ),
Koivulehto 1989 Sananj 31 40 (vaaksi < germ. *Swahti t. esigerm *twakti-; vaahto < germ *Swahtu- t. esigerm *twaktu-).

vaaja (Agr »pitkeisen (= ukkosen) leimatoxella ia
waaioijlla») ’et. maahan t. veden pohjaan pystyyn
lyöty kiinnityspaalu t. -seiväs (itämurt. PSm, osin
Häme); kiila, suude (Satak PHäme Peräp, paik.
VarsSm KPohjanm) / in die Erde od. den Grund
eines Gewässers eingeschlagener Pflock; Keil’, yhd.
ukonvaaja ’salaman viskaamaksi uskottu maasta
löytynyt kivikirveen kärki; fulguriitti (?)’, johd.
vaajata ’lyödä paaluja t. kiiloja’ ~ ink v®akia ’pystyyn
lyöty vaaja, paalu’ | ka voakie ’liekapuu; (rysän tms.)
tukipuu; rajapyykki’ | va vad'd'a, vad'ja ’vaaja’ | vi
vai ’vaaja, paalu, kiila’ | li vaig®a ’kiila, paalu’
= lpLu vuoi´v5e (E U Pi) ’kiilanmuotoinen levityskappale (et. vaatteessa)’ (lpKo v®avj3a (Kld T) ’vaaja,
levityskappale; suude; kaista’ < ka)
< (esi)germ tai (esi)baltt *wagja, vrt. mys weggi,
ns Weck, mn veggr, nr vigg ’kiila, vaaja’ (huom.
myös åskvigg ’ukonvaaja’) sekä baltt taholta liett vágis, latv vadzis ’kiila; liekapaalu’; mahd. ns. vasarakirveskulttuuria edustava kulttuurisana. Ks. myös
vatjalainen (s. v. vatja), vuojolainen.
Ganander 1787 NFL 3 232a (sm ~ vi), Sjögren 1832 GS 1 561,
566 (~ etnonyymi vatja), Lindström 1859 KeltGerm 143 (+ li;
< germ baltt), Thomsen 1869 GSI 156 (+ va lp; < germ t. baltt),
Thomsen 1890 BFB 235 (todennäk. < baltt), Setälä 1890–91
151–54, 430 (+ ka), Setälä 1912–13 FUF 13 465 (< germ
*vagja- t. baltt), Kalima 1936 BL 174 (< baltt), T. I. Itkonen
1943 KV 22 52 (lpKo < ka), Nieminen Vir 1944 248 (< baltt t.
< germ), SKES 1975 1571–72 (ims-lp < baltt), Ritter 1977
Sprache 23 178 (? < germ), T. Itkonen Vir 1982 122–25 (<
baltt), Hofstra 1985 OsFiGerm 188–89 (? < germ), Häkkinen
1996 KKan 241–53 (< esibaltt t. esigerm; varhainen vasarakirveskulttuurin sana).

vaaka
(Agr)
’painonmääritysväline (laajalti
murt.); tähtimerkki; voimisteluliike / Waage’, johd.
vaa’ata, (murt.) vaakata ’punnita’, yhd. vaakasuora,

vaakalento (ks. erikseen vaakalintu, joka on eri
alkuperää)
< mmr v®agh ’vaaka’ (vur vågh, nr våg, mn vág,
ns Wage id.). — Vi (vanh.) vaag ’vaaka’ < saks, josta myös > ven vága ’punnus’, mon. vági ’puntari,
vaaka’ (> ka voakat id.; va v®ag(e ’vipu, vipuvarsi’ <
vi t. ven).
Ganander 1787 NFL 3 232a (sm ~ vi), Becker 1824 FGr 4 (sm
< ruots), Renvall 1826 SSK 2 278 (samoin), Mechelin 1842
Käsik 178 (~ ven vaga), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 91 (< mn
vág ’vaaka, painomitta (n. 10 kg); vipu, kanki’; myöhempi laina samasta sk sanueesta sm vuovi ’vaaka’ < nr våg), Thomsen
1869 GSI 156 (< mn vág), Streng 1915 NRL 249 (sm < mr),
Karsten 1944 FmS 10 578 (< mr mon. nom. v®aghar sanasta
v®agh), SKES 1975 1572 (vi < saks; ka va mahd. < ven).

vaakalintu (Schr 1637; kansanr.) ’taruolento: iso
lintu / als großer Vogel auftretende myth. Gestalt’ ~
ka (run.) voaka-, voakaslintu ’id.; (kertosanana:) kotka; ampiainen’.
Alkuperä epäselvä. Esitetty lp vastine (lpN murt.
vuokko, vuoªºgo ’linnun hahmoinen noidan apuhenki’)
ei äänt. syistä tulle kysymykseen. Ka variantin voakaslintu perusteella voitaisiin pitää mahdollisena sanan liittymistä vaa’as (’kipu; myyttinen tuli t. vesi’)
sanan yhteyteen, vaikka joudutaankin olettamaan
epäsäännöllistä astevaihtelun tasoittumista. Runoissa
vaakalintu esiintyy »tulisen kokon» kertosanana, ja
lisäksi, nimenomaan muodossa voakaslintu,
ampiaisen epiteettinä (»voapsahaine voakas lintu»),
mikä niin ikään viittaa merk:n puolesta kipuun ja
poltteeseen (kuten vaa’as), ja ampiaisen loitsu
voikin
siten
olla
sanan
alkuperäinen
esiintymisympäristö.
Toivonen Vir 1919 109–10 (sm ka < sk, vrt. mn vákr ’haukka’), Toivonen Vir 1931 420–33 (kumoaa ed. selityksen ja rinnastaa sen sijaan sm ~ lp vuokko), Toivonen 1944 Sanat 123–
28, SKES 1975 1572–73 (lp vastine äänt. syistä epävarma).

vaakkua (Lönnr 1880; Häme kaakkmurt., paik. Pohjanm Savo) ’äännellä (lintu, et. varis), raakkua /
krächzen’, vaakua (Gan 1787; paik. murt.) id. ~ ka
voakkoa ’äännellä (pöllö)’ | va v®akkua | vi vaakuda
’vaakkua’.
Onomat. sanoja, vrt. raakkua.
Ganander 1787 NFL 3 232a (sm ~ vi), SKES 1975 1573 (+ va;
~ vaakua, vääkkyä; onomat.).

vaaksa (Agr; yl.) ’pituusmitta: peukalon ja etut. keskisormen päiden etäisyys / Längenmaß:
Spanne’, vaaksoa, vaaksia ’mitata vaaksalla (et.
taikakeinoin parannettaessa; paik. KaakkSm);
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harppoa, kulkea hitaasti (paik. Kaakk- ja PSm)’ ~
ink v®aksa ’peukalon ja etusormen väli, vaaksa’ | ka
voaksa | ly voaks((e) id. | ve vaks ’peukalon ja
etusormen (Dlühud vaks) tai keski- t. pikkusormen
(pitk vaks) päiden väli’ | va v®ahsa | vi vaks (g. -a) | li
vaks®a ’vaaksa’
= lpN vuok |se (Lu), E vuobse, vuomse, In vyepsi
(Lu Ko Kld T) ’vaaksa’ | md vaks id.
Ganander 1787 NFL 3 235a (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 262
(~ lpIn), Ahlqvist 1861 MMdGr 90, 179 (~ mdM vaksa), Ahlqvist 1871 KO 174 (+ li; ~ lp md), Turunen 1950 SUST 99 20
(+ ly ve), SKES 1975 1573 (+ ka va), T. Itkonen Vir 1987 195
(+ ink; *vaksa: säännötön pidentyminen ensi tavussa), UEW
1988 811–12.

vaakuna (JuslLis, Eurén 1860; Raumannus 1674
vaapuna; paik. murt.) ’tunnuskilpi / Wappen’
< mr vakn, vaakn ’vaakuna’, tavallisemman mr
va(a)pn id. sanan sivumuoto, vrt. nr vapen ’vaakuna;
ase’, mn vápn (rinn. vákn), goot w5epna, engl
weapon, ns Waffe ’ase’.
Lindström 1859 KeltGerm 68 (sm < mn vakn ’ase; vaakuna’),
Thomsen 1869 GSI 156 (sm < mr), Setälä 1912–13 FUF 13 465
(< mr vakn, vapn), Karsten 1915 GFL 168 (keskiaikainen laina), SKES 1975 1573–74, Hahmo 1994 Grundlexem 333–34.

vaalea (Gan 1787; Raam 1758 waalehco; yl.; vanh.
kiel. ja murt. rinn. vaaleva) ’hell’, vaalakka (Kaakkja PSm sekä ymp.) ’valkoiseen vivahtava, hailakka,
kalvakka; vaaleakarvainen eläin’, vaaleta, vaalentua
’tulla vaalea(mma)ksi’, murt. vaalakoitua ’id.,
haalistua, kalveta’, vaalottaa ’häämöttää, kajastaa’ ~
ink v®alia ’vaalea’, v®alakka id. | ka voalie ’vaalea’,
voalakka, -o ’vaalea, hailakka’, voalappa id.,
voalakoittuo ’haalistua’ | ly vualap ’vaalea’ | va v®alia
’vaalea’, v®alahtava ’vaalea(hko)’ | vi murt. vaalik
’vaalea lehmä’.
Alkuperäisempää lyhytvokaalista asua edustavat
sm murt. valeva (LUus ja ymp.), valakka ’vaalea,
kalpea (paik. itämurt.); vaalea hevonen (etup.
KaakkSm, paik. Pohjanm)’ (viimeksi mainittu voi
kuulua myös sanan valkko yhteyteen, ks. valkea),
valahtaa ’vaaleta, kalveta’, ks. erikseen valo1 ~ ka
valappa ’vaalea’, (sm ? >) valakki, -o ’valkea
hevonen’ | ly valap ’vaalea’ | vi valev ’vaalea, loistava’, valendada ’kajastaa’ | li vaC llq ’vaaleta’
? = mdE valdo, M valda ’valoisa’ | votj vaDl: tVsiDlvaDl ’loiste, kajo; loistava’ | syrj voDlalni ’loistaa, kiiltää’ | vogE olk-, I waDlg-, L waDlDl-, P woDlg- ’loistaa’ |
ostjP w3ol¥ı- id. | unk világ ’valo; maailma; väki’, villám ’salama’. Etäsukukielten mahd. vastineissa on
äänteellistä kirjavuutta; md unk sanat voivat kuulua

myös s. v. valkea mainittujen sanojen yhteyteen ja
muut olla näistä erillisiä (deskr.?) sanoja. — Sanueella on (huom. erityisesti valahtaa kalpeaksi ja
valahtaa alas) kosketuskohtia myös s. v. valaa ja
välähtää mainittuihin sanoihin. Vrt. valpas2 ja
valju1–2.
Idman 1774 Försök 84 (sm valkea ~ vaalea ~ valo), Lindström
Suomi 1852 106 (sm välkkyä ~ vilkkua ~ valkea ~ vaalas), Fábián 1856 MNyszet 1 1134 (sm valaus ~ väläys), MUSz 1873–
81 581–83 (sm ~ vi md syrj vog ostj unk), Ojansuu 1916 SKTT
51 (sm vaalikki ~ vi vaalik), Kettunen 1938 LivW 468 (+ li),
SKES 1975 1574–75 (+ ka ly va; etäsukukielistä tähän vain
md, joka vaihtoehtoisesti = valkea), TESz 3 1976 1145,
MSzFE 1978 692–93, T. Itkonen Vir 1983 350, Koski 1983
Väri 55, Alvre 1988 KjK 31 399, UEW 1988 555–56, DEWOS
1991 1592.

vaali (1741; yleisk.), us. mon. vaalit ’Wahl, Abstimmung’, yhd. eduskunta-, kunnallis-, parlamentti-,
presidentinvaali(t); vaalitoimitus, vaaliuurna jne.
< nr val ’vaali’ (samaa kantaa kuin nr välja, ns
wählen ’valita’, ks. valita).
Renvall 1826 SSK 2 278 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 157,
Karsten 1944 FmS 10 578, SKES 1975 1575.

vaalia1 (Gan 1787; KaakkSm ja ymp.) ’hoitaa, hoivata, ruokkia (eläimiä); (nyk. myös) pitää yllä / pflegen, hegen, über etw. od. jmdn. wachen’, johd.
vaalija (Agr) ’huoltaja, hoitaja, (epiteettinä:) äiti (nämä kaksi runokielestä lähtöisin); (nyk. myös esim.
perinteen tms.) ylläpitäjä’ ~ ka voalie ’hoitaa lasta’ |
ly vuaDlija ’(epiteettinä:) äiti’ | va v®alia ’hoitaa,
hoivata, huoltaa’, v®alija (Ahlqv) ’(epiteettinä:) äiti’
< ven murt. valítƒ (valjátƒ ) ’järjestää, huoltaa, panna lepäämään’, sama sana kuin valítƒ (valjátƒ ) ’pyöritellä, kieritellä jne.’, ks. vaalia2; ims sana voi
toisaalta olla myös mainitun ven sanueen pohjalta
itsenäisesti
kehittynyt
(’pyöritellä,
kieritellä
(kapaloidessa)’ > ’hoitaa, helliä (lasta)’).
Mägiste 1956 FrLehnw 24–40 (sm ~ ka ly va vi; < ven), SKES
1975 1575.

vaalia2 (Eurén 1860; paik. PKarj InkVi) ’leipoa (taikinasta leipäreitä kohotusta varten); kaulata vaatteita
/ (aus Teig einzelne Brote) kneten (um sie aufgehen
zu lassen); Wäsche mangeln’, yhd. vaalipuu
(LönnrLis 1886) ’kaulauspuu’ ~ ink v®alia ’leipoa,
muotoilla leipiä; vanuttaa (sarkaa); kaulata vaatteita’
| ka voalie ’vaivata, leipoa (taikina leiviksi); kaulata
vaatteita; hieroa, tahria; kasata, läjätä’ | ly vuaDlida
’vaivata pöydällä taikinaa; vierittää, heittää kokoon,
kasata’ | ve vaDl(i)da ’vaivata pöydällä taikinaa,
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muotoilla leipiä; kierittää kokoon, kasata’ | va v®alia
’tehdä leipiä, leipoa’ | vi vaalida ’kaulata vaatteita’
< ven murt. valítƒ (valjátƒ ) ’pyöritellä, kieritellä;
kasata, läjätä; leipoa, muotoilla leipiä’. — Sanat ovat
ainakin osittain erikseen lainautuneita. Ks. myös
vaalia1.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm ~ vi), Mägiste 1956 FrLehnw 19–24 (+ ka ly ve va < ven, sama sana kuin vaalia1),
SKES 1975 1575.

vaami ’naarasporo’ ks. vaadin.
vaan (Agr; yl.) ’sondern; aber’, murt. myös van,
vaa, merk. kaikilla (murt. yl.) myös ’vain, ainoastaan’ ~ ink v®a, va, van ’vain; mutta, vaan’ | ka voan
’mutta, vaan; vain’ | va vaa(n), va id. (nämä mahd. <
sm)
Todennäk. vaja(a) sanan äänneasultaan kuluneita
instruktiivimuotoja, kuten mahd. myös vain (ks. tätä). — Myös lainautumista germ taholta on pidetty
mahdollisena, lähinnä lainalähteenä tulisi kyseeseen
kas wan ’vain, ainoastaan; paitsi, lukuun ottamatta;
mutta, vaan; toki’, joka on samaa alkuperää kuin s. v.
vaana main. sk (nr) van- ’vajaa, puutteellinen’; sm ja
germ sanojen etymologiat (kumpikin tahollaan
merk:stä ’vajaa’) ovat toistensa merkitysparalleeleja.
Ahlqvist Mehiläinen 1861 139 (vaka sanan instr.-muoto), Blomstedt 1869 HB 101 (konj. vaan < vaka instr.; adv. vaan < vajaa
instr.), Genetz 1890 Suomi 3:4 Partikk 131 (sm ~ ink ka va;
♦ vaka), Neuhaus 1909 Sprachlehre 162 (sm ~ kas wan), Kettunen Vir 1927 16 (epäsäänn. lyhentymä vaiva sanan muodosta
vaivoin), SKES 1975 1576–77, Häkkinen 1987 ES 351 (voi olla myös kontaminaatio), *Nikkilä 1996 VierYm 85–87 (? < kas).

vaana (Eurén 1860; paik. Peräp Länsip) ’niukka,
puutteellinen; puute, niukkuus; tarve / knapp,
unvollständig; Mangel, Knappheit’
< lp vadne ’puute, niukkuus’, v®anes ’vähäinen,
niukka’ < sk, vrt. mn vánr ’puutteellinen’, goot vans
id., nr van-: vansinnig ’mieletön’, vantro ’epäusko’.
Samaa germ alkuperää on sanalle vaan esitetty kas
lainaoriginaali (ks. vaan).
Paulaharju 1928 RuijanSuom 554 (sm < lp), Lagercrantz 1939
LpWsch 985 (lp < sk), SKES 1975 1577 (sm < lp < sk).

vaania (SAchrenius 1766 ’odottaa, toivoa’,
Eurén 1860; eri tahoilla murt.) ’väijyä / (auf)lauern’, rinn. vaanata (EPohjanm ja ymp., paik.
KaakkSm) id., johd. vaaniskella (sm > vi koillmurt.
vaanida ’vaania, väijyä, tirkistellä’ sekä > lpN
v®adnât (Ko) ’tarttua (hanakasti) kiinni (N); vaania,
väijyä (Ko)’)

joko < (länsi)germ *w®anjan- (kgerm *w5enjan-) t.
sk, vrt. mn vána, væna ’odottaa, toivoa’, goot w5enjan-, mas w®anian, ags w5enan ’luulla; toivoa; uskoa’,
mn ván, vón ’odotus, toivo, aavistus’ (mr v®an, nr
vanh. vån id.), mn ván ’pyydys’, nn von ’metsästyst. kalastuspaikka’
tai ~ li va7ntlq ’katsoa, katsella’ = mdE vanoms,
M vanäqms ’katsoa, tarkkailla; huolehtia jstak,
suojella’.
Genetz 1896 ETV 14 (sm ~ md), Karsten 1905 ANF 22 198–
99 (sm < germ t. sk), Collinder 1924 JuhlakPipping 88 (sm ~
md), Mägiste 1931 EKeel 10 134 (~ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 985 (lp v®annat ’vaania’ < sm), SKES 1975 1577–78 (+
ka vi (murt.) < sm; ~ li md t. < germ t. sk), Hofstra 1985 OsFiGerm 229, UEW 1988 813–14 (? sm ? li ~ ? md).

vaanjunkkari ks. faanjunkkari.
vaappua (Lönnr 1880; eri tahoilla murt.) ’huojua,
horjua / schaukeln, schwanken’, vaaputtaa (JuslP,
Gan 1787), vaapottaa ’kävellä huojuen’, vaapertaa
’kävellä huojuen, taapertaa’, vaappera ’horjuva;
kiikkerä’, vaappu (uud.) ’uistin’ ~ ka voappuo
’vaappua, hoiperrella;
laahustaa’,
voapottoa
’vaapottaa, huojahdella’.
Voi olla deskr. alkuperää ja kuulua s. v. vapista
main. sanojen yhteyteen. Germaanistakin (koko sanueen) alkuperää on pidetty mahdollisena, vrt. kys
waben ’olla liikkeessä’, mn váfa ’horjua, vaappua,
heilua’ sekä (r:llisten muotojen osalta) mn váfra
’liikkua sinne tänne (levottomasti); häilyä’, isl vafra
’id.; kävellä huojuen, vaappua’, kys waberen ’olla
liikkeessä’, tansk væver ’reipas, eläväinen, nopsa,
ketterä’ (viimeksi mainitun perusteella samaan
sanueeseen on yhdistetty myös sm murt. (Kymenl ja
ymp.) vaappara, vaappera ’toimelias, ahkera;
vanttera’ ~ vi vaper ’urhoollinen, kelpo; reipas,
vilkas; vahva’ sekä lisäksi vauras, ks. tätä).
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm ~ vi), Collinder 1932 Urgerm 1 155, 163 (sm vapera, vaappera vrt. vaap(p)ua < germ,
ei esitä vastinetta), SKES 1975 1578–79 (sm vaappara ? < t. ~
vi; sm vaappua ~ ka vi; deskr.), Koivulehto Vir 1979 285–88
(sm vaappua, vaappera, vauras < germ).

vaapsahainen (Gan 1787; EPohjanm KaakkHäme ja
ymp., paik. Satak PPohjanm Peräp), rinn. vaapsiainen (LSatak, paik. EHäme Peräp Länsip), vaapsainen ’ampiainen / Wespe’, murt. myös ’mehiläinen,
kimalainen; puupistiäinen’, vapsahainen (Schr 1637;
PHäme ja ymp., Kymenl.), rinn. (loun- ja hämmurt.)
vapsainen ( Agr),
vapsiainen,
vapsalainen,
vaaksiainen (LUus ja ymp., Länsip) ’ampiainen’ ~
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ink v®apsahain ’ampiainen’ | ka voapsahaine,
voaksalaine | ly vuapsahai7ne | ve bapshai7ne | va
v®apsajain, v®apsaz | vi vaapsik(as), vaapsilane, murt.
vapsik(as) | li vaps id.
< baltt, vrt. liett vapsà ’ampiainen, paarma’, latv
vapsene, vapsine ’ampiainen’. — Lp vievses ’ampiainen’ < sk, vrt. nn kveps, kvefs, nr murt. väspe, ns
Wespe ’ampiainen’. — Sm kirjakielen pitkäraajaisiin
sääskiin kuuluvan hyönteisen nimitys vaaksiainen
lienee johdettu sanasta vaaksa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 541 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 233–33a (sm ~ vi vaablane), Lindström 1859 KeltGerm
46 (~ lat vespa ’ampiainen’, engl saks), Thomsen 1890 BFB
236–37 (+ ka va li; < baltt), Qvigstad 1893 NL 347–48 (lp <
sk), Kalima 1936 BL 177 (+ ly; < baltt), Mägiste 1954 CB 1
136 (+ ve; ~ mdE ukska ’ampiainen’; suom-volg *vaks- <
baltt), SKES 1975 1579–80 (< baltt), Suhonen 1984 Juuret
207, T. Itkonen Vir 1987 196.

vaapukka (Jusl 1745; KaakkSm ja ymp., Ink) ’vadelma / Himbeere’ ~ ink v®apukka, v®apukkain | ka
poapukkaine | va (Kett) b®abukaz | vi murt. vaabaka
’vadelma’.
Kuuluu samaan sanasikermään kuin vadelma (ks.
tätä).
Munkácsi 1881 NyK 16 462 (sm ~ ka), Vaigla 1926 EKeel 5
29 (+ vi murt.), SKES 1975 1586 (s. v. vadelma; sm (>) kaE
vuabukka, va vi murt.), Turunen 1982 SUST 181 314–15, *Koponen 1992 SUSA 83 127–32.

vaara1 (JuslP, Gan 1787; PSm Laat- ja PKarj sekä
ymp.) ’(metsäinen) kukkula, vuori / (bewaldeter)
Berg’ ~ ka voara id.
= tai (todennäköisemmin) < lp varre ’vaara;
metsä (Ko Kld T)’, joka puolestaan ?? ~ vogE or, I
wor, L wur, P ur ’harju’ | ostjI wor, E ür, P wur, w3ur
id. — Sm sanan lainautumiseen lapista viittaavat
sanan levinneisyys murteissa sekä äännerakenne (1.
tavun -aa-). Lp(-vog-ostj) sana voi olla s. v. vuori1
main. sanojen vanha äänt. variantti.
JuslP 406 (ka ? < lp), Pogodin 1904 Severnorussk 19 (ven murt.
varaka, varaha ’kallio, mäki jne.’ < ims), Wiklund 1912 MO 5
127 (sm todennäk. < lp; tähän mahd. myös syrj v(er ’metsä’, vrt.
vuori), Kalima 1915 OLR 82–83 (ven murt. < ka tai < lp), Paasonen & Donner 1926 OstjW 279 (sm ~ votj v{{ir ’kukkula’; väärä ostj rinnastus), Zsirai 1927 MNy 23 311 (+ vog ostj; ~ votj
syrj ym.), Mészöly 1928 MNy 24 28 (samanlaisia sanoja myös
turk kielissä), Toivonen 1929 FUF 20 141 (sm lp ~ ? votj ?
syrj; vog w5or ’metsä’, ostjP w¥ır, w#er id.), FUV 1955 121–22
(samoin; kokonaisuudessaan epävarma rinnastus, vrt. vuori),
SKES 1975 1580 (sm ka = t. < lp), Sammallahti 1988 UrLang
551 (? sm lp ~ vog ur, ostj wur), T. Itkonen 1997 FUF 54 253.

vaara2 (Agr; laajalti murt.) ’hätä, uhka /
Gefahr’, yhd. vaaranalainen, hengenvaara, johd.
vaarallinen, vaaraton, vaarantaa
< ruots (nr mr) fara, vur fahra ’vaara, hätä’ (<
kas v®are ’vaara, pelko; väijytys’, vrt. ns (Ge)fahr
’vaara’). — LpN v®arrâ (E Lu In Ko) ’vaara; vaarallinen paikka’ < sm.
Moller 1756 Beskr 164 (sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2 278
(sm ? < ruots), Thomsen 1869 GSI 56 (sm < ruots), Qvigstad
1881 Beiträge 114 (lp v®aralaVs < sm vaarallinen), Streng 1915
NRL 249–50 (sm < mmr vur), Ojansuu 1916 SKTT 28 (sm ? <
mr vadha ’vahinko, vaara’), Karsten 1922 Fragen 111 (< mr
v®aSe, vrt. våda ’vahinko’), SKES 1975 1580–81 (sm < ruots
fara; lp < sm), Häkkinen 1987 ES 352.

vaarain (Gan 1787; Pohjanm Peräp Länsip, paik.
hämmurt.) ’vadelma / Himbeere’, murt. myös vaarama (Jusl 1745), vaarami (nämä Pohjanm), faarain,
faarama (VarsSm itäosa ja LUus) id. ~ vi vaarik (g.
vaariku), vaarikas, vaarmari (-mari ’marja’) ’vadelma’.
Kuuluvat samaan sanasikermään kuin vadelma
(ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 234 (sm waarama, waarain ~ vi
wawarna), SKES 1975 1586 (s. v. vadelma; sm vrt. vi;
todennäk. kontam. vadelma + muurain), Turunen 1982 SUST
181 314, *Koponen 1992 SUSA 83 127–32, 154–56.

vaari1 (laajalti länsimurt. KSm ja ymp.), rinn. osin
länsimurt. faari (Agr) ’isoisä; isä, vanha mies, vanhus (Agr); vanhaisäntä / Großvater; Vater; alter
Mann, Greis; Altbauer’ ~ ka (run.) voari ’ukko,
vanha mies’
< ruots, vrt. nr far, mmr fahr, faer ’isä’, lyhentymiä sanasta fader (mn fa“ir, germ *fa∞der, lat pater)
id. — Vi vaar ’vanhus, ukko’ < nr murt. Vi.
Renvall 1810–11 Orth 13, 63 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI
92 (samoin), Streng 1915 NRL 251, 252 (sm, vi vaar < nr),
Nirvi Vir 1937 56, SKES 1975 1581 (sm < mmr; ka < sm; vi
murt. < nr murt.).

vaari2: ottaa vaari t. vaarin (Agr »ota sijs waarj hyve pappj»; laajalti murt.) ’ottaa huomioon, varteen,
opiksi / beachten, berücksichtigen, befolgen, sich
etw. eine Lehre sein lassen’, pitää vaaria (Agr
»eikengen sijte waaria pidhe») ’pitää silmällä,
huolehtia, vartioida’ ~ ink v®ari: pittüja v®ari ’pitää
huolta’, v®arist®a ’huolehtia’ | ? ka voari: pietäh
voaris ’arvossa’ | va v®ari: ep piä v®aria ’ei pidä
huolta’
< ruots (sk), vrt. nr var, vara ’huomio, huolenpito’, hålla var (på något) ’pitää silmällä; huolehtia
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jstak’, ta vara (på något) ’ottaa huomioon’ (myös
mn taka vara ’id., suojella, säilyttää’), (sk ? <) kas
ware, mys wara ’huomio, tarkkaavaisuus’, jonka sukulaisia ovat edelleen mn vara ’huomauttaa,
varoittaa’ (ks. vara1). — LpN v®arrâ (Lu In)
’huomioonotto, varovaisuus’ < sm t. sk.
Ganander 1787 NFL 3 234a (sm ~ ruots förvara), Renvall 1826
SSK 2 279 (sm < ruots vara, var), Qvigstad 1881 Beiträge 124
(lp < sk t. sm), Streng 1915 NRL 252 (< mmr vari, vara),
SKES 1975 1581.

vaarna (Raam 1642; melko yl.) ’puinen (ripustus-)
naula; puutappi, jonka avulla lautoja, kimpiä tms.
kiinnitetään toisiinsa / Holznagel (zum Aufhängen
von Gegenständen); Dübel als Holzverbindung’,
murt. (EPohjanm) myös ’auran vannas’, yhd.
salavaarna (Schr 1637) ’piilotappi (astian kimpien t.
lautojen kiinnikkeenä)’ (> lpN sal3ovar |dnâ (In) id.),
johd. vaarnata ’kiinnittää vaarnoilla’ ~ ? ink v®arna
’auran vannas’, v®arnikke ’ikkunan pielissä ja pyhäinkuvanurkan edessä käytetty kirjailtu liina’ (’naulassa
roikkuva?’) | ka voarna ’puinen ripustusnaula’,
voaru id., voarnas ’auran vannas’ | ly vuarn, voarn(e
’ripustusnaula’ | ve varn (mon. varnad) | va varna
id., ? varnikk(e ’käsipyyheliina’ (vrt. ink) | vi varn
’vaatenaula,
-naulakko;
tappi
viikatteen
kädensijassa’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm ~ ka vi), Setälä 1904–05
FUF 4 152 (+ ve), Kalima 1923–24 FUF 16 163 (au -rn- usein
> -r-, vrt. vuaru), SKES 1975 1582 (+ ly va; ei ve).

vaart(t)i ks. faartti.
vaaru (Eurén 1860; KSm PHäme, paik. PSatak ja
ymp.) ’pieni pilvi; sade-, ukkospilvi / kleine Wolke;
Regen-, Gewitterwolke’ ?? ~ va v®arakka ’sadekuuro;
sadepilvi’
< lp varre ’vaara’; merk. alkuaan ’maankohouma’, josta sm taholla > ’pilvi’ (ks. vaara1).
SKES 1975 1583 (s. v. vaaru5; sm ? ~ va, vrt. vaale (s. v. vaalu)), T. Itkonen 1993 SUST 215 165–66 (sm < lp).

vaarua (Europ 1853; kaakkmurt. ja ymp., paik. Peräp) ’vaappua, horjua, keikkua / schaukeln, schwanken, wanken’, vaaruttaa ’keinuttaa’, vaartaa (JuslP,
Renv 1826) ’puoltaa, vetää kallelleen t. sivuun (paik.
savmurt.); sortaa, syrjiä, jättää toinen vähemmälle
(Laat- ja PKarj); kulkea vaivalloisesti (paik. EKarj)’
~ ka voartoa ’puoltaa, vetää sivuun; sortaa, syrjiä’,
voaruta ’kulkea hitaasti’ | vi vaaruda ’hoippua,
vaappua, horjua’ (sm ka > lpKld värtted ’horjua,
hoipertaa; kuolla halvaukseen’, lpIn värdili∞d (Ko)

’horjahtaa, tuupertua (esim. humalainen)’, In
vardaVcVci∞d (Kld) ’hoiperrella’, R wartot ’kulkea vinoon (vene)’).
Mahd. deskr.- tai kontaminaatiolähtöinen
sanue, aineksina esim. vaappua, kaartaa tms. Lp
lainojen perusteella kyseessä eivät kuitenkaan liene
aivan nuoret sanat.
Äimä 1919 SUST 45 177–78 (sm vaartaa ~ ka; aiheettomia
vertailuja lp:iin), SKES 1975 1582 (s. v. vaartaa; sm ~ ka >
lp), 1583 (s. v. vaaru4; sm vaarua ~ ka vi), Ritter 1993 Studien
138 (vaarua refl.-johd., vrt. vaartaa).

vaasi (Europ 1853; laajalti murt.) ’kukkamaljakko /
Vase’, yhd. kukkavaasi
< nr vas ’maljakko’ (< saks < ransk vase id. < lat
vas ’vati; astia’).
TS 10 1919 402 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1319 (< ruots <
ransk < lat), Hakulinen 1968 SKRK3 298 (< ruots < lat), SKES
1975 1583.

vaassa (Eurén 1860; Laat- ja PKarj) ’kalja, sahti /
Kwaß, Dünnbier’ ~ ka voassa ’kalja’ | ly vuas (partit.
vuassad) | ve (k)vas (partit. kvassad) | vi murt.
vass id.
< ven kvas ’kalja’ (myös lpN murt. v®assâ (Ko
Kld), T v®akse ’kalja’ < ven).
Mechelin 1842 Käsik 178 (sm ~ ven), Lönnrot 1880 SRS 2 859
(sm < ven), Mikkola 1894 SUST 8 119 (sm ka ve < ven), Kujola 1944 LyS 499 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 90 (< ven),
Plöger 1973 RL 217–18, SKES 1975 1583 (+ vi murt.).

vaate (Agr; yl.) ’puku t. puvun osa; kangas; liina /
Kleidung(sstück), Stoff; (Kopf)tuch’, yhd. vaatekerta; juhla-, pyhä-, arkivaate (us. mon. -vaatteet),
liinavaatteet, sänkyvaatteet jne., johd. vaatettaa,
vaatetus (murt. ja vanh. myös vaatteus), vaatturi ~
ink v®ate ’kangas’, mon. v®attit, v®att‰ıssa ’pukeutua’ |
ka voate ’vaate; puku; kangas, palttina’, mon.
voattiet ’kuukautiset’ | ly vate (g. vattegen, vattien t.
vatken) ’sarka’ | ve vat(e (g. vatken) ’sarka, verka’
< germ (ksk), vrt. mn vá“ ’kangas’, mon. vá“ir
’vaatteet’, mr váS, nr våd ’kangas’, mys w®at, ns Wat
’puku’ (saks > vi vatt ’nuttu’, mon. vatid ’vaatteet’,
li vatƒ ’toppatakki; peite’).
Loccenius 1647 (sm ~ sk; Rapola Vir 1925 61–62), Ihre 1769
Gloss 2 1020 (sm ~ germ), Lindahl & Öhrling 1780 LL 521
(sm ~ lpR wadas), Diefenbach 1851 VWGoth 1 152 (sm vrt. lp
wadas ~ germ), Thomsen 1869 GSI 156 (sm ve li; < germ),
Qvigstad 1881 Beiträge 113 (lp v®a∞daVs < sm), Setälä 1890–91
ÄH 64 (+ ly; < sk), Setälä 1906 SUSA 23:1 3, 5 (< as), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpKo v®ahtt ’verka’ < sm), SKES 1975
1583–84 (+ ka), Hofstra 1985 OsFiGerm 298–300, Häkkinen
1987 ES 352.

367
vaateri (KaakkSm), vaaterpassi (InkVi, paik.
KaakkSm) ’vesivaaka / Wasserwaage’, vaaterissa
’vaaka- t. pystysuorassa’, vaatrata (Karj ja ymp.,
paik. muuallakin) ’tarkistaa vesivaa’alla’ ~ ink
vatterpassi ’vesivaaka’ | ka vaterpoassa | va
vaterpassi id.
< ven vaterpás ’vesivaaka’ (< holl waterpas id.).
— Sm vatrata (eri tahoilla länsimurt.) ’tarkistaa
vesivaa’alla’ < nr murt. vattra id., vatrinki:
vatringissa ’vaaka- t. pystysuorassa’ < nr murt.
vattring: i vattring id., jotka perustuvat nr murt.
vastaavaan sanaan vaterpass, joka < kas t. holl. Ks.
myös vatupassi.
Nirvi 1971 InkS 647 (ink < ven), SKES 1975 1584 (sm itämurt. au va < ven, sm länsimurt. < nr murt.), Grönholm 1988
RLT 180.

vaatia (Agr; melko yl.) ’fordern’, johd.
vaatimus, vaativa, vaatelias, vaatimaton (Agr,
nykymerk. Ahlman 1865) (> lpN fattet, Lu v®aht5et (E
R In) ’pyytää hiljaa vaativan näköisenä, kerjätä
(koira, lapsi); kärkkyä (Kld); pyytää almua (R)’) ~
ka (< sm) voatie ’vaatia, kutsua’
< (k)germ *wadj5o(ja)n-, vrt. goot ga-wadj5on ’luvata, tehdä sopimus’.
Lönnrot 1854 Enare 263 (sm ~ lpN In), MUSz 1873–81 556
(sm ~ unk vagy, vagyod ’kaivata, haluta, himoita’), Mikkola
1894 SUST 8 93–94 (ti-yhtymän takia tuskin omap.; joko <
ven váditƒ ’houkutella’ tai < sk, vrt. mn kve∞“ja ’vaatia’, ksk
*kva∞∞dja- (rinnakkaismuodosta kvá∞dja-)), SKES 1975 1584 (sm
> ka; lp ~ t. < sm), Hofstra 1985 OsFiGerm 228 (< germ *wadj5o(ja)n-), Häkkinen 1987 ES 352–53, UEW 1988 549–50 (sm
~ ?? syrj ? unk).

vadelma (LounSm, osin Häme: fadelma, farelma,
varelma) ’Rubus idaeus / Himbeere’, murt. myös
faadelma, faarelma, faarelmainen (VarsSm); vaterma (Schr 1637 faderma; paik. EHäme Kymenl), valerma (paik. PSatak).
Samaan sanasikermään kuuluvat alkuaan myös
vaapukka ja vaarain (ks. erikseen näitä) sekä ka vavarno ’vadelma’ ~ ly ve babarm | va v(evvar | vi vabarn, murt. vabarm id. Ks. myös vatukka.
Ahlqvist 1856 WotGr 162 (sm waaderma ~ va wõwwar, vi
wawwar), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (sm vaaderma ~ ve),
Grünthal 1914 EKirj 9:1 52 (sm vadelma, vaderma ~ vi vaarikas, vabarn), Toivonen Vir 1951 316 (sm ~ ka ly vagarm, ve
va vi), SKES 1975 1585–86, Turunen 1982 SUST 181 313–17,
Ojanen 1983 JKKOJ 9 51, *Koponen 1992 SUSA 83 127–32,
Koponen 1998 SUST 230 190–91.

vaeltaa (Agr; eri tahoilla murt.) ’kulkea, kuljeksia /
wandern’, vaellus, vaellella, vanh. kiel. rinn. vajel-

taa (Agr impf. waijelsit), vajellus (Finno 1615
waielus) ~ kaE *vajeltoa vain kirouksessa vaella
vattVsahaVs!; vajeltuo ’lähteä irti t. pois’ | va vaj(elt®a
’vaihtaa’ | viE vaelda- ’vaihtaa’, vaeldu- ’vaihtua’
(sm > lpN murt. v®ajâldit (R Lu In) ’vaeltaa; (R Lu
myös) matkustaa nopeasti’).
Kuuluvat ilm. yhteen s. v. vajaa main.
sanojen kanssa (kuten myös vaihtaa, ks. tätä), vaikka
johtosuhde onkin harvinainen. Alkumerk. ehkä
’vaihtaa, vaihdella (olinpaikkaa)’.
Budenz 1879 BB 4 236 (sm ~ lp), Rapola 1925 Suomi 5:5 104
(sm ~ va vi), Rapola 1933 SKKH 223–24 (vaeltaa ~ *vajeh,
vaihe, vaihtaa), Hakulinen Vir 1948 211, Ruoppila 1967 KalKansank 176 (+ ka), SKES 1975 1586–87 (lp < sm).

vaha (Agr medhenwaha ’mehiläisvaha’; paik. murt.)
’Wachs’, murt. (paik. Häme) myös ’vaahto’, yhd.
mehiläisvaha, merenvaha, muovailuvaha, lattiavaha,
johd. vahata ~ ink vaha ’mehiläisvaha’, vahata | ka
ly ve vaha, vahata | va (Tsv) vaha ’vaha’, vaha- ’vahata’ | vi vaha, vahatada ’vahata’ | li v5o C ’vaha’,
v5o C itq ’vahata’
< baltt, vrt. liett vãVskas ’vaha’, latv vasks id.
Vksm:n *vakVsa on ilm. lainautunut baltt
metateettisen muodon *vaVska edeltäjästä; baltt ~
germ *waxsa, josta ns Wachs, mn (nr) vax jne. (ks.
vaksi, vakstuuki).
Ganander 1787 NFL 3 236a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
110 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 238 (+ ka va li; < baltt), Ojansuu 1921 Lisiä 40–41, Kalima 1936 BL 175, SKES 1975 1587
(+ ly), Vilkuna 1975 KLM 19 586.

vahdata (1732; et. länsimurt. KSm Kain Verml) ’pitää silmällä, vahtia, paimentaa; väijyä; tuijottaa,
töllistellä / (be)hüten, be-, überwachen; belauern; anstarren’, murt. (etup. Päij- ja PHäme Verml) myös
’odottaa’, vahtia (Sorol 1621; et. itämurt. Kymenl) ~
ink vahtia ’vartioida; odotella; tuijottaa’ | ka vahtie
’vahtia, vartioida’ (< sm)
< mmr vur nr vakta mm. ’vartioida; pitää silmällä; huolehtia, suojella; vaania, väijyä; välittää jstak;
odottaa’ (< kas wachten ’vartioida; vaania; katsella,
tuijottaa’ > vi vahtida id., li vaktƒq ’vahtia’; va vahtia
’vartioida’ < sm t. vi; lpN fak |tit (Lu In Ko Kld)
’vartioida’ < sk).
Ks. myös vahti.
JuslP 408a (sm ~ ruots), Ganander 1787 NFL 3 237 (sm ~ vi),
Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Kettunen 1938 LivW 467 (+
li), SKES 1975 1588–89 (s. v. vahti; + ka (< sm); vi li < kas; va
< sm t. vi; lp < sk). Lisää kirjallisuutta s. v. vahti.
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vahinko (Agr; yl.) ’Schaden; Unfall; Versehen’,
johd. vahingoittaa, vahingoittua, vahingollinen ~ ink
vahinko ’vahinko’ | ka vahinko ’id.; paha mieli; murhe’ | ly vahingo ’vahinko, onnettomuus’ | va vahinko
id. | vi murt. vahing (g. vahingu) ’id.; kiukun puuska’ (sm > lpN vâhag (R Lu In) ’vahinko, onnettomuus’; vanhempi laina sm:sta saattaa olla lpR (LÖ)
wasjek ’onnettomuus, tapaturma’).

< vur wachtmästare, nr vaktmästare ’vahtimestari; (aik.) vääpeli, majuri’ < saks wachtmeister ’id.;
(aik. mm.) tykkijunkkari, lippujunkkari; ratsuväen
vahtimestari, ylikersantti; tarkastusmies, vartiopäällikkö’.

Ganander 1787 NFL 3 236a (sm ~ vi wahhing), Sjögren 1828
GS 1 171 (sm ~ lp vahag), Lönnrot 1854 Enare 258 (sm ~ lpN
R In), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Budenz 1867 NyK 6
469–70 (+ lp vaVsek), MUSz 1873–81 576 (sm > lp), SKES
1975 1587–88 (+ ka ly va), Koivulehto Esit 1975 (< germ *w®aha- < kgerm *wanha- ’väärä, koukussa oleva’ + omap. suff.
-(i)nko), Häkkinen 1987 ES 353 (germ alkuperää ei toistaiseksi
lähemmin perusteltu), Ritter 1993 Studien 63–64.

vahva (Agr; yl.) ’voimiltaan suuri, voimakas;
luja, kestävä; paksu; tiheä, sankka; väkevä,
aromikas; ravitseva / stark, kräftig, fest; gut; dick’,
murt. myös mm. ’ehjä (kaakkmurt.); raskaana oleva
(laajalti murt.)’, johd. vahveta, vahvistaa, vahvistua,
vahvike, vahvuinen, vahvuus ~ ink vahva ’vahva;
ehjä; luja’, vahveta, vahvist®a, vahvus ’vahvuus’ | ka
vahva ’luja; voimakas; paksu’ (< sm) | ve vahv
’vahva, luja; vankka, paksu’, vahvduda, vahviVstuda
’lujittua, vahveta’, vahveta ’id.; parkkiintua
(nahka)’, vahvu/z ’kestävyys, vahvuus, lujuus,
paksuus’ | va (Ahlqv) vahva ’ehjä’, (Tsv) vahv ’luja,
voimakas’, vahv(en(e- ’vahveta, lujittua’, vahvuz
’vahvuus’ | vi vahva ’uljas, urhea; miehekäs; rehti’,
vahvuda ’uljastua’, (Wied) vahvaneda ’voimistua’, vahvus ’uljuus, urhoollisuus’ (sm > lpN v®afe
’paksu, tukeva, isokokoinen; varma, luotettava (poropaimen)’, v®afistit, v®ahvistet ’vahvistaa, lujittaa;
varmistuttaa’).

vahla ’vaahto (Renv 1826; ei murt.); vedestä nouseva sumu (paik. EKarj); kuola (Jusl 1745; ei murt.) /
Schaum; vom Wasser aufsteigender Nebel; Geifer’,
johd. vahlata (Gan 1787) ’vaahdota’
? < germ *Swaxla-, mn Svál ’saippua’, nr tvål id.
— Myös myöhäisempää ruots alkuperää on ehdotettu (< ruots, vrt. murt. vabla ’suuri sylkiklöntti’,
vapla, (spyt)vaffel id.).
Karsten 1905 ANF 22 179–80 (sm < mn Svál), Setälä 1912–13
FUF 13 466 (sm ? < ksk *Swahla-), Karsten 1944 FmS 10
580–81 (< germ *Svahla-), Toivonen 1952 NphM 53 325–26
(< ruots murt.), Vries 1961 AnEW 628 (< mn), Koivulehto
1971 NphM 72 606–07 (< germ *Swahla-), SKES 1975 1588
(? < ruots; ehkä myös vaahto sanan vaikutusta), Hofstra 1985
OsFiGerm 75 (< germ).

vahti (Ljungo 1609; yl.) ’vartija; vartio(vuoro), vartiointi / Wächter; Wache’ ~ ink ka vahti id.
< vur wacht, mmr nr vakt ’vartioiminen, vartio;
vartija, vahti; vahtihuone’ (< kas wacht(e) id. > vi
vaht (g. vahi) ’vartija; vartio’, li vaktƒ ’vahti, vartija’;
va vahti < sm t. vi; lpN fak |tâ (E Lu In Ko) ’vahti,
vartija’ < sk).
Ks. erikseen vahdata, vahtimestari.
Ganander 1787 NFL 3 237 (sm ~ vi, engl watch), Renvall
1810–11 Orth 21 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 1
429 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Wiklund 1890
SUST 1 165 (lp < sk), Streng 1915 NRL 252 (sm < vur mmr mt
< kas > vi), Kettunen 1938 LivW 467 (+ li), Hellquist 1939
SEO 1298, SKES 1975 1588–89 (+ ka (< sm); va < sm t. vi).

vahtimestari (yleisk.) ’Pedell; Portier’, vanh.
kiel. (Speitz 1642 Wa(c)htmestari) ’vääpelin
arvoinen sotilasvirkamies t. ehkä ratsuväen vääpeli’,
murt. (paik. kaakkmurt.) ’tullivartija’, vakmestari
(paik. murt.) ’vahtimestari’

Streng 1915 NRL 252 (sm < vur nr mt saks), Hellquist 1939
SEO 1292 (ruots sanasta), SKES 1975 1588 (s. v. vahti).

Ganander 1787 NFL 3 237a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve), Lagercrantz
1939 LpWsch 979 (lp < sm), SKES 1975 1589–90 (+ ka (ehkä
< sm)), Häkkinen 1987 ES 353–54, T. Itkonen Vir 1987 182 (+
ink).

vahveroinen (Eurén 1860; Laat- ja PKarj) ’karvarousku, Lactarius torminosus / Gift- bzw. Birkenreizker’,
vahvero
(uud.)
’Cantharellus’:
keltavahvero ’kantarelli’, suppilovahvero ~ ka
vahveroine, vahoi, vahvoi, vahvoine ’karvarousku’ |
ly vahattVsu, vahalauk | ve bahalouk id. | viE vahelik
’(karva)rousku’.
Alkuaan ehkä johdoksia joko sanasta vaha tai
vahva tai ainakin kansanetym. näihin liittyneitä.
Mägiste 1928 Demin 160 (sm ~ ka), SKES 1975 1590 (+ ly ve;
joko s:sta vahva t. vaha), Koponen 1998 SUST 230 191 (+
viE), Liukkonen 1999 SUST 235 148–49 (? < baltt).

vai (Agr; yl.) ’oder (interrogativ)’, murt. (paik. I- ja
PSm Ink) myös vain ~ ink vai ’vai’ | ka vai, vain
’id.; tai’ | ly vai ’vai’ | ve vai ’id.; tai’ | va (Tsv) vai
’vai; tokko, eiköhän’ | vi või, murt. vai ’tai; vai’ | li
voi, vo kysymyslausetta aloittava part., joskus
konj:na ’vai’ (sm > lp vai, vâi ’vai; (E Pi myös) tai;
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(U Pi myös) jotta; (Kld T myös) -ko, -kö, eikö’; ims
> latv vai ’tai; vai; -ko / -kö’).
Sanan alkuperää on selitetty usealla eri tavalla.
Sana saattaisi olla jokin vaja(a) sanan
taivutusmuoto, esim. mon. instr. *vajin, joka myöh.
olisi lyhentynyt epäsäännöllisesti. Toisaalta kyseessä
voisi olla lyhentymä sanasta *vajeh (ks. vaihe).
Kumpikaan selityksistä ei välttämättä ole oikea, sillä
vaihtoehdoiksi sopivia sanavartaloita on useita. Ims
kielissä on lukuisia sekä muodoltaan että
merkitykseltään toisiaan muistuttavia partikkeleita
(vrt. esim. vaan, vain), jotka ilm. ovat lisäksi
sekoittuneet keskenään.
Ks. myös vaikka.
Ganander 1787 NFL 3 238a (sm ~ lp), Diefenbach 1851 VWGoth 1 163 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge 113 (lp < sm),
Genetz 1890 Partikk 183–84 (+ ink au va li), Kalima 1936 BL
197 (latv < ims), Kettunen 1938 LivW 502 (+ ve), SKES 1975
1590–91 (+ ly; ehkä lyhentymä s:sta *vajeh t. vaja sanan taiv.muoto), Häkkinen 1987 ES 354, Karulis 1992 LatvEtim 2 466
(latv < ims), Sammallahti 1998 Saami 265 (lp ? < sm).

vaidella ’pyydellä, kaipailla, tahtoa (EPohjanm,
paik. hämmurt. ja ymp.); valittaa (myös tuomiosta;
Ljungo 1601; paik. EPohjanm Peräp Länsip) /
bitten,
vermissen, wollen; klagen, anfechten
(Urteil)’, vaiteloita (Satak ja ymp.) id. ~ vi vaielda
(prs. vaidlen) ’väitellä, kiistellä; (murt.) kaivata’
= lpN vai |det (E Pi Lu In Ko) ’valittaa; toivoa,
haluta, vaatia’, N vai |dâlit (E In) ’valittaa, valitella,
syytellä’ (voivat olla myös < sm)
? < baltt, vrt. joko liett va˜ıdas ’tora, riita’, váida
id., latv (vanh. kiel.) vaids ’harmi, kiusa; riita, sota’
tai latv (vanh. kiel.) vaida ’valitus, vaikerointi;
tuska, vaiva, hätä’, vaid5et ’valittaa, vaikeroida,
voihkia’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 525 (sm ~ lp vaitet), Ganander
1787 NFL 3 242a (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 259 (sm ~
lpN R In), Ojansuu 1921 Lisiä 41 (< baltt, vrt. liett va˜ıdas, latv
vaida), Kalima 1936 BL 175–76 (vi ? < baltt, vrt. liett va˜ıdas,
latv vaids; sm ehkä < latv vaida), SKES 1975 1591 (? < baltt),
Sammallahti 1998 Saami 265.

vaieta (: vaikenee; eri tahoilla murt.) ’lakata
olemasta äänessä t. puhumasta; laantua, tyyntyä
(tuuli, sade); heiketä / verstummen; abflauen,
aufhören (zu regnen); nachlassen’, rinn. vaiketa (:
vaikkenee; Agr; PSavo Kain, paik. Pohjanm Peräp)
id., vaientaa, vaikettaa (Speitz 1643) ’vaientaa,
vaimentaa, hiljentää’, vaikahtaa (Satak KPPohjanm)
’tauota, lakata, laantua, vähetä (et. sade)’ ~ ink
vaiketa ’rauhoittua, tyyntyä’ | ka vaikkaine
’äänetön, vaiti’, vaikastuo ’vaieta’ | ly vaikka7ni

’vaiti, ääneti’, vaikastuda ’vaieta’ | ve vaik7ne
’hiljainen, äänetön; hiljaa, salaa’, vaikastuda, vaikiVstuda ’vaieta’ | ? va vaig(eda ’vaipua’ | vi (Wied) vaikneda ’rauhoittua, tyyntyä’, vaik (Wied; g. vaiga, vaigi, vaigu) ’hiljainen, rauhallinen’, vaikne id., vaiki
’vaiti’, vaikida ’vaieta’ (sm > lpLu vaihk5etit ’mennä
äkkiä ohi, tauota’, In vajkkani∞d ’vaieta, hiljetä’).
Ims sanueen oletettu kantasana on *vaikka ’hiljainen, äänetön’, jolle on puolestaan ehdotettu germ
alkuperää, vrt. germ *waika-, mn veikr ’pehmeä,
heikko’, nn vek, veik ’pehmeä, (liian) taipuisa, veltto,
hauras, voimaton, heikko’, mr veker, nr vek ’notkea,
taipuisa, pehmeä, lauhkea, hento’, saks weich ’pehmeä; heikko, tunteellinen; nuoska, märkä (lumi)’,
ags w®ac ’pehmeä, heikko; veltto; mitätön, kehno’.
— Ks. myös vaiti.
Ojansuu 1913–15 FUFA 13 8–9 (sm ~ au vi), Hellquist 1939
SEO 1327 (ruots sanasta), Mägiste 1940 EKirj 34 132 (+ ve),
SKES 1975 1591–92 (+ ink ka ly ? va; sm > lpLu; ehkä <
germ), LpIn 3 1989 364 (lpIn < sm).

vaihde ks. vaihtaa.
vaihe (Agr; yl.) ’Phase, Stadium’, vanh. kiel. myös
’väli’, rinn. vanh. kiel. vajeh (Agr »ombi sen Waieh
Aidhan (’väliseinän’) poisserckenyt»), murt. vahe (osin lounmurt.) ’kahden rakennuksen välinen sola’; ulkopaikallissijoissa postp. tavoin vaiheella,
vaiheilla: kahden v.; johd. vaiheikas ~ ink vaihe: sil
vaiht‰ıl ’niillä main’ (ellei ole vaihde sanan vastine) |
ka vaihiella ’vaiheilla; lähellä’ (< sm) | ly vajeh
’verkkojen liitoskohta, vaihe, väli’ | ve vajeh
’sana’ | va (Ahlqv) vahi, (Tsv) vah(e ’ero, väli’ | vi
vahe ’väli, välimatka, ero, liitos, raja, juopa, suhde’,
vahel ’välissä, välillä; kesken’, vahest ’ehkä, kai’,
vahene ’välinen’ | li vaC it ’väli, ero’, vaC il ’välillä’,
vaC ilq ’sillä välin’, vaC ili ’välinen, välillä sijaitseva’
(vksm > lpN -v®ajâs: sadne-v®ajâs (In Ko Kld)
’sananlasku’, E vaajes ’ilmaus’, Pi p®ahk5u-vaj®as
’sananlasku’, In mœanuvaajas ’kuunvaihe’).
Ims kielten sanat palautunevat asuun *vajeVs, joka
lienee johd. s:sta vaja (s. v. vajaa) ’väli(paikka),
tyhjä kohta, rako’; vksm *vajeVs > ksm *vajeh > vaihe. Toisaalta lähtökohdaksi on ehdotettu myös muotoa *vajVseVs > *vaiheh. Ims kielten sanoille on esitetty vastineita myös etäisemmistä sukukielistä (votj
voVsjaln{i ’vaihtaa’ | syrj veVzn{i, viVzn{i id.).
Ks. myös vai, vaihtaa, vaikka, vailla.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 1 431 (+ syrj veVzn{i ’siirtää, vaihtaa, muuttaa’), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 338 (+ ve;
vaiheen < *vajehen), Anderson 1893 Wandl 50 (+ li, votj va/z,
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vaVz ’halkeama, rako’), Setälä 1900 SUSA 17:4 12 (+ perm oVz,
voVz ’risteys, haara; vaihdos’; vajeh < *vajeVs), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 48 (sm ~ lp), Hakulinen Vir 1948 209–11 (+ ly; ♦
vaja; vaihe ∅ vaihtaa), T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 586 (lp <
sm), SKES 1975 1592–94 (+ ka (< sm); ims; sm-perm alkuperä
vielä ratkaisematta), Häkkinen 1987 ES 355, UEW 1988 810
(sm ly ve vi ~ votj voVsjaln{i ’vaihtaa’, syrj veVzn{i, viVzn{i id.),
Viitso 1992 LingU 28 168 (*vaiheh < *vajVseVs; ims ehkä ~ mdE
uVzo, M uVza ’nurkka’), Koivulehto 1994 LingU 30 5 (ims ei ~
md perm).

vaihtaa (Gan 1787; laajalti itämurt. EPohjanm) ’tauschen, wechseln’, rinn. murt. vaihettaa (Westh
1500-luv.; KPohjanm Peräp Länsip, paik. LounSm
LUus PPohjanm), vahettaa (LounSm ja ymp.), vahtaa (KaakkHäme Kymenl), johd. vaihtua, vaihdella,
vaihto, vaihde, vaihdos, vaihdokas ~ ink vaiht®a,
vaihtua, vaihella, vaihto | ka vaihtoa ’vaihtaa’, vajehtoa id., vaihtuo ’vaihtua’, vajehtuo id., vaihto
’vaihto; vuoro’ | ly vajehtada ’vaihtaa’, vajehtazetta
’vaihtaa paikkaa’ | ve vajehtada ’vaihtaa’, vajeht5oda
’vaihdella’ | vi vahetada ’vaihtaa’, vahetuda
’vaihtua, vaihdella’, vahetus ’vaihto, vaihtaminen’ |
li vaC idq ’vaihtaa’, vaC idl ’id., vaihdella’ (sm t. ka >
lpKo vajVetted (Kld T) ’vaihtaa’)
? = tVserL I waVstaltem, I murt. myös woVstaltem
’vaihtaa’, waVstaltam ’vaihtua, muuttua’ | votj voVst{in{i
’vaihtaa’ | syrj veVst{in{i ’lunastaa; (murt. myös)
vapauttaa, vaihtaa’.
Ims sanat ovat johd:ia ksm s:sta *vajeh, josta
myös vaihe (ks. tätä; kuuluvat s. v. vajaa main. sanojen yhteyteen). Etäsukukielten verbit ovat johtimineen ims johdosten tarkkoja vastineita.
Ganander 1787 NFL 3 239 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 431 (+ syrj veVzn{i), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve),
Budenz 1867 NyK 6 27 (+ tVser), Setälä 1890–91 ÄH 348 (+
ka), Wichmann 1901 WotjChr 131 (+ votj), Beke 1910–11
NyK 40 224 (+ lpKo T), Kettunen 1938 LivW 464 (+ li), Uotila 1938 SyrjChr 176 (votj syrj ? ~ sm tVser), T. I. Itkonen 1944
SM 50 128 (lpK < sm), SKES 1975 1594–95 (+ ly; ims ?? ~
tVser votj syrj; sm > lpR; sm t. ka > lpKo Kld T), Häkkinen 1987
ES 354–56, UEW 1988 811 (sm vi tVser votj syrj).

vaijeri (paik. etup. länsimurt.) ’metalli-, vars. teräslankaköysi / Drahtseil’, paik. murt. myös vaijari id.
(sm > vi murt. vaier ’id., vantti’)
< nr vajer ’teräsköysi, vaijeri’ < engl wire ’id.;
sähkö- t. puhelinjohto; rautalankaverkko’.
TS 10 1919 432 (sm vaiji < engl), ITS 14 1938 982 (sm vaijeri
< engl), Raiet 1961 ETAK 6 185 (vi < sm < engl), Sadeniemi
Vir 1963 410 (sm < ruots < engl), SKES 1975 1595.

vaikea (Hemm 1616; yl.) ’schwierig’, rinn. vai’is (g.
vaikiin; ESavo, osin Laat- ja PKarj) ’vaikea, työläs,

hankala’, johd. vaikeus, vaikeutua ~ ink vaikia ’vaikea’ | ka vaikie ’vaikea, raskas’, vaikevus ’vaikeus’ |
ly vaigedaVstVsi ’vaikerrellen’ (? < ka) | va vaik(ea ’vaikea, raskas; kova, raju (tuuli); omituinen,
kummallinen (ihminen); vaikeus’ (ims > lpN vai |gâd
(Lu In Ko Kld) ’vaikea; surkea, valittava; (N myös)
kammottava; vihlova, kimeä (ääni; Kld)’).
Vrt. vaiva.
Karsten 1904 JuhlakNoreen 51–53 (sm < germ: goot wáihj5o),
Setälä 1906 SUSA 23:1 7 (sm ~ au; ? < germ), Wiklund 1914
MO 7 238 (sm ~ lpN), Karsten 1915 GFL 143–44 (< germ),
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 58 (+ lpKo Kld), Collinder 1932
Urgerm 1 241–43 (< germ; lp < sm), Hakulinen 1968 SKRK3
276 (omap.), SKES 1975 1595–96 (+ ly (? < ka) va; ims > lpN
Lu In Ko Kld), Häkkinen 1987 ES 356, Nikkilä 1993 UAJ
Neue Folge 12 283 (vaiva ~ vaikea; suffiksin vaihto).

vaikertaa (Kal; eri tahoilla murt.) ’valittaa /
jammern, klagen’, vaikeroida, vaikeroita (Raam
1642; laajalti murt.) ’id.; (paik. murt. myös) pyydellä, anella, etsiä, hakea’, vaikerrella ~ ka vaikero
’usein vaikeroiva ihminen’ (sm > lpIn vaigardi∞d
’vaikertaa, valittaa’).
Alkuaan ilm. onomat. sanue, jonka yhteyteen voi
kuulua myös vaikata (paik. EPohjanm) ’kärttää,
mankua’. Ainakin merkityksiin näyttäisi vaikuttaneen
myös sana vaikea (ks. tätä).
Collinder 1932 Urgerm 1 241–42 (vaikea ehkä ~ vaikeroida,
vaikertaa), SKES 1975 1596 (s. v. vaikera; sm (> lpIn) ka; ilm.
alkuaan onomat.).

vaikka (Agr; yl.) ’obwohl’, murt. rinn. vaihka (ESatak EHäme ja ymp.) ~ ink vaikka, vaikko ’vaikka’ |
ka vaikka id. (? < sm) (sm > lpN vaik3o, vâik3o, vaike,
vâike (Pi Lu In) ’vaikka’).
Mahd. sanan vajeh ’vaihe, väli’ (ks. vaihe) pohjalta syntynyt konjunktio, jonka pääteosana voisi olla
liitepartikkeli -ka.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 526 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 114 (lp < sm), Genetz 1890 Partikk 183–84 (+ ka), Virtaranta 1946 LYSMÄH 269–70, Hakulinen Vir 1948 209–10
(ilm. vajeh + -ka), SKES 1975 1590–91 (s. v. vai; ka ? < sm),
Häkkinen 1987 ES 357, Kulonen 1996 KKan 268.

vaikkana (Jusl 1745; PSavo KSm Kain, osin PHäme) ’(leipien, vaatteiden, lihan, nahkojen) kuivausorsi / Stange, die als Halt für zu trocknende Dinge
(Brot, Kleider, Fleisch, Häute) dient’.
Alkuperä tuntematon. Tähän epävarmana
yhdistetty li v5oik ’kuivatusorsi’ ehkä ~ viE vaak
’riihen uunin suuaukon kohdalla oleva lisäparsi’.
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Toivonen 1931 SST 1 36 (sm ~ li), Kettunen 1938 LivW 498
(li ? ~ viE; vrt. sm), Raud 1940 EKeel 19 193–95 (viE < as vak
’osasto’), SKES 1975 1596–97 (sm ~ kaP vaikkana ’leipä- t.
kalatanko’ (< sm) ? li), Hahmo 1994 Grundlexem 169–70 (li
todennäköisemmin ~ viE), Koponen 1998 SUST 230 190 (viE
ehkä ~ li t. < as).

vaikku (Jusl 1745; laajalti murt.) ’korvavaha / Ohrenschmalz’, rinn. vaikko (PHäme kaakkmurt. Peräp
Länsip, paik. savmurt. KPPohjanm), vaihko (PSatak
ja ymp.), vaihku (paik. hämmurt.) id. ~ ink ka
vaikko, vaikku id. | va vaikko ’id.; (kuusen, kirsikkapuun) pihka’ | vi vaik (g. vaigu) ’pihka’, kõrvavaik
’korvavaha’, merevaik ’meripihka’, vaigustuda ’pihkaantua’.
Ganander 1787 NFL 3 240a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Toivonen 1931 SST 1 35–36 (+ ka), Rytkönen 1937
KV 17 73–82 (ehkä ~ vaikuttaa, vaikku ’voima’, sillä korvavahaa on pidetty tehokkaana lääkkeenä esim. ihottumiin), SKES
1975 1598 (voi olla samaa alkuperää kuin vaikku ’voima’,
vaikuttaa), E. Uotila 1983 Euroasiatica 4:6 6 (ei ~ vaikuttaa).

vaikuttaa (Agr) ’olla vaikutusta, tehota, tepsiä (laajalti murt.); tuntua jltak; toimia, esiintyä jnak (paik.
murt.) / wirken’, murt. myös ’kannattaa, hyödyttää
(PSm); jankuttaa, kärttää, muistuttaa (paik. murt.)’,
vaikutus, vaikutin, vaikku (paik. KPPohjanm Kain
Peräp) ’voima, vahvuus, kunto’, vaikko (paik. PSm)
id. ~ ka vaikuttoa ’koskea (korviin), hermostuttaa
(jankutus, kova ääni); kärttää, jankuttaa’ (ainakin
osaksi < sm; sm myös > lpN vaigotit (R Lu In Ko)
’vaikuttaa; (harv. myös) hyödyttää’).
Sanalle on esitetty baltt lähtökohtaa *veika,
vrt. liett viYekas ’voima, elinvoima; elämä, elinaika’,
ve˜ıkti ’tehdä, toimia jnak; saada aikaan; vaikuttaa
jhk; kyetä jhk; olla voimassa’, véikus ’nopea, ketterä;
kiireellinen; reipas’, vaik/yti ’ajaa (takaa), hätistää;
maleksia’, vYykti ’tapahtua, toteutua; mennä, sujua;
menestyä; lähteä, mennä’, latv veikt ’toteuttaa,
suorittaa’, veikties ’menestyä’. Samasta kannasta on
selitetty myös mm. veikeä ja viekas (ks. näitä).
Wichmann 1929–30 Sanastaja 7 46–47 (vaikku ’voima’ ∅ vaikuttaa), Toivonen 1931 SST 1 31–36 (sm < baltt; sm > lp), Kalima 1936 BL 176 (sm < baltt), Rytkönen 1937 KV 17 73–82
(vaikku ’voima’ mahd. ~ vaikku ’korvavaha’; ehkä < sk, vrt.
mn kveik ’hiiva’), Mägiste 1960–61 CB 8–9 297 (sm ~ ka),
Hakulinen 1968 SKRK3 281 (? < baltt), SKES 1975 1597–
98 (s. v. vaikku1; ehkä ~ vaikku2 ’korvavaha’; lienee < joko
baltt *wuaik(a)- tai sk, vrt. mn kveik ’hiiva’ jne.), E. Uotila 1983
Euroasiatica 4:6 5–12 (< baltt *veika, josta myös mm. veikeä,
viekas; vaikku ’korvavaha’ luult. eri alkuperää), Häkkinen 1987
ES 357–58 (< baltt t. sk).

vailla (Agr; yl.) ’ohne’, vaille (JWegelius 1747; yl.),
johd. vaillinainen, vail(l)eta (etup. Satak Pohjanm) ’tyhjetä t. vähetä hitaasti, vajeta’, vailtua ’id.
(Peräp Länsip ja ymp.); puuttua, olla vailla jtak
(paik. TornLaakso Ruija)’ ~ kaP vailtuo ’puuttua’ (<
sm).
Vailla ja vaille todennäk. < *vajilla, *vajille,
jotka ovat sanan vaja ’vaillinainen’ (s. v. vajaa)
säännöttömiä monikkomuotoja (säännönmukaiset
muodot olisivat *vajoilla adess. ja *vajoille all.). —
Sm > lpN vai |le (Lu) ’vailla; (N myös) puute’, N
vai |lot (R Lu In) ’puuttua, olla kateissa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 525 (sm ~ lp), SKES 1975 1598–
99 (sm > kaP lp).

vaimeta (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’heiketä,
laantua, vähetä / schwächer, leiser werden, nachlassen, sich legen’, vaimentua, vaimentaa, vaimea
(paik. murt.) ’vaisu, valju, heikko’.
On oletettu, että kyseessä olisi kontam. vaieta +
laimeta. Toisaalta sanalle on ehdotettu myös
germ lähtökohtaa: < germ *swaim5o(ja)n- > ags
®a-sw®amian ’kuolla, kuihtua; lakata, tauota’. Vrt.
myös vaisu.
Hakulinen 1946 SKRK 2 75–76 (vaimeta = vaieta + laimeta),
SKES 1975 1599–600 (tuskin ~ vaiva vaan ehkä kontam.),
Hofstra 1985 OsFiGerm 288 (< germ), Hofstra 1986 JuhlakKylstra 65–66.

vaimo (Agr; yl.) ’Ehefrau, Gattin’, murt. myös ’nainen’, yhd. aviovaimo, vaimoväki, johd. vaimolliset (paik. etup. länsimurt.) ’kuukautiset’ ~ ink vaimo
| ka vaimo ’vaimo; nainen’ (uud.; < sm) | vi vaim (g.
vaimu) ’henki, sielu; haltija, haamu; (hist.) maaorjuuden aikana moisiossa päivätyötä tehnyt
talonpoikaisnainen’, vaimne ’henkinen’, vaimukas
’älykäs, henkevä’, vaimustada ’ihastuttaa, innostaa’
(vi > li vaim ’henki’)
= lpN vai |bmo (E U Pi Lu In Ko) ’sydän; (E U Lu
myös) mielenlaatu, luonne; (Ko myös) vatsa’ | mdE
ojme, M vajmä ’hengitys, hengenveto; henki, sielu;
elävä olento’. — Sanan alkuperäinen merkitys lienee
ollut ’henki, sielu’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 525 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 241 (sm ~ vi), Klaproth 1823 AP 144 (+ mdM), Lindström Suomi 1852 101 (+ mdE), MUSz 1873–81 450 (sm (>
lp) vi), Toivonen Vir 1932 371–74, Kettunen 1938 LivW 465
(li < vi), Toivonen 1944 Sanat 76–79, Loorits 1949 Grundzüge
1 494–502, FUV 1955 68 (sm vi lp ehkä ~ md), Ruoppila 1967
KalKansank 176–77 (+ ka (uud.)), SKES 1975 1600 (ka < sm),
FUV2 1977 84, UEW 1988 809–10 (sm vi lp md), T. Itkonen
1997 FUF 54 249 (lp < sm), Sammallahti 1998 Saami 265 (sm
~ lp), Koponen Vir 1999 519, 522.
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vain (Jusl 1745 eipäwain, JWegelius 1747; laajalti
murt.) ’nur’, murt. rinn. vai id., joskus myös vainen
id., ei vainkaan, vainenkaan, vaineskaan ~ ink vain
id. | ka vain ’id.; vaan, mutta’ | ly vai ’vain’ | ve
vaiVse, vais(e (-Vse, -s(e ’se’) ’id.; vasta, heti kun’, vai:
katVsu vai ’katsohan vain’ | va (Ahlqv) vaitas ’ainoastaan’, (Tsv) va ’vain, paitsi; mutta’ | vi vaid ’vain, ainoastaan; vaan’ | li (Sal) vai ’ainoastaan’ (lpIn vœaœa
’vain; toki’ < sm).
Ehkä sanan vaja(a) äänneasultaan kuluneita instruktiivimuotoja, kuten myös vaan (ks. tätä). Toisaalta sanan on arveltu olevan lyhentymä adv:sta
vaivoin (Agr), jonka merkitys vanhassa kirjakielessä
oli ’ainoastaan, vain, tuskin’. Ks. myös vai.
Révai 1803 Antiquitates 154–55 (sm vain, vaan ~ vi), Blomstedt 1869 HB 101–02 (yks. instr. sanasta vajaa), Ahlqvist
1882 JuhlakLönnrot 31 (taiv.-muotoja s:sta vaka), Genetz 1890
Partikk 183–85 (+ ka ve va; ♦ joko vaiva, vaja t. vaka), Kettunen Vir 1927 16 (ehkä ♦ vaivoin), SKES 1975 1600–01 (+ ly
li; joko lyhentymä adv:sta vaivoin tai vaja sanan epäsäännöllinen mon. instr.), Häkkinen 1987 ES 358, LpIn 3 1989 370
(lpIn < sm), Liukkonen 1999 SUST 235 145–46 (< baltt *veina, vrt. liett víen ’vain; ainoa’).

vainaja (As 1667; KPPohjanm, osin Peräp Länsip)
’Verstorbene(r)’, rinn. vainaa (Agr; Satak EPohjanm
hämmurt.), vainoo (itämurt.), vaino (osin KaakkHäme Kymenl), vaina (lounmurt. Peräp Länsip), vainas
(KarjKann, paik. KaakkHäme) id. ~ vi murt., kansanr. vainu ’kuolema, manalan jumala’ (sm > lpN
-vai |dne (Lu) ’vainaja’)
< germ, vrt. goot wainahs, wainags ’kurja, viheliäinen, onneton’, mys w5enag ’id.; valitettava; vähäinen, heikko, pieni’, kys w5enec, w5enic, ns wenig ’vähä(inen), pieni; vähän’ (johd. germ v:stä, jonka
jatkajia on mm. ns weinen ’itkeä’).
Qvigstad 1881 Beiträge 113 (sm ~ lp), Setälä 1890–91 ÄH 60
(< germ), Hellquist 1939 SEO 1330, Lagercrantz 1939 LpWsch
980 (lp < sm), Loorits 1949 Grundzüge 1 100 (+ vi kansanr.),
SKES 1975 1601.

vainio (Agr; laajalti et. länsimurt.) ’laaja pelto- tai
viljelysaukea; (viljelty) pelto, laidun; (paik. myös)
peltolohko
/
Flur;
Getreidefeld,
Wiese;
(eingezäuntes) Stück Acker’, paik. Satak myös
vainoo, vainua ’peltoaukea’ ~ kaP vainivo id. (< sm)
| vi vainu, (Wied, murt.) vainiu, vainija ’laidun,
nurmi(kko)’
< germ (ksk) *xwaini5o ’pitkää ruohoa kasvava
paikka’, vrt. nr murt. hven ’suoperäinen maa, matala
paikka’, ven ’suoperäinen niitty’.

Hurt 1886 Estne 108 (sm ~ vi), Äimä 1915–18 SUSA 30:30a
69 (+ ka), *Sköld 1967 SvLm 289 1–12 (ka < sm; < sk), SKES
1975 1601 (? < ksk), Hofstra 1985 OsFiGerm 75 (< kgerm),
Koivulehto 1995 SYKLJ 51 96–97 (< germ t. ksk).

vaino (Agr; eri tahoilla murt.) ’vainoaminen, vihanpito / Verfolgung, Unfriede’, paik. PKarj myös ’sota’, vainota, vainolainen ’vihollinen’ ~ ka (kansanr.)
vaino ’sota, vaino’ | vi vaen (g. vaenu) ’viha, vaino’,
vaenata ’vihata, vainota’, vaenlane ’vihollinen;
(murt. myös) paholainen’
mahd. < mven, vrt. ven vojná ’sota’ (josta myöhemmin > ka voina, ly ve voin ’sota’); ven sana lienee ainakin vaikuttanut ims sanojen merkitykseen.
— Sm > lpN vai |dno (Lu In Ko) ’vaino,
ahdistaminen; (N myös) hätä, nälänhätä; (In Ko
myös) sota’, N vainotit (In Ko) ’vainota; sotia (Ko)’.
Ganander 1787 NFL 3 241a (sm ~ vi), Mechelin 1842 Käsik
178 (sm ~ ven), Lönnrot 1854 Enare 259 (sm ~ lp), Thomsen
1890 BFB 239 (lp < sm; sm itämurteissa ven vaikutusta), Mikkola 1894 SUST 8 102 (ka voina < ven), E. Leskinen 1933
Suomi 5:15:4 64 (sm vi vanhempia lainoja < ven kuin ka voinu), Hakulinen Vir 1936 123 (vaino ~ vainu), Kujola 1944 LyS
496 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 187, Plöger 1973 RL 326 (sm
ei < ven), *Posti 1974 KV 54 304–12 (sm vi < mven; ka ly ve
nuorempia lainoja < ven), SKES 1975 1601–02 (+ ka (kansanr.); ims < mahd. mven).

vainu (Jusl 1745; etup. savmurt. KPPohjanm) ’hajuaisti; eläimen aistima haju; aavistus, vaisto / Spürsinn; Geruch, Fährte’, vaino (Peräp Länsip, paik.
kaakkmurt. KPPohjanm) id., vainuta ’löytää t. havaita vainunsa avulla; vaistota, aavistaa’, vainota (paik.
murt.) id. ~ ka vainu, (au myös) vaino ’haju; hajuaisti; aavistus’ | ly vain ’vainu’, vainuta ’vainuta;
vaistota (vaara)’ | li vainq ’haista (pahalta), lemuta’,
vainimi ’haju’
luult. < mven vonja (akk. vonjú) ’tuoksu, haju’ =
nven vo7n ’löyhkä, lemu’. — Sm > lpLu vai |n5o (R)
’halu, himo; (Lu myös) toive’, N vainotit (Lu R)
’pyytää, haluta, toivoa’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 525 (sm ~ lp), Diefenbach 1851
VWGoth 1 437 (sm ? ~ mven), Thomsen 1890 BFB 239 (sm >
lp), Ojansuu 1916 SKTT 195 (ka < sm), Mägiste 1932 EKeel
11 177 (sm ~ ka), Hakulinen Vir 1936 123–27 (+ li; vainu ~
vaino), Posti 1974 KV 54 304–12 (+ ly; < mven; vainu ja vaino
eri alkuperää), SKES 1975 1602 (mahd. < mven).

vaippa
(Hemm
1616)
’villainen
peite
(kaakkmurt., paik. häm- ja savmurt.); villainen
aluslakana (lounmurt.); lapsen kapalovaate (eri
tahoilla länsimurt.); hartiahuivi, viitta (paik. murt.) /
Wolldecke; Wollaken; Windel; Umhang’ ~ ka
vaippa ’villainen vuodepeite; (harv. myös)
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hartiahuivi’ | va (Ahlqv) vaippa ’vaippa, ryijy’ | vi
vaip (g. vaiba, vaibu) ’vuodepeite, matto; (murt.
myös) hartiahuivi, viitta’
< germ *vaipa-, vrt. goot waips ’seppele’, mn
veipa ’eräs kangaslaji; huivi, päähine’, veipr ’pääliina’, mr vepa ’(ohut villainen) vuodepeite;
(matka)viitta’, nr murt. vepa ’ohut (villainen)
sängynpeitto; villainen aluslakana’. — LpR waipe
’villainen peite’ < sk; lpN vai |pa-, vai |p#e-radno
’suomalaismallinen villainen peite’ < sm.
Ihre 1769 Gloss 2 1039 (sm ~ isl wefa, wepa), Ganander 1787
NFL 3 242 (sm ~ vi goot), Diefenbach 1851 VWGoth 1 432 (+
lp waipe), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Ahlqvist 1871 KO
138–39 (< mn), Thomsen 1890 BFB 241–42 (lp vaippe-radno
< sm), Qvigstad 1893 NL 340 (lp vaipe < sk), Hellquist 1939
SEO 1330, *Kaukonen 1961 KA 15:2 73, 76–78, 83–84, Vries
1961 AnEW 651, SKES 1975 1602 (+ ka).

vaipua (Agr; melko yl.) ’vajota, painua, upota; tuupertua / (ver-, ein)sinken; hin-, niedersinken’,
murt. myös ’väsyä, uupua; menehtyä’, vaivuttaa
(paik. murt.) ’uuvuttaa, väsyttää; panna uppoamaan’
~ ink vaipua ’? uupua’ | ka vaipuo ’väsyä, uupua;
(au itk. myös) menehtyä, kuolla’, vaivuttoa
’väsyttää, uuvuttaa’ | ly baibuda ’väsyä’ | veP
vaibuda id. | va (Ahlqv) vaivun (prs.) ’vaipua,
painua, upota’ | vi vaibuda ’vaipua; tyyntyä,
laantua, vaimeta’, (Wied) vaibutada ’vaivuttaa,
upottaa’ | ? li (Sal) vaibt (prs. vaibtub) ’kiusata, vaivata’ (sm > lpN vai |bât (R Lu In) ’väsyä, uupua’).
Kuulunevat sanojen vajaa, vajota yhteyteen.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 525–26 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 244a (+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Budenz
1884 NyK 18 255 (vrt. vajota), Äimä 1908 SUSA 25:1 53 (sm
> lp), Kettunen 1938 LivW 464 (+ li), Kettunen Vir 1940 292
(+ ka), SKES 1975 1602–03 (+ ly ve; ? li).

vaisto (Eurén 1860; melko yl.) ’Instinkt’, murt.
myös ’aavistus; vainu’, vaistota, vaistomainen (> vi
(uud.) vaist ’vaisto; vainu’).
Mahd. kontam. sanoista vainu (murt. vaino) +
aisti (murt. aisto) (ks. näitä).
Hakulinen Vir 1936 127 (kontam.), Hakulinen 1946 SKRK 2
75, Ahven 1958 ETAK 4 163 (sm > vi), SKES 1975 1603.

vaisu ’innoton, alakuloinen, voimaton, raukea (etup.
PPohjanm Kain ja ymp.); (teholtaan, lämmöltään)
vaimea, heikko (JuslP; osin hämmurt., paik. savmurt. ja ymp.) / teilnahmslos, traurig, kraftlos,
schwach; lau, nicht intensiv’, murt. myös ’heikottava, huono (olo; etup. hämmurt.); huonosti kypsynyt,
puoliraaka (JuslP, Gan 1787; LounSm); vastahakoi-

nen (osin Laat- ja PKarj)’ ~ kaE vaisu ’vaikeahko’
(< sm).
Alkuperä tuntematon, vrt. vaimeta.
SKES 1975 1603 (sm ilm. > kaE).

vaiti (Agr; hämmurt. Pohjanm Kain Peräp) ’hiljaa,
ääneti / still, schweigend’, murt. vai (LounSm), vait
(laajalti itämurt. KaakkHäme Kymenl) id., yhd.
vaitiolo, johd. vaitelias (paik. murt.), vaitoinen
(EPohjanm) ’vähäpuheinen; vaisu, alakuloinen’,
vaitonainen (paik. hämmurt. ja ymp.) id. ~ ink vait
’vaiti, hiljaa’ | ve vaitƒtƒi, vaiktƒi | va (Set Tsv) vaid id.
| vi vait ’vaiti, ääneti, hiljaa’, vait jääda ’vaieta’,
(Wied) vaidutada ’käskeä t. saattaa vaikenemaan’
= lpN vai |dot (Lu) ’tyyntyä, vaimeta (esim. tuuli,
melu); rauhoittua; menettää intoaan jhk’ (lp voi olla
myös < ims). — Sm va ja vi ovat luult. adverbijohtimella *-¥ttik muodostettuja verbivartalosta *va˝ikkene(ks. vaieta), jolloin alkumerkitys olisi ollut ’vaikenemiseen asti’. Ve vaitƒtƒi on samaan tapaan
erikseen muodostunut sm vaieta verbin vastineesta.
Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (sm ~ ve), Wiedemann 1875 GrEhstn 542 (+ vi), Tunkelo 1946 VeKÄH 87, E. Itkonen 1960
LpChr 175 (lp ~ sm vaito, vaitoinen), Hakulinen 1968 SKRK3
190 (? *-¥ttik-johdos), SKES 1975 1603–04 (+ ka (< sm) va; lp
ilm. < ims), EEW 1982–83 3657.

vaiva (Agr; yl.) ’Mühe; Schmerz’, johd. vaivata,
vaivautua, vaivainen, vaivalloinen, vaiveroinen
(paik. Karj) ’vaivainen’, vaivero (Lönnr 1860) ’eräs
varpukasvi, Chamaedaphne calyculata’, yhd.
vaivannäkö, vaivaiskoivu ~ ink vaiva ’vaiva, tuska;
huoli, työ’, vaivata ’vaivata; tuottaa tuskaa t. kipua,
rasittaa’ | ka vaiva ’vaivannäkö, rasitus; tuska, kipu;
puute, tarve’, vaivata ’aiheuttaa vaivaa, rasittaa;
särkeä, kivistää’, vaivaine ’raajarikko; kivulloinen;
kurja, köyhä’ | ly vaiv(e ’vaiva’, vaivai7ne ’vaivainen;
tuskainen’ | veP vaiv ’tuska, vaiva’, vaiv‰ıta ’kiduttaa,
vaivata; kivistää’ | va vaiva ’kipu, tuska; vaiva;
työ’, vaivatt®a ’särkeä, kivistää, vaivata’, vaiv(ein
’kivulloinen, sairaalloinen; vaivainen’ | vi vaev (g.
vaeva) ’vaiva, vaikeus, rasitus’, vaevata ’vaivata,
rasittaa’, vaevane ’vaivalloinen, rasittava; vaivainen,
huono, kehno’, vaene (g. vaese) ’vaivainen, kurja;
köyhä, varaton’ | li v5oja, (Sal) vaive ’vaiva; hätä, tuska, rasitus’, v5o C jq ’vaivata, kiusata, ahdistaa’, v5ojali
’vaivainen, kurja’ (li mahd. > latv v®ajVs ’laiha’,
v®ajin®at ’heikentää’; sm > lp vai |ve ’vaiva; hätä,
kurjuus’)
< germ *waiwan-, vrt. mys w5ewo ’hätä; tuska,
vaiva’, kas w5ewe, ags w®awa, w5ea ’kipu, tuska, kurjuus’; nämä puolestaan ovat redupl. muotoja seur.
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s:eista: mys kys wah, w5e, ns Weh ’kipu, tuska, vaiva’, ags w®a ’onnettomuus, kurjuus, hätä’, engl woe
’id.; suru’, mn ve, væ ’tuska, vaiva, kurjuus’, nn nr
ve ’onnettomuus, tuho’ (alkuaan kyseessä on interj.,
vrt. esim. goot wai ’voi!’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 526 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 243 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 162 (vrt.
germ), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Budenz 1867 NyK 6
448 (+ li), Thomsen 1869 GSI 157 (+ ka; < germ; tähän ehkä
myös ~ vaikea), Wiklund 1892 SUSA 10 155 (lp < sm), Falk &
Torp 1906 EO 2 430, Walde & Pokorny 1928–30 VWIS 1
212–13, Kettunen 1938 LivW 499–500 (li > latv), Hellquist
1939 SEO 1371–72, Kluge & Götze 1951 EW15 861, Vries
1961 AnEW 637, SKES 1975 1604–05 (+ ly ve; ilm. < germ),
Hofstra 1985 OsFiGerm 250 (< kgerm *waiwan-), Nikkilä
1993 UAJ Neue Folge 12 283 (vaiva ~ vaikea; suffiksin vaihto), Liukkonen 1999 SUST 235 147 (sm vaivero < baltt).

vaivihkaa ks. vihistä.
vaja (Agr; LounSm PEHäme) ’us. toisen rakennuksen yhteyteen rakennettu, yl. varastona käytetty ulkosuoja, välikkö, katos; liiteri / einfacher Schuppen
(als Anbau od. zwischen zwei Gebäuden); kleines
Durchgangszimmer’ ~ ka vajat, vajot mon. ’pirtin t.
sarajan portaat’ | vi (Wied) vaja ’vaja, suoja; katos’.
Mahd. samaa alkuperää kuin vajaa; alkumerk.
’välipaikka, tyhjä kohta tms.’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm ~ vi), Ruoppila Vir 1964
35 (+ ka), SKES 1975 1605.

vajaa (Agr; et. itä- ja hämmurt.) ’vaillinainen, vajavainen; vajaaälyinen, tyhmä / nicht voll, unvollständig; geistesschwach, dumm’, murt. myös ’ilman,
jnk tarpeessa, vailla, vaille (KaakkSm Ink, paik. PKarj); sairaus, tauti (Kain)’, vajava (Peräp, paik.
hämmurt. KPPohjanm) ’vaillinainen; vajaaälyinen’,
vaja (paik. KPohjanm) ’id.; jtak vailla’, vajavainen,
vajaus, vaje, vajeta (Kaakk- ja KSm Ink PPohjanm
ja ymp.) ’tulla vajaa(mma)ksi, tyhjetä vähitellen’,
vajua (PKarj PSavo Kain ja ymp.) id. ~ ink vajj®a
’vajaa; tarpeen; vailla, vaille’, vajanain ’vajaa’ | ka
vajoa ’vailla, vaille; vajaa, vaillinainen’, vajata
’tulla vajaaksi, vähetä’ | ly vajag ’vajaa; vailla,
vaille’, vajauzuda ’tulla vajaaksi’ | ve vajag ’vajaa,
vaillinainen’ | va (Tsv) vaja ’tarpeen’ (< vi), vajaga
’id.; vailla, vaille; puute’ | vi vaja ’tarpeen; (Wied)
vajaa’, vajada ’tarvita, olla tarpeen’, vajadus ’tarve’,
vajak ’vajaus’ | li vaj®ag ’tarpeen’, vaj®agql ’vajaa,
vaillinainen’ (li > latv vajag ’tarpeen’).
Kuuluu todennäk. vajota v:n yhteyteen, kuten
mahd. myös vaja (ks. näitä). — Ims > lpN vaggjeg
’puute, köyhyys; vajaa; vailla’, In vœaœaijuv (Ko) ’va-

jaa; vailla’. — Ks. myös vaeltaa, vai, vaihe, vaihtaa,
vailla, vain, vaipua.
Ahrens 1843 GrEhstn 131 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 158
(+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 113 (+ lp), Thomsen 1890 BFB
284–85 (+ li > latv), Setälä 1890–91 ÄH 59 (+ ve), Lagercrantz
1939 LpWsch 981 (lp < sm), Turunen 1946 SUST 89 113 (+
au ly), Tunkelo 1946 VeKÄH 186 (+ ka), Hakulinen Vir 1948
210 (ehkä ♦ vaja ’liiteri’, alk. ’välipaikka, tyhjä kohta’), SKES
1975 1605–07 (s. v. vaja2 ’puutteellinen’; va (Tsv) ? < vi; ims
> lp; mahd. sama kuin vaja1).

vajota (Agr; melko yl.) ’upota, vaipua, painua / (ver, ein)sinken’, vaju(t)a (paik. murt.) id., vajottaa ~
ink vajota ’upota, vajota’, vajott®a ’vajottaa, upottaa;
olla piilossa’ | ka vajota ’vajota’, vajottoa ’vajottaa;
niellä vaivalloisesti’ | ly vajoda ’vajota’ | ve vajuda
id., vajutada ’vajottaa’ | va vajota ’vajota’ | vi
vajuda id., vajutada ’vajottaa, upottaa; painaa’ | li
vaC ijq ’vajota’, vaC itq ’vajottaa, upottaa’
= lp vuoggjot ’vajota, upota, painua, vaipua’, N
vuojotit (E In Ko Kld) ’vajottaa, upottaa; (In myös)
saada niellyksi jtak’ | md vajams ’vajota, upota; hukkua’ | votj v{i j{in{i id. | syrj v(e jn{i ’id.; painua (esim.
kuopalle)’ | vogP uj- ’upota, vajota’, L ujt- ’upottaa’
(> ostjP ujt- ’upottaa, vajottaa’) | ? unk vejsze ’katiska’.
Mahd. samaa alkuperää kuin vaja, vajaa (ks. näitä; sanueen sgr vartalo olisi ollut *vaja-); ims vajoja lp vuoggjot voisivat edustaa vksm johdosta
*vaja-v- ’tulla vajaaksi’. Ks. myös vaipua.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 553 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 245 (+ vi), Castrén 1844 EGS 165 (+ syrj), Lindström
Suomi 1852 101 (+ md), MUSz 1873–81 473 (+ votj), Kettunen 1922 LVeHA 2 25 (+ ve), Uotila 1933 SUST 65 262, Uotila 1938 SyrjChr 176 (+ vog), Kettunen 1938 LivW 464 (+ li),
Tunkelo 1946 VeKÄH 632–33 (+ ka va), FUV 1955 122 (sm
lp md votj syrj vog), DEWOS 1966 24 (ostj ? < vog), SKES
1975 1607–08 (+ ly; voi olla ~ vaja1–2), FUV2 1977 135, UEW
1988 551 (sm vi lp md votj syrj vog (> ostj) unk), Sammallahti
1988 UrLang 551 (sgr), EWUng 1995 1615–16 (unk todennäk.
tähän).

vaka (Agr; paik. murt.) ’vakaa, totinen, kelpo, rehti;
rauhallinen
/
fest,
beständig,
ernst(haft),
aufrichtig, redlich; ruhig’, vakaa (Renv 1826; eri
tahoilla murt.; pitkävokaalinen muoto syrjäytti
lyhytvokaalisen kirjak:ssa vasta 1900-luvun alussa)
id., yhd. vakavarainen (Europ 1853), johd. vakava
(Alm 1772; yl.) ’totinen; vakaa; varma’, murt.
(PSavo Kain ja ymp.) myös ’vakituinen, alituinen,
jatkuva, pitkäaikainen’, vakavoitua, vakainen:
epävakainen, yksivakainen; vakinainen (As 1740),
vakituinen (LönnrLis 1886); vakio (uud., 1909),
vakiintua, vakauttaa, vakaumus; vakuuttaa (Koll
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1648), vakuutus ~ ink vaka ’vakaa, rauhallinen; hyväkäytöksinen’ | ka vakava ’vakaa, tyyni, tasainen;
vakavamielinen’, vakautuo ’pysähtyä; tyyntyä, rauhoittua’ | ly vagah‰ıne ’aikuinen’, vagauzuda ’vakaantua’ | va (Tsv) vaka ’hiljainen, nöyrä, säyseä,
rauhallinen’ | vi vaga ’tasainen, tyyni, rauhallinen,
vakaa’, vagane id., vagadus ’tyyneys, rauhallisuus;
hurskaus’ | li vag®a ’tyyni, tuuleton’, vaCggiVz ’hiljaa,
vaiti’
= lpN vuokke (E U Pi Lu In Ko Kld) ’tapa, tottumus’ (vrt. vuoka). — Sm > lpN vakke (R Lu) ’luotettava, kelpo; (Lu myös) luja, kestävä’; N v®aºgª otit (E Pi
Lu) ’kehottaa; (N myös) antaa tehtäväksi; (Lu myös)
vakuuttaa’; In vakinœazV ’vakinainen’. Ks. myös vanhurskas, vakahainen.
Ganander 1787 NFL 3 246a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 429 (+ lp wake), Thomsen 1890 BFB 283 (+ li), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 62 (+ lp vuokke), Lagercrantz 1939
LpWsch 982 (lp < sm), E. Itkonen 1968 SKK 512 (+ au ly),
SKES 1975 1608–10 (+ ka va), Häkkinen 1987 ES 358–59.

vakahainen (Lönnr 1880; Kymenl Ink, osin EPohjanm Häme Laat- ja EKarj) ’vastasyntynyt lapsi; lapsi, joka ei vielä osaa kävellä / Neugeborenes; Kind,
das noch nicht laufen kann’, vakahinen (paik. EPohjanm Häme Laat- ja EKarj), vak(k)ainen (Gan 1787;
Kaakk- ja KSm) id. ~ ink vakahain | ka vakahaine |
ly ve vagahai7ne | va vagaz-lahsi id. | vi murt. vagane
laps ’ristimätön lapsi’.
Mahd. johdoksia sanasta vaka tai vakka (ks. näitä) tai ainakin niihin kansanetym. liittyviä sanoja. —
Sanalle esitettyyn baltt alkuperänselitykseen (ksm
*vakas < baltt *vaikas, vrt. liett va˜ıkas ’lapsi’)
liittyy äänt. ongelmia.
Setälä 1911–12 FUF 12 284–85 (sm < germ *svakaz, vrt. ns
schwach ’heikko’), Ojansuu 1918 NphM 19 57–58 (+ va; kansanetym. sanasta vaka), Sirelius 1919 KansanomKultt 1 364 (♦
vakka), Toivonen 1927 FUF 18 184–86 (< germ), Karsten
1944 FmS 10 583 (pohjautuu nr sanaan vagga ’kehto’), SKES
1975 1610 (+ ink vakolainen ka ly ve vi; luult. johd. sanasta
vaka; osaksi sekoittunut sanaan vakka; oletukset germ t. sk alkuperästä aivan epävarmoja), Liukkonen 1999 SUST 235 149–
51 (< baltt).

vakanssi (Lönnr 1880) ’avoin, täyttämätön virka t.
toimi / Vakanz’
< nr vakans id., vakant ’täyttämätön, vakinaista
hoitajaa vailla oleva (virka)’ < saks vakanz
’avoin, täyttämätön virka’, vakant ’avoin,
täyttämätön (virka)’ < lat vacans ’vapaa, tyhjä’,
vacantia ’tyhjyys’.
TS 10 1919 447 (sm < ransk < lat), Hellquist 1939 SEO 1298
(ruots sanasta), SKES 1975 1610 (sm < nr < saks < lat).

vakava, vakiintua, vakio ks. vaka.
vakka (Agr; laajalti murt.) ’(us. kannellinen) säilytysastia, jossa on pyöreä t. soikea puupohja ja jonka
laidat ovat ohutta taivutettua lautaa, tuohta, juuripunosta tms. / (meist mit einem Deckel versehenes)
Aufbewahrungsgefäß mit rundem bzw. ovalem
Holzboden und Wänden aus dünnen gebogenen
Brettchen, Birkenrinde, Wurzelgeflecht o. ä.’, vanh.
kiel. myös ’(alueittain suuruudeltaan vaihteleva)
viljamitta; kestitysveroyksikkö’, johd. vakkuri
’vakkojen tekijä’, yhd. jauho-, kylvövakka,
ukonvakat (Agr) ’juhlat, jotka järjestettiin Ukkojumalan kunniaksi ja sateen saamiseksi kylvöille’;
Vakka-Suomi ~ ink vakka ’kylvövakka, puinen
mittavakka; jauho- t. jyvämitta’, vakkove ’Pietarin
päivän aattona järjestetty juhla’ | ka vakka ’tuohikori
t. -astia; tilavuusmitta’ | ly vak ’vakka, laatikko, tölkki’ | va vakka ’vakka’ | vi vakk (g. vaka) id. (myös
mittana) | li vak®a id.
? < kbaltt *v®ak®a t. *v®aka-, vrt. liett vóka
’viljamitta’, vokà ’kansi’, vókas ’kansi, silmäluomi;
kotelo; iso kori, (jauho-, vilja)vakka’, latv v®aks
’kansi; viljamitta’. — Sm > ruots (vanh. kiel.)
wacke, vacka, nr murt. Sm vakka, vahka, vakko
’puuvakka; viljavakka; matka-arkku’.
Ihre 1769 Gloss 2 1018 (sm ~ ruots wacka), Hunfalvy 1858 MNyszet 3 231 (sm ~ vi vak), Ahlqvist 1871 KO 176 (vrt. latv),
Anderson 1879 Studien 104 (vi ~ md vakan ’malja, kulho’),
Thomsen 1890 BFB 285 (+ li), Mikkola 1894 SUST 8 107 (+
ka; < mn ruots murt.), Saxén 1895–98 Lånord 236–37 (sm > nr
murt.), Paasonen 1896 KielLis 39 (sm vi md), Voionmaa 1912
SmKATutk 42–46, Kettunen 1923 EKirj 17 541 (+ ink),
Korhonen 1923 Vakkalaitos 184–205 (? md, voi olla < ven),
Toivonen 1925 FUF 17 285 (md tähän, ei < ven), Vilkuna
1931–32 Puunjal 11–12, Vasmer 1953 REW 1 162 (md < ven),
SKES 1975 1611 (+ ly va; ? md), Vilkuna 1975 KLM 19 391–
96, UEW 1988 811 (sm vi li ? ~ md; md ehkä < ven), Koivulehto 1990 ImsKielik 152 (ims < kbaltt).

vako (Agr; yl.) ’Furche’, vaota (melko laajalti murt.)
’tehdä vakoja, kyntää; peittää kylvös kyntämällä,
mullata’, vakoa (paik. länsimurt.) id. ~ ink vako,
vakk5ossa ’tehdä vakoja’ | ka vako ’vako; taimipenkki’, vavota ’kyntää vesivaot; peittää kylvös
kyntämällä’ | ly vago ’vako; joen syvä kohta, josta
pyydetään lohia (vetämällä kahdella veneellä sylen
pituista verkkoa)’, vagota ’vaota, kyntää vesivakoja’
| ve vago ’vako’, vagota ’vaota; mullata perunamaa’
| va vako ’vako’, (Tsv) vakkoa ’kyntää vakoa; uurtaa’
| vi vagu ’vako’, (Wied) vaguda ’peittää kylvös
kyntämällä’ | li vaCg ’vako’, vaC ktq ’vaota; mullata
perunamaa’
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< baltt, vrt. liett vagà, latv vaga ’vako’.
Thunmann 1772 Untersuch 89 (sm waggo ~ latv wagga), Ganander 1787 NFL 3 247a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 159
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 98 (< baltt), Thomsen 1890 BFB 235 (+ ka li), Kalima
1936 BL 176–77, Fraenkel 1965 LitEW 1178, SKES 1975
1612 (+ ly).

vakoilla (Lönnr 1880; kirjak.) ’spionieren’, vakoilija, vakoilu; kantasana on vaota (vanh. kiel.), vakoa
(Agr; Länsip) ’pitää silmällä, tarkkailla, ottaa selvää,
urkkia’, vakooja (sm > lpN murt. v®akkot ’vakoilla,
tiedustaa’)
? < germ *wak5on-, vrt. mas wak5on, mys wach5on,
ns wachen ’valvoa, olla valppaana’, mn nr vaka ’valvoa, pitää silmällä’.
Ojansuu 1911 NphM 13 109 (sm < germ), Karsten 1915 GFL
174, Lagercrantz 1939 LpWsch 982 (sm > lpN murt.), Vries
1961 AnEW 639, SKES 1975 1612 (sm > ka vakoilla; oletus
germ-sk alkuperästä sanansisäisen äännesuhteen takia epävarma), Koivulehto 1991 SbÖAW 566 46 (< germ).

vaksi (Alm 1710 waxi soitot ’vahasoihdut’; melko
yl.) ’vaha / Wachs’, vaksata (Gan 1787; paik. murt.)
’vahata, voidella’
< nr vax ’vaha’, vaxa ’vahata; voidella vahalla’ =
isl vax, nt voks, kas was, ns Wachs, engl wax id.
(germ *waksa; sanan baltt vastine on liett vãVskas,
latv vasks ’vaha’, josta puolestaan > sm vaha, ks.
tätä).
Renvall 1826 SSK 2 286 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1323 (ruots sanasta), SKES 1975 1613.

vaksiini (Lönnr 1880 vaksini) ’rokote / Impfstoff,
Vakzine’, vaksineerata (LounSm) ’rokottaa’
< nr vaccin ’rokote’, vaccinera ’rokottaa’ <
ransk, vrt. vaccine ’lehmänrokko’, vaccin ’rokote’,
vacciner ’rokottaa’ (muodostelmia lat sanasta vacca
’lehmä’; rokotetta otettiin alkuaan lehmän utareista).
TS 10 1919 450 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1292 (ruots sanasta), Renkonen 1954 Avainsanoja 174 (< ransk), SKES 1975
1613 (sm < nr < ransk).

vakstuuki, vakstuukki (As 1757; laajalti murt.) ’vahakangas / Wachstuch’, paik. myös vastuuk(k)i id.
< nr vaxduk id. (ks. vaksi).
SKES 1975 1613 (s. v. vaksi; sm < nr).

vaku (Hemm 1616; Loun- ja ESm), vakku (PäijHäme PSatak, paik. PHäme) ’jalaskehto / Wiege’

< ruots, vrt. mmr vur nr nn vagga ’kehto’, nt
vugge, nr murt. Sm vaggo id. — Sk > lpN vaggo (E
Pi Lu Ko) ’kehto’.
Ihre 1769 Gloss 2 1025 (sm ~ ruots), Renvall 1810–11 Orth 13
(sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 339 (lp < sk), Setälä 1912–13
FUF 13 467 (sm < mr nr), Streng 1915 NRL 253 (< vur mmr
mn mt), Karsten 1944 FmS 10 584 (< nr murt. Sm), SKES
1975 1613–14, *L. Sammallahti 1980 KA 31 183–96.

vakuuttaa ks. vaka.
vala (Agr; melko yl.) ’Eid, Schwur, Gelöbnis’, yhd.
valapatto (Agr) ’valanrikkoja, vääränvalantekijä’
(ks. patto), valamies (Lönnr 1880) ~ ink ka vala id. (?
< sm)
= lpLu vuoll5e (E U Pi) ’lappalainen laulu, joiku’,
N vuollo ’(äänekäs) ilonilmaus’, vuollodit ’ylpeillä’,
Ko v3u3o´ll5ed, v3u#ell5ed ’manata, uhata kostoa’ (lpN
valle (R) ’vala’ < sm) | md val ’sana’. Ehkä onomat.
sana, vrt. valehdella (s. v. valhe) ja valittaa (ks. tätä).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 528 (sm ~ lpR wale), Ahlqvist
1861 MMdGr 179 (sm ~ md), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 63
(sm ~ lpLu; lpN valle < sm), *Toivonen 1955 SanaSan 69–71,
SKES 1975 1614 (+ ka), UEW 1988 812, Lehtiranta 1989
SUST 200 152–53 (+ lpN vuollo, lpKo), T. Itkonen 1997 FUF
54 257.

valaa (Agr; yl.) ’kaataa, juoksuttaa; tehdä kovettuvasta aineesta muotissa määrämuotoisia kappaleita
(metalliesineitä, betonia, kynttilöitä, makkaroita
ym.) / gießen’, johd. valaja (Agr »quin Saui on
Walaians käsis»), valanta, -nto (Schr 1637 walando
waski) ’messinki’, valimo, valin (paik. hämmurt. ja
ymp.) ’valumuotti’, vale ’(suoleen tehty) makkara
(Flor 1702; Gan 1786 vale-makkara; paik.
lounmurt.); rankkasade (LaatKarj; Gan 1787 wale
wesi)’, valo (melko yl. murt.) ’rankkasade’ ~ ink
vall®a ’valaa’, valella ’kastella’ | ka valoa ’valaa;
kaataa nestettä’, valella ’kastella’, vale ’rankkasade’
| ly valada ’valaa’, valelta ’kastella’ | ve valada
’valaa’, valelta ’valella’, val(eg ’rankkasade’ | va val®a
’valaa’, val(ella ’valella’ | vi valada ’valaa’, valim,
valem ’valumuotti; makkarasuppilo’ (kirjak. valem
’kaava’), E val(l)e ’makkara’ | li vaC llq ’valaa’
= mdE valoms, M valäqms ’valaa, kastella’, E
valks, M valf(kä) ’rupla’. Ks. myös valkama, valhe,
valua, välähtää. — Ims > lpKo vjœallad (Kld) ’valaa’,
vjœall3a ’syvänne, virtapaikka (joessa t. järvessä)’.
Ganander 1787 NFL 3 248a (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
102 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 110 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 55 (+ li), Wiklund
1892 SUSA 10 157 (sm ~ lpKo), Hakulinen Vir 1930 282 (sm
vale ’makkara’ ~ viE), E. Itkonen Vir 1937 307 (lp valed <
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sm), T. I. Itkonen 1943 KV 22 54 (lpKo < sm), SKES 1975
1576 (sm t. ka valo, valu > lpKo vjœall3a > sm murt. vaalo),
1614–15 (+ ly), 1616 (s. v. vale ’makkara’), Länsimäki 1987 in:
ime 21, UEW 1988 812, Söderman 1996 EstNE 135 (vi valu(ta)da ? < sm), T. Itkonen 1997 FUF 54 249.

’valeriaana(tipat)’ (> va valerjank, vi murt. vallerjaan) ja ns Baldrian (> vi palderjan) id.

valaista ks. valo1.

valhe (LounSm), vale (Agr; itämurt. Häme KPPohjanm PSm) ’Lüge’, murt. myös valeh (Kymenl), vales (EPohjanm ja ymp.), vale- ’näennäinen, tilapäinen, jäljitelty’ (yhd:n alkuosana: valeikkuna, -katto; kuollut ym.), johd. valehdella (Agr; yl., vanh. kiel. ja
murt. myös valhetella) ~ ink vale ’vale’, valehella
’valehdella’ | ka valeh ’valhe, petos; (a.) epäluotettava; joutava; tilapäinen’, valehtoa ’valehdella;
pettää’, valehella id. | ly val(eh ’valhe’ | va (Tsv) val(e
’valhe’, valokatto ’valekatto’ | vi vale ’valhe’, valesti
’väärin’, valekatus ’valekatto’, valetada ’valehdella’,
murt. valestada, valetleda id. | ? li (Sal) v®adl
’valehdella’ (? < *va(le)htele-).
Arveltu johd:ksi v:stä valaa, ks. tätä. Merk:n
kannalta selitystä on toisaalta perusteltu sillä, että
valaa tarkoittaa ink ka ve taholla myös ’puhua
pötyä, valehdella’, ja toisaalta on esitetty, että
lähtökohtana olisi konneksio puhua valehta, missä
vale(h) = ’suoleen valettu makkara’, vrt. puhua
pötyä, palturia ym. — Vrt. myös vala.

valake: valakkeessa ’olan yli (kiedottuna; esim. köysi)’ ks. viileke.
valakka (Schr 1637; LounSm Häme ja ymp.) ’ruuna
/ Wallach’, johd. valakoida (As 1696; ei murt.) ’kuohita, salvaa’
< vur wallack(e), nr valack ’ruuna’ < kas wallache, ns Wallach id., alk. ’valakialainen, Valakiasta
peräisin oleva’: tapa kuohita hevosia on opittu Kaakkois-Euroopan paimentolaisilta. — Toista alkuperää
(joskin mahd. ositt. tähän sekoittunut) on
valakka ’vaalea hevonen’, josta ks. s. v. vaalea.
Renvall 1826 SSK 2 286 (sm < nr), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6
73 (<< saks), Streng 1915 NRL 253, Ruoppila 1943 Kotiel 1
52–53, T. Itkonen HAik 1972 96, SKES 1975 1615.

valas (1797; paik. Peräp Ruija) ’Wal’, valaskala
(Agr) ’id., epämääräinen suuri kala’ ~ ka (kansanr.)
valas(kala) | vi valaskala id. (vi vaal (g. -a) ja li
falfiVs id. lähinnä < saks)
< germ *xwalaz, ksk *hwalaR, vrt. ags hwæl, mn
hvalr, nr val(fisk); samalta taholta (ksk) myös lp
f®ales ’valas’. — Jos vi sana on kirj. laina < sm, kyseessä voi olla lainautuminen ksk > lp > sm (> ka).
Asun valaskala pohjana on ilm. mr hvalfisker, nr
valfisk; li val-kal®a < latv valzivs id. < saks.
Ganander 1787 NFL 3 249a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2
287 (sm ~ nr), Diefenbach 1851 VWGoth 1 175–76, 434 (sm ~
lp), Thomsen 1869 GSI 157 (sm lp < germ), Ahlqvist 1887
KalKarj 82 (+ ka), K. Krohn Vir 1900 22, Thomsen 1920 SA 2
227 (li falfiVs myöh. laina), Karsten 1922 Fragen 120–21, Kettunen 1938 LivW 467 (li val-kal®a < latv), Mägiste Vir 1958 129,
132 (vi ? < sm), SKES 1975 1615–16, Rätsep 1976 KjK 19
211, EKET 1982 196 (sm vi < germ), Hofstra 1985 OsFiGerm
75, 301.

vale1, valehdella ks. valhe.
vale2 ’makkara’ ks. valaa.
valeriaana (VR 1644 walerjan) ’virmajuuri, Valeriana; virmajuuresta valmistettu rohdos / Baldrian’
< (nr valeriana id. <) lat Valeriana ’virmajuuri’.
Kasvisuvun tieteelliseen nimeen perustuvia ovat
myös ven valeriána ’virmajuuri’, vale\rjánka

Hellquist 1939 SEO 1301–02 (ruots < lat), SKES 1975 1616,
EEW 1982–83 1908, 3603, Hahmo 1994 Grundlexem 334.

Ganander 1787 NFL 3 252 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 314
(+ ka), Kettunen 1938 LivW 473 (? + li), Mägiste Vir 1954
146, Vilkuna Vir 1965 380 (val(h)e = vale ’makkara’), SKES
1975 1616–17 (+ ly; ? ♦ valaa ’puhua perättömiä’), Koivulehto 1998 SUST 228 241, 244 (ei ♦ valaa, jonka merk. ’puhua
perättömiä’ < ven).

valikoida (1745; melko yl. et. länsimurt.) ’auswählen, -suchen’, valikoima (Ahlman 1865), valikko ’valinta
(Eurén
1860;
ei
murt.);
(uud.)
vaihtoehtoisten toimintojen luettelo (tietokoneessa)’
~ ka (kansanr.) valikoija ’valikoida’ | veE valik5otƒa
’valita, valikoida’ | vi valik ’valinta’.
Kuuluvat johdoksina v:n valita yhteyteen, ks. tätä. V:n valikoida kantasana voi olla s. valikko, joskaan sanojen nykylevikit eivät tätä suoranaisesti tue.
— Sm murt. ja puhek. valkata (et. loun- ja
hämmurt.) ’valita, valikoida’ lienee v:n valikoida sivumuoto, jonka äänneasuun on vaikuttanut valkata
’vanuttaa, vatvoa’, ks. tätä.
SKES 1975 1617–18 (s. v. valita; sm ~ ka ve vi; valikoida ? ♦
valikko), 1619 (valkata ~ valikoida), T. Itkonen Vir 1983 221.

valio (Gan 1787 »mjes valio») ’der, die, das Auserlesenste, Beste’, yhd. valiokunta (Ahlqv 1847) ~ ka
(kansanr.) vali(v)o ’valio’ (sm > lpN val |ljo (In)
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’mainio’ > sm murt. (paik. Peräp Länsip) valju ’id.;
komea, kookas’).
Samaa alkuperää (johdos t. erillinen laina
samasta germ sanueesta) kuin valita, ks. tätä. —
Sanan nykyinen käyttö sm kirjakielessä perustuu
kansanr. ja Kalevalan kieleen.
Karsten 1915 GFL 107 (< germ *wal˝io-), Wiklund 1917–20 IF
38 100 (♦ valita), Mägiste 1932 EKeel 11 178, Turunen 1949
KalSk 321, E. Itkonen 1960 LpChr 176 (lp < sm), SKES 1975
1617 (+ ka kansanr.), 1619 (s.v. valju2), Pulkkinen Vir 1986 286.

valistaa ks. valo1.
valita (Agr; yl.) ’wählen’, rinn. ja johd. valia (paik.
murt.), valjoa (paik. Satak) ’valikoida, nirsoilla’, valitsella (etup. Kaakk- ja KSm) id. (ks. erikseen valikoida, valio) ~ ink valita (prs. valitts5o) ’valita, valikoida’, valitos ’valinta’ | ka valita ’valita’, (kansanr.)
valimo ’valio’ | ly ve vaDlita ’valita’ | va valits®a id. |
vi valida (murt. valitseda) id.
< germ *waljan, vrt. goot waljan, mys wellen,
mn velja, nr välja ’valita’. — Sm > lpKo v®al®(aVsed
(Kld) ’valita’; lpN val |ljit (E U Pi Lu In Ko) ’valita’
< sk.
Moller 1756 Beskr 164 (sm ~ ruots saks goot), Ganander 1787
NFL 3 252 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 175 (sm ~
germ), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve), Lindström 1859
KeltGerm 68, Thomsen 1869 GSI 157 (sm lp < germ), Wiklund 1906 SUSA 23:16 5 (lp < sk; lpI < sm), Setälä 1915
SUSA 30:1 26, Karsten 1944 FmS 10 584–85, SKES 1975
1617–18 (+ ka ly va), Hofstra 1985 OsFiGerm 229, Häkkinen
1987 ES 359.

valittaa (Agr; yl., ei Verml) ’klagen, jammern; sich
beschweren’, johd. valitus, valitella ~ ink valitt®a
’valittaa’ | (sm >) ka valittoa id.
Alkuperä epäselvä, samoin suhde seuraaviin: mn
vála, nn våla ’valittaa, ulista’ ja lpLu v®al®atit (U) ’kiljahtaa, ulvahtaa’, v®all5ot (E U) ’ulvoa, vinkua,
kiekua, uikuttaa’ (lpIn valitti∞d (lpN murt.) ’valittaa’
< sm). Sm (ja lp ?) ehkä < sk, ellei kyseessä ole
omap. onomat. sana, vrt. vala ja valo2.
Porthan 1789 OS 4 139 (sm ~ lpR), Diefenbach 1851 VWGoth
1 433 (vrt. vi valo ’kipu’), Qvigstad 1893 NL 341–42 (lp < sk),
Lagercrantz 1939 LpWsch 982 (lpN murt. < sm), Hakulinen
1968 SKRK3 256 (sm omap.), SKES 1975 1618 (+ ka < sm;
sm ja lp joko omap. t. < sk), Häkkinen 1987 ES 359–60 (vrt.
(luu)valo), LpIn 3 1989 365 (lpIn < sm).

valjas, tav. mon. valjaat (1628; vanh. sanak. myös
valja; yl. muualla paitsi lounmurt., ei Verml) ’(Pferde)geschirr (mitunter unter Einschluß des Zaumzeugs)’, olla valjaissa jne., johd. valjastaa (Agr),

valjastus
’valjastaminen;
valjaat’,
valjakko
’valjastettujen vetoeläinten ryhmä’ ~ ink valjahat
’valjaat’, valjast®a ’valjastaa’ | ka valjahat ’valjaat’,
valjastoa
’valjastaa’,
valjahikko
’valjastettu
hevonen’ | ly vaDlDlahad, vaDlDlahuz ’valjaat’, vaDlDlastada
’valjastaa’, vaDlDlastuz ’valjastus’ | ve vaDlhiVs
’valjaissa’,
vaDlDlastada
’valjastaa’,
vaDlDlastuz
’hevonen valjastettuna’ | va vaDlj®ad, vaDlDl®ad ’suitset’ | vi valjad id., valjastada ’panna suitset suuhun’.
Sanalle on esitetty useampia baltt originaaleja.
Ganander 1787 NFL 3 253 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
159 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve), Saareste 1924
LVEM 216 (+ ka), Vilkuna 1940 SM 46 53, Turunen 1949
KalSk 321, Viires 1974 EST 9 236–37, SKES 1975 1618 (+
ly), Ingo 1978 Plur 232, Sköld 1982 FUS 5 292–304 (< baltt
*val˝ias, vrt. mpr walis ’vetoaisa tjs.’), T. Itkonen Vir 1983 221,
Liukkonen 1999 SUST 235 113 (vrt. liett pa-valka˜ı ’länget’ tai
vaihtoehtoisesti mpr walis ’vetoaisa’).

valju1 (Hemm 1616; etup. LounSm), vanh. kiel.
rinn. valjo (Finno n. 1580 walio) ’kolkko, kalsea,
kova, ankara (sää, olosuhteet, ihminen) / düster,
kühl, rauh, streng’ ~ ink valju ’kova, luja, voimakas,
uuttera, ankara’, valjukas id. | va (Tsv) vaDlDlu ’kova,
ankara; uuttera’, vaDlDluk(ez id., vaDlDlussi ’kovasti, ankarasti’, (Kukk) valju ’kova, luja, paha’ | vi vali (g. valju) ’kova, voimakas, ankara’, valjusti ’äänekkäästi’,
murt. (Wied) validus ’ankaruus, kovuus’.
Samaa alkuperää kuin valju2, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 253 (sm ~ vi), Hakulinen Vir 1963 234,
SKES 1975 1618 (+ va < sm).

valju2 ’kalpea, raukea, sairas (1763; melko yl., ei
Verml Ink); laiha, huono (ruoka, juoma; paik. Häme)
/ blaß, kraftlos, krank; dünn, schlecht (Speise, Getränk)’, valjunkarva (Flor 1678) ’kalpeus’, valjunkarvainen (1775) ’kalpea (sairauden takia)’, valjahtua ’kalveta (Raam 1758; vanh. kiel.); väljähtyä, laimistua (Kymenl ja ymp.)’.
Todennäk. samaa (deskr.) sanapesyettä kuin s. v.
vaalea (ja valkea) mainitut sanat; ks. myös valju1 ja
väljä.
Ojansuu Vir 1909 57–58 (vrt. (luu)valo), SKES 1975 1618
(valju ? ♦ valea).

valkama ’veneranta, satama (Martti n. 1580; yl., ei
LounSm Ink); talvitien kohta joen rannassa, savikuopan ajoluiska (paik. EPohjanm); (vanh. sanak. myös)
ylimenopaikka joen t. järven rannassa / Landungsplatz, Bootshafen; Stelle am Ufer, wo ein Weg übers
Eis od. eine Furt beginnt; Rampe einer Tongrube’,
rinn. valkamo (Lönnr 1880; PKarj Kain ja ymp.),
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valka (Gan 1787) id. ~ ink valkamo, valkoma ’venevalkama’ | ka valkamo | ly valgam(o) | ve
valdmad, vougma | vi valgma | li v®alga-m5o, v®algam
id. (> latv valgums ’valkama; kalastuspaikka
rannalla’).
Todennäk. samaa sanuetta kuin sm valkaa
(Lönnr 1880; nykymurt. vain Tyrvää) ’vuotaa,
valua’, valkama (Viitasaari) ’(iso) haava’ ~ ve
voukta (prs. vougab) ’valaa, kaataa, läikyttää’,
vougastuda ’valua maahan’ | va valk®a ’valaa, kaataa,
valuttaa; valua, vuotaa’, valkauta ’valua’ | vi
valguda ’valua’
= ? lp vuol |get ’lähteä liikkeelle’ (ellei tämä ole
sm alkaa verbin vastine; lpLu val´kam (N murt.)
’valkama’ < sm) | mdE valgoms, M valgäqms ’laskeutua’ | tVserL walem, I wolem ’laskeutua, kiivetä alas,
vajota’ | vog E w(ejl-, I L wojl-, P w®agl- | ostjI wagql-,
w{igql-, E wexqt-, P 3oxql- | unk válik ’muuttua, tulla
joksikin; erota’. Vrt. valaa.
Budenz 1869 NyK 7 33 (sm ~ li md tVser), Ahlqvist 1871 KO
147, MUSz 1873–81 558–59 (+ vi lp vog ostj unk), O. Donner
1884 TechmZ 1 265 (latv < ims), Thomsen 1890 BFB 57, 285,
Wiklund 1896 SUST 10 131, 135, Genetz 1899 Suomi 3:16:1
9, Ojansuu STEP 1921 73 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 474 (+
va), Tunkelo 1946 VeKÄH 71 (ve voukta < *valkadak), E. Itkonen 1960 LpChr 180, Collinder 1964 SvLpO 242 (lpN murt.
< sm), Hakulinen 1968 SKRK3 162, 269, SKES 1975 1619 (+
ly ve ? unk), TESz 3 1976 1078–79, MSzFE 1978 667–68,
Gordejev 1983 EMari 34, UEW 1988 554, Sammallahti 1988
UrLang 551, Nuutinen Vir 1989 43–44 (sm valkama ? < baltt;
ei ♦ valka-), EWUng 1995 1601.

valkata (Renv 1826; osin Satak ja ymp.), rinn. falkata (VarsSm ja ymp.) ’vanuttaa (villakangasta
saraksi); (Eurén 1860 myös) lyödä, iskeä /
Wollgewebe zu Loden walken; schlagen’, valkki,
falkki ’vanutus(laite)’, valkinpuut
’vanutuslaite,
tamppi’,
valkkimylly
(As 1747) ’petkel- l.
tamppimylly’
< nr valka ’vanuttaa’, valk ’tamppi’,
valkkvarn ’tamppimylly’. — Toista alkuperää, joskin
ositt. tähän sekoittuneita, ovat valkata ’valikoida’
(ks. valikoida) ja valkata (PKarj ja ymp., paik.
Pohjanm) ’vakuuttaa’. Ks. myös valkki.
Renvall 1826 SSK 2 288 (sm < nr), SKES 1975 1619.

valkea ’valkoinen (Agr; et. I- ja PSm); kirkas, valoisa (paik. itämurt.); tuli (Agr; et. länsimurt. KSm) /
weiß, Weiß; hell, licht; Feuer’, valkoinen (loun- ja
hämmurt. EPohjanm KSm ja ymp., Verml Ink) murt.
myös ’valoisa; tuli; maito’, yhd. päivänvalkea ’päivänvalo’, kulovalkea; valkoapila, johd. valkeus,
valjeta (Agr) murt. myös ’kypsyä (vilja)’,

valkaista,
valkuainen, valko (etup. LounSm)
’valkoinen hevonen (paik. myös lehmä t. lammas)’,
valkko (et. Kaakk- ja PSm) ’id.; valkoinen poro’
(rinn. paik. valkku, valkki, valkka ’valkoinen
hevonen’, jotka kuuluvat tähän sikäli kuin eivät ole
sanojen valakka jne. sisäheittoisia variantteja, ks.
s. v. vaalea) ~ ink valkie ’valkoinen, valoisa; valo,
tuli’, valeta (prs. valken5o) ’valjeta’, valkoi ’vaalea
lehmä’ | ka valkie ’valkoinen; vaaleaverinen; kalpea;
valoisa; valo; valkuainen’, valkoine ’valkoinen’, päivänvalkie ’päivänvalo’, valkoi ’valkoinen eläin’,
valkko id. | ly valged ’valkea, valoisa; valo’, valgeta
’valjeta, vaaleta, kirkastua’, valguoi ’valkea lammas’
| ve vauged ’valkoinen, valoisa, kirkas’, päivavouktal ’päivänvalossa’, vaugn(eda ’valjeta’, vaug5o ’valkea lehmä’ | va valk(ea ’valkoinen, valoisa’, valko
’valo’, valg(ess®a ’valkaista’, valkuaine ’valkuainen’ |
vi valge ’valkoinen, valoisa; valo’, päevavalgel ’päivänvalossa’, valgus ’valkeus, valo, valaistus’, murt.
valgutada ’välkyttää’, valk (g. valgu) ’salama’,
(Wied) valgu ’valkoinen härkä’ | li valktq ’salamoida’, valk ’salama’, ? v®alda ’valkea; valkoinen lehmä’
(ims > ven murt. valVcak ’vaalealihainen lohi’ ja latv
val¯gis ’valkea härkä’)
= tVser walgäqdäq, wolgäqdäq ’kirkkaus, selkeys; kirkas, selkeä’, walgaltam, wolgaltam ’loistaa,
kajastaa’, wolgentƒ/sq ’salama’ | ? unk villám ’salama’.
— Näihin tav. yhdistetyistä lp ja md sanoista ks. s. v.
välkeä ja vaalea (unk villám voi kuulua
vaihtoehtoisesti myös tähän). Etäsukukielissä on
muitakin sanoja, joiden suhde tässä mainittuihin
keskinäisiltä suhteiltaan hämäriin sanoihin on niin
ikään epäselvä. Vrt. myös valo1, välähtää, välkkyä,
vilahtaa (s. v. vilistä1) ja vilkkua.
Rudbeck 1717 Spec 78 (sm valkeus ~ unk világ ’valo’), Idman
1774 Försök 84 (sm valkea ~ vaalea ~ valo), Lindahl & Öhrling 1780 LL 541 (sm valkoinen ~ lpR welkes), Ganander 1787
NFL 3 255, 255a (+ vi), Ahrens 1843 GrEhstn 131 (+ vi valk ~
välk), Castrén 1845 EGTsch 74 (+ tVser valganzä ’salama’), Sjögren 1849 MélR 1 224, 233 (+ li v®alda), Diefenbach 1851 VWGoth 1 434, Lindström Suomi 1852 106 (sm välkkyä, vilkkua,
valkea ~ unk villám), Boller 1853 SbAW 10 300 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+
ve), Budenz 1867 NyK 6 471 (+ li), MUSz 1873–81 581–83
(vertailuja myös syrj vog ostj), Weske 1890 SKFO 17–18 (ven
murt. < ims), Thomsen 1890 BFB 285 (latv < ims), Wiklund
1896 SUST 10 121, 186, Genetz 1899 Suomi 3:16:1 8 (lp <
*välk-), Ojansuu 1916 SKTT 52 (sm valk(k)o ’valkoinen eläin’
~ vi), Rapola 1933 FUFA 21 55 (+ ka), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 159 (sm ~ lp tVser ? md), FUV 1955 122–23 (sm lp tVser
? votj ? syrj ostj ? unk), E. Itkonen 1956 UAJ 28 76–77, Joki
1956 FUFA 32 52, Tuomi Vir 1966 98–103 (+ ly), E. Uotila
1970 Euroasiatica 1:7 10–13, SKES 1975 1619–21 (sm lp ? md
tVser), TESz 3 1976 1145, FUV2 1977 135, MSzFE 1978 691–
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93, Koski 1983 Väri 47–56, 246, Häkkinen 1987 ES 360, 362,
UEW 1988 554–56, 564, Sammallahti 1988 UrLang 551 (sm ~
lp tVser unk), EWUng 1995 1636–37, T. Itkonen 1997 FUF 54
257, Viitso 1998 LingU 34 15 (li ~ md < *valta), Liukkonen
1999 SUST 235 39 (sm valkea, välkkyä, vilkkua < baltt).

valkki (Lönnr 1880; paik. Laat- ja PKarj) ’salko, jolla talvinuotalla oltaessa uitetaan nuotan köydet avannosta toiseen / Stange, mit der beim winterlichen
Zugnetzfischen die Leinen des Netzes unter dem Eis
von Wune zu Wune geleitet werden’, valkita
’työntää nuottaa t. nuotan köysiä valkilla jään ali’ ~
ka valk(k)i ’talvinuotan uittosalko’, valkita (prs.
valkitVsen) ’valkita’ | ly valkki ’talvinuotan
uittosalko’, valkin, valkkim id., valkita ’valkita’ | ve
vouk(in), voukim ’nuotan uittosalko’ | viE (Wied)
valk (g. valgi): väikene v. ’pienempi kalikka, joka
osoittaa vedenpinnan nuotan kohdalla’, suur v.
’suurempi kalikka, joka ulottuu pohjaan ja pitää
nuottaa alareunasta paikallaan’ (ims > lpN val |gâ
(Ko Kld) ’valkki, (nuotta)salko’, (Friis) valggam
id., val |gât (R Lu In) ’valkita’; lp sanoissa ositt. *-lkja *-lkk-)
? < ven valjók (mon. vaDlkí ) ’(pesu)karttu; (kaulaus)kapula’, murt. myös ’nuotan pingotuksessa käytetty salko t. kalikka; talvikalastuksessa käytettävän
pyydyksen tukiriuku jäällä’ (elleivät nämä merkitykset ole < ims t. lp). — Vrt. myös sm valkkuna (Gan
1787) ’karttu, petkel’, valkuin (Renv 1826) id., valkain (Eurén 1860) id., valkkain ’nuijimisväline’, jotka ainakin osaksi liittyvät myös s. v. valkata ’vanuttaa’ mainittuihin sanoihin.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm valkain ~ vi valk), Lönnrot
1880 SRS 2 879 (sm valkain < ven valjók), T. I. Itkonen 1928
SUST 58 49 (sm valkki, ? valkain ~ lp), T. I. Itkonen 1943 KV
22 50 (lpKo < ims), Nesheim 1947 StSept 3 103 (+ ka ly, tieto
Toivoselta; lp < ims), SKES 1975 1621–22 (+ ve).

valkoinen ks. valkea.
vallan, vallata ks. valta.
vallesmanni (Lönnr 1847; melko yl., ei Verml Ink),
rinn. murt. fallesmanni, falliksmanni, vallismanni,
faltesmanni, valtesmanni ym. ’nimismies / Ortspolizeivorsteher’
< nr befallningsman ’id.; (aiemmin myös) kuninkaan käskyläinen’, murt. Sm myös fallningsman ’nimismies’. Sanaan on voinut vaikuttaa myös mmr
valdsman ’mahtimies; kuninkaan käskyläinen’ ja variantteihin vallas-, valtasmanni lisäksi sanat vallas(väki) ja valta.

Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 102 (sm < nr befallningsman), Vendell 1904–07 OÖ 39, Karsten 1934 FmS 2 94 (sm faltesmanni
< mmr valdsman, sm vallesmanni < nr befallningsman), SKES
1975 1622–23.

valli1 (1616; melko yl., ei Verml Ink) ’maasta, kivestä tms. tehty harjumainen suojavarustus, penger;
reunama; lumikinos / Wall, Damm; Schneewehe’,
vallittaa ’rakentaa valleja’, vallitus (Raam 1642)
< vur nr vall ’(suoja)valli; rannikko, ranta’ << lat
vallum ’paaluvarustus, vallitus; valli’; samaan lat sanaan pohjautuvat myös engl wall ’muuri, seinä’ ja ns
Wall ’(puolustus)valli; rantatöyräs’ > vi vall (g. -i)
’valli, suojavarustus, muuri’, vallikraav ’vallihauta’,
(Wied) vallitada ’vallittaa’, li vaDl ’(puolustus)valli’,
vaDlDlq ’vallittaa’; vi > va valli ’valli’.
Ganander 1787 NFL 3 254 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 288
(sm < ruots), Streng 1915 NRL 253, Kettunen 1938 LivW
467, SKES 1975 1623.

valli2, falli (Stjerncreutz 1863; rannikko- ja saarimurt.) ’raa’an t. purjeen nostoköysi / (seemänn.)
Fall’
< nr fall, -rep id. — Joko nr t. saks fall > vi vall
’purjeen nostonuora’, sm t. vi > va valli id.
SKES 1975 1623 (sm < nr; vi < ruots t. saks), Ariste 1979 SFU
15 214 (va < sm < ruots).

vallita (Agr »Colema ombi ydhen synnin tedhen
wallinut», »Kuningat wallitzeuat») ’olla valta-asemassa, hallita / (be-, vor)herrschen, dominieren’,
vallitsija (vanh. kiel.) ’hallitsija, maaherra’, vallitus
(vanh. kiel.) ’hallitus; lääni’, valtias (Agr ’valtava,
suuri’; vanh. kiel. rinn. valti(j)a), valtikka (Agr) ~
vi valitseda (murt. ja vanh. kiel. myös vallitseda)
’hallita’, valitsus ’hallitus’ (vi > li v5oDlikVsq ’hallita’).
Joko johd. sanasta valta (ks. tätä) tai erillisiä lainoja samasta germ sanueesta, vrt. kgerm *wal∞dan- (>
goot waldan ’hallita’, mn valda ’id., aiheuttaa’),
*ga-wal∞djan- (> ags ge-wieldan ’hallita, vallata’),
*wal∞dia- (> mn veldi ’herruus, mahti’, nr välde ’valta(kunta)’). — Lähinnä näiden ja yhd:n valtakunta
pohjalta muodostettu on uud. valtio (Tikkanen
1847), johon vrt. myös ka valtivo ’hallinta’,
valtivoija ’hallita, vallita’, valtuija (: valtuitVsen),
valtuo (: vallon) id. | ly valdivoita ’id.; ottaa
haltuunsa’. Vrt. valtuuttaa.
Ganander 1787 NFL 3 251a (sm vallitzia ~ vi vallitseja), Diefenbach 1851 VWGoth 1 434, Budenz 1884 NyK 18 290 (sm ~
li), Thomsen 1890 BFB 236, Qvigstad 1893 NL 341 (lp val |de,
fal |de ’vouti’ < mn valdi; vrt. sm valtia), Kettunen 1938 LivW
500 (li < vi), Rapola Vir 1943 19–22 (sanasta valtio), Vries
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1961 AnEW 641, Koivulehto Vir 1974 120, SKES 1975 1628
(s. v. valta), T. Itkonen 1980 StNF 62 131, 135, Hofstra 1985
OsFiGerm 234, 288, Häkkinen 1987 ES 360, 363. Lisää kirjallisuutta s. v. valta.

valmis (Agr; yl.) ’fertig, bereit’, johd. valmistaa,
valmistua; valmentaa (Lönnr 1880) ’valmistaa;
(uud.) harjoittaa’,
valmeta
(Lönnr;
Jaala)
’valmistua’, valmius (vanh. kiel. valmeus) ~ ink
valmis ’valmis, kypsä’, valmist®a ’valmistaa,
kypsentää’, valmistua ’valmistua, kypsyä’ | ka valmis
’valmis; kypsä, tuleentunut’, valmistoa ’valmistaa’ |
ly vaDlmiVz, valmiz ’valmis, kypsä’, vaDlmiVstada
’valmistaa’ | ve vaumiVz ’valmis’,
vaumiVstada
’valmistaa’ | va vaDlmiz ’valmis, kypsä’, valmiss®a
’valmistaa’ | vi valmis ’valmis, kypsä’, valmistada
’valmistaa’, murt. valmineda
’valmistua’, E
valmitse- ’valmistella’ | li vaDlmqz ’valmis’, vaDlmi
’kypsä, valmis’ (vaDlmqstq ’valmistaa’ < vi). — Sm >
lpN v®almâVs (Lu In Ko Kld T) ’valmis’, v®almâVstit (Lu
In Ko Kld T) ’valmistaa’.
Rinnastukset etäsukukieliin samoin kuin esitetty
germ etymologia ovat hyvin epävarmoja.
Ganander 1787 NFL 3 254a (sm ~ vi), Lönnrot 1854 Enare 258
(sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 110 (+ ve), Weske 1873 Untersuch 34 (+ li), Setälä
1890–91 ÄH 317 (+ ka), Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 78 (lp <
sm), Kettunen 1938 LivW 468 (li vaDlmqstq < vi), Lytkin &
Guljajev 1970 KESK 46 (ims ~ syrj vajm{in{i ’palaa loppuun’),
SKES 1975 1623–24 (+ ly), EEW 1982–83 3689–91 (ims ~
md vaDlmams ’hiipua, sammua, menehtyä’), Häkkinen 1987 ES
360–61, Ritter 1993 Studien 119–20 (? < kgerm *walmiz: ags
wielm ’kiehunta, aaltoilu, hehku’), Kelmakov 1996 LappUr 221
(ims syrj ~ votj va7nm{in{i ’ehtiä’).

valmu (Schr 1637; melko yl., ei Länsip Verml Ink)
’unikko / Mohn’
< nr vallmo id. (= vur wallmogha, wallmoga,
mmr valmogha, nn nt valmue id.).
Renvall 1826 SSK 2 289 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 253,
SKES 1975 1624.

valo1 (Finno n. 1580; yl., ei Verml) ’Licht’, rinn. valu (Agr »Cuun walun ei pidhe sinua walistaman»;
osin LounSm), johd. valoisa, valottaa (rinn.
valuttaa) ’valaista, kajastaa, hohtaa’, valostaa
(kaakkmurt., paik. Savo Kain) id., yhd. valokuva ~
ink valo ’valo’, k5uvvalo ’kuutamo’ | ka valo ’valo’ (?
< sm) | va (Ahlqv) valu ’valo’ (? < vi) | vi murt. valu
’valo, valkeus’, valgevalu ’päivänvalo’, valus
’valoisa’, E valusta- ’valaista’ | li vaC l ’kirkkaus,
hohto, valo’, k5u vaC l ’kuunvalo’.

Lähinnä samaa sanuetta kuin murt. valeva (ks.
vaalea ja valo2); voinee kuulua alk. v:n valaa yhteyteen (vrt. luoda valoa; valon lähde ym.). — Joko tähän tai s. v. valkea mainittujen sanojen yhteyteen
kuuluvat myös valaista (Finno; Agr valghaijse; yl.)
’antaa valoa; neuvoa; auttaa pulassa (Satak Häme,
osin VarsSm)’ ja valistaa (Agr) ’valaista, kajastaa
(vanh. kiel. ja etup. lounmurt.); opettaa, sivistää’.
Idman 1774 Försök 84 (sm valkea ~ vaalea, valo), Ahrens
1843 GrEhstn 132 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va),
Hakulinen Vir 1927 225 (valo < *valko-), Kettunen 1938 LivW
467 (+ li), Saareste 1953 Suomi 106:3 33, SKES 1975 1624 (+
ka; valo ~ va(a)lea; ei < *valko-), Alvre 1988 KjK 31 398–99.
Lisää kirjallisuutta s. v. vaalea, valkea.

valo2: luuvalo (JuslP »Valo wärk, Luun valo Benwärk», Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’reumatismi,
kihti / Rheuma, Gicht’, luuvaloheinä, -ruoho, -kukka
(ISm Ink; JuslP luuvana-ruoho) ’vanamo tms. luuvalon hoitoon käytetty kasvi’, verivalo (Gan <
kansanr.; Verml) ’veren epäkunnosta johtuva vaiva;
verihaava’, valuilla (Gan) ’särkeä’ ~ va (Tsv; < vi)
valutta ’särkeä’ | vi valu ’kipu’, luuvalu ’luuvalo’,
luuvalurohi ’luuvaloheinä’, valutada ’särkeä’, valus
’kipeä’ | li vaC l ’kipu, tuska’.
Tuskin laina (germ *kwal5o-, vrt. nr kval ’tuska’),
vaan omap.: joko alk. sama kuin valo1 (merk:n kehitys tällöin ’loiste’ > ’polte’ > ’kipu’) tai v:n valua
yhteyteen kuuluva (merk:n suhteen vrt. vi jooksva
’nivelreuma’; ks. myös reuma). — Vrt. myös valittaa, valo1.
Ganander 1787 NFL 2 125a (sm ~ vi), Ojansuu Vir 1909 57–
58, Ojansuu 1916 SKTT 196 (? = valo1), Toivonen 1917
SUSA 34:2b 34 (< germ), Kettunen Vir 1929 229–30 (ei
germ), Kettunen 1938 LivW 467 (+ li), Hakulinen Vir 1941
355, SKES 1975 1624–25 (♦ valaa), Häkkinen 1987 ES 359–
60 (vrt. valittaa).

valokki (Gan 1786; EPohjanm ja ymp.) ’kypsä suomuurain / reife Moltebeere’, rinn. valokka, valokas
(vanh. sanak.), valakka (paik. EPohjanm).
Joko sanojen valo, va(a)lea (ks. valo1, vaalea)
yhteyteen kuuluvia johdoksia tai (jos val- < *vad-)
alk. samaa sanuetta kuin vatukka (ks. tätä).
SKES 1975 1625, Koponen 1992 SUSA 83 132.

valpas1 (Agr; laajalti murt., ei Verml Ink) ’vireä,
tarkkaavainen; herkkäuninen / rege, aufmerksam;
leicht aufwachend’, vanh. sanak. (Renv 1826)
valvas (g. valpaan) id., valpastua ’terästäytyä,
virkistyä, herätä kesken unien; kadottaa unenpää’,
valp(p)eella ’valveilla’ (sm > ka valpas ’valpas’,
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valpastuo ’valpastua’) ~ vi valvas (g. valvsa)
’valpas, tarkkaavainen’.
Alk. samaa sanuetta kuin valvoa (ja valvanne; ks.
näitä). Kehitys -lv- > -lp(p)- perustunee sarjasiirtymään. — Vrt. myös valpas2.
Ganander 1787 NFL 3 257a (sm ~ vi), Wiklund 1915 MO 9
219, Collinder 1932 Urgerm 1 152, SKES 1975 1630 (s. v. valvoa; ka < sm).

edustanevat pääasiallisesti verbin valssata ’tanssia
valssia’ mutta osittain myös s. v. valssi1 ja falssi
mainittujen homonyymisten verbien erikoistunutta
käytäntöä.
TS 10 1919 581 (vrt. ruots saks ransk), Hellquist 1939 SEO
1306 (ruots < ransk < saks), Hakulinen 1946 SKRK 2 58,
SKES 1975 1626, Koukkunen 1990 Atomi 609.

valssi3 ’uurros’ ks. falssi.
valpas2 (Gan 1787; EPohjanm, paik. savmurt.) ’vaalea / hell’, valpakka (Verml, paik. ESavo), valvakka
(paik. murt.) id., valvas (Gan; Renv 1826 g.
valpaan; Lönnr 1880, murt. valvaan; KaakkHäme
Kymenl) ’valoisa’, valvastaa (KaakkHäme Kymenl)
’valaista; valjeta’ ~ ka valpas ’vaalea, kalpea’,
valpakka, -o ’id., valoisa’, valpastuo ’vaaleta,
kalveta, harmaantua’, valpassuttoa ’vaalentaa,
harmaannuttaa’ | ly valpaz ’vaalea’ | ve vouvaz
’vaalea, haalistunut’ | vi valvakas ’vaalea(hko)’,
murt. valvendada ’valjeta, kajastaa’.
Deskr. sanoja, joiden val-aines ilm. sama kuin
sanoissa valkea ja vaalea (ks. näitä; vrt. et. valeva ja
ka ly valap(pa) s. v. vaalea). Huom. myös veE vaumaz ’vaalea’, vi murt. vaalmas ’vaahtopää’. — Sama
val-aines voinee piillä myös sanassa valpas1 ’vireä,
virkku’ (ja valvanne, valvoa, ks. näitä; merk:n osalta
vrt. väleä).
SKES 1975 1625 (sm ~ ka ly vi; vrt. ve), Nikkilä 1998 FFL 21
88, 94.

valskata ’pettää; väärentää’ ks. falskata.
valski ’petollinen; huonosti tehty’ ks. falski.
valssi1 (Ahlman 1865; paik. murt.) ’tela / Walze’,
valssata ’muokata valssin avulla’
< nr vals ’valssi, tela’, vur valtz id., valsa ’valssata, ohentaa’ < saks walze ’tela, valssi, rulla, sylinteri, lieriö’, walzen ’valssata; jyrätä’. Vrt. valssi2.
TS 10 1919 581 (< ruots), Hellquist 1939 SEO 1306 (ruots <
saks), SKES 1975 1626.

valssi2 (Helenius 1838 walsi; laajalti murt.), murt.
myös valsi, fals(s)i ’eräs tanssi / Walzer’, valssata
(eri tahoilla murt.) ’tanssia valssia’
< nr vals ’valssi’, valsa ’tanssia valssia’ < ransk
valse ’valssi’ < ns Walzer id., walzen ’tanssia; pyöriä’ (samaa alkuperää kuin valssi1, ks. tätä). — V:n
valssata (paik. murt.) merkitykset ’juoksennella
edestakaisin; polkea paikallaan (hevonen)’ (> ka
valssata ’kävellä edestakaisin’, valssautuo id.)

valta (Agr; yl.) ’mahti, herruus; lupa, vapaus, tahto;
viranomaiset / Gewalt, Macht, Herrschaft; Recht,
Freiheit, freier Wille; Obrigkeit, Behörde’, paik.
murt. myös ’suuri, mahtava, paras’, sijam. ja johd.
vallan ’aivan, kokonaan’, valloillaan ’irti, vapaana’,
valtoin (Raam 1642) ’irtonainen, irtain; naimaton’,
vallata
(Agr ’vallita’; nykymerk. Gan 1787),
valtava (Hemm 1616), vallaton (Forseen 1738),
valloittaa (Jusl 1745), valtimo (Lönnr 1837), yhd.
esivalta, mielivalta, väkivalta (nämä kaikki Agr),
ylivalta (1759), tuomiovalta (As 1772), tasavalta
(Europ 1853; rinn. tasawaltakunta); valtakunta (Agr
»Taiuan waldakunda»), valtaistuin (As 1660 Wallan
Istuimelle), valtakirja (As 1723); valtameri (1681),
valtaoja (Forseen 1738), valtatie (JWegelius 1747),
valtasuoni
(JWegelius
1749)
’valtimo’,
vallankumous (Europ 1853) ~ ink valta ’hallintaalue; valta; runsas’, vallall®a ’vapaana’, vallall‰ın
’irtonainen’ | ka valta ’valta’, valloillah ’valloillaan,
irti’, vallalline ’vapaa, vallaton, omavaltainen; oiva’,
valta-, valtamosuoni ’valtimo t. laskimo’ | ly vald((e)
’valta’, valdal‰ı7ne ’omavaltainen, vallaton’ | ve vaud
(g. -an) ’valta’, vaudau ’vapaana’, valdoiDl id., vaudaDl‰ı7ne ’omavaltainen, tottelematon’ | va valta ’valta,
voima; kunta’, vallat5o ’vallaton, kuriton’ | vi vald (g.
valla) ’kunta; valta’, vallali ’irti, vapaana’, vallatu
’vallaton,
kuriton’,
vägivald
’väkivalta’,
meelevald ’mielivalta’ (kirjak. vallata ’hallita, osata’,
valdav ’valtava’, vallutada ’valloittaa’, valdkond
’alue, ala’ < sm) | li v®alda ’hallinto; valta; alue,
valtio’, v®aldi7n ’irrallaan, avoinna, vapaana’, v®aldali
’omavaltainen; riippumaton’, v®alda-meCr ’Itämeri’
< germ (ksk) *wal∞da, vrt. mn nn vald ’valta, herruus; jnk hallinnassa t. omistuksessa oleva alue’, mr
vald ’voima, valta, oikeus, väkivalta’, nr våld, nt
vold ’väkivalta’. — Samasta lähteestä (ositt. sk,
ositt. ims >) lpN val |de (Lu In Ko Kld) ’valtuus,
valta’; sm > lpN val |degod |de (In Ko) ’valtakunta’.
— Ks. myös vallita, valtuus (s. v. valtuuttaa).
Brenner 1716 Kirje 260 (sm valta ~ germ), Moller 1756 Beskr
164 (sm ~ nr våld), Lindahl & Öhrling 1780 LL 540 (sm ~
lpR), Ganander 1787 NFL 3 250 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 Wot-

383
Gr 159 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve), Thomsen
1869 GSI 157 (+ li; < germ, johd:ssa myös baltt vaikutus
mahd.), Qvigstad 1881 Beiträge 114 (lp < sm), Wiklund 1892
SUSA 10 152 (lp (? < sm) < ksk), Kettunen 1925 LivSpr 95 (li
v®aldi7n ~ sm valloin), Karsten 1944 FmS 10 585, Ahven 1958
ETAK 4 164–65 (vi valda-, valluta- < sm), E. Itkonen 1968
SKK 512 (+ ly), SKES 1975 1626–28 (+ ka), Rätsep 1976 KjK
19 215–16 (vi valdkond < sm), Häkkinen 1987 ES 362–63.

valtias, valtikka, valtio ks. vallita.
valttari (Lönnr 1874; etup. hämmurt. Kaakk- ja KSm; LounSm myös f-) ’tilanhoitaja, sahan t. tehtaan
isännöitsijä; työnjohtaja, esimies / Guts-, Sägewerk-,
Fabrikverwalter, Vorarbeiter, -steher’
< nr förvaltare id. Samaa alkuperää on myös
förvalttari, ks. tätä.
Cannelin Vir 1897 83 (sm < nr), Talve 1962 Sananj 4 91, SKES
1975 1629.

valtti (Renv 1826; eri tahoilla murt.) ’muita korkeampi maa korttipelissä / Trumpf’, murt. myös ’hyvä,
sopiva, paras; raha, omaisuus’, yhd. valttikortti ~ vi
(Wied, ei nykymurt.) valt (g. valdi) ’valtti (korttipelissä)’
< sk, vrt. nt være i velten ’olla vaikutusvaltainen,
olla muodissa’, vanh. være i valten ’olla valttia’, nn
murt. vera i velten id., nn (vanh. ja murt.) vælt, velt,
nt (vanh.) vælt ’valtti’. Sekä sm että vi sanan välitön
lainalähde on selvittämättä. — LpN væl |tâ, In væltta
’valtti’ < nn velt; lpIn valtti ’valtti’ < sm.
Toivonen 1933 FUF 21 112–13 (sm vi lpN < sk), SKES 1975
1629, LpIn 3 1989 366 (lpIn valtti < sm).

valtuuttaa (1851) ’bevollmächtigen, ermächtigen’,
valtuus (Europ 1853 waltuus-kirja ’valtakirja’), uud.
valtuusto, valtuuskunta, vrt. vi (kirjak.) valdus ’hallinta; hallinnassa oleva alue’, (murt. Wied) vallus
’valta; hallintoalue’.
Samaa sanuetta kuin valta ja vallita (ks. näitä);
sm valtuuttaa, valtuus voinevat palautua asuun
*valtiuttaa, *valtius, jolloin niiden välitön kantasana
olisi ehkä valtia(s).
Hakulinen 1968 SKRK3 374, SKES 1975 1628 (s. v. valta).

valua (Gan 1787; yl.) ’rinnen, rieseln, strömen; gleiten’, rinn. valo(t)a (Raam 1642 »walowa mesi cacko»; Satak Peräp Länsip), johd. valuttaa, rinn. valottaa (Jusl 1745); valahtaa ’pudota, solahtaa’ ~ ink
vall5ua ’valua’, valutt®a ’valuttaa’ | ka valuo ’valua’,
valuttoa ’valuttaa’, valahtoa ’valua (kuivaksi)’ | ve
valuda ’valua’, valutada ’valuttaa’ | va valaht®a

’valua vähän’, (Tsv) valuda ’valua’ | vi (koillmurt.)
valuda ’valua’, valutada ’valuttaa’ (? < sm).
Johd:ia v:stä valaa, ks. tätä. Ks. myös valo2.
Juslenius 1745 SSC 411 (valottaa s. v. valaa), SKES 1975
1614–15 (s. v. valaa; sm ~ ka ve va vi). Lisää kirjallisuutta s. v.
valaa.

valuutta (As 1766 ’yksityishenkilön painattama korvikerahaseteli’) ’(ulkomaan) raha / (ausländische)
Währung’
< nr valuta id. (< ital valuta ’rahan arvo’, lat sanasta valere ’olla voimassa, olla jnk arvoinen’).
TS 10 1919 (< ital), Hellquist 1939 SEO 1306 (ruots < ital),
Renkonen 1954 Avainsanoja 109, Karlsson 1964 AAA 28:2
129–30, SKES 1975 1629, Koukkunen 1990 Atomi 609–10.

valvanne (Eurén 1860; KSm ja ymp.) ’uhkuavanto /
natürlich entstandenes Eisloch, aus dem Wasser
quillt’, valvake, valvatto, valvatus, valvatos (laajalti
itämurt., ei Verml Ink) ’id.; märkivä haava’,
valvattaa (PKarj Kain) ’pitää sulana, estää
jäätymästä (esim. virtaus); vuotaa (haava)’, valvoa
(JuslLis; KSm ja ymp.) ’olla avoimena, olla sulana’
~ ka valvanneh ’uhkuavanto, sulapaikka’,
valvantahine, valvontahine ’id.; märkivä haava,
ihottuma’, valvatus ’uhkuavanto’, valvuo ’pysyä
jäätymättä; ajaa märkää’.
Alk. samaa sanuetta kuin valvoa ’olla hereillä’
(ja valpas1, ks. näitä; huom. et. sm valvas, valpas
(murt.) ’vuolas, sula, pulppuava’ ja vi murt. valvas
’silmäke, avanto’). — Vrt. myös valua.
Lönnrot 1880 SRS 2 888 (s. v. valvas: merk. ’avanto’ selittyy
siitä, että jäätynyt vesi »nukkuu»), Tunkelo Vir 1930 384 (sm ~
ka), Hakulinen Vir 1964 238, SKES 1975 1629–31 (s. v. valvoa).

valvattaa (paik. KaakkSm) ’pitää silmällä, holhota;
odottaa; kaivata (Lönnr 1880) / über jmdn. od. etw.
wachen, beobachten; warten; herbeisehnen’,
valvatella ’tarkkailla, odotella’, valvatti ’suojatti;
(Eurén 1860, Lönnr) valvoen odotettu; Sonchus
(Tillandz 1683 Wallwaten lehti)’ ~ ka valvattoa ’katsoa perään, kärkkyä, odottaa’ | ve vauvatada ’odottaa
saavansa, kärkkyä’ | vi (Wied) valvatada ’valvoa’,
murt. ja vanh. kiel. valatada ’katsoa’ (> vaatada,
kirjak. vaadata ’katsoa’; vi > va v®att®a id.), murt.
valatella ’katsella’.
Samaa sanuetta kuin valvoa, ks. tätä.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 159 (sm valvatella ~ vi valvata, valvatada), Ojansuu 1916 SKTT 70–71 (vi vaata- < valata- <
*valvatta-), Pukki Vir 1933 195–96, Ruoppila 1967 KalKan-
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sank 57, kartta 64, SKES 1975 1629–31 (s. v. valvoa; + ka ve;
va ? < vi).

valvi (Gan 1787; melko laajalti murt.)
’kaarevaksi muurattu (uunin t. kellarin) katto, holvi /
Gewölbe’, valvata (Lönnr 1880) ’holvata’
< nr valv ’holvi’, vrt. myös nr välva ’holvata’.
Samaa alkuperää on myös holvi, holvata (ks. näitä).
Talve 1960 Bastu 322 (sm < ruots), Valonen 1963 SUST 133
473, SKES 1975 1629.

valvoa (Agr; yl.), vanh. kiel. ja lounmurt. myös valva(t)a ’wachen’, valvo (Agr »Ja ios hen tulepi toises
Waluos»; ei nykymurt.) ’valvominen; vartio(vuoro)’,
johd. valveilla (Agr »Walweis, Nelghies, ia Janos sine laichduit») ’hereillä’, valvojaiset ’illanistujaiset;
hautajaisia edeltävänä yönä vietettävä muistotilaisuus’, valvokki (paik. savmurt.) ’(yhtämittainen)
valveillaoloaika’, ks. erikseen valpas1, valvanne,
valvattaa ~ ink valvoa ’valvoa’ | ka valvuo
’valvoa; pitää silmällä; kärkkyä; odottaa’ | va valv®a
id., (Tsv) valvo ’valvonta’ | vi valvata ’valvoa,
vartioida’, valve ’valvonta, vartiointi’, (Wied) valv
(g. -u, -e) id.
Sanan aik. merkitys voi kuvastua s. v.
valvanne mainitussa käytössä vesi valvoo ’ei ole
(kokonaan) jäässä’ = ’valuu, vuotaa, on liikkeessä’,
jolloin
sillä
olisi
sananmuodostusopillisesti
samantapainen suhde verbeihin valaa ja valua kuin
s. v. valkama mainitulla verbillä valkaa ’valua,
vuotaa’; merk:n osalta vrt. herua (s. v. hereä) ja
hereillä (s. v. herätä). Vrt. myös valpas2. — Ims >
lpIn vœalvu∞d (Ko Kld) ’valvoa etua (In); olla hereillä,
tarkata (Ko Kld)’.
Ganander 1787 NFL 3 257 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
159 (+ va), Hakulinen 1942 Suomi 101 44, SKES 1975 1629–
31 (+ ka; lp < sm t. ka), T. Itkonen Vir 1983 373.

vamma (Hemm 1605; melko yl., ei Verml Ink) ’(tapaturman aiheuttama) vaiva, sairaus; (vanh. sanak. ja
paik. Peräp Länsip myös) paise, ajos / Verletzung,
Leiden; Geschwür’, rinn. paik. murt. vampa, vanh.
sanak. vammas (: vampaan) ’vaiva, sairaus’, johd.
vammaus (Gan 1787; paik. Kain KPPohjanm) ’paise, ajos, vamma’, vammainen, vammautua, vammauttaa ’(vanh. sanak.) tyrehdyttää verenvuotoa, lievittää kipua; (nyk.) tehdä vammaiseksi’
< germ (sk), vrt. mn vamm ’vamma, vika, virhe’,
isl vamm, nn murt. vam ’onnettomuus’, ags wamm
’tahra, vamma, vääryys’, goot wamm ’tahra’.
Ihre 1769 Gloss 2 1033 (sm ~ germ), Diefenbach 1851 VWGoth 1 433 (+ lpR wabmet ’onnettomuus, turmio’; ~ germ),

Lindström 1859 KeltGerm 68, Thomsen 1869 GSI 157, Setälä
1892 Suomi 3:5 345, Karsten 1944 FmS 10 585, SKES 1975
1631 (ka < sm).

vamppu (Lönnr 1880; laajalti murt., ei Verml Ink)
’pesusieni / Badeschwamm’
< nr svamp ’sieni, kääpä, pesusieni’. — Vanhempia lainoja sk taholta ovat lpN spab |bâ (Lu) ’neulatyynynä käytetty kääpäsieni; (N) pallo’, ja lpLu
svahppa (In) ’koivunrungolla kasvava (In kuivattuna
neulatyynynä käytetty) sieni’.
Wessman Vir 1909 37 (sm < ruots), Karsten 1915 GFL 106
(sm < ksk), Wiklund 1917–20 IF 38 100 (sm < nr, ei ksk),
SKES 1975 1631 (lp < sk).

vampyyri (kirj.) ’uskomuksellinen verta imevä vainajaolento / Vampir’
< nr vampyr (aik. myös vampir) < ns Vampir id.
(josta myös engl ransk vampire); sanan varsinainen
alkuperä on epäselvä (? < serbokroat vampir ’vampyyri’). — Sanan engl lyhentymämuodosta vamp
’viettelijätär’ > nr vamp > sm vamppi id.
Hellquist 1939 SEO 1307 (ruots < saks < serb), Hakulinen
1968 SKRK3 300 (sm < ruots ? < serb), OxfEt 1985 969 (? <
turk; engl vamp lyhentymämuoto), EWD 1989 1884, Kluge
1995 EWD23 852.

vana ’jnk edetessään jättämä jälki, juova (Raam
1642; laajalti länsimurt., paik. PKarj ja ymp.);
kasvin varsi, lehdetön ja niveletön kukkavarsi
(Lizelius 1776; osin hämmurt.) / Kielwasser, Spur;
Stengel, Blütenschaft’, murt. (paik. LaatKarj ja
ymp.) myös ’railo’, yhd. vanavesi, johd. vanata (osin
PäijHäme) ’niittää rantakaislikkoa’, vanamo (Lönnr
1860) ’Linnea borealis’ ~ ka vana ’railo, ura’ | ly
vana ’rako, vana, railo’ | ? veK vana ’rotko’ (sm > nr
murt. Sm vana, vano ’jäähän tehty laivaväylä’; ka t.
ly > ven murt. vána ’railo’).
Vendell 1890 ÖsvM 112 (sm > nr murt. Sm), Kalima 1915
OLR 82 (sm ~ ka ly ve; ven murt. < ka ly), SKES 1975 1631–
32 (? ve).

vandaali ’hävitysvimmainen ihminen / Wandale’,
vandalismi
< ruots vandal id.; alk. vandaalit olivat eräs itägerm kansa, joka ryösti mm. Roomaa v. 455.
TS 10 1919 616, Hellquist 1939 SEO 1308 (ruots sanasta),
Renkonen 1954 Avainsanoja 221.

vaneri (paik. murt.) ’ohuista päällekkäin liimatuista
puuviiluista koostuva levy; ohut puulevy, jolla halvemmasta
puulajista
valmistettu
puutyö
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päällystetään / Sperrholz; Furnier’, murt. myös
vaneeri, fane(e)ri, paneeri (paik. länsimurt.) id.,
vaneroida ’päällystää vaneriviilulla’
< ruots faner ’vaneri’, fanera ’vaneroida’ = saks
furnier ’viilu’, furnieren ’vaneroida; hankkia, varustaa’ < ransk fournir ’varustaa, hankkia’.
Wessman Vir 1909 154 (sm vaneerisaha < ruots fanersåg), TS
2 1910 989 (sm faneeri < ruots < saks), Hellquist 1939 SEO
199 (ruots sanasta), SKES 1975 1632.

vanha (Agr; yl.) ’alt’, sijam. ja johd. vanhaan: ennen vanhaan, vanhastaan, vanhemmat, vanhin,
vanhus, vanhuus (Agr), vanheta (Agr), vanhoillinen,
yhd. vanhanaikainen, vanhapiika, -poika ~ ink
vanha, vanhemmat, vanhus ’vanhuus’, vanhusti
’vanhus’, vanheta | ka vanha, vahna ’vanha’,
vanhemmat, vanhus ’vanhuus’, vanhata, vanheta,
vahneta ’vanheta’ | ly vahn((e) ’vanha, entinen’,
vahnembad ’vanhemmat’, vahnus ’vanhuus’, vahnuz
’vanhus’, vahntuda ’vanheta’ | ve vanh ’vanha’,
vanhuVs ’vanhus’, vanhu/z ’vanhuus’, vanhtuda
’vanheta’ | va vana ’vanha’, van(eus ’vanhuus’,
vanassua ’vanhentua’ | vi vana ’vanha’, vanemad
’vanhemmat’, vanadus ’vanhuus’, vanus ’ikä’ | li
van®a ’vanha’, vaCnbist, (Sal) vanemad ’vanhemmat’,
van®at ’vanheta’, vaCnnit ’ikä’
= votj vuVz ’vanha’ | syrj vaVz id. — Sm vanhempi,
vanhemmat > lpN v®anhëm (In) ’toinen vanhemmista’, N v®anhëmâk (Lu In Ko) ’vanhemmat’.
Ganander 1787 NFL 3 258a (sm ~ vi wanna), Castrén 1844
EGS 162 (sm ~ syrj), Boller 1853 SbAW 10 300 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+
ve), Budenz 1867 NyK 6 469 (+ li votj), Simonyi 1878 Nyr 7
344 (+ ka vahna), Qvigstad 1881 Beiträge 114 (lp < sm), Setälä 1890–91 ÄH 274 (sm ka ve va vi li votj syrj), Kettunen 1960
SUST 119 6 (+ ly), SKES 1975 1632–34, Häkkinen 1987 ES
364, UEW 1988 813, Sammallahti 1988 UrLang 554,
Koivulehto 1999 Poluilla 222 (< germ *wanha- ’väärä, kumara’).

vanhurskas (Agr; kirjak.) ’oikeamielinen; Jumalalle
kelpaava / gerecht; gottgefällig’.
Yhd. *vagan (g. sanasta vaka ’varma, luja’, ks.
tätä) + hurskas (ks. tätä). On oletettu, että jälkiosa
tarkoittaisi alkuaan lähinnä viisasta, jolloin sanaa
voisi pitää käännöslainana mr sanasta rätvis (nr
rättvis) ’oikeamielinen, vanhurskas’. — Sm > lpN
vanhurskes (In) ’vanhurskas’.
Renvall 1826 SSK 2 291 (< va’an- a:sta vakaa), Lönnrot 1854
Enare 259 (sm ~ lpN In), Thomsen 1869 GSI 118 (< va’ana:sta vakaa; lp < sm), Ojansuu Vir 1919 92 (< *v®anhurskas <
*vaganhurskas), Hakulinen 1930 Suomi 5:10 137–45, Rapola
1953 Rr 49–50 (alkuosa g. sanasta vaka), SKES 1955 90 (s. v.

hurskas; joko < *vagan t. < germ van-), Hakulinen SuomSuomi
1964 482–85 (käännöslaina), Hakulinen 1969 SSK 180–86,
SKES 1975 1634 (ei germ van-).

vanilja (Lönnr 1880) ’Vanille’
< nr vanilj ’vanilja’, ns Vanille < ransk vanille id.
< esp vainilla ’pieni palko t. tuppi’, demin. sanasta
vaina ’palko, kotelo, tuppi’ < lat vagina id. (samaa
lähtöä on myös vagina ’emätin’). — Nimitys viittaa
kasvin vihreätä papua muistuttavaan hedelmään,
josta vaniljamauste saadaan.
Hellquist 1939 SEO 1308 (ruots saks < ransk < esp < lat), Hakulinen 1968 SKRK3 299 (sm < ruots < esp), SKES 1975 1634
(sm < ruots saks < ransk < esp < lat), Kluge 1989 EW22 755.

vankata ’riittää, olla tarpeeksi (Gan 1787; paik. Savo ja länsimurt.); saada, koitua, olla seurauksena
(paik. VarsSm LUus EHäme) / (aus)reichen; zu
haben sein, geben’
< nr vankas, vur nr murt. myös vanka ’saada,
tulla (esim. kalaa); saada selkään’. — Sk > lpN
van |kut (Lu) ’olla olemassa t. saatavilla, löytyä’.
Saarimaa 1919 Selityksiä 57 (sm < ruots), SKES 1975 1634–35
(lp < sk).

vanki1 (laajalti et. häm- ja itämurt.), fanki (Agr fangi; osin länsimurt.) ’Gefangene(r)’, johd. vangita,
vankeus, vankila (Kilpinen 1868) ~ ink vanki
’vankeus’ | ka vanki ’vanki’, vankita ’vangita’ | vi
vang (g. vangi) ’vanki’, vangitada ’vangita’, vangla
(uud.) ’vankila’ | li vaíng ’vankila; vankeus’, vaíngli
’vanki’
< mmr fange ’vanki’, mn nr fånge id. — LpN
|
fan gâ (E U Pi Lu In Ko) ’vanki’, N murt. fan |git (E
Pi Lu In) ’vangita’ < sk, ehkä osaksi sm välit.
Wexionius 1650 Epitome 3:9 (sm fangi < ruots), Diefenbach
1851 VWGoth 1 343 (sm ~ vi lp), Qvigstad 1893 NL 145 (lp <
sk), Neuhaus 1908 Sprachlehre 162 (< mmr), Streng 1915 NRL
254 (+ ka; < mmr mn), Kettunen 1938 LivW 470 (+ li), Vries
1961 AnEW 111, SKES 1975 1635.

vanki2 ks. vanko.
vankka (1693; yl.) ’vahva, voimakas; tukeva; tiheä,
sankka; varma, vakaa / fest, kräftig; stämmig, robust;
dicht, dick; sicher, beständig’, murt. myös ’vauras,
komea’, johd. vankistua ~ ka vankka ’vahva, voimakas’ (sm > lpN van |ka ’vankkarakenteinen’, In
vänkki id.).
Samaa sanuetta ovat vankea (Lönnr 1880) ’vankka’ sekä kaiketi myös vanakka (paik. kaakkmurt.)
’vahva; luja, kestävä’, vanea (paik. KaakkSm Ink)
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’tanakka, tukeva; vahva; vakaa’ ja vanttera (ks. tätä).
Mahd. alkuaan johd:ia sanasta vana (merk:ssä ’suora’) kuten tanakka sanasta tana.
SKES 1975 1636–37 (sm (? >) ka; sm > lpN In).

vankkua (Lönnr 1880; ei murt.) ’järkkyä, horjua /
wanken, erschüttert werden’, vankkumaton
todennäk. < ruots vanka ’hoippua; kuljeskella,
maleksia; horjua’ (kas ns wanken id.). — Vi vankuda ’horjua, huojua’ < saks.
Hellquist 1939 SEO 1308–09 (ruots sanasta), Hakulinen 1954
ÄOLV 2 54 (sm ~ vi), SKES 1975 1637 (sm todennäk. < ruots;
vi < saks), EEW 1982–83 3709.

vankkuri (Jusl 1745; etup. länsimurt., paik. savmurt.) tav. mon. ’nelipyöräiset ajo- t. kuljetusneuvot
/ Wagen’, paik. länsimurt. myös ’lasten nelipyöräiset, aisasta vedettävät rattaat’, yhd. härkävankkurit ~
ink vankkurit ’nelipyöräiset kärryt’ | va (Tsv)
vankkuri id. (? < ink t. sm) | vi vanker (g. vankri)
’id.; (Wied) pyörä’ (sm > nr murt. Sm vankkur,
vankkul ’vankkurit; pienipyöräiset lasten rattaat’).
Sanan alkuperä on epäselvä. Sen on kyllä arveltu
olevan lainaa germ t. sk taholta, mutta varmaa lähtökohtaa ei toistaiseksi ole osoitettu.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 430 (sm ~ vi), Ahlqvist 1875 KO
117 (sm vi < ruots vagn t. saks Wagen + -ri), Lönnrot 1880
SRS 2 892 (sm ? < ruots vagnskorg ’vaununkori’), Wessman
1930–32 SO 2 511 (sm > nr murt. Sm), Viires Kotis 1965 50
(vi lienee < germ), SKES 1975 1637, Ingo 1978 Plur 224–25,
EKET 1982 198 (+ ink), EEW 1982–83 3708–09, Tsvetkov &
Laakso 1995 VaS 387 (va ? < ink t. sm).

vanko (Jusl 1745; Häme) ’kaskenvierrossa, palokankena t. keksinä käytetty pitkään puuvarteen kiinnitetty koukku / beim Schwenden als Werkzeug verwendete lange Stange mit einem Haken an der
Spitze’, vanku (PSavo, osin KSm ja ymp.) id., vanki
(osin LounSm) ’vetohärkäparin koukkupäinen aisa;
auran runkopuu’ ~ vi vang (g. vangu) ’kädensija,
kahva, sanka; (joen)mutka’ | ? li (Sal) vanga
’puroniitty’
= votj vug ’kädensija, sanka’ | syrj vug id.
? < k-arj, vrt. m-int vainka- ’käyrä’. — Vi vang
’(joen)mutka’ on selitetty myöhemmäksi germ lainaksi samasta ieur sanueesta, vrt. mn vangr ’kenttä,
niitty’ < germ *wanga ’mutka tms.’.
Thomsen 1890 BFB 286 (sm ~ vi li), Toivonen Vir 1917 85 (+
votj syrj), Toivonen 1917 SUSA 34:2b 46–47 (ehkä < arj
*vak-, *vank-), FUV 1955 139 (sm ~ vi votj syrj; < ieur),
*Koski Vir 1957 391–99 (< ieur; vi ’joenmutka’ ? < germ),
Joki 1973 SUST 151 335–36, SKES 1975 1635–36 (s. v. van-

ki2; ei li), FUV2 1977 149, UEW 1988 814, Sammallahti 1988
UrLang 554.

vankua (Eurén 1860; paik. savmurt. ja PSm) ’ulista,
parkua, kiljua (hädissään), vonkua; mankua, ruinata /
heulen, schreien; greinen, quengeln’ ~ ka vankuo id.
| ly vanguda ’vonkua’.
Onomat. sanoja, joihin vrt. vinkua, vonkua.
SKES 1975 1638 (sm ~ ka ly).

vanna (melko laajalti itämurt. ja ymp.) ’pesusoikko,
kylpyamme / Waschtrog, Badewanne’, paik. kaakkmurt. myös ’haudekylpy’
luult. lähinnä < ven vánna ’(kylpy)amme; (amme-) kylpy’, mutta osaksi ehkä myös < ruots vanna
’korvo, saavi, amme’. Sama ruots sana vanna
merk:ssä ’pohdin’ (kuten myös em. ven vánna) <
saks, vrt. kas wanne, mys wanna, ns Wanne ’pohdin;
pohtimen muotoinen pesuastia, (kylpy)amme’. —
Ink ka vanna ’kylpyamme’ < ven; va (Tsv) vanni
’kylpyamme, pesusoikko’ ? < vi vann (g. vanni) ’id.;
ammekylpy’ < saks.
Hellquist 1939 SEO 1309 (ruots sanasta), Nirvi 1971 InkS 639
(ink < ven), Plöger 1973 RL 219 (sm kai < ven), SKES 1975
1638 (sm pääasiassa < ven, ositt. mahd. < ruots; au < ven; va
(Tsv) < vi < saks), Tsvetkov & Laakso 1995 VaS 387 (va ? <
vi).

vannas ’auran terän tav. kiilamainen kärkiosa, joka
leikkaa maan vaakasuorassa suunnassa (Agr; laajalti
murt.); aluksen kölin ylöspäin kääntyvä jatke keulassa ja perässä (paik. etup. rannikkomurt.) / Pflugschar; Steven’, vaanas (KarjKann Ink) ’auran
vannas’ ~ ka vannas | ly vannaz, vadnaz | ve va
vadnaz id. | vi vannas (g. vanna t. vanda), murt.
vadnas, varnas ’id.; aluksen vannas; (murt.) yhdellä
kärjellä varustettu auran perä l. kyntöpuu’ | li
vaCdmql ’veneen vannas’
luult. < germ *wagnaz (tästä johd. *wagnas-an >
mn vangsni, nn murt. vangsne, nr murt. Vi vangs,
mys waganso, kys wage(n)se ’auran vannas’). — Sanalle on esitetty myös baltt lähtökohtaa (vrt. mpr
wagnis ’auran veitsi’), mutta niin 2. tavun vokaaliedustuksen suhteen kuin esinehistorian kannalta (vrt.
esim. aura1) vannas sopisi paremmin germ lainaksi.
Ahlqvist 1856 WotGr 158 (sm ~ va vi), Setälä 1890–91 ÄH
150–51 (+ ka ve), Paasonen STEP 1909 16–17 (< baltt), Karsten 1915 GFL 84–85 (< germ), Kalima 1936 BL 177 (+ ly; <
baltt), Kettunen 1938 LivW 463–64 (+ li), Nieminen Vir 1944
28–30 (ei < baltt), Vries 1961 AnEW 643–44, Vilkuna 1968
KV 48 116–24, SKES 1975 1638–39 (< joko germ t. baltt).
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vanne (Agr ’naarmu, ruoskan juomu’; laajalti murt.)
’jtak ympäröivä, koossa t. kireällä pitävä rengas /
Reifen, der etw. zusammen od. straff hält, Faßreifen,
Felge’, murt. (paik. LounSm) myös ’likajuova’, vannehtia ’varustaa vanteella (laajalti murt.)’ ~ ink
vanne, vannehtia | ka vanneh ’vanne’, vannehtie
’varustaa vanteella’ | ly vandeh ’vanne; jousen kaari’
| ve vand(eh ’vanne; kehä’, vand(ehtada ’varustaa
vanteella’ | viE vanne ’väännetty vitsa tms.’
= lpN vuoddâ (E U Pi Lu In Ko) ’kengänpaula,
säärys’
< germ *wandu-z (johd. v:stä *wenda- ’vääntää’), vrt. mys want ’(alk. väännetyistä vitsoista tehty) seinä’, goot wandu-s ’raippa, vitsa’, mn vPond-r
id. — LpKld vjœa´ndes (T) ’vanne’ < sm t. ka.
Ihre 1769 Gloss 2 1036 (sm ~ ruots wand), Diefenbach 1851
VWGoth 1 431 (sm ~ goot), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (sm ~
ve), Rietz 1862–67 SDL 809, Thomsen 1869 GSI 158 (< germ;
lp ehkä tähän), Setälä 1890–91 ÄH 314 (+ ka viE), Wiklund
1894 LpChr 123 (lp ~ sm vanne, vyö), Wiklund 1896 SUST 10
144 (lp ehkä ennemmin ~ sm vyö), Karsten 1915 GFL 101–02
(< germ), Toivonen 1928 FUF 19 116–17 (sm ka ve ~ votj
syrj), Hellquist 1939 SEO 1349, Horváth 1949 MNy 45 52 (+
ly ukonvandeh ’sateenkaari’), Vries 1961 AnEW 674, SKES
1975 1639–40 (todennäk. joko < germ *wandiz tai ~ lp; tuskin
~ votj syrj; lpKld T < sm t. ka), Koivulehto Vir 1976 257–58
(ims ~ lp < kgerm *wandi-z), Sammallahti 1984 Juuret 144 (sm
lp < germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 132 (+ ink), UEW 1988
813 (ims ? ~ votj syrj), Koivulehto Vir 1994 17 (< germ
*wandu-z ♦ *wenda-).

vannoa (Agr) ’vakuuttaa, luvata (valallaan; laajalti
murt.); kirota, sadatella (etup. LSm) / schwören,
beeiden; (ver)fluchen’, vannottaa, vannoutunut ~
ink vannua ’vannoa’, vannutt®a ’vannottaa’ | ka
vannuo ’vannoa’, vannottoa ’pakottaa tunnustamaan;
kiristää’ | va vannota ’vannoa’ | vi vanduda ’id.;
kiroilla, kirota’, vannutada ’vannottaa; kiroiluttaa’ |
li vannq ’vannoa; kirota’
= lpN vuor |dnot (E U Pi Lu In Ko Kld) ’vannoa;
(Lu Pi myös) kieltäytyä tekemästä jtak, kiistää’ (äännevastaavuus on epäsäännöllinen; lp sana palautuu
asuun *varno-).
Ganander 1787 NFL 3 261 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
159 (+ va vannutan ’vannotan’), Hunfalvy 1858 MNyszet 3
117 (+ lp), Thomsen 1890 BFB 49 (+ li), SKES 1975 1641 (+
ka), Sammallahti 1998 Saami 191.

vanttera (melko laajalti murt.) ’tanakka; vahva / untersetzt, stämmig; stark’, rinn. vantera (Gan
1787; paik. savmurt.), vanttara, vanttura (nämä
paik. kaakkmurt.) id.
Kuulunevat samaan sanueeseen kuin vankka, ks.
tätä.

SKES 1975 1642 (s. v. vankka).

vantti
(Gan
1787
’laivan
reelinki’;
rannikkomurt.) ’mastoa sivusuunnassa tukeva
köysi, joka kulkee mastosta aluksen laitaan /
Want’, murt. (paik. KPPohjanm rannikko) myös
’rysän kiinnitysköysi’
< vur nr vant ’vantti’ < as t. holl want id. — Vi
vant (g. vandi) ’vantti’ < ruots t. saks.
Renvall 1826 SSK 2 292 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1309 (ruots < as t. holl), SKES 1975 1642 (vi < ruots t. saks).

vantus (Gan 1783; LounSm Peräp ja ymp., osin EPohjanm) ’lapanen / Fausthandschuh aus Wolle’,
rinn. vannus (paik. VarsSm), vantut (Schr 1637; PKarj ja ymp.), vantu (laajalti KPPohjanm PSm, paik.
Savo PKarj), vanttu (Sorol 1625 wantut (mon. akk.);
paik. Häme ESavo), vanttunen (LaatKarj ja
ymp.) ’id.; (paik. itämurt. myös) huono, paikattu
käsine’ ? ~ vi murt. vantu ’pukeissa, vaatetettuna’
< ksk *wantuz, vrt. mn vPottr, isl vöttur, nn vott,
nt vante, mr vanter, vatter, nr vante ’vantus’. — Sk
myös > lp fac |câ ’lapanen’.
Hallenius 1732 BorFenn 27 (vantut ~ ruots vantar), Fabritius
1766 Diss 8 (sm < ruots), Ihre 1769 Gloss 2 1038, Thomsen
1869 GSI 158 (sm lp < mn), Thomsen 1890 BFB 158 (< germ),
Hellquist 1922 SEO 1090, Vries 1961 AnEW 676, SKES 1975
1643 (+ ka (< sm)), Söderman 1996 EstNE 135 (luult. ~ vi
murt.).

vanua (laajalti murt.) ’huopua, vanuttua (et.
villavaate; Jusl 1745); takkuuntua; tarttua, käydä
käsiksi (et. Savo EKPohjanm Länsip ja ymp.) /
verfilzen; anfassen, jmdn. angreifen’, vanu (Europ
1853), vanukas, vanuttaa (murt. mm. ’huovuttaa;
vaivata taikinaa; tukistaa’), vanuttaja (Raam 1642)
’pesijä’ ~ ink vann5ua ’vanua, tulla takkuiseksi (villa,
villakangas, tukka)’, vanutt®a ’vanuttaa (sarkaa);
tukistaa’ | ka vanuo ’huopua; sotkeentua,
takkuuntua’, vanuttoa ’huovuttaa; tukistaa; tehdä
jtak hitaasti, vaivalloisesti’ | ly vanuda ’vanua (sarka)’, vanuttada ’vanuttaa (sarkaa); tukistaa’ | ve vanudas ’vanua, huopua; takkuuntua’, vanutada ’vanuttaa, huovuttaa; tukistaa’ | va vanua ’kutistua
(kangas); takkuuntua’, (Tsv) vanutt(e-, vanutta ’vanuttaa; tukistaa’ | vi vanuda ’vanua’, vanutada ’vanuttaa’ | li vaCnbq ’vanua’, vaCntq ’vanuttaa,
huovuttaa’
? = unk ványol ’vanuttaa’.
Ganander 1787 NFL 3 262 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
102 (+ unk), Budenz 1867 NyK 6 468 (+ li), MUSz 1873–81
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557–58, Kettunen 1922 LVeHA 1 63 (+ ve), SKES 1975
1643–45 (+ ka ly va; ? ~ unk), TESz 3 1976 1088 (unk ehkä ~
sm vi), MSzFE 1978 671–72, UEW 1988 558, EWUng 1995
1605.

vanukas ks. vanua.
vapa (Jusl 1745; yl. muualla paitsi LounSm) ’ongen
tms. keppimäinen, vitsan tapainen osa / (Angel)rute’,
murt. myös ’karsittu pitkä vitsa t. keppi’, vapeet
(Schr 1637 vapehet; LSatak Häme itämurt. Peräp
Länsip) ’verkon t. nuotan kuivausteline’ ~ ink vapa
’verkon ja nuotan kuivausteline’, mon. vapp®at, vapp5et id. | ka vapa ’riuku; onkivapa; rysän tms. kiinnitysseiväs’, P (mon.) vapiet ’verkon kuivauspuut’ | va
(Kukk) vapa ’nuotan, verkon ja rysän kuivausteline’
| vi murt. vaba ’onkivapa’, vabed (mon.) ’vapeet’ | li
vab®a ’verkonkuivauspuu’ (sm > lpN murt. vap®a ’onkivapa’, v®ahpit ’vapeet’; li > latv vaba ’id.; aidan
riuku’).
Thomsen 1890 BFB 283 (sm ~ vi li; li > latv), Lagercrantz
1939 LpWsch 974 (lpN murt. < sm), SKES 1975 1646–47 (+
ka va), EKET 1982 194 (+ ink).

vapaa (Agr wapa; Agr myös wapadhexi (tulla); yl.)
’frei’, johd. vapaus (Agr), vapauttaa, vapautua, vapahtaa, vapahtaja, yhd. vapaamielinen ’vapaaehtoinen (Agr); liberaali (Suometar 1848)’, vapaaehtoinen ~ ink vapp®a ’vapaa’, vapaisus ’vapaus’ | ka
vapatahol ’vapaaehtoisesti’ (< sm) | vi vaba ’vapaa’,
vabadus ’vapaus’, vabandada ’pyytää t. antaa anteeksi’ | li vabad ’sallittu, vapaa’ (voi olla myös <
latv svabads ’id.; löysä, irtonainen’)
< mven svobod', nykyven svobódnyj ’vapaa’, svobóda ’vapaus’. — LpIn vääpis ’vapaa’ < sm.
Ganander 1787 NFL 3 262a (sm ~ vi wabba), Lehrberg 1816
Untersuch 118 (sm vi < ven), Ahlqvist 1871 KO 205 (+ li, joka
kuitenkin luult. < latv), Mikkola 1938 SUST 75 21 (sm vi li <
mven), Kalima 1952 SlS 181, Plöger 1973 RL 219–20, SKES
1975 1647 (+ ka (< sm)), Häkkinen 1987 ES 364–65, LpIn 3
1989 377 (lpIn vrt. sm).

vapista (Agr; yl.) ’tutista, täristä / zittern’, vavista
(: vapisee; murt. harv.) id., vapisuttaa, vapina (UpsEK), vavahtaa (LPetri 1644), vavahtua (Agr) ~ ink
vavissa ’vapista’ | ka vapissa, vavissa ’vapista’,
vapisuttoa ’vapisuttaa’ | vi vabiseda ’vapista’, vabin
’vapina’, vabistada ’vapisuttaa’.
Voi olla deskr. alkuperää (vrt. vipattaa, väpättää) ja kuulua yhteen s. v. vaappua main. sanojen
kanssa. Näille on ehdotettu myös germ lähtökohtaa,
vrt. kys waben ’olla liikkeessä’, mn váfa ’horjua,
vaappua, heilua’.

Ganander 1787 NFL 3 263a (sm ~ vi), Lagercrantz 1939 LpWsch 974 (lpN murt. < sm), SKES 1975 1647–48 (+ ka; vrt.
vaappua), Koivulehto Vir 1979 287 (~ vaappua, vaappera,
vauras < germ).

vappu (Gan 1787; Koll 1648 »ennen Pyhän Wapun
päewän»; yl.) ’toukokuun 1. päivä / Maifeiertag’,
rinn. vappo (paik. KaakkSm), valpori (EPohjanm),
valpuri (eri tahoilla murt.), varpuli (paik. Karj ja
ymp.) id.
< mr Walburg, mmr Valborgh, nr isl Valborg <
mas mys Walburg, Walburgis naisen nimi. — Walburg oli pyhimykseksi korotettu abbedissa (k. 779),
jonka maalliset jäännökset siirrettiin Eichstädtiin
toukokuun 1. päivänä v. 871. Samana päivänä
alettiin
roomalaiskatolisessa
kirkossa
pitää
valpurinmessua.
Ganander 1787 NFL 3 264 (Wappu, Walburi), Neuhaus 1908
Sprachlehre 162 (sm < sk Valborg), K. Krohn 1914 SSU 1 189
(Valpuri ~ Varpuli), Streng 1915 NRL 254 (Walborgh Messusta (Martti; elat.) < mmr valborgha mässa), K. Krohn 1927
FFC 71 144 (Valpuri, Varpuli < ruots Valborg), Hellquist 1939
SEO 1300–01 (ruots sanasta), SKES 1975 1648.

vapsahainen ks. vaapsahainen.
vara1 (Agr; yl.) ’henkinen turva; säästetty omaisuus
tai tavara, resurssit (tav. mon.); ylimääräinen tila,
mitta tms.; mahdollisuus / Stütze, Schutz (abstr.);
Vermögen, Ressourcen; freier Raum, Platz, Spielraum; Möglichkeit’, sijam. ja johd. varalla, varalta,
varaan, varassa, varuillaan; varainen: hellä-, oma-,
vakavarainen; varakas, varaton (Sorol 1625),
varallisuus, varasto (Europ 1853), varata merk.
(Agr;
paik.
itämurt.) myös ’pelätä’, varaus,
varautua, varikko; ks. erikseen varoa, varustaa;
yhd. varamies, vararikko, varatuomari (Hannikainen
1847), hätävara (Agr), vieraanvara (Flor 1702) ~
ink vara ’vara, turva; omaisuus’, varal, varalt,
varakas | ka vara ’tuki, turva, huosta; (au) voima;
varasto, omaisuus; ylimääräinen tila’, mon.
’taikakalut’, varoin ’varalle, varalta, varten’, varata
’varoa, pelätä’ | ly vara ’tuki, turva’, varaitta ’pelätä’
| ve varha ’varalle’, varaita ’pelätä’ | va vara ’vara,
varasto; omaisuus; tuki, turva (kansanr.)’, (Tsv) varak(ez ’varakas’ | vi vara ’omaisuus, varat, tavara’,
varal ’avulla, varassa, turvin’, varakas ’rikas’, varu
’varasto’, varuda ’varata’ | li var®a ’varasto, omaisuus; voima (tämä merk. ehkä osaksi latv sanan vara
’voima’ vaikutusta)’, var®al ’varassa, turvin’, vaCrrq
’koota’
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< germ, vrt. mas mys wara ’tarkkaavaisuus, suoja; osuus; oikeus käyttää jtak hyväkseen’, ags waru
’huolehtiminen, suoja; kauppatavara’, kas ware, kys
war, ns Ware, mn nr vara ’kauppatavara’, mn vari
’varovaisuus; jk jtak tarvetta varten varattu’. Sanan
monimerkityksisyys lienee perua siitä, että jo germ
taholla on useita originaaliksi sopivia sanoja, jotka
ovat sekoittuneet toisiinsa. Ims sanoissa on ilm. eriikäisiä germ ja sk lainoja (nuorempi laina samalta sk
taholta on sm vaari: ottaa vaari, ks. vaari2). — Sk,
osaksi sm (ainakin vaikuttanut merk:iin) > lpN varre
(Lu Ko) ’varasto, vara(t); (In myös) varallisuus’; N
var |rit (R Lu) ’varoittaa, varoa; säilyttää (R); (Lu
myös) suojella’.
Ganander 1787 NFL 3 264a (sm ~ vi), Thomsen 1869 GSI 158
(+ li lp; < mn goot ags mys), Anderson 1893 Wandl 160 (+ ve),
Pogodin 1904 Severnorussk 19 (+ ka), Karsten 1915 GFL 133
(< kgerm *war®a), Hakulinen Vir 1935 488 (+ va), Hellquist
1939 SEO 1313, Vries 1961 AnEW 645, Ruoppila 1967 KalKansank 57–58 (+ ly), E. Itkonen 1968 SKK 512, SKES 1975
1648–51 (ims sanoissa eri-ikäisiä germ ja sk lainoja), Häkkinen
1987 ES 365.

vara2 (VarsSm, paik. Häme ESavo ja ymp.) ’seinähirren alapintaan veistetty pitkittäisuurre, joka sopii
alemman hirren kuperaan yläpintaan / bei der Aufschichtung einer Wand in Blockbauweise längs der
Unterseite eines Baumstammes gehauene Kehlung,
durch die er genau auf den darunter befindlichen
Baumstamm paßt’, varo ’id. (KarjKann ja ymp.,
paik. LounSm EHäme); seinänrako (Schr 1637)’;
tähän kuulunevat myös vara (laajalti murt.; myös
seinävara) ’kaksikärkinen työkalu, jolla seinähirsiin
ennen veistämistä merkitään varauksen ääriviivat’,
varo (kaakkmurt. ja ymp.) id.; varata (laajalti murt.)
’merkitä seinävaralla poistettava osuus; veistää (seinä)hirren alapuolelle uurre’, varota (paik.
kaakkmurt. ja ymp.) id. ~ vi vara ’kulmarauta;
seinävara’, varada ’veistää pois varalla merkitty
osa’.
Ilm. kuuluvat yhteen s. v. vara1 main. sanojen
kanssa. — Sm > lpN v®ara ’kaksikärkinen työkalu,
jolla merkitään hirteen poistettava osa’, Ko varr5oz
’varaus, varho’. Vrt. myös varho.
Ganander 1787 NFL 3 264a (sm ~ vi), Vilkuna 1938 VSH 2:1
11, SKES 1975 1651–52 (sm > lpN Ko).

varas (Agr waras, warghas; yl.) ’Dieb’, sijam. ja
johd. käydä, olla varkaissa; varkain; varastaa, varkaus ~ ink varas, varast®a, varassos ’varkaus’ | ka
varas, varastoa ’varastaa’, varkahus | ly ve vargaz
’varas’, vargastada ’varastaa’ | va vargaz ’varas’,

vargass®a ’varastaa’ | vi varas (g. varga), varastada
’varastaa’, vargus ’varkaus’ | (vi >) li (Sal) var ’varas’, murt. var®astq ’varastaa’
< germ (ksk) *varªºgaz, vrt. mn vargr ’susi; varas,
ryöväri’, mr vargher ’susi’, gorvargher ’karjavaras’,
nr varg ’susi’, goot vargs: launavargs ’kiittämätön
ihminen’, mas varag ’ryöväri, rikollinen’, ags
wearg, mys warg id.
Moller 1756 Beskr 165 (sm ~ sk wargur, ruots warg), Ihre
1769 Gloss 2 1047 (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 232
(sm ~ goot), Sabinin 1854 IRJaSMat 3:5 136 (sm vi < mn
goot), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Rietz 1862–67 SDL 797, Thomsen 1869 GSI
158–59 (+ li; < goot mn ags), Hellquist 1922 SEO 1095, Kettunen 1938 LivW 470 (li < vi), Karsten 1944 FmS 10 589, Vries
1961 AnEW 645–46, SKES 1975 1652 (+ ka ly).

vare (Lönnr 1880; osin VarsSm) ’hautaraunio, hiidenkiuas; kiviröykkiö / Grabrest, Hügelgrab; Steinhaufen’, rinn. vareja (paik. VarsSm) id., pn:issä
paik. Perämeren rannikkoseudulla ~ vi vare ’kiviröykkiö’
luult. < germ *waruz > ksk waruR ’kiviaita, kivilatomus’ > mn vPor ’maihinlaskupaikka’, norj vor
’korkea kivipenger’.
Kyrölä Vir 1933 459 (sm ~ vi), Vilkuna Kotis 1965 95–99,
Nissilä 1967 KV 47 297–99, T. Itkonen HAik 1972 105 (sm
lounaismurteiden virolaisuus), SKES 1975 1652, Nikkilä 1983
FUF 45 116 (< germ), Koivulehto 1992 SUSA 84 166.

varhainen (Raam 1642; Agr varhaise(e)n, -si(i)n
’aikaisin’; paik. etup. PSm) ’aikainen / früh’, murt.
myös varahainen (EPohjanm, paik. kaakkmurt.), varahinen (paik. KPohjanm Peräp), varainen (etup. itämurt. ja KPPohjanm), varas (paik. murt.) id.; varhain, varhentua ~ ink varahain ’varhainen, aikainen’, varr®a ’varhain’ | ve varaz ’varhainen, aikainen’
| va varaz, varai ’aikaisin’ | vi vara ’aikaisin’, vara:
varahommik ’aamuvarhainen’, varane ’aikainen’ | li
var®az, var®ali ’aikainen’, var®ald ’aikaisin’
= lp vuorâs ’vanha, vanhus, vanha ukko’
< baltt *v®aras, vrt. liett võras ’vanha’, mpr urs
id.; lp sana voi olla erillinen laina suoraan baltt
johd:sta *v®aris; tähän viittaa paitsi sanan merk.
lp:ssa myös sen muoto (< vksm *vares).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH
338 (+ va li), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 63 (sm ~ lp),
SKES 1975 1653 (+ ve; ? ~ vara1), Koivulehto 1992 JuhlakRédei 302 (lp < baltt), Liukkonen 1999 SUST 235 151 (sm lp <
baltt).

varho (Lönnr 1880; Satak KPohjanm, osin lounmurt.) ’(höylätty) uurre (esim. seinähirren alapinnal-
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la, suksenpohjassa, ikkunanpuitteessa); (esim. kärrynpyörän jättämä) ura tiessä / Kehlung eines Baumstammes in einer Blockwand, Nut, Längsrille in der
Unterseite des Skis, Hohlkehle; Rad-, Kufenspur’ ??
~ va varo ’vanne’ | vi võru, (Wied) varu, E vahr
’rengas, panta, side, vanne’.
Ovat ehkä vara2 sanan johdoksia (ks. tätä),
jolloin < *varoh (-rho perustuu metateesiin).
Vilkuna 1938 VSH 2:1 11 (varho ~ sm vi vara), T. Itkonen Vir
1969 141 (nähtävästi ~ vara2), Vilkuna 1971 StNF 58 309 (sm
~ vi), SKES 1975 1653 (sm ? ~ va vi; ehkä vara2 sanan johd.),
EEW 1982–83 3957.

vari ’kuuma, lämmin (Flor 1678; et. itämurt.); kuuma vesi (loun- ja hämmurt. EPohjanm Ink); kuumuus, lämpö (melko laajalti itämurt.) / heiß, warm;
heißes Wasser; Hitze, Wärme’, johd. varistaa
(laajalti itämurt.) ’kuumentaa, lämmittää’, varittaa
(laajalti loun- ja hämmurt. EPohjanm) ’valella
kuumalla vedellä’, varikoinen (Häme) ’hapanimelä
leipä’, yhd. varileipä (EPohjanm ja ymp.), -limppu, kakko (VarsSm Satak) id. ~ ink vari ’kuuma,
lämmin’, varist®a ’kuumentaa, lämmittää’ | ka
varistoa ’kuumentaa, lämmittää’ | ve (Ahlqv) va\r
’kuumuus; kuuma’ | va (Tsv) vari ’kuuma’ (? < ink
t. sm) | viE (Wied) varitada ’kiehua’, ? vaar
’(maito)rahka; ternimaito; (koivusta mahlan jälkeen
tuleva) vaahto’
< ven var ’keitos, kiehuva vesi; helle; kuume;
piki ym.’, varítƒ ’keittää, kiehuttaa; pietä’.
Europaeus 1782 Käsik 2 (sm < ven), Lehrberg 1816 Untersuch
118 (sm < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (sm ~ ve), Laanest
1960 ESA 6 189 (+ ka varivuttua ’kuumentaa’), Plöger 1973
RL 220, SKES 1975 1653–54 (+ va (< sm murt. Ink) vi; ims
sanat ainakin ositt. eri aikoina lainattuja), Tsvetkov & Laakso
1995 VaS 388 (va ? < ink t. sm).

varis (Haartman 1759 warixenwarpat; EPohjanm
Häme Kymenl itämurt.), vares (Schr 1637; LounSm
KPPohjanm Peräp Länsip) ’Corvus corone / Nebelkrähe’ ~ ink varis | ka varis id., varoi demin. | ly variVs ’varis’, varoi demin. | ve variVs | va var(ez | vi
vares | liI var‰ıkVs ’varis’
= lp vuor(r)âzâs, vuorVces ’varis’ | mdE varaka,
var/sej, M var/si | vogL (Munk) urin: urin-j5ekwä, P
5urin: 5urin-5ekoa (j5ekwä, 5ekoa ’rouva’) | ostjI urn{i, E
w3arnaj, P w3arna | unk varjú id. || samJr warnäe ’varis’ | slk k(erä, kw(erä | Km bar{i id. | Kb bare ’id.;
korppi’ | M ber#e ’varis’.
Ganander 1787 NFL 3 266a (sm ~ vi lp unk), Sjögren 1828 GS
1 238 (sm ~ syrj warysch ’haukka’), Castrén 1849 Ostj 102 (+
ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (vi ~ va), Castrén 1858 Ostj2

101 (+ samJr), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Ahlqvist
1861 MMdGr 180 (+ mdM), Budenz 1867 NyK 6 468 (+ li
mdE), MUSz 1873–81 566, O. Donner 1875 Boningsplatser
136 (+ tVser varakVs ’haukka’), Budenz 1886–87 NyK 20 409 (+
ka varoi), Halász 1894 NyK 24 444 (+ slk Km), Munkácsi
1895 NyK 25 271 (vog ostj unk), Setälä 1912–14 FUFA 12
116 (+ samKb), Ojansuu 1918 KAÄH 126 (+ ka varis), Mägiste 1928 Demin 160 (ly ~ ka md unk), FUV 1955 66 (sm ~ lp
md vog ostj sam), Mikola 1968 UAJ 40 38 (+ samM), SKES
1975 1654–55 (sm ~ ka ly ve va vi li lp md ?? tVser ?? votj ??
syrj vog ostj unk sam), TESz 3 1976 1092–93 (sm vi lp md vog
ostj unk sam), FUV2 1977 83, MSzFE 1978 673–74 (tVser votj
syrj ei tähän), UEW 1988 559 (sm ka vi lp md vog ostj unk
sam), EWUng 1995 1608.

varista (Agr; etup. länsimurt.) ’putoilla, tippua, karista / (her)abfallen, rieseln’, varistaa, varistella ~ ka
varissa ’varista’ (< sm) | va varissa ’varista’, variss®a
’varistaa, varistella’ | vi variseda ’varista; luhistua,
sortua’, varistada ’varistaa, karistaa’.
Mahd. deskr. alkuperää, vrt. karista1–2.
Ganander 1787 NFL 3 267 (sm ~ vi), SKES 1975 1655 (+ ka
(< sm) va), Leskinen 1992 JYSKLJ 35 28.

varjella (Agr; laajalti murt.) ’suojella vahingoittumiselta t. vaaralta; pitää silmällä, vartioida, kaitsea /
(be-) hüten, (be)schützen, bewachen’, varjelus (Agr)
~ ka varjella ’suojella’ (? < sm)
joko johd. s:sta varjo (ks. tätä)
tai suoraan < germ *warjan-, vrt. mn verja ’suojella, puolustaa’ (samaan germ lähtömuotoon
palautuu s. v. varjo main. ksk *warj5on jatkajineen).
— LpN var |jâlit (E U Pi Lu In Ko) ’varjella,
suojella; puolustaa’ < sm.
Juslenius 1745 SSC 417 (varjella s. v. varjo), Lindahl & Öhrling 1780 LL 532–33 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 114
(lp < sm), SKES 1975 1655–56 (s. v. varjo; + ka (? < sm)). Lisää kirjallisuutta s. v. varjo.

varjo (Agr; laajalti murt.) ’Schatten; Schirm,
Schutz’, johd. varjoinen, varjostaa, varjostin (Europ
1853), ks. erikseen varjella; yhd. laskuvarjo, sateenvarjo (Becker 1820), varjopaikka ~ ink varjo
’suojainen paikka; kankaasta tehty suoja(katos)’,
varjota, varjost®a ’suojata (auringolta, sateelta, tuulelta)’ | va varjo ’id.; peili’ | vi vari (g. varju) id.,
varjuda ’suojautua’, varjutada ’varjostaa, peittää;
pimentää’ | li v5or\ ’varjo, suoja’, va\r\rq ’varjostaa;
kätkeä’
< ksk *warj5on, vrt. mn verja ’puolustus; suojeleminen, säilyttäminen’, nt værge ’holhooja; ase;
suoja, hoiva’, nr värja ’suoja; lyöntiase’; johd. v:stä,
jonka jatkajia ovat mn verja, nt værge, nr värja
’suojella, puolustaa’ (= goot warjan, ags werian,
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mys werien, ns wehren id. < ieur *wuer-). — LpN
vær |jo (Pi Lu In) ’ase; (Lu myös) sateen t. tuulen
suoja’ < sk.
Moller 1756 Beskr 165 (sm varjo, varjella ~ ruots wärn, wärnar), Ihre 1769 Gloss 2 1068 (sm varjella ~ ruots wärja, ags isl
saks), Ganander 1787 NFL 3 267a (sm ~ vi), Diefenbach 1851
VWGoth 1 436 (sm ~ goot), Lönnrot 1854 Enare 259 (sm ~
lp), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va), Thomsen 1869 GSI 159
(+ li; < mn), Hellquist 1922 SEO 1172, Vries 1961 AnEW 655,
E. Itkonen 1968 SKK 513, SKES 1975 1655–56 (+ ka (? <
sm)), Hofstra 1985 OsFiGerm 239–40.

varma (As 1762; yl.) ’sicher’, murt. myös mm. ’ahkera, joutuisa, taitava, etevä (etup. KaakkSm ja
ymp.); vankka, vahva, tukeva, kestävä (osin itämurt.)’, varmaan, varmasti, varmentaa, varmistaa,
varmistua murt. myös (paik. itämurt.) ’vahvistua,
voimistua’ ~ ink varma ’tukeva, lihava; voimakas’,
varmistua ’lihoa; voimistua’ | ka varma ’varma; riuska’ | ve varmed ’vahva, luja’ | va varma ’voimakas,
vankka’ | vi varmas, (Wied) varm ’ripeä, reipas’,
varmalt ’ripeästi, reippaasti’.
Ganander 1787 NFL 3 268 (sm ~ vi), Mosin 1970 SFU 6 51 (+
va), SKES 1975 1656 (+ ka (< sm) ve), Koivulehto 1981
PBB(T) 103 202 (ehkä < germ *warma- ’lämmin’ < *’suojattu’), Häkkinen 1987 ES 365–66, Katz 1990 LingU 26 22 (<
kgerm *frama-(z) > mn framr ’tungetteleva; esiin pistävä’, ags
fram ’rohkea, vahva’), Koivulehto 1999 SUST 237 196 (? <
arj).

varoa (Agr; laajalti murt.) ’sich vor etw. od. jmdn.
in acht nehmen, vorsehen; schützen’, murt. (paik.
etup. ISm) myös ’arvella, luulla; epäillä’, varoittaa
(Ljungo 1601), varoitus, varovainen, varomaton ~
ka varottoa ’suojella taikakeinoin; varoa’, varavaine
’varovainen’ | ly varagoittada ’varoittaa’ | li vaC\rtq
’suojella, valvoa, huolehtia’ (sm > lpN v®arotit (R Pi
Lu In) ’varoittaa; varoa (N Pi); kehottaa (R Lu)’)
joko < germ *war5on (t. joidenkin käsitysten mukaan kgerm *war5o(ja)n-), vrt. mas warôn, kas
waren, mys warn mm. ’pitää silmällä, varoa’, ags
warian ’säilyttää’, mn vara ’huomauttaa, varoittaa;
luulla, arvella, odottaa’, mr nr murt. vara mm. ’ottaa
säilöön, ottaa varteen; varoittaa’
tai johd:ia sanasta vara1 (ks. tätä).
Moller 1756 Beskr 165 (sm ~ germ), Ihre 1769 Gloss 2 1045
(samoin), Lindahl & Öhrling 1780 LL 524 (sm ~ lp), Thomsen
1869 GSI 158 (♦ vara), Neuhaus 1908 Sprachlehre 163 (<
germ *war5on), Kettunen 1938 LivW 472 (+ li), Karsten 1944
FmS 10 590 (ehkä suoraan < germ *war5on), SKES 1975 1650–
51 (s. v. vara1; + ka ly), Lehtinen 1979 SUST 169 250 (ehkä <
kgerm *war5o(ja)n-), T. Itkonen 1980 StNF 62 132 (joko <
germ *war5on tai ♦ vara), Hofstra 1996 COIFU 3 107 (< kgerm
*war5o(ja)n-).

varpa (Jusl 1745) ’lehtipuun (karsittu) oksa, varpu
(kaakkmurt., paik. savmurt. ja PSm); ohuehko puukeppi t. -puikko (esim. kangaspuissa, rukissa, heinähäkissä), loukun t. satimen liipaisinpuu tms. (häm- ja
savmurt. Pohjanm PSm) / (entlaubter) Zweig eines
Laubbaumes, Reis, Gerte; dünnerer Stab, Latte (z. B.
als Teil von Webstuhl, Spinnrad, Heuleiter), Auslösehölzchen einer Falle’, varpu (Agr; laajalti murt.)
’lehtipuun (karsittu) oksa; pieni puuvartinen kasvi’,
varvikko, yhd. varpukasvi, varpuluuta ~ ka varpa
’varpu, kasvin varsi, oksa’, varvikko | ly barb((e)
’varpu’, barbik ’varvikko’ | ve barb, E myös varb
’vitsa, varpu, marjanvarsi’, ba\rbik, E myös va\rbik
’vesakko, nuori lehtimetsä’ | va varpa ’keppi, johon
loimet sidotaan’ | vi varb (g. varva) ’varpu, varpa,
puolapuu’, varvik ’vesakko’ (sm > lpLu var´p5e
’(metsän) lehdettömyys, lehtien variseminen’).
Ks. varpe, varvas.
Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (sm ~ ve), Anderson 1879 Studien
235–36 (+ vi), Kettunen 1920 EKirj 14:1 57–58 (+ va), SKES
1975 1656–57 (+ ka ly; sm > lpLu).

varpe (mon. varppeet; JuslP, Gan 1787; Kain Länsip, paik. PPohjanm Peräp Suomenl. saaret ja
rannikko) ’veneen yläreunaan kiinnitettävä lisä- eli
varalaita / Reservebord, mit dem die Bordwand des
Bootes erhöht werden kann’, värpe (osin
KPPohjanm) id. ~ ink varppehet ’veneen varalaidat’
| (sm >) vi murt. varped id.
Vrt. varpa.
Ruoppila 1967 KalKansank 119–20, SKES 1975 1657 (sm > vi
murt.).

varppi (VR 1644 warpi köysi; laajalti murt.) ’et.
puutavaralauttojen hinauksessa käytetty paksu köysi
t. vaijeri, ankkuriköysi, vetoköysi / v. a. beim Flößen
benutzte Trosse, Ankerleine, Zugseil’, kaakkmurt.
myös ’parirekien välinen kiinnitysköysi’, varpata
’hinata puutavaralauttaa kelaamalla’ ~ ka varppi
’tukinuitossa käytettävä paksu köysi’ (< sm) | va
varppi ’eräänlainen ankkuriköysi’ (< sm)
< nr varp ’(et. aluksen siirtämiseen
käytettävä) paksu köysi t. vaijeri’, varpa ’siirtää
alusta varpin avulla’. — Vi varp ’varppi(ankkuri)’,
varpida ’varpata’, li vo\rp ’varppiköysi’ < kas.
Kettunen 1938 LivW 505 (li vi sm < kas), Karsten 1944 FmS
10 590 (sm < nr murt.), SKES 1975 1657 (nr > sm (>) ka; vi li
< kas), Ariste 1979 SFU 15 214 (va < sm < nr).

varpu ks. varpa.
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varpunen (Agr warpuinen; laajalti murt.) ’Passer
domesticus; (usein myös) jk muu Passer-heimoon
kuuluva peipposlintu / (Haus)sperling’, varvunen
(paik. LounSm) id., varpulainen ’id. (Agr; paik.
KaakkHäme); kottarainen (paik. VarsSm)’ ~ ink värpüläine ’varpunen’ (< vi) | ka varpuine | va värpo id.
(? < vi) | vi varblane, murt. mm. värb, värblane, värvuke ’id.; jk pikkulintu’
< mven *vorb-, vrt. mven vorobii, ksl vrabii,
nven vorobéj ’varpunen’.

jella, varjella’, mr varSa, nr vårda mm. ’huolehtia,
olla vastuussa jstak, hoitaa’.

Moller 1756 Beskr 165 (sm ~ vi), Fischer & Schlözer 1770
Quaestiones 28 (sm ~ ven), Porthan 1801 OS 4 322 (sm < ven),
Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Mikkola 1894 SUST 8 104
(+ ka), Mägiste 1925 Rosona 72 (ink < vi), Kalima 1952 SlS
181, Vasmer 1953 REW 1 228, Mäger 1967 ELinnunim 178–
79, Plöger 1973 RL 220–21, SKES 1975 1658 (va ? < vi).

varsa (Agr; yl.) ’hevosen poikanen, nuori hevonen /
Fohlen’, johd. varsoa ’poikia (tamma)’, yhd. varsankello ’Campanula trachelium’ ~ ink ka varsa ’varsa’
| ly varz((e) id. | ve varz ’varsa; (tav. nuori) ori’ | va
varsa ’varsa’ | vi varss (g. varsa) | li v®arza id.
< arj (k-ir), vrt. m-int v\Ør·san- ’mies, uros (sonni,
ori ym.); miehekäs, voimakas, siitoskykyinen’, joka
palautuu samaan ieur juureen kuin esim. ir kieliin
kuuluvat av varqVsna- ’urospuolinen’ ja oss vurs ’ori
yms.’ sekä lat verres ’karju’, kr árst5en ’miespuolinen’ ja liett ve˜rVsis ’sonni, härkä, (sonni)vasikka’. —
LpN var |sa (Lu In) ’varsa’ < sm; ven murt. várVza
’heikko, ruma t. vielä hyvin nuori varsa’ < ka.

varras ’et. jnk ripustamiseen t. lävistämiseen käytettävä puikko, keppi t. riuku: kala- t. paistivarras,
leipäorsi (Schr 1637; laajalti murt.); sukkapuikko
(LounSm Häme Kymenl EPohjanm) / Stange, auf
der z. B. Fleisch od. Brot aufgespießt bzw.
aufgereiht wird, Bratspieß; Stricknadel’ ~ ink
varras ’kalavarras; sukkapuikko’ | ka varras
’kalavarras; (lehdeksien, heinien) kuivatusseiväs;
leipäorsi’ (< sm) | ly vardaz ’lyhteiden
kuivaustelineenä käytetty oksikas puu’ | va varraz
’(heinäsuovan) tukiseiväs; paistinvarras’ | vi varras
(g. varda) ’varras; (sukka)puikko’ (lpIn väärdis
’(kalan kuivaus)varras’ < sm).
Sanan on ajateltu olevan johdos s:sta varsi (ks.
tätä). Toisaalta myös baltt lähtökohtaa on esitetty,
vrt. latv v®ards ’seiväs, tanko, riuku’, liett ap/yvardîe
’humalasalko’, vìrdis ’poikkipalkki, ladon orsi;
kuivausorsi, savustusvarras’.
Ganander 1787 NFL 3 271 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
159 (+ va), Ahlqvist 1871 KO 123 (varras ♦ varsi), Ojansuu
1921 Lisiä 63 (sm ehkä > latv warhde ’alushirsi; kuivausorsi’),
Nieminen 1963 ZSlPh 31 236–41 (sm < baltt, vrt. latv v®ards
’seiväs, riuku’), SKES 1975 1658 (+ ka (< sm) ly; ♦ varsi; lpIn
< sm), Koivulehto 1979 JuhlakFromm 139–42 (< baltt ennemmin kuin germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 158 (< germ).

varrota (1785; et. Satak Häme ja ymp.) ’odottaa /
warten’, rinn. vartoa (Jusl 1745 ’tarkkailla’; LounSm, paik. Häme Pohjanm), varttua (KaakkHäme
Kymenl, eri tahoilla itämurt.) id. (vi murt. vartuda
’odottaa’ < sm)
= lp vuor |det ’odottaa’
< kgerm *war∞d5o-, vrt. mys warten ’vaania; odottaa’, kas warden ’odottaa; huolehtia; varoa’, mas
ward5on ’huolehtia, suojella, varoa’, mn var“a ’suo-

Ihre 1769 Gloss 2 1083 (sm ~ ruots germ), Diefenbach 1851
VWGoth 1 436 (sm < mn ruots), Lönnrot 1854 Enare 262 (sm
~ lpN R In), Thomsen 1869 GSI 159 (sm lp < mn mas mys),
Wiklund 1894 LpChr 124 (lp < sm < mn), Wiklund 1896
SUST 10 144–45 (lp < mn > sm), Vries 1961 AnEW 645,
SKES 1975 1658 (vi murt. < sm; < kgerm), Koivulehto Vir
1976 247 (sm ~ lp; < (v)kgerm), M. Korhonen 1981 Johd 35
(sm lp < germ).

Ganander 1787 NFL 3 271 (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852
103 (< ieur), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (sm ~ ve), O. Donner
1875 Boningsplatser 129 (+ li), Vasmer 1913–18 SUSA 30:15
1–3 (+ ka; < oss), Kalima 1915 OLR 84 (+ va; ven < ka), Toivonen Vir 1927 51, Setälä 1928 UJ 8 306–07 (< m-int), Lagercrantz 1939 LpWsch 987 (lp < sm), FUV 1955 139, *Joki 1973
SUST 151 337 (< ir t. arj), SKES 1975 1658–59 (+ ly), Rédei
1986 SbÖAW 468 62 (< arj), Katz 1987 UAJ Neue Folge 7
288 (< kgerm *farza- alk. ’nuori eläin’), Koivulehto 1999
Poluilla 226–27 (+ mdE vaVso, M vaVsa ’varsa’; < ir *warsa).

varsi (Agr; yl.) ’kasvin rankaosa; työkalun pitkänomainen kädensija; jalkineen, sukan säärtä verhoava
osa; (tien, joen tms.) vieri / Stengel, Stiel, Schaft;
Griff; (Weg)rand, (Fluß)ufer u. ä.’, murt. myös ’vartalo’, ottaa varteen ’ottaa huomioon, opiksi’, johd.
varsinainen ’vakituinen (paik. murt.); oikea, todellinen’, vartonainen (PKarj ja ymp.) ’vakituinen; varsinainen, varta vasten oleva’, varteva ’(varreltaan) pitkä, kookas’, varttua ’kasvaa’, varttaa (KaakkSm
Verml, paik. Pohjanm ja ymp.) ’kiinnittää varteen’,
vartalo (JuslP), yhd. varsitie (Kain Peräp ja ymp.)
’(hakkuualueen läpi kulkeva) päätie, tukkitie’, varsioja (LounSm, paik. Kymenl EKarj) ’valtaoja’, käsivarsi, nenän-, riimunvarsi, ohut-, pitkä-, nelivartinen
(ks. erikseen varsin (mon. instr.) ’melkoisen, aika’)
~ ink vars ’varsi’ | ka varsi ’id.; vartalo’, (ottoa) varteh ’(ottaa) varteen’, varteva ’varteva’, vartalo
’vartalo’, käsivarsi ’käsivarsi’ | ly varVz ’varsi’ | ve
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var/z id., kä/zivar/s ’käsivarsi’ | va varsi ’varsi’ | vi
vars (g. varre) id., varrus ’riimunvarsi’, varrukas
’hiha’, käsivars ’käsivarsi’ | li va\rVz ’varsi’, keC iVz-,
käCdva\rVz ’käsivarsi’, rangq-, r®angazva\rVz ’riimunvarsi’
= tVser wurdäq, I myös wurdo ’varsi’, L kit-wurdäq, I
kit-wurdäq ’kyynärvarsi’ (kit ’käsi’). — LpN far |dâ
(Lu In Ko Kld) ’ulkonäkö, vaatteiden sopiminen;
ryhdikäs, hyvin istuva (vaate; Lu); ryhti, asento (Ko
Kld)’ < sm ja ka; lpN vær |de (In Ko) ’varsi’ on edellistä myöh. laina < sm.
On esitetty, että sana olisi lainattu baltt taholta
(vrt. liett vìrdis ’riuku, poikkipuu’, ap/yvardîe ’humalariuku’, latv v®arde, v®ards ’katon alushirsi, orsi’).
Vrt. varras, varsta.
Lönnrot 1854 Enare 263 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 159
(+ va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), O. Donner 1879
Verwandtschaft 36 (+ li), Thomsen 1890 BFB 237–38 (+ ka
tVser; tähän myös varras ja varsta; ? < baltt, vrt. liett várpstis,
varpstîe ’värttinä’, latv varpsta, v®arpsta, v®arpste id.), B5uga
1908 AistSt 139 (< baltt, vrt. liett vìrdis, latv v®arde, v®ards),
Grünthal 1914 EKirj 9:1 55 (varttua ♦ varsi), Collinder 1932
Urgerm 1 207 (vartalo ♦ varsi), Kalima 1936 BL 177–78 (ei
baltt), Lagercrantz 1939 LpWsch 976 (lp < sm), Mägiste 1959
UAJ 31 169 (ei baltt), SKES 1975 1659–60 (+ ly), Koivulehto
1979 JuhlakFromm 139–41 (< baltt), Hofstra 1985 OsFiGerm
401 (< germ), Hahmo 1986 SFU 22 168 (< baltt t. germ),
Koski 1987 Fennistica 8 53–58 (varsi ja vartalo sanan
merk:stä), UEW 1988 814 (ims ~ tVser; baltt ei main.).

varsin (1720; et. savmurt. Pohjanm) ’melkoisen, aika, aivan; tahallaan / sehr, recht, ganz; absichtlich’,
murt. (Peräp Länsip) myös ’heti’, varsinkin, -kaan
’etenkin, -kään’ ~ ka varsi ’ainoastaan; tietenkin;
yhä’, (sm ? >) varsin ’aivan, kokonaan; tietenkin;
leikillään’ | vi varsti, (Wied myös) varsi ’kohta,
pian’.
Adv:ksi kivettynyt mon. instr. sanasta varsi (ks.
tätä).
Ahrens 1853 GrEhstn 112 (sm ~ vi; ♦ varsi), T. I. Itkonen 1943
KV 22 54 (lpT < sm), Collinder 1949 LpJukk 225 (lpN (murt.)
< sm), SKES 1975 1660–61 (+ ka (osaksi ? < sm)).

varsinainen ks. varsi.
varsta (Schr 1637; LUus hämmurt. KSm ja ymp.,
Verml), vartta (Jusl 1745; Satak Pohjanm
kaakkmurt. Kain Peräp Länsip, osin VarsSm Savo)
’yksi- t. kaksiosainen puinen puintiväline / ein- oder
zweiteiliger Dreschflegel’, var(s)tata, varstoa
’puida varstalla; (paik. kaakkmurt. vartata myös)
hakata pestäviä vaatteita kartulla’ ~ kaP vartta
’tuura’, vartata ’kulkea veneellä jäätä särkien’ (<

sm) | vi vart (g. varda) ’varsta’, vardata (murt.)
’puida varstalla’ (nr murt. Sm varsta ’varsta’ < sm).
Sanan alkuperä on epäselvä. Esitetyt perm vastineet ovat aivan epävarmoja. On esitetty yhteyttä sanaan varsi (joko johd:na t. muoto varsta olisi kontam. sanoista vartta + varsi), ja toisaalta sanaa on
pidetty baltt lainana.
Juslenius 1745 SSC 418 (varsta, vartta ♦ varras), Ganander
1787 NFL 3 273 (sm ~ vi), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 108 (sm ~
vi; ♦ varsi), Thomsen 1890 BFB 237 (? < baltt), Setälä 1894
ASlPh 16 280 (+ syrj vartn{i ’iskeä, lyödä’), Kalima 1929 FUF
20 133 (sm ~ syrj), 135 (varsta ei ~ varsi), Wessman 1930–32
SO 2 515 (nr murt. Sm < sm), Uotila 1938 SyrjChr 172 (+
votj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 159 (?? ~ syrj), Vilppula
1955 KA 10 136 (mahd. kontam.), SKES 1975 1661 (+ ka; ??
~ votj syrj), EEW 1982–83 3743 (♦ varsi).

vartalo ks. varsi.
varten (Agr; LounSm EPohjanm Karj Savo Verml
Ink, paik. muuallakin) ’tähden, takia, vuoksi, jnk hyväksi / wegen, für’ ~ ink vartta ’vuoksi, tähden; varten’ | ka varte(n) id. (< sm) | va vart, vart5e ’varten’.
Todennäk. sanan varsi (ks. tätä) mon. g., joka on
kivettynyt postp:ksi (vrt. varsin); on myös arveltu,
että sana liittyisi sanaan vara (ks. tätä) esim.
kontaminaationa: varalle, varalta tjs. + vasten (ks.
vasta2) t. v:n varata II inf. instr:iin varaten; vihdoin
sana voisi olla myös lyhentymä ilmauksesta varta
vasten. — LpN var |të, v®artë ’varten’ < sm.
Thomsen 1890 BFB 237 (< varaten), Stoebke 1968 Verhältniswörter 99 (sm ~ va; ♦ varsi), SKES 1975 1661 (ka lp < sm; joko ♦ varsi t. kontam.), Häkkinen 1987 ES 367–68.

vartio (Agr; et. yleisk.) ’vahdissa oleva(t) henkilö(t);
vahti / Wache’, vartia, vartija (molemmat Agr; j:llinen muoto vakiintunut oikeinkirjoituksen normiksi
vasta 1920-luvulla)
’vahti,
valvoja’,
johd.
vartioida, yhd. kunniavartio, päävartio, vartioalus,
-asema, -koira, -vuoro ~ ka vartivo ’vartio; vahti’, vartie ’vartija’, varteija, vartoija (prs. varteitVsen, vartoitVsen) ’vartioida, varjella; vaania riistaa’ |
ly vard'oida (prs. vard'oitVsen) ’vartioida, varjella,
suojella, pitää huolta’ | ve var7g‰ıta, vard'oita ’vartioida; pitää silmällä, väijyä’ | va varrita (prs.
vartian) ’vahtia, katsoa, pitää silmällä’ | vi vardja
’työvouti; häämenojen ohjaaja’
< germ, vrt. goot wardja ’vartija’, johd. germ
vart:sta *war∞du- (ieur *wuor-tu-), josta on johdettu
mm. nr vård (mr varSer) ’hoito, huolto; vartija’, mn
vPor“r, nn vord ’vartija’, kas warde ’vartija; vartiotorni’, mys warta, ns Warte ’vartiopaikka, -torni’; sk
kielissä myös ’haltia’, joka merk. tavataan paik.
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sm:ssakin; samasta sanueesta on lainattu myös varrota (ks. tätä). — LpN var |do (E Lu) ’paikka, josta
voi katsoa kauas’, vardos (U Pi Lu) ’hyvänäköalainen’ < sk.
Hallenius 1732 BorFenn 43 (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL
3 272a (ruots vårda, bevara ~ sm), Diefenbach 1851 VWGoth
1 210 (vi ? < germ), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (sm ~ ve),
Thomsen 1869 GSI 159 (sm ~ ve vi; < goot; sm varrota erillinen laina samasta germ sanueesta), Setälä 1890–91 ÄH 134 (+
ka), Setälä 1912–13 FUF 13 468, Karsten 1944 FmS 10 590,
Haavio 1963 FFC 189 98 (myt.), *Vilkuna 1964 Kihlak 116–
18, SKES 1975 1661–62 (s. v. vartia; + ly va; lp < sk).

vartoa ks. varrota.
vartti (Lönnr 1880; yl.) ’neljännes(tunti) /
Viertel (-stunde)’ ~ ink vartƒtƒi id. (< sm)
< nr kvart id. (< ransk) < lat quartus
’neljäs’, quarta pars ’neljäsosa’; samasta lähteestä
myös kvartti (kirj.) ’diatonisen asteikon 4. sävel; 1.
ja 4. sävelen väliä vastaava intervalli; eräs
miekkailuasento’.
TS 5 1913 206 (sm < lat), Hellquist 1939 SEO 533 (ruots sanasta), Vuorela 1964 KtS 226 (sm < nr), SKES 1975 1662.

varttua ks. varsi.
varuillaan ks. vara1.
varustaa (Agr; laajalti murt.) ’varata, hankkia jtak
tarkoitusta t. tarvetta varten; valmistautua, varustautua; valmistella / besorgen, anschaffen; sich vorbereiten bzw. ausrüsten; vorbereiten’, varuste, varustus, varustautua, varukset (paik. itämurt.) ’varat; varusteet, tarpeet’, yhd. varuskunta, varusmies ~ ink
varust®a ’varata valmiiksi’ | ka varustoa ’panna
kuntoon, hankkia jnk varalle’, varus ’tarvikkeet,
varat, varasto; omaisuus, turva’, varuksissa
’valmiina’ | ly varustada ’varustaa’ | vi varustada
’varustaa’, varustus ’varustaminen; varusteet’, varustuda ’varustautua’ (sm > lpIn varusti∞d
’varustaa’).
Johd. sanasta vara1, ks. tätä.
SKES 1975 1650–51 (s. v. vara1; sm ~ ka ly vi), Häkkinen
1987 ES 368, LpIn 3 1989 368 (sm > lpIn). Lisää kirjallisuutta
s. v. vara1.

varvari, varvali ks. sorvi.
varvas (Agr; yl.) ’Zeh’, mon. varpaat paik. murt.
myös ’tuulimyllyn alle navan ympärille tehty hirsisalvos’, varpaillaan, -lleen (melko yl. muualla

paitsi LounSm) ’varpaiden varassa, varaan;
varuillaan, -lleen’, varpusillaan, -lleen (LounSm) id.,
varvastaa ’nousta varpailleen; kulkea varpaillaan’,
varvastella id. ~ ink ka varvas ’varvas’ | ly barbaz |
veK barbas, E varbaz | va varvaz | vi varvas (g.
varba) | li v®arbaz id.
Johd. sanasta varpa (ks. tätä). Erillisinä johdoksina kuuluvat tähän sm varp(aj)aiset, varpahaiset
’lapsen syntymän johdosta järjestettävät kutsut’ ja
ilm. myös vi varrud ’ristiäiset’.
Ganander 1787 NFL 3 273 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
111 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 38 (+ li), Kalima 1936 BL 179
(varvas ♦ varpa), *Talve 1959 JuhlakHakulinen 560–77 (varpajaiset), SKES 1975 1663 (+ ka ly va; sm varpajaiset tähän).

varvi1 (As 1748; paik. etup. rannikkomurt.) ’veneveistämö, telakka / (Boots)werft’
< nr varv (= nn verv) < kas warf, werf id., alk.
’tulvasuojaksi luotu maavalli, sen avulla suojattu
ranta’ (= holl werf id. (> ns Werft ’telakka’ > nt verft
id.), ags hwerf ’pato’); vi murt. värv ’telakka’ < saks
t. nr.
Wichmann 1893 Suomi 3:6:2 19 (sm < ruots), Hellquist 1939
SEO 1319 (ruots sanasta), SKES 1975 1664 (vi < as t. ruots).

varvi2 (Alm 1798; yl.) ’kerros, rivi, kierros /
Schicht, Lage, Reihe, Umdrehung’, murt. myös ’hirsikerta; silmukkarivi; (Lönnr 1880) pyöränjälki;
piiri, seura’ (ka varvi ’hirsikerros salvoksessa’ < sm)
< nr varv ’kierros, kerta, kerros’, mr hvarf id. (<
germ *hwerfan mm. ’pyöriä, kiertää’).
Hellquist 1939 SEO 1319 (ruots < germ), Vuorela 1964 KtS
226 (sm < ruots), SKES 1975 1664.

vasa1 ’hirven vasikka (Jusl 1745; melko laajalti
murt.); poron vasikka (PSm); lehmän vasikka (paik.
murt.) / (Elch-, Rentier)kalb’, vasoa (PSm) ’poikia
(poro, hirvi, peura)’, vasikka (Agr; yl.), vaska (Uus
KaakkHäme Kymenl kaakkmurt. Verml) ’lehmän t.
hirven vasikka’, vasikoida ’poikia (et. lehmä)’ ~ ink
vasikka ’vasikka’ | ka vasa ’vasikka’; vasikka (< sm)
| ly ve vaza ’vasikka’ | va vazikka | vi vasikas | li
vaC iVski id.
= lpIn vyesi (Ko Kld T) ’vasa, poron vasikka’ (In
vaassik ’vasikka’ < sm) | md vaz ’vasikka’
< (k-)ir *vasa- ’vasikka’ (vrt. esim. oss wæs id.),
joka samoin kuin m-int vatsá- ’id.; poikanen’ on
johd. ieur sanasta *wuet-es- ’vuosi’. — Uudempi laina
samalta taholta on vogI w5(esqj, L w5(esqg, P w®asig ’hirven vasikka’.
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Fischer 1747 VocSib 122 (sm ~ md), Ganander 1787 NFL 3
274 (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 60 (sm ~ vi md; nämä
~ m-int), Lindström Suomi 1852 103 (< m-int), Lönnrot 1854
Enare 262 (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 111 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 75 (+ li),
MUSz 1873–81 875, O. Donner 1875 Boningsplatser 130
(ims-md ~ vog), Tomaschek 1889 SbAW 117 13 (< arj), Vasmer 1913–18 SUSA 30:15 1 (< ir), Jacobsohn 1922 AuU 225–
26 (< k-ir), Toivonen 1935 UJ 15 591 (vog erill. laina), Kettunen Vir 1940 290 (+ ka ly), FUV 1955 139, *Joki 1973 SUST
151 338–39, SKES 1975 1664–65, FUV2 1977 149–50,
MSzFE 1978 661, Rédei 1986 SbÖAW 468 63, UEW 1988
814–15, LpIn 3 1989 358 (lpIn vaassik < sm), Koivulehto
STEP 1992–93 186.

vasa2 (LönnrLis 1886; et. hämmurt., laajalti myös
itämurt.) ’lattian t. välipohjan kannatinpalkki / Tragbalken von Fußboden od. Decke’ (kaP vasa id. <
sm)
< nr vase, murt. Sm vasa ’sillan t. lattian kannatinpalkki’.
Sirelius 1911–12 FUF 11 61 (sm < ruots), SKES 1975 1665
(ka < sm).

vasalli (As 1741) ’läänityksen haltija, läänitysmies /
Vasall’
< nr saks vasall < mransk vassall < klat vas(s)allus id., johd. sanasta vassus ’palvelija’, joka on keltt
alkuperää (vrt. esim. kymri gwas ’poika, palvelija’);
saks myös > vi vasall ’vasalli’.
TS 10 1919 706 (< klat), Hellquist 1939 SEO 1320 (ruots saks
< mransk < klat), Airila 1940 Johdatusta 1 99, SKES 1975
1665 (sm < nr < ransk < klat; vi < saks).

vasama
(Finno
1583;
murt.
harv.)
’(tylppäpäinen) nuoli / Pfeil (mit stumpfer Spitze)’,
paik. murt. myös ’ukkosen nuoli, salama’ ~ ka
vasama ’(tylppäpäinen) nuoli’.
Johd. ksm vart:sta *va/sa-, josta ovat johd:ia
myös seuraavat lp sanat: lpLu vuohtj5et (E U Pi Kld
T) ’ampua’, N vuVc |Vcut ’saada suonenveto (N) t.
noidannuoli (In); tulla ammutuksi (E U Lu)’.
MUSz 1873–81 707–08 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST 10
132, SKES 1975 1665 (+ ka).

vasara (Agr; yl.) ’Hammer’, vasaroida, vasartaa
(paik. savmurt. ja ymp.) ’takoa vasaralla’ ~ ink vass®ara ’vasara’ | ka vasara | ly vazarain((e) | veP (kansanr.) vazar(ai7ne | va (Kukk) vasara | vi vasar (g. -a) |
li vaz®ar id. (latv vesars, veser(i)s ’sepän vasara’ < vi
t. li)
= lp væVcVcer, v∞æzV er ’vasara’ | mdE u/ze\r, vi/zi\r, M
u/zq\r ’kirves’

< arj, vrt. av vazra- ’nuija’, saka va/sära ’ukkosen
vaaja; timantti’, kpers warz, wazr, npers gurz ’nuija’
(= m-int vájra.h ’ukkosen vaaja; (myöh. myös) timantti’).
Ganander 1787 NFL 3 273a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
159 (+ va), Thomsen 1869 GSI 30 (+ lp), Ahlqvist 1871 KO 56
(+ li), Anderson 1879 Studien 126 (+ md; latv < vi t. li), Tomaschek 1880 SbAW 96 799 (< ir), Thomsen 1890 BFB 189,
286, Paasonen 1896 KielLis 40, Jacobsohn 1922 AuU 160 (<
muin.-ir), Saareste 1924 LVEM 206 (+ ka), Toivonen 1952
SUSA 56 24, FUV 1955 139, *Joki 1973 SUST 151 339,
SKES 1975 1665 (+ ly ve), Mayrhofer 1976 EWAi 3 127,
FUV2 1977 150, Rédei 1986 SbÖAW 468 63, UEW 1988
815–16, Mayrhofer 1992–96 EWAia 2 492.

vaseliini (uud.; kirj.) ’maaöljyn tislausjäännöksestä
saatava voidemainen hiilivetyseos / Vaseline’, vi vaseliin id.
samoin kuin nr vaselin, ns Vaseline, ransk vaseline id. jne. < engl vaseline (aineksista ns Wasser ’vesi’ ja kr élaion ’öljy’ vuonna 1872 tehty oppitekoinen sana).
SKES 1975 1665, OxfEt 1985 970.

vasen (g. vasemman, murt. myös vaseman, vasemen;
Agr; yl.) ’linke(r/s)’, murt. myös vasempi, vasi(n)
(paik. EPohjanm) id., johd. vasuri, vasem(m)us ’vasen käsi; vasenkätinen (ihminen)’, vasemmisto
(LönnrLis 1886) ’sosialismia t. kommunismia kannattavat poliittiset ryhmittymät’ ~ ka vasen ’vasen’,
vasemittVsa, vasamittVsa ’vasenkätinen (ihminen)’ | vi
vasak (g. vasaku), murt. myös vasem (g. -a), (Wied
murt.) vasam (g. -a) ’vasen’
= samJr w®ad‰ı/sei | Jn bariCo, badiCo | T badiCe | slk
kuedagi, kuedägi, kuetege ’vasen’.
Ganander 1787 NFL 3 274 (sm ~ vi), Boller 1857 SbAW 23
429 (sm ~ sam), Budenz 1886–87 NyK 20 449 (+ ka), Paasonen 1917 Beiträge 97 290 (sm ~ sam), Saareste 1924 LVEM
251, *Hajdú 1951–52 ALH 1 192–93 (sm ~ sam), FUV 1955
66 (? sam), SKES 1975 1665–66 (sam ei main.), Sammallahti
1979 FUF 43 38 (sm ~ sam), Janhunen 1981 SUSA 77:9 3 (samoin), EEW 1982–83 3747–48, UEW 1988 559 (? sam), Sammallahti 1988 UrLang 541 (sm ~ sam).

vasikka ks. vasa1.
vasiten (Salamnius 1690; yl. et. Kaakk- ja PSm Pohjanm) ’varta vasten; tahallaan; huolellisesti, taiten;
(PSm myös) muuten vain, leikillä, pilan päiten /
eigens; mit Absicht; sorgfältig, geschickt; nur so,
zum Spaß bzw. Scherz’, vaseti(n) ’varta vasten
(PäijHäme, osin PHäme ESavo EKarj); tahallaan
(paik. KaakkSm); tarkoin, taiten, hyvin (osin
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EKarj)’, vaseten (Kymenl) ’varta vasten’, vasituinen
(melko laajalti murt.) ’vartavastinen; vakituinen’,
vasittu (PSm) id., vasittaa (paik. EKarj InkVi)
’muistuttaa, varoittaa; kieltää’ ~ ink vasitt®a ’teroittaa
mieleen, muistuttaa jatkuvasti ja painokkaasti’ | ka
vaseti ’tahallaan; pilan päiten’, vasituine, vasetuine
’vartavastinen; vakituinen’, vasitakseh ’olla varovainen, varoa, karttaa’.
Lienevät johd:ia todentamattomasta sanasta
*vasa, josta on johd. myös vasia (paik. Häme,
Tervo) ’hoitaa (lasta, sairasta); pitää silmällä (esim.
lampaita)’; merk:n suhteen vrt. varsin, varsinainen
(s. v. varsi), varten.
Hakulinen 1941 SKRK 1 193, 203.

vaskata (eri tahoilla murt.) ’puhdistaa, oikoa ja tasoittaa parkittua nahkaa mekaanisesti / Leder
nach dem Gerben mechanisch säubern, richten
und glätten’, merk. myös ’huuhtoa kultaa (Inari)’
(lpIn vaska∞d ’huuhtoa kultaa’ < sm)
< nr vaska ’huuhtoa; puhdistaa nahkaa’; kyse on
erillisistä lainoista eri ammattikuntien käyttöön (ks.
vaskooli).
SKES 1975 1666 (sm < nr), LpIn 3 1989 369 (lpIn < sm).

vaski (Agr; melko yl.) ’kupari; pronssi, messinki /
Kupfer; Bronze, Messing’, johd. vaskitsa ’eräs raajaton lisko, Anguis’, yhd. vaskikäärme ’vaskitsa;
(Raam kiel.) vaskesta tehty käärmeen kuva’,
vaskipuhallin, -raha ~ ink vaski ’vaski’ | ka vaski id.,
vaskittVsa ’vaskitsa’ | ly vaVsk ’vaski; messinki;
kupariraha, -hela’, vaVskitVs ’vaskitsa’ | ve va/sDk
’vaski’, va/sDkits ’vaskitsa’, vaskimado id. | va vahtVsi,
(Kukk) vaski ’vaski’, vaskimato ’vaskitsa’ | vi vask
(g. vase) ’kupari’, vaskuss ’vaskitsa’ (uss ’käärme’) |
li vaVsk ’kupari’
= lpN væi |ke (U Lu), veVski (In Ko Kld T) ’vaski’ |
mdE u/ske, M u/skä ’metallilanka; (messinki)ketju’ |
tVserL waVz, I woVz ’malmi’ (vain yhd:oissa, esim. L
kqrt7ni-w. ’rautamalmi’) | votj -ve/s: azve/s ’hopea’ |
syrj -{i/s: ez{i/s id. | vogE -küVs: ätküVs, I wqs: üJotwqs, L
-wqVs: atwqVs, P -wqs: atwqs ’lyijy’ (P wox ’kupari,
rauta’ < ostj) | ostjI w3ag, E w3ax, P 3ox ’metalli, rauta;
raha’ | unk vas ’rauta’ || samJr (m) |we/se, (t) je/se ’rauta; raha’ | Jn bese ’rauta’ | T bása ’id.; metalli’ | slk
k(ez{i, kw(ez ’rauta, kaavinrauta’ | Km baza, waza ’rauta’ | Kb baz#e | M baze | Taigi beiVse id.
Ieur kielissä on ural sanoja muistuttavia sanoja,
vrt. tokaari wäs, yasa ’kulta’, arm oski id. sekä näihin mahd. yhdistettävissä olevat lat aurum, liett áuksas ’kulta’. On esitetty, että sanat olisivat ieur kielis-

sä lainoja < ural, mutta päinvastaistakin lainautumista on esitetty. Kyse on ilm. ns. kulkusanasta, joka on
kulkeutunut eri kieliin erikseen, mistä äänt. erotkin
saanevat selityksensä.
Tröster 1666 Dacia 182 (sm ~ unk), Ihre 1769 Gloss 2 1051
(goot < sm), Ganander 1787 NFL 3 274 (sm ~ vi), Gyarmathi
1799 Aff 215 (+ ostj woach, sam jese), Sjögren 1828 GS 1 403
(+ syrj), 1832 GS 1 565 (+ va), 1839 GS 1 634 (+ ka lp ja
»tVsuudi» vask), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Pictet 1859
Origines 157 (sm ~ arm), Budenz 1867 NyK 6 468 (+ li),
MUSz 1873–81 567, CzF 6 1874 849 (ural ~ ieur), Anderson
1893 Wandl 107 (? + votj vog), Munkácsi 1895 EthnM 4 45,
87 (ugr < indoarj), Munkácsi 1895 NyK 25 382 (sm < arm),
Paasonen 1896 KielLis 40 (+ md), Munkácsi 1897 NyK 27
164–65 (sm ~ votj syrj vog; oss < ural), Wichmann Vir 1897
23–25 (ir < ural), Gleye 1901 KSz 2 158 (arm < sgr), Wichmann 1908 MNy 4 296–97 (+ tVser), Setälä 1912–14 FUFA 12
75, Paasonen 1917 Beiträge 244–45, Äimä 1919 SUST 45 132
(vog vox < ostj), K. Donner 1920 SUST 49 132, Jacobsohn
1922 AuU 99, 116, 121, 254, Toivonen 1952 SUSA 56 12, 16,
FUV 1955 66, *Aalto 1959 UAJ 31 33–40, *Joki 1962 SUST
125 154–58, MSzFE 1967 94, 169–70, 676, *Joki 1973 SUST
151 339–40 (ural ? < ieur t. ieur < ural), *v. Hertzen 1973
SUSA 72 91–92 (ei lainattu ural kantakieleen, vaan eriytyneisiin kieliin kulkusanana), SKES 1975 1666 (+ ly; ural-ieur kulkusana), TESz 3 1976 1095, Sammallahti 1979 FUF 43 38, Janhunen 1981 SUSA 77:9 6, Janhunen 1983 SUST 185 120–21
(ksam ? < kantatokaari), UEW 1988 560–61, 843, Sammallahti
1988 UrLang 541, Napolskih 1989 SFU 25 81–82 (erikseen
ural tytärkieliin < tokaari), EWUng 1995 1609.

vaskitsa ks. vaski.
vaskooli (Inari) ’kullanhuuhdonta-astiana käytettävä
laakea peltimalja t. puinen kaukalo / zum Goldwaschen
verwendete
flache
Blechod.
Holzschüssel’ (lpIn vaskouli id. < sm)
< nr vaskskål id. (vaska ’huuhtoa kultaa’, skål
’vati’); ks. kooli, vaskata.
SKES 1975 1666 (sm < nr), LpIn 3 1989 369 (lpIn < sm).

vasta1 (JuslP, Gan 1783; itämurt., osin KPPohjanm
Peräp) ’vihta, lehtiluuta / Bund grüner (Birken)zweige für das Saunabad od. als Besen’, johd. vastas (et.
Karj Savo Kain Ink) ’vihdas’ ~ ink ka vasta ’vihta,
lehtiluuta’ | ly vast((e) id. | ve vast ’vihta’, vastoida
’vihtoa’
< mven hvost3u ’häntä’, aik. merk. mahd. ’vihta’,
vrt. ven hvostátƒ ’vihtoa’, tVsek chvost ’häntä;
lehtiluuta, vihta’. — LpIn vasta (Ko) ’vihta’ < sm,
osin (Ko) mahd. < ka.
JuslP 419a (sm ? < ruots kvast ’lehtiluuta; vihta’), Becker 1824
FGr 3, 4 (< ruots), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (sm ~ ve), Lindström 1859 KeltGerm 69 (< germ), Ahlqvist 1889 Ångbadet
916 (+ ka), T. I. Itkonen 1943 KV 22 51 (lpKo < ka), *Niemi-
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nen 1953 LPosn 4 220– (+ ly; sm < mven), Plöger 1973 RL
221, SKES 1975 1667 (joko < germ t. < mven; lpIn < sm).

vasta2 (Agr; yl.) ’erst’, sijam. ja johd. vastaan, vastassa, vasten, vastoin, vastakkain, yhd:ojen alkuosana ’vastakkaiseen suuntaan liikkuva t. vaikuttava;
vastassa oleva; tuleva; äsken tapahtunut’: vastahanka, -mäki, -ranta; vastasyntynyt, muita johd:ia
vastainen ’vastaan suuntautuva; vastapäinen;
edeltävä; tuleva’ (myös yhd:n jälkiosana: sodan-,
lain-, päinvastainen); ks. erikseen vastata, vastus ~
ink vast ’vasta; vasten’, vastas, vast®a ’vastassa,
-aan’, vasse(n), vassoin ’vasten’, vastain ’vastainen’,
vastaranta ’vastaranta’ | ka vasta ’vasta’, vassassa
’vastapäätä; vastassa’, vastah ’vastaan’, vas(sen)
’vasten, vastaan’, vastaine ’vastainen; vastatuuli’,
vastamäki ’ylämäki’ | ly vaste ’vastaan, vasten, vieressä, viereen; vasta; äsken, juuri; myötä, mukainen’,
vast®a ’vastaan’, vastmägi ’vastamäki, -maa’ | ve vastha ’vastaan’, vast((e) ’vasten, päin’, vast®a7ne ’vastainen’ | va vassa ’vasta’, vass(en(e ’uusi’, (Kukk)
vass(a) ’vasten’, vass®a ’id.; vastaan’ | vi vast ’vasta’,
vastas ’vastapäätä; vastaan’, vastu ’vasten, vastoin; vastaan, kohtaan’, vastane ’vastainen, vastakkainen’ | li vast(q) ’vastassa, vastapäätä, vasten, vastaan; noin, lähes, likimain’, vast5ukst ’vastakkain’,
vasti ’vastainen’
= lp vuos |te- ’vasta-’, N vuos |ta (E U Pi Lu In)
’vastaan’ | mdE vastoms, M vastäqms ’kohdata,
tavata; tulla vastaan’, vasta ’kohta, paikka, (makuu)sija’ | tVser waVstareVs ’vastaan; vastakkain’.
Sanojen alkulähteenä näyttää olleen nomini,
jonka merk. oli ’vastassa oleva paikka’ ja josta on
kehittynyt sanan käyttö lokaalisena ja myöh.
temporaalisena part:na. Md ja tVser sanojen
kuuluminen ims sanojen yhteyteen ei ole täysin
kiistatonta.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Lindahl & Öhrling
1780 LL 562 (+ lp), Castrén 1845 EGTsch 74 (+ tVser), Lindström Suomi 1852 104 (+ md), Ahlqvist 1856 WotGr 159 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6
472 (+ li), MUSz 1873–81 467 (sm ~ lp), 585 (muita rinnastuksia), Paasonen 1909 MdChr 151 (sm ~ md), Wichmann 1923–
24 FUFA 16 44 (sm ~ tVser), Saareste 1924 LVEM 258, Turunen 1949 KalSk 325 (+ ka ly), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 159
(? md tVser), Hakulinen 1966 Sananj 8 10 (merk:n kehityksestä),
SKES 1975 1667–69, EEW 1982–83 3753–59, 3760,
Häkkinen 1987 ES 369–71, UEW 1988 814, LpIn 3 1989 369
(lpIn < sm), T. Itkonen 1997 FUF 54 257–58 (md tVser sanat
kuuluvat tähän).

vastahakoinen ks. hako.

vastata (Agr; yl.) ’antaa vastaus; olla jnk mukainen;
saada kosketus, yltää jhk / antworten; entsprechen;
auf etw. treffen, etw. erreichen’, merk. myös ’asettaa
vastaan, vastustaa, olla vastassa (vanh. kiel.); olla
vastuussa jstak; alustaa taikinaa (laajalti murt.)’, vaste, vastaus, vastuu ~ ink vassata ’ottaa vastaan;
niittää toiselta puolelta lakeista vastaan; vastata
(puheeseen,
teosta)’,
vassus
’vastaus;
vastatoimenpide’ | ka vassata ’vastata (puheeseen,
teoistaan); ottaa vastaan; korvata; torjua, vastustaa;
parantaa; alustaa (taikinaa), laimentaa (viinaa)’,
vastineh ’vastine; puoliso’ | ly vastata ’ottaa vastaan;
vastata, tehdä samoin vastaan (esim. tanssissa sama
liike kuin vastapari)’ | ve vastata ’kohdata, tavata; ottaa vastaan, olla vastassa’, vastustada ’ottaa vastaan
laina; sanoa, harata vastaan; lyödä jtak vastaan’,
vast7nik ’vastaantulija’ | va vasata ’tulla vastaan’,
(Kukk) vassuz ’vastaantulon vaikutus; vastaus’ | vi
vastata ’vastata’, vaste ’vastine’ (lpN vas |tedit (E U
Pi Lu In Ko) ’vastata’, vas |tadus (E U Pi Lu) ’vastaus’ < sm).
Johd:ia sanasta vasta2, ks. tätä; vrt. vastus.
SKES 1975 1669–70 (lp < sm); ks. myös s. v. vasta2 main. kirjallisuus.

vasten ks. vasta2.
vastus (Martti n. 1580 wastuxis ’vastatusten’) ’este;
haitta, vastoinkäyminen (Jusl 1745); vastustus,
vastarinta (Ljungo 1601) / Hindernis; Widrigkeit;
Widerstand’,
vastustaa
~
ink
vassus
’suoneniskentäraudan osa, vastus; (hakasen tms.)
vastakappale; vastaus; vastaantulo, kohtaaminen’ |
ka vassus ’vastaus; vastine; vastus, este;
vastaantulija’ | ly vastuz ’kohtaaminen; vastaanpaneminen, vastustelu; (tukkeja rantaan tulemasta estävä)
rantapuomi; suoja (tuulta vastaan)’ | ve vastuz
’vastustus, vastaus; vastaanottaminen’ | va (Kukk)
vassuz ’napinreikä’ | vi vastus (g. -e) ’vastus(tus);
vastaava osa, vastakappale (väkä, napinreikä tms.);
vastaus’ (lpN vastos (In Kld) ’haitta, epäonni, vastus’, v®astustit (Lu In) ’vastustaa’ < sm).
Johd:ia sanasta vasta2, ks. tätä; vrt. vastata.
SKES 1975 1670–71 (sm ~ ka ly ve va vi ? li; lp < sm); ks.
myös s. v. vasta2 main. kirjallisuus.

vastuu ks. vastata.
vasu (Jusl 1745; PKarj Savo Kain, osin LaatKarj
KPPohjanm) ’päreistä, tuohesta, pajuista tms. punottu kanto- t. säilytysastia / aus Spänen, Rinde,
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Weidenruten o. ä. geflochtenes Trag- od. Aufbewahrungsgefäß’
näyttää olevan nuori Savossa syntynyt sana, joten
muualta tavattuja sanoja vasu (paik. ESatak) ’ruumenkoppi’ ja vasu (JuslP, Gan 1787; paik. etelä- ja
lounaisrannikko) ’kalasumppu’ ei voida yhdistää tähän.
Ruoppila 1967 KalKansank 120 (nuori savol. sana), kartta 113,
SKES 1975 1671 (sm ?? ~ lpLu vuosah (In) ’(poron) jälkeiset’).

vata1 (Schr 1637; ESatak, osin VarsSm EHäme ja
ymp., paik. PKarj) ’pieni, tav. poveton nuotta, jolla
pyydetään kahlaten t. rannalta käsin / kleines, meist
beutelloses Zugnetz, mit dem watend od. vom Ufer
aus gefischt wird’ ~ ly ve vada ’pieni nuotta, jolla
pyydetään kahdesta veneestä käsin’ | vi (saarimurt.)
vada ’nuotta’, nooda-v. ’nuottakunta varusteineen;
joukko yhteen liitettyjä nuottia’ | li vad®a ’nuotta,
jossa on pitkät köydet ja lyhyet siulat’
< germ (ksk), vrt. nr vad, murt. Sm vada, nt vod
’nuotta’, nn vad, vaad, isl va“ur, mn va“r ’id.; ongensiima’, kas kholl wade, mys wata, kys wate, ns
Wate ’nuotta’ (germ sanat kuuluvat samaan yhteyteen kuin s. v. vaate (ks. tätä) main. germ sanat). —
Nr murt. Sm vata ’nuotta’ < sm; lpN va∞d∞do (U Ko
Kld T) ’siima; matala kohta vedessä (U)’ < sk; tVserL
wat, I wot ’ongensiima; hämähäkin verkko’ lienee <
ims.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 430 (sm ~ ruots), Lindström 1859
KeltGerm 113 (sm < germ), O. Donner 1884 TechmZ 1 265
(sm ~ vi li), Thomsen 1890 BFB 234 (ims < germ), Saxén
1895–98 Lånord 237–38 (nr murt. Sm < sm), Munkácsi 1901
ÁKE 127 (+ tVser), Setälä 1912–13 FUF 13 469, Karsten 1915
GFL 182, Streng 1915 NRL 255, Hellquist 1939 SEO 1293, E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 159 (sm ? ~ tVser), Vries 1961 AnEW
638 (lp < sk), Koivulehto 1971 AASF B 170 73, SKES 1975
1671–72 (+ ly ve; joko omap., jolloin tVser sana kuuluu tähän, t.
< germ), 1676 (sm vato ’ongensiima’ < sama germ sanue; lp <
sk), UEW 1988 816–17 (joko omap., jolloin tVser sana kuuluu
tähän, t. < germ), Koivulehto 1997 SympGron 25 (sm-volg kieliin asti kulkeutuneita germ lainasanoja).

vata2 (osin KPohjanm) ’pihatähtimö, Stellaria media
/ Vogelmiere’ (’Myosoton aquaticum’ (kasvit.) on
oppitekoinen merk.), vataja ’vesiperäinen, alava
maa, et. huonokasvuinen viljelysmaa (osin VarsSm
Kymenl); suvanto (JuslP, Gan 1787; EPohjanm)’ ~
ka vata ’matala, tuuhea pensas’, vataja id.
? = lpR (LÖ) wuotse ’keto, nurmimaa’ (voi olla
niin vata kuin vataja sanan vastine). — Ilm. sanan
vatukka (vrt. tätä) kantasana.

Toivonen 1927 FUF 19 118 (sm ~ lp ? vog ? ostj), SKES 1975
1672–73.

vati (itämurt., osin hämmurt. Pohjanm), fati (Agr;
laajalti länsimurt.) ’(isohko) laakea tarjoilu- t.
ruokailuastia, aluslautanen, kulho, pesuastia; (vanh.
kiel. myös) tynnyri / (größere) flache Schale, Platte,
Teller, Untertasse, Waschschüssel; (früher auch)
Faß’ ~ ink vadi ’vati’ | ka vati ’saviruukku;
puukulho’ | ly vad'i ’puumalja, -vati’
< ruots, vrt. mmr fat, faat, fatt ’tynnyri’, nr fat
’vati, kulho, astia’ (= mn fat, kas vat, mys faz, kys
vaz, ns Faß < germ *fata- ’tynnyri, astia’); lisäksi
muita lainauksia: sm (Suomenl. saaret) vaatti, ink va
v®atti ’tynnyri’ < vi vaat (g. vaadi) id., joka
puolestaan < kas, kuten (latv v®ate sanan välityksellä)
myös li v5otƒ, v®atƒ id.; viP vadi ’astia’ < sm; lpN fat |tâ,
f®attâ (E U Lu) ’(tee)vati’ < sk.
Fogel 1669 Käsik 5 (sm ~ saks), Ganander 1787 NFL 3 277
(sm ~ vi vaat), Renvall 1810–11 Orth 13 (sm < ruots), Ahlqvist
1856 WotGr 160 (va ~ vi vaat), Qvigstad 1893 NL 147 (lp <
sk), Karsten 1915 GFL 163, Streng 1915 NRL 255 (sm ~ ka; vi
vaat < kas), Kettunen 1938 LivW 505 (li < latv < kas), SKES
1975 1674 (+ ly; sm vaatti < vi; vi vadi < sm).

vatiini (kirjak.) ’välivuorina käytettävä vanumainen
kangas / als Zwischenfutter verwendeter watteartiger
Stoff’
< ven vatín (< ransk ouatine id., johd.
sanasta ouate ’vanu’).
SKES 1975 1674 (sm luult. < ven, joka mahd. < ransk).

vatitauti ks. fatitauti.
vatja ’vatjan kieli / Wotisch’, vatjalainen (Gez
1686) ’vatjan heimoon kuuluva, vatjaa puhuva’,
murt. (paik. KarjKann) ’hölmöläinen; köyhä’ ~ ink
vatjalaine, vatelain, vatikkain ’vatjalainen’ | va
vad'ja ’vatja’, vad'jalain ’vatjalainen’ | vi vadja
’vatja’, vadjalane ’vatjalainen’, murt. vadilanõ,
vadõlõnõ (kirosana)
ilm. ksm *vakja < baltt *v®ak˝i®a ’lännessä oleva
maa’, vrt. latv V®acija ’Saksa’, liett Vókia id. Tämän
selityksen mukaan sana on eri lähtöä kuin ksm
*vakja ’kiila’ (ks. vaaja), johon se on vanhastaan
yhdistetty.
Sjögren 1832 (esitelmä 1830) GS 1 501, 560 (sama sana kuin
’kiilaa’ merkitsevä sana), Setälä 1890–91 ÄH 153, Ekman
(Tunkelo) Vir 1900 96–97 (sm murt. vatjalainen ~ vi murt. vadilanõ), E. Itkonen Vir 1941 80 (vatja = vaaja), Vilkuna 1957
Kainuu 124–25 (’kiila’), SKES 1975 1674–75, Koivulehto Vir
1993 401, 402 (< baltt *v®ak˝i®a), *Grünthal 1997 LivLii 121–49.
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vatkata (Europ 1853; melko yl. et. itämurt. ja ymp.)
’hämmentää, vispata, vaivata / rühren, quirlen,
kneten’, murt. myös ’muokata, sekoittaa keskenään
(esim. villoja), pöyhiä (paik. Savo); hakata,
piiskata (paik. kaakkmurt. ja ymp.); nakata, viskata
(PGrape 1776; osin Peräp Länsip); ravistella, pudistella (laajalti kaakkmurt.); vatvoa (kysymystä tms.),
jankuttaa (eri tahoilla murt.)’, vatkain ’vispilä’, vatkuttaa ’puhua yhtä ja samaa, jankuttaa’ ~ ka vatkata
’vatkata, heiluttaa’, vatkuttoa ’id.; jankuttaa’ | vi vatkuda, E vakku- ’selvitellä l. vatvoa villoja’.
Ims sanat on yhdistetty kahteen sanapesyeeseen:
1. = md vatVskams ’kasata, latoa, rakentaa, muurata; (M myös) hakata, lyödä’ | tVser watVskalt- ’taputtaa
kädellä’ | ? ostjI w3aVskaltnqn- ’sirotella vettä kädellä
t. vihdalla’ (< *vaVcka-)
2. = lpE vuotkijh, vuorkedh, vuörk´edh ’irrottaa
nahka- ja karvapeite sarvista hankaamalla niitä puuta
vasten (poro)’, U vüedhkeet ’kiskoa tuohta’, In vyetki∞d (Ko Kld) ’irrottaa puun kuorta kuorenlähdön t.
nilan aikaan’ | md vatkams ’nylkeä; kuoria; kaapia
pois; perata; piestä, suomia’ | tVserI wotkem ’kiskoa
puun kuorta’, L waktam, I woktam ’kuoria puuta’ ||
samJr w®at®a- ’kiskoa tuohta’ (< *vatka-).
On hyvin mahdollista, että pesyeet ovat ims:ssa
sekoittuneet (vrt. myös md sanojen merk. ’lyödä’),
sanoilla on lisäksi selviä yhtymäkohtia s. v. vatvoa
(ks. tätä) main. sanoihin.
Setälä 1902–03 FUF 2 231 (vatkata ’heittää’ ~ md vatVskams,
tVser watVskalt-, syrj vatƒ/sk{in{i), 244 (vatkata, vatkuttaa ’muokata,
vanuttaa’ ~ md vatkams), Äimä 1919 SUST 45 81–82 (sm vatkata ’muokata’ ~ lpIn), Toivonen 1928 FUF 19 133 (? + ostj),
Lehtisalo 1928 SUST 58 (+ tVser wakta-, sam), Ariste 1939
ERMA 14 67–68 (+ vi), E. Itkonen Vir 1939 384 (lpIn vyetki∞d
~ md vatkams, tVser vakta-, sam; ? sm), E. Itkonen 1953 FUF 31
159 (lp ~ md vatkams, tVser wotkem), SKES 1975 1675 (sm
todennäk. ~ lp, md vatkams, tVser wotkem, sam; merk:ssä
’viskata, heittää; iskeä’ sana voi kuulua myös seur. sanojen
yhteyteen: md vatVskams, tVser watVskalta-), Keresztes 1986
MdKons 2 183 (? md vatVska-, tVser watVskalta-, syrj), UEW 1988
548 (sm ~ md vatVskams, tVser watVskalt-, ? ostj), Kelmakov 1996
LappUr 222 (+ votj wa/sk{it{i- ’lyödä’).

vatrata ’tarkistaa vesivaa’alla’ ks. vaateri.
vatsa (Agr; loun-, häm- ja kaakkmurt. EPohjanm,
paik. KPPohjanm Peräp) ’Bauch, Magen’, johd. vatsakas; vatsuri (LounSm EPohjanm ja ymp.) ’ripuli’,
yhd. iso-, pienivatsainen ~ ink vatsa ’vatsa’, vatsamako ’eläimen mahalaukku’ | ka vattVsa ’vatsa, maha;
mieli, sydän’, vatVsankeralline ’raskaana oleva’ | ly
vatVs ’vatsa, maha’ | ve vats id., vatstuda ’tulla ras-

kaaksi’ | va vatsa ’vatsa’ | vi vats (g. -a) ’vatsa, maha’ | li vats ’vatsa, (möhö)maha’
= vogP wa/s ’maha’; hyvin epävarmaa on, kuuluuko tähän myös mdE vatƒ/se, M vatƒs/ ä ’rapa, ulostus’. — LpN fat |te (E U Lu In Ko) ’(poron) mahalaukku, jota käytetään maidon, voin tms. säilytykseen; linnun kupu (In); (verellä täytetty)
turskanmaha (Ko)’ < sm murt. vatta ’vatsa’.
Sjögren 1832 (esitelmä 1830) GS 1 565 (sm ~ va), Ahlqvist
1856 WotGr 160 (+ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve),
Budenz 1869 NyK 7 33 (+ li), VW 2 1876 89 (sm vatta ~ lp),
Qvigstad 1893 NL 147 (lp ? < sm), Paasonen 1909 MdChr 151
(? + md), Paasonen 1917 Beiträge 168 (+ vog), Toivonen 1928
FUF 19 160 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 473 (li < vi), Lakó
1944–48 NyK 52 244 (+ ly), FUV 1955 123, E. Itkonen 1972
FUF 39 53 (? md), FUV2 1977 136, SKES 1978 1677, UEW
1988 547 (?? vog; md ei kuulu tähän).

watti (uud.) ’(sähkö)tehon mittayksikkö / Watt,
Maßeinheit der (elektrischen) Leistung’
perustuu kuten esim. nr engl watt, ns Watt id.
engl insinöörin James Wattin nimeen.
EEW 1982–83 3767 (vi < ns), Pulkkinen 1984 LokSp 184 (sm
< engl).

vatukka ’vadelma (paik. murt.); mesimarja (Jusl
1745; KPPohjanm Peräp Länsip) / Himbeere; Arktische Brombeere’, takaperoisjohd. vattu ’vadelma (PSatak savmurt. ja ymp.); mesimarja (1754; hajat.)’.
Ilm. johd. sanasta vata2 (ks. tätä); lpN va∞duk, v®a∞dok, f®aduk, v®addâk ’mesimarja’ < sm vatukka, vatikka; nr murt. Sm vatik(k)u, vadiku id. < sm vatikka;
ks. myös vadelma.
Vendell 1895 PPOb 472 (nr murt. Sm < sm), Saxén 1895–98
Lånord 238, Ojansuu Vir 1901 124–25 (vattu ~ vadelma), Vilkuna Kotis 1965 91, SKES 1975 1585–86 (s. v. vadelma; vatukka ♦ vattu; lp < sm), Turunen 1982 SUST 181 314, *Koponen 1992 SUSA 83 127–32, 150, 155 (vattu ♦ vatukka).

vatupassi (1797; yl., ei Verml Ink) ’vesivaaka /
Wasserwaage’
< nr murt. vat(t)upass, -passare, jonka nr kirjak.
muoto on vattenpass, vaterpass id. (< as holl waterpas > ven vaterpás id.). Vrt. vaateri.
SKES 1978 1677 (sm < nr murt.).

vatvoa (Gan 1787; itämurt. KPPohjanm) ’muokata,
vanuttaa (esim. villoja); käsitellä alituisesti samaa
asiaa / walken, zupfen (z. B. Wolle); sich ständig mit
ein und derselben Sache beschäftigen’, valvoa
(laajalti hämmurt. EPohjanm EKarj, paik. Peräp
Länsip) ’muokata, vanuttaa (villoja); levittää, pöyhiä
(heiniä)’ ~ ka vatvuo ’vatvoa; muokata villoja t.
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pellavaa; vaivata taikinaa’ | ly vadvoda ’vatvoa,
tempoa puoleen ja toiseen, pudistella’ | va vadvoa
’vatvoa villoja’ | vi murt. vaduda ’nyppiä (villoja)’ |
li vaCddq ’nyppiä, pöyhiä (villoja, rohtimia)’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. s. v. vatkata main. sanat; läheisiä ovat myös vatoa (eri tahoilla itämurt.,
paik. PPohjanm) ’korjailla vanhaa tilapäisesti’ (samalla alueella paik. myös vatvoa id.) ~ ka vatuo ’puhua joutavia t. perättömiä’, vatultoa ’tuhrata,
tuhertaa, säheltää; vatvoa, tukistaa’ | ve vaduda ’vatvoa l. raastaa villoja; kiskoa tukasta’.
Ganander 1787 NFL 3 257 (sm ~ vi), J. Krohn 1872 Suomi
2:10 160 (sm ~ vi; vatvoa ~ vatoa), Setälä 1890–91 ÄH 157–
58 (+ li), Ariste 1939 ERMA 14 68 (sanat vatvoa ja vatkata pidettävä erillään), Rytkönen 1940 tm 87 (+ ka), SKES 1975
1676 (vatoa), 1978 1677–78 (sm vatvoa, valvoa2, vatmoa ~ ka
ly va li; tähän voi kuulua myös -v-:ttömiä muotoja).

vauhko (Jusl 1745; et. Satak Häme Kymenl EPohjanm, osin VarsSm) ’(hillittömän) pelokas, säikky,
pillastunut; hillitön, villi / scheuend, (leicht) durchgehend (v. a. Pferd), verängstigt, in Panik; unbändig,
wild’, vauhka (et. EPohjanm) ’arka, pelokas’, vauhkaa (paik. Laat- ja PKarj) ’viuhua; puhua joutavia’,
vauhkoontua,
vauhkoutua
’villiintyä,
tulla
ihmisaraksi (et. hevonen)’ ? ~ vi vahk (g. vahu)
’vauhti; puuska’, murt. (Wied) vauv (g. vauva), vauh
(g. vauha), vauhv (g. vauhva) ’kuume’.
Onomat.-deskr. sanoja, joihin vrt. toisaalta s. v.
vapista, toisaalta s. v. vouhka main. sanoja. Ks. myös
vauhti.
Loorits 1928 LRU 3 250–52 (sm ~ vi), SKES 1978 1678 (ka
luult. < sm), Nikkilä 1998 FFL 21 82 (samaa kantaa kuin vavista).

(paik. savmurt.) ’vitsalenkki; vitsarenkaasta tehty
jarrulaite jalaksessa / Weidenrutenring; ein solcher
Ring als Bremse an der Schlittenkufe’ ~ kaP vaunu
id.
= lpIn vyevli, vevli (Ko Kld) ’(koiran, lehmän)
kaulain’ (ksm *vakla)
< germ *wa∞dla- (t. *watla-), vrt. ags watul, watel
’vitsapunos’ (engl wattle(s) ’punos (aitana yms.);
(murt. myös) taipuisa oksa, vitsa’). — LpN vaw |lo,
vaw |lu, v®awlu (Lu In Ko) ’vitsalenkistä, nuorasta
tms. tehty jarru jalaksessa; kengän ympäri kiedottu
vitsalenkki, joka antaa pitoa kesäaikana jyrkänteitä
kiivetessä (Lu)’ < sm.
Setälä 1890–91 ÄH 139 (sm vaula ~ viE vagql ’mato’), Qvigstad 1902–03 FUF 2 138 (? + lpN (murt.) fuövlle ’nuora’; lpN
vaw |lo < sm), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 117 (sm ~ lpKo),
Posti 1942 SUST 85 183 (vi sana ei kuulu tähän), Koivulehto
Vir 1976 258–59 (sm < germ; sm ~ vi), SKES 1978 1679 (+ ka
lpIn), UEW 1988 553–54 (sm lp ? ~ wog w®aglap ’hihna’).

vaunut (mon.; Finno 1583; yleisk.) ’nelipyöräinen
katoksellinen ajo- t. kuljetusneuvo / gedeckter Wagen’, nyk. yks. vaunu myös ’juna- t. raitiovaunu; auto’, yhd. makuu-, raitiovaunu, lastenvaunut
< mmr vaghn ’(taistelu)vaunut’, nr isl vagn, nn
vagn, vogn ’vaunut’, mn vagn ’vaunut; reki’ (= ags
wægn, mransk wein, kas kholl wagen, mys wagan,
ns Wagen ’vaunut’). — Sk myös (ja ainakin osaksi
sm) > lpN vaw |dnâ (Lu Ko), vow |dnâ (Pi), vaw |dnu
(In) ’vaunut; junavaunu (In); juna (Ko)’.
Moller 1756 Beskr 164 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
115 (lp < sm), Qvigstad 1893 NL 345 (lp < sk sm), Streng
1915 NRL 256 (sm < mmr), Karsten 1944 FmS 10 591, SKES
1978 1679.

Loorits 1928 LRU 3 250 (vauhti ~ vauhko), Posti 1971 StNF
58 237–39 (sm ~ ka; < nr murt. Sm), SKES 1978 1678–79 (onomat. (vrt. vauhko) t. < nr murt. Sm), Hakulinen 1979 SKRK4
372 (< nr murt. sm).

vauras ’terve, reipas, vahva, hyväkuntoinen, pulska,
isokokoinen (Agr; laajalti itämurt., paik. Häme PSm); varakas, hyvinvoipa (Gan 1787; melko yl.) /
gesund, munter, stark, fit, stattlich, groß; begütert,
wohlhabend’ ~ ka vauras ’kookas, vahva; varakas’ |
vi vapper (g. vapra), (Wied) vabras ’urhea; vilkas,
reipas, terve; taitava’.
Sanan on arveltu kuuluvan s. v. vaappua (ks.
tätä) main. sanojen yhteyteen; jos kyse olisi lainasta
(kuten koko laajasta sanueesta on oletettu), vauras
sanan lähin vertauskohta olisi germ *wa‰bra-z
’liikkuva, eloisa, virma’, vrt. nt væver ’reipas,
ketterä; uuttera’ (ks. myös vaurio).

vaula (Finno 1583; paik. VarsSm Satak Häme PSm), rinn. vaulo (Satak LUus ja ymp.), vaulu
(KaakkHäme Kymenl KPPohjanm PSm), vaunu

Neus 1856 VGEG 3:2 91 (sm ~ vi), Setälä 1890–91 ÄH 146–
47 (samoin), SKES 1978 1679 (mahd. vaappara sanan yhteyteen), Koivulehto Vir 1979 285–88 (vauras, vaurio, vaappua <
germ).

vauhti (Europ 1853; Gan 1786 fautti, 1787 wautti
’(kosken virran) voima, nopeus’; yl.) ’nopeus, nopea
liike, kiihdytys / Tempo, Anlauf, (An)schwung’,
vauhdikas ’nopea, riuska’, vauhdittaa ’jouduttaa’ ~
ink vauhti ’vauhti’ | ka vauhti id. (nämä < sm) | va
(Tsv) vauhti ’nopeus, vauhti’ (< ink t. sm)
? < nr murt. Sm faart(t)i ’vauhti’ (kirjak. fart);
sm sanan äänneasussa voi olla s. v. vauhko main.
sanueen vaikutusta.
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vaurio (1852; kirjak.) ’vamma, vahinko / Schaden’
lienee oppitekoinen uudissana eikä siten ole yhdistettävissä s. v. vauras (ks. tätä) main. sanoihin.
Koivulehto Vir 1979 287 (sm vaurio, vauras, vaappua, vapista
< germ), Häkkinen 1990 MST 225 (alkup. tuntematon).

vauva (Jusl 1745; melko yl. muualla paitsi Länsip
Verml Ink) ’sylilapsi / Baby’, murt. laajasti
myös ’nukke’, vaava (ISm) ’sylilapsi; nukke’.
Alk. lastenk. sana (oik. vav-va kuten mam-ma
jne.). — LpN vav |va ’nukke’, nr murt. Sm vaova
’pieni, lellitelty lapsi’, vava ’id.; nukke’ < sm.
Saxén 1895–98 Lånord 236 (nr < sm), Wessman 1956–57
FmS 17–18 167, 169, SKES 1978 1679–80 (lp < sm).

vavista ks. vapista.
vedota ks. veto1.
vehdata (LönnrLis 1886; KaakkHäme Kymenl, laajalti itämurt.) ’peuhata, telmiä; puuhailla, värkätä;
kujeilla, kiusoitella, pelehtiä / toben, tollen; sich zu
schaffen machen, basteln; scherzen, necken’,
vähdätä (LounSm PHäme) ’id.; hosua, rehkiä’,
vehtailla (paik. murt.) ’peuhata; temppuilla,
vehkeillä’, vähtäillä (LönnrLis) ’miekkailla’ (sm ? >
kaP vehjassella ’vetelehtiä’)
< vur fäcta, fecta, fä(c)kta ’kamppailla, taistella’,
nr fäkta ’miekkailla; huitoa, hosua; ponnistella, rehkiä’ < kas vechten ’taistella, miekkailla; huitoa käsillään’.
Lönnrot 1886 Lis 197 (sm < ruots), Hakulinen Vir 1930 285,
Hellquist 1939 SEO 253 (ruots < kas), Hakulinen Vir 1968
242, SKES 1978 1680.

vehje (mon. vehkeet; JuslP, Gan 1787; yl.) ’kapine,
koje, työkalu, väline, vekotin / Apparat, Werkzeug, Zeug’, murt. myös ’temppu, kuje, metku; juoni; aikomus; kujeilija; sukupuolielin’, vohkeet (paik.
EKarj Ink ja ymp.) ’kapineet’, vehkeillä (JuslLis; eri
tahoilla murt.) ’temppuilla, kieroilla; pilailla,
metkuilla’ ~ ka vehkeh ’työkalu; puuha, keino;
ymmärrys’.
SKES 1978 1680–81 (sm (? >) ~ ka; tähän ehkä ositt. ~ vi vehkida, vehkleda ’huiskia, hosua’).

vehka (Agr; yl., ei PSm Verml) ’Calla palustris /
Calla’, yhd. suovehka (paik. murt.) id., peura(n)vehka (paik. VarsSm) ’raate, Menyanthes trifoliata’,
yhd:ojen jälkiosana paik. murt. myös muita kasveja
tarkoittamassa; vehkaleipä (eri tahoilla murt.) ’(kato-

vuosina)
suovehkan
juurakosta
valmistettu
hätäleipä’ ~ ink ka vehka ’vehka’ | ka vehka ’vehka;
(harv.) raate’ | ly vehk ’raate’ | ve vehk id. (pn:ssä) |
va v(ehka ’vehka’ | vi võhk (g. võha, murt. myös
võhu) id. (ims > ven murt. vehk ’raate’).
Kettunen 1913 SUST 33 104 (sm ~ vi murt.), Vilkuna 1966
KLM 11 213, SKES 1978 1681 (+ ink ka ly ve va; ims > ven
murt.).

vehmaro (Jusl 1745; VarsSm itäosa, LUus) ’(vars.
talviajossa käytetty) parihärkien vetoaisa / (bes. im
Winter benutzte) Deichsel, die das Doppeljoch der
Zugochsen und den Schlitten miteinander verbindet’,
murt. (eri tahoilla LounSm) myös mm. vehmere,
vehmeri, vehmärä (Flor 1678 wehmäre, Raam 1685
wehmerä), vehmäri id. ~ vi vehmer (g. vehmere t. -i)
’vetoaisa’ | li viCemqr ’auran, reen t. vankkurien aisa;
väliaisa’
< baltt, vrt. liett veVzìmas ’vaunut, ajoneuvot’
v:stä vèVzti ’vetää, ajaa, kuljettaa’. — Balt saks
Femer, Fiemer, Femer-, Fiemerstange ’kakkulaaisa(t)’ < vi; ruots fimmer-, fimmelstång, nr murt.
Vi faimar, fäimar, fäimär, Sm fema(r)-, feimastang
’kakkula-aisa(t)’ < ositt. vi, ositt. sm.
Ganander 1787 NFL 3 294a (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 117
(sm < germ, vrt. saks femer), Thomsen 1890 BFB 43 (+ li), Setälä 1912–13 FUF 13 469 (ei < germ), Vilkuna 1935 VSH 3:2
148 (nr murt. ehkä < ims), Kiparsky 1936 StNF 25:2 1–3 (Balt
saks < vi > nr murt. Vi), *Posti Kotis 1972 153–56 (< baltt),
SKES 1978 1682 (tuskin < germ; baltt alkuperää pidetty
mahdollisena), Suhonen Vir 1980 203 (< baltt), T. Itkonen Vir
1983 201 (lounmurt. virolaisuus), Koivulehto Vir 1993 403 (<
baltt).

vehmas (EPohjanm, paik. VarsSm KPohjanm ja
ymp.) ’rehevä, vihanta, hyväkasvuinen (JuslP); hyvinvoiva, pulska / von gutem, üppigem Wuchs,
grünend; gesund, üppig’, vanh. kiel. myös ’laidun
(Agr); varpumetsä, lehto (Flor 1678)’, vehmasto
(Raam 1758) ’lehto’, vehmainen (paik. VarsSm KPohjanm) ’rehevä, vihanta; lihava’, vehmastua (Jusl
1745; paik. EKPohjanm) ’lihoa; rehevöityä’ ~ va
v(ehmaz puron nimenä | vi võhmas, (Wied) võhm
’suosaareke’ (ims > ven murt. vagmas ’kostea
metsää kasvava paikka; soistunut ryteikkö t.
pensaikko’).
Sanalle on ehdotettu baltt lähtökohtaa: < baltt
*veVsma-, vrt. liett veVsIìeti ’kasvaa runsaana, menestyä,
viihtyä; laajentua’, veVs(l)ùmas ’rehevyys, runsaus;
hedelmällisyys’.
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Kettunen 1915 Suomi 4:15 117 (sm ~ va), Hakulinen 1942
Suomi 101 40–41 (+ vi), SKES 1978 1682 (deskr.-sävyisiä sanoja), Vaba 1994 LingU 30 245 (baltt > ims > ven murt.).

vehnä (Flor 1678 Wehne; itämurt. KaakkHäme Kymenl), vehna (Jusl 1745; osin kaakkmurt. PKarj ja
Kain) ’Weizen’, johd. vehnänen (itämurt. KaakkHäme Kymenl), vehnanen (eri tahoilla kaakkmurt.)
’vehnäleipä, -pulla’, vehnäinen (Petraeus 1649
»wechneinen vel nisuinen leipä»), yhd. juolavehnä
’Elymus repens’, koiranvehnä ’Elymus caninus’ ~
ink vehnä, vehnakas ’vehnäinen’ | ka vehnä ’vehnä’,
vehnäine ’vehnäinen; vehnäleipä’ | va (Kukk) vehna
’vehnä’ (< ink)
= mdE M viVs, M viVsä ’spelttivehnä’ | tVserI wiVstq
id.
O. Donner KKu 1871 104 (sm ~ md), O. Donner 1875 Boningsplatser 126 (+ ka tVser), Wichmann 1901 WotjChr 125 (? +
votj va/z ’spelttivehnä’), Paasonen 1902–03 FUF 2 186–90 (sm
ka md tVser votj), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 178 (sm md tVser ?
votj), E. Itkonen Vir 1966 275 (sm md tVser ? ~ votj; äänt.
vaikeuksia), SKES 1978 1683 (+ ink; ? votj), T. Itkonen Vir
1983 213–14 (sm ink (> va Kukk) ka md tVser), UEW 1988 821
(sm ka md tVser), Häkkinen & Lempiäinen 1996 FUF 53 158–
61, 165–67.

vehreä (WK 1701; paik. Pohjanm ja VarsSm) ’vihreä, vihanta / üppig grün’, vehriäinen (GGCalamnius
1755; EPohjanm, osin KPohjanm, VarsSm itäosa)
’id.; vihertävä’, vehristää (VarsSm itäosa) ’vihertää’.
Mahd. kontam. sanoista vehmas ja vihreä, ks. näitä.
Vasver2o 1887–90 NyK 21 51 (vihreä ~ vehreä), SKES 1978
1683 (sm ~ kaP (< sm); mahd. kontam.), Koski 1983 Väri 124–
26.

veijari (Eurén 1860; laajalti murt.) ’vintiö, veitikka;
huijari, lurjus / Gauner, Schelm; Betrüger,
Spitzbube’
voisi olla kontam. veitikka + peijari (s. v. peija1
ta ) t. huijari, jolloin veijata (Eurén; paik. häm- ja
itämurt.) ’petkuttaa, huijata’ olisi syntynyt veijari
sanan rinnalle esim. huijari ~ huijata mallin
mukaan.
Toisaalta voi kuulua yhteen sanan veikeä kanssa.
Vrt. myös veikele (Eurén) ’seikkailija’.
Ojansuu 1916 SKTT 198 (kenties ~ veiterä), Pulkkinen Vir
1966 294 (kontam. veitikka + peijari t. huijari), SKES 1978
1683–84 (ehkä kontam.), E. Uotila 1983 Euroasiatica 4:6 6 (~
veikeä < baltt *veika).

veijo ks. veikka1.

veikata ks. veikka2.
veikeä (Lönnr 1880; eri tahoilla etup. itä- ja hämmurt.) ’hauska, lystikäs, mainio / lustig, spaßig, famos’, murt. myös ’taitava, kätevä; kumma(llinen),
erikoinen; viekas, ovela’, johd. veikeillä, veikistellä
(Eurén 1860) ~ kaE veikari: »ukod oldih veigari
luajittu» ’miehet olivat tehneet pahaa’.
Sanalle on esitetty baltt lähtökohtaa: *veika, vrt.
liett viYekas ’voima, elinvoima’, veikùs ’nopea, kiireinen, reipas’, jotka kuuluvat v:n ve˜ıkti ’tehdä; työskennellä’ yhteyteen. Samasta kannasta olisivat
oletuksen mukaan peräisin myös mm. vaikku (:
vaikuttaa), veijari ja viekas, ks. näitä.
SKES 1978 1684 (sm ~ ka; deskr.), E. Uotila 1983 Euroasiatica 4:6 5–12 (< baltt).

veikka1 (Hemm 1616; etup. Häme ja ymp.) ’veli (et.
lastenk.) / Brüderchen (v. a. Kinderspr.)’, veikko
(Agr; laajalti EPohjanm itämurt. ja ymp.) ’id.; kaveri’, veikkonen (Finno n. 1580 »Iloicat hyuät
weickaisen») vars. huudahduksissa ja päivittelyissä
~ ink veikko ’veli’, veikkoin(en) huudahduksissa |
ka veikki, veikko ’vanhempi veli t. serkku;
(puhuteltaessa) hyvä veli, ystävä hyvä’ | ly veika,
veikki ’vanhempi veli (puhuteltaessa)’, veikoi ’veli’ |
ve veik5o ’vanhempi veli’ (sm > lpIn veäjkku ’veli,
veikko; kaveri’; sm > ven véjka, véjko ’laskiaisena
Pietariin t. Kronstattiin huvittelunhaluisia maksusta
kyyditsemään tullut suomalainen; resupekka’ > sm
(Ink, paik. KarjKann) veikka id.).
Demin.-johdoksia sanasta veli (ks. tätä), joko
säännönmukaisesti (< *veljikka) tai epäsäännöllinen,
alk. lastenk. johdos, samoin kuin sm veijo (Hemm
1616) ’veli’ ~ ka veijo, veiju id.
Ahlqvist 1871 KO 187 (veijo, veikko, veli samaa kantaa), Genetz 1877 KL 66 (sm ~ ka), Meckelein 1913 FgrElem 32 (ven
< sm), Kalima 1915 OLR 84 (+ ly), Kettunen 1922 LVeHA 2
60 (+ ve), *Nirvi 1952 Suomi 106:1 97–99 (+ ink), SKES 1978
1684, LpIn 3 1989 386 (lpIn < sm).

veikka2 (Gan 1784; etup. I- ja PSm) ’veto / Wette’,
veikata ’lyödä vetoa (paik. PSm; uud. 1937); väittää,
kiistää (Gan; Juva); arvella, arvata (nyk.)’, veikkaus
~ ka veikka ’veto’ (ehkä < sm).
Todennäk. < *vedikka, demin. sanasta veto1 (ks.
tätä).
Ojansuu 1909 Oma maa 4 358 (vrt. veto), Teppo Vir 1944 200
(uud. käytöstä), Vilkuna Vir 1959 456–57 (< *vedikka), Ruoppila 1967 KalKansank 177–78 (ka ehkä < sm), SKES 1978
1684–85.
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veistää (Ljungo 1609; LounSm PHäme EPohjanm
Länsip, osin KPPohjanm Peräp), vestää (Gan 1787;
itämurt. LUus E- ja KaakkHäme Kymenl, osin KPPohjanm Peräp) ’vuolla; piiluta / schnitzen; (mit
dem Beil) behauen’, veistellä (Raam 1642), veistos,
veistämö (Gan), yhd. kuvanveisto ~ ink vestüja
’veistää; puhua t. laulaa iloisesti’, vessellä ’veistellä’
| ka veisteä ’veistää, vuolla’ | ly vestädä | ve vestta |
va (Tsv) vesse-, vessä id. | vi vesta ’id.; puhua,
kertoa’, vestelda ’keskustella, jutella’
= syrj v(e/zn{i ’hakata viistoon’ | ostjI E wä7ntƒ-, P
wœa/s- ’leikata auki, halkaista’ | unk vés
’kaivertaa, veistää’. Samaa alkuperää on myös veitsi,
ks. tätä.
JuslP 425 (sm ~ unk), Ahrens 1843 GrEhstn 133 (sm ~ vi; ~
veitsi), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), MUSz 1873–81 574–
75 (+ ostj), Genetz 1877 KL 17 (+ ka), Kettunen 1922 LVeHA
1 80 (+ ve), Toivonen Vir 1933 246–47, Rédei 1965 NyK 67
128 (+ syrj), TESz 3 1976 1124 (sm vi syrj ostj unk), MSzFE
1978 685–86 (samoin), SKES 1978 1687 (s. v. veitsi; + ink ly;
ei syrj), UEW 1988 565, EWUng 1995 1625.

veisu (eri tahoilla murt.) ’hengellinen laulu, virsi,
veisuu (Agr); viisu, laulu (Schr 1637) / geistliches
Lied, Gesang; Lied, Weise’, yhd. arkkiveisu, johd.
veisata ’laulaa virttä (Agr; yl.); välittää, piitata (eri
tahoilla itämurt. ja Pohjanm)’ ~ (>) ink veissata
’siunata, vihkiä kirkko esim. korjauksen jälkeen’
< mr nr visa, mmr wijso ’(ylistys)laulu; valitus(virsi)’, murt. weisa ’laulu’ (= isl vísa ’runo, säe’, nt
vise ’laulu’, ns Weise id.; sama sana kuin nr vis ’tapa’). Nuorempi laina samasta ruots sanasta on viisu
(ks. tätä). — LpN væi |sedit, R weiset ’laulaa’ < sm.
Moller 1756 Beskr 165 (sm ~ ruots wisa), Lindahl & Öhrling
1780 LL 539 (sm ~ lp), Adelung 1801 WHd 4 1464 (sm ruots
saks), Wiklund 1896 SUST 10 174 (lp < sm), Neuhaus 1908
Sprachlehre 163 (sm < germ), Karsten 1922 Fragen 59–60,
Karsten 1944 FmS 10 591 (sm < mr), SKES 1978 1686 (sm ~
(>) ink ka).

veiterä (Eurén 1860; kaakkmurt. ja ymp.) ’terhakka,
reipas, nokkela, ripeä / tüchtig, geschickt, gewandt,
flink’ ~ ink veiterä ’vilkas; hauska’ | va (Ahlqv) veiterä, (Tsv) veiter ’reipas, pystyvä; sukkela’ (? < ink
t. vi) | vi veider (g. veidra) ’hullunkurinen, hassu’,
veiderdada ’ilveillä, hullutella’.
Deskr.-sävyisiä sanoja. Toisaalta saattaa olla samaa lähtöä kuin veikeä, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 160 (va ~ vi), Ojansuu 1916 SKTT 198
(sm murt. < vi; ehkä ~ veijari), SKES 1978 1686 (sm ~ ink va
(? < sm (InkVi) t. vi) vi), E. Uotila 1983 Euroasiatica 4:6 6 (~
veikeä).

veitikka (Gan 1787; laajalti murt.) ’veijari, vekkuli;
kelmi / Schelm, Schalk; Schurke’, veitikkainen
(1749 »Weiticaiset Wenäjäldä Carjalasta carcotteli»)
~ ka veitikkä ’veijari’.
Saattaa olla samaa lähtöä kuin veikeä, ks. tätä.
Ojansuu 1916 SKTT 198 (veitikka ~ veiterä), SKES 1978 1686
(sm ~ ka; deskr. sanoja, luult. ~ veiterä), E. Uotila 1983 Euroasiatica 4:6 6 (~ veikeä).

veitsi (Agr; paik. kaakkmurt.), murremuotoja veitti
(länsimurt.), veihti (savmurt.), veissi (paik. KaakkSm) ’Messer’ ~ ink veitsi | ka veittVsi | ly veitVs | ve
veitVs, v‰ıtVs | va (Kukk) veittsi | vi murt. veits, väits | li
veis ’veitsi’.
Samaa alkuperää kuin veistää, ks. tätä.
Juslenius 1745 SSC 425 (veitsi ~ veistää), Ganander 1787 NFL
3 296 (sm ~ ka vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Wiedemann 1859 MélR 3 690 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 193–94,
Saareste 1924 LVEM 211 (+ va), FUV 1955 124 (sm ? ~ ostj
unk), SKES 1978 1686–87 (+ ink ly). Lisää kirjallisuutta s. v.
veistää.

veivi (JuslLis, Renv 1826; laajalti murt.) ’kampi /
Kurbel’, murt. (Savo) myös ’käsipora’, veili (osin Eja PKarj) ’kampi’, heittää veivinsä (puhek.) ’kuolla’,
veivata (Gan 1787) ’pyörittää, vääntää’, veivari
(PSavo KPPohjanm Kain Peräp, osin KSm)
’käsipora’ ~ (>) ka veivi ’kampi’
< nr vev, murt. veiv, väiv ’kampi’, veva, murt.
vejv(a) ’vääntää, pyörittää’. — LpN vei |vi ’veivi’ <
sm t. sk, væi |va, væi |vâ id. < sk; lpIn veeivœar ’pora’ <
sm.
Renvall 1826 SSK 2 303 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 353
(lp < norj), Karsten 1944 FmS 10 627–28, SKES 1978 1687
(sm > ka; lpN < sm t. sk), LpIn 3 1989 389 (lpIn < sm).

vekara (Eurén 1860; laajalti et. länsimurt.) ’kakara;
(poika)viikari, vintiö / Gör, Balg; Schlingel, Flegel’.
Mahd. samaa lähtöä kuin esim. veitikka, vekkuli
ja viikari1 (ks. näitä).
SKES 1978 1687–88 (ehkä ~ vekara ’kiero oksa; hyljekeihäs
jne.’; vrt. kuitenkin vekkuli).

vekkari (ark.; paik. murt.) ’herätyskello / Wecker’
< nr väckare, väckarur id. (-ur ’kello’) v:stä
väcka ’herättää’.
SKES 1978 1688 (sm < nr).

vekki (ei vielä Lönnr; laajalti murt.) ’laskos (vaatteessa) / gebügelte Falte eines Kleidungsstücks’, vekata, vekittää ’tehdä laskoksia’
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< nr veck ’laskos, poimu, taite’, vecka ’laskostaa,
poimuttaa’.
SKES 1978 1688 (sm < nr).

vekkuli (Eurén 1860; laajalti murt.) ’veijari, veitikka
/ Schelm, Schalk’, paik. murt. myös vekkeli, vekkula
id., vekkuloida (paik. etup. savmurt.) ’narrata; kieroilla; kujeilla’ ~ ink vekk®ale ’vekkuli, vintiö’.
Deskr. sanoja, joihin saattavat liittyä myös esim.
veka (paik. Häme) ’sopiva, mainio’, vekottaa (paik.
Savo) ’jököttää, kenottaa (paikallaan); laskea
leikkiä; hekottaa’ sekä vekotin (laajalti murt.)
’kapine, vehje, vempain’. Vrt. kuitenkin myös
veitikka, vekara.
SKES 1978 1688–89 (sm ~ ink).

vekotin ks. vekkuli.
vekseli (As 1732 wexeli, wäxeli) ’määrämuotoinen
maksukehotuksen sisältävä maksusitoumus /
Wechsel (Bankw.)’
< nr växel ’id.; rahanvaihto’ < saks wechsel id.
— Ka vekseli ’vekseli; velkakirja’ < ven vékseDl id. (<
saks), osaksi ehkä < sm; va vekseli < vi t. ven; vi
veksel < saks.
TS 10 1919 808 (sm ruots saks), Hellquist 1939 SEO 1404–05
(ruots < saks), Karlsson 1964 AAA 28:2 130–33 (sm < nr),
SKES 1978 1689 (ka < ven, ositt. ehkä < sm; va < vi t. ven; vi
< saks).

vekslata (ark., eri tahoilla murt.) ’vaihtaa
(rahaa); siirtää (et. vaunuja raiteelta toiselle) / (Geld)
wechseln; rangieren’, paik. murt. myös veklata id.
< nr växla id. < saks wechseln ’vaihtaa (rahaa)’.
SKES 1978 1689 (s. v. vekseli1; sm < nr < saks), Grönholm
1988 RLT 182.

velaperäinen, veloperäinen ’laiska, saamaton’ ks.
leväperäinen.
velho (Agr; etup. PKarj Savo Kain) ’noita, tietäjä,
parantaja / Hexenmeister, Hexe, Wunderheiler’, laajalti murt. myös ’leikinlaskija, velmu; lavertelija; valehtelija; heittiö, hulttio’, velhous (Agr; paik. I- ja PSm) ’taikuus, noituus’, velhota ’noitua, taikoa (paik.
PKarj PPohjanm); laskea leikkiä, pilailla, puhua paljon t. rumia (et. PHäme ja ymp.)’ ~ ka velho ’noita,
tietäjä’ (< sm) | ve (Ahlqv) volh, völh id. | vi võlu
’lumo, lumous; (Wied myös) noita’, murt. võhl
’kateellinen, häijy (ihminen)’, võluda ’lumota, hur-

mata; (Wied myös) noitua’ | li v(eC l, L viC l, (vanh.)
vüC l ’noita; para’, v(eC llq, L vüC llq ’noitua’
todennäk. < ven volhv ’tietäjä, noita, ennustaja’,
volhvovátƒ ’taikoa, noitua, loitsia, tehdä taikoja’,
mven v3ulchv3u ’noita’.
Ganander 1787 NFL 3 297 (sm ~ vi wöllo), Butkov 1842 OFSlovah 168 (sm ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Setälä 1890–91 ÄH 336 (+ li), Mikkola 1894 SUST 8 102, Mikkola 1938 SUST 75 96 (+ ka), Kalima 1952 SlS 182, Vasmer
1953 REW 1 223, Plöger 1973 RL 222–23, SKES 1978 1690–
91.

veli (Agr; yl.) ’Bruder’, veljä (Agr; Kymenl kaakkmurt., paik. lounmurt.) id., johd. veljes: veljekset
(Agr), veljellinen (Agr), veljeillä, vello (demin.; osin
KarjKann Ink) ’veli’ (ks. erikseen veikka1) ~ ink veli, veljä, velloi ’veli’, veljekset, veljäkset | ka velji
’veli; ystävä hyvä, veikkonen (puhuteltaessa)’,
veljes: veljekset | ly veDl ’veli’, veDlDleksed ’veljekset’ |
ve veDlDl ’veli’, veDlDlesed ’veljekset’ | va velli ’veli’ | vi
murt. veli ’id.; morsiamen veli häissä’, (Wied) velja
’veli’, veljes: veljeksed | li veC Dl ’veli’
= lp viel |ljâ ’veli’. Ieur lainaoriginaaleja on
esitetty sekä germ (germ *svelij5o-, vrt. mn svilar
(mon.) ’langokset’) että baltt taholta (*velj5e, vrt. liett
vîeljîµe ’vainajan sielu’); etenkin jälkimmäinen on
merk:n puolesta epätodennäköinen.
Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 3
297 (sm ~ vi welli), Porthan 1789 OS 4 141 (sm vi lp), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va, vi wend ’veli’), Ahlqvist 1859
Anteckn 111 (+ ve), Hunfalvy 1866 NyK 5 393 (+ unk vel),
Ahlqvist 1871 KO 187 (+ li), Saareste 1924 LVEM 124 (+ ka),
Nirvi 1952 Suomi 106:1 91–92 (+ ly), 97–100, TESz 3 1976
1110 (sm tuskin ~ unk vel), SKES 1978 1691, Rédei 1979 NyK
79 204–05, UEW 1988 567–68 (sm vi lp ? ~ unk), Koivulehto
1993 LingU 29 34 (< germ), Liukkonen 1999 SUST 235 152–
54 (< baltt).

velka (Agr; yl.) ’Geldschuld’, vanh. kiel. myös ’synti’, yhd. velkakirja (Agr), johd. velkainen, velallinen
(Agr welghalinen) vanh. kiel. myös ’velvollinen’,
velkoa, velkaantua, velvollinen (Agr) vanh. kiel.
myös ’velallinen; asianmukainen’, velvoittaa (Raam
1642) laajalti savmurt. myös ’hyödyttää, kannattaa’,
velvollisuus ~ ink velka ’velka, laina’ | ka velka
’velka; velvollisuus’, velkuo ’velkoa’, veloittoa
’antaa velkaa; velvoittaa, käskeä’ | ly velg((e) ’velka’,
velgahi7ne ’velallinen, velkainen’, velgaduda
’velkaantua’ | ve velg, vüug ’velka’, velghi7ne
’velallinen’, velktuda ’velkaantua’ | va v(elka ’velka’ |
vi võlg (g. võla) id., võlglane ’velallinen’ | li v5(elga
’velka’, v5(elgali ’velallinen’ (sm > lpN væl |ge (U Pi
Lu In Ko Kld T) ’velka’).
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Lindahl & Öhrling 1780 LL 541 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 297a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 206 (+ li),
Setälä 1890–91 ÄH 442 (+ ka), Tunkelo Vir 1930 382 (+ ly),
Karlsson 1964 AAA 28:2 35–36, SKES 1978 1691–92 (+ ink),
Liukkonen 1999 SUST 235 155–56 (< baltt *velk®a, vrt. liett
vi˜lkti ’vetää, raahata’).

Vellamo ks. velloa.
velli (Flor 1733; yl.) ’hiutaleista, jauhoista, ryyneistä
tms. maitoon t. veteen keitetty löysähkö lusikkaruoka / suppenartige Speise aus Flocken, Graupen,
Mehl o. ä., die in Milch od. Wasser gekocht werden’,
PSm myös ’(suurustettu) liha- t. kalakeitto’, vellinki
(Pacchalenius 1667 »rawidzi hänen Wellingi padallans»; LounSm EHäme) ’velli’, vellu (Jusl 1745;
LounSm EHäme; osaksi lastenk.) id. (sm > ink ka va
velli ’velli’)
< nr välling, mr vällinger ’velli, puuro, keitto’ =
nn velling, nt vælling id., (t. ? <) kas wellinge ’kiehauttaminen; keitto, puuro’. — Vi murt. velling, völling ’sakea keitto, liiaksi saonnut liemi’ kai < as t.
ruots.
Ganander 1787 NFL 3 298 (sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2
304 (sm < ruots), Grünthal 1910 EKirj 5 280 (vi murt. < ruots),
Hellquist 1939 SEO 1387–88 (ruots sanasta), Ränk Vir 1959
148 (va < sm), Ruoppila 1967 KalKansank 178 (ink ka < sm),
SKES 1978 1692.

velloa (JuslP, Gan 1787; laajalti itämurt. ja Pohjanm) ’myllertää; sekoittaa, penkoa; aaltoilla
voimakkaasti
/
aufwühlen;
vermischen,
durchwühlen, kneten; wogen, fluten’, vellutella
(Mennander 1786 »Kalan pyrstöst welluttelit,
käsisänsä kelluttelit») ~ ka velluo id.
Ilm. deskr. sanoja. — Samaa sanuetta lienee
myös kansanrunojen ja Kalevalan vedenhaltijattaren,
vedenneidon nimitys Vellamo.
Comparetti 1892 Kal 162 (Vellamo ♦ velloa), SKES 1978
1692–93 (sm ~ ka).

velmu ks. veltto.
veltto (1688; yl.) ’hervoton, rento; laiska, saamaton /
kraftlos, schlaff; faul, träge’, velttoilla (> vi murt.
velt ’laiska, vetelys’, veltu ’id.; lurjus’).
Deskr.-sävyisiä sanoja, samoin kuin mm. velmu
(etup. hämmurt. EPohjanm ja ymp.) ’veijari, koiranleuka; vetelys; lurjus, hunsvotti; rääväsuinen’.
SKES 1978 1694 (vi murt. mahd. < sm), Söderman 1996 EstNE 137.

velvoittaa, velvollinen ks. velka.
vemmel (Flor 1702; kaakkmurt.), vempele (Jusl
1745) ’länkivaljaiden luokki / Krummholz über dem
Nacken des Pferdes zur Verbindung von Kummet
und Deichsel’, merk. murt. myös ’puusta, oksasta
tms. luokin t. vanteen muotoon taivutettu kaari (jota
käytetään eri tarkoituksiin)’, rinn. murt. ja vanh. sanak. mm. vempeli (paik. KPohjanm), vämpele (Gan
1787), vömpelö (EPohjanm ja ymp.), vömpölö (Gan;
EPohjanm ja ymp.) id.; vempele puhek. myös ’vehje,
vekotin’ ~ ink vemmel ’luokki’ | ka vemmel id. | ly
bembeDl ’luokki’ | ve bembüu, bembeDl, vembel ’id.;
kaari’ | vi vemmal (g. vembla) ’piiska, ruoska,
raippa; (Wied) keppi, kalikka’ (sm > lpN væm |bel
’(koivun) oksasta väännetty rengas’; vi > latv
vembele, vembels ’raippa, vitsa’).
Sanue on voimakkaasti deskriptiivistynyt, mihin
viittaa äänneasujen vaihtelevuuskin. — Tähän yhteyteen kuulunee myös vempain (nyk. yl.) ’vehje, vekotin’.
Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (sm ~ ve), Aminoff 1869 WirSS 91
(+ vi), Thomsen 1890 BFB 286 (vi > latv), Genetz 1896 ETV
37 (lp < sm), Vilkuna KÅ 1933 12 (+ ka), Lagercrantz 1939
LpWsch 994 (lp < sm), Nissilä Vir 1959 195 (+ ly), Ruoppila
1967 KalKansank 60 (+ ink), SKES 1978 1694–95.

vempain ks. vemmel.
venakko ks. Venäjä.
vene (Agr; etup. itämurt. Pohjanm PSm) ’Boot’,
murt. myös venhe, venes; demin. venho, veno, venonen ~ ink vene | ka veneh ’vene’, demin. veno(i) | ly
veneh | ve ve7neh, E venez | va vi vene ’vene’ | (vi >)
li ven5e, veni ’pieni vene’
= lp vânâs ’vene’ | mdE ventVs, M ve7neVs id. —
Sm-volg muodon *veneVs on oletettu olevan johd.
vartalosta *vene-, josta on refl. johd. venyä (ks. tätä);
alkup. merkitys olisi ollut ’pitkänomainen esine’.
Toisaalta sanalle on esitetty myös ieur lähtökohtaa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 546 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 299a (sm ~ vi), Lindström Suomi 1852 104 (+ md),
Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 148–49
(+ li), Setälä 1890–91 ÄH 314 (+ ka va), Kettunen 1938 LivW
477 (li < vi), E. Itkonen 1968 SKK 513 (+ ly; ehkä johd. samasta *vene-vartalosta kuin venyä), SKES 1978 1695 (+ ink),
Häkkinen 1987 ES 371, UEW 1988 819, Koivulehto 1994 FUF
52 232–33 (< ieur *wen-, vrt. m-int. ván- ’puu’).

venkoilla (EPohjanm, paik. häm- ja savmurt.) ’nälviä, vinoilla; kierrellä, kieroilla / frotzeln, spotten;
intrigieren, Ränke schmieden’, venkailla (Renv
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1826; eri tahoilla murt.) ’id.; aikailla, vitkastella,
vetelehtiä’, venkura (paik. EPohjanm häm- ja
itämurt.) ’väännyksissä, mutkalla oleva (puu, esine
tms.)’, venkula (paik. LaatKarj savmurt. ja ymp.)
’id.; vetelys, laiskimus’, tähän kai myös venkale
(Gan 1787 wenkales; laajalti murt.) ’vonkale,
mötikkä, iso kimpale; roikale, lurjus, vetelys’ ~ ka
venkula ’vetelehtijä’, venkulehtoa ’vetelehtiä’ | vi
võnkuda ’heilua, heilahdella, huojua’, võngutada
’heiluttaa, heilutella’.
Deskr. sanoja.

ehkä < ransk vingt-et-un ’21; korttipelin nimi’;
vrt. myös engl twenty-one ’21’. Saattaa olla merimiesten mukanaan tuoma sana. — Sm > nr murt. Sm
ventti ’korttipeli; lopussa, kuitti’.

SKES 1978 1696 (s. v. venku; sm vrt. ka vi).

TS 10 1919 846 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1330 (ruots saks <
lat), SKES 1978 1699 (sm < nr), Koukkunen 1990 Atomi 610.

ventata (slang., paik. länsimurt.) ’odottaa / warten’
< nr vänta ’odottaa’.
SKES 1978 1698 (sm < nr).

vento1 (1744; etup. itämurt. ja ymp.) ’pehmeä, upottava (maaperä); (liian) taipuisa, notkea (puu); laiska,
saamaton, veltto / weich, nicht tragend (Erdboden); (zu) biegsam (Holz); faul, träge, schlapp’,
paik. murt. myös ’hitaasti virtaava; veitikka, veijari’
~ ka vento ’notkea, taipuisa; veltto; saamaton’ | (sm
>) vi murt. ventu ’kujeileva, vallaton’.
Samaa alkuperää saattaa olla myös vento2. —
Merkityksen ’viisaanlainen, veikeä (LönnrLis 1886)’
perusteella on arveltu, että sana voisi olla germ
laina: < kgerm *swenSo-, *swinSa, vrt. goot swinSs
’vahva, terve’, kys (ge)swinde ’voimakas, reipas, nopea’, mn svinnr, svi“r ’reipas, vahva; viisas’.
Tunkelo Vir 1920 108 (sm < germ), *Inkilä Vir 1938 326–33
(merk:n kehityksestä; ~ vento2), Vries 1961 AnEW 570, SKES
1978 1698–99 (sm ~ ka vi (< sm)), Hofstra 1985 OsFiGerm 75,
355–56 (< germ).

vento2: ventovieras (Gan 1787; yl.), vennonvieras
(laajalti itämurt., paik. KPohjanm) ’täysin vieras /
völlig fremd’, vieras ventolainen (paik. kaakkmurt.)
id. ~ ink v5eras ventolain | ka ventovieras, vennon t.
ventoi vieras | va (Must) ventõise võõras | vi võnnuvõõras ’täysin vieras’.
Alkuaan ehkä sama sana kuin vento1, ks. tätä.
Wiedemann 1875 GrEhstn 542 (sm ~ vi), Mägiste Vir 1927 96
(+ ka va), Inkilä Vir 1938 326–33 (merk:n kehityksestä; ~ vento1), SKES 1978 1698 (+ ink).

ventti (eri tahoilla murt.) ’korttipeli, jossa pyritään
saamaan kädessä olevien korttien pistearvo mahd.
/
lähelle
21:tä;
(ark.)
lopen
väsynyt
Siebzehnundvier; hundemüde’

ITS 6 1934 1308 (vrt. ransk), Wessman 1956–57 FmS 17–18
169–70 (nr murt. Sm < sm ? < engl), SKES 1978 1699.

venttiili (1856 wentili; paik. murt.) ’Ventil’, murt.
myös venttiini id.
< nr ventil ’venttiili’ < ns Ventil id. < lat ventile
’sulku’, johd. s:sta ventus ’tuuli’.

venyä (Flor 1702; yl., ei LounSm), venua (LounSm
InkVi, osin KSm) ’sich (aus)dehnen, dehnbar sein’,
murt. myös ’olla pitkällään (PKarj ja ymp.); maata
laiskana t. sairaana, loikoa, lojua (etup. K- ja PSm);
vetelehtiä, maleksia (Pohjanm Peräp); kipeytyä rasituksesta, venähtää (esim. ranne; paik. savmurt. Kymenl Pohjanm Peräp)’, venyttää (Agr), venytellä, venähtää ~ ink venn5ua ’venyä’, venutt®a ’venyttää’ | ka
venyö, vönyö ’venyä; pitkittyä; olla pitkällään, loikoa’, venytteä, vönytteä ’venyttää; pitkittää’ | ly
venuda ’venyä’, venuttada ’venyttää’ | ve venuda
’maata, loikoa’ | va (Kett) venüä, (Tsv) venua
’venyä; oieta’, (Kett) venüttüja ’venyttää, vetää
pitkäksi, pingottaa’ | vi venida ’venyä; pitkittyä’,
venitada ’venyttää’, venimus ’vetelys, laiskuri’ | li
vieCnnq ’venyä, kasvaa pituutta’, vieCntq ’venyttää,
vetää, pingottaa’ (sm > lpN viednât (R Lu In Ko
Kld) ’kipeytyä rasituksesta (jäsen); (Lu myös)
venyä’)
= lp vâdnât ’venyä; kasvaa pituutta; maata pitkällään’, vânâtit ’venyttää’ | mdE ve7nemems, M ve7nqmqms ’venyä; venytellä’, E ve7n/stƒems, M ve7nqptƒqms
’ojentaa, kurkottaa; venyttää’. Ks. myös vene.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 537 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 300a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Ahlqvist 1861 MMdGr 181 (+
mdM), Budenz 1867 NyK 7 474 (+ li mdE), Bergsland 1944
AL 4 91 (lp viednât < sm), Makarov 1967 SFU 3 87 (+ ka ly),
E. Itkonen 1968 SKK 513, Sammallahti 1972 FUF 39 76 (+
samJr), SKES 1978 1699–701 (+ ink; ?? samJr), UEW 1988
819 (sm vi lp md).

Venäjä (As 1593 Venähen maalle, Sorol 1621 Wenäjän maalla, Flor 1678 Wänäjänmaa) ’Rußland’,
paik. murt. myös Venät, Venäh, Ven(n)ää (1689); venäjä ’venäjän kieli’: puhua venäjää, venättä
(itämurt. ja ymp.); venäläinen, venäjäläinen (paik.
LounSm), venhäläinen ’venäläinen (Agr); julmuri,
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häijy, häikäilemätön (paik. Satak ja ymp.)’, venakko
(laajalti itämurt., paik. Pohjanm) ’venäläinen
nainen’, venäläistää ~ ink vennüja ’Venäjä; venäjän
kieli’, venhäläin ’venäläinen’ | ka veneäh ’Venäjä;
venäjän kieli’; veneäheksi ’venäjäksi’, E ve7na
’Venäjä; venäjän kieli’, ve7nakko ’venäläinen’, P
veneähläine ’venäläinen’ | ly *ve7na ’Venäjä; venäjän
kieli’, ve7nalai7ne ’venäläinen’, ve7nakoi ’id.; venäläissyntyinen nainen’ | ve ve7na ’Venäjä; venäjän kieli’, ve7naDl7ne ’venäläinen’, ve7nak ’venäläinen nainen’ |
va venäi-, venüja- ’Venäjä; venäjän kieli’: venäi-m®a
’Venäjä(nmaa)’, venäläin ’venäläinen’ | vi vene ’venäläinen’, vene keel ’venäjän kieli’, Venemaa ’Venäjä’, venelane ’venäläinen’, venestada ’venäläistää’
| tähän ehkä myös ? li pn. Vendeculle (? < *venädenkülä) v. 1388
ksm *venät, *venäde- < germ *wene∞d-, vrt. mn
Vindr (mon.) ’vendit’ (jotka olivat Itämeren etelärannikolla asuneita slaaveja), ags Winedas, Weonodas,
mys Winid®a id., saks Wenden, Winden (pienten sl
heimojen nimiä). Germaanit ovat aikoinaan
ilm.
kaikkia
kutsuneet
nimellä
*wene∞dnaapuruudessaan asuneita slaaveja, ja se on
yhdistetty lat kansannimiin Veneti (Tacitus Venethi)
’veneetit, illyyrialainen kansanheimo Italian
koillisosassa’ (tästä pn. Venezia) ja Venetes, Veneti
’kelttiläinen, Bretagnen rannikolla asunut heimo’.
Moller 1756 Beskr 28 (sm Wänhälaine ~ vi), Ganander 1787
NFL 3 299a (sm wenäläinen ~ vi), Rask 1836 SA 2 282–83,
Ahrens 1843 GrEhstn 132 (sm vi < Wenden, Veneden), Thomsen 1869 GSI 159 (+ ve va; < germ), Ojansuu Vir 1904 97–99
(+ ka), Ojansuu Vir 1922 95 (+ ly), Hellquist 1939 SEO 1330,
Vilkuna 1948 KV 27–28 272–74 (+ li pn.), Vries 1961 AnEW
665, Kiparsky 1962 SUST 125 223–30, SKES 1978 1701–02
(+ ink).

vepsä (Sjögren 1832 Wepsa), vepsän kieli ’Wepsisch’, vepsäläinen; pn:issä Vepsä-, Vepsa- (asiak.
1700 »Wepsekylän tykönä»; etup. ISm) ~ kaE Vepsa
pn., vepsä, au vepsu, vepsalaine, vepsankieli | ly veps
’vepsäläinen (a.); vepsän kieli’, vepslai7ne ’vepsäläinen (s.)’ (nämä mahd. sm vaikutuksesta 1940-luv.) |
veK E veps, beps ’vepsäläinen; vepsän kieli’, vepsDläi7ne ’vepsäläinen (s.)’, bepsaDl7ne ’vepsäläinen (a.)’.
Tähän yhteyteen tuskin kuuluu lpN væk |se, In
vepsi (Ko Kld T) ’kalan evä’, vaikka lp sanat
olisivatkin ims sanan tarkkoja äänteellisiä vastineita.
Sen sijaan ims kaiketi > mven Ve/s ’Novgorodin
itäpuolella asunut ims heimo’ = sk Vísinn, Saxo
Grammaticus (n. 1200) Visinnus, arab Visu.
Sjögren 1832 GSI 1 471 (ve/s < ims), Mikkola 1902–03 FUF 2
75–76 (vrt. mven arab), Karjalainen 1911 Oma maa 6 332–33

(vrt. Adam Bremeniläinen wizzi, arab, Nestorin kronikan ve/s),
Kalima 1915 OLR 263, Setälä 1919 TS 10 941–43 (sm ~ veE;
vrt. Saxo Grammaticus, arab, sk, Adam Bremeniläinen), E. Leskinen 1932 KaK 2 551–52, Nissilä Vir 1948 223, Turunen 1950
SUST 99 264–65, Räsänen 1962 KV 42 131, Turunen 1977
KV 57 239, SKES 1978 1702–03 (+ ly (todennäk. sm vaikutuksesta); tähän ehkä ~ lpN In Ko Kld T), Pöllä 1992 SmVarhHist 427–32, *Grünthal 1997 LivLii 97–112 (lp ei tähän).

veranta (ei vielä Lönnr; melko laajalti murt.) ’kuistikko, vilpola / Veranda’, murt. myös veranto (etup.
PSavo KPPohjanm ja ymp.), veranko (paik. savmurt.)
id.
< ositt. nr veranda id., ositt. ehkä ven veránda id.
(= ns Veranda, engl veranda, ransk véranda, port
varanda id. < hindust varanda ’katettu, edestä
avoin eteinen; kattoparveke’).
TS 10 1919 951 (<< port esp ehkä < hindust), Hellquist 1939
SEO 1330–31 (ruots ~ saks engl ransk < port esp ehkä < hindust), P. Aalto Vir 1954 184 (<< hindust), Hakulinen 1968
SKRK3 300 (sm < ruots < hindust), SKES 1978 1703 (sm <
ositt. nr, ositt. todennäk. ven), T. Korhonen 1991 KA 37 436–37.

verho (Agr; melko laajalti murt.) ’uudin; (suoja)peite; vaate(tus)
/
Vorhang;
Hülle,
Schutz;
Bekleidung’, murt. myös ’suoja, varjo (LUus ja
ymp.); kaihi (PPohjanm Kain ja ymp.)’, verha
’vaate, puku (Hemm 1616; EPohjanm ja ymp., paik.
VarsSm); hame (EPohjanm
eteläosa)’,
johd.
verhota
(Agr),
verhoilla, verhoutua, yhd.
ikkunaverho, verholehti (Lönnr 1860) ~ va (Ahlqv)
verha ’vaate’ | ?? vi võru ’rengas, panta, side’, murt.
varu, vahru, võra id.
= mdE orVstams, ortVsams, M urVstams, VstVsams ’pukea, pukeutua’. — Vi sanan kuuluminen tähän yhteyteen on äänteellisten ja semanttisten syiden takia
epävarmaa.
Thomsen 1890 BFB 241 (sm ~ va vi), Genetz 1896 Sgr ∞d 35
(sm ~ md), Paasonen 1896 KielLis 41 (sm ~ md), Kettunen
1913 SUST 34 4 (sm ~ vi murt.), Toivonen 1928 FUF 19 120
(sm va md), SKES 1978 1704 (sm ~ (>) au verhellä ’peittää,
suojata’ ?? vi ? md), UEW 1988 820 (sm (> au) ?? vi md).

veri (Agr; yl.) ’Blut’, yhd. veriappelsiini, verimakkara, -pisara, -suoni, verenkierto, -pisara, johd. verinen, verevä, veres (I- ja PSm) ’tuore, äsken syntynyt
t. tapahtunut’, verestää; ks. erikseen vertyä ~ ink veri, verestüja ’haavoittaa’ | ka veri, veres, veresteä, verevä, verine ’verinen, punoittava; (kuv.) kova,
hirvittävä’ | ly veri, verez ’tuore, uusi’, veri7ne
’verinen’ | ve ve\ri ’veri’, verez ’tuore; verinen’,
verestada ’verestää, virkistää, tuoreuttaa; tahrata
vereen’ | va veri, verekaz ’verinen’, (Tsv) verissä
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’tahrata vereen, vuodattaa verta’ | vi veri (g. vere),
verine ’verinen’, verev ’helakan punainen,
veripunainen, -ruskea’, veristada ’veristää, verestää’
| li veCr ’veri’, veCrri ’verinen’
= lp vârrâ ’veri’, N vârâs (R In Ko Kld T) ’veres, tuore’, N vâr |det (E U Pi Lu In Ko Kld) ’vuotaa
verta’ | md /ver ’veri’ | tVserL wqr, I wür | votj syrj vir
id. | vogE wür, I wigr, L wür id., P wigr ’punainen’, I
wärtmqt-, wärqmt- ’punertua’ | ostjI E w#er, P wur
’veri’ | unk vér ’veri’, vörös, veres ’punainen’, testvér ’sisarus’ (test ’ruumis, vartalo’).
Rudbeck 1717 Spec 78 (sm ~ unk), Sajnovics 1770 DemH 38
(+ vi lp vuor), Lindahl & Öhrling 1780 LL 533 (+ lp warra),
Sjögren 1821 GS 1 29 (+ tVser votj), Castrén 1844 EGS 163 (+
syrj), Castrén 1849 Ostj 102 (+ ostj), Lindström Suomi 1852
104 (+ md vog), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Ahlqvist
1859 Anteckn 112 (+ ve), Budenz 1867 NyK 6 469 (+ li),
MUSz 1873–81 572–73, Nirvi 1944 Sanankieltoja 237–39 (+
ink ka), FUV 1955 124 (sm lp md tVser unk), TESz 3 1976
1116–17 (sm vi lp md tVser votj syrj vog ostj unk), FUV2 1977
137 (samoin), MSzFE 1978 684–85, SKES 1978 1704–05 (+
ly), UEW 1988 576, Sammallahti 1988 UrLang 551, EWUng
1995 1620–21.

verka (Agr; yl.) ’tiheä- ja lyhytnukkainen, tav. yksivärinen karstavillakangas / dichtes, gew. einfarbiges
Streichgarngewebe mit kurzem Flor, Tuch’, johd.
verkainen ~ ink verka ’verkakangas; eräissä
vaatekappaleissa oleva kangaskiila’ | ka verka
’kangaskiila,
jolla
levennetään
vaatetta;
verkakangas (uud., harv.); kolmiomainen verkko;
kattolautojen välisen raon päälle asetettu lisälauta’ |
ly verg((e) ’kiila, lisätilkku vaatteessa; kiilamainen
nuotan lisäverkko’ | ve verg ’kangaskiila’ | va v(erka
id. (sm t. ka > lpN vier |ge (Lu In Ko) ’nahkareunus
miehen talvilakissa t. (In) kintaan suussa; peskin
kauluksen reunus; kolttien lapinlakin karvainen
etuosa’ (Ko)).
Sanalle esitetyt germ lähtökohdat (esim. *werka
> nr verk ’työ, toimi, teko’) tuskin pitävät
paikkaansa.
Lindström 1859 KeltGerm 156 (sm vrt. ruots pelsverk ’turkis’),
Karsten 1906 SUSA 23:20 2–3 (sm < germ), Äimä 1908 SUSA
25:1 55 (sm > lpN In), Karsten 1915 GFL 176–78 (sm va <
germ), Collinder 1932 Urgerm 1 243–44 (? < germ), Pukki Vir
1941 65–66 (+ ka ly ve), Toivonen Vir 1947 152–53, Pukki
Vir 1947 274 (+ ink), Vries 1961 AnEW 656 (tuskin < germ),
SKES 1978 1705–06 (ims tuskin < germ).

verkilö (JuslLis; Häme) ’(silmukkamainen) napinreikä; (pyyheliinan tms.) ripustinsilmukka, raksi /
Schlaufe (für einen Knopfverschluß); Aufhänger’,
rinn. paik. myös verkilä, verkele, vörkilö id. ? ~ vi

(Wied) võrel (g. võrgli) ’vitsaksesta väännetty rengas, lenkki’
< germ *wergila (< *wergilo-), *wirgila-, vrt.
mn virgill ’nuora, ansa, paula’.
Tunkelo Vir 1920 107–08 (sm < germ), Koivulehto Vir 1973
12, SKES 1978 1706–07 (+ vi; todennäk. < germ), Nikkilä
1983 FUF 45 111 (vi ei ehkä tähän).

verkkainen (Flor 1702; etup. loun- ja itämurt. KPPohjanm) ’hidas; hätäilemätön / langsam; gemächlich’, verkkaisa (etup. PKarj Savo), verkka (paik.
savmurt. ja ymp.) id., verkkaan, verkalleen ’hitaasti,
hiljalleen’ ~ ka verkka, verkkaine ’hidas,
hiljainen’, verkkaiseh ’verkalleen’ | ? vi (Wied)
võrkida ’uuvuttaa’ | li v5(erka ’hitaasti laahustava
(esim. sairas)’, ? v(erkq ’viitsiä, kehdata’.
Samaa lähtöä voivat olla myös verkka (Gan
1787; paik. savmurt. PPohjanm) ’ahkera, uuttera’,
verkkaisa (paik. Päij- ja PHäme) id., verkkainen
(Flor ’vahva’; paik. EHäme) ’reipas’ ~ ? viE võrksa
’ahkera, tehokas, virkeä’. Näitä on arveltu lainaksi
germ sanasta *werka-, vrt. mn nn verk, mr værk, nr
verk ’työ, teko, toimi, laitos jne.’, ns Werk id.
Kettunen 1938 LivW 483 (sm ~ vi võrkida li), Karsten 1944
FmS 10 597 (sm verkka ’ahkera’ < msk *werka-), SKES 1978
1707–08 (verkka1 ~ ka ? viE li; verkka2 ehkä < germ; mahd. sama sana), Koponen 1998 SUST 230 199.

verkko (Agr; yl.) ’Netz’, verkosto, yhd. hyttysverkko, hämähäkinverkko, lohiverkko, tietoverkko,
verkkosukka ~ ink ka verkko | ly ve verk | va v(erkko |
vi võrk (g. võrgu) ’verkko’, võrgutada ’houkutella,
vietellä’ | li v(ergq ’verkko’
< germ *werko-, vrt. mr värk, värke ’kalapato’,
nr murt. verke, värke ’joen poikki rakennettu pato,
jossa olevien aukkojen eteen lasketaan rysät ja merrat’.
Ganander 1787 NFL 3 304a (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn
112 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 41–42 (+ li), Setälä 1906
SUSA 23:1 11 (+ ka; < germ), Karsten 1906 SUSA 23:20 3–5
(< mr), Tunkelo 1906 SUSA 23:31 7–10 (< ksk *verko > mr),
Karsten 1915 GFL 128–29, Ariste 1962 ESA 8 13 (+ ink),
SKES 1978 1708 (+ ly va), Hofstra 1985 OsFiGerm 25.

vermu ’nautakiiliäisen toukka’ ks. permu.
vernissa (Renv 1823; paik. murt.) ’eräs pintakäsittelyaine / Firnis’, murt. rinn. fernissa, fä(ä)rnissa
(Schr 1637 Färnisia partit.), förnissa, vernitsa,
vä(ä)rnissa
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< mmr färnissa, vur nr fernissa id. < kas fernis <
ransk vernis, ital vernice ’vernissa’; kas > vi värnits
id.
Streng 1915 NRL 266 (sm värnissä < vur mmr < kas (> vi) <
ransk), TS 10 1919 987 (sm vernissa < saks), Hellquist 1939
SEO 206 (nr mr < kas < ransk), SKES 1978 1709.

vero (Agr; yleisk.) ’Steuer, Abgabe; Tribut’, vanh.
kiel. ja murt. myös ’torpparin (us. työnä t. luonnontuotteina) talolle suorittama maanvuokra (loun- ja
hämmurt. sekä ymp.); morsiamen kyläläisiltä
keräämä t. saama avustus, morsiuslahja (KPohjanm
ja ymp., Verml); ateria (Karj Savo Kain; myös
ruokavero)’, jnk verosta (laajalti loun- ja hämmurt.)
’asemesta, sijasta’, johd. verottaa, verotus,
verollinen, veroton ~ ka vero ’ateria’ | ly vero ’ateria;
kerrallinen ruokamäärä’ | va v(ero ’kahden miehen
viljelysala’
= mdM ve\r: ve\rqnts ’sijasta, sijaan’ | tVserL wär, I
wer ’paikka’, L wertsqn, I wertƒ/s(qn) ’sijasta, asemesta; tähden’ | ? votj vur ’sakko’ | ? ostjE P wer ’velka;
syy; vika’, E mir-wer ’yhteinen uhri, uhraus’ (mir
’kyläkunta’). — LpN værro (Pi Lu In Ko Kld) ’vero;
(N In myös) tapporaha; (Pi Lu myös) uhri; (Ko Kld
myös) ateria’ < sm, osaksi ka.
JuslP 428 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 119 (lp < sm),
Paasonen 1896 KielLis 41–42 (sm ~ mdM), Setälä 1902 IFA
13 295 (+ tVser), Toivonen Vir 1918 81–82 (+ votj), Toivonen
1927 FUF 18 179–81 (+ ka ostj; lp < sm t. ka), E. Itkonen Vir
1948 139 (+ va), FUV 1955 124 (sm (> lp) mdM tVser votj ostj),
Udally 1973 JuhlakSchlachter 89–93 (votj ostj ei tähän), FUV2
1977 137, SKES 1978 1709 (+ ly; votj ostj epäilyksittä mukana), UEW 1988 569 (sm (> lp) vi võru ’pula; suoritus’, mdM
tVser ? votj ? ostj), E. Uotila Vir 1989 360–68.

verrata ks. verta.
versio (Raam 1642; kirjak.) ’toisinto; mukaelma
/ Version; Variation’
< ruots saks version id. < ransk version ’käännös;
tulkinta’ < lat versio ’käännös’ v:stä vertere ’kääntää’.
TS 10 1919 1015 (sm < ransk < lat), Renkonen 1954 Avainsanoja 105.

verso (Agr; paik. etup. länsimurt.) ’Trieb, Sproß,
Schößling’, versoa (Gan 1787; melko laajalti et. länsimurt.) ’lähteä kasvamaan; vesoa’ ~ ka versuo ’versoa’ (luult. < sm) | vi võrse ’verso’, võrsuda ’versoa’.
SKES 1978 1710 (sm ka (luult. < sm) vi), Parpola 1999 Poluilla 201 (< varh. k-arj *ver/sa, vrt. sanskr val/sa ’verso’).

verstas (As 1655 wärckstains ’verstaansa’; etup.
Häme ja ymp.) ’työ-, korjauspaja / Werkstatt’,
rinn. murt. versta (laajalti itämurt. Kymenl, paik.
lounmurt.), verstaa (paik. Satak Pohjanm) id.,
verstaat (paik. murt.) ’työkalut; tarvikkeet’
< ruots, vrt. nr verkstad ’työhuone, paja’, mmr
værkstadher < kas werkstede id.
Qvigstad 1893 NL 80 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 1331
(ruots < kas), SKES 1978 1710.

verta (Agr; laajalti murt.) vaill. ’jtak vastaava määrä
(sen verta, tuon verta); (vanh. kiel. myös) vertainen /
Größe, mit der etw. bezüglich Menge, Wert usw.
verglichen wird; (früher auch) ebenbürtig’, sen (jonkin, minkä) verran, monin (kaksin) verroin; johd.
vertainen, verrata (Agr), vertailla, vertaus (Agr),
verraton (Raumannus 1651) ~ ink verta: sevverän,
sevvertüja ’sen verran, niin paljon’, verrata ’haukkua,
muistuttaa pahalla jstk vanhasta’ | ka verta, verrata,
vertaine ’vertainen’ | ly verVz (partit. verdad) ’verta’:
7netVsen verdan ’sen verran’, ühten ve\rVzin ’yhtäläisesti’ | ve ver/z ’verta’: seve\r/z ’sen verran’, miverdan
’minkä verran, paljonko’ | va v(erta ’verta’: sevv(erta
’sen verran’, (Tsv) v(ertama, v(err(et ’moittia, huomautella’ | vi võrd, võrs ’verta’, võrra ’verran’,
võrdne ’vertainen, veroinen’, võrduda ’olla yhden
vertainen’, võrratu ’verraton, erinomainen’, võrrelda
’vertailla’
< germ *werSa-, vrt. mn ver“r, nn verd, mr værSer, nr värd, goot wairSs, ags weor“, mfriisi werth,
kas wert, mys werd, ns Wert ’arvo; hinta’. — Sm >
lpN værd#e (U Pi Lu In Ko Kld T) ’verta’, N vær |dedit (In) ’verrata’, N vær |dadus (In) ’vertaus’.
Ihre 1769 Gloss 2 1067 (sm ~ isl engl germ), Lindahl & Öhrling 1780 LL 542 (sm vertaus ~ lp wertetus), Lönnrot 1854
Enare 263 (sm ~ lpN R In), Thomsen 1869 GSI 160 (+ vi; <
goot mn), Wiklund 1892 SUSA 10 152 (ksk > sm ? > lp),
Qvigstad 1893 NL 11 (lp < sm), Setälä 1906 SUSA 23:1 11 (+
ka ve), Hellquist 1939 SEO 1392, Vries 1961 AnEW 655,
SKES 1978 1710–11 (+ ink ly va), Häkkinen 1987 ES 372.

vertyä ’vetreytyä, norjistua (JuslP, Gan 1787; laajalti itämurt. ja EKPohjanm); tulla verestäväksi t. veriseksi (melko yl. LounSm ja ymp., Verml, paik. PSm)
/ sich erholen, (wieder) beweglich, geschmeidig
werden; mit Blut unterlaufen’, verrytellä, yhd.
verryttelypuku ~ ka vertyö ’tulla verestäväksi t.
veriseksi; vahvistua; punastua; kiukustua’, verrytteä
’tahrata vereen; verryttää, punastuttaa; suututtaa’ | ly
verduda ’suuttua’ | ve verduda (Ahlqv) ’suuttua’ | vi
murt.
verdu’vertyä
(paleltuneet
kädet
lämpimässä)’.
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Johd. sanasta veri, ks. tätä.
Kirjallisuus s. v. veri.

veruke (Gottlund 1832) ’tekosyy (laajalti murt.);
pistopuhe, ivailu (paik. murt.) / Vorwand; Sticheln,
Spotten’, verukehtaa ’keksiä tekosyitä (paik. murt.);
puhua kierrellen, vihjailla (Kain ja ymp.)’, tähän kai
myös verutella (Eurén 1860; melko laajalti et. itämurt.) ’keksiä tekosyitä; puhua kierrellen;
vitkastella’.
Alkuperä epäselvä. Ilm. johdoksia, mutta
kantasana on tuntematon. Vrt. verkkainen.
Hakulinen 1968 SKRK3 130 (kantasana outo).

veräjä (Martti n. 1580; PSatak PHäme Pohjanm
Karj PSavo Kain PSm) ’Pforte, Gattertor’, murt.
verrää (ESavo KSm), veräs (Verml, osin ESavo),
verejä (LSatak, osin KSm), verjä (Kymenl ja ymp.),
väräjä (osin VarsSm) ~ ink verrüjajä ’veräjä’ | ka
veräjä ’id.; ulko-ovi’ | ly veräi ’veräjä; ulko-ovi’ | ve
verai, ver(ei, värüJo ’ulko-ovi’ | va (Set) väräjä, (Tsv)
veräi ’veräjä’ | vi värav id. | li vüja Crqd id.
< ven verejá ’portinpieli’, mven vereja ’vipu’
(v:stä verátƒ ’sulkea’). — LpN ver |rak, ver |rai, In verejœazV ’veräjä’ < sm.
Europaeus 1782 Käsik 1 (sm ~ ven), Ganander 1787 NFL 3 302
(+ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 111 (+ li; < ven), Mikkola
1894 SUST 8 96–97 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 990 (lp
< sm), Kettunen 1940 SmMurt 3 244–46 (+ ink ly), Kalima
1952 SlS 182–83, Plöger 1973 RL 223, SKES 1978 1712.

vesa (Agr; yl.) ’(lehti)puun juuresta t. kannosta kasvava nuori varsi; (lehtipuun) taimi; nuori lehtipuu;
lapsi, kakara (etup. E- ja PHäme) / Wurzel-, Stocktrieb (eines Laubbaums); junger (Laub)baum; Kind,
Sprößling’, johd. vesa(i)kko, vesoa ’kasvaa vesaa,
versoa (laajalti etup. länsimurt.); poistaa vesat
(laajalti et. itämurt.)’, vesoittua, vesuri (Flor 1678) ~
ink vesa, vesoittua | ka vesa ’vesa, verso, nuori
lehtipuu’, vesakko ’vesakko’, vesuo ’kasvaa vesaa;
leikata vesoja’, vesoittuo ’vesoittua’ | ly veza ’vesa’,
vezaVzik ’vesakko’, vezanduda ’vesoittua’ | ve veza
’vesa’, vezaduda ’vesoittua’ | va (Kett) v(eso ’vesa’,
(Tsv) v(ez(ettua ’kasvaa täyteen vesakkoa, vesoa’ | vi
võsa ’vesakko’, võsu ’vesa, verso; (kuv.) jälkeläinen’, võsuda ’vesoa, versoa’, võsastuda ’vesoittua’ |
li v(ez®a, L viz®a ’vesa’, v(eCzzq ’vesoa, versoa’. — Sm >
lpN vesa ’nuori lehtipuu; vesa, verso’, In veässu∞d
’vesoa, poistaa vesat’, nr murt. Sm ves(a) ’id.;
leikata ruista’.

Ganander 1787 NFL 3 307 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
162 (+ va), Genetz 1877 KL 13 (+ ka li), Saxén 1895–98 Lånord 239 (nr murt. Sm < sm), Lagercrantz 1939 LpWsch 990 (lp
< sm), SKES 1978 1712–13 (+ ink ly ve), LpIn 3 1989 387–88
(lpIn < sm).

vesi (Agr; yl.) ’Wasser’, merk. murt. myös ’meri,
järvi; neste, kyynel, hiki, virtsa’, yhd. vesijohto, vesirokko, vesisade, vedenpaisumus, johd. vesikko (Jusl
1745) ’Mustela lutreola’, vesistö (1762), vetinen
(Agr), vettyä (Jusl 1745), vetistyä, vesittää; ks. erikseen vetehinen, vetelä ~ ink vesi ’vesi; kyynel’, vettüä ’vettyä’ | ka vesi ’vesi; kyynel, virtsa, hiki’, vesine ’vetinen’, vesikkö ’vesikko’, vettyö ’vettyä; kastua; tulvia’ | ly veVzi ’vesi’, vezikko ’vesikko’, veVzi7ne
’vetinen’, vettuda ’vettyä, kastua’ | ve vezi ’vesi’,
ved(ekaz ’vetinen, märkä’, vettuda ’vettyä’ | va vesi
’vesi’, (Tsv) vezik(ez ’vetinen, märkä’ | vi vesi (g.
vee) ’vesi’, vesine ’vetinen, märkä’, vettida ’vettyä’ |
li veiC Vz ’vesi’, veC iVzi ’vetinen, märkä’, viettq ’vettyä’
= md ved' ’vesi’ | tVserL wqt, I wüt | votj vu | syrj
va | vogE ütƒ, I witƒ, L wütƒ, P wit | unk víz || samJr j‰ı C |
Jn biC | T b5e C | slk üt | Km bu | Kb M Taigi Krg bu id.
Ieur taholla on samankaltaisia veden nimityksiä,
mitä on jopa pidetty osoituksena ko. kielikuntien alkusukulaisuudesta (vrt. ieur *wed-, *wod-, *ud-:
m-int udakám ’vesi’, heet wed®ar ’joki’, arm get id.,
goot wato id., mn vátr ’vesi’, ksl voda id. jne.). Toisen näkemyksen mukaan ural kielten sanat olisivat
hyvin vanhoja lainoja ieur taholta.
Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk), Strahlenberg 1730 NOstT
liite (+ votj vog), Fischer 1747 VocSib 69 (sm ~ unk; md ~ tVser
votj vog sam ven kr), Moller 1756 Beskr 39 (sm ~ vi), 164 (sm
ruots saks fryyg), Fischer 1768 SibGesch 162–63 (sm ~ md tVser
votj perm vog unk), Sajnovics 1770 DemH 48 (+ ka), Porthan
1788 OS 1 40a (+ syrj), Klaproth 1823 AP 146 (+ samJr Km
Kb), Castrén Suomi 1845 7 (vrt. ieur), Sjögren 1849 MélR 1 60
(+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Hunfalvy 1859 MAÉrt
1:19 396 (+ slk), Europaeus 1868 Suomi 2:7 67–68 (ural ~
ieur), Thomsen 1869 GSI 2, MUSz 1873–81 590–91, Ujfalvy
1875 Essai 125 (+ ve), Halász 1894 NyK 24 445 (+ samJn T),
Wiklund 1906–07 MO 1 56–57 (ural ~ ieur), Setälä 1912–14
FUFA 12 45 (+ samM), Collinder 1934 IUS 70–71, Lehtisalo
1936 SUST 22–23 (+ samKrg), Turunen 1946 SUST 89 284 (+
ly), FUV 1955 67, Vries 1961 AnEW 648, Décsy 1965
Einführung 164 (ural < ieur), Collinder 1965 HUV 126, 135,
Joki 1973 SUST 151 344, TESz 3 1976 1166–67, FUV2 1977
83, MSzFE 1978 695–96, SKES 1978 1713–15 (+ ink), Rédei
1986 SbÖAW 468 43, Häkkinen 1987 ES 372–73, UEW 1988
570, Sammallahti 1988 UrLang 541, EWUng 1995 1648,
Koivulehto 1999 Poluilla 210 (< ieur).

veska (etup. LounSm Karj Savo) ’kassi; (käsi)laukku; lompakko / Einkaufstasche; (Hand)tasche; Geldbeutel’, väsky (Schr 1637; et. PSatak KaakkHäme
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Kymenl KSm Pohjanm ja ymp. Verml) ’id.; pussi,
kontti’, fäsky (paik. LounSm ja EPohjanm) id., vesku
(EPohjanm) ’(kankainen) laukku t. pussi’
< ruots, vrt. nr väska, vur wäska, weska, nr murt.
Sm v5esku, vässku ’laukku, matkalaukku, salkku; reppu’, nn veske, mn veski < kas weske id. — Sk > lpN
fæs |ko (E Pi Lu In) ’laukku; (Pi Lu In myös) tupakkakukkaro’.
Ihre 1769 Gloss 2 1073 (sm wäskyt ~ ruots germ), Wiklund
1890 SUST 1 12 (lp < mr), Streng 1915 NRL 267 (sm < vur
mn mt < kas), Karsten 1944 FmS 10 613 (< nr murt. Sm),
SKES 1978 1715.

veskuna ks. väskynä.
vessa (1940-luvulta lähtien, nyk. yl.) ’Toilette, Klo’,
rinn. veski, yhd. vessanpytty, -pönttö, vessapaperi.
Muodostettu epäsäännöllisesti kirjainlyhenteestä
WC < engl water closet ’vesiklosetti, käymälä’.
TS 10 1919 1045–46 (vesiklosetti < engl water-closet), Pulkkinen 1984 LokSp 184, 185, Koukkunen 1990 Atomi 610–13.

vesseli (Lönnr 1880; Satak PHäme EPohjanm ja
ymp., paik. savmurt.) ’veitikka, vekkuli, viikari;
velikulta / Schelm, Schalk, Schlingel; Filou’, vesselä
(1842; Karj Ink) ’nokkela, reipas, vilkas, iloinen,
leikkisä’ ~ ink vesselä ’hauska, iloinen; kaunis’ | ka
vesselä ’id.; hiprakassa oleva; hiprakka’ | ly ve/s/seDl
’iloinen, hauska’, ve/selzüdä ’tulla iloiselle tuulelle;
päihtyä’ | ve vesseDl, ve/sou ’iloinen, hauska’ | va
(Ahlqv) vesola id.
< ven vésel, vesjólyj ’iloinen, hilpeä’. — Sm:ssa
et. nykymerk. ’pieni poika’ (yhd. pojanvesseli)
lienee vesa sanan vaikutusta.
Mechelin 1842 Käsik 179 (sm vesselä ~ ven), Ahlqvist 1856
WotGr 160 (va < ven), Ahlqvist Suomi 1857 98 (sm < ven),
Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Mikkola 1894 SUST 8 65
(sm ka ve va < ven), Kujola 1944 LyS 484 (ly < ven), Kalima
1952 SlS 66, Plöger 1973 RL 224–25, SKES 1978 1715–16
(s. v. vesselä; + ink).

vesuri ks. vesa.
vetehinen (Kal; paik. E- ja LaatKarj Kain) ’vedenhaltija / Wassergeist, Nöck’, veteinen (paik.
PKarj Kain) id. ~ ka vetehine id.; (paik. myös)
haukkuma- ja kirosanana | ly vedehi7ne ’vedenhaltija’ |
ve ved(ehi7ne id.
Johd. sanasta vesi (ks. tätä).
Holmberg 1913 SUST 32 217 (sm ~ ve), K. Krohn 1914 SSU 1
103 (+ ka), Haavio 1942 Kodinh 22 (+ ly), Harva 1948 SmMuin 386, SKES 1978 1716.

vetelä (Raam 1642; yl.) ’vetinen, upottava; löysä;
veltto; saamaton, laiska; raukea (olo) / wäßrig, unbegehbar; dünnflüssig; schlaff; träge, faul; entspannt’,
vetelöityä, veteloitua (molemmat itämurt., laajalti
Pohjanm), vedeltyä (LounSm Häme EPohjanm)
’tulla veteläksi’; tähän kuulunee osaksi myös vetelys,
joka toisaalta liittynee v:iin vetelehtiä (ks. vetää) ~
ink vett5elä ’vetelä’ | ka vetelä ’vetinen, upottava;
löysä’, vetelöitteä ’tehdä veteläksi’ | ly ved'el ’vetelä,
pehmeä (esim. taikina)’ | ? ve ved(eluz ’vetelys,
kulkuri’ | va (Tsv) vedel ’nestemäinen, vetelä’ (luult.
vi vaikutusta) | vi vedel ’nestemäinen, vetelä’,
vedelik ’neste’, vedeldada ’vetelöittää’ | li vieCddql
’vetelä, ohut’.
Johd. sanasta vesi (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 309 (sm ~ vi wäddal), Ahrens 1843 GrEhstn 132 (sm ~ vi wedel), Thomsen 1890 BFB 50 (+ li), Kettunen 1922 LVeHa 1 80 (+ ve), Rytkönen 1940 tm 124 (+ ka),
Rintala 1972 läntä 185 (+ ly va), SKES 1978 1716–17 (+ ink; ?
ve).

veteraani (AMeurman 1890 veterani) ’vanha t. täysinpalvellut sotilas; vanha, kokenut alansa edustaja /
Veteran’
< ruots veteran id. << lat veteranus ’sotavanhus,
vanhus’, johd. a:sta vetus ’vanha’.
TS 10 1919 1095 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1335 (ruots <
lat), Koukkunen 1990 Atomi 613 (sm < ruots < lat).

vetkottaa (Lönnr 1880; paik. häm- ja savmurt. sekä
EPohjanm) ’laiskottaa, väsyttää, raukaista; tehdä hitaasti t. veltosti, vitkastella; kuvottaa / faul, müde,
träge machen; etw. langsam od. kraftlos tun, trödeln;
Übelkeit hervorrufen’, vetkuttaa (paik. savmurt.) ’aikailla, vitkutella; jankuttaa, puhua joutavia’, vetkutella ’vitkutella, aikailla’, vetka (Alm 1805; paik.
murt.) ’veltto, laiska; huono, voimaton (olo); hidas’,
vetkä (etup. savmurt.) ’id.; vetelä (Gan 1787)’, vetku
’laiska, vetelys; raukea, voimaton (olo)’, vetkeä
(paik. savmurt.) id., vetkale (melko laajalti murt.)
’vetelys, laiskuri; vonkale, köriläs’, vetkula (Gan;
paik. savmurt. PPohjanm) ’veltto, vetelys’ ~ ka vetkä
’vetelä; vetinen’, vetkie ’vetinen; vetelä, laiska;
hilpeä’, vetkätä ’tehdä veteläksi’, vetkottoa ’lojua’.
Deskr. sanoja, jotka voivat ainakin osaksi liittyä
vetelä, vetää sanueisiin (ks. näitä). Vrt. myös vitka.
SKES 1978 1717 (s. v. vetku; sm ~ ka).

veto1 ’vedonlyönti (Lizelius 1776; yl.); (lakik.) muutoksenhakukeino oikeudessa (Martti n. 1580) /
Wette; (jur.) Berufung, Einspruch’, vanh. kiel. myös
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’pantti (Flor 1678); vero (Gan 1787; paik. Karj)’,
johd. vedota (Forseen 1738) ~ ink veto ’vedonlyönti’
| ka veto ’vero’ | ly vedo ’vero’ | va (Tsv) veto
’vedonlyönti’ (< ink t. sm)
< sk (ruots), vrt. mr vaS, væS, mmr waadh,
wäädh, wedh ’oikeudenkäynnin alussa kummankin
osapuolen asettama takuuraha t. omaisuusarvo,
jonka oikeusjutun voittanut sai; vetoraha oikeudessa;
(mmr myös) vetoa lyötäessä t. pelissä asetettava,
voittajalle tuleva summa’, nr vad ’vetoaminen
oikeudessa; vetoraha oikeudessa; veto’, mn ve“
’pantti, takuu’ (goot wadi ’pantti; veto’, kas wedde
’pantti, sakko; avioliitto; veto’, ns Wette ’veto’ <
germ *wadja); mr væ∞dia ’antaa takuuraha ennen
oikeudenkäyntiä; vedota tuomiosta’, mmr wadhia,
weddiä, wäda ’vedota oikeudessa; asettaa pelipanos;
uskaltaa asettua vastustamaan jtak’, nr vädja ’vedota
oikeudessa; turvautua, viitata jhk oman käsityksensä
tueksi’, mn ve“ja ’vedota oikeudessa; lyödä vetoa;
panna panos peliin, uskaltaa panna alttiiksi’, nn
vedde ’lyödä vetoa’ (goot ga-wadjan ’kihlata’, ags
weddian ’tehdä sopimus; luvata; avioitua’, kas wedden ’maksaa sakko; ottaa pantiksi; tehdä sopimus;
veikata, lyödä vetoa’, ns wetten ’lyödä vetoa’ < germ
*wadj5on). Ims kielissä ei luult. ole kyse pelkästään
lainasta, vaan mr væS ja væSia lienevät assosioituneet äänteellisesti läheisiin omapohjaisiin sanoihin
veto ja vetää, jotka ovat saaneet mr sanojen merkityksiä. — Sm t. sk > lpN vætto (U Lu In Ko) ’veto,
veikka’, N vættet (U Pi Lu) ’lyödä vetoa’. — Ks.
myös veikka2.
Ihre 1769 Gloss 2 1022 (sm ~ ruots ags), Renvall 1826 SSK 2
309 (sm ? < ruots), Lindström 1859 KeltGerm 69 (sm mys kys
ags engl mn), Qvigstad 1881 Beiträge 119 (lp < sm), Qvigstad
1893 NL 354 (lp < mn sm), Setälä 1912–13 FUF 13 470,
Hellquist 1939 SEO 1293 (ruots sanasta), Pajula 1955 Lainsuom 134, 184–85, *Vilkuna Vir 1959 452–65 (+ ka ly), SKES
1978 1718 (sm ink ka va (< ink t. sm) < mr; omap. vetää ja
veto vaikuttaneet myös).

veto2 ks. vetää.
vetonaula ks. raaspiikki.
vetreä (PKarj PSavo) ’notkea, taipuisa, joustava /
gelenkig, biegsam, elastisch’, vetrakka (paik. PSavo), vietreä (paik. ESavo PKarj) id., ? vetre(s) (Kal
1835 »vieri vetrehet vetensä») ’id.; nopea, hereä’,
vetristyä, vetreytyä ~ ka vetrie ’notkea, joustava’,
vetretä, vetristyö ’tulla notkeammaksi’.
Voivat ehkä olla s. v. vöyreä (ks. tätä) main. sanojen itämurt. vastineita. Mahd. myös v:n vertyä
pohjalta syntynyt (metateettinen) johdoskorrelaatti.

Ojansuu Valvoja 1919 425–26 (vrt. ka; ~ vöyreä), Ruoppila
1967 KalKansank 178–79, SKES 1978 1718–19.

vettyä ks. vesi.
veturi ks. vetää.
vety (1851) ’Wasserstoff’.
Oppitekoinen muodoste, jonka pohjana on
toisaalta ruots väte ’vety’ ja toisaalta sm vesi (vart.
vete-).
SKES 1978 1719.

vetää (Agr; yl.) ’ziehen’, johd. vedellä, vetelehtiä,
vetäytyä, veto, vetoinen, -veteinen: pitkäveteinen; veturi ’perässä vedettävä kuljetusahkio t. -kelkka
(JuslP, Gan 1787; PSm); (tav. junanvaunuja)
vetävä
kulkuneuvo (uud., Europ 1853 veturivaunut)’, vedin ~ ink vettüja ’vetää, kuljettaa; vetää
puoleensa’, veto ’veto; talvinuotta-avannolta toiselle
ulottuva matka’ | ka veteä ’vetää; kuljettaa; viedä;
johdattaa; houkuttaa’, vejätteä ’vedättää, kuljettaa,
rahdata; kuluttaa; johdattaa, houkuttaa’, veto
’vetäminen, kuljetus’ | ly vedädä ’vetää, kuljettaa;
hoitaa asiat’, vedattada ’kuljettaa, taluttaa’, vedo
’vetäminen’ | ve vedada ’vetää, kuljettaa; tuulla; taivuttaa, houkutella; olla jnk painoinen’, vedatada
’kuljettaa; venyttää’, vedoudaks(e ’vetelehtiä’ | va
(Tsv) vetä-, vettüja ’vetää, kuljettaa’, veätte-, veättä
’viedä, kuljettaa; houkutella’, veto ’vetäminen,
kuljetus, toimitus’ | vi vedada ’kuljettaa, vetää’,
vedelda ’vetelehtiä’, vedu ’kuljetus, veto’, vedur
(uud. < sm) ’veturi’ | li vieCddq ’vetää, kuljettaa; olla
jnk painoinen; hieroa kevyesti’ (sm > lpN ve∞datit
’kuljettaa (porolla t. hevosella)’, N v5edur (Lu In)
’perässä vedettävä ahkio’, (sm t. ka >) T vietted
’pyytää tietynlaisella verkolla’)
= mdE ved'ams, M väd'ams ’viedä, kuljettaa,
taluttaa’ | tVserL widem, I wüdem ’viedä, taluttaa’ |
unk (kausat.-johdos) vezet ’johtaa, ohjata, opastaa;
kuljettaa’.
Ieur taholla on äänneasultaan ja merkitykseltään
samantapaisia verbejä, ja kyseessä onkin oletettu
olevan vanha laina < ieur, vrt. ieur *wedh-, *wed-:
av vad- ’kuljettaa; ottaa puolisokseen’, m-iiri fedid
’kuljettaa, kantaa, noutaa’, liett vèsti, (prs.) vedù
’johtaa, kuljettaa’, mksl vedPo, vesti id.
JuslP 424 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 3 292 (+ vi), Sjögren 1821 GS 1 25 (sm ~ ven), Sjögren 1832 GS 1 564 (+ ve),
Boller 1853 SbAW 10 287 (+ md), Budenz 1867 NyK 6 470 (+
li tVser), MUSz 1873–81 579, Qvigstad 1881 Beiträge 115 (lp <
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sm), Tomaschek 1889 SbAW 117 12 (sm li md tVser < arj), Setälä 1896 NyK 26 406 (+ ka), Munkácsi 1899 NyK 29 13,
Munkácsi 1901 ÁKE 630–31 (< ieur), T. I. Itkonen 1943 KV
22 50 (lpT < sm), FUV 1955 140 (? < ieur), Joki 1973 SUST
151 344–45 (sgr joko ~ t. < ieur), TESz 3 1976 1136, FUV2
1977 150, MSzFE 1978 690, SKES 1978 1719–21 (+ ink ly
va), Rédei 1986 SbÖAW 468 48, Häkkinen 1987 ES 373,
UEW 1988 569–70, Sammallahti 1988 UrLang 551, Koivulehto STEP 1992–93 184, EWUng 1995 1631.

viedä (Agr; yl.) ’(weg)bringen, -führen, -leiten’,
murt. (LSm) myös ’pystyä (teräase), leikata’, viepä
’kuluttava; (murt.) pystyvä, terävä; (s.) laskuoja
(KaakkHäme Kymenl)’, yhd. aikaaviepä; vietävä
(us. voimasana), vienti, josta yhd. vientimaa, vientituote, vientimarkkinat; ks. erikseen viehättää,
viekas, viemistää, viemäri, viettää ~ ink v5ejjä ’viedä’
| ka viijä ’viedä, kuljettaa; viedä pois’, vienti, vientä
’vieminen, vienti’ | ly viedä ’viedä’, viend (g. -an)
’vieminen, vienti’ | ve veda ’viedä, johdattaa;
vietellä, houkutella’, vend ’vienti’ | va vijjä (prs. v5en)
’viedä’ | vi viia ’viedä, johtaa, saattaa’ | li v‰ıdq
’viedä’
= lpKo v‰ıkk(ad (Kld T) ’viedä, saattaa; kyyditä’ |
mdE vijems, M vijqms ’viedä, kuljettaa’ | votj vaj{in{i
’viedä, kuljettaa; hakea, tuoda; tuottaa, synnyttää’ |
syrj vajn{i ’tuoda, tuoda mukanaan; ottaa (vaimoksi);
synnyttää; tuottaa (maa, pelto)’ | vogE wü-, I wig-,
wäj-, L wij-, wäj-, P wig-, woj- ’ottaa’ | ostjI E we-,
wej, P wu-, wuj- ’ottaa; ostaa’ | unk vi-: visz (inf. vinni) ’viedä, kantaa, kuljettaa, saattaa’, ve-: vesz (inf.
venni) ’ottaa, viedä; ostaa’
todennäk. < ieur (*we7gh-e/o), vrt. m-int váhati
’vetää; kuljettaa, ohjata’, lat vehere ’vetää, viedä, liikuttaa; kantaa, kuljettaa, tuoda; ajaa’.
Ganander 1787 NFL 3 310a (sm ~ vi), Gyarmathi 1799 Aff 91
(+ unk visz), Castrén 1849 Ostj 102 (+ ostj, unk vesz), Diefenbach 1851 VWGoth 2 737 (+ syrj; ~ ieur), Lindström Suomi
1852 105 (+ vog wain; ~ unk vesz, visz), Budenz 1867 NyK 6
473 (+ li votj), MUSz 1873–81 588 (~ unk visz), Hunfalvy
1874 Nyr 3 202 (sm ~ unk vesz, visz, vog ostj), Setälä 1890–91
ÄH 492 (+ ka ve va), Setälä 1892 Suomi 3:5 316 (rinnastus sm
~ liett jo Porthanin käsikirjoituksissa), Wiklund 1896 SUST 10
317 (+ lpKld T), Paasonen 1907–09 FUF 7 24–25 (+ md; ~
ieur, mahd. alkusukulaisuus), Setälä 1911–12 FUF 12 166
(samoin), Jokl 1921 JuhlakBaudoin de Courtenay 101–05 (sgr
< ieur), SzófSz 1941 340 (tähän mahd. myös unk vesz), E.
Itkonen 1946 FUF 29 264 (sm ~ lpKo), Turunen 1950 SUST
99 27 (+ ly), FUV 1955 140 (sgr ~ ieur), Räsänen 1955 StO
18:3 41 (~ turk), Bergsland Vir 1964 243 (vrt. myös lpU
(1701) wijked), Joki 1973 SUST 151 345–46 (sgr < t. ~ ieur),
TESz 3 1976 1158 (unk visz ja vesz samaa alkuperää; ~ sm vi
md votj syrj vog ostj), MSzFE 1978 694, SKES 1978 1721 (+
ink, ei vog ostj, unk vain visz; ~ ieur, mahd. alkusukulaisuus),
Rédei 1986 SbÖAW 468 48 (< ieur), Häkkinen 1987 ES 373–

75, UEW 1988 573, Sammallahti 1988 UrLang 551,
Koivulehto 1992 SympBopp 140 (sgr < (vai ? ~ ) ieur).

viehka (Eurén 1860; kaakkmurt. PKarj, osin ESavo)
’tienviitta, talvitien, avannon t. kylvörajan merkki /
Wegzeichen (im Winter), Zeichen für ein Eisloch
od. die Saatgrenze’, johd. viehkata, viehkoa,
viehkoittaa ’merkitä talvitie t. kylvöraja (viehkoilla)’
~ ink v5ehka ’tien, kylvörajan t. vesitien merkki,
viitta’ | ka viehka ’talvitien merkki; avannon
merkkioksa’
< ven véha ’viitta, merkkipaalu; merimerkki, reimari’ — uudempia lainoja samasta ven sanasta ovat
ink veha ’reimari; pohjaverkon merkki’, ly vieh ’talvitien merkki’, ve veh id., va veha ’viitta, reimari’
sekä lpKo viexx3a ’tienviitta, talvitien merkki’.
Mechelin 1842 Käsik 179 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
160 (sm va < ven), Mikkola 1894 SUST 8 108 (+ ka; < ven),
Kujola 1944 LyS 486 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 183 (+ ve;
nuorempi laina), KKSK 1958 739–40 (lp < ven), Nirvi SbFAW
1960 150 (+ ink; < ven), Plöger 1973 RL 225, SKES 1978
1721–22 (useita eri kerrostumia).

viehättää ’miellyttää (1846; murt. harv.); houkuttaa,
kutsua (paik. Laat- ja PKarj) / begeistern, bezaubern;
(ver)locken’, paik. kaakkmurt. myös ’viettää, olla
kalteva’, viehtää (Eurén 1860; ei murt.) ’miellyttää,
houkuttaa’, viehättävä (Europ 1853), viehättyä, viehtyä; viehäke (paik. Karj Savo) ’houkutin, syötti’, viehe (uud.) ’uistin’, viehkeä (paik. savmurt.) ’viehättävä, miellyttävä, puoleensa vetävä’, viehkata (paik. PSavo PKarj) ’houkutella, viekoitella’ ~ ka viehätteä
’viedä mukanaan, johdattaa; kutsua, houkutella; vaania (petolintu kalaa)’.
V:n viedä yhteyteen kuuluvia johd:ia (merk:n
puolesta vrt. erityisesti viettää, vietellä); muotoon
viehättää on voinut vaikuttaa johdattaa v:n itämurt.
variantti juohattaa, ka juohattoa (ks. johtaa), vaikka
se teoriassa onkin mahdollista johtaa vie-vartalon
mom. johdoksesta viehtä- (joka kuitenkin on
harvinainen ja puuttuu karjalasta); a. viehkeä on
mitä ilmeisimmin suffiksinvaihtoprosessin tulosta.
Ojansuu Vir 1900 66 (viehättää < viehdättää vrt. viehtyä), Turunen 1949 KalSk 332 (samoin), SKES 1978 1722 (sm ~ ka;
ehkä viedä v:n johd:ia; a:n viehkeä suhde näihin epäselvä),
Nikkilä 1998 FFL 21 88 (viehkeä ~ viehtää).

viekas (Agr; melko yl., ei LounSm) ’ovela, epäluotettava, petollinen / listig, schlau, durchtrieben, hinterhältig’, johd. viekkaus, viekastella ’olla
petollinen’; viekoitella (Gan 1787; melko yl.)
’houkutella, johdattaa (harhaan); petkuttaa’ ~ ink
v5ekas ’viekas’ | ka viekas ’viekas; viisas; kohtelias;
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iloinen’, viekastoa ’pettää, petkuttaa; älytä’ (sm >
lpN viekkes (In) ’viekas’, N viekkastâllât
’viekastella’, In viäkuttalla∞d ’viekoitella’).
Todennäk. v:n viedä yhteyteen kuuluvia
johd:ia; vrt. asukas (murt. myös a.: »asukas karhu»
’yhdessä paikassa asuva’), pudokas ja lisäksi lasjohtimiset juolas, syöläs; viekoitella lienee erillinen
johd. v:stä viedä, vrt. merk:n puolesta vietellä.
Kokonaan eri alkuperää on LounSm:n viekas ’nopea,
vikkelä’, joka lienee vilkas sanan sivumuoto (ellei
kuulu yhteen veikeä sanan kanssa, ks. tätä). Myös ka
sanassa voi (merkitysten moninaisuudesta päätellen)
olla aineksia usealta taholta.
Strahlmann 1816 Sprachlehre 250 (sm ~ unk víg ’iloinen, hilpeä’), Budenz 1864 NyK 3 471 (samoin), Blomstedt 1869 HB
48–49 (kuuluu mieluummin viedä v:n johdoksiin kuin unk sanan yhteyteen), 205 (~ lp), Wiklund 1896 SUST 10 164 (sm ~
lp), Lagercrantz 1939 LpWsch 1006 (lp < sm), SKES 1978
1722–23 (sm ~ ink ka; > lp), Hakulinen 1979 SKRK4 207 (kasjohtimesta), *E. Uotila 1983 Euroasiatica 4:6 3–12 (samaa baltt
alkuperää kuin veikeä ja vaikuttaa; vrt. liett viYekas ’(elin-) voima’, véikas, veikùs ’nopea’).

vielä (Agr; yl.) ’noch’, vieläkin, vieläpä ~ ink v5el, v‰ıl
’vielä’ | ka vielä, vie | ly vie | ve vüu, /vol, völ, (P) vel |
va v5elä, v‰ılä | vi veel | li veC l, vel, v5el id.
< baltt, vrt. liett vîµel ’jälleen; sitä vastoin, toisaalta’, latv v5el ’vielä, kuitenkin, edelleen’. — Lp vel,
vela ’vielä, edelleen; lisää’ < ims.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 540 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 3 310a (+ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 433 (sm vi lp
~ saks wohl jne., »sl wele»), Lönnrot 1854 Enare 259 (+ lpN
In), Budenz 1879 BB 4 241 (lp < sm), O. Donner 1879 Verwandtschaft 113 (+ ve va li, väärin tVser), Qvigstad 1881 Beiträge 115 (sm ~ lp), Genetz 1890 Partikk 185 (+ ink ka), Thomsen
1890 BFB 240 (< baltt), Kalima 1936 BL 178 (+ ly; < baltt),
SKES 1978 1723, Häkkinen 1987 ES 374.

viemistää (Gan 1787; EPohjanm, osin PSatak KSm
ja ymp.) ’pyörryttää, huimata / Schwindel erregen’,
viemistyä (Gan 1784), viemata (Kain, paik. VarsSm
ESatak PPohjanm) id., viemä (Lönnr 1880) ’huimaus’ (> lpKo viemm#e ’halvaus’).
Arveltu germ-peräiseksi ja verrattu sanoihin mn
sveima, mr svema ’liikkua sinne tänne, harhailla’, nr
murt. svema ’hämärtää silmissä’, nn murt. sveima
’harhailla; nousta päähän, päihdyttää’. Voinee
kuitenkin kuulua viedä verbin yhteyteen, kuten ilm.
ainakin viennistää (paik. KPohjanm) ’huimata’, vrt.
myös viedä (päätä; paik. PSm) ja viettää id.;
taustalla voi olla johd. (pään) vieminen (josta
edelleen viemistää) ja variantti viemata mahd.
huimata v:n vaikutusta.

T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 60 (sm ~ lpKo (»Kld»)), Tunkelo Vir 1937 89–91 (< germ), SKES 1978 1723 (s. v. viemata;
samoin; lpKo < sm t. sk).

viemäri (Gan 1787; melko yl.) ’jätevesikanava; valtaoja / Abflußkanal; Abflußgraben’, rinn. (paik.
PSm) viemari ~ (sm >) ka viemäri(oja) ’valtaoja’.
Johd. v:stä viedä (ks. tätä).
SKES 1978 1723–24 (ka < sm).

vieno (Gan 1787; kaakkmurt., paik. savmurt. PSm)
’hiljainen, heikko; pehmeä (terä); laimea, mieto;
leuto; haalea / zart, schwach, mild, lau; weich
(Schneide, Klinge)’, johd. (paik. kaakkmurt.)
vienontaa ’laimentaa’, vientyä ’lauhtua’ (vrt. lientyä,
mahd. kontam.) ~ ink v5eno ’lievä, mieto; loiva; hidas’ | ka vieno ’hiljainen; haalea, mieto; heikko’,
vienostuo ’hiljentyä; jäähtyä’ | ly vien (mon. -od)
’haalea; hiljainen’, vienduda ’jäähtyä; hiljentyä’ | ve
ven (g. -on) ’laimea, mieto; loiva; hidas’, venduda
’haaleta, jäähtyä’ | va v5eno ’loiva; hidas’.
Kettunen 1922 LVeHA 1 62 (sm ~ ve), Mägiste 1928 Demin
112 (+ ink; ~ vento), SKES 1978 1724 (+ ka ly va; tähän yhteyteen voi kuulua myös pn. Viena), Nikkilä 1998 FFL 21 97
(vieno ~ vento).

vieras (Agr; yl.) ’fremd, unbekannt; Gast’, yhd.
hää-, yövieras, johd. vierastaa, vieraantua,
vierailla; (olla) vieraisilla ~ ink v5eras ’outo, vieras;
kestivieras’, v5erahisse ’vieraisille’, v5erast®a ’olla
vieraissa’ | ka vieras ’vieras, outo’, vierastoa
’vierastaa, arastella vieraita; vieroksua’, vierastuo
’vieraantua’ | ly vieraz ’vieras, toisen oma; outo,
tuntematon’, vierastada ’vierastaa’ | ve veraz ’vieras,
toisen oma; tuntematon, outo’, verastada ’vierastaa,
arastella’ | va v5(eraz ’vieras, outo; kestivieras’,
v5(erezis ’vieraisilla’ | vi võõras ’vieras, tuntematon,
outo; vierailija, kestivieras’, võõrastada ’vierastaa,
ujostella’, võõrusel ’vieraisilla’ | li v5erqz, L v‰ırqz
’vieras, outo’, v5(erbq, L v‰ırgq ’vieraantua’.
Johd. sanasta vieri1 (ks. tätä). — Sm, osaksi ka >
lpN vieres (U Lu In Ko Kld) ’vieras, outo; syrjäinen;
ei sukulainen’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 542 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 3 312 (+ vi), Lönnrot 1854 Enare 260 (+ lpN In), Ahlqvist
1859 Anteckn 112 (+ ve), A. O. (Ahlqvist) Mehiläinen 1861
139 (johd. sanasta vieri), Qvigstad 1881 Beiträge 115 (sm ~
lp), Thomsen 1890 BFB 42 (+ li), Setälä 1890–91 ÄH 244 (+
ka va), Wiklund 1912 MO 5 225 (sm < germ, vrt. goot w5ers
’tosi’), Setälä 1912–13 FUF 13 471 (ei < germ, vaan ♦ vieri),
Karsten 1944 FmS 10 600–01 (< germ, jossa merk. myös ’ystävällinen’), E. Itkonen Vir 1945 179 (ei < germ, vaan ♦ vieri),
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E. Itkonen 1960 LpChr 177 (lp < sm), SKES 1978 1725–26 (+
ink ly; lp < sm ka), Häkkinen 1987 ES 374.

vieri1 (Agr; yl.) ’Rand, Seite, Kante’: sijam. vieressä, viereen, vierellä, vierelle, vieritse; vierekkäin,
vieretysten; yhd. aidan-, aitovieri, tienvieri, johd.
viereinen, vierus (yhd. vierustoveri), vierusta; ks.
erikseen vieras, viero, vierrä, vyöryä ~ ink v5er5es,
v5er5est, v5er5e ’vieressä, vierestä, viereen’, v5erus
’nivus; (mäen) rinne’ | ka vieri ’vieri, vierus, syrjä’,
vieres ’vieri, reuna’ | ly vier ’(aidan, tien) vieri’,
vieretVsi ’vieritse’ | ve ve\r ’vieri, ääri’: tƒe-ve\r
’tienvieri’, veres ’vieressä’ | vi veer ’ääri, vieri,
reuna’, veeres ’vieressä, ääressä’, veeris ’reunus’
= lp vierrâ ’(metsäinen) kunnas, harju’ | mdE
ve\r-, M vä\r- ’ylä-’: E ve\rd'e, M vä\rd'a3ü ’ylhäältä, yläpuolelta, päältä(päin)’, E ve\re, M vä\r3aü ’ylhäällä, yläpuolella, korkealla’; mahdollisena on pidetty myös
md sanan vi\r ’metsä’ kuulumista samaan yhteyteen.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 160 (sm ~ vi), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 60 (sm ~ lp), Kettunen 1922 LVeHA 1 84 (+ ve),
Toivonen 1929 FUF 20 141 (sm lp (todennäk.) ~ md vi\r ’metsä’), *E. Itkonen Vir 1975 168–75 (+ ka ly; ims-lp ~ md ve\r,
mahd. myös vi\r; vrt. myös vuori ja vaara), SKES 1978 1726–
27 (+ ink; ? ~ md ve\r- t. ?? ~ md vi\r), UEW 1988 820–21 (sm
vi ~ lp, md vi\r), T. Itkonen 1997 FUF 54 258 (sm lp ~ md ve\r-).

vieri2 (JuslP, Renv 1826; paik. Kain) ’peto-, villieläin; karhu / Raubtier, wildes Tier; Bär’ ~ ka svieri
’metsäneläin (nisäkäs); peto; karhu’ | ly zvie\r(i) ’petoeläin’ | ve zve\r, zvi\r ’(villi)eläin; peto’
< ven zve\r ’eläin, otus; (myös ihmisestä, kuv.)
peto’. Erillisiä, nuoria lainoja.
Sjögren 1828 GS 1 158 (sm ka < ven), Nirvi 1944 Sanankieltoja 57 (samoin), Kujola 1944 LyS 422 (ly < ven), SKES 1978
1727 (+ ve < ven).

vieriä ks. vierrä.
viero (Agr; PESatak, paik. Peräp Länsip) ’vieras, ulkopuolinen, outo / fremd, unbekannt’, yhd. vieroporo ’vieras (ei oma) poro’, nisä-, tissiviero ’rinnasta
vieroitettava lapsi’, johd. vieroa (Agr; laajalti
itämurt. Kymenl KPPohjanm Peräp) ’vieroksua;
hylkiä, syrjiä’, vieroittaa, vieroksua ~ ink v5erutt®a,
v5eroitutt®a ’vieroittaa’ | ka viero ’vieri, vierus’ | ly
vieroittada ’vieroittaa’ | vi võõrutada ’vieroittaa’.
Johd:ia sanasta vieri1 (ks. tätä). — Sm > lpN vieroi- (Lu In), vierro- ’vieras, ei oma’: vierroboazo
’vieras poro’, N vierrot, fierrot ’vieraantua, olla peloissaan; vieroittua (rintalapsi)’.
SKES 1978 1725–26 (s. v. vieras; sm ~ ink ka ly vi; sm > lp).

vierre (Schr 1637 wieret; hämmurt. EPohjanm, osin
LounSm, paik. itämurt.), verre (paik. lounmurt.)
’mallasuute, josta käyttämällä saadaan olutta t. sahtia
/ Bierwürze’ ~ ink v5erre ’olut, joka on juuri alkanut
juosta; alkoholiton, makea olut’ | va virre (g. virt5e;
mahd. < vi) ’oluen vierre’ | vi virre (g. virde), murt.
verre (g. verde) ’vierre’ | li v‰ırdig ’oluen vierre’
< germ *wertes- (myöh.*wirtiz-) t. ksk *wertiR,
vrt. mn virtr ’oluen vierre, mallasuute’, nn vørter, nr
vört, kas wert(e), ns Würze id. — Sm (ja ink) sanan
äänneasussa mahd. viertää v:n vaikutusta.
Ihre 1769 Gloss 2 2029 (sm ~ germ), Diefenbach 1851 VWGoth 1 436 (samoin), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (+ va vi virre),
Lindström 1859 KeltGerm 132 (sm < germ), Ahlqvist 1871 KO
45 (sm < germ), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2 221 (+ li; ~
germ), Setälä 1912–13 FUF 13 471 (sm va vi li < mn virtr),
Karsten 1915 GFL 172–73 (< esigerm), Collinder 1932
Urgerm 1 244–46 (sm va vi li < kgerm), Karsten 1944 FmS 10
602–03, SKES 1978 1728 (+ ink; < germ (? sk); vi ositt. < sm
saks; ink va ? < vi), Koivulehto 1992 SUSA 84 164 (< germ;
vartalotyypistä).

vierrä (: vieree; Gan 1789; Karj Savo Kain Verml
Ink), vieriä (Agr; laajalti et. itä- ja hämmurt.), vieryä
(Agr; etup. EPohjanm KSm PSavo) ’kieriä, pyöriä;
sortua, valua; luisua, liirtää (reki); kauhtua,
haalistua; liestyä, purkautua (kangas) / rollen,
kullern; einstürzen, rieseln; seitwärts rutschen,
schlittern
(Pferdeschlitten); verschießen; sich
auflösen, ausfasern’, vierittää, vieritellä; vierähtää;
vieru: nukkavieru ’kulunut (vaate)’ (ks. myös
erikseen vieru), viertyä (EPohjanm) ’haalistua,
kauhtua’; ks. erikseen viertää ~ ink v5errä ’vieriä,
kieriä; haalistua, kauhtua’, v5erettüja ’vierittää’,
v5eretellä, v5eritellä ’kieritellä, vieritellä’ | ka vierrä
’vieriä, kieriä; liirtää (reki); käydä pitkälleen; haalistua; kulua (aika)’, vierie ’vieriä; heittäytyä maahan’,
vieretteä ’vierittää; kaataa; viettää; haalistuttaa’ | ly
vierdä ’käydä pitkäkseen; vieriä, pyöriä; tehdä mieli’, vieretädä ’jyrätä (peltoa); panna (toinen) makaamaan’ | ve verda ’kaatua kumoon; käydä pitkäkseen;
haalistua, virttyä’, veruda ’pyöriä, kieriä’, veretada
’kaataa, vierittää; panna (toinen) nukkumaan’ | va
v5errä ’vieriä; virttyä, haalistua’, v5erettüja ’vierittää’,
v5erähtüja ’vierähtää’ | vi veereda ’vieriä, kieriä,
pyöriä, vyöryä; irrota (karvat)’, veeretada ’vierittää,
pyörittää’ | li v‰ıerq ’vieriä; syntyä; poikia’, v‰ıertq
’vierittää’
= lpN fierrât (Lu In Ko Kld v-) ’vieriä, vyöryä;
liirtää, luisua; tylsistyä (esim. viikate)’. Sama sana
(verbinomini) kuin vieri1 (ks. tätä), ks. myös vyöryä
sekä virua ja virttyä, joihin on semantt. ja
äänteellisiäkin yhtymäkohtia.
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Lindahl & Öhrling 1780 LL 550 (sm vierrän ~ lpR wiärratet
’vierittää’), Ganander 1787 NFL 3 314a (+ vi), Lönnrot 1854
Enare 260 (+ lpN In), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 65 (sm
~ lp), Thomsen 1890 BFB 42 (+ li), SKES 1978 1728–30 (+
ink ka ly).

viertää (Jusl 1745) ’polttaa kaskea siirtelemällä
palavia puita paikasta toiseen (ISm hämmurt. LUus);
vierittää; liirtää, luisua, valua (eri tahoilla murt.) /
beim Schwenden brennendes Holz von einer Stelle
zur anderen bewegen; wälzen; schlittern, rutschen,
rieseln’, murt. (etup. EPohjanm PSatak) myös
’viettää, kallistua’, vierto (yhd. kaskenvierto,
viertokanki), vierrin (yhd. vierrinkoukku), vierros ~
ka vierteä ’viertää kaskea’ | ly viert(t)ä | ve verta id.
(sm ?? > lpLu vier´t5et (Pi) ’kaataa puita’).
Johd. v:stä vierrä, ks. tätä.
Kettunen 1922 LVeHA 2 18 (sm ~ ve), Tunkelo 1946 VeKÄH
197 (+ ly), SKES 1978 1730 (+ ka; ♦ vieri-), Alvre Vir 1992
72–78 (tähän myös vi pn:ien -vere (<*-vierre)).

vieru (Jusl 1745; laajalti häm- ja itämurt., paik.
LounSm) ’(s.) viettävä rinne; (a.) kalteva, viettävä,
luisu / abschüssige Stelle, Abhang; abschüssig,
schräg’, vierikko id. ~ ink v5eru ’mäenrinne’, v5erukaz
’viettävä (maa)’ | ka vieru ’(jyrkästi) viettävä maa’ |
va (Ahlqv) v5eru ’notkelma’, (Kukk) v5ero ’rinne’ | vi
veer ’rinne; auringonlasku’.
Johd. v:stä vierrä, kuten myös (erillinen johd.)
vieru (laajalti Karj ja ymp.) ’jyrä; loimitukki’ ~ ka
vieru ’jyrä; (rattaiden) pyörä’ | ly vier(u) (mon. vierod) ’jyrä’.
SKES 1978 1729 (s. v. vierrä), 1730 (sm ~ ink ka va vi).

viesti (Lönnr 1836, Kal; nyk. yl.) ’Nachricht, Kunde’, yhd. suruviesti, tekstiviesti; viestikapula, viestinjuoksu, -hiihto, -vaihto, -viejä; johd. viestittää, viestitys, viestintä, viestin, yhd. joukkoviestintä, -viestin
(et. mon. joukkoviestimet ’media’) ~ ink v5esti
’sanoma, viesti’ | ka viesti | ly vieVstƒ | ve ve/stƒ | va
v5esti id.
< ven vestƒ ’sanoma, viesti, tieto; huhu, uutinen’.
Ahlqvist 1856 WotGr 161 (sm va < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve; < ven), Mikkola 1894 SUST 8 107–08 (+ ka;
< ven), Kujola 1944 LyS 488 (ly < ven), Kiparsky 1946 FUF
29 77 (< ven), Kalima 1952 SlS 183, Nirvi SbFAW 1960 150
(+ ink), Plöger 1973 RL 226, SKES 1978 1731.

vieteri (Renv 1826; yl.) ’jousi, joustin / (Schrauben-,
Blatt)feder’.
< ruots fjäder ’id.; (alk.) sulka, höyhen’ (vrt.
myös ns Feder ’sulka; jousi’).
Ingman Suomi 1844 194 (sm < ruots), Ojansuu Vir 1905 26
(samoin), SKES 1978 1731 (sm < ruots; ka < sm).

viettää (Agr; yl.) ’verbringen, feiern; sich neigen,
abschüssig sein’, murt. myös ’panna viemään; houkutella’, vietellä (Agr; yl.) ’houkutella’, viettely,
viettelys; viete (paik. savmurt.) ’kallistuma, kalteva
kohta’, yhd. jälkiviete: jälkivietteessä ’jäljessä,
viimeisenä, myöhästyneenä’, ajanviete (As 1684
ajan viete ’viivytys’; nykymerk. Alm 1729); vietto
’kalteva; viettäminen (yhd. joulun-, lomanvietto)’,
viettyä ’viehättyä, tuntea vetoa jhk’, vietti (Ahlman
1865) ’sisäinen toimintoja ohjaava tekijä’ ~ ink v5ettüja
’viettää’, v5etellä ’viettää, kuluttaa aikaa; vietellä,
houkutella’ | ka vietteä ’viettää (aikaa); saattaa,
johdattaa; viehättää; vietellä’ | va v5ettüja ’viettää
(aikaa, juhlaa)’, (Tsv) v5etto: aig®a-v5etto ’ajan vietto’ |
vi viita ’viettää, hukata, kuluttaa (aikaa)’, viidakas,
(murt.) viidak ’kalteva, viettävä (kohta)’.
Johd. v:stä viedä (ks. tätä); vastaavanlaisia kausat.-johd:ia ovat mm. votj vajt{in{i ’antaa viedä’, unk
vitet (vastaa oik. vietättää johdosta) id. — LpIn
vietti∞d ’viettää (aikaa, juhlaa)’ < sm viettää; lpN
viet |tâlit (In) ’vietellä’ < sm vietellä.

viessa (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. Kain Peräp)
’puntari, vaaka; painomitta / Laufgewichts-, Balkenwaage; Gewicht(seinheit)’, viessata (paik. Kain KPPohjanm Peräp) ’punnita; (joskus myös) harkita,
miettiä, tuumailla’ ~ ink v5essa ’vaaka’ | ka viessa
’id.; paino’, viessata ’punnita’ | ly (mon.) viesat
’vaaka’, viesata ’punnita’ | ve ves ’paino, punnus’,
(mon.) vesad ’vaaka’ | va (mon., Ahlqv) viesat ’painot’
< ven ves ’paino; painomitta, punnus’, (mon.)
ves/y ’vaaka’, vesítƒ ’punnita; painaa; harkita’. —
Erillisiä lainoja.

Gyarmathi 1799 Aff 91 (sm ~ unk vitet), Budenz 1867 NyK 6
473 (+ vi li ♦ viedä), Wiklund 1896 SUST 10 166 (sm vietellä
~ lpN), Lagercrantz 1939 LpWsch 1010 (lp < sm), Hakulinen
1969 SSK 186–87 (sanan vietti eurooppalaisia esikuvia), SKES
1978 1731–32 (+ ink ka va), Häkkinen 1987 ES 375.

Ahlqvist 1856 WotGr 161 (va < ven), A. O. [Ahlqvist] Mehiläinen 1861 139, Lönnrot 1880 SRS 2 954 (sm < ven), Rytkönen Vir 1935 255 (samoin), Kujola 1944 LyS 488 (ly < ven),
Nirvi 1971 InkS 663 (ink < ven), SKES 1978 1730–31 (+ ka ve
< ven).

viha (Agr; yl.) ’Haß’, murt. ja vanh. myös ’vihollisuus, sota (Gan 1787 »ison wihan aika (1713–21)»);
(käärmeen) myrkky (Agr); ihottuma, tulehdus’, yhd.
(hist.) isoviha‚ pikkuviha (1742–43), maanviha
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’ihottuma t. tauti, jonka arvellaan tarttuneen maasta’,
kylmänviha ’paleltuma’, tulenviha(t) ’palamisen
aiheuttama kipu’, ruohon-, lehdenviha (PESatak,
paik. VarsSm KaakkHäme) ’tuoreesta ruohosta t.
lehdistä tarttuva vihreä väri’, johd. vihata, vihastua,
vihoitella, viho(i)ttaa, vihainen (Agr), vihollinen
(Agr), viholainen (Schr 1637 vihalainen)
’muurahainen; nokkonen; ampiainen’, ks. erikseen
vihakka, vihanta, viheliäinen, vihreä ~ ink viha
’viha; kipeän ärsytys’, vihata, vihhain ’vihainen’,
viholl‰ın ’vihollinen’ | ka viha ’viha; myrkky; taudin
aiheuttava (maaginen) voima; tulehdus’, vihata
’vihata; vihoitella, vaivata (kipu)’, vihaine ’vihainen;
pureva; kitkerä; ärtynyt’ | ly viha ’viha; (käärmeen)
myrkky’ | ve viha ’viha; käärmeen myrkky t. sen
aiheuttama kipu’ | va viha ’viha, kiukku; vaino; kitkerä, karvas’, (Tsv) vihat(a) ’vihata’, vihain ’vihainen, kiukkuinen’ | vi viha ’viha, kauna; (käärmeen)
myrkky; kitkerä, karvas’, vihata ’vihata’, vihane ’vihainen; myrkyllinen’ | li vij®a ’myrkky; piipun ihvi;
puun kuoren alla oleva kitkerä kerros’, viC ijq ’vihastua; olla vihainen’, viC jji ’myrkyllinen’ (ims > lpN
vâVsVse (Pi Lu In Ko) ’viha’)
= votj voVz ’viha, kiukku’, voVzaln{i ’himoita’ | syrj
veVz ’kateus’, veVzaln{i ’kadehtia’
< k-arj (k-ir) *viVsa-, vrt. m-int vi·sám, av v‰ıVsa’myrkky’, pehl viVs ’myrkky; sappi’ (samaa ieur alkuperää kuin lat virus ’neste, mehu; myrkky’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 535 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 3 315 (+ vi), Lönnrot 1854 Enare 259 (+ lpN In), Ahlqvist
1856 WotGr 161 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve),
Europaeus 1868 Suomi 2:7 71–72 (sm vihreä ~ tVser votj syrj),
109 (sgr < ieur), MUSz 1873–81 715 (sm vi ~ lp votj syrj),
Anderson 1879 Studien 279 (+ li; ~ m-int; sama sana kuin vihanta, vihreä jne.), Setälä 1890–91 ÄH 274–75 (+ ka), Munkácsi 1899 NyK 29 6 (♦ Tomaschek; sm ~ m-int), Setälä 1908–
10 FUF 8 79 (sgr < arj), Jacobsohn 1922 AuU 27–29 (’viha’
(sm lp votj syrj) ja ’vihreä’ (sm md votj syrj) kuuluvat yhteen;
< arj), H. Sköld 1927 FUF 18 221–22 (< ieur), Collinder 1934
IUS 71–72, Hakulinen 1950 SUST 98 189–95 (+ ly; sgr < karj; laajasti semantiikkaa), E. Itkonen 1953 FUF 31 182 (lp <
sm; viha (~ votj syrj) mahd. samaa alkuperää kuin vihanta,
vihreä (~ md tVser votj syrj)), FUV 1955 140–41 (sgr (sm viha,
vihanta, vihreä ~ lp md tVser votj syrj) ~ ieur), Katz 1970 NyK
72 147 (< m-int dviVs ’viha’), Joki 1973 SUST 151 346–47 (<
arj), FUV2 1977 151, SKES 1978 1732–34 (+ ink; < k-arj t. ir),
Rédei 1986 SbÖAW 468 63 (sgr < k-arj t. k-ir), UEW 1988
823–24, Sammallahti 1988 UrLang 554 (viha ~ votj syrj,
erikseen vihreä), Parpola 1999 Poluilla 201–02 (vihata
erikseen < k-arj *dviVs- ’vihata’).

vihakka (Eurén 1860; Laat- ja PKarj Kain, paik. PSavo KSm) ’pureva, kova (tuuli) / schneidend,
scharf, stark (Wind)’ ~ ka vihakka ’pureva, kova
(tuuli); kirpeä’ | ly vihak ’kova, läpitunkeva (tuuli)’.

Kuulunee ainakin osittain sanan viha (ks.tätä) yhteyteen; merk:n puolesta erityisen läheinen on ehkä
toista lähtöä oleva sana vihuri (? < ven); toisaalta sanalla on yhtymäkohtia onomat. v:iin vihistä (sekä viheltää ja viuhua) ja tämän kanssa yhteen kuuluvan
sanan vihma suuntaan.
SKES 1978 1732–33 (s. v. viha; sm ~ ka ly).

vihanta (Alm 1780; itä- ja hämmurt., paik. Pohjanm) ’grün, grünend, sprießend’, murt. myös ’tumma, sateenkarvainen (pilvi)’, johd. vihanto (Raam
1642), vihannoida, vihannes (uud. 1880–90-luv.) ~
ink vihanta ’vihanta, vihreä; tuleentumaton (vilja)’ |
ka vihanta ’id.; nuorekas; sateenkarvainen (pilvi,
taivas)’ | ly vihand((e) ’vihanta, vihreä (ruis, ruoho)’ |
ve vihand ’vihanta, vihreä; tuleentumaton (vilja);
tuore, raaka’
= syrj veVz(edn{i ’vihannoida; kellertyä; tehdä
vihreäksi t. keltaiseksi’. — Ims ja syrj todennäk.
rinnakkaisia johd:ia sanasta viha (ks. tätä), vrt. myös
vihreä.
Ahlqvist 1871 KO 82–83 (vihreä, vihanta ~ viha ’kirpeä neste,
sappi’), Budenz 1886–87 NyK 20 420 (sm vihanta ♦ viha ’?
sappi’), Setälä 1890–91 ÄH 275 (sm ~ ka ve), Genetz 1896
ETV 41 (sm ~ md oVzo ’keltainen’), Jacobsohn 1922 AuU 27,
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 182 (vihanta, vihreä (~ md tVser
votj syrj) mahd. sama kuin viha (~ votj syrj)), FUV 1955 140,
FUV2 1977 151, SKES 1978 1732–34 (s. v. viha; sm ~ ka ly
ve), Koski 1983 Väri 114–16 (+ ink; mahd. < sm).

vihdoin (Agr; melko yl.) ’lopulta / schließlich, endlich’, vanh. kiel. (mm. Agr) myös ’kerran; kerran
vielä; kerta kaikkiaan; (jo) muinoin’, vihdoinkin,
vihdoin viimein; vih(d)oin viimeinen, vihon-, vihoviimeinen (äänneasuun ovat mahd. vaikuttaneet vahvistuspartikkelirakenteet typö tyhjä, täpö täysi jne.,
jotka ovat enimmäkseen o-, ö-loppuisia) ~ ink vihoi
v‰ımäin ’vihoviimeinen’ (? < sm) | ve vihtoi ’ennen;
kauan sitten’ | va vihh5(e ’vihdoin’ (va viho v‰ımin ja vi
murt. vihuviimane ’vihoviimeinen’ < sm t. ink)
= lp fâs ’taas’; ims-lp sanat palautuvat vksm
muotoon *viVsta ’? kerta’. Tälle on esitetty ieur
lainaoriginaalia *wiH-to/t®a (? ’rivi, järjestys, kerta’,
vrt. m-int v‰ıt®a ’rivi’), joka kuuluu lähinnä kulkemista
merkitsevän juuren *weyH- yhteyteen (josta
puolestaan juontuvat mm. lat via ’tie’ ja ransk fois
’kerta’).
Setälä 1896 NyK 26 196 (sm ~ md udalo ’takana’, unk után
’jälkeen’), Paasonen 1909 MdChr 146 (samoin), Ojansuu 1909
Oma maa 4 359 (vihoviimeinen ~ vihdoin), Rapola 1920–21
Suomi 4:17 345 (sm ~ ve), *Hakulinen Vir 1970 146–54 (+ ka;
laajasti merkityksestä), Gheno 1976 NyK 78 62 (sm ~ md),
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SKES 1978 1734–35 (+ ink va; ei md), Koivulehto Vir 1986
172 (sm < ieur), Keresztes 1986 MdKons 2 179 (sm ~ md),
Koivulehto 1991 SbÖAW 566 95, Viitso 1992 LingU 28 167
(lainaoletus epävarma), Sammallahti 1998 Saami 241 (sm lp <
ieur).

viheliäinen (Agr wihleinen, wihileijnen, wiheleitzet
(mon.), Westh wiheläitzen (g.), Finno 1615 wiheliäidzexi (transl.); melko yl. muualla paitsi Verml Ink)
’kurja, kehno, kelvoton / elend, armselig, schlecht’,
(tähän kuuluvat todennäk. myös vihlettyys (Gan
1787; LaatKarj, paik. PKarj PSavo) ’onnettomuus,
vahinko, vaiva; paholainen; kohtalo (Gan)’, vihlata
(Jusl 1745; ei murt., joten sanan aitous kaikkiaan
epävarma) ’? noitua, lumota’ ? ~ vi vilets ’onneton,
surkea, kurja’.
Kuulunevat viha pesyeen yhteyteen, vrt.
erityisesti vihelä (Raam 1758; osin LounSm)
’tuleentumaton, vihanta’ sekä vi murt. vihel ’kova
(tuuli)’. — Myös germ alkuperää sanalle viheliäinen
on pidetty mahdollisena (< kgerm *wiSelia-, vrt.
mys withillo ’kaksineuvoinen; luonnoton’), ja
erillistä, hyvin epävarmaa germ vertauskohtaa on
esitetty sanalle vihlata.
Karsten 1915 GFL 82 (viheliäinen < kgerm *wiSelia-), 108
(vihlata < germ, vrt. mn vél ’taito; viekkaus’), Ojansuu Vir
1920 82–83 (viheliäinen ~ vi vilets, ? ~ vilhua), Collinder 1928
Urgerm 1 15 (?? < germ), Rapola 1933 SKKH 185 (vrt. vi),
Karsten 1944 FmS 10 603 (sm < kgerm), Marold 1971 Sprache
17:2 161–62 (sm vihlata ei germ), Rintala 1972 läntä 185–87
(viheliäinen varmaankin ♦ vihelä), SKES 1978 1735 (vi ja
germ vertauskohdat epävarmoja; mahd. ♦ vihelä), 1737 (vihlata mahd. deskr.; germ alkuperän oletus epävarma), Hofstra
1985 OsFiGerm 113 (sm viheliäinen ? < germ).

viheltää (Raam 1642; laajalti murt.) ’pfeifen’, vihellellä (Sorol 1621), vihellys (Schr 1637) ~ ink viheltüja
| ka vihelteä | ly vihelttä | ve vihelta ’viheltää’.
Onomat. sana, vrt. vihistä.
Setälä 1890–91 ÄH 128 (sm ~ ve), Turunen 1950 SUST 99 83
(+ ly), SKES 1978 1735 (+ ink ka), Keresztes 1986 MdKons 2
187–88 (sm ? ~ mdE veVskems, M väVskqms ’viheltää’; onomat.).

vihi (Jusl 1745 ’linnun ansa’) ’(linnun)ansan johdeaita (savmurt. Kymenl PSatak Pohjanm, osin Peräp);
huono (risu)aita; ennakkotieto, aavistus (Gan 1787;
yl.) / zu einer (Vogel)falle hinleitender Zaun;
schlechter Zaun (aus Reisig); Vorahnung, ungefähres
Vorwissen von etw.’, päivän vihi (paik. murt.)
’sarastus, aamun kajo’, vihe (: viheen; paik. Laat- ja
PKarj t. vihkeen; paik. Peräp) ’johdeaita; huono
risuaita’, vihjata (Jusl; melko yl.), vihjailla, vihjaus,
vihje (paik. murt. myös ’johdeaita’) ~ ink vihitös

(päivän v.) ’aamunkajo’ | ka vihe (g. vihkien t.
vihtien) ’linnunansan johdeaita; huono risuaita’,
vihke (g. vihkehen), vihki id., vihjata ’neuvoa,
johdattaa; vihjaista; vilkaista’ | ly vihki (mon.
vihked), vihtes (mon. vihteksed) ’ansan johdeaita’ |
ve viht(e (mon. vihtk(ed) id.
? < germ *w‰ısja-, vrt. mys w‰ısen ’kutsua; näyttää; ohjata’, ns weisen ’osoittaa, näyttää’, mn vísa, nr
visa id.; tässä tapauksessa v. vihjata olisi alkuperäinen laina ja s. vihi sen pohjalta muodostettu takaperoisjohdos. Vrt. toisaalta vihistä.
Ojansuu Vir 1909 58 (vihi ~ vihjata), Äimä 1919 SUST 45 197
(vihi ’aitaus’ ~ tVser vetVse ’piha’, syrj veVz(es ’aitaus’), Toivonen
1928 FUF 19 95–97 (sm vihi ~ lp oacce ’suoja; patoverkko’,
md oVs ’kaupunki’, ? syrj veVz(es, vog 5us, ostj woVs ’linnoitus,
kaupunki’), Rytkönen 1940 tm 94 (vihi, vihjata ~ vihistä),
Tunkelo 1946 VeKÄH 191 (sm ~ ka ve), Lytkin & Guljajev
1970 KESK 50–51 (sm sopii äänt. syrj veVz(es ’aitaus’ sanan
vastineeksi), SKES 1978 1735–36 (+ ly), Koivulehto 1986
CILT 38 269, 289 (vihjata < germ; vihi takaperoisjohdos),
UEW 1988 577–78 (sm sana ei etuvok. takia kuulu lp oacce
jne. sanojen yhteyteen; ks. otava).

vihistä (Gan 1787; murt. harv.) ’sihistä, havista, viheltää / zischen, sausen, rauschen, pfeifen’, vihkata
(Lönnr 1880) ’suhista, mennä vauhdikkaasti’,
vihkaista (Gan; paik. sav- ja hämmurt. KPPohjanm
Peräp) ’mennä t. käydä nopeasti’, vihkaa:
vaivihkaa (etup. LSm), salavihkaa (laajalti murt.)
’salaa, hiljaa, huomaamattomasti’ ~ vi vihiseda
’viuhua, vinkua’, vihin ’viuhuna, vinkuna’.
Samaa onomat. alkuperää kuin viheltää ja vihma
(ks. näitä); samaan yhteyteen voivat kuulua myös
s. v. vihi main. sanat, ellei niiden alkuperä ole germ
taholla; sanat ovat murteissa joka tapauksessa osaksi
sekoittuneet (EPohjanm ja ymp. vihkaista
’vihjaista’). Vrt. myös vihakka, viuhua.
Kettunen 1938 LivW 495 (sm ~ vi sekä ? li v‰ı C slq ’sataa tihuttaa’), Rytkönen 1940 tm 94, SKES 1978 1736 (vrt. viheltää ja
vihi; ei vi).

vihjata ks. vihi.
vihkaa (: vaivihkaa) ks. vihistä.
vihkiä (Westh, Agr; yl.) ’(ein)weihen, die Weihe erteilen; trauen (Hochzeitspaar)’, johd. vihkiytyä, vihkimys, (takaperoisjohdoksena) vihki(-): yhd. vihkipalli, -sormus, -toimitus, vihkivesi; myös käydä vihillä, mennä vihille jne. ~ ink vihkiä ’vihkiä
(avioliittoon)’, vihtiä ’id.; lumota (silmät)’, vihki,
vihti ’vihki’ (vaill.: viht‰ı ’vihille’, vihtisormus) | va
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(Must) vihki-, vihtVsi- ’vihkiä’ (nämä mahd. < sm,
kuten ainakin lpN vit‰ |kât, In vihka∞d ’vihkiä’)
< mr vighia ’vihkiä, pyhittää’ (nr viga id.), mys
w‰ıhen, ns weihen id. — Myös vanhempaa germ originaalia (kgerm *w‰ıhjan- (ags w‰ıhian ’vihkiä’) t.
germ *w‰ıgjan- (mn vígja id.)) on pidetty mahdollisena; semantt. seikat viittaavat kirkollisessa yhteydessä
lainautumiseen ja siten mr:iin (sk > lpR (LÖ) wiget
(E) ’vihkiä’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 544 (sm ~ lpR wiget), Renvall
1826 SSK 2 314 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 160 (sm <
germ), Ahlqvist 1871 KO 222 (< ruots), Qvigstad 1893 NL 348
(lpE < sk), Ojansuu 1907 NphM 9 94 (+ va; < mr), Karsten
1915 GFL 186, 188 (< kgerm), Streng 1915 NRL 257 (< mmr),
Mägiste 1925 Rosona 9 (+ ink; muodossa viht‰ı ’vihille’ analoginen vahva aste), Collinder 1932 Urgerm 1 73, 74 (sm < kgerm), SKES 1978 1736 (sm < mr tai vanhempi germ; ink va
lpN In < sm, lpR E < sk), Hofstra 1985 OsFiGerm 229 (< germ
*w‰ıhjan- t. *w‰ıgjan-), Hahmo 1994 Grundlexem 194 (< mr).

vihko ’kimppu, nippu (1616 heinewihco; laajalti
murt.); nidottu paperikko, kirjanen (1845); pesuväline, (tuohesta t. niinestä tehty) huosiain (kaakkmurt.,
paik. savmurt.)
/
Bündel,
Bund,
Strauß;
(Schreib)heft; Schrubber (aus Birkenrinde od. Bast)’,
yhd. kukkavihko, koulu-, runovihko ~ ink vihko
’huosiain; vilja- t. pellavalyhde’ | ka vihko
’heinätukko; pesuriepu; huosiain’ | ly ve vihk (g. on) ’niinivihko, huosiain’ | va vihko ’sitoma, lyhde’ |
vi vihk (g. vihu) ’vihko; kimppu; lyhde’, vihik
’(paperi)vihko’ | li v‰ı Cgq ’kimppu’ (sm > lpN vit‰ |ko
’heinätukko (kotieläimelle)’)
? < germ *wiska-, *wisk5o-, vrt. nr viska ’harja,
huisku; huosiain’, mr mn visk ’id.; kimppu, nippu’.
— Voinee toisaalta olla myös deskr. alkuperää ja
liittyä sanojen vihistä, vihta yhteyteen.
Ganander 1787 NFL 3 318 (sm ~ vi), Europaeus FAT 1867 nro
130 (sm < ruots), Weske 1890 SFKO 173 (+ li; < ven), Setälä
1890–91 ÄH 18 (~ li), Mikkola 1894 SUST 8 18 (ei < ven),
Neuhaus 1908 Sprachlehre 164 (sm ~ mn), Setälä 1912–13
FUF 13 471 (< germ *wisk5o), Karsten 1915 GFL 149 (+ ka va;
< kgerm), Koivulehto Vir 1973 13 (< germ), SKES 1978 1736
(+ ink ly ve; todennäk. < germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 83 (<
germ).

vihlata ’lumota’ ks. viheliäinen.
vihloa (JuslP, Renv 1826) ’leikata, viiltää (paik.
murt.); aiheuttaa viiltävää kipua, särkeä (laajalti
murt.) / schneiden; schneidenden Schmerz verursachen’, vihlaista, vihlaisu; vihlota (Gan 1787 »sydäntä vihloaa») ’tehdä kipeää’, vihlakka (paik. murt.)
’terävä (veitsi); pureva (tuuli); reipas, vireä’ ~ kaP

vihluo ’vihloa, tehdä kipeää’ | ly vihlingö ’ankara,
pureva tuuli’ | li v‰ı C l, v‰ıl ’viipale, kaistale, viillos’.
Deskr. sanoja, vrt. viiltää (s. v. viillä), vihakka.
SKES 1978 1737–38 (sm ~ ka ly ? li).

vihma (Agr; et. LounSm PKarj Ink, paik. ESm)
’Sprühregen’, johd. vihmoa (laajalti et. itämurt.
ja ymp.) ~ ink vihma ’vesisade’, vihmoja ’sataa’ | ka
vihma, vihmuo id. | ly vihm((e) ’vesisade’, vihmuda
’sataa vettä’ | ve vihm (g. -an) ’vesisade’, vihmda
(prs. vihmub) ’sataa vettä’ | va vihma ’vesisade’ | vi
vihm (g. -a), vihmasadu id., vihmavari ’sateenvarjo’ |
li viC m ’sade’
= lpN (Leem) vasbme (Pi In Ko) ’vastasatanut lumi, viti’, N vâs |mâlit, Pi vâs |mâdit ’sataa kevyttä
pakkaslunta; sirotella ohuelti (N)’. — Deskr.
alkuperää, vrt. viima, vihistä.
Ganander 1787 NFL 3 318a (sm ~ vi), Sjögren 1849 MélR 1
230 (+ li), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Wiedemann
1871 MP 7:17:2 101 (+ va kreev), J. Krohn 1872 Suomi 2:10
160 (vihmata ~ ka vihmuo), Hakulinen 1933 StF 1:2 96–98 (+
va; deskr. alkuperää), *Hakulinen Vir 1941 338–47 (laajalti
merk:istä), SKES 1978 1738 (+ ink ly lp), Viitso 1992 LingU
28 167, T. Itkonen 1997 FUF 54 245 (sm ~ lp).

vihne (Jusl 1745; melko yl., ei lounmurt. Kain) ’(ohran, rukiin) siikanen / Granne (bes. Gerste, Roggen)’, murt. myös ’kalanruoto (paik. KaakkSm);
kynsitikku (paik. hämmurt.)’ ~ ink vihne | ka vihneh
’ohran t. rukiin vihne’.
Alkuperä tuntematon.
Paasonen 1909–11 FUF 9 121 (vihne ~ vehne), SKES 1978
1739 (sm ~ ink ka).

vihollinen ks. viha.
vihreä (Hemm 1616 vihrjäst ’vihreästi’; yl. et. LSm)
’grün’, yhd. vaalean-, tummanvihreä, lehtivihreä,
rinn. viherä, viheriä (Agr), johd. viheriäinen (Agr),
vihertää, vihertyä, viheriöidä, vihertävä ~ ink
vihh5erä ’vihanta; vihreä’ | ve viher id. | va (Tsv)
viher (g. -ä) ’vihreä, vihanta’ | li v‰ı Cri ’keltainen’
= tVserL äqzV ar, I uVzar ’vihreä; nuori’ | ?? unk virít,
virul ’kukkia; vihannoida’, virág ’kukka’; johd:ia sanasta *viVsa, jota edustavat mdE oVzo, M murt. oVzäq (<
E) ’keltainen’ | votj voVz ’vihreä; kehittymätön, pieni’
| syrj veVz ’(vaalean-, ruohon)vihreä; keltainen;
niitty’; tämä kantasana on todennäk. sama kuin sm
sana viha vastineineen, ks. tätä. Ks. myös vehreä.
Fábián 1861 MNyszet 6 34 (sm ~ syrj), Budenz 1867 NyK 6
471 (+ li tVser unk), Europaeus 1868 Suomi 2:7 71–72 (+ votj),
Ahlqvist 1871 KO 82–83 (♦ viha ’sappi’), Vasver2o 1887–90
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NyK 21 50 (+ md; ~ tVser votj syrj; samaa sanuetta kuin viha),
Paasonen 1896 KielLis 42 (sm ~ li md), Kettunen 1922 LVeHA 1 82 (+ ve), Jacobsohn 1922 AuU 27–29 (’viha’ (sm lp
votj syrj) ja ’vihreä’ (sm md votj syrj) kuuluvat yhteen; < arj),
Wichmann 1923 TscherT 50 (sm ~ tVser), Toivonen 1933 FUF
21 95 (sm ~ md tVser votj), FUV 1955 140–41 (s. v. viha), Joki
1973 SUST 151 346 (kuuluu yhteen viha sanueen kanssa, joka
< arj), SKES 1978 1739 (+ ink ka (? < sm) va), *Koski 1983
Väri 113–31, Sammallahti 1988 UrLang 554 (sm ~ md tVser votj
syrj), Grünthal 1996 COIFU 5 49 (+ mdM murt. oVzäq ’keltainen’
< mdE). Lisää kirjallisuutta s. v. viha.

vihta (Flor 1702; Agr »(Aatami ja Eeva viikunanlehdistä) teit heillens (= tekivät itselleen) wichtat»;
loun- ja hämmurt. EPohjanm Länsip, paik.
KPPohjanm)
’kylpyvasta
/
Bund
grüner
Birkenzweige für das Saunabad’, yhd. vihtahousu
’paholainen’, johd. vihtoa, vihdas (tav. mon.
vihdakset) ~ ink vihta ’kylpyvihta’, vihtoa ’vihtoa’ |
va vihta ’vihta’ | vi viht (g. viha) id., vihelda (prs.
vihtlen) ’vihtoa’.
Sanaa on pidetty (lähinnä viron välittämänä) ven
lainana (vrt. ven murt. véhotƒ, víhotƒ ’(olki-, heinä-)
tukko;
pesurätti;
huosiain’),
mutta
todennäköisemmin se on deskr. alkuperää, vrt.
vihistä, vihma (et. johd. vihmoa ’piestä’), viuhua (ja
mahd. myös vihko).
Ahlqvist 1856 WotGr 161 (sm ~ va vi), Weske 1890 SFKO
116 (sm vi ~ ven), Äimä 1919 SUST 45 179 (vrt. tVser waVstäqr
mm. ’lehtevä oksa, kylpyvihta’), Wichmann 1923 TscherT 44
(sm ~ tVser), Nieminen 1953 LPosn 4 227–28 (sm < ven), FUV
1955 105 (? ~ tVser), Vahros 1966 FFC 197 77–78 (? < ven),
Nirvi Kotis 1972 94 (+ ink), SKES 1978 1739 (jos < ven niin
todennäk. viron kautta kulkeutunut; lainaoletus epävarma), H.
Leskinen 1992 JYSKLJ 35 56 (joko omap. tai < ven), Länsimäki 1995 SKier 114 (luult. < ven).

vihtrilli (Speitz 1642 victril; eri tahoilla murt.), rinn.
vanh. kiel. ja murt. mm. vitrilli (1775), vistrilli ’kuparin t. muiden raskaiden metallien sulfaatti /
Vitriol’, yhd. kupari-, rautavihtrilli
< mr viktril, vur viktriol < vanh. saks victril <<
lat vitriol id. (sanan vitrum ’lasi’ johd.).
TS 10 1919 1179 (sm < saks), SKES 1978 1740 (sm < ruots <<
lat).

vihuri (JuslP, EEFrosterus 1777; ISm, paik. Häme
Pohjanm PSm) ’tuulenpuuska, puuskittainen tuuli /
Windstoß, Bö, böiger Wind’, yhd. tuulenvihuri, vihurituuli, -aalto, -laine; rinn. viherä ’kova, tuima
(tuuli), viima (paik. häm- ja kaakkmurt.);
tuulenpuuska veden pinnalla (JuslP)’ ~ ink
vihh5erä ’melko voimakas (tuuli)’ | ka vihuri id.,
vihurtoa ’tuulla’ | vi murt. viherik ’id., tuulispää’.

Ositt. varmaankin viha sanueen jäseniä, kuten vihelä (ks. näitä, vihelä s. v. viheliäinen) tai onomat. alkuperää, josta ks. vihistä; viime mainittu sekä sen
kanssa yhteen kuuluva vihma lienevät kontam.lähteenä (+ tihu, tihuuttaa) sanoille vihu (paik.
Häme) ’tihkusade’, vihuuttaa ’sataa tihuttaa’. —
Vaikutusta on myös ven sanasta vih\r, murt. vího\r,
vihó\r ’tuulispää, tuulipyörre’ (tästä ainakin > ink
vihkura, v‰ıhkura, v‰ıhkuri ’tuulispää, kova tuuli’, ka
viehkuri ’tuulenpyörre’, ly viehkuri ’vihuri,
tuulispää’ ja ve viho\r, veho\r ’tuulenpuuska’).
Europaeus 1782 Käsik 2 (vihuri < ven vihr, vihor), Porthan
1801 OS 4 322 (sm ~ ven), Ahlqvist Suomi 1857 98 (joko sm <
ven tai päinvastoin, jos sm vihuri kuuluu viha sanueeseen),
Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve; < ven), Weske 1890 SFKO
210–11 (sm ve ♦ vihistä; ven < sm), Mikkola 1894 SUST 8
100 (< ven), »Sahmatov 1911 BP 2 811 (+ vi; < ven), Hakulinen
1941 SKRK 1 152 (♦ viha), Turunen 1949 KalSk 334 (+ ka
viehkuri), Kalima 1952 SlS 183 (+ ly; < ven), Hakulinen 1968
SKRK3 179 (vrt. vihistä), Plöger 1973 RL 226 (< ven), SKES
1978 1722 (sm viehkuri < ka < ven, kuten myös ly ve), 1740 (+
ink; mahd. ositt. omap., ink ve selvästi < ven).

vihvilä (JuslP, Gan 1787; itämurt. Peräp, osin Kymenl Pohjanm Länsip) ’eräs ruohokasvi, tav. Juncus
/ ein Gras, gew. Binse’, yhd. jouhivihvilä ’Juncus filiformis’, vihviläheinä (JuslP), johd. vihviläinen
(paik. Karj), vihviläs (JuslP) ’Juncus’ ~ ka vihviläine
’vihvilä; sara’
< baltt, vrt. liett viksvà ’eräs suokasvi; vihvilä t. sara’.
Thomsen 1890 BFB 242 (sm < baltt), Kalima 1936 BL 178
(samoin), Sammallahti Vir 1977 123 (pohjoiskantasuomalainen
sana; < baltt), SKES 1978 1740 (sm ka < baltt), Suhonen Vir
1980 204 (samoin).

viidakko ks. viita.
viihtyä (laajalti murt.), vihtyä (LPetri 1658 wihdyi
impf. ’suostui, mukautui’; EPohjanm, paik. Satak
Häme), vyhtyä (Häme) ’tuntea olonsa mukavaksi;
(murt. useimmiten) tyyntyä, rauhoittua; (kansanr.)
suostua / sich wohl fühlen; sich beruhigen; sich begnügen’, johd. viihdyttää ’rauhoittaa, tyynnyttää’,
viihtyisä, viihdyke, viihde ’ajanviete’, yhd. (uud.)
viihdeohjelma ~ ka (run.) viihtyö ’rauhoittua, tyyntyä’, viihytteä ’tyynnyttää, rauhoittaa’, viihytellä id. |
veE vihtut5oda ’tyynnytellä, nukutella (lasta)’ | va vihütellä ’tyynnyttää, rauhoittaa’.
Voi kuulua sanan viipyä yhteyteen.
Wichmann 1914–20 FUF 14 119 (sgr sanasta ’loppu’), Kettunen 1922 LVeHA 1 56 (sm ~ ve), Hakulinen 1968 SKRK3 240,
258 (kantasana *vii- ’loppu’; sgr sanojen yhteyteen?), SKES
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1978 1741 (+ ka va; oletus kantasanasta *vii- ’loppu’ syrj ja
unk vastineineen epävarma), T. Itkonen Vir 1983 233.

viikari1 (laajalti murt.), tav. yhd. poikaviikari ’vilkas
poika, veijari / Schlingel, Bengel’.
Arveltu kuuluvan verbien viikahtaa (Lönnr 1880;
ei murt.) ’liikahtaa’, viikelehtää (Pälkjärvi) ’juoksennella’ yhteyteen. Nämä lienevät deskr. alkuperää,
vrt. vikkelä, viilettää, liikkua.
SKES 1978 1741 (s. v. viikahtaa).

viikari2 (JuslP, Gan 1787; paik. Pohjanl. rannikko)
’hylje / Seehund’
< nr vikare, vikarsäl ’norppa’ (johd. sanasta vik
’lahti’).
Saxén 1895–98 Lånord 239 (sm < ruots, samoin vi viiger ’norppa’), Ariste 1933 ERL 114–15 (vi < ruots), Karsten 1944 FmS
10 605 (sm < ruots), Nirvi 1944 Sanankieltoja 170–71, SKES
1978 1741.

viikata (PPohjanm ja ymp., paik. loun- ja hämmurt.)
’laskostaa, taittaa kokoon / in Falten legen, zusammenfalten’
< nr vika ’taittaa, laskostaa’.
SKES 1978 1741 (sm < nr).

viikate (1706 wijcatet; kaakkmurt. PKarj Kain EPohjanm, laajalti hämmurt.) ’Sense’, vanh. kiel.
ja murt. rinn. vikade (: vikattel ’viikatteella’; Agr
wicade, adess. wicadellas; osin lounmurt.), vikate
(Satak KPPohjanm
Peräp
Länsip,
paik.
lounmurt.), vikahde (Schr 1637 wicahde; paik.
LounSm KPohjanm InkVi), vikatin (LUus, osin
VarsSm), viitake (Savo KSm ja ymp.) ~ ink v‰ıkate |
ka viikateh, vikateh | ly vikateh | ve vikat(eh, vikaht(eh,
E vikat(ez, vitƒakez | va vikaht(e, vikast(e | vi vikat | li
vik®art, L vik®at ’viikate’.
Pidetty baltt lainana (? ksm *vikapteVs, johon vrt.
latv izkapts ’viikate’) ja toisaalta s. v. viikari1 main.
sanojen yhteyteen kuuluvana deskr. sanana; molemmat selitykset ovat epävarmoja.
Ganander 1787 NFL 3 328 (sm ~ vi), Sjögren 1850 MélR 1
572 (+ li), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 88 (? < baltt), Ahlqvist 1871 KO 20 (omap. sana), Ojansuu 1916 SKTT 199 (+
ka), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 49–50 (sm > lp murt.), Kiparsky 1936 MSNph 11 32 (vi > Balt saks), Turunen 1950 SUST
99 29 (+ ly), Mägiste 1954 CB 1 107–09 (deskr. alkuperää),
Nieminen 1955 LPosn 5 79–84, *Nieminen Vir 1957 23–33 (<
baltt), Ruoppila 1967 KalKansank 60–62, kartta 68, SKES
1978 1742 (+ ink; deskr. ja laina-alkuperä epävarmoja).

viikinki (Lönnr 1880) ’Wikinger’, yhd. viikinkiaika,
-laiva, -retki
< ruots viking ’viikinki’ (= mn víkingr ’merisotilas, merirosvo’, josta ? > ags w‰ıcing ’merirosvo’); sk
sanan alkuperä on epäselvä: mahd. yhteydessä
sanaan mn vík (nr vik) ’lahti, poukama’. On myös
huomautettu, että itse sana on viikinkiaikaa
vanhempi ja vaihtoehtoisena alkuperänselityksenä
on annettu lat vicus ’kylä, kaupunki’ sanasta peräisin
oleva mas w‰ık, ags wíc ’kauppapaikka’ (josta ags
Yorkin
(Eoforwíc) asukkaiden nimitys Eoforwícingas).
Lönnrot 1880 SRS 2 964 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1342 (ruots sanasta), Vries 1961 AnEW 662–63.

viikko (Agr; yl.) ’Woche’, murt. myös ’pitkä(hkö)
aika’, yhd. alku-, loppuviikko, työviikko, juhlaviikot
(ks. erikseen härkäviikko, keskiviikko); viikonloppu,
-vaihde, viikkokausi ~ ink v‰ıkko ’viikko (7 päivää)’ |
ka viikko ’pitkä aika’, viikkohine, viikolline ’pitkäaikainen’, viikossuttoa ’pitkästyttää; viivyttää’ | ly v‰ıkon ’kauan’
< germ (ksk) *wik5on, vrt. ags wicu, mn vika, nr
vecka ’viikko’, alkumerk. ’vaihdos, vaihto’. Nimitys
on viitannut kuun vaihtumiseen kasvavasta väheneväksi ja päinvastoin (täyden- ja uudenkuun aikaan);
jakso on siis alkuaan ollut n. kaksi viikkoa, ja seitsenpäiväinen viikko on roomalaista perua (kuten
enimmät germ viikonpäivienkin
nimet, ks.
maanantai, perjantai, sunnuntai, tiistai, torstai). —
LpN vâk |ko (E U Pi Lu In) ’viikko’ < sk.
Renvall 1826 SSK 2 316 (sm < ruots), Sjögren 1832 GS 1 560
(sm ~ lp), Sjögren 1850 MélR 1 557 (sm lp < germ), Thomsen
1869 GSI 160 (+ ka), Ahlqvist 1871 KO 226, Budenz 1879 BB
4 244 (lp mahd. suomen välityksellä < sk), Wiklund 1896
SUST 10 264 (lp < sk), Karsten 1915 GFL 170, Toivonen 1955
SanaSan 17–18 (+ ly), *Vilkuna 1959 KV 39 257–91 (laajasti
viikon käsitteestä ja ajanlaskusta), SKES 1978 1743 (+ ink),
Häkkinen 1987 ES 375.

viiksi (Eurén 1860; laajalti murt.), tav. mon. viikset
(murt. rinn. viiksit) ’Schnurrbart; Bart bei Säugetieren’, yks. vain yhd:oissa kuten viiksikarva, viiksiniekka, johd. viiksekäs, rinn. (harv.) vikset (Juteini
1810 viksihuuli), vipset, viipset (Lönnr 1880) ~ (sm ?
>) ka viiksi, viikset.
Mahd. deskr. sana, vrt. viipottaa (s. v. viipata),
vipattaa, vikkelä.
SKES 1978 1743 (ka ? < sm).
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viikuna (murt. harv.), fiikuna (Agr fikuna; etup.
LounSm) ’Ficus carica / Feige’, yhd. limoviikuna,
viikunapuu (Agr ficuna puu)
< ruots, vrt. mmr fikon, vur fijkon ’viikuna’, ficona trädh ’viikunapuu’ < kas v‰ıge ’viikuna’ (ns
Feige) << lat ficus ’viikuna, viikunapuu’.
Fogel 1669 Käsik 6 (fycona ~ ruots ficun), Thomsen 1869 GSI
94 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 258, SKES 1978 1743–44,
Hahmo 1994 Grundlexem 335–36.

viila (häm- ja itämurt., paik. KPPohjanm Peräp), fiila (Schr 1637 fijla; melko laajalti länsimurt., Verml)
’Feile’, yhd. kynsiviila; viilata; viilari ’viilaaja’
< nr fil ’viila’, fila ’viilata’, filare ’viilari’. — Lp
fii |lo ’viila’ < sk, ositt. (In vijlo (T) ’viila’) sm välityksellä.
Renvall 1826 SSK 2 316 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 56,
Wiklund 1892 SUSA 10 155 (lpV < sm), Qvigstad 1893 NL
152 (lp < sk, osin < sm), Streng 1915 NRL 258 (< vur, myös ka
viilata), Karsten 1944 FmS 10 606, SKES 1978 1744.

viilari (Stjerncreutz 1863 viilarit (mon.); rannikkomurt.) ’veneen laitasuoja, lepuutin / Fender’
< nr vilare id., johd. v:stä vila ’levätä’.
SKES 1978 1744 (sm < nr).

viileke (As 1757; itämurt. KPPohjanm ja ymp.)
’(kontin, pyssyn tms.) kanto- t. olkahihna,
(housun, hameen) olkain / Tragriemen; (Hosen)träger’, rinn. viilleke, viilake (paik. murt.), viineke
(Kaakk- ja PäijHäme Kymenl, paik. PSm), viinike
(paik. Satak Häme), viines (paik. Häme) ~ ink v‰ılike
’kantohihna; olkain’, v‰ılistimm5et ’kontin t. säkin
viilekkeet’ | ka viilehes, viilehys, viilekeh ’kontin t.
repun olkahihna’ | ly v‰ılehtes id. | va v‰ıliz (mon.
v‰ılissed), (Must) v‰ılink(e, v‰ılikk(e id.
= lpN vâlâk (Lu In) ’ruumiin ympärys (olan yli
mitattuna, tav. paikanilmauksena: ill. vâlâkii ’olan
yli, olalle’); viileke (In)’, Lu val®as (Pi In Ko) ’repun
olkahihna (Lu Pi); ruumiin ympärys (olan yli; In
Ko)’ (lp > sm murt. (Enontekiö) valakkeessa ’olan
yli kiedottuna (esim. suopunki)’). — Ainakin sm:ssa
sana on yhdistetty kansanetymologisesti v:iin viillä.
Sanan hihna vaikutus näkyy viileke (~ viineke) sanan
rinnakkaismuodoissa
(paik.
Satak
Häme
2
KPPohjanm) vihneke, vihnike. Ks. myös viini .
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 58 (sm viileke ~ lp; lp > sm murt.
valake), Collinder 1932 Urgerm 1 208 (sm viileke kuuluu viillä
v:n yhteyteen), SKES 1975 1615 (valakka2), 1978 1744 (+ ink
ka ly va; ims ~ lp), T. Itkonen Vir 1983 351, 360 (ims ~ lp).

viilettää (laajalti murt.) ’mennä kovaa vauhtia / sich
sehr schnell fortbewegen, sausen, schießen’, viiletellä (Gan 1787), viilestää (paik. savmurt.) id.,
viileke (paik. itämurt.) ’vilkas, vallaton lapsi’ ~ ka
viiletteä ’mennä nopeasti (ja tasaiseen)’.
Samaa deskr. alkuperää kuin vilistä1 ja vilistää.
Tähän kuulunevat myös viileä (paik. savmurt. KPPohjanm) ’tervehtymässä oleva; pirteä, reipas’ ~ ka
viilas ’ripeä, reipas’ | vi vile ’nopea, vikkelä’, vilendada ’liikkua nopeasti, kiitää’, joita on verrattu
(lähinnä kai muodon perusteella) s. v. viileä main.
sanoihin. Sanueiden viileä, vilu ja vilistää deskr.
alkuperä voi toki olla pohjimmiltaan yhteinen.
Merk:ssä ’pitää perää, ohjata venettä’ liittyy lähinnä
v:iin viillä.
SKES 1978 1745 (sm viileä ’pirteä’ ~ ka vi; vrt. viileä, viillä,
vilistää).

viileä (JuslP, Gan 1787; melko yl.) ’kühl’, rinn. vileä (hämmurt. ja ymp.), viilakka, vilakka (paik.
murt.) id., johd. viiletä, viilentyä, viilentää ~ ink
v‰ıliä ’viileä’ | ka viilie id., viiletä ’viiletä’, viilenteä
’viilentää’.
Samaa, ilm. deskr. alkuperää kuin vilu ja vilpoinen, ks. näitä. Vrt. myös viillä, viima.
Lewy 1915–16 KSz 16 266 (sm viileä ~ vilu), Hakulinen 1941
SKRK 1 105 (samoin), SKES 1978 1744–45 (+ ink ka), Nikkilä 1998 FFL 21 94.

viili (laajalti murt.), fiili (Jusl 1745; osin länsimurt.)
’piimitetty maito kermoineen (etup. länsimurt.); piimineen maidon päälle noussut kerma (kaakkmurt.,
paik. savmurt. Häme PSm) / nicht entrahmte Sauermilch, Dickmilch; Sahne, die sich auf sauer
gewordener Milch angesammelt hat’, murt. myös
’kerma’ (paik. KaakkSm), yhd. viilipiimä (laajalti
murt.) ’piimitetty maito kermoineen’, kermaviili,
viilipytty, johd. viiliä ’hapata viiliksi’, viilittyä id.
< nr fil (etup. murt. Sm) ’piimitetty maito
kermoineen, viili; pitkäpiimä’.
Ihre 1769 Gloss 1 477 (sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2 316,
Thomsen 1869 GSI 56 (sm < ruots), Setälä 1912–13 FUF 13
472, Karsten 1944 FmS 10 606, Ruoppila Vir 1954 358 (sanan
ja ilmiön levinneisyydestä Suomessa), SKES 1978 1745.

viillä (Hemm 1605) ’leikata (pitkiä viiltoja t. suikaleita; paik. itämurt.); viistää, laahata (PKarj Kain ja
ymp.); vihloa (paik. murt.) / (auf)schlitzen, Streifen
abschneiden; an etw. entlang streifen od. schleifen;
(schneidend)
schmerzen’,
johd.
viiltää
(JGCalamnius 1700; laajalti murt.) ’id.; vihloa,
tehdä kipeää’, vii(l)leskellä (Agr »heille näwyit
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wileskellyt kielet»), viilto, viillos, viilu, murt. rinn.
viilo ’suikale; ohut puulevy, puupinnoite; (housun)
halkio’, yhd. viilivannas (VR 1644 vijlinvannas), veitsi ’veitsimäinen auran osa, jolla maa viilletään
auki’, viiltoaura ’aura, jossa on veitsimäinen
vannas’ ~ ink v‰ıltüja ’kyntää viiltoauralla; vihloa’ | ka
viillä ’leikata (kangasta, nahkaa ommeltavaksi)’,
viilteä ’leikata, viiltää; laahata, viistää; pitää perää’ |
ly v‰ıDldä ’leikata (puku, paita ommeltavaksi); viiltää’,
v‰ılttä ’purjehtia toisen ohi’ | veP v‰ılda, K viDlta, viDlda
’leikata (viipale, suikale; puku)’ | va v‰ıllä ’viiltää;
leikata (vaatetta)’ | vi viil (g. -u) ’vaatteen levennyskiila’, viilak(as) ’viipale’ | li v‰ı C l ’viillos, viipale;
peltokaistale’.
Todennäk. johd. vart:sta *vije- ’leikata’ (*vijele-:
frekv.-johd.), joka = lp vâggjât ’leikata (kangasta
vaatteeksi, leipää, juustoa, nahkaa); viiltää’. Vrt. viima, viipale, viiru, viiva.
Ahrens 1843 GrEhstn 133 (sm ~ vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 112
(+ ve), Wiklund 1896 SUST 10 318 (sm ~ lp; ♦ *viji-), Collinder 1932 Urgerm 1 208 (vrt. viipale, vihloa), Kettunen 1938
LivW 492 (+ li), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 19 (Wiklundin
selitys epävarma), T. Itkonen 1970 Sananj 12 9 (vanha frekv.johd.), Ariste 1975 ESA 19–20 133 (+ va), SKES 1978 1745–
46 (+ ink ka ly; ~ lp), T. Itkonen 1997 FUF 54 245 (sm ~ lp).

viima (JuslP, Gan 1787; melko yl.) ’kylmä tuuli /
kalter u. stetiger Wind’, viimainen, viimakka (paik.
Savo PKarj) ’kova, kylmä, pureva (tuuli)’, viimata
(Eurén 1860; paik. TornLaakso) ’tuulla kylmästi, vetää’ ~ ka viima ’kylmä tuuli; heikko tuuli; uho,
veto’, viimata ’tuulla kylmästi; tuulla heikosti; vetää;
uhota lämmintä t. kylmää’ (sm > lpLu vijma(piegga) ’voimakas tuuli’ (piegga ’tuuli’), In vijme
(Ko) ’viima’, lpN vii |bmai ’voimakas (tuuli);
innokas saamaan alulle jotain’, vii |bmât ’innostua alkuun päästyään’).
Ainakin ositt. deskr. sanoja; mm. lpN vii |bmât
viittaa siihen, että myös sm vimma voi kuulua
samaan sanueeseen. Tuulen purevuus ja terävyys
(vrt. saks »schneidender Wind») viittaa myös viillä
v:n yhteyteen; onkin ajateltavissa, että vanha
leikkaamista, viiltämistä merkitsevä v.-vartalo (*viji) on pohjana kaikille seuraavista: viillä, viima (josta
> vimma), viipale, viiru ja viiva (ks. näitä); vrt. myös
vihma.
Hakulinen 1933 StF 1:2 98–101 (sm ~ ka), Tunkelo Vir 1937
85–89, SKES 1978 1747 (lp < sm).

viimata (Eurén 1860; Satak ja ymp.) ’huimata, pyörryttää; kivistää (päätä) / schwindeln, Schwindel erre-

gen; schmerzen (Kopf)’ ~ ink v‰ımata ’tehdä sekapäiseksi’ | ka viimata ’huimata; kivistää’.
Sanalle on esitetty germ laina-alkuperää ja
viitattu sen yhteydessä kahteenkin germ (sk)
sanueeseen (1. mn svíma ’pyörtyä, häilyä’, nn svima
’huojua, kaatuilla’, nr svimma ’pyörtyä’ (kas
swimen ’tuntea pyörrytystä’, germ *sv‰ıma); 2. mn
víma ’pahoinvointi, huimaus (juovuksissa ollessa)’,
vím ’tajuttomuus’, nn vime ’hoippua, kulkea
sekavana; oikutella’). Sanat voinevat myös olla s. v.
viima main. sanapesyeen sporadisia jäseniä . Vrt.
myös viemistää ja vimma.
Hakulinen 1933 StF 1:2 92–101 (sm ~ ka; samaa alkuperää
kuin viima ’ilmavirta’), Tunkelo Vir 1937 85–89 (+ ink; <
ruots), Rytkönen Vir 1937 175–76 (viima ’tuuli’ ja viimata
’pyörryttää’ samaa (germ?) alkuperää), Karsten 1944 FmS 10
606 (< mr), SKES 1978 1747–48 (? < germ, samaa lähtöä
mahd. myös viima ’ilmavirta’), Hofstra 1986 JuhlakKylstra 67–
68 (samaa alkuperää kuin huimata, mutta eri kerrostumaa).

viime (Juusten 1575 wimes sunnudaina; yl.) ’vorig,
letzte(r/s)’, yhd. viimevuotinen, viimeöinen; sijam.
viimein (Agr wimein), viimeinkin (Agr wijmengi),
viimeksi, johd. viimeinen (: viimeistään, viimeisillään; yhd:sta viho(n)viimeinen ks. vihdoin), viimeistellä, viimeitteeksi (paik. länsimurt.) ~ ink v‰ıme
’viime’, v‰ımäin ’viimein’, v‰ımein ’viimeinen’ | ka
viime, viimi, viimoi ’viime’, viimeine, viimaine,
viimine ’viimeinen’ | va v‰ımin, v‰ımene ’viimeinen’ |
vi viimaks ’lopulta, viimein(kin)’, viimati id., viimne
’viimeinen’ | li v‰ımi ’viimeinen’
? = unk vég ’loppu’, végül ’viimein(kin)’; rinnastus perustuu oletettavaan sgr alkumuotoon *vin•,
josta ims sanan vartalo vii-. — Sm viimeinkin > lpN
viimâ(g) (Pi Lu In) ’lopulta, vihdoin’. Ks. myös viipyä.
Ahlqvist 1856 WotGr 161 (sm ~ va vi), Fábián 1861 MNyszet
6 36 (+ unk), Hunfalvy 1866 NyK 5 383 (+ lp), Budenz 1867
NyK 6 468–69 (+ li), MUSz 1873–81 569, Wichmann 1914–
20 FUF 14 119 (~ syrj v{ija, v{ij(ed'/z ’jhk asti’), Rapola 1920–21
Suomi 4:17 228 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 999 (lp <
sm), Liimola 1944 FUF 28 81–85 (syrj mahd. ~ vog, ei sm),
FUV 1955 67 (sm ? ~ syrj unk), E. Itkonen 1960 LpChr 178 (lp
< sm), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 72 (sm ~ syrj unk), Rédei 1973 NyK 75 265 (syrj sanalle parempi vastine vog:ssa),
TESz 3 1976 1104, MSzFE 1978 680, SKES 1978 1748 (+
ink; ~ ? syrj ? unk), Häkkinen 1987 ES 376–77, UEW 1988
575, 587 (sm ? ~ unk), EWUng 1995 1614 (sm ? ~ unk; etymologian aukkoisuuden takia epävarma).

viina (Agr wina ’viini’; yl.) ’Branntwein, Schnaps’,
yhd. paloviina, tikkuviina, viinakauppa, viinaleili,
-pullo, viinapää, johd. viinakset (As 1771) ’viinan
valmistukseen käytetyt tai tarkoitetut ainekset, jyvät;
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viinat, juomat’ ~ ink v‰ına ’viina’ | ka viina | ly v‰ın((e)
| ve v‰ın (mon. -ad) | va v‰ına | vi viin (g. -a) id.
< germ (ksk) *w‰ına, vrt. mr nr vin, mn vín, mys
w‰ın, ns Wein ’viini’ (< lat vinum ’viini’). — LpN
vidne (E Pi Lu In) ’viini; viina’ < sk.
Rudbeck 1717 Spec 42 (sm vi ~ germ), Ganander 1787 NFL 3
321a (+ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (sm ~ va; vrt. ven),
Thomsen 1869 GSI 44 (+ ve li (ks. viini); ims lp < germ, vrt.
kuitenkin baltt ja ven), Karsten 1910 StNF 2:2 31 (< ksk), Mikkola 1938 SUST 75 55 (ka va < ven; sm ve < sk), Kalima 1952
SlS 187 (ka ly ve va ? < ven), E. Itkonen 1960 LpChr 178 (lp <
ksk), SKES 1978 1748 (ims < kgerm t. ksk), Hofstra 1985
OsFiGerm 36 (< germ).

viineri ’täytetty vehnätaikinaleivonnainen / Plunderstück, Kopenhagener’, yhd. hilloviineri, omenaviineri jne.
Lyhentymä yhd:sta wienerleipä, wieninleipä,
joka puolestaan on käännös nr sanasta wienerbröd
»wieniläinen (kahvi)leipä».
Hämäläinen Vir 1956 225.

viini1 (: viinin; 1830-luv.; yleisk.) ’rypäleistä valmistettu alkoholijuoma / Wein’, yhd. ehtoollis-, puna-, valkoviini, viinimarja, viinirypäle, viiniköynnös,
viinitarha (Hemm 1616 viintarha, Agr winatarha)
< nr vin ’viini’ (kas w‰ın, uys Wein id. < lat, ks.
viina). — Nuoria lainoja ovat niin ikään vi vein
’viini’ (< uys) sekä ilm. myös li v‰ın (partit. v‰ınq) id.
(suoraan t. latv v‰ıns id. välityksellä < kas). —
Vanhempi laina on sm viina, jolla vanh. kirjak. on
myös (etup.) merk. ’viini’.
Hellquist 1939 SEO 1348 (ruots sanasta), Rapola 1956 Suomi
107:3 125 (sm < ruots), SKES 1978 1748 (samoin, vrt. viina).

viini2 (: viinen; Agr »ionga Wijni nijte (nuolia) teunens on»; kirjak.) ’nuolikotelo / Pfeilköcher’.
Todennäk. samaa alkuperää kuin viileke, huom.
erityisesti sen melko laajalti murt. esiintyvä variantti
viineke sekä lähinnä viini sanan yhteyteen kuuluva
johd. (Sammatti) viineksiin ’(pyssystä:) olan yli
selän puolella riippuen (vinossa niin että perä on
vasemmalla alhaalla ja piippu oikealla ylhäällä)’ (=
»valakkeessa» ks. viileke).
Ahlqvist 1871 KO 213 (omap. sana), Hakulinen 1968 SKRK3
270 (samoin), Nikkilä 2000 Pipliakielestä 17–18 (samaa sanuetta kuin viileke).

viipale (Alm 1785; itämurt. Pohjanm, osin hämmurt.) ’Schnitte, Scheibe’, yhd. leipä-, juustoviipale,
johd. viipaloida ~ ink v‰ıpla ’lautapala, jota käytetään
kudottaessa’ | ka viipaleh, viiplo(i), viipoi ’viipale’,

viipaloittoa, viipoittoa ’viipaloida’ | ly b‰ıbal((eh),
b‰ıboi ’(leipä)viipale’ | ve vibal(eh, bibal(eh id.
Todennäk. johd. s. v. viillä main. ’leikkaamista’
merkitsevästä v:stä.
Setälä 1890–91 ÄH 314 (sm ~ ka ve), SKES 1978 1749 (+ ink
ly).

viipata (Jusl 1745; eri tahoilla et. länsimurt.) ’pyöriä
epätasaisesti, »heittää», huojahdella; heilauttaa / sich
ungleichmäßig drehen, eiern; wackeln, wanken;
schwingen, schwenken’, viipottaa (Agr; eri tahoilla
murt.) ’heiluttaa; pyöriä epätasaisesti, vaappua; mennä kovaa vauhtia, viilettää; pyörryttää, huimata’, vipattaa (eri tahoilla etup. itämurt.) ’väpättää, värähdellä’, vipottaa (eri tahoilla murt.; vrt. vipata1)
’viilettää, kipittää; lepattaa, heilua’, viipperä (PSatak
PHäme) ’(lasten) tuuliviiri, väkkärä’ ~ ink v‰ıpata
’kulkea kovaa vauhtia, viilettää’, v‰ıppiä ’harppoa’ |
ka viipata ’heilua, lepattaa; heilauttaa, heittää;
viitata’, viipahtoakseh ’heilahtaa’ | va (Ahlqv; prs.)
v‰ıpp®an ’viittaan, vinkkaan’, v‰ıppu- ’heilua’ | vi
viibata ’viitata’, viipuda ’liikkua edestakaisin,
heilua’.
Deskr. sanoja, vrt. liipottaa, viilettää, vaappua;
samaan yhteyteen kuulunee edelleen viippi (itämurt.,
paik. PSm) ’kangasta luotaessa t. lankaa
vyyhdettäessä syntynyt virhe, joka johtuu
lankakierrosten sekaantumisesta’; viime mainittu
taas kytkeytyy äänt. ja merkityksen puolesta myös
sanaan viipsi (ks. viipsiä).
Toivonen 1944 Sanat 158 (sm viippi ’virhe kankaassa’ ? <
germ, samasta sanueesta kuin vyyhti), SKES 1978 1749–50 (sm
viipata ~ ink ka va vi), 1750–51 (viippi ? < germ).

viipeli ks. piipeli.
viipsiä (Eurén 1860; paik. kaakkmurt. ja ymp.), rinn.
vipsiä (Jusl 1745) ’vyyhdetä / haspeln’, viipsinpuu(t)
(Karj Savo KSm Verml KaakkHäme) ’vyyhdinpuu’
~ ink v‰ıpsiä ’vyyhdetä’, v‰ıpsip5u ’vyyhdinpuu’ | ka
viipsie ’vyyhdetä’, viipsin-, viiksinpuu | ly v‰ıkVsi(m)p5u
’vyyhdinpuu’ | ve bipVstƒä, vipVstƒa ’vyyhdetä’, bipVsimpu ’vyyhdinpuu’ | va vehsiä ’vyyhdetä’, vehsi, (Tsv)
v‰ıpsi ’vyyhti’ | vi (murt.) viipsida ’vyyhdetä’, viipsip
’vyyhdinpuu’ | li vepVsq (prs. vepVsub) ’vyyhdetä’,
vepVs-p5ud ’vyyhdinpuu’ (ksm *vipti ~ *vepti: *vepte~ *vipte-, jonka säännönmukainen jatkaja on va
vehsi: veh5e; muissa kielissä on analogia tasoittanut
paradigmoja; samaa alkuperää on myös vyyhti, ks.
tätä)
todennäk. < germ *wefti- (ieur *wuebh- ’kutoa’),
vrt. mn veptr, vipta ’kude’, nn veft, nr väft, ags weft,
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wift, wefta, engl weft id. — Sm > lpN vik |Vsâ, In vipVsa
(E U Pi Lu Ko Kld T) ’vyyhti’.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 432 (sm ~ vi lp), Ahlqvist 1856
WotGr 160 (sm vyyhti ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+
ve), Ahlqvist 1871 KO 76 (sm viipsi samaa germ alkuperää
kuin vyyhti), Genetz 1881 Suomi 2:14 159 (+ ka), Setälä 1896
SUSA 14:3 45 (lp < sm), Kettunen 1938 LivW 478 (+ li), Nirvi
Vir 1951 418–19 (+ ly), E. Itkonen 1971 StNF 58 130–31
(äänt. varianttien kehityksestä), SKES 1978 1827–28 (s. v.
vyyhti; + ink; lp < sm), T. Itkonen Vir 1987 173 (äänt. varianteista), 193–94 (< germ).

viipyä (Agr; laajalti murt.) ’verweilen, bleiben; dauern; auf sich warten lassen, ausbleiben’, johd. viivähtää, viivästyä, viivyttää, viivytellä, viivytys, viive ~
ink v‰ıpüä ’viipyä’, v‰ıvüttüja ’viivyttää’ | ka viipyö ’viipyä’ (? < sm) | va v‰ıpüä ’viipyä’ | vi viibida ’viipyä;
oleskella’, viivitada ’viivyttää, hidastaa, aikailla’ | li
v‰ıbq ’oleskella; myöhästyä’, v‰ıptq ’id.; kuluttaa aikaa’ (sm > lpN vippât (E Pi Lu In) ’viipyä’).
Mahd. johd. samasta kannasta *vii- (? *vin•-)
kuin viime, ks. tätä (merk:n puolesta vrt. yö sanan
johd. yöpyä ’jäädä yöksi’, samoin sanasta *vii’loppu’ johd. viipyä ’jäädä loppuun (saakka)’). Vrt.
myös viihtyä.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 546 (sm ~ lpR), Ganander 1787
NFL 3 326 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (+ va), Budenz
1879 BB 4 47 (lp < sm), O. Donner 1879 Verwandtschaft 23 (+
li), Setälä 1896 SUSA 14:3 45 (lp ? < sm), Hakulinen 1941
SKRK 1 257 (viipyä ♦ *vii- ’loppu’, vrt. viimeinen), Hakulinen
1968 Sananj 8 14 (viipyä, viihtyä ♦ *vii- ’loppu’), SKES 1978
1751 (+ ink ka (? < sm), oletus *vii-kannasta epävarma).

viirata ks. fiirata.
viiri ’Wimpel’, vanh. ja murt. (Schr 1637; EPohjanm KSm, paik. Satak KPohjanm PSavo) merk.
’tuuliviiri’, yhd. tuuliviiri, viiriflaku id.
On arveltu, että sanan viiri alkuperäinen merk.
olisikin ’tuuli, tuulen suunta’, ja sana olisi
yhteydessä onomat. linnunnimeen viiri (yhd. viiri-,
viiropääsky (LounSm) ’tervapääsky’, vrt. vi viir,
viires ’tiira’); merk:n puolesta vrt. kaakkuri ja
kaakko. Sanan nykyinen merk. voi olla lähtöisin
’suikaletta’ merkitsevien äänt. läheisten sanojen (ks.
viillä, viiru) aiheuttamasta assosiaatiosta.
Lindström 1869 KeltGerm 69 (~ ruots vira ’pyöriä’), Kettunen
1938 LivW 494 (? ~ li v‰ırna ’pieni purje, mastossa oleva lippu’), SKES 1978 1751–52 (s. v. viiripääsky(nen); sm ~ vi; viiri
alk. ’tuuli’).

viiru (Renv 1826; etup. itämurt. Kymenl KaakkHäme) ’Strich, Streifen’, yhd. viirusilmä, johd. viirulli-

nen, viirukas, tähän myös viiriäinen ’eräs kanalintu,
Coturnix’ ~ ink v‰ıru, v5eru ’viiru, juova’ | ka viiru,
viirukka ’viiru, (koriste)juova’ | va v‰ıru ’juova, viiru,
raita’, v‰ırukko ’juovikas, raidallinen’ | vi viir ’viiru,
juova, raita’, viiruline ’juovikas, viirullinen’, viirg
’rivi’ | li v‰ırg, v‰ırgqz ’(esim. kuivasta kalasta leikattu) suikale’ (sm > nr murt. Sm v‰ıro ’viiru; ryppy;
ura’) .
Todennäk. samaa alkuperää (johd. samasta vartalosta) kuin viillä, viima, viipale ja viiva (ks. näitä).
Vrt. myös piiru.
Ahlqvist 1856 WotGr 161 (sm ~ va vi), L. H[akulinen] Vir
1928 257 (vi viirg ~ sm virka, viiru), Wessman 1930–32 SO 2
532 (sm > nr murt.), Hakulinen Vir 1933 166 (+ li), Kettunen
1938 LivW 494 (sm ~ vi li), SKES 1978 1752 (+ ink ka), Vaba
1990 ImsKielik 137 (vi li < baltt (ei originaalia)), Nikkilä 1998
FFL 21 80.

viisari ks. viisata.
viisas (Agr; yl.) ’klug, weise’, yhd. näsäviisas, rikkiviisas (ks. näitä), johd. viisastua, viisastella, viisaus
~ ink v‰ısas ’viisas’, v‰ısastua | ka viisas ’viisas,
järkevä; viekas, ovela’, viisastoa, viisassella ’viisastella; viekastella, pettää, kieroilla’, viisastuo ’viisastua’ | ly va v‰ızaz ’viekas’ | vi viisakas ’kohtelias; siivo, säädyllinen’, (murt.) viisas ’viisas; ovela’
< germ (ksk) *w‰ısaz, vrt. nr mr vis, mn víss, ns
weise, engl wise ’viisas, älykäs, ymmärtäväinen’. —
LpN viises (Lu In Ko) ’viisas’ ilm. < sm (mahd. osin
< sk), lpN viisastâllât (Lu In) ’viisastella’ < sm.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 548 (viisastella ~ lpR), Renvall
1826 SSK 2 317 (sm < ruots), Lönnrot 1854 Enare 260 (sm ~
lp), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (+ va vi), Lindström 1859 KeltGerm 69 (< germ), Thomsen 1869 GSI 160 (+ ka; ims lp <
germ), Karsten 1944 FmS 10 607 (sm vi < ksk), E. Itkonen
1960 LpChr 178 (lp < sk t. sm (< sk)), Kylstra 1961 Gesch 43,
SKES 1978 1752 (+ ink ly; sk; lp < sk t. sm), Hofstra 1985
OsFiGerm 43.

viisata (Agr; laajalti murt.) ’osoittaa, neuvoa, opastaa / zeigen, weisen, raten’, viisinki (paik. sav- ja
hämmurt.) ’ohje, neuvo, opastus; vihi, aavistus’
< mr nr visa ’näyttää, osoittaa, neuvoa’, vrt. mn
vísa, nn vise, mfriisi w‰ısa, ags mas w‰ısian, mys
w‰ısen, ns weisen id. (germ sanue on samaa alkuperää
kuin sm viisas, ks. tätä). — Tähän myös sm viisari
(As 1798; laajalti murt.) ’(kellon) osoitin; (tien, rajan
tms.) viitta’ (sm > ka viisari, -ä- ’(kellon) osoitin’)
< ruots visare, vrt. holl wijzer, kas w‰ısere ’etusormi’.
Ahlqvist 1875 Kieletär 2 50 (viisari < ruots), Lönnrot 1880
SRS 2 975 (viisata < ruots), Qvigstad 1893 NL 349 (lp viisar =
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nn sm), Streng 1915 NRL 258 (~ vur mmr mn mt), SKES 1978
1752–53 (sm > ka, ly), LpIn 3 1989 413 (sm > lpIn).

viisi1 (viite-; Agr; yl.) ’5’, johd. viides, viidennes;
viisikko (harv. -kkö) mm. ’viiden ryhmä (paik. itämurt.); viisilyhteinen kuhilas (kaakkmurt. PKarj ESavo ja ymp.)’, vi(i)tonen ~ ink v‰ıs ’5’ | ka viisi | ly
v‰ıVz(i) | ve v‰ıVz (g. v‰ıd(en) | va v‰ıs(i) | vi viis (g. viie)
’viisi’ | li v‰ıVz (g. v‰ıd) id.
= lp vit |tâ (g. vi∞dâ) ’5’ | mdE vetƒe, vätƒä, M vetƒä |
tVserL wqts, I witƒ/s, wäqtƒ/s (a.), L wqzqt, I wizäqt (s.) |
votj vitƒ | syrj vit | vogE L ät, I üjat, P at | ostj wet | unk
öt id. || ?? samJr j5uC, j5ut ’kymmenen’ | Jn biuC | T b‰ı C
| slk küJotC, küJot | Km bjqCn | Kb bet, bi | M bi | Taigi
dsch5un | Krg tjutt id. (sam sanojen kuuluminen tähän
epävarmaa lähinnä semantt. syistä).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Strahlenberg 1730
NOstT taulukko (+ md wytzs, tVser votj syrj vog ostj unk), Fischer 1747 VocSib 168 (md wjéte), Sajnovics 1770 DemH 60
(+ lp), Gyarmathi 1799 Aff 289 (+ ka), Hunfalvy 1864 NyK 3
21 (+ li), MUSz 1873–81 862, O. Donner 1879 Verwandtschaft
119 (+ ve va), K. Donner 1920 SUST 49 136 (+ samJr T Jn slk
Km Kb M), Setälä 1926 SmSuku 1 128 (todennäk. ural), Orbán
1932 FgrSzámn 39 (sgr), Lehtisalo 1933 FUF 21 34–35 (ural),
FUV 1955 67 (? sam), Joki 1975 CTIFU 729 (~ sam, jos alk.
merk. oli ’suuri joukko, paljon’), TESz 3 1976 46 (?? sam),
FUV2 1977 84, MSzFE 1978 519 (?? sam), SKES 1978 1753
(+ ink ly; ? sam), Sammallahti 1979 FUF 43 38 (~ sam),
Janhunen 1981 SUSA 77:9 43 (ural), Häkkinen 1987 ES 377 (?
sam), UEW 1988 577 (?? sam), Kulonen Vir 1988 289
(vierekkäisten lukusanojen vaikutuksesta toisiinsa), Sammallahti 1988 UrLang 541 (ural), Honti 1990 LingU 26 101 (sam ei
tähän), Honti 1993 Grundzahlwörter 93–98 (sgr), EWUng
1995 1091 (sgr, tuskin ural).

viisi2 (Gan 1787; et. kaakk- ja hämmurt. sekä ymp.):
(sillä, samalla jne.) viisi(i)n, viisiä ’tavalla, lailla /
(auf diese, dieselbe) Weise’, rinn. harv. viisa: »tuohon viisaan» (Sotkamo), »sillä viisalla» (Verml)
< mr v‰ıs, nr vis ’tapa, muoto, keino’ (mn vís, kys
kas w‰ıs(e), ns Weise, ags w‰ıs(e), engl wise id.). —
Ink v‰ısi ’tapa’, va (Ahlqv) v‰ısi ’tapa, laatu’ mahd. <
vi viis (g. -i) ’tapa, muoto’ < kas (josta myös > li v‰ıVz,
mon. v‰ıVzqd id.).
Ganander 1787 NFL 3 325 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 318
(sm < ruots), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (+ va), Thomsen 1869
GSI 160 (+ li; < ruots as), Setälä 1912–13 FUF 13 472, SKES
1978 1753 (ink va ehkä < vi < kas).

viisto (Renv 1826, myös viisti, g. viisten; laajalti
murt.) ’vino, kalteva; vinoksi leikattu t. vuoltu kohta
/ schräg, abschüssig; abgeschrägte Stelle’, viistota
(paik. etup. itä- ja hämmurt.) ’leikata t. vuolla vinoksi; mennä vinoon; (harv. kaakkmurt.) laahata maata’,

viistää ’tehdä viistoksi (Eurén 1860; Kain, paik.
hämmurt. Pohjanm ja ymp.); viedä sivuun oikeasta
suunnasta (paik. murt.); laahata, hipoa, koskettaa
(Kal; etup. itämurt.)’, viiste (Alm 1801) ’vinoksi
pinnaksi tehty kohta’ ~ (ilm. sm >) ka viisto ’vino;
vino kappale kangasta’, viistota ’leikata vinoksi’ | vi
murt. (? < sm) viiste ’vinoon, kallelleen; vinossa’,
viistada ’luisua, mennä sivuun (reki tieltä)’.
Äänt. ja merk:n puolesta läheisiä sanoja myös
s. v. viillä, viipata, vino ja viltto2. Ks. näitä.
SKES 1978 1754 (sm ilm. > ka, ? vi murt.).

viisu (JWegelius 1749 walitus-wijsu; laajalti murt.)
’arkkiin t. pieneen vihkoon painettu, usein jonkin tapauksen johdosta sepitetty runo t. laulu; kevyt, turhanpäiväinen laulu, renkutus / auf einem Bogen od.
in einem Heft abgedrucktes (Gelegenheits)gedicht
od. -lied; einfaches Volkslied, Liedchen’, yhd.
arkkiviisu, rekiviisu (ks. myös rekilaulu)
< nr visa, murt. Sm viso, visu ’laulu’, mmr wijso
’(ylistys)laulu; valitusvirsi’. — Aikaisempi laina samasta lähteestä on veisu, ks. tätä.
Renvall 1826 SSK 2 318 (sm < ruots), SKES 1978 1754.

viita ’tiheä nuori lehti- t. sekametsä, tiheikkö, vesakko (Agr; loun- ja hämmurt. EPohjanm, laajalti savmurt.); tiheä (nuori) kuusikko (Savo ja ymp.); kaskeksi kaadettu metsä (Renv 1826; ei murt.) / dichter
junger Laub- od. Mischwald, Dickicht, dichter Niederwald; dichter (junger) Fichtenwald; durch Fällen
der Bäume zum Schwenden vorbereitetes
Waldstück’, yhd. viitakerttunen ’Acrocephalus
dumetorum’, johd. viidakko ’viita (Gan 1787; EPohjanm, melko laajalti Satak savmurt. ja ymp.); sade-,
aarniometsä (uud.)’, viitakko (melko laajalti murt.),
viitikko (EPohjanm ja ymp., paik. Häme) ’viita’ ~ ka
viita ’(tav.) kuivapohjainen, tiheä kuusimetsä;
pitkäkasvuinen mänty- t. koivumetsä’, viitaVsikko
’kuivapohjainen nuori tiheä kuusikko’ | ly v‰ıd
’hienoa kuusta kasvava tiheä metsä’, v‰ıdahai7ne
’hieno kuusi’, v‰ıdak ’nuori tiheä havumetsä’ | ve
vid(a), vid'a ’nuori tiheä kuusikko t. männikkö’,
vid'akaz ’tiheää kuusikkoa kasvava’ | ? vi murt. viderik, videvik ’pieni nuori ohuita puita kasvava metsä’
(vi sanan alkuosa vide- voi olla < nr vide ’paju’)
?? < sk, vrt. mn sví“a ’polttaa pinnalta’, tansk
svide, svie ’polttaa’, mr sv‰ıSa, svidh ’metsäpaikka,
jossa puut kaadetaan ja poltetaan; kaski’, nr sved
’kaski’; rinnastus tulee kyseeseen, jos merk.
’kaskeksi kaadettu metsä’ on alkuperäinen.
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Ojansuu 1916 SKTT 200 (sm vitelikko ? < vi ? < nr murt. Vi),
Kettunen 1922 LVeHA 1 122 (sm ~ ve), Kalima 1936 BL 150
(+ ly), Turunen 1949 KalSk 335 (+ ka), SKES 1978 1754–55
(? vi; ?? < sk).

viitata, viite ks. viitta1.
viitsiä ’vaivautua tekemään jtak (Agr; laajalti länsimurt. KSm); kehdata, iljetä (Renv 1826; kaakkmurt.
ESavo Kain, paik. PKarj PSavo EPohjanm PSm);
vaalia, hoitaa (kansanr., Kal) / sich bequemen bzw.
Lust haben, etw. zu tun; sich nicht scheuen od. schämen, etw. zu tun; hüten, pflegen’, johd. viitsittää
(paik. kaakkmurt. PKarj PSavo Kain) ’ujostuttaa, hävettää’, viitseliäs (Hemm 1605 vidzeljäxi transl.;
LounSm, laajalti Häme) ’ahkera, tarmokas’ ~ ink v‰ıtsiä ’viitsiä, kehdata’ | va (Tsv) v‰ıttsiä ’viitsiä’ | vi
viitsida, murt. viisida ’viitsiä, haluta, kyetä’ | ?? li
v‰ıtVs (SjW, L) ’iloisuus’, v‰ıtVsli ’iloinen’.
Ims (ksm) > lp viVsVsât ’viitsiä, pitää vaivan arvoisena; (E myös) kyetä; (R myös) huolehtia; (N myös)
haukkuen ajaa kokoon t. pitää koossa poroja
(koira)’, viVsVsâl ’ahkera’, N viVs |Vse ’hyvä, ahkera
haukkuen ajamaan poroja (koira)’, viVsVso ’rohkeus,
yritteliäisyys, yritys’. — Ims sanan äänt. yhtäläisyys
ostj sanan E witƒ- ’alkaa’, P witƒ/sq- ’aikoa, haluta’
kanssa lienee sattumaa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 535 (sm ~ lpR vassjet), Qvigstad
1881 Beiträge 116 (+ lp viVsVsât), Budenz 1884 NyK 18 273 (+
vi), Thomsen 1890 BFB 287 (vi > latv), Äimä 1919 SUST 45
258 (sm vi ~ ostj, vrt. lp), Ojansuu 1921 Lisiä 63 (+ li), Toivonen 1928 FUF 19 161 (?? ostj), E. Itkonen 1960 LpChr 178 (lp
viVsVsat < sm), SKES 1978 1756 (+ ink va ?? li; lp < ksm; ??
ostj).

viitta1 (Raam 1642; laajalti murt.) ’tien, avannon
tms. merkiksi pystytetty seiväs, katkaistu puu t. oksa
/ als Zeichen für einen Weg, ein Eisloch o. ä. aufgestellter Stab, kleiner Baum od. Zweig’, yhd. tienviitta, meri-, etelä-, suuntaviitta, johd. viitata ’merkitä
tie viitoin (Jusl 1745; paik. murt.); osoittaa, antaa
merkki (esim. kädellä; Agr; eri tahoilla murt.);
mainita, vihjata; olla osoituksena, enteenä jstak’,
viittoa ’viittoilla; merkitä talvitie viitoin (Forseen
1738;
melko
laajalti
savmurt.);
viestiä
viittomakielellä (uud.)’, viitoittaa, viittoilla, viittilöidä; viittaus, viite (yhd. ala-, lähdeviite; (uud.) viitekehys, -korko); viitteellinen, viittoma ’viittomakielen
yksikkö’, viittomakieli ~ (sm >) ink v‰ıtata ’viittoilla
jhk menemään t. tulemaan’ | ka viitata
(Suojärvi; uud.) ’viitata’, viittuo (Uhtua) ’id.; osoitella sormillaan’ | vi viit (g. viida) ’(tien)viitta’,

(Wied) viidane ’id.; (tien)viitoilla merkitty’, (sm ? >)
viidata ’viitata, osoittaa’, viide ’viite, viittaus’
? < germ (ksk), vrt. mn viti ’merkki; merkiksi sytytetty nuotio’, nn vede, murt. vite ’verkonkoho’,
tansk vede ’merimerkki’, nr vette l. vätte ’id.; (metsästäjän) linnunkuva; (murt. myös) verkonkoho’ (tekijännimi ksk v:stä *witan ’osoittaa’, joka lienee samaa alkuperää kuin nr veta, vur vita, mys wizzan, ns
wissen jne. ’tietää’ < kgerm *wait-). — LpN vihtta
(E Lu In) ’merkki, merkkiriuku; maamerkki, jonka
perusteella kalastajat löytävät apajapaikan (N murt.);
(Lu myös) merkkinuotio; poron korvamerkki (In)’ <
sk.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 431 (sm ~ germ, mm. goot witan
’tietää’), Lindström 1859 KeltGerm 69 (sm germ kannasta visa,
veta, vita), Weske 1877 VGEG 8:4 65 (sm ~ vi), Qvigstad
1881 Beiträge 127 (lp ~ sm norj), Qvigstad 1893 NL 349 (lp <
sk), Saxén 1895–98 Lånord 239 (sm > nr murt. Sm), Setälä
1912–13 FUF 13 472 (sm ? < norj (mn nr)), Karsten 1944 FmS
10 607 (< ksk, vrt. isl nr murt.), Vries 1961 AnEW 670 (< sk),
SKES 1978 1756–57 (+ ink ka < sm; vi viidata, viide ? < sm; ?
< sk (germ)), Häkkinen 1987 ES 377, Söderman 1996 EstNE
139 (sm > vi murt. viita).

viitta2 (Salamnius 1690; etup. kaakkmurt.) ’hartioille pantava, väljä, tav. hihaton päällysvaate, kaapu,
mantteli / Umhang, (weiter) Mantel’ ~ ink v‰ıtta
’(kotikutoisesta kankaasta tehty turkinkin päällä
pidettävä miesten) päällystakki’ | kaP (kansanr.)
viitta (»vesi viitta väinön poika, suo viitta kalevan
poika») ’päällysvaate’ | va (Ahlqv; usein kansanr.)
v‰ıtta id.
< ven svíta ’pitkä, leveä, avonainen nuttu, viitta;
turkin päälle vedettävä väljä takki; väljä kyntäjän
mekko’ (demin. svítka > ka sviitka ’(mm.) pitkä
leveäolkaiminen sarkahame, hihaton takkimainen
päällysvaate; pitkä kulunut vaate’). — Sm > nr murt.
Sm v‰ıtta ’valkeasta sarasta tehty pitkä takki, jota
käytetään sadesäällä’.
Butkov 1842 OFSlovah 174 (sm ~ ven), Ahlqvist 1856 WotGr
161 (sm ~ va), Mikkola 1894 SUST 8 160–61 (sm va < ven),
Kalima 1952 SlS 183, Kiparsky 1963 RHGr 1 77 (hyvin vanha
ven laina), Plöger 1973 RL 227 (< ven), SKES 1978 1757 (+
ink ka).

viiva (Alm 1785; melko yl.) ’Strich’, yhd. vaaka-,
pystyviiva, aaltoviiva, nuottiviiva; johd. viivoittaa,
viivoitin, viivoitus, viivasto (sm > lpIn vijve ’viiva’).
Samaa alkuperää (johd. samasta vartalosta) kuin
viillä, viima, viipale ja viiru, ks. näitä.
Fábián 1861 MNyszet 6 40 (viiva ~ viima), Hakulinen 1933 StF
1:2 109 (samoin), SKES 1978 1747 (s. v. viima), LpIn 3 1989
413 (lpIn < sm), Nikkilä 1998 FFL 21 80 (~ viiru, viima).
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vika (Agr; yl.) ’Fehler’, sijam. (ajaa, mennä; muistaa) vikaan, (olla) vialla ’epäkunnossa, rikki’, (jkn)
vikaa ’taipumuksia, kykyä’, johd. viallinen, viaton
(Agr),
vikaantua,
vioittua;
vioittaa,
yhd.
vikailmoitus; vikapisto, -tikki ’erehdys’, vikapää
(Agr) ’syyllinen, syypää’ ~ ink vika ’ruumiillinen
vamma; vika, syy’ | ka vika ’vika; vamma, tauti; syy;
virhe’, vijatoin ’virheetön, ehjä; syytön; kelvoton,
kykenemätön’, vijoittoa ’vahingoittaa, tehdä
vialliseksi; syyttää’ | ve viga ’vika, vamma, puute;
virhe, syy’, vigahi7ne ’virheen tehnyt, syyllinen’ | va
vika ’vika, virhe, puute, syy’ | vi viga ’virhe, erehdys’, vigane, vealine ’virheellinen’, vigatu, veatu
’virheetön, moitteeton’ | li vig®a ’virhe, vika, paha
ominaisuus, sairaus; syy’, vig®ali ’virheellinen; raihnas; syyllinen’, vig®at (prs. -tqb; Sal jära vigatub)
’tuhota’
= lpIn vahe (Ko Kld) ’(ihmisen t. eläimen ruumiin) vika, vamma’, In vahhoo∞d (Kld) ’vikoa, pitää
viallisena, syypäänä, epäillä epärehellisyydestä’. —
Sm > lpN vikke (Pi Lu) ’syy; vika, ruumiinvamma,
sairaus (N Lu); osittainen auringonpimennys (N)’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 545 (sm ~ lpR wikke), Ganander
1787 NFL 3 327 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 31 (+ lpIn),
Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Thomsen 1890 BFB 57 (+
li), SKES 1978 1757–58 (+ ink ka va).

vikeltää ks. vikkelä.
vikevä ’nopea, vauhdikas, vikkelä, raisu, taitava,
näppärä (WK 1701; melko laajalti itämurt., paik.
Pohjanm); vuolas (virta; paik. Peräp Länsip) /
schnell, geschwind, behende, ungestüm, geschickt;
reißend, stark (Strom)’, vikeä (LönnrLis 1886; ei
murt.) ’nopea’ ~ ka vikevä ’nopea’
= lpN vâkkâd (U In Ko Kld T) ’nopea; vuolas’.
Deskr.-sävyisiä sanoja; samaan yhteyteen voivat
kuulua myös s. v. vikkelä main. sanat.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 58 (sm ~ lp), SKES 1978 1759
(+ ka; deskr.-sävyisiä sanoja, ? ~ vikkelä), Nikkilä 1981 Sananj
23 75 (< germ, vrt. ksk *w‰ıgia- (> mn vígr ’taistelukuntoinen,
urhoollinen’) t. ? kgerm *kwikwa- (> mn kvikr ’vilkas’)), T.
Itkonen 1997 FUF 54 246.

vikistä (JuslP, Gan 1787; laajalti murt.) ’inistä, kitistä, vinkua / piepen, winseln, quietschen’, vikinä ~
ink ka vikissä | ve vigiVsta id.
Onomat. sanoja, joiden yhteyteen kuuluvat myös
sm vikertää (Lönnr 1880; paik. murt.) ’visertää (lintu)’, vikittää, vikuttaa (paik. itämurt.) ’visertää, piipittää, uikuttaa’ ja ink vikertüja ’piipittää’. Tähän ilm.
myös vikittää (paik. länsimurt.), vikitellä (Rauman-

nus 1651; EPohjanm PSatak, paik. Häme itämurt.)
’houkutella, suostutella, viekoitella’. Vrt. myös vikkelä.
Mägiste 1962 CB 8–9 305–06 (sm ~ ka ve; deskr.; ~ vika),
SKES 1978 1759 (+ ink).

vikkeli1 (Lönnr 1880; melko laajalti Kaakk- ja ISm
Ink) ’(sukan varren taakse) nurin neulottu
koristeraita (jonka molemmin puolin kavennetaan);
joustinneule / (hinten im Strumpfschaft) links
gestrickter Zierstreifen (auf dessen beiden Seiten
Maschen abgenommen werden); Strickrippen’,
vikkelisukka (Kanteletar 1840 »jalat vikkelisukissa»)
’sukka, jonka varressa (t. kannassa) on vikkeli’
< nr svickel ’(kavennus)kiila’ (vrt. svickla ’id.;
nurin neulottu raita sukan varressa’) < ns Zwickel
’kiilanmuotoinen koriste (sukassa); (levennys)kiila’,
mahd. osittain myös suoraan < ns. — Vi vikkel (g.
vikli) ’koristeraidat neuleessa’ < ruots t. saks,
merk:ssä ’kiila (vaatteessa, ristiholvissa)’ < ns; ink
vikkelit (mon.) ’neulotun sukan koristeraidat’ < sm t.
vi.
Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 95 (< ruots), Sirelius 1916 SUSA 31
224 (< saks), SKES 1978 1759 (< nr; vi < ruots t. saks).

vikkeli2 ’virna, hiirenherne’ ks. vikkeri.
vikkelä (Agr; laajalti murt.) ’nopea, ketterä, sukkela,
nokkela / schnell, flink, gewandt, gewitzt’, vikeltää
’juosta vilistää, kipittää (Eurén 1860; eri tahoilla itämurt., paik. KPPohjanm); kääntää kumoon (Kal)’,
vikertää (paik. savmurt.) ’kipittää’ ~ ka vikkelä ’vilkas, nopealiikkeinen; sukkela; viekas, ovela’, vikelteä, vikellelläkseh ’mennä vilistää’, vikelehteä, vikelöitteä ’kiemurrella’.
Deskr. sanoja, vrt. vikevä. Äänt. läheisiä ovat lisäksi vikittää, vikuttaa ’liikkua, juosta nopein askelin’. Mahd. vaikutusta myös sanasta sukkela.
Lönnrot 1880 SRS 2 980 (vikkelä ? < ruots qvick id.), Budenz
1886–87 NyK 20 465 (sm ~ ka), Turunen 1949 KalSk 335 (vikeltää deskr.), Rintala 1972 läntä 187 (mahd. vaikutusta vi-alkuisista nopeaa liikettä kuvaavista sanoista + sukkela), SKES
1978 1758 (vikeltää), 1759–60, Nikkilä 1981 Sananj 23 76
(kuten Rintala; vrt. kuit. myös esim. mr qvik(k)er).

vikkeri (Alm 1781; paik. häm- ja itämurt. Pohjanm)
’rehuksi viljelty virna, rehuvirna (tav. Vicia sativa);
virnan ja kauran sekainen rehuvilja (vikkerikaura)
/ Saat-, Futterwicke; Futtergemisch aus Wicke und
Hafer’, murt. myös vikkerä (LounSm), vikkeli (paik.
häm- ja savmurt.) ~ (sm >) ka vikkeri, vikkeli ’virnan
ja kauran sekainen rehuvilja’
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< nr vicker (mon., harv. yks. vicka, 1538 wick),
nt vicker (mon.; yks. harv. vikke) ’virna’ < ns Wicke,
kas wicke id. < lat vicia id.
Hellquist 1939 SEO 1338 (ruots sanasta), SKES 1978 1760
(sm ~ (>) ka; < nr < ns < lat).

vilhua (Eurén 1860; kaakkmurt. ja ymp.) ’vilkuilla,
pälyillä / verstohlen, scheu blicken’, vilhuta (Lönnr
1880), vilhuilla (paik. kaakkmurt.) id.
Ositt.
ehkä
vilkkua,
vilkuilla
verbien
sivumuotoja.
SKES 1978 1763.

viklo (Lönnr 1880; paik. KSm Kain PPohjanm Peräp) ’eräs kahlaajalintu, Tringa / Wasserläufer’,
merk. paik. murt. myös ’kuovi, Numenius’, rinn.
vikla (Jusl 1745; Savo KSm, paik. Karj KPohjanm
Peräp Länsip) ’Tringa’, yhd. metsäviklo, punajalka-,
valkoviklo ~ ka vikli ’viklo (Tringa)’, viklitteä,
viklitä (prs. vikliöy) ’huutaa (viklo)’ | ly vikDli, vigDli,
vikDlu, viglu ’viklo’ | ve vikDli, vigDli id. | vi vigle,
viglitaja
’Limosa-sukuun
kuuluva
lintu;
mustapyrstökuiri (Limosa limosa) t. jokin Tringasuvun lintu (Wied)’.
Linnun ääntelyyn perustuva onomat. nimitys. Samanlaisia linnunnimiä ovat esim. lpN vigl3a-Vcoaw |zV o,
figl#e-VcoawVzo ’jokin viklolaji’ ja syrj vikla ’eräs lintu
(harmaa, pitkäjalkainen, elää jokien rannoilla)’.
Ojansuu Vir 1911 34 (sm ~ ka vi), Kalima 1915 OLR 86 (+ ly
ve; > ven > syrj), Mäger 1967 ELinnunim 72–73, SKES 1978
1760–61.

viksu ks. fiksu.
vikuleeri, vikureeri ks. figureeri.
vikuri1 ’äksy, pahaluonteinen (hevonen; Jusl 1745;
laajalti murt.) / störrisch, widerspenstig (Pferd)’,
murt. myös ’viallinen (Lönnr 1880); jalkavikainen
hevonen (paik. EKPohjanm); oikullinen, epäluotettava, varasteleva (ihminen; paik. itämurt.); kuje,
kepponen, vilppi (paik. Karj)’, vikuroida, -ta (1690
wicuroitze (prs.); melko yl.) ’niskuroida, äksyillä, oikutella (et. hevonen); (joskus myös) kieroilla, juonitella’ ~ (sm ? >) ka vikuri ’pahantapainen,
pahanluonteinen (hevonen, ihminen)’.
Enimmäkseen johd:ia s:sta vika, ks. tätä. Kuitenkin vars. itämurteisiin on myös vaikuttanut ven
figúra ’kuje, metku’, figúritƒ ’viekastella, kujeilla,
konstailla’.
Juslenius 1745 SSC 429 (s. v. vika), Hakulinen 1941 SKRK 1
152 (? ~ vika), SKES 1978 1762 (sm ? > ka; ♦ vika; itämurt.
osaksi < ven).

vikuri2 ’kuvio, koukero’ ks. figuuri.
vilahtaa ks. vilistä1.

vilistä1 (SAchrenius 1758; melko yl.) ’mennä nopeasti silmien ohi, kiitää; kuhista, kihistä; väreillä /
vorbeihuschen und dabei kaum zu sehen sein; wimmeln, schwärmen; flimmern’, johd. vilinä ’vilkas
liike, hyörinä, hälinä’, vilistää (laajalti murt.)
’mennä kovaa vauhtia, viilettää’, vilahtaa, vila(hd)us
(Jusl 1745), vila(hd)uttaa ~ ink vilissä ’vilistä’,
vilaht®a ’pilkahtaa’ | ka vilissä ’vilistä; liikkua
hitaasti, madella’, vilahtoa(kseh) ’vilahtaa, livahtaa’,
vilisijä ’käärme’ | vi vile (g. -da) ’nopea, vikkelä’,
vila (Wied) ’nopeus, näppäryys’ | li viC llq (prs. vil5ub)
’vilistä (silmissä)’.
? = lpN vâlle, fâlle (Lu) ’nopea (juoksemaan,
hiihtämään)’. Deskr.-sävyisiä sanoja, joiden yhteyteen kuulunevat myös s. v. vilkkua ja vilkaista main.
sanat.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 545 (vilahdus ~ lpR wiletet), Diefenbach 1851 VWGoth 1 434 (vilaus ~ vilkkua), Wiklund 1894
LpChr 72 (vilettää ~ lp fâlle), Pogodin 1904 Severnorussk 4
(ven vílajdatƒ < ims), Kalima 1915 OLR 86 (+ ka; ven ? < ims),
Äimä 1919 SUST 45 96 (vi vile ~ lp fâlle), Kettunen 1938
LivW 488 (+ vi li), Vasmer 1953 REW 1 200 (ven < ims),
SKES 1978 1763 (+ ink; ? lp), Koponen 1998 SUST 230 49.

vilistä2 ’kilistä’, vilistää ’viheltää’ ks. filistä ja filistää.
vilja (Agr; yl.) ’Getreide’, murt. myös ’runsaus, paljous; tila, väljyys; riista’, yhd. jumalanvilja
’leipä; (leik.)
viina’,
metsänvilja
’riista’,
vedenvilja
’kalat, kalansaalis’, viljavesi (paik.
itämurt.) ’tulvavesi; runsas vesimäärä’,
johd.
viljava, viljellä, viljelijä, viljelmä, viljely; viljalti
(et. hämmurt. Karj ESavo KSm), viljalta (Hemm
1605; paik. hämmurt. Savo KSm) ’paljon, runsaasti’
~ ink vilja ’vilja’ | ka vilja ’id.; sato (au)’, jumalanvilja ’jumalanvilja’, (luult. sm >) viljellä ’viljellä’,
viljelys | ly viDl | ve viDlDl ’leipä, vilja’ | va vilDla ’vilja’ |
vi vili (g. vilja) ’vilja, elo’, viljapuu ’hedelmäpuu’,
puuvili ’(hedelmäpuun) hedelmät’, juurvili ’vihannekset’, viljane ’rikas, varakas; hedelmällinen; halpa
(aika)’ | li v‰ıDla, (Sal) vila ’vilja, hedelmä; omaisuus’,
v‰ıDlali (SjW) ’rikas’
= lpN vâl |lje (E U Pi Lu In Ko) ’runsaus, yltäkylläisyys; (In myös) kaikki syötäväksi kelpaava; kaikki
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hyvä ruoka (Ko); vilja (In)’ (sm > lpN vil |j5e ’jyvä;
vilja’, vil |jalit ’viljellä’, vil |jalus ’viljelys’).
? < ieur *wu‰ıl(i)˝io- (sanuetta edustavat sl kielissä
(ksl *vil¥ıje) mm. mven ob-il¥ıje ’vilja’, ven obílie
’runsaus, rikkaus’, tVsek obilí ’vilja, jyvä’, mksl iz-vilije ’runsaus’).
Diefenbach 1851 VWGoth 1 433 (sm ~ vi, lp val(l)je), Ahlqvist
1856 WotGr 161 (+ va), Thomsen 1890 BFB 53 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 972, 1002 (lp < sm), Nirvi 1944 Sanankieltoja 141–44 (+ ka (kansanr.)), Kalima Vir 1952 34 (~ sl,
vrt. mksl tVsek), T. I. Itkonen 1960 SUSA 62:3 14 (lp vâllji:
merk:n kehitys ’peura’ > ’riista’ > ’runsaus’), Turkin 1973 SFU
9 11 (+ ly), SKES 1978 1763–64 (+ ink ve), Koivulehto Vir
1984 223 (< ieur (baltoslaavi), vrt. ven mven tVsek mksl), Koivulehto 1988 UAJ Neue Folge 8 5–6, Koivulehto 1990 ImsKielik 151.

vilkaista (Eurén 1860; melko yl.), rinn. vilaista (:
vilkaisen t. vilaisen) ’luoda nopea silmäys, katsahtaa
/ flüchtig blicken, kurz anschauen’, vilkuilla (laajalti
murt.), vilkua ’vilkaista toistuvasti, pälyillä’, vilkistellä (paik. ESm) ’tirkistellä’ ~ ka vilata (prs. vilkoan), vilkata (prs. vilkkoan), vilkaissa ’vilkaista’, vilkisteä (prs. vilkissän) ’kurkistaa; mulkaista’, vilkitä
’tehdä jtak suutuksissaan t. petollisesti’ | ly viDlkiVstada
’tirkistellä’.
Deskr. sanoja, samaa alkuperää kuin s. v. vilkkua
mainitut sanat. Vrt. myös vilhua.
SKES 1978 1765 (sm ~ ka ly), Liukkonen 1999 SUST 235 39
(vilkaista, vilkkua ja välkkyä ~ valkea (< baltt)).

vilkas (Gan 1784; melko yl.) ’lebhaft, rege; flink’;
kiireen vilkkaa(n) ’nopeasti’, perävilkkaa (etup. KPPohjanm Peräp Länsip) ’peräkanaa’, johd. vilkastuttaa ’tehdä vilkkaa(mma)ksi’, vilkastua, yhd. vilkasliikkeinen, -liikenteinen ~ ink vilkas: »hepoisel on
vilkas püja» ’hevonen kuuntelee tarkkaavaisesti’ | ka
(Suistamo) vilkas (? < sm) ’vilkas, villi’ | vi vilgas,
vilge(ne) ’virkeä, pirteä, reipas’, vilkus ’virkeys, pirteys, ripeys’.
Deskr. sanoja, ehkä samaa alkuperää kuin s. v.
vilkkua ja vilistä1 mainitut sanat.
Ganander 1787 NFL 3 329 (sm ~ vi), SKES 1978 1765–66 (+
ink; ka ? < sm).

vilkkua (As 1697; laajalti murt.) ’välkkyä, välähdellä, vilahdella, pilkahdella / blinken, aufblitzen,
hervorschimmern, kurz od. nur etwas zu sehen sein’,
rinn. vilkkaa, vilkahtaa; vilkata ’id.; viitata, antaa
merkki (kädellään)’, vilkuttaa (Jusl 1745) ’antaa
välkkyä t. pilkahdella, väläytellä (v. silmää ’iskeä
silmää’); huiskuttaa (kättään, huivia)’, vilkutella

(LPetri 1644), vilkku ’välähtelevä (merkinanto)laite
(vilkkuvalo; suuntavilkku)’ ~ ink vilkk®a ’vilkkua
(tuli)’, vilkutt®a ’vilkuttaa’ | ka vilkkoa (prs. vilkan),
vilkoa ’vilkkua, välkkyä; vilahdella’, vilkuttoa
’pilkahdella; vilkuttaa; räpyttää (silmiä)’ | va (Tsv)
vilkkua ’vilkkua, välkkyä, vilahdella’ | vi vilkuda
’vilkkua’, vilgutada, vilgatada ’vilkuttaa, antaa
vilkkua, väläytellä; vilahtaa’ | li vilkq (prs. v‰ılkqb,
-ub) ’vilkkua, häivähdellä’.
Deskr. sanoja. Ks. myös vilistä1, vilkas ja vilskata.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 434 (sm ~ vi), Budenz 1867 NyK
6 471 (+ li), SKES 1978 1766 (+ ink ka va), Koponen 1998
SUST 230 49, Liukkonen 1999 SUST 235 39 (vilkkua, vilkaista ja välkkyä ~ valkea (< baltt)).

villa1 (Agr; yl.) ’Wolle’, johd. villainen, villava,
yhd. villahousut, -kangas, -lanka; villakoira
’puudeli; (leik.) pölyhahtuva’; suovilla ’Eriophorum’
~ ink villa ’villa’, villakas ’runsasvillainen’ | ka villa
’(lampaan) villa; karva’, villaine ’(runsas)villainen,
villa-’ | ly vil(l(e) (mon. villad) ’(lampaan) villa;
(kuv.) tukka’, villai7ne ’villainen’ | ve vil (g. vil(l)an)
’villa’, villai7ne ’villainen’ | va villa ’villa’, villa(i)ne
(Kukk myös villaina) | vi vill (g. villa) ’villa’,
villane, murt. vilne (g. vilse, vildse) ’villainen’ | li
v‰ıla (partit. villq), (Sal) vill ’villa’, villi ’villainen’
< baltt, vrt. liett vìlna (tav. mon. vìlnos) ’villasuortuva, -karva’, latv vilna ’villa’, mpr wilna, wilnis
’takki’.
Moller 1756 Beskr 165 (sm ~ ruots saks), Thunmann 1772 Untersuch 91 (sm ~ latv willa), Ganander 1787 NFL 3 330a (sm ~
vi), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
112 (+ ve), Thomsen 1869 GSI 79 (sm < baltt), Setälä 1887–90
NyK 21 267 (+ li), Thomsen 1890 BFB 242 (+ ka; < baltt, vrt.
liett latv mpr), Kalima 1936 BL 178, SKES 1978 1766–67 (+
ink ly).

villa2 (Lönnr 1880; paik. VarsSm KaakkHäme) ’huvila / Villa’ (nyk. etup. erisnimien yhteydessä, esim.
Meilahden villat)
< nr villa (ns Villa, engl villa id.) < lat villa
’maatalo’.
TS 10 1919 1282 (< lat), Hellquist 1939 SEO 1345 (ruots sanasta), SKES 1978 1767 (sm < nr < lat).

villi1 (Agr; laajalti murt.) ’wild’, murt. myös ’halu,
himo, kiihko; villitys’, johd. villikko ’hurjapää, rasavilli’, villitä (: villitsen), villitys, villiintyä, villiytyä,
villiinnyttää, yhd. villieläin, -peto, -ruusu, -sika,
-silkki, -varsa ’villikko’, -viini ’Parthenocissus’ ~
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ink villi ’villi’ | ka villiVskö ’vihainen, ilkeä ihminen t.
eläin’ | vi villine (Wied) ’villi, pahansuopa’
< ruots (t. ksk), vrt. mmr wilder, viller, vil(d), nr
vild, murt. vill, mn villr ’villi, kesytön; kolkko, autio’ (kas wilde, ns wild, goot wilSeis ’villi, raju,
kesytön’; germ alkumuoto *wilSia-). — LpN wildâs
(E U Lu) ’villi, hullu’ < sk; N vil |lâ (Pi Lu) ’villi’ <
sm t. ositt. sk; N fil |lit, kausat. fil |litit (Lu In) ’johtaa
harhaan, petkuttaa, villitä, narrata’ < sm. — Vrt.
myös rasavilli.
Ihre 1769 Gloss 2 2013 (sm ~ ruots vild), Renvall 1826 SSK 2
321 (sm < ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 1 434 (s. v. goot
viltheis; sm, lp willet ~ germ), Qvigstad 1893 NL 348 (lp vildâs
< sk), Neuhaus 1908 Sprachlehre 164 (vrt. mn villi-), Streng
1915 NRL 261 (vi < saks), SKES 1978 1767 (+ ink ka).

villi2 (etup. yhdyssanoissa) ’eksynyt, väärä, harha- /
abwegig, falsch, Irr-’: villitie (Agr »sydemet aijna
willitiete etziuet»; ei murt.) ’harhatie’, villioppi,
-usko (paik. KPPohjanm Kain Länsip Verml) ’harhaoppi (-suus), -usko(isuus); lestadiolaisuus’, villitys
(Agr) ’harhaoppi’, villijuova (paik. savmurt.)
’kudontavirhe kankaassa’; olla viikkovillissä
(EKPohjanm, paik. Häme Satak KSm) ’olla
tietämätön, sekaisin viikonpäivistä’
< nr vill-, villo-: vill(o)väg, -stig ’harhatie, -polku’, vill(o)lära ’harhaoppi’, veckovill ’viikonpäivistä
tietämätön’ (samaa alkuperää kuin vill ja vild, ks. s. v.
villi1).
SKES 1978 1767 (sm < nr).

vilo ks. viltto2.
vilpas (LPetri 1644; LounSm EPohjanm, paik. Häme Kymenl Länsip ja ymp.) ’nopea, vilkas, virkeä,
ripeä / flink, lebhaft, rege’, vilppaasti ’vilkkaasti,
vikkelästi’, vilpastua
’toipua
(sairaudesta),
piristyä,
valpastua’, vilpaantua id., vilpotella
’mennä nopeasti, viilettää’ ~ ka vilpas (? < sm)
’pystyvä, sukkela’, vilpata (prs. vilppoan),
vilpahuttoa ’vilauttaa, väläyttää’ | va (Tsv) vilppi-,
vilppiä ’vilkkua, vilahdella’, vilpitte-, vilpittä ’liikkua nopeasti’ | vi murt. vilbas ’nopea, reipas; uuttera’, vilbele- ’ilmaantua äkkiä, tavan takaa’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, vrt. vilistä1, vilkas.
SKES 1978 1768–69 (sm ~ ka (? < sm) va vi murt.).

vilpoinen (Renv 1826; Satak Häme EKPohjanm ja
ymp.) ’(raikkaan) viileä / (erfrischend) kühl’,
rinn. vilvoinen (paik. KaakkHäme), vilpoisa (paik. Ija PSm), vilpeä (PSatak EPohjanm, paik. Häme

Savo), vilpas (paik. LounSm), vilvas (Jusl 1745;
paik. Häme), vilvakka (paik. KaakkSm) id.;
vilvoittaa, vilvoitus (Agr, Westh), vilvoitella (Raam
1642), vilpola ’kuisti, veranta’.
Luultavasti samaa, ilm. deskr. alkuperää kuin viileä ja vilu, ks. näitä.
SKES 1978 1771 (s. v. vilvas).

vilppi (Agr; etup. yleisk.) ’valhe(ellisuus), kierous,
petos,
petollisuus
/
Betrug,
Schwindel,
Täuschung, Falschheit’, johd. vilpitön, vilpillinen;
vilpistellä (Agr) ’olla petollinen, tehdä vilppiä’ ~ ka
vilppi ’vilppi’, vilpitöin ’rehellinen, uskollinen’,
vilpikäs ’vilpillinen, petollinen’,
vilpisselläkseh
’viekastella; piileksiä’ | va (Tsv) vilppi ’rike, virhe,
harhaosuma’. — Sm > lpN vil |pa (R Lu) ’kuje,
metku (N); este, virhe (Lu); tekopyhä, epärehellinen
(R); teeskentelevä; epävakainen, horjuva (Lu)’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 546 (sm ~ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 115 (lp < sm), SKES 1978 1769 (sm ~ ka va).

vilskata (Lönnr 1880; paik. PPohjanm Kain) ’melskata, telmiä, hääriä / toben, tollen, geschäftig sein’,
vilskua (1761; vanh. sanak., ei murt.) ’huiskia, melskata; vilkkua’, vilske (JuslP, Gan 1787) ’hulina, vilinä, huiske’, vilska (paik. KarjKann) ’nopea, vilkas’ ~
ink vilskua ’vilahtaa; häivähtää’ | ka vilskahtoa ’vilahtaa’.
Onomat.-deskr., vrt. myös s. v. vilkkua main. sanoja samoin kuin va vilks ’silmänräpäyksessä’ ja vi
vilks ’vilahdus, häivähdys’, vilksata, vilksatada ’vilahtaa, häivähtää’.
SKES 1978 1769 (sm ~ ink ka, vi murt. vilski- ’kuluttaa aikaa’).

vilso ks. viltto2.
viltti (itämurt. PPohjanm, osin Häme KPohjanm Peräp), filtti (Flor 1678 filti »ryjy»; LounSm EPohjanm
Länsip, osin Häme KPohjanm), hiltti (paik. Peräp)
’huopa, peite; (joskus myös) rekipeitto / Filz, Filzdecke; (mitunter auch) Schlittendecke’, murt. myös
’huopahattu (paik. Karj ESavo); lakin lippa, hatun
lieri
(paik.
LounSm)’,
yhd.
vilttihattu
’huopahattu’, johd. filttaantua, filttautua ’vanua,
vanuttua’ (sm > ka viltti ’huopa, peite; huopahattu’
sekä lpIn filtti ’huopa (-peite)’)
< ruots, vrt. vur fijlt, fildt, nr filt ’huopa; (vuode-)
peite, rekipeitto’, filthatt ’huopahattu’ (< kas vilt =
ns Filz, engl felt ’huopa’).
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Renvall 1826 SSK 2 322 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO 210
(ruots sanasta), Ruoppila 1967 KalKansank 179 (+ ka (uud.)),
SKES 1978 1770, LpIn 1 1986 147 (lpIn < sm).

viltto1 (Lönnr 1880; PKarj Peräp Länsip, osin PSavo
Kain) ’viettävä, kalteva (maasto, tie); viettävä rinne,
kalteva kohta tiessä / abschüssig, abfallend (Gelände, Weg); Abhang, abfallende Wegstrecke’, yhd.
vilttorinne
? < lp, vrt. N viel |te, f- (E R In Ko Kld T) ’(loivahko) mäenrinne; (R; Ko Kld T myös) »kaade» tiellä; (In myös) kalteva, viettävä, loiva’. Lp alkuperään
viittaavat lähinnä merk.- ja levikkiseikat; muuten
voisivat olla myös viltto2 sanan edustajia.
KKSK 1958 743 (sm < lp), SKES 1978 1770.

viltto2 (Lönnr 1880; paik. PSatak EPohjanm PKarj
InkVi) ’vino, viisto / schief, schräg’, vilten, viilte(e)n,
viiltoon, viilteeseen (LounSm PHäme) ’vinoon, viistoon’ ~ vi viltune ’vino, viisto, kiero, kalteva’, vildakas id., viltu, vildakil(e) ’vinossa, vinoon’.
Sanapesye, joka ilm. affektin vuoksi on varioinut
runsaasti. Tähän kuuluvat lisäksi sm vilo (paik.
Satak InkVi) ’vino, viisto’, vilso (Lönnr; paik. LounSm EPohjanm) ja vilsto (PSatak ja ymp.) sekä ka viltVsassa, vilttVsah ’vinossa, vinoon’, vilttVsissellä
’vääntyä vinoon; irvistellä’. Mahd. alk. sanan vino
sivumuotoja. Ks. myös viltto1.
SKES 1978 1769–70 (sm vilso ~ ka; viltto1 ainakin ositt. = viltto2), Nikkilä 1998 FFL 21 82 (~ vilho, vilo, vilso).

vilu (Agr; yl.) ’Kälte, Empfindung von Kälte, Erkältung’, murt. myös ’halla, pakkanen’, (olla) viluissaan ’kylmissään’, johd. viluinen, viluttaa (Schr
1637; LSm), vilustaa (I- ja PSm) ’paleltaa’, vilustua
(Vhael 1714), vilukko ’Parnassia palustris’, yhd. vilutauti ’malaria, horkka’ ~ ink vilu ’viileä, kylmä;
varjopaikka, siimes’, viluine ’viileä, kylmä’ | ka vilu
’kylmä; autio; kylmyys, halla, pakkanen’, vilu(h)ine
’kylmä, viileä; viluinen’, vilustuo ’kylmetä, jäähtyä;
kylmettyä; autioitua; kylmetä tunteiltaan (rakastavaiset)’ | ly vilu ’kylmä’, vilustuda ’jäähtyä’, vilustoittada ’jäähdyttää; viluttaa’ | ve vilu ’kylmä; kylmyys’,
vilustuda ’vilustua, sairastua vilutautiin’ | va vilu
’viileä, kolea, kylmä, viileys’ | vi vilu ’viileä,
vilpoinen, kolea; siimes, katve’, vilune, vilus ’viileä,
varjoinen’, vilutada ’palella; varjostaa’ | li viC l
’viileä; siimes, varjopaikka’, viC lli ’varjoisa’, viC lt
(prs. viC ltqb) ’varjostaa’.
Samaa, ilm. deskr. alkuperää kuin viileä ja
vilpoinen, ks. näitä.

Ganander 1787 NFL 3 333 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 161
(+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Hunfalvy 1859 MNyszet 4 229 (~ vileä), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 59 (~ lpT
vall(a) ’pakkashuuru’), Kettunen 1938 LivW 487 (+ li), T. I.
Itkonen 1943 KV 22 49 (sm t. ka > lpT), Nirvi 1971 InkS 667
(vilu merk. ’siimes’ < vi), SKES 1978 1770–71 (+ ink ly).

vilvoitella ks. vilpoinen.
vimma (Finno 1583; laajalti murt.) ’kiukku, raivo,
kiihko, into; halu, himo, kiima / Wut, Grimm, Eifer;
Verlangen, Begierde, Brunst’, johd. vimmainen, vimmata ’saattaa raivoon, riivata, villitä, vietellä (Agr
»Cuca teite on wimmanut totwtta vskomasta»; eri tahoilla itämurt.); telmiä, metelöidä (PKarj ja ymp.)’,
vimmattu (Agr) ’riivattu, raivoisa, hurja’, vimmastua
(laajalti murt.) ’raivostua, kiihtyä, yltyä tekemään
jtak’; rinn. -mp-:llisiä asuja mm. vimpa (Petraeus
1649 »Tule (= tulee) wimba wijsahallengin»; Gan
1787 myös wimpu) ’kiihko, into; (harv. a.) hurja,
raisu’, vimpapää, -päinen (paik. Peräp Länsip) ’raisu, villi, itsepäinen’, vimpaantua (paik. murt.) ’suuttua, kimpaantua’ ~ ka vimmavuo ’riehaantua;
turmeltua; rakastua kiihkeästi’ | vi vimm, murt. vimb
(g. vimma) ’kauna, närä, salaviha; taudinaihe,
-siemen’, vimmata ’sairastella, potea, olla altis
sairastumaan’.
On esitetty, että vimma olisi s:n viima ’kylmä
tuuli, uho’ affektipitoinen muoto. Tämä oletus on
hyvin epävarma.
Aminoff 1869 WirSS 92 (sm ~ vi), Hakulinen 1933 StF 1:2
90–96 (~ vihma, viima), Rytkönen Vir 1937 176, SKES 1978
1772 (tuskin viima sanan affektipitoinen muoto).

vimpa (Jusl 1745; paik. VarsSm Satak Kymenl
KarjKann Ink), rinn. vimma (VarsSm), vimpu (Renv
1826) ’eräs särkikala, Vimba vimba / Zärte’ ~ ink
vimpa | va (Must) vimpa | vi vimb (g. vimma), vimm,
vimmakala | li v‰ımba id.
< nr vur vimba, vimma, nr murt. Sm vimbo ’vimpa’ (sana kuuluu luult. v:n vimla ’vilistä, kuhista’
yhteyteen). — Sana on lainautunut edelleen
naapurikieliin: ven v/ymba ’vimpa’ < ims; latv vimba
< li; Balt saks Wimme, Wemgalle id. < vi
vimmakala). Ruots sana on ollut lähtökohtana myös
Linnén antamaan tieteelliseen nimeen Vimba.
Renvall 1826 SSK 2 322 (sm < ruots), Mustonen Vir 1883 187
(va vrt. ven), Thomsen 1890 BFB 287 (sm ~ va vi li; ims > ven
latv saks), Saxén 1895–98 Lånord 240 (ruots < sm), Hellquist
1939 SEO 1346 (ruots ?? < sm), Westman 1939 FmS 7:1 112
(ruots sana omap.), SKES 1978 1772 (ruots < sm t. sm < ruots).
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vingerpori, vinkerpori (itä- ja hämmurt. PPohjanm,
osin KPohjanm Peräp), fingerpori, finkerpori (LounSm EPohjanm Länsip, osin KPohjanm Peräp) ’sormustin / Fingerhut’
< nr fingerborg, vur -borr id.
Tarkiainen 1904 Suomi 4:2:4 105 (sm < ruots), SKES 1978
1772.

vinha (laajalti murt.) ’kolea, navakka (tuuli); kiivas,
nopea (SAchrenius 1758 »Vaan on winha wenehexi»); pirteä, (hauskasti) omalaatuinen, kiva /
kühl, stark (Wind); heftig, schnell; munter, komisch,
toll’, vinhakka (paik. itämurt.) ’pureva, navakka
(tuuli); nopea’, vinheä (Finno n. 1580; paik. Satak
ESavo EPohjanm) id. ~ kaP vinhakka ’voimakas
(aalto)’
mahd. < germ, vrt. (*swinSa- >) goot swinSs
’voimakas’, kas ge-swint id., kys ge-swinde ’nopea,
raju’, ns geschwind ’nopea’. — Sana voi myös olla
omaa onomat.-deskr. alkuperää, vrt. sanoja s. v. viuhua, viuhka1 ja vinka1.
SKES 1978 1800 (s. v. viuha), Nikkilä 1998 FFL 21 82, 87,
Koivulehto 1998 SUST 228 244 (vinha < germ).

vinhassa ks. vino.
vinistä ’viuhua (Agr »Sille sijnä cwllan ne rooskat
winisepä» ’kuullaan ruoskien viuhuvan’; vanh. sanak.); vikistä, ulista, itkeä tuhertaa / sausen;
jammern, heulen, leise weinen’ ~ ka vinissä ’inistä,
vikistä, vinkua’ | vi viniseda ’kitistä, suhista (märät
puut uunissa; tuuli)’ | li vi7n‰ıkVsq ’valittaa, inistä (esim.
porsas)’.
Onomat. verbejä. Samaa alkuperää ovat mahd.
vina, vine (paik. etup. LounSm) ’kolea, navakka
tuuli’, vinakka ’viiltävä, viimainen (tuuli); vauhti,
kyyti’, vinittää ’tuulla purevasti; paiskata,
sinkauttaa’, vi vine (g. vine, vineda) ’viiltävä, pureva
tuuli’. Ks. myös vinha.
Kettunen 1938 LivW 489 (sm ~ vi li), SKES 1978 1772–73 (+
ka).

vinka1 (Gan 1787; melko laajalti murt.) ’kylmä, pureva tuuli, viima; pureva, kylmä (tuuli) / kalter,
schneidender Wind; schneidend, kalt (Wind)’,
vinkka (itämurt. Kymenl KPohjanm ja ymp., paik.
EPohjanm) id., vinkeä ’kylmä, pureva (tuuli,
pakkanen; Gan; EPohjanm, paik. häm- ja itämurt.);
kiukkuinen, kiivas (paik. länsimurt.); nopea, rivakka,
reipas, näppärä (EPohjanm kaakkmurt. ja ymp.);
hauska, mukava (paik. Karj)’ ~ ink vinkiä ’kylmä ja

kuiva, pureva (pakkanen, tuuli)’ | ka vinkka ’viima,
kylmä tuuli’ | vi ving (g. -u) ’kauna, närä’, vinge,
(murt.) vingel ’nopea; pureva, kirpeä (tuuli)’ | li
vingqr(z) ’jäykkä, luja; ryhdikäs, reipas’.
Onomat.-deskr. sanoja; ositt. ilm. samaa alkuperää kuin vinkua, ks. tätä.
Ganander 1787 NFL 3 334a–35 (sm ~ vi vinge), Kettunen 1938
LivW 489 (+ li), SKES 1978 1773–74 (+ ink ka).

vinka2 (Eurén 1860; KaakkSm Ink) ’häkä; kitkerä,
pistävä haju / Kohlenoxyd; strenger, stechender Geruch’, johd. vinkeä (ESatak, paik. häm- ja itämurt.),
vinkerä (melko laajalti itämurt. ja ymp.) ’kitkerä,
karvas, pistävä, etova (haju, maku)’ ~ ink vinka
’häkä’ | ka vinkerä ’kitkerä, hyvin hapan, paha
(maku t. haju)’, vinkeröittyö ’väkevöityä’ | va (Kukk
Must) vinka ’häkä’ | vi ving (g. -u) ’häkä, haiku,
katku’ | li ving ’häkä, haiku’.
Merk:ssä ’häkä jne.’ sanaa vinka on pidetty baltt
lainana, vrt. latv dv‰ıga ’kuumuus, helle; utu, käry,
haiku’, dvinga ’haiku, häkä’. Ims aines voisi kuitenkin olla samaa deskr. alkuperää kuin vinka1 ja vinkua, ks. näitä. Merk:n kannalta vrt. esim. tuikea ’pureva, kova (esim. pakkanen); hapan, kitkerä’.
Mägiste Vir 1925 88 (sm ~ va vi li; ims < baltt (Saaresten etym.:
vi < latv); + sm ka vinkerä), SKES 1978 1774 (+ ink; voi olla
deskr. alkuperää).

vinka3 (Eurén 1860; paik. PHäme PSatak) ’keittoastian kannatin avotulella keitettäessä, haahla / Kesselhaken’, vinkka ’id., keitinselkä, -orsi (Länsip Ruija,
osin Peräp); seinään kiinnitetty kirveiden, lusikoiden
tms. pidin, kalkku (EPohjanm ja ymp.); kenkien t.
vaatteiden kuivausteline (Kemi Simo)’
= lpN fâgge (Lu In Ko Kld T) ’(ripustus-, kattilat. keitto)koukku; (Ko myös) ridan virekoukku’
(tähän myös lpN fâg |got ’ottaa, tavoittaa koukulla’)
? < baltt, vrt. liett vìngis ’kaari, mutka’.
T. I. Itkonen 1916 SUST 39 75 (sm ~ lp), Toivonen 1923–24
FUF 16 218 (< baltt, vrt. liett), Collinder 1932 Urgerm 1 153 (?
< baltt), Kalima 1936 BL 178 (samoin), SKES 1978 1774 (sm
lp ? < baltt).

vinkata (laajalti murt.) ’viittoen kutsua luokseen,
antaa merkki (kädellä); iskeä silmää / (her)winken;
zwinkern’, vinkki ’viittaus, vihje; lasten piiloleikki
(myös demin. mon. »olla vinkkisillä»)’
< nr vinka ’viitata, kutsua viittomalla’, vink ’viittaus, vihje’ (< saks winken ’antaa merkki, viitata, iskeä silmää’, ags wincian, engl wink id. jne.).
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Hellquist 1939 SEO 1350–51 (ruots sanasta), SKES 1978 1774
(sm < nr < saks), Liukkonen 1999 SUST 235 91–92 (sm maila
< baltt).

vinkeä ks. vinka1–2.
vinkkeli (Gan 1787 »winkeliväärät raudat»; laajalti
murt.) ’(suora) kulma, suorakulmain; mutka; siipirakennus
/
(rechter)
Winkel,
Winkelmaß;
(Weg)biegung;
Gebäudeflügel’,
vinkkelissä,
vinkkeliin ’suorassa kulmassa, suoraan kulmaan;
kulmittain’
< nr vinkel ’kulma; soppi; mutka, polveke’ < kas
winkel, mys winkil, ns Winkel, ags wincel ’kulma,
mutka’; samaa alkuperää kuin s. v. vinkata mainitut
germ sanat.
Karsten 1915 GFL 162 (sm ~ ruots), Hellquist 1939 SEO 1351
(ruots sanasta), Karsten 1944 FmS 10 608 (< ruots), SKES
1978 1774–75.

vinkki ks. vinkata.
vinksahtaa ks. vino.
vinkua (Agr; yl.) ’kitistä, vikistä, valitella; ulista,
ujeltaa, vonkua / jammern, winseln, wimmern; jaulen, heulen’, johd. vinkaista, vingahtaa, vinguttaa,
vinku ’vingunta, ininä; sika’, yhd. vinkusiipi (paik.
PSatak ja ymp.) ’telkkä’ ~ ink vinkua ’vinkua’ | ka
vinkuo ’vinkua, kitistä, valittaa, ujeltaa’, vinkahuttoa
’kirkaista, ulvahtaa; survaista’, vinkuttoa ’vinguttaa’
| ly vinguda ’vinkua (sika, tuuli, koiranpenikka)’ | ve
vinkta (prs. vingub) ’vinkua’, vingahtada ’vingahtaa’
| va vinkua ’vinkua’, vinkuja üjali ’kimeä ääni’ | vi vinguda ’vinkua, vonkua’, ving (g. vingu) ’vinkuna, ulina, valitus’, vingutada ’vinguttaa’, vingatada ’vingahtaa’ | li vingq (prs. v‰ıngqb) ’vinkua; olla äkeissään; olla pahoinvoiva’.
Onomat. sanoja; ilm. samaa alkuperää kuin s. v.
vinka1–2 mainitut sanat. — Ims > ven murt. ví7ngatƒ
’vinkua’, ví7ngatƒsja ’mankua, kärttää’.
Ganander 1787 NFL 3 334 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
161 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Thomsen 1890
BFB 55 (+ li), Kalima 1915 OLR 86 (+ ka; ims > ven murt.),
SKES 1978 1775 (+ ink ly).

vinkura (paik. murt.) ’kiemura, koukero; kiemurainen, vänkkyräinen; pahankurinen, juonikas / Schlangenlinie, Schnörkel; schlängelig, voller Krümmungen; ungezogen, listig’, vinkkura (paik. hämmurt.)
’kiemurainen, vänkkyräinen; kiemura, vänkkyrä’,
vinkkuri: heittää vinkkuria (Gan 1787; ei murt.)

’oikutella’, vink(k)uroida ’mutkitella, kulkea
vaappuen; niskoitella’, vingertää (paik. Savo ja
ymp.) ’kulkea t. liikkua kiemurtaen t. vaivalloisesti;
puhua t. kirjoittaa epäselvästi; panna vastaan’ ~
ink vinkertüja ’kiemurrella, vääntelehtiä, kieriskellä’,
vinkerrellä | ka vinkura ’kiero t. vino kohta’,
vinkuroija ’mutkitella; kieroilla’, vinkuroittuo
’kieroutua; alkaa mutkitella’, vinkerrelläkseh
’kiemurrella; keinahdella; kieroilla’, vinkeröitteä id. |
va (Tsv) ving(ert(e- ’kiemurrella, vääntelehtiä’ | vi
vingerdada ’kiemurrella, luikerrella, vinkuroida’.
Deskr. sanoja, joiden pohjana on mahd. vino, ks.
tätä. — LpN vingaldet, vingardet (Lu) ’kulkea
mutkitellen; (Lu vinkartit myös) kirjailla (vaatetta)
koukeroisin koristein’ ovat ainakin ositt. < sm, ositt.
ehkä < nr vingla ’huojua, hoippua, luikerrella,
vehkeillä, kujeilla, viekastella’.
Qvigstad 1893 NL 348 (lp ~ norj), SKES 1978 1775–76 (sm ~
ink ka va vi; lp ositt. < sm, ositt. ehkä < nr).

vinni1 ’ullakko’ ks. vintti1.
vinni2 ’märkänäppylä’ ks. finni.
vino (Jusl 1745; yl.) ’schräg, schief’, murt. myös
’sekaisin oleva; viekas, kiero’, rinn. vina (paik.
ISm), viina (paik. Savo Länsip), viino (Flor 1678
wijnopuolicas ’karsas’; EPohjanm, paik. VarsSm
Suomenl. saaret; ehkä kontam. vino, vina + viisto)
’viisto’; sijam. vinossa, vi(i)nassa, viinossa,
vinottain jne.; johd. vinota (Jusl; paik. murt.) ’tehdä
vinoksi, viistota; mennä vinoon’, viinata (paik. Länsip) ’leikata vinoon, vinoksi’, vinoilla ’vikuroida,
vastustella; leukailla, naljailla’ ~ (sm >) ka vino
’vino’
= lpR wanjal, wadnjal ’vino, viisto’, wanjaldet
(Pi) ’ajaa mutkitellen’, E v´ädnjaah ’vinosti’, Lu
vatnjahit ’olla täydessä pituudessaan (esim. joki)’.
LpIn vine (Ko Kld) ’vino’ < sm, kun taas lpN vidnjot
(Pi Lu) ’vinosti, poikittain’ näyttäisi konsonantistonsa osalta liittyvän ensimmäiseen ja
ensitavun osalta jälkimmäiseen ryhmään.
Monista ilm. affektista tietä syntyneistä sivumuodoista ks. viltto2, vinkura ja vintsallaan; vinhassa,
vinhaan (tav. vain adv.; paik. Peräp Länsip) ’vinossa, vinoon’ perustunee sisäheittoon (< vinahan);
tähän myös vinksahtaa ’mennä vinoon, luiskahtaa sivuun’.
Qvigstad 1881 Beiträge 115 (sm ~ lp vinjo), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 59 (+ lp wanjal), Wessman 1930–32 SO 2 538 (sm
> nr murt. Sm vino(gär) ’vino’), Ravila Vir 1932 375 (+ mdE
ve7naVza ’viettävä, viisto’), E. Itkonen 1963 CIFU 238 (sm < *vi-
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na > lp vine-, vidnje-), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 57 (~
syrj vi7nov ’visainen; sitkeä’), SKES 1978 1776 (ka < sm; ~ md;
ei syrj), UEW 1988 822–23 (syrj ei tähän), Lehtiranta 1989
SUST 200 142, Nikkilä 1998 FFL 21 99 (~ vinkka ’vino’).

vinssi (ei vielä Lönnr; eri tahoilla murt.) ’vintturi,
kelauslaite, talja / Winsch, Winde’, paik. murt. myös
vintsi, vimpsi; vinssata ’kelata, kiristää, vetää, nostaa
vintturilla’
< nr vinsch ’vintturi’, vinscha ’kelata, nostaa
vintturilla’ < engl winch ’vintturi’ (sm sana voi olla
laina ositt. suoraan englannista merimiesten
kielestä). — Vi vints ’vintturi’ << engl.
TS 10 1919 1312 (< engl), Raiet 1961 ETAK 6 185 (vi vints (?
< ruots t. sm) < engl), SKES 1978 1776 (sm (< nr) < engl),
Ariste 1979 SFU 15 214 (va vinttsi < vi).

vintata ’nostaa, vivuta’ ks. vintti2.
vintilä (Gan 1787; hämmurt. Karj Savo KSm EPohjanm, osin Satak KPohjanm) ’käsipora, kaira; käsiporan varsi / Handbohrer, Bohrkurbel; Stiel des
Handbohrers’, rinn. vinteli (LPSatak, paik. PHäme ja
KarjKann, InkVi), vintelä (Renv 1826 myös -le;
paik. KarjKann) id. ~ ink vint(t)eli ’näveri’ (mahd. <
sm t. vi) | ka vintilä id. (kaiketi < sm)
< nr vindelborr, murt. vindel, vindil ’näveri, pora’ (työkalunnimenä kaiketi < saks windel(bohrer)
id., jonka alkuosa kuuluu s. v. vintti2 main. germ sanojen yhteyteen). — Vi vinnal (g. vinla, vindla),
murt. vinnel, vinnald (Wied -i) ’vintilä, pora’, li
vindql, v‰ındal id. < saks (li ehkä latv sanan vindelis
id. välityksellä).
Lindström 1859 KeltGerm 143 (sm ~ latv), Ahlqvist 1871 KO
68 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 608 (< nr < saks),
SKES 1978 1777 (+ ink ka; vi < saks).

vintiö (Gan 1787; laajalti et. itämurt. Pohjanm) ’lurjus, nulikka, veijari, riiviö / Bengel, Schlingel,
Schelm, Gauner’, murt. (paik. PSavo PKarj ja
ymp.) myös ’into, vimma, tapa, taipumus ilkeyteen,
pahantekoon’, vintio (paik. savmurt.) id.
Mahd. deskr. sanoja.
SKES 1978 1777.

vintsallaan (paik. Karj Savo) ’vinossa, kallellaan /
schief, schräg, geneigt’, vintsaan ’vinoon’, vintsahtaa (PKarj ESavo ja ymp.) ’luiskahtaa, lipsahtaa,
mennä vinoon’, vintsottaa (paik. PKarj PSavo) ’olla
vinossa’ ~ ka vintVsottoa ’irvistellä’, vintVsistyö
’kallistua, vääristyä, mennä linttaan’, vintVsissellä
’virnistellä’, vintVsurah ’vinkuraan’ | ly vi7ndVzotada

’tehdä pilkkaa’, vi7ndVzistelsetta (rinn. virdVz-) ’id.;
laiskotella, vetelehtiä’ | ve vi7ndVziVstuda ’kurtistua,
käpristyä’, vinVzak ’käyrä, käpristynyt; kierresyinen
puu’.
Deskr. sanoja, vrt. vinksahtaa ja vino (ks. tätä).
SKES 1978 1778 (sm ~ ka ly ve).

vintti1 (g. vintin; As 1739; etup. länsimurt. Kain),
vinni (g. vinnin; Lönnr 1880 (nom. myös vinti); etup.
itämurt. Kymenl) ’ullakko / Dachboden’, yhd. vinttihuone, -kamari, -komero
< nr vind, murt. vinn ’ullakko’, vur vinder ’kattoparrujen alla oleva, tuulelle avoin huone’ (mahd. samaa alkuperää kuin nr vind ’tuuli’). — LpLu vinta,
vinti (In) ’(talon; In myös navetan, aitan) ullakko;
-huone’ < ruots, osin mahd. < sm.
Renvall 1826 SSK 2 323 (sm < ruots), Wessman 1936 FmS 4
319 (nr murt.), Karsten 1944 FmS 10 608, SKES 1978 1778
(myös lp < ruots).

vintti2 ’kaivon vipulaite (Koll 1648; laajalti murt.);
(nuotan) kelain (etup. LounSm:n rannikko) /
Brunnenschwengel;
(Zugnetz)winde’,
vintta
(PSatak
ja ymp., osin kaakkmurt.) ’kaivon
vipulaite’, vinna (paik. KaakkSm:n
rannikko)
’nuotan kelain’, yhd. vintti-, vinttakaivo, johd.
vintata (: vinttaan; Mennander 1699; laajalti murt.)
’nostaa, vivuta, vetää vipu- t. kelalaitteella (vettä
kaivosta, nuottaa vedestä, kuormaa laivasta t.
laivaan)’, vinnata (: vinnaan; Gan 1787; paik. itämurt. Pohjanm) id., vintturi (paik. murt.) ’kierrettävä
kelaus- ja nostolaite; kaivon vipu’
< nr vind (murt. Sm myös vinn), vinda ’kaivon
vipu (brunn(s)vind(a)); nuottaveneen kela’, vinda
’vääntää, kiertää; nostaa vettä kaivosta vintturilla;
kelata nuottaa; kiertyä, kiemurrella, luikertaa’ (mn
vinda ’vääntää, kiertää, punoa’, ns Winde ’vintturi;
kerinpuut’, winden ’vääntää, kelata, punoa; kiertyä,
puikkelehtia’; vrt. vintilä). — Vi vinn (g. vinna;
Wied nom. myös vind) ’vintturi, vinssi; kaivonvintti’
< ositt. ruots, ositt. saks; vi vintur (g. -i) ’laahausankkuri, naara’ ? < sm; li v‰ında ’vintturi; kaivonvintti’ <
latv vinda, murt. vind id. < saks; lpN vin |tâ, fin |tâ
(In) ’kaivonvintti’, vin |tit ’vintata vettä kaivosta’ <
sm.
Ihre 1769 Gloss 2 2018 (sm vintata < ruots), Saareste 1924
LVEM 194 (sm vinnata, vintata ~ vi li; < sk), Hellquist 1939
SEO 1349 (ruots sanasta), Lagercrantz 1939 LpWsch 1002 (lp
< sk t. sm), SKES 1978 1778–79.

436 (taiton koevedos)
vinttikoira (Lönnr 1880 ’susikoira’) ’Windhund’
loppuosa käännetty, alkuosa lainaa
< vur nr vinthunt, vindhund ’vinttikoira’ < saks,
vrt. kas yhd. winthund, ns Windhund id.; mys (800luv.) wint, kys wind ’(ajo)koira’ (jonka on katsottu
pohjautuvan vendien slaavilaisheimon nimeen: ags
Winedas, mys Winid®a, saks Wenden, Winden < germ
*wene∞d- (ks. s. v. Venäjä); toisaalta on esitetty, että
sana olisi samaa pesyettä kuin germ kielten yhd:n
loppuosa: germ *xwend- / *xund-, vrt. nr hund, ns
Hund ’koira’). — Li (SjW) v‰ında piC7n ’vinttikoira’ <
saks (li piC7n ’koira’).
Suolahti 1918 NphM 19 16–19 (mys wint, kys wind pohjautuu
luult. (sl) vendien nimeen), Hellquist 1939 SEO 1352 (ruots <
saks), SKES 1978 1779–80 (sm < ruots < saks; li < saks),
EWD 1989 1978 (saks sanasta), Pijnenburg 1996 NOWELE
28–29 479–82 (holl sanasta; < germ *xwend- / *xund-).

vinttura ’vinossa t. kierossa oleva (EPohjanm, paik.
I- ja PSm); jänis (t. jäniksen epit.; Gan 1786 »run.»;
paik. itämurt.); kyttyräselkäinen (Renv 1826) /
schief, krumm; Hase (bzw. Epitheton dess.); Buckel,
buckliger Mensch’, vintturassa (EPohjanm) ’vinossa’, vintturoida (paik. Pohjanm savmurt.) ’hoiperrella; niskuroida, vikuroida; kieroilla, juonitella’ ~ ka
vinttura ’kiero, heittelehtivä (pyörä)’, vintturassa,
vintturah ’vinossa, koukussa; vinoon, kieroon’, vintturoija ’mutkitella, kiemurrella’.
Deskr. sanoja, jotka liittyvät s. v. vino mainittuihin sanoihin. Ks. myös vinkura ja vintti2.
SKES 1978 1780 (sm ~ ka).

vintturi ’kaivonvintti; vinssi’ ks. vintti2.
violetti (1769 fioletti) ’sinipunainen, orvokinsininen
/ violett; Violett’, yhd. violetinpunainen, -sininen
< nr violett ’sinipunainen’ (< ransk violet id. sanasta violette ’orvokki’ < lat viola id.).
Hellquist 1939 SEO 1353 (ruots sanasta), SKES 1978 1780
(sm < nr (< ransk)), Koski 1983 Väri 228–30.

vipata1 (melko yl.) ’vivuta (esim. kangella), kammeta; työntää äkkiä, heilauttaa; ponnahtaa; heilua, täristä, keikkua / (mit einem Hebel) bewegen; plötzlich
stoßen, schleudern; wackeln, beben, schaukeln’,
johd. vipauttaa (Eurén 1860) ’vääntää; heilauttaa’,
vippaista ’heilua (esim. leuka syödessä); kulkea
ketterästi t. epävarmasti’
< nr vippa ’kammeta, vivuta, heittää, heilauttaa,
keikuttaa; heilua, keikkua’ (= nn nt vippe jne.). Vrt.
vipattaa, vippa, vipu.

Diefenbach 1851 VWGoth 1 432 (sm < mn ruots), SKES 1978
1780 (sm mahd. > ka; kaiketi ositt. omap. deskr., suurelta osin
< nr).

vipata2 (eri tahoilla murt.) ’lainata (vähän t. tilapäisesti et. rahaa) / borgen, pumpen’, vippi ’tilapäinen
laina; lahja, apu’
< nr (slang.) vippa ’lainata’. Vrt. myös vipata1,
vippeli (s. v. vippaskonsti).
SKES 1978 1780 (sm < nr slang.).

vipata3 (päästä) ks. huipata.
vipattaa (melko laajalti itämurt., paik. PSm) ’väpättää, tutista; väristä, väreillä; lepattaa / flattern,
zittern, flimmern’, vipajaa (prs.; Eurén 1860;
kaakkmurt., paik. EPohjanm) id., rinn. (paik.
itämurt. ja ymp.) myös vipistä id., vipottaa ’id.;
kipittää, viilettää’, vipeltää id. ~ ? ink (ketjurun.)
vipata: »v‰ıkate vippais» | vi vibada, vibuda ’vipattaa,
huiskaa’.
Deskr.-pohjaisia sanoja, joiden yhteyteen kuulunee myös lpN vâbâidit (Lu In) ’väristä’. — Vrt.
myös vipata1, vivahtaa ja väpättää.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 161 (sm ~ vi), SKES 1978 1781 (+
? ink, ka), Hofstra 1986 JuhlakKylstra 64 (? < kgerm *swif- /
*swi‰b-).

vippa ’nostokanki, (kiven-, kannon)vääntövipu
(PKarj, paik. KaakkSm PSavo Kain); vipupyydys t.
sen vipupuu (paik. KaakkHäme Kain PPohjanm); rakovalkean yläpuuta tukeva riuku t. pönkkä (Lönnr
1880; paik. Kain ja ymp.) / Hebestange, Kanthaken;
Falle, die durch einen Hebel ausgelöst wird, Hebel
einer solchen Falle; beim Lagerfeuer aus zwei
waagrechten Baumklötzen die Stange, die den
oberen Klotz stützt’, johd. vippanen, vipponen
(paik.
PäijHäme)
’(vipulaitteeseen sidottu)
ansapyydys’
< ruots, vrt. nr vipp ’vipu, -laite’, murt. Sm vippa, vippo, vippu, vipp ’viputanko, tuulimyllyn kääntötanko; pirta, kaide’. Osittain merk:ssä selvästi
myös sanan vipu vaikutusta (ks. tätä).
Vuorela 1964 KtS 231 (sm ~ nr), SKES 1978 1781 (ositt. ? ~ vipata1, vipu1, ositt. ? < ruots), EKET 1982 206 (sm ~ vi vipp
’pirta’).

vippa(s)konsti (Lönnr 1880 vippais-; paik. Savo
Kain PPohjanm ja ymp.) ’kiero t. epäilyttävä
temppu, kepulikonsti / Trick, Kniff’, vippa (paik.
PSm) ’konsti; petos, vilpillisyys’.

437
Kuuluvat ilm. ainakin ositt. v:n vipata2
yhteyteen, ks. tätä. — Vaikutusta on varmaankin
myös sanasta vippeli ’vilppi’, vippelikonsti (murt.
harv.) ’sukkela (silmänkääntö)temppu’ (< ruots, vrt.
nr fibbla ’valehdella’, fib(b)lera ’petkuttaa’, fibbel
’petkuttaja’).
SKES 1978 1781 (s. v. vippeli).

vippi ks. vipata2.
vipu (LPetri 1644; Schr 1637 vippu; yl.) ’Hebel’,
johd. vipunen (paik. murt.) ’vipuansa t. sen vipu (tähän ehkä myös kansanr. hn. (Antero) Vipunen); kangaspuiden vipulaite, johon niisivarret sidotaan; vipukehto’, vivuta ’nostaa t. vääntää vivulla, kangeta,
kammeta; ammentaa vettä (vintti)kaivosta’, vipusin
’vipulaite, vipupyydys t. sen vipuosa; (Gan 1787:
kansanr. »warpuisen wipuisimilla») linnun siipi’,
yhd. vipukelkka, -kytkin, -varsi; säätö-, vaihdevipu ~
ink vipu ’rukin veivitanko; kätkyen t. kaivon vipu’ |
ka vipu ’vipu (esim. kivenväännössä, vinttikaivossa,
rakovalkeassa, ansassa, kätkyessä); jousi (lukossa,
kärryissä); jänne (jousipyssyssä); vipuansa; vipukehto’, vivuta (prs. vipuon) ’nostaa vivulla; lingota, singota’ | ly bibu (mon. -d) ’(kätkyen) vipu; kaaripyssyn
kaari; kaivon vintti’ | ve bibu ’kätkyen kannatinvipu,
ansavipu’, demin. bib5u7ne | va vipu ’kaivon vintti;
(esim. kehdon) notkea salko’ | vi vibu (g. vibu,
veu), murt. vibo ’(esim. vipukehdon) vipu, notkea
salko, tanko; ongenvapa; kaivonvintti; vipukehto;
(viulun)jousi; kaari’ | li viC b (mon. vib5ud) ’notkea
salko, (esim. vipukehdon) tanko; kaivon vintti’.
Sanaa on arveltu germ lainaksi, jolloin se
saattaisi olla samaa alkuperää kuin kas wippe ’vipu,
keinu’ (vrt. ns Wipfel ’latva’). — Vrt. myös vipata1.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 432 (sm ~ germ, mm. ruots vippa
’heilua’), Saxén 1895–98 Lånord 239 (~ vi; tuskin ~ ruots vippa), Kettunen 1922 LVeHA 1 3, 112 (+ ve), Kettunen 1938 LivW 485 (+ li), Koivulehto Vir 1976 271 (< germ, vrt. as Wippe),
SKES 1978 1782 (+ ink ka ly va; ims, vrt. vipata1), Hofstra
1985 OsFiGerm 80, 153 (germ), Häkkinen 1990 MST 252.

vira(a)peli ks. firaapeli.
virallinen, virasto ks. virka2.
Virankannos ks. viro.
vire ks. viri, virittää.
vireä (Agr) ’virkeä, reipas, ripeä, virkku, ahkera
(laajalti murt.); navakka (tuuli; paik. KPPohjanm) /

rege, rührig, lebhaft, flink; stark (Wind)’, murt.
myös ’notkea (taikina), juokseva (neste); kuohkea
(villa)’, johd. vireys (Martti n. 1580), vireytyä, vireyttää ~ ka viirie (Suistamo) ’virkeä’ (? < sm) | vi
vire (g. vireda) ’nopea, vikkelä; navakka, pureva
(tuuli)’.
Samaa, mahd. deskr. alkuperää kuin virkeä ja
virkku sekä ilm. myös viri ja virittää, ks. näitä.
Budenz 1867 NyK 6 471 (vireä ~ virkeä, virkku), MUSz
1873–81 853 (+ virvota), VW 2 1876 97 (~ virma, virta), Kettunen 1956 JuhlakPais 623 (+ vi), SKES 1978 1783 (ka ? <
sm), Koski 1986 SFU 22 182 (~ virkeä, (ositt.) virta), Koponen
1998 SUST 230 49, 62.

virhe (Raam 1642; melko yl.) ’Fehler’, rinn. virhi
(g. virhin t. (Martti n. 1580) virhen; laajalti et. itämurt. Pohjanm), johd. virheellinen (Flor 1688 virhellinen; Ljungo 1601 wirhillisexi) murt. myös
’ruumiillisesti vajavainen, vammainen’, virheetön
(Raam 1642 wirhitöin) (ka (harv.) virhe (g. virhien)
’virhe’ todennäk. < sm).
Alkuperä epäselvä.
Ojansuu Vir 1920 82–83 (sm ? ~ vilhiä ’surkea, kurja’, vi vilets
id. (s. v. viheliäinen)), SKES 1978 1783 (ink ? < sm; ka < sm; ?
deskr.).

viri (Eurén 1860; etup. savmurt.), vire (et. KaakkSm
InkVi), virhe (paik. Kymenl ja ymp.) ’pieni laine,
kare, väre; tuulen henkäys / Kräuselung der Wasseroberfläche; Windhauch’, murt. myös vira (paik. EPohjanm) ’(veden) väreily, poreilu’; viristä (JWegelius 1749) ’kareilla, väreillä (veden pinta; paik. savmurt.); siristä, solista’, virehtiä (paik. KaakkSm
Verml InkVi) ’väreillä’ ~ ink vire ’veden pinnan väreily’, virehtiä ’väreillä (vesi)’ | ka viri (g. -n), vire
(g. virien) ’viri, pieni laine’ (? < sm) | vi vire (g. id.):
tuulevire ’tuulenvire, tuulahdus’, (murt.) viru, viro:
tuulev. id., virin ’virinä, sirinä’ | li viCr, viCrt (? <
*virettä partit.) ’tuulenviri, pieni laine’ (? > latv
virags ’pienet laineet’).
Deskr. sanoja, vrt. väristä, virittää ja virta.
Thomsen 1890 BFB 243 (sm ~ vi viru, viro; ? < baltt, vrt. liett
v/yrius, vìrtis ’pyörre’), Kettunen 1938 LivW 489 (+ li (? >
latv)), SKES 1978 1783 (+ ink; ka ? < sm; mahd. deskr.-onomat. alkuperää), Koski 1986 SFU 22 181 (sekoittunut virta pesyeeseen), Koponen 1998 SUST 230 62 (deskr.; ~ virta).

virittää (Agr; yl.) ’saattaa valmiusasentoon,
asettaa (ansa, pyydys), säätää (esim. soitin); sytyttää;
käynnistää / aufstellen (Falle), auslegen (Netz),
stimmen (Musikinstrument); anzünden; in Betrieb
setzen’, viritä, viritellä, viritelmä, viritin, virittäjä,
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virike, viri (Jusl 1745 wiret mon.; Satak EPohjanm PEHäme) ’sytyke’; vire, sijam. vireessä,
vireillä ~ ink virittüja ’sytyttää’, virittüä, virihüä
’syttyä’, virite ’sytyke’ | ka viritteä ’virittää (ansa);
sytyttää; aloittaa’, viritä ’syttyä (tuli); alkaa’, virikeh
’sytyke’ | ly vi\rittädä ’virittää tuli, sytyttää; virittää
ansa; iskeä’, vi\ritä ’viritä, syttyä tuleen’, vi\ritez
(mon. vi\riteksed) ’sytyke’ | ve vi\ritada ’virittää
(tuli)’, vi\rizuda ’viritä, syttyä’, vi\ritƒez ’sytyke’.
Samaa sanuetta kuin viri sekä vireä, virkeä ja
virkku. Ks. myös virta.
Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (sm ~ ve), Puukko & Airila Vir
1901 6 (alk. ’panna kuntoon, alkuun’), Karsten 1915 GFL 179
(~ virka; omap.), Lehtisalo 1928 SUST 58 129 (vrt. virka (?
ural)), Turunen 1949 KalSk 337 (+ ka ly), Collinder 1954 Proto-LpSam 104 (ural), FUV 1955 67, E. Itkonen 1956 UAJ 28
61 (ei ♦ virka), Mägiste Vir 1958 135 (vi uud. viritada < sm),
Nirvi 1962 SUST 125 368 (+ ink), *Roimu Vir 1966 89–97,
SKES 1978 1783–84, Koponen 1998 SUST 230 62.

virka1 ’jono, rivi (InkVi); pyydysjono, ansapolku
(paik. PSatak Peräp) / Reihe; Reihe von Fallen, Fallenstellerpfad, Dohnenstieg’; murt. (paik. PSm
Verml) lisäksi ’rihmapyydys, ansa’, yhd. virkamies
(Verml) ’pyydysten asettaja’, -tie (paik. savmurt.
missä myös virkotie, Länsip) ’ansapolku’, -koira
(Ljungo 1601; paik. Peräp Länsip) ’metsästyskoira’,
virata (: virkaan), virkata (: virkaan, virkkaan; Renv
1826; EPohjanm ja ymp.) ’aisata, tehdä puuhun
uurteita, kuoria puu osittain, jotta se kuivuisi’ ~ ink
virka, verka ’helmirivi, helminauhan yksi kierros
kaulan ympäri’ | ka virka ’laikku t. juova eläimen
otsassa; aisaus, puun pintaan hakattu juova t. uurre,
rasti, pilkka’, virata (prs. virkoan) ’aisata, pilkoittaa
(puu)’, virkotie ’ansapolku’ | ly virg((e) (mon. virgad)
’puuhun veistetty piirto, aisaus; rasti (puussa); viiru
(eläimen otsassa)’, virgata ’aisata (puu)’ | ve /virg,
/verg (g. -an) ’merkki, rasti, aisaus (puussa)’ | va virka ’jono, rivi; (helmi-) nauha’ | vi (murt.) viirg ’rivi,
suora pitkä pino’, virg ’vako, raita (Wied); aaltomainen muodostuma lumessa t. rantahiekassa’
todennäk. < baltt, vrt. latv virdze (< *virge)
’suuri kasa’, verdze (< *verge) ’id.; (pitkä) rivi’, vir¯gele ’suuri joukko, kasa, rivi; koristenauha, jossa on
riviin pantuja oljen ja paperin palasia’. Ositt.
sekoittunut s:n virka2 kanssa (jos tämä on eri alkuperää).
Moller 1756 Beskr 165 (sm ~ ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 1 436 (sm lp ? ~ (germ) *werk), Lindström 1859 KeltGerm 185 (~ mm. mn virka), Thomsen 1869 GSI 44, 161 (sm
lp ? ~ mn verk), Qvigstad 1881 Beiträge 115 (lp < sm ? < sk),
Setälä 1906 SUSA 23:1 15 (sm ka ? < germ, vrt. mn verk),
Karsten 1906 SUSA 23:20 1–2 (~ mn mr virke; merk. ’toimi

jne.’ myöhempää ruots vaikutusta), Karsten 1915 GFL 179
(omap.; ? ~ vireä, virkeä, virittää), Kettunen 1925 EKeel 3 129
(+ vi), Lehtisalo 1928 SUST 58 129 (~ lpIn ? sam), *Posti Vir
1932 46–50 (+ va; omap.; merk:n kehityksestä), Kettunen 1938
LivW 478 (+ li), Kalima Vir 1941 210–11 (< baltt, vrt. latv),
Collinder 1954 Proto-LpSam 104 (sm, lpIn (luult. < sm) ~ samJr), FUV 1955 67 (id.), Peltola Vir 1958 227 (sam ei tähän),
Collinder 1967 Sprache 13 182 (ieur *wØr- ~ ural *w{ira-),
SKES 1978 1784–85 (todennäk. < baltt; ka merk. ’ammatti’
ilm. < sm; + ink ly ve), Häkkinen 1987 ES 378–79, UEW 1988
576 (? lpIn ?? samJr; germ etym. mainitaan, mutta ei baltt:ta),
Länsimäki 1995 SKier 172 (< baltt), *Hahmo 1996 COIFU 5
55 (2 eri sanaa), Koponen 1998 SUST 230 196 (vi), Ernits
1999 ESA 43 13–16.

virka2 (Agr; yl.) ’ammatti, toimi, tehtävä; hyöty,
käyttö / Amt, (An)stellung, Aufgabe; Nutzen, Verwendung’, vanh. kirjak. ja murt. mm. ’tapa (Agr
»telle wirghalla» ’tällä tavalla’), outo t. paha tapa
(paik. savmurt.); ajankulu (paik. savmurt.: tehdä jtak
viroikseen)’; yhd. virkaheitto (Gan 1786) ’virasta
erotettu; käyttökelvoton (esine; paik. PSavo
Pohjanm Peräp)’, -huone (VR 1644), -kieli, -mies
(Agr ’ammatinharjoittaja, käsityöläinen’; nykymerk.
jo Martti n. 1580), -valta, -vapaus, -veli (Flor 1678),
viranomainen (1883), -sijainen, -toimitus (Flor);
johd. virasto (1851), virkailla (PKarj Savo Kain
PPohjanm ja ymp.) ’hidastella, viivytellä; vetelehtiä,
laiskotella; (joskus myös) puuhailla’, virkailija
(nykymerk. 1900-luv. alusta; Gan 1787 ja paik.
savmurt.) ’puuhailija, toimittelija; joutenolija, viivyttelijä’, virallinen (Jusl 1745 ’jolla on virka’), viraton
myös ’tarpeeton, turha’ ~ ink viratoin ’huonotapainen, tottelematon (lapsi)’ | ka virka ’ammatti, toimi,
työ; tapa’ | ly virg((e) (mon. virgad) ’virka; paha tapa’
joko samaa alkuperää kuin virka1, jolloin merkityksen kehitys olisi ollut ’jono, rivi’ > ’tapa’ > ’ammatti’
tai (ainakin ositt.) < germ, vrt. mr nr virke ’työ
jne.’, mn virki (norj tansk virke), mas giwirki ’työ’,
wirkjan ’tehdä työtä’, mys wirken (odotuksenmukainen asu *virkka olisi saanut vaikutusta virka1:stä).
— Sm > nr murt. Sm virkka, virrka ’virka, ammatti’;
samoin > lpN vir |ge (R Lu In Ko) ’virka, (R Lu
myös) ammatti; työ, tehtävä (Lu); asema (N);
elintapa (Leem)’.
SKES 1978 1784–85 (s. v. virka1), Hahmo 1996 COIFU 5 55
(2 eri sanaa). Lisää kirjallisuutta ks. virka1.

virkata1 (LönnrLis 1886; yl.) ’valmistaa virkkuukoukulla silmukoimalla (esim. patalappua, pitsiä) /
häkeln’, virkki-, virkka-, virkkuukoukku, -neula ~ (>)
kaP virkata (prs. virkkoan) ’virkata (pitsiä)’
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< ruots virka ’virkata; (vanh. kielessä myös) kutoa’ (< saks wirken ’ommella, kirjoa, kutoa’).

1978 1785 (ka va ? < sm), Koski 1986 SFU 22 182 (~ vireä,
virkeä, (ositt.) virta), Katz 1990 LingU 26 22 (? < germ).

Lönnrot 1886 Lis 202 (sm < ruots), Tunkelo 1906 SUSA 23:31
7 (< ruots < saks), SKES 1978 1785 (sm > ka).

virma (Jusl 1745; etup. länsimurt.) ’nopea, vireä,
vilkas, raisu (et. hevonen) / schnell, lebhaft, ungestüm, feurig (v. a. Pferd)’, merk. (JuslP, Gan 1787;
laajalti itämurt. EPohjanm) myös ’tapa, tottumus,
laatu, luonne; huono (luonteen)ominaisuus, uusiutuva vika t. vajavuus, (psyykkinen) häiriö; kiihko,
vimma,
kiima;
kaatumatauti;
kotieläinten
pyörötauti’, yhd. virmapää ’hurjaluonteinen, villi,
rohkea’, -tauti ’kaatuma-, kouristus- t. pyörötauti’,
virmajuuri (Lönnr 1860) ’Valeriana (lääkekasvi)’;
johd. virmas ’virma (esim. hevonen)’, virmiä
(PKarj) ’virkistyä, virota, toipua’ ~ ka virmie ’ripeä,
virkeä; nopea, ahkera’, virmenteä ’virkistää, piristää,
voimistuttaa’, virmetä (prs. virmenen) ’elpyä,
piristyä, voimistua’.
Kuulunee laajaan sanapesyeeseen, josta ks. vireä,
virkeä, viri, virittää. Lisäksi tähän ilm. virva(tuli)
(ks. tätä); vrt. erityisesti virma (Gan) ’virvatuli, tulimerkki taivaalla (rinn. virmallinen id., »Taiwaan
wirmalliset» ’taivaan merkit’)’ ja vi virmalised
’revontulet’.

virkata2 ’sanoa, lausua’ ks. virkkaa.
virkeä (Salamnius 1690; melko yl.) ’eloisa, valpas,
reipas / lebhaft, aufmerksam, munter’, paik. murt.
myös ’raikas, raitis (ilma, vesi); kuohkea, pehmeä
(leipä, villa)’, johd. virkeys, virkistää, virkistyä (Gan
1786) ~ vi virge, murt. virges (g. virge) ’reipas, ahkera, eloisa, virkeä, virkku’ | li (SjW) virgzq (mon.
-d), virgiji, virg‰ı ’eloisa, vilkas, vireä, virkku’, (Kett)
virgzi ’kevytuninen, valpas’
= lpN fâr |gâd (E) ’nopea, reipas’, fârgâ (E U Lu
In) ’pian, heti’. Ks. myös vireä, virkku, virota.
Budenz 1867 NyK 6 471 (virkeä ~ vireä, virkku; sm ~ li),
Thomsen 1869 GSI 159 (+ lpR In), MUSz 1873–81 853 (~
mm. virvota; + vi), Qvigstad 1881 Beiträge 65 (lp), Karsten
1915 GFL 179 (~ virka), SKES 1978 1785 (ka < sm), Koski
1986 SFU 22 182 (~ vireä ja (ositt.) virta).

virkkaa (: virkan; Gan 1787 myös wirkkua, wirata;
laajalti itämurt., kielt. lauseissa myös paik. hämmurt.
Pohjanm) ’sanoa, lausua, lausahtaa / sagen, äußern’,
rinn. virkata (1611; hajat.), virkkoa (Renv 1826),
verkkaa (Ink); virke (Lönnr 1880) ’sana, puhe, ilmaisu, (uud., kielitiet.) yhden t. useamman lauseen kokonaisuus’ ~ ink verkk®a ’virkkaa, sanoa’ | ka virkkoa
(prs. virkan) ’sanoa, lausua; määrätä, kutsua;
moittia’ | ly virk(k)ada ’virkkaa, sanoa’ | ve virkta
(prs. virkan) id. | va verkka- id. (? < sm murt. Ink).
Lönnrot 1880 SRS 2 999 (vrt. ruots yrka ’vaatia, tahtoa’),
Ojansuu 1922 Pron 143 (sm ~ ly), Siro 1949 SUST 93 165–67
(+ ka ve), Ruoppila 1967 KalKansank 63, kartta 32, SKES
1978 1785 (+ ink; va ilm. < sm murt. Ink).

virkku (Hemm 1605; yl.), virkko (As 1766 »wirkommaxi myymisexi»; LUus, osin VarsSm ja kaakkmurt.), virkka (Lönnr 1880) ’virkeä, vireä, reipas;
nopea, valpas; ahkera / lebhaft, rege, rührig; flink,
aufmerksam; fleißig’, virkustua (1706) ’virkistyä’ ~
ka virkku ’virkku, uuttera’ | va virkku (Kett) ’virkku’
(nämä ? < sm) | vi virk (g. virgu, virga) ’reipas, vilkas, ahkera’.
Samaa alkuperää kuin virkeä, vireä ja virota, ks.
näitä. — Sm > lpN vir |ku, vir |kui (In Ko) ’nopea, reipas, virkku, eloisa’.
Budenz 1867 NyK 6 471 (~ vi; ~ vireä, virkeä), Qvigstad 1881
Beiträge 115 (~ lp), Collinder 1964 SvLpO 247 (lp < sm), SKES

Ganander 1787 NFL 3 339 (sm ~ vi), VW 2 1876 97 (~ vireä
jne., virta), Paasonen 1909 MdChr 102 (? ~ mdE orma, M urma ’tauti, kipu’), Ojansuu Vir 1909 27 (~ virva), Nirvi 1968
SUST 145 151–67 (mm. ? < ven, vrt. mven vermie ’madot’),
SKES 1978 1786 (ka < ? sm; md ja ven vertailut aivan epävarmoja), UEW 1988 805 (md ei tähän), Katz 1988 UAJ Neue
Folge 8 13 (< germ).

virna (paik. murt.) ’Vicia / Wicke’, murt. (et. EPohjanm KaakkSm) myös muita ohutvartisia, us.
takertuvia t. köynnöstäviä kasveja: ’matara, Galium;
hatikka, Spergula’ sekä ’jk matalakasvuinen
pajulaji (paik. Kaakk- ja KSm); rikkaruohon
siemen
(viljassa;
EPohjanm, paik. loun- ja
hämmurt.)’, virne (Lönnr 1880; Länsip, paik.
hämmurt.) ’rikkaruohon siemen (viljassa); Vicia’,
virnas (VR 1644; Satak KPPohjanm Kain Peräp,
paik. EKarj) ’(viljan seassa oleva) rikkaruoho (Vicia,
Galium, Spergula, Thlaspi l. taskuruoho) t. sen siemen’, virna(ja)inen (paik. Kain) ’viljan seassa oleva
rikkaruohon siemen’, yhd. hiiren-, metsävirna ~ ka
virnaine ’(heinän) siemen’, virnaheinä ’jk tatar- t.
mataralaji’ | vi virn (g. -a), murt. virn(j)as, virnakas
’matara (Galium)’ | ? li v‰ırnqg ’eräs keltakukkainen
kasvi’.
Ganander 1787 NFL 3 339a (sm ~ vi), Setälä 1904–05 FUF 4
152 (? + li), SKES 1978 1786 (+ ka; sm > lpN (Friis) virnaVs
’ruohon siemen’).
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virnistää (eri tahoilla etup. itämurt.) ’irvistää iloisesti, ilkikurisesti t. pilkallisesti / grinsen’,
virnistellä (Eurén 1860), virnua, virnuilla, virnailla
id., virnottaa (melko laajalti savmurt. ja ymp.)
’nauraa pilkallisesti t. virnuillen’, virnistys; (suu on)
virneessä ’väärässä, irvessä’; virnake ’virnistelijä’ ~
ka virnata ’virnottaa’, virnisteä ’virnistää’, virnottoa
’virnottaa, irvistellä’.
Deskr. sanoja, vrt. myös vernuilla (paik. EPohjanm) ’virnuilla, ilkkua, irvailla’, vernuta
(EPohjanm ja ymp.) ’nälviä, moittia, pilkata; inttää’,
vernukehtaa (paik. EPohjanm), vernukehtiä (Gan
1787) ’inttää, ilkkua’, vernu (paik. EPohjanm)
’irvailija’.
SKES 1978 1786 (sm ~ ka).

Viro (Speitz 1642 Viroi) ’Estland’, myös Vironmaa
(As 1584; esim. Flor 1678 Wiroinmaa ’Livonia /
Lijfland’), johd. virolainen (asiak. 1608), yhd. vironkivi ’hiomakivi’, vironsusi ’ihmissusi’ ~ ink Viroi
’Viro’, virolain ’virolainen’ | ka (sp.) »nällissäh ku
viron hukka (’susi’)» | va viro ’Viro; viron kieli’, virolain ’virolainen’ | vi Viru, Virumaa (Viron koill.
maakunta), viru, virulane ’Virunmaan asukas, virulainen’
mahd. ?? joko < germ, vrt. mn ver-Pold
’maailma’, jonka alkuosa sisältää germ s:n *wera(z)
’mies’ < kgerm *wiraz < ieur *wiros
t. < baltt, vrt. liett v/yras (mon. g. vyrπu), latv v‰ırs
’mies’. Virumaa olisi alk. merkinnyt miesten maata.
Ks. alempana viro.
Ganander 1787 NFL 3 339a (Wiron maa, virolainen ~ vi Wirroma ’Liefland’, wirolanne ’Lifländare’), Sjögren 1832 GS 1
489 (~ Virlandia, Vironia), Lönnrot 1880 SRS 2 1001 (virolainen ’noita, ihmissusi’, vrt. ruots varulf), Forsman Valvoja 1891
11 (virolainen ’noita jne.’ < mr (!) verulf (vrt. nr varulf); alkuosa ver- (= lat vir) ’mies, ihminen’), Setälä 1912–13 FUF 13
473 (virolainen ’noita’ < germ, vrt. as ags wer(e)wulf, kas kys
werwolf), Karsten 1915 GFL 214 (Wirland, Vironmaa, Vironia
? < ruots, vrt. ksk *Wir5on-, mr *Vira; ruots Vir-aineksen sisältävät nimet alk. vesistönnimiä), Mägiste 1928 Demin 197 (va <
sm; ? ~ vi viru, viro ’(tuulen)vire’), Tunkelo Vir 1929 102–03,
Setälä 1939 Kaukovälähdyksiä 69 (viro ’maailma’ kansanetym:sti sk s:sta vaerild, vaerald, vaeruld ’maailma’), T. I. Itkonen Vir 1959 116–21 (lpIn < sm vira(n)kannas), Nirvi 1962
SUST 125 367 (ink < sm), SKES 1978 1786–87, Lõugas Horisont 1978:7 10 (< baltt, vrt. liett v/yras, latv v‰ırs), Koivulehto
Vir 1993 400 (merk. ’maailma’ ~ mn ver-Pold ’maailma’ <<
kgerm *wiraz), *Grünthal 1997 LivLii 191–204, 282.

viro (paik. kansanr.) ’maailma / Welt’, yhd. Virokannas (Kal ja kansanr.; Agr »Wirancannos, cauran
caitzi»)
’jumalolento;
?
maailmanpatsas,
-kannattaja’.

Sanalle on esitetty samaa germ originaalia kuin
sanalle Viro (vrt. mn ver-Pold ’maailma’). — Lapissakin on tätä muistuttava sana lpIn varegäädis (< *vira(n)kandas) ’palpakko (tarustossa myös myyttinen
merk.)’, joka taas liittyy sm sanaan virankanto ’alvejuuri, Dryopteris; (paik. LUus ja EHäme) kallioimarre, Polypodium’. Näiden suhde edellä mainittuihin
on epäselvä.
Kirjallisuus ks. Viro.

virota (: virkoan; Agr; yl.) ’herätä (tainnoksista,
unesta); elpyä, virkistyä; (osin Satak myös) syttyä /
aus einer Bewußtlosigkeit, aus dem Schlaf u. ä. erwachen; aufleben, sich erholen; beginnen zu
brennen’, johd. ja yhd. virottaa ’saada virkoamaan’,
virvoittaa
’id.; virkistää, elvyttää’, virvoitella,
virvoitus, virvoitusjuoma, virvoke ~ ka virota (prs.
virkuon) ’virota, tointua, toipua; vaurastua’, virottoa
’virvoittaa, elvyttää; vaurastuttaa’ | ly virgota (prs.
virgodau) ’virota (esim. sairas)’ | vi virguda ’herätä;
elpyä, vilkastua’, virgutada ’virittää, virkistää,
kiihottaa, kannustaa’ | li virgq (prs. v‰ırgqb, -ub)
’herätä’, virktq (prs. -b) ’herättää’ (sm > lpIn
virgodu∞d ’virota’).
Samaa alkuperää kuin virkeä, vireä ja virkku
sekä viri ja virittää, ks. näitä.
Ganander 1787 NFL 3 339 (sm ~ vi wirgoma), Diefenbach
1851 VWGoth 1 436 (~ mm. virkku), MUSz 1873–81 853 (~
mm. vireä, virkeä), Kettunen 1938 LivW 489 (~ vi virguda,
li), SKES 1978 1787 (+ ka ly; sm > lpIn), Koski 1986 SFU 22
182, Koponen 1998 SUST 230 62.

virpa ’pajunoksa, varpu, vitsa, ohut salko t.
keppi (paik. itämurt. PPohjanm); pyydyksen
viritysvipu (paik. länsimurt.) / Weidenzweig, Reis,
Gerte, dünne Stange; den Mechanismus einer Falle
auslösendes Hölzchen’, virpavitsa (paik. Karj
ESavo) ’(koristeltu) pajunoksa, jolla virvotaan’,
-paju ’id.; matala, haarova paju’, -sunnuntai (paik.
Karj) ’palmusunnuntai’, virpoa ’toivottaa onnea ja
terveyttä pajunoksalla kevyesti lyöden (kaakkmurt.
ja ymp.); pieksää, huiskia (vitsoilla, kepillä; paik.
itämurt.)’ ~ ink verpa ’palmusunnuntai’ | ka virpa
’palmusunnuntai; virpa, pajunvitsa’, virpavittVsa
’virpa, pajunvitsa’, virpoi ’palmusunnuntai’, virpuo
’virpoa’, virvoittoa ’id.; lyödä piiskalla’ | ly birboi
’palmusunnuntai; pajunvarpu, virpa; pajunnorkko,
-kissa’, birboivittVs(u) ’pajunoksa norkkoineen’ | ve
bi\rbintsei7ne, bi\rbin7gäi7ne, bi\rb-vits ’pajunvirpi, virpomaoksa’, bi\rbins-pühapäi ’palmusunnuntai’.
Ositt. s:n virpi1 variantti, ks. tätä. Virpomiseen t.
palmusunnuntain viettoon liittyvänä saanut ainakin
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vaikutteita ven sanasta vérba ’paju, pajunoksa,
virpa’ (vrt. liett vi˜rbas jne. s. v. virpi1), vérbnica
’palmusunnuntai’ (josta ainakin > ve bi\rb7nitsad
(mon.) id.).
Mechelin 1842 Käsik 179 (sm ~ ven), Thomsen 1890 BFB 242
(virpa, -o, -i, -u < baltt; virpomiseen liittyvänä ? < ven), Mikkola 1894 SUST 8 95 (+ ka ve), Kalima 1936 BL 179, Tunkelo
1946 VeKÄH 493 (+ ly), Kalima 1952 SlS 184, Plöger 1973
RL 228 (< mven), SKES 1978 1787–88 (+ ink; ositt. = virpi1,
virpomiseen jne. liittyvänä < ven).

virpi1 (: virven) ’riuku, salko, notkea oksa, vitsa (PHäme Peräp Länsip, paik. itämurt.); heinäsuovan
keskuspuu (KPohjanm) / Stange, biegsamer Zweig,
Gerte; Mittelpfahl im Heuschober’, vanh. kiel.
(Ljungo 1601) ’teili, teilauspaalu’, rinn. virpu (paik.
murt.) ’hoikka lehtipuu t. sen oksa; salko; (Koll
1648) teili’, virvi ’salko, riuku’; virvikko (JuslP, Gan
1787) ’vesakko’, virpeä (EHäme ja ymp.) ’taipuisa,
notkea; kuohkea, pehmeä’ ~ va (Ahlqv; run.,
hoikkavyötäröisestä neidosta) virpi | vi virb, virv (g.
-a, -e), (murt.) virve ’pieni, nuori oksa, vitsa’ | li
v‰ırba ’seiväs, varras, keihäs, sukkapuikko’
< baltt, vrt. liett vi˜rbas (mon. virba˜ı) ’oksa, risu,
raippa, vitsa’, latv virbs ’ohut sauva, keppi, seiväs,
puuvarras, sukkapuikko’, virba ’seiväs, varras, häkin
poikkipuu, risu’, virbe ’id.; sukkapuikko’ (= mven
v¥ırba, ven vérba ’paju’, ks. virpa). — Sm > lpN
vir |bâ (Lu) ’suovan t. haasian pystypuu; (Lu; sanan
alkuosana) pitkä, taipuva kuusi t. muu puu, joka
huojuu tuulessa’.
Thunmann 1772 Untersuch 90 (sm wirwe ’fascia’ ~ latv wirwe), O. Donner 1884 TechmZ 1 265 (sm ~ vi; < liett), Thomsen 1890 BFB 242 (+ va li; < baltt, vrt. liett latv; sm virpa, virpo ’paju(noksa)’ (+ ka ve) voisi myös olla < ven), Mikkola
1894 SUST 8 95, Kalima 1936 BL 179, Kalima 1952 SlS 184,
SKES 1978 1788 (sm > lpN Lu).

virpi2 (Laat- ja PKarj Kain sekä ymp.) ’(suutarin)
pikilanka / Pechdraht (des Schusters)’, (mon.) virvet
(paik. LaatKarj) ’rukin nyörit’, yhd. virpilanka ’pikilanka; rihma, josta pikilanka tehdään’, virpirihma,
virvi (paik. kaakkmurt.) ’pikilanka’ ~ ka virpi ’pikilanka; rukin nyöri’ | ly bi\rb(i) ’pikilanka’ | ve Dbi\rDb,
birb, vi\rb (g. -in) id.
< ven ver/v ’nuora; (murt.) pikilanka’, murt. rinn.
vervá, verbá, vi\rbá id.
Mechelin 1842 Käsik 179 (sm ~ ven), Ahlqvist 1859 Anteckn
113 (sm ~ ve; < ven vervá), Thomsen 1890 BFB 244 (+ ka; <
ven), Mikkola 1894 SUST 8 95, Kalima 1952 SlS 184 (+ ly),
Nirvi 1962 SUST 125 37, Plöger 1973 RL 228–29 (< ven murt.
vi\rbá), SKES 1978 1788 (< ven ver/v, murt. myös vervá).

virsi (Agr; yl.) ’Kirchenlied’, murt. ja vanh. myös
’(kalevalamittainen) kertomaruno; tapa (Gan 1787)’,
yhd. virsikannel t. -kantele, -kirja (Finno 1583), -runous; joulu-, suvivirsi ~ ink vers (g. verren, partit.
verttä) ’(entisajan) laulu, »kansanruno», häälaulu;
virsi’ | ka virsi (virte-) ’itkuvirsi; laulu, runo; (harv.)
kertomus; tapa’, virsitteä ’itkeä äänellä, esittää itkuvirttä’ | ly virVz, virzi (mon. virded) ’itkuvirsi’ | va virsi ’laulu, runo’ | vi virs (g. virre) ’tapa’
< baltt, vrt. mpr w‰ırds ’sana’, liett va˜rdas, ’(etu-)
nimi, nimitys’, latv v®ards ’sana, puhe, lupaus, nimi’
(goot waúrd, mys wort ’sana’).
Lindahl & Öhrling 1780 LL 542 (sm ~ lp wers), Comparetti
1892 Kal 3 (< baltt, ei originaalia), Neuhaus 1908 Sprachlehre
164 (< germ), Karsten 1922 Fragen 83 (kirkkok. lainana ilm. <
saks), Setälä 1926 SmSuku 1 161 (ainakin jo ksm:ssa), Kalima
1933 Suomi 5:16 165 (sm ~ ka va; < baltt; merk:n kehitys:
’sana’ > ’runo’; ? ~ vi), Kalima 1935 KV 15 105 (+ ly), Kalima
1936 BL 180, Toivonen 1938 VGEG 30 740 (? < baltt),
Lagercrantz 1939 LpWsch 1003 (lp vir |sâ ’virsi’ < sm), Nieminen STEP 1956 195 (Kalimaa vastaan), Hakulinen Vir 1963
234 (vi tähän, vrt. Gan:n merk. ’tapa’), SKES 1978 1788–89 (+
ink; ? < baltt), EEW 1982–83 3881 (epävarmaa, kuuluuko vi
tähän, vrt. vi virtsik ’huonotapainen jne.’), Koivulehto 1984
Juuret 198 (< baltt), Suhonen 1984 Juuret 222.

virsinki (kirj.) ’kurttukaali, savoijinkaali / Wirsing’
< nr virsing(kål), ns Wirsing id. (<< lat viridia
(mon.) ’vihreät kasvit, puutarhakasvit; (vlat) vihannekset’ a:sta viridis ’vihreä’).
Hellquist 1939 SEO 1355 (ruots sanasta), EWD 1989 1982
(saks sanasta).

virsseli ’harmonikka, haitari (paik. Savo KSm); huuliharppu (Lönnr 1880) / Ziehharmonika; Mundharmonika’, virseli (LönnrLis 1886) ’harmonikka’
? < ven sviréDl ’ruoko-, selja- t. pajupilli, paimenpilli; huuliharppua muistuttava soitin, jossa on eripituisia pillejä’.
Wessman Vir 1909 39 (sm < ven), SKES 1978 1789.

virsta (1689; vanh. kiel. ja murt. yl.) ’vanha pituusmitta: Ruotsin
(2672 m), Suomen (1069 m),
Venäjän (1067 m) virsta / Werst’, paik. murt. myös
’matka, väli’ ~ ink versta, virsta ’venäläinen virsta,
500 syltä’ | ka virsta ’virsta’ | ly virst (mon. -ad) | ve
virst (g. -an) | va virssa, (? sm >) virsta | vi verst,
murt. virst (g. -a) | li verVst, (Sal) verst id.
< mven v¥ırsta (ven verstá) id. — Sm > nr murt.
Sm virst ’virsta’ ja lpIn virstœa id. (lpKo vierst3a (Kld
T) id. < ven).

442 (taiton koevedos)
Porthan 1783 Kirje 178 (sm ~ ven verstá), Ganander 1787 NFL
3 340 (sm ~ vi virst), Sjögren 1844 BP 2:7 106 (sm, vi virst,
verst < ven), Mikkola 1894 SUST 8 98 (sm ~ ka, va (< sm), vi
virst (verst suoraan < ven t. Balt saks) < ven verstá < *v¥ırsta),
Kettunen 1938 LivW 479 (+ li), Wessman 1947 FmS 12 147
(nr murt. Sm < sm (vi) < ven), Kiparsky 1948 RÉSl 24 43 (sm,
vi virst < mven; vi verst < ven), Kalima 1952 SlS 184 (+ ly ve),
Plöger 1973 RL 229 (< mven, vrt. ven), SKES 1978 1789 (+
ink; lpKo Kld T < ven), LpIn 3 1989 417 (lpIn < sm).

virsu (AAchrenius 1728; yl. et. itämurt.)
’(tuohi)siisnoista punottu jalkine / aus (Birken)bast
geflochtener Schuh’, virsukas (paik. murt.) ’virsu’,
yhd. tuohivirsu ~ ink versu, virsu ’(niini)virsu’ | ka
virsu ’tuohivirsu’ | ly virz(u) (mon. virzud) ’tuohivirsu’ | ve virz (g. -un) id. | (mahd. sm >) vi murt.
virs (g. -u) id.
< ven verzén, mon. vérzni ’niinivirsu’ (< *v¥ırzni;
yks. alkumuoto lienee ollut mven *v¥ırza). — Sm >
nr murt. Sm virsso, virrso, virssu ’tuohivirsu;
kulunut, vanha, vino kenkä, kenkäraja’.
Sjögren 1853 IRJaSMat 1 147 (ven < sm), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (sm ~ ve), Thomsen 1890 BFB 244 (+ ka; ? < ven),
Mikkola 1894 SUST 8 97 (+ vi; < ven), Vendell 1895 PPOb
480 (sm > nr murt. Sm), Saxén 1895–98 Lånord 240, Mägiste
1925 Rosona 73 (+ ink), Mikkola 1938 SUST 75 98 (ven < ims
(ka)), Kalima 1952 SlS 184–85 (ims < ven), Vasmer 1953
REW 1 188, Nirvi SbFAW 1960 150, 156, Vahros Vir 1960 6,
Nirvi 1962 SUST 125 374, Plöger 1973 RL 230 (? < mven),
SKES 1978 1789 (+ ly; vi ? < sm).

pesyeeseen), Koponen 1998 SUST 230 62, 63, 65 (omap),
Koivulehto 1999 SUST 237 160 (< baltoslaavi).

virtsa (Renv 1826; paik. murt.), rinn. virsta (Gan
1787; PSm), versta (Gan) ’uriini; lantavesi / Harn,
Urin; Jauche’, johd. virtsata, yhd. virtsahappo, -kaivo, -putki, -rakko, -tie ~ ink vertsa, vertsain a.
’märkä virtsasta (t. vedestä, esim. lehmän alus t. pihamaa)’, virtsavesi ’lantavesi’ | va virttsa ’virtsa,
lantavesi’ | vi virts (g. -a) ’lantavesi’, virtsane
’virtsainen’, virtsata ’valella lantavedellä’ | li v‰ırtVsa
(Sal -ts-) ’lantavesi’ (sm > lpIn virstœa ’lehmän
virtsa’). — Latv virca id. joko < li t. < vi.
Ganander 1787 NFL 3 339a (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 287
(+ li (> latv)), SKES 1978 1789 (+ ink va), LpIn 3 1989 417
(sm > lpIn), Karulis 1992 LatvEtim 2 535 (latv joko < li tai <
vi), *Liukkonen 1999 SUST 235 157–58 (< baltt *virtj®a, samaa
sanuetta kuin s. v. virta mainitut sanat).

virttyä (Eurén 1860; LounSm, osin Häme, paik. itämurt.) ’haalistua, menettää väriään et. valon
vaikutuksesta, kauhtua (kangas, heinät) / bes. durch
Lichteinfluß seine Farbe verlieren, verschießen;
vergilben (Heu)’, virtyttää ’haalistuttaa’ ~ ka virttyö
’sairastua,
pilaantua
vars.
kehumisesta
t.
kiittämisestä’ (sm ? > lpPi vir |tot (R) ’muuttua’).
Varmaankin samaa alkuperää kuin virua, ks. tätä.
Semantt. läheisiä sanoja myös s. v. vierrä.
SKES 1978 1789–90 (sm ~ ka; sm ? > lp).

virta (Agr; yl.) ’Strom’, virtanaan, yhd. ylä-, alavirta, sähkövirta; virta-avain, -hepo (1791 -hevoinen),
-piiri, -viivainen (käännöslaina, vrt. engl streamline(d)), virranjakaja, johd. virtaama, virtaus, (heikko-, vuolas)virtainen, virrata ~ ink virta ’meren,
joen virta’, virrata ’virrata’ | ka virta ’virtaus,
virranjuoksu’, virrata ’juosta (vesi)’ | ly vird ’virta’,
virdatoi7ne ’tyyni (kohta joessa)’ | va virta ’virta’,
virt®an (prs.; Ahlqv), virtama ’virrata’ | vi virrata
’kuohua, väreillä (neste)’
mahd. joko < baltt, vrt. liett vi˜rtis ’(vesi)pyörre’,
vìrti ’kiehua, porista’, tai tätä vanhemmasta ieur lähteestä (lähinnä baltoslaavin *virta (sl v¥ırt3u) t. *virt®a
(sl v¥ırta)). — Myös omap. alkuperää on pidetty mahdollisena, vrt. viri ja virkeä. — Sm > lpN vir |de (Lu
In Ko Kld T) ’virta, vuolle, vuolas joki’.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 435 (sm ? ~ mm. vi (murt.) vir(r)o
’pyörre’, virrota-), Lönnrot 1854 Enare 260 (sm ~ lp), Ahlqvist
1856 WotGr 161 (+ va), VW 2 1876 20 (~ vireä), 97 (~ virkeä,
virma), Thomsen 1890 BFB 243 (+ ka vi; vi viro, -u ? < baltt;
ims virta ?? < baltt, vrt. liett), Lagercrantz 1939 LpWsch 1003
(lp < sm), Hakulinen 1968 SKRK3 253 (omap.), SKES 1978
1789 (+ ink ly), Koivulehto 1979 JuhlakFromm 152 (< baltt),
Koski 1986 SFU 22 180–82 (ositt. sekoittunut virkeä

virua ’maata (sairaana, heitteillä), olla pitkällään (yl.
muualla paitsi ei PSm Verml); venyä (Karj Savo
Ink); liota, valua (WK 1701; melko laajalti
länsimurt., paik. savmurt.) / (krank, verlassen, lang
ausgestreckt)
daliegen;
sich
(aus)dehnen;
eingeweicht werden, rinnen’, murt. (Lencqv 1782;
melko laajalti itämurt.) myös ’kasvaa, venähtää,
kipeytyä’, viruttaa ’venyttää (Karj Savo Ink); lyödä,
iskeä (InkVi); huuhtoa (Agr; länsimurt. Kain)’,
virutella ’venytellä, loikoa; huuhdella’ ~ ink verr5ua
’venyä’, verutt®a ’venyttää (esim. nuoraa; kurki
kaulaansa); huuhtoa, pestä’, virutt®a ’huuhtoa’ | ka
viruo ’maata, loikoa, lojua; sairastaa’, viruttoa ’sairastuttaa, saattaa vuoteenomaksi; hoitaa (sairasta)’,
viruttuo ’käydä pitkäkseen t. maata’ | ly viruda
’virua, loikoa, maata, olla pitkällään’, virunai7ne
’makuulla oleva sairas; maassa makaava (puu)’ | va
virutt®a ’huuhdella’, virutuz ’virutus’ | vi viruda
’pyörteillä, pyöriä’, virutada ’iskeä, lyödä, kolauttaa;
paiskata, nakata; (murt.) viruttaa, huuhtoa’ | li vieCrtq
(prs. -tqb, L -tub) ’huuhtoa vedellä’. — Sm > lpN
virrât (Lu In Ko Kld T) ’kaatua, pudota (Lu In Ko
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Kld T); kadota, kuolla (Lu); maata teurastuksen
jälkeen (ruho, jotta liha tulisi mureaksi; N)’.
Ahlqvist 1856 WotGr 161 (sm ~ va), Tammemägi 1906 EKirj
1 310 (+ vi), Kettunen 1938 LivW 498 (+ li), SKES 1978 1790
(+ ink ka ly; sm > lp).

virva (Renv 1826; Sorol 1621 twlen wirwat ’tuulenvireet’; ei murt.) ’suoperäisillä mailla havaittava
itsestään syttyvä heikkovaloinen liekki, aarnivalkea /
Irrlicht’, virvatuli ’id. (murt. harv.); iso nuotio
(Kittilä); jk pettävä t. saavuttamaton (kuv., kirj.)’ ~
vi virvatuli (< sm) ’virvatuli, -liekki’, virve
’väre(ily), kare(ilu), vire’, virvendada ’väreillä,
karehtia, kareilla; lepattaa, häilähdellä’.
Kuulunevat sanojen viri, virittää yhteyteen.
Renvall 1826 SSK 2 326 (virva = virma), Tammemägi 1906
EKirj 1 307 (~ vi virve(-)), Ojansuu Vir 1909 27 (-m- ~ -v-),
Kettunen 1929 EÄH 109 (~ vi virmalised, murt. -v-), Saareste
1940 EKirj 34 229 (vi), SKES 1978 1790 (vi virvatuli ? < sm),
Koski 1986 SFU 22 181.

virveli ’heittouistin, heitto-onki (paik. länsimurt.);
kiertymisen estävä metallikappale (esim. lehmän
ketjussa t. perukkeen päässä), leikari, pyöry (paik.
loun- ja hämmurt.) / Spinnköder, -angel; das
Verdrehen (z. B. der Kuhkette, der Angelschnur)
verhindernder metallener Wirbel’, virvelöidä
< nr svirvel ’heitto-onki; pyöry, leikari’.
Hellquist 1939 SEO 1129 (ruots sanasta), SKES 1978 1790
(sm < nr).

virvoittaa ks. virota.

Ahrens 1843 GrEhstn 133 (sm ~ vi), Setälä 1887–90 NyK 21
266 (+ li), Wiklund 1896 SUST 10 264 (sm ~ lpN visser), Paasonen 1917 Beiträge 218 (+ tVser üVzer, waVzar ’kova, visainen
(puu)’), Collinder 1949 LpJukk 275 (lp viss5e < sm), SKES
1978 1790–91 (+ ka ly; tVser ei tähän), LpIn 3 1989 417 (sm >
lpIn visœa).

visertää (Hemm 1616; yl.) ’zwitschern’, viserrellä
(Agr), viserrys ~ ink visertüja ’visertää’ | ka viserteä,
vitVserteä ’visertää’ | vi (uud.; mahd. < sm) viserdada
’visertää, viserrellä’.
Onomat. sanoja. — Sm > lpN viVzârdit (E Pi Lu
In Ko Kld) ’visertää’.
Qvigstad 1881 Beiträge 116 (sm ~ lpN), Wiklund 1896 SUST
10 264 (lpE Lu), T. I. Itkonen 1916 SUST 39 32 (+ lpKo Kld),
Rätsep 1976 KjK 19 215 (vi uud.; < sm), SKES 1978 1791 (+
ink ka vi; sm > lp).

visiiri1 (Europ 1853; kirj., uud.) ’(alk. ritarin, nyk.
suoja)kypärän silmikko; muu (avattava) suojalaite
(esim. autolautan keulavisiiri) / Visier’
< nr visir ’kypärän silmikko’ < ns Visier id. <
ransk visière, mransk visiere id. (johd. mransk s:sta
vis ’näkö(kyky), kasvot’).
TS 10 1919 1398 (sm < saks ransk), Hellquist 1939 SEO 1357
(ruots sanasta).

visiiri2 (Europ 1853) ’(hist.) korkea virkamies, vars.
ministeri (islamilaisissa maissa) / Wesir’, yhd. suurvisiiri
< ruots visir, vesir ’visiiri’ (< saks wesir, turk vezir id. << arab waz‰ır ’id.; (alk.) kantaja’).
Hellquist 1939 SEO 1333 (ruots sanasta).

visa (Gan 1787) ’koivun (joskus myös lepän) rungon
tyvessä oleva kova pahka, visautuneen lehtipuun kova ja koristeellinen puuaines (yl. muualla paitsi
kaakkmurt. harv.); (kuv.) vaikea, kova, vaativa
(esim. työ; paik. murt.) / Maserkropf am unteren
Stamm von Birken (mitunter auch von Erlen),
Maserholz; (metaph.) schwierig, knifflig, heikel’,
johd. visainen (Jusl 1745) merk. paik. myös
’rokonarpinen; vaikea (ongelma, kysymys)’, josta
visailla ’osallistua tietokilpailuun’ ja takaperoisjohd:na (tieto)visa ’tietokilpailu’; yhd. visakoivu,
-pahka, -pää ~ ka visa ’(koivun)visa’, visakoivu,
-peä | ly viVzakoiv ’visakoivu’ | vi visa ’kestävä, pysyvä, järkkymätön, sitkeä, sinnikäs, sisukas’, visa puu
’sitkeä puu’, visalt ’kestävästi, sinnikkäästi’, visadus
’kestävyys, sitkeys, sisu’ | li viz®a ’kova; sitkeä (esim.
puu, mies)’, viCzzq (yks. ill.) ’lujaan’, viz®as (yks.
iness.) ’lujassa, kiinni; vankilassa’ (sm > lpN murt.
viss5e ’visakoivu’, In visœa ’visa’).

visiitti, visiiti (Lönnr 1880; paik. länsimurt.) ’vierailu(käynti) / Besuch’, yhd. ensivisiitti
< nr visit ’vierailu, kyläily’ (< ransk visite id.). —
visiteerata ’vierailla (paik. länsimurt.); tarkastella,
arvioida (Raam 1642; paik. ESavo KPPohjanm)’, visinteerata (paik. murt.) id. < mmr nr visitera ’tarkastaa, pitää tarkastus’ (< ransk visiter ’id.; vierailla’ <
lat visitare ’käydä katsomassa’).
Streng 1915 NRL 261 (sm < mmr nn < lat), Renkonen 1954
Avainsanoja 93 (sm << ransk), SKES 1978 1791.

viskaali, fiskaali (Speitz 1642; melko laajalti murt.)
’toimihenkilö, viranomainen / Beamte’
< vur fiscal, nr fiskal ’viskaali’ (< lat fiscalis ’valtion kassaan kuuluva’ sanasta fiscus ’kori; valtion
kassa’).
Streng 1915 NRL 261 (sm < vur (= ur)), SKES 1978 1791–92.

444 (taiton koevedos)
viskata (Agr; etup. itämurt.) ’heittää / werfen’, murt.
myös ’puhdistaa viljaa viskaamalla (Raam 1642;
yl.); ammentaa vesi veneestä’, viskain ’äyskäri;
viljanviskuukauha’,
viskin
(Agr)
’viljanviskuukauha’, viskuri id., viskellä; viskoa
’heitellä (et. itämurt. PSm); koskea, kajota (EHäme)’
~ ink visata (prs. visk®an) ’puhdistaa viljaa
viskaamalla; heittää, viskata; tarttua (ihottuma)’, viskoja ’heittää, viskoa’ | ka viskata (prs. viskoan)
’heittää, nakata, singota; puhdistaa viljaa; sataa vettä’, viskain ’viskain, äyskäri’, viskuo ’viskoa’ | ly viVskaitta, -ta (prs. viVskaidan) ’viskata (viljaa riihessä)’,
viVskaim ’äyskäri (veneessä)’, viVskoda ’viskoa, heitellä, ammentaa’ | ve viVskaita ’kaataa, valaa, ammentaa’ | va vizgata ’viskata’, viskoa ’viskoa, viskellä’ |
vi visata (prs. viskan) ’heittää, viskata, paiskata, singota, nakata’, viselda ’viskellä’ | li viskq (prs. visk5ub)
’heittää’, viskam ’heitto, heilahdus’. — Sm > lpKo
veVck(ad (Kld) ’paiskata, viskata (Ko); sivaltaa (vitsalla; Kld)’; samoin sm > nr murt. Sm (paik.) viska
’heittää, singota’. — Vi t. li > latv viska, viVska ’viskuulapio’, visk®at, viVsk®at ’tuultaa, viskata viljaa’.
Mahd. onomat.-deskr. sanoja.
Ganander 1787 NFL 3 341a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
161 (+ va), Thomsen 1890 BFB 287 (latv < vi li sm), Vendell
1895 PPOb 481 (sm < ruots murt.), T. I. Itkonen 1916 SUST 39
84 (~ lpKo), Äimä 1919 SUST 45 183 (+ ka), Toivonen 1928
FUF 19 198 (+ vog wo/sk- ’hakata’, wo/sxqsaxtql- ’heittäytyä’,
ostj w3atƒxqmt- ’heittää’), Tunkelo 1946 VeKÄH 135 (+ ve),
Wessman 1954 FmS 15–16 175 (sm > nr murt. Sm), FUV 1955
125 (~ lpKo vog ostj), E. Itkonen 1956 UAJ 28 77 (tuskin ~
vog ostj; lp < sm, ellei deskr.), SKES 1978 1792 (+ ink ly; sm
> lp), UEW 1988 572 (?? ~ vog ostj; onomat.).

viski (1903; 1874 whisky, 1899 visky) ’mallas- ja
viljatisleistä valmistettu väkevä alkoholijuoma /
Whisky’, yhd. mallasviski, viskipullo; viskisieppo
(leik.) ’hanakka alkoholinkäyttäjä’
< engl whisky < gaeli uisce ’vesi’ (alk. lyhentymä
ilmauksesta »elämän vesi»; sana on samaa ieur alkuperää kuin engl water, ns Wasser, nr vatten sekä ven
vodá, vrt. votka).
TS 10 1919 1117–18 (engl), Hakulinen 1961 SKRK2 345 (<
engl), Hakulinen 1968 SKRK3 299 (<< gaeli), Koukkunen
1990 Atomi 615.

viskuttaa (Peräp, paik. LounSm Länsip) ’kuiskuttaa,
kuiskutella / flüstern, tuscheln’, viskutella (LPetri
1656; Peräp Länsip, osin VarsSm Satak ja ymp.)
’kuiskutella’, viiskuttaa (Gan 1787) ’kuiskuttaa’,
viiskutella (Gan) ’kuiskutella’, viskuttelija (Agr)
’kuiskuttelija’

< sk, vrt. nr viska, mr hviska ’kuiskata’. Vrt.
kuiskata.
Streng 1915 NRL 261 (sm < ur mn tansk), SKES 1978 1792.

vislata (ei vielä Lönnr; melko laajalti länsimurt.) ’viheltää / pfeifen’
< nr vissla id.
SKES 1978 1792 (sm < nr).

vispata (Jusl 1745; melko yl.) ’vatkata (esim. kermaa) / quirlen, schlagen (z. B. Sahne)’, vispitä
(Verml) ’vatkata, vispilöidä’, vispittää ’huiskia vettä
vispilällä (huuhdottavalle pinnalle; Jaala); valmistaa
voita vispilällä (Verml)’, vispautua, vispaantua ’vatkautua (kerma)’; yhd. vispikerma ’kuohukerma’ (vrt.
nr vispgrädde id.), vispipuuro ’kuohkeaksi vatkattu
marjapuuro’
< nr vispa ’vispilöidä’. — Vrt. vispilä.
Renvall 1826 SSK 2 327 (sm < ruots), SKES 1978 1793.

vispilä (Schr 1637; yl.) ’Quirl, Schneebesen’, murt.
myös vispeli, vispelä, vispilo, vipsilä; vispilöidä,
yhd. varpuvispilä; vispilänkauppa ’hakkailu, teerenpeli, flirtti’ ~ (>) ka vispilä, vispeli ’vispilä’ | vi
vispel (g. vispli) ’vispilä’, vispeldada ’vispilöidä,
vatkata’
< nr vispel, murt. Sm vispil ’vispilä’. — LpN
vis |pel, f- (R In) ’vispilä’ < ruots ja sm. Vrt. vispata.
Qvigstad 1881 Beiträge 122 (lpN R In < sm vispilä t. ruots vispel), Saxén 1905 Bidrag 60 (sm < ruots), Väinaste 1925 EKeel
4 109 (+ vi), Vilkuna 1964 Kihlak 194 (sanasta vispilänkauppa), SKES 1978 1793 (ka < sm).

vissi (Agr; yl.) ’varma, tietty; tosi / sicher, gewiß,
bestimmt; wahr’, vissisti (Agr), vissiin (AAchrenius
1760) ’varmasti; arvatenkin, kai’, vissiinkin; vissitä
(Agr), vissittää (paik. EPohjanm) ’varmistaa,
vakuuttaa’ ~ ink viss‰ı ’varmaan’ | ka vissi ’varma’
(molemmat < sm) | vi viss id., vissiste ’varmasti’
< mmr vis, viis, viss ’tunnettu, tietty, varma, turvallinen, luotettava’ (nr nn viss, mas wiss). — Li viVs
(mon. viVsVsqd, viVs‰ıd) ’luja, vahva’ < saks; lpN visses
(Pi Lu In) ’varma’ < ksk *wissaz; lpIn vissi id. < sm.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2
327 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 161 (lp < sk), Streng
1915 NRL 262 (+ ka; < vur mmr, vrt. mn mt goot), Ariste 1933
ERL 117 (sm < nr murt. Sm; vi < nr murt. Vi; li ? < kas t. vi),
Kettunen 1938 LivW 490 (li < saks), Nirvi 1971 InkS 670 (ink
< sm), SKES 1978 1793 (ka < sm), LpIn 3 1989 418 (sm >
lpIn).
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visti1 (PKarj Savo ja ymp.), viski (paik. PSavo KSm)
’(avo- t. umpi)kuisti / Vorbau, Vorraum, Treppe’
< nr kvist: förstugukvist id. Samasta ruots sanasta
on peräisin varhaisempi laina kuisti, ks. tätä.
Wessman Vir 1909 35 (sm < ruots), SKES 1978 1793, T. Korhonen 1991 KA 37 425–31.

visti2 (1865) ’eräs korttipeli / Whist’
(< ruots) < engl whist id.
TS 10 1919 1118 (sm < engl), Pulkkinen 1984 LokSp 187.

visto (Lönnr 1880; Peräp Länsip ja ymp.) ’vastenmielinen, iljettävä; pelottava, kolkko; ruma / widerlich, ekelhaft; furchterregend, häßlich’, merk. myös
’hassunkurinen; (jos tähän) hauska, mukava,
onnistunut (paik. PSm)’, vistottaa ’pelottaa,
kammottaa; iljettää’
< lp, vrt. N fâs |te (E Pi Lu In Ko) ’ruma, paha,
inhottava, vastenmielinen, rietas’.
SKES 1978 1793 (sm < lp).

visu (Agr; LounSm KPPohjanm PSm, paik. Häme
savmurt.) ’nuuka, tarkka, säästäväinen / geizig,
genau, sparsam’, murt. myös ’ahkera, tarmokas,
huolellinen (laajalti itä- ja hämmurt. EPohjanm); tiivis, pitävä (LESatak PPohjanm Kain, paik. PKarj
Peräp ja ymp.)’, visusti ’tarkasti, kunnolla; tiiviisti;
säästeliäästi; hiljaa’ ~ (>) ka visu ’itara, saita’ | ? va
(Ahlqv) visiä ’valpas’, visiän (prs.) ’herätä’, visitän
(prs.) ’herättää’
mahd. < sk, vrt. nr viss ’varma’, mmr vis, wiss,
(def.) viso ’tietävä, taitava, ymmärtäväinen’; toisaalta sm sanaa on pidetty johd:na s:sta visa, ks. tätä.
— Sm > lpN visu (Lu; In vanh.) ’visu, tarkka, säästäväinen; (Lu myös) siisti, huolellinen’, N visut (Lu In
Ko Kld) ’kaikki tyynni, tarkoin’ sekä nr murt. Sm
visu(gär), viso(gär), visot(är) ’varovainen, tarkka,
säästäväinen; vakava ja varovainen’.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 437 (sm ~ germ (s. v. vitan ’tietää’)), Ahlqvist 1856 WotGr 161 (sm ~ va), Rietz 1862–67
SDL 816 (~ nr murt. Sm visut), Qvigstad 1881 Beiträge 116 (lp
~ sm), Wiklund 1894 LpChr 123 (lp adv. visu-visut < sm),
Streng 1915 NRL 263 (+ ka; ? < sk, vrt. mmr mn mt, goot; t.
omap.: ♦ visa), Wessman 1930–32 SO 2 543 (sm > nr murt.
Sm visogär), SKES 1978 1793–94 (ka < sm; ? va; ? < sk; ? ♦
visa).

visva (Jusl 1745; yl.) ’tulehdusneste, märkä / dünnflüssiger Eiter’, visvavesi id., johd. visvainen ’märkivä’, visvata (Lönnr 1880), visvoa (Gan 1787; paik. Ija PSm) ’vuotaa visvaa’ ~ ink visvata ’erittää visvaa,

olla visvalla’, visv®a ’tihkua’ | ka visva, visvavesi
’haavaneste, visva’, visvata ’vuotaa visvaa (haava);
kuolata (esim. lapsi)’ | va vizvata ’vuotaa visvaa’
? = lpLu vasjv5etit ’valuttaa, valua visvaa (haava,
ajos, korva); tihkua (vettä, rasvaa)’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, joiden yhteyteen kuuluvat
myös sm visma ’märkävuoto, visva (Gan; etup. länsimurt.); rakkula, ihottuma (JuslP)’, vismata
(Lönnr), vismoa (Gan) ’vuotaa visvaa’ ~ vi murt.
vism(a) ’haavasta erittyvä neste’. — Sm visu (Schr
1637 ’hera’; VR 1644 visa ’neste’) ’märkä, visva’
(visuvesi id.) perustunee loppuheittoon: visva > *visv
> visu.
Ojansuu Vir 1909 28 (visva, visma ~ vihma), Äimä 1919 SUST
45 32 (vrt. lp), 122 (~ vog ostj), Hakulinen 1933 StF 1:2 102–
04 (+ ka va), SKES 1978 1794–95 (? lp).

vita1 (PSm) ’vino, viisto; viistosti leikattu poron
korvamerkki / schief, schräg; schräger Schnitt im
Ohr des Rentiers als Besitzerzeichen’, vito (paik.
PSm) ’vino, viisto’, vitaan (PSm, paik. ISm)
’vinoon, viistoon’, vitaiseen (paik. itämurt.), vitoon
(paik. Kain ja ymp.), viteeseen (KPPohjanm PSm ja
ymp., Ink) id., viteihin(sä) (Gan 1787 vitehin;
EPohjanm) ’id., vinottain’, yhd. vitaposki, -posti,
-puu (rinn. vito-; melko laajalti et. häm- ja itämurt.)
’vinoon asetettu tukipuu’ ~ ka vitah, vitoh ’vinoon,
viistoon, kulmittain’ (tähän kaiketi myös ka vitVsa,
-(h)ine ’vino, kallellaan oleva’, vitVsah ’vinossa,
vinoon’) | vi murt. (Kuusalu) vidamiste, videmiste
’kaltevasti, viistossa, -oon’ (< sm), ? viidak(as),
viidas ’kalteva, viettävä, vieru’, murt. viidik(as),
viiding(as) id. (ellei kuulu viedä v:n johd:iin). —
Tähän kaiketi myös sm vitiin (vit(t)iimet; paik.
kaakkmurt.) ’välituki, poikkipiena (kangaspuissa,
tuolissa); puolapuu (tikapuissa)’ ~ ink vitt‰ın ’pöydän
jalkoja yhdistävä sidepuu’.
Setälä 1902–03 FUF 2 222 (sm ~ ? tVser wotVsäqk ’kiero, väärä’,
votj voVz, syrj veVz ’(tien-, joen)haara, risteys’), Toivonen 1928
FUF 19 96 (? ~ mdE vaVsadems ’nojata’), E. Itkonen 1953–54
FUF 31 182 (? syrj), SKES 1978 1795 (+ ka; ? vi murt. (ositt.
< sm); ims), UEW 1988 822 (votj syrj hyvin epävarmoja; md
tVser ei tähän).

vita2 (Lönnr 1860) ’vedessä oleva lima (osin Häme);
(jos tähän) jk rentovartinen vesikasvi, et. Potamogeton (ahvenvita, uistinvita, pikkuvita) t. Sparganium
l. palpakko (hämmurt. ja ymp., Peräp Länsip
Verml) / Schleim im Wasser; (soweit hierher) eine
Wasserpflanze mit schlaffem Stiel: Laichkraut,
Igelkolben’; ? vitta, vitsa (LönnrLis 1886) ’sätkin,
Ranunculus aquatilis’.
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Alkuperä epäselvä. Muita sekä limaa että vesikasvia merkitseviä sanoja ovat esim. liiva2 ja lima, ks.
näitä.
vitamiini (1916 »nimitetään vitamiineksi») ’Vitamin’, johd. ja yhd. vitamiinikas, runsas-, vähävitamiininen, vitaminoida, vitamiinipilleri, vitamiininpuute
< nr vitamin id. < engl vitamin (pohjana lat vita
’elämä’ + engl amine ’amiini’).
Pulkkinen 1984 LokSp 187, Koukkunen 1990 Atomi 616.

viti (Jusl 1745; laajalti murt.) ’vasta satanut kevyt
pakkaslumi / feiner, frisch gefallener Schnee’, murt.
(paik. EPohjanm) myös ’pakkaslumen pinnalla kimaltelevat kiteet’, yhd. vitilumi ’vasta satanut kevyt
pakkaslumi’, vitisade ’kevyt lumisade pakkasella’ ~
ka viti ’kevyt pakkaslumi’, vitiseä ’kevyt lumisade’ |
ly vid'i ’viti(lumi), vastasatanut lumi’
= lpN vâccâ (E U Pi Lu In Ko Kld) ’vitilumi,
vastasatanut lumi, (Kld myös) lumi; lumimyrsky
(E)’. Ims sanan äänneasun perusteella (ei -ti > -si
muutosta) kyseessä voi olla myös vanha laina < klp.
— Tähän myös vitivalkea, -valkoinen (murt. yl.)
’valkea kuin viti, aivan valkoinen’, jonka pohjalta on
edelleen syntynyt esim. vitisiloinen (paik.
EPohjanm) ’(aivan) sileä’.
Qvigstad 1893 NL 59 (sm ~ lpN Lu), Toivonen 1928 FUF 19
97 (+ ka ly lpKo Kld), SKES 1978 1795–96, A. Aikio Esit
2000 (ims < klp).

vitistä (Jusl 1745; etup. LounSm) ’vikistä, vinkua,
kitistä / wimmern, winseln, quietschen’, viti (Jusl)
’kitinä’ ~ ka vitVsissä ’vikistä, kitistä’ | ly vidVzaita, vidVzistä id. | ve vidVzeita, viVzeita id. | vi vidiseda, vidistada ’visertää, sirkuttaa; suhista; kulkea nopeasti’,
vidin ’viserrys; suhina’.
Onomat. sanoja.
Ojansuu 1910 KaK 2 14 (sm ~ ka), Äimä 1919 SUST 45 185
(+ ly), SKES 1978 1796 (s. v. viti2; + ve vi).

vitja (us. mon.; Martti n. 1580 »heuoinen – – ialka
widhiois»; itämurt. PPohjanm, paik. hämmurt. EPohjanm), vilja(t) (JuslLis; laajalti Satak Häme Peräp
Länsip, paik. lounmurt. EKPohjanm) ’ketju(t), kellonperät, ohut kettinki / (Uhr)kette; leichte
(Hunde)kette’ ~ ka vitja (tav. mon.) ’ketjut, kettinki’
| ve (Ahlqv) vidj, -ad (?) ’ketju, kahle’
< sk t. germ, vrt. mn vi“ (mon. vi“jar), vi“ja, nn
vid, vidja, nt vidje, mr viSja, nr vidja ’pajunvitsa;
renkaaksi oksasta taivutettu side’ < germ *wi∞dj5o-

(samaa alkuperää, mutta varhaisempi laina on ilm.
sm vitsa, ks. tätä). — LpN vi∞djek (mon.; Pi Lu)
’ketjut, vitjat’ < sk t. sm; N villjek (Lu; mon.)
’ketjut, kettinki’ < sm.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 431 (sm ~ lp), Ahlqvist 1859 Anteckn 112 (+ ve), Lindström 1859 KeltGerm 145 (~ sk mys),
Thomsen 1869 GSI 161 (lpR < sm; < mn), Qvigstad 1881 Beiträge 115 (lp vi∞dje ~ sm), Qvigstad 1893 NL 346–47 (lp < mn
t. sm), Wiklund 1912 MO 5 235 (lp ? < sm), Karsten 1915
GFL 132 (sm < kgerm *wiSj®a, vrt. mn), Ojansuu 1916 SKTT
30 (+ ka), Hellquist 1939 SEO 1339 (~ germ *wi“j®a), SKES
1978 1796, Koivulehto Vir 1979 290 (myöhempää kerrostumaa
kuin vitsa).

vitka (Jusl 1745) ’hidas, verkkainen (murt. harv.);
(uud.) hitaus, jatkavuus; muutosvastarinta / langsam,
gemächlich; Langsamkeit, Trägheit (auch physik.)’,
sijam. (melko yl.) vitkaan, vitkan (Raam 1642 »sinä
witcan rangaiset heitä»), vitkalleen, vitkasti, vitko(i)n
(Koll 1648 witcoin), yhd. (uud.) vitkalaite, -laukaisin, johd. vitkallinen (murt. harv.) ’hidas, verkkainen’, vitkastella (melko laajalti murt.), vitkuttaa
(melko laajalti murt.) ’viivyttää, pitkittää; viivytellä’,
vitkutella (paik. etup. länsimurt.) ’hidastella, viivytellä, aikailla’ ~ ka vitkitteä, vitkisteä ’viivyttää,
hidastuttaa’, vitkitellä ’vitkastella; viipyä’, vitkittyö
’viivästyä, hidastua’ | ly vitƒkittada ’vetkuttaa,
vitkuttaa (asiaa)’, vitƒkiVstuda ’viivästyä’ | veK
vitkotada ’hidastella, viivytellä’, E vitkotadas ’(elää)
kituuttaa, vitkuttaa’ | vi murt. vitkutada ’viivyttää,
viivytellä’ (todennäk. < sm).
Ehkä deskr.-pohjaisia sanoja.
Hakulinen 1968 SKRK3 258 (omap.), SKES 1978 1796–97 (sm
~ ka ly ve), Söderman 1996 EstNE 142 (+ vi murt. (luult. < sm)).

vitkutella ks. vitka.
vitoa (Gan 1787; JuslP vitiä; laajalti itämurt. Häme,
paik. EPohjanm) ’puhdistaa (ja pehmittää)
pellavia (loukutuksen ja lihtauksen jälkeen) / Flachs
(nach dem Schwingen und Brechen) reinigen (und
geschmeidig machen)’, murt. (paik. KaakkHäme)
myös ’lihdata’, vanh. sanak. ’leikata (nopeasti), viipaloida’, vidin (Alm 1773), vido(i)n ’pellavien vitomiseen käytettävä (puinen t. rautainen) kalvin’ ~ ink
vitt5oa ’vitoa, lihdata; hakata, piestä’ | ka vituo ’vitoa
pellavia t. hamppuja’ | ly vidoda id., vid'im ’vidin’ |
ve vidoda ’vitoa (lihdalla ja verkolla)’ | va (Tsv)
vittoa ’vitoa’, vit(em ’vidin’ | viP vidim, vidi (g.
vidime) id. (? < sm)
= lpN vâccot (E Lu In Ko Kld) ’tehdä jk työ
(esim. pestä kasvot, höylätä, nylkeä) nopeasti ja tar-

447
mokkaasti (N); kaapia, hangata (esim. karvat
turkista, nilaa petäjästä, lunta ja jäätä ahkion, suksen
t. reenjalaksen pohjasta; E Lu In Ko Kld)’ | vogE
aVsk-, I asg-, L oVsVs-, P osg- ’kaapia, haravoida’ | ostjI
wotVsqgtq-, P wPoVsqm- ’kaapia’ | ? unk vásik ’tylsyä;
puutua; himoita, haluta’.
T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 83 (sm ~ lp), Toivonen 1928
FUF 19 97 (+ ka ly ve ostj sekä votj vesaln{i ’loukuttaa pellavaa’, syrj vuVst{in{i ’kaapia’), Liimola 1933 FUF 22 170 (+ vog),
Kaukonen 1946 KA 7 194 (+ va vi murt.), FUV 1955 125 (~ lp
vog ostj; votj syrj epävarmoja), E. Itkonen 1956 UAJ 28 77
(vog ostj takavokaalisina epävarmoja), FUV2 1977 137 (? ~
votj ostj), MSzFE 1978 678 (s. v. unk vásik ~ vog ostj syrj, votj
vuVst{in{i; sm lp, votj veVsany ei tähän), SKES 1978 1797–98 (+
ink; viP ? < sm; etäsukukielet epävarmoja), UEW 1988 549
(votj syrj vog ostj unk; ei sm lp ? votj vesal-), Sammallahti
1988 UrLang 551 (sm ~ lp vog ostj unk), E. Itkonen Vir 1988
328 (vog ostj epävarmoja), EWUng 1995 1611 (unk ~ votj syrj
vog ostj).

vitsa (Agr; yl.) ’irtain, taipuisa, lehdetön ja tav.
haaraton lehtipuun oksa t. vesa / (Weiden)rute,
Gerte’, yhd. koivu(n)-, paju(n)-, virpovitsa, johd.
vitsas ’taipuisaksi notkistettu oksa t. vesa (siteeksi,
punokseksi tms.)’, vitsa(i)kko, vitsikko, vitsata (paik.
länsimurt.) ’sitoa (vitsalla); piiskata’, vitsaus
’(aidan)vitsas,
vitsaside
(reessä,
veneessä;
EPohjanm, osin LounSm); rangaistus; vaiva, vastus,
murhe, kiusa (Agr; levinnyt heng. kielestä
murteisiin)’, vitsoa (Agr) ’lyödä vitsalla’ ~ ink vitsa,
vitVsa | ka vittVsa ’vitsas, vitsa’, vitVsas ’vitsas, näre- t.
pajunvitsas, jolla aidanseipäät sidotaan’, vitVsastoa
’vitsastaa, sitoa aitaa vitsaksella’ | ly vitVs((e) ’vitsa’,
vitVsatta ’vitsastaa’ | ve vits, demin. vits(ai7ne, -(ei7ne
’vitsa; vitsas’, vitsata ’sitoa vitsalla’ | va vittsa, -(e
’vitsa’ | vi vits ’vitsa, vitsas, varpu, raippa’, vitsatada
’lyödä vitsalla’, vitsutada ’vannehtia; antaa vitsaa,
piiskata’ | li vits®a ’vitsa, raippa; vanne, vyö’ (sm
vitsikko > lpIn viiccah ’pensaikko’)
mahd. (vksm *vitƒtƒ/sa) < vkgerm *wiSj®a (esigerm
*witj®a), vrt. mn vi“ (g. vi“jar) ’vitsas’ (sana voi siis
olla samaa alkuperää kuin myöhempi laina vitja, ks.
tätä)
tai ? < ven víca ’vitsa, raippa, oksa; vitsas,
oksista punottu side; pasmalanka’ (johd. v:stä vitƒ
’punoa, kietoa’).
Moller 1756 Beskr 165 (sm ~ ruots widja ’ris’), Ganander 1787
NFL 3 344 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 472–73 (+ ka, »tVsuudi
(luudin kieli)»), Sjögren 1853 IRJaSMat 1 147 (~ ven),
Ahlqvist 1856 WotGr 161 (+ va), Ahlqvist Suomi 1857 98 (sm
< ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Thomsen 1890 BFB
56 (+ li), Mikkola 1894 SUST 8 100–02 (ims < ven vica),
Meckelein 1913 FgrElem 32 (ims > ven), Kalima 1915 OLR 4
(ei kantaa sm-ven lainasuuntaan), Kettunen 1938 LivW 491

(latv ? < vi li t. < ven), Mikkola 1938 SUST 75 98 (ims > ven
víca), Hakulinen 1946 SKRK 2 10 (omap.), Kalima 1952 SlS
186–87 (+ ly; ims < ven), Plöger 1973 RL 230 (? < mven),
SKES 1978 1798–99 (+ ink ? ve; ? < ven), Koivulehto Vir
1979 290 (< vkgerm; ven murt. víca < ims), Koivulehto 1981
SFU 17 168 (< vkgerm / esigerm), Hofstra 1985 OsFiGerm 166
(samoin), LpIn 3 1989 409 (lpIn < sm).

vitsi (nyk. yl.) ’lyhyt, huvittava juttu, sukkeluus, sutkaus / Witz’, merk. myös ’niksi, konsti, asian ydin,
tarkoitus’, johd. vitsikäs; vitsailla ’kertoa vitsejä,
laskea leikkiä’
< nr vits ’vitsi, sukkeluus, sutkaus’, vitsig ’vitsikäs’, vitsa ’lasketella sukkeluuksia, kertoa vitsejä’ (<
saks witz ’kasku, sukkeluus; (vanh., mm. Luther)
ymmärrys, äly’ < mys wizz‰ı f. ’tieto, äly’ = kas witte
’tieto’ < germ *witj5o-; samaa juurta kuin nr veta
’tietää’, ns wissen id.). — Päivittelysanana (»voi vitsi») varmaankin eri alkuperää, todennäk. kontam.
vittu + hitsi (joka on sanojen hiisi, hitto variantteja,
ks. hiisi).
Hellquist 1939 SEO 1362 (ruots sanasta), Hakulinen 1946
SKRK 2 55 (sm << saks), SKES 1978 1799.

vittu (Gan 1787; yl.; pejor.) ’häpy (myös kirosanana) / Fotze’, johd. vittuilla ’keljuilla, pottuilla’, vittumainen ’kelju, inhottava’, vituttaa ’harmittaa’ ~ ink
ka vittu | ly vit(tu), pittu | ve vit{ii7ne | va vittu | vi vitt
(g. vitu) | li vitƒ (mon. vitƒ ‰ıd) ’häpy’
ilm. < sk, vrt. nr fitta id., fittbrink ’häpykukkula’,
joka on mahd. samaa alkuperää kuin mn fytta
’häpy’, kys votze, ns Fotze id., nr murt. fo(d), fö ’(ihmisen, eläimen) takapuoli’, fo, foa, fú ’pylly, häpy’. Vrt. hunsvotti, puo.
Ojansuu 1920 Pn 46 (sm < ruots), Kettunen 1938 LivW 491
(sm ~ vi li), Lagercrantz 1939 LpWsch 128 (lp vihtt5o ’häpy’
ositt. < sm), Wessman 1956–57 FmS 17–18 172 (sm > nr murt. /
slang. Sm), SKES 1978 1799 (+ ink ka ly ve va; luult. < sk).

viuhka1 (Gan 1787; Jusl 1745 wiuhcu; paik. murt.)
’(vilvoiteltaessa
t.
tulta
viriteltäessä
ja
ylläpidettäessä käytettävä) huisku / Fächer’, merk.
murt. myös ’meno, vauhti, vilske, kiire; into; onni,
tuuri; viima, vinka’, johd. viuhkaa (paik. etup.
itämurt.) ’viuhua, liikkua edestakaisin’, viuhkata
(paik. murt.) ’id.; mennä viuhtoa, pyyhältää (Eurén
1860)’, viuhkaista (Gan; eri tahoilla murt.) ’mennä
viuhtoa’, viuhkoa (paik. murt.) id. ~ ink viuhkata
’heilua; viittoilla’, viuhk®a ’liehua’ | ka viuhkata
’heilauttaa, viuhuttaa, riuhtaista; vinkata’, viuhkoa
’viuhtoa, ryntäillä, vilistää; hosua, heilua; kiitää,
tuiskuta’ | ly viuhkuttada ’viuhtoa’.
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Onomat. sanoja, samaa alkuperää kuin s. v. viuhua mainitut sanat.
Rytkönen 1949 Äänenjälj 41 (deskr.; merk. ’onni’ korttipelin
välit.), SKES 1978 1800 (+ ink ka ly; onomat.).

viuhka2 (1744; Satak PHäme, osin VarsSm) ’kovapintaisen maan kynnön helpottamiseksi käytetty auraa muistuttava väline, jonka leikkaavana osana on
pitkä puukkomainen terä / pflugartiges Gerät, mit
dem harter Boden anhand eines langen Seches
aufgerissen wird’, rinn. (paik. VarsSm) viukka,
fiukka id.; viuhkata (Eurén 1860; paik. LounSm)
’käyttää viuhkaa’; tähän kuulunevat myös ’(sian)
torahammasta’ tarkoittavat sanat: sm murt. (InkVi)
viuhka ~ ink viuhka (mon. viuhkat, viuhat) | va (Kett;
mon.) viuhgad, (Must) viukka | vi vihk (g. viha, vihi),
vihv (g. vihvu), vihu (g. vihu), vivu (g. vivu), võhk (g.
võha, võhu) (vi merk. myös ’ulkoneva, toisen
hampaan päälle kasvanut (kulma)hammas’).
Deskr. sana; väline lienee saanut nimensä torahammasta muistuttavasta terästään (vrt. vi murt. seanina, tsianõna ’vanhanmallinen aura; oik. »siannenä»’).
Kalima 1936 NyK 50 133–34 (sm ~ va; Setälän rinnastus: va ~
mdM viVske(pij) ’torahammas; kukon kannus’), Mägiste 1957
Tulimuld 8 158 (+ vi), SKES 1978 1800–01 (deskr.; md tuskin
tähän).

viuhtoa (Eurén 1860; laajalti murt.) ’huitoa, huiskia;
mennä touhukkaasti t. kiireesti, pyyhältää / fuchteln,
wedeln; sich geschäftig od. eilig fortbewegen, dahinsausen’ ~ ka viuhtuo ’viuhtoa, viuhuttaa’.
Deskr.-onomat. verbi, jolle äänt. ja merk:ltään läheistä ainesta ovat s. v. viuhka1 ja viuhua mainitut
sanat. Toisaalta viuhtoa
voi ainakin osittain
perustua nr v:iin vifta ’huiskuttaa, viuhtoa’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 131 (sm < nr vifta), Tunkelo Vir
1920 105 (voitaisiin selittää omaperäiseksikin, vrt. viuhkata,
viuhkoa ~ onomat. viuh, viuhka jne.; ? vaikutusta < ruots vifta), E. Itkonen 1971 StNF 58 129 (deskr. vai alk. < ruots?),
SKES 1978 1800–01 (sm ? > ka).

viuhua (Jusl 1745; paik. murt.) ’vinkua (tuuli) /
pfeifen (Wind)’, viuhahtaa (Jusl) ’suhahtaa’, viuhottaa (paik. etup. savmurt.) ’liikkua nopeasti,
viilettää’, viuha (LönnrLis 1886; paik. ESatak ja
ymp.) ’viima; kova vauhti’, viuhakka (Eurén 1860;
osin savmurt.) id. ~ ink viuhutt®a ’heiluttaa’ | ka
viuhakka,
-o
’sukkela;
pitkänhuiskea,
pitkäkasvuinen; kolea’, viuhahtoa ’viuhahtaa, (tulla)
tupsahtaa; huiskahtaa’, viuhottoa ’tuulla kylmästi;

tehdä t. liikkua nopeasti’ | ly viuhhada ’heilahdella’,
viuhaitta (prs. -dan) ’heilauttaa kädellä, lyödä’.
Onomat. sanoja, vrt. interj. viuh. Vrt. myös äänteellisesti läheisiä sanoja s. v. viuhka1, vinka1 ja vinha.
SKES 1978 1800 (s. v. viuha; sm ~ ink ka ly).

viulu (HAchrenius 1753; yl.) ’jousisoitin / Geige’,
murt. myös mm. fiulu, hiulu, viuli, fiuli, vio(o)li
(fioli 1669), yhd. ykkös-, kakkosviulu, alttoviulu,
bassoviulu, johd. viulisti ’viulunsoittaja’
< nr fiol, viol ’viulu’ (< as viole < ital viola,
ransk viole < prov viola); fiolist, violist ’viulunsoittaja’. — Tähän myös (leik.) lampaanviulu ’(palvattu)
lampaankoipi’, vrt. nr fårfiol id.
Qvigstad 1893 NL 151 (sm > lpIn), Neuhaus 1908 Sprachlehre
164 (sm < sk < as), Wiklund 1917–20 IF 38 100 (< ruots), Kettunen 1928 EKO 91 (vi < saks), Hellquist 1939 SEO 212 (ruots
sanasta), Hakulinen 1946 SKRK 2 299 (<< ransk), SKES 1978
1801, Koukkunen 1990 Atomi 616.

vivahtaa (Eurén 1860; laajalti murt.) ’muistuttaa
hiukan jtak, olla ominaisuuksiltaan aavistuksen verran jnk kaltainen, häivähtää jllek / ein wenig an etw.
erinnern od. wie etw. beschaffen sein, in eine andere
Farbe spielen’, murt. myös ’vilahtaa ohi, pilkahtaa
(Jusl 1745; paik. KaakkSm KPohjanm Verml); juolahtaa mieleen (harv. Karj)’, rinn. vipahtaa (paik.
Kymenl) ’vivahtaa, muistuttaa jtak’, vipuahtaa
(paik. PKarj), vipuustaa (ESavo PKarj ja ymp.),
vipuuttaa (LaatKarj) id.; vivahdus ~ ink (Soikkola)
vivaht®a ’vilahtaa’.
Deskr.-sävyisiä verbejä, ehkä mom.-johd:ia
deskr. vip(a)- kannasta, vrt. s. v. vipattaa main. sanoja sekä vipata ja vivuta (Lönnr 1880) ’vivahtaa,
muistuttaa jtak’, ka vivata (prs. vipoau) ’vivahtaa’.
— Myös germ alkuperää on pidetty mahdollisena:
< kgerm *sw‰ıfan- / *swi‰b5e(ja)n- / *swi‰b5o(ja)n-, vrt.
ns schweben ’leijua’.
Setälä 1912–14 FUFA 12 4 (~ vimahtaa), Hakulinen 1933 StF
1:2 107–08 (vivahtaa, vimahtaa < vii-; deskr.), Rytkönen Vir
1937 176 (-m- voi olla sekund.), Rytkönen 1940 tm 68 (onomat. > abstr.), SKES 1978 1801–02 (~ ink; deskr.-sävyisiä
v:jä), Hofstra 1985 OsFiGerm 288 (? < germ), *Hofstra 1986
JuhlakKylstra 63–64.

vivuta ks. vipu.
voguli (kirj.) ’mansin kieli, mansi / Wogulisch, Wogule’
< ven vogúl < ostjI w3agqíl, E P w3oxatƒ, P w3oxaíl
’voguli; Obin sivujoki, ? Vogulka’ (ostj sanan vasti-
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neita muissa ural kielissä ovat vogI P w5oDl ’jokireitti’,
L vuoDl ’jokimutka’ | unk völgy ’laakso’ | syrj v(eDl
’VytVsegdan sivujoki’ || samJr wäej: jaxaw w. ’jokimutkien välinen pitkähkö suora reitti’); ven myös >
syrj vakul, vakuDl voguli’.
Kannisto 1927 FUF 18 64, Vasmer 1953 REW 1 212, UEW
1988 550.

vohkata (Renv 1826; paik. PHäme ja ymp.) ’hehkua, uhota (lämmintä, kylmää); puuskuttaa, ähkiä /
glühen, Hitze, Kälte ausstrahlen; schnaufen,
stöhnen’, vohkaa (Gan 1786), vohkottaa (paik. P- ja
EHäme) ’ähkyä’, vohottaa (PHäme) ’uhota (et.
kylmää); huohottaa; mennä nopeasti’, vohkia ’puhua
touhukkaasti’, vohkaista ’hengittää raskaasti, huohottaa; kertoa innoissaan’, takaperoisjohd. vohka
(EHäme, paik. PHäme EPohjanm) ’viskurikone’ ~
ka vohakka ’vaalea, kirkas; rohkea, reipas;
rehvasteleva; kova kyyti’, vohata (prs. vohajau)
’kerskua, liioitella’.
Ilm. alkumerk:een ’hohtaa’ perustuvia onomat.deskr. sanoja (sm vohkaista (Kain, paik. PKarj PSavo) ’liikkua, mennä nopeasti’, vohakka (paik. savmurt.) ’hätäinen kiire’ ilm. < ka); mahd. tästä
edelleen on kehittynyt myös vohkia (yl., ei Verml
Ink) ’varastaa, näpistää’ (tämä merk. paik. myös
v:llä vohkaista); vrt. hohkaa, vouhka.
SKES 1978 1683 (sm vohkia ’varastaa’ voi liittyä tähän), 1802
(sm ~ ka).

vohkia ks. vohkata.
vohla (Agr; PSatak PHäme ja ymp.) ’vuohen karitsa,
kili / junge Ziege, Zicklein’, vohlia ’poikia (vuohi)’
~ vi vohl (g. -a) ’vohla’
< baltt, vrt. liett oVzYelis ’nuori urosvuohi’; tämä on
demin. muoto baltt sanasta, joka on sanan vuohi (ks.
tätä) lainalähteenä.
Ganander 1787 NFL 3 346 (sm ~ vi), Thomsen 1890 BFB 205,
Kalima 1936 BL 181 (omap. johd. t. < baltt), Ruoppila 1943
Kotiel 1 205–07 (< baltt), Nieminen Vir 1957 28 (samoin),
SKES 1978 1802, Ritter 1993 Studien 105.

vohveli (Renv 1826; murt. harv.), poffel(i) (paik.
LounSm), pohveli (paik. VarsSm PHäme), poffe,
pohve (ESatak, osin VarsSm), vohlu (EPohjanm),
moffula, mohveli (paik. PSatak PHäme ja ymp.)
’vohveliraudassa paistettu ohukainen / Waffel’, yhd.
vohvelikeksi, -rauta; vohvelikangas ’kangas, jossa
kuteet ja loimet muodostavat pintaan kohoruudukon’

< nr våffla, murt. Sm voflo, boflo ’vohveli’, nr
våffeljärn ’vohvelirauta’, våffelväv, -tyg ’vohvelikangas’, vur wåfla, waffla < kas wafel ’vohveli’ (<
kholl w®afel(e) id.); vi vahvel < ns Waffel id. (< kas);
germ sana on (kuten ns Wabe ’kennokakku’) johd.
v:stä, jonka merk. on ’kutoa, punoa’, vrt. nr väva,
ns weben (< ieur *wuebh-).
Renvall 1826 SSK 2 329 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
1372 (ruots sanasta), SKES 1978 1803 (vi < saks), EWD 1989
1925, 1928, 1944.

voi1 (Agr; yl.) ’Butter’, yhd. voikukka ’Taraxacum
(et. itämurt. ja ymp.); leinikki, Ranunculus (Haartman 1765; EPohjanm PSatak PHäme, paik. PSm)’,
voikukkanen ’Taraxacum (ESatak Uus KaakkHäme,
osin VarsSm ja ymp.); Ranunculus (Flor 1678
woicuckainen; paik. hämmurt.)’, voileipä (Flor),
johd. voikko (I- ja PSm EKPohjanm), voilakka (paik.
KaakkSm), voitikko (hämmurt. ja ymp., paik. VarsSm), voitio (osin PSatak PHäme) ’keltaisenruskea
hevonen’, ks. erikseen voitaa ~ ink voi ’voi’ | ka voi
’id.; öljy’, voikas ’voinen’, voikko, voikoi ’voinvärinen hevonen’ | ly voi ’voi; öljy’, voikaz ’voinen’ | ve
voi ’voi’, voikaz ’voinen’ | va v(ei ’voi’ | vi või ’voi’,
võine ’voinen’, võik (g. võigu) ’voinvärinen (hevonen)’ | li (Sal) vui, ui ’voi’
= lp vuoggjâ ’voi; rasva; (kalanmaksa)öljy’ |
mdE oj, M vaj ’rasva; voi; öljy’ | tVserL ü, I üj ’öljy;
voi; sula rasva’ | votj v(e j, vioj ’voi; rasva; öljy’ | syrj
v{i j, vi ’voi; öljy’ | vogE w®aj, I vuoj, P w5oj ’rasva’, L
w5oj: saj-w., P woj: soj-w. ’voi’ | ostjI woj, E uj, P
w3aj ’rasva; voi; öljy’ | unk vaj ’voi’.
Merk. alk.’rasva’; sgr sanaa on verrattu eräiden
turk kielten sanaan (esim. kazakki baVsk tat maj ’voi,
rasva’ < *baj) ja on myös esitetty mahdollisuus, että
sana on laina < k-arj.
Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk), Strahlenberg 1730 NOstT
liite (+ vog), Fischer 1747 VocSib 136 (+ md votj syrj), Sajnovics 1770 DemH 40 (+ vi lp), Sjögren 1821 GS 1 29 (sm ~
tVsuv), Sjögren 1832 (esitelmä 1830) GS 1 564 (+ va), Castrén
1844 EGTsch 75 (+ tVser), Castrén 1849 Ostj 102 (+ ostj), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Yrjö-Koskinen 1866 Liv 404
(+ li), MUSz 1873–81 557, FUV 1955 125, Räsänen 1969 EW
322 (? ~ turk kor), TESz 3 1976 1069 (sgr < turk), FUV2 1977
138, MSzFE 1978 666, SKES 1978 1803–04 (+ ink ka ly),
Häkkinen 1987 ES 379, UEW 1988 578–79 (vrt. turk),
EWUng 1995 1596 (~ turk), Koivulehto 1999 Poluilla 217–18
(< varh. k-arj).

voi2 (Agr; yl.), paik. myös voih (interj.) ’ach!, oh!;
au!, au weh!’ ~ ink ka ly voi | veP v(ei, E voi | vi
(Wied) voi | li v(eih id. (lpN vuoi, voi (Pi Lu In Ko
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Kld) ’voi!’ luult. < sm, josta myös > nr murt. Sm voi
interj., voja sig ’valittaa’.)
Johd:ia ovat sm voihkia ’valittaa, voivottaa’,
voihkata (JuslP, Gan 1787), ink voihkua id., sm voikata (vanh. sanak.), voikottaa (paik. Häme) ’valittaa,
voivotella’, ink voikk®a, voikoitt®a ’voivottaa’, voikoitella, voikutella ’voivotella’, ka voikkoa ’voihkia’,
voikerehtoa ’vaikertaa; heittelehtiä’, ve voikta ’itkeä;
valittaa’, voik (g. -un) ’itku; valitus’, li voikq
’huokailla’ ja sm voivottaa (Jusl 1745), voivotella
’valittaa’, ka voivottoa ’voivottaa’, ly ve voivotada
’voivottaa’ (lpN fuoi |ket, fuoi |kot (E Pi Lu) ’voihkia,
valittaa’ < sm voihk- t. voikk-).
Juslenius 1745 SSC 442 (sm voivotan ♦ voi), Lindahl & Öhrling 1780 LL 553 (sm ~ lp), Ganander 1787 NFL 3 346 (+ vi),
Qvigstad 1881 Beiträge 116 (+ md vaj), Vendell 1890 Finnby
201 (nr < sm), Saxén 1895–98 Lånord 240, 241, Wiklund 1896
SUST 10 132, 209 (sm ~ lp), Kettunen 1938 LivW 503 (+ ve
li), Lagercrantz 1939 LpWsch 1014 (? lp v(u)oi < sm), SKES
1978 1804 (+ ink ka ly; lp fuoi |ket < sm), Häkkinen 1987 ES
379.

voida (Agr; yl.) ’können’, tehdä voitavansa ’tehdä
parhaansa, minkä voi’, voipa (akt. 1. partis.; LounSm, paik. muuallakin) ’varakas, vauras; vahva’,
yhd:n osana ’jhk vivahtava, jnk kaltainen’: hyvinvoipa ’hyvin toimeentuleva; terve’, voipua ’väsyä,
raueta (etup. KaakkSm); toipua, voimistua (paik.
etup. länsimurt.)’, voivuksissa ’väsyksissä, uupunut’,
vointi (melko yl.) ’kyky, terveys’, hyvinvointi ~ ink
voijja ’voida, kyetä’ | ka voija ’id.; olla mahdollista;
jaksaa’,
voiksennella ’voida (hyvin), olla
tervee(hkö)nä’, voivas ’terve; varakas’, voipuo
’toipua; vaurastua; uupua’ | ly voida ’voida, jaksaa’,
voiVskata ’ruveta voimaan, jaksamaan’ | ve voida
’voida, kyetä, olla mahdollista; jaksaa’ | va v(eija
’voida’ | vi võida ’voida, kyetä’, run. võistelda ’kilpailla, otella, kilvoitella’, võistlus ’kilpailu, kamppailu’ | li v(eidq, (Sal) (v)uij ’voida’, v(eikslq ’mitellä
voimiaan, kilpailla’, v(eimi ’valta, voiminen’ (< *voiminen).
Ka ly ve ilmaus »ei voi» ’on sairas’ on merkityslainaa < ven nemóVzetsja id., oik. »ei voi». — V:lle
voida etäsukukielistä esitetyt vastineet (lp unk) eivät
sovi äänteellisesti tähän yhteyteen; ks. erikseen voima, voittaa.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 538–39 (sm ~ lp veadjit ’kyetä; olla mahdollista’), Ganander 1787 NFL 3 347–48 (+ vi), Sjögren
1849 MélR 1 236 (+ li), Lindström Suomi 1852 107 (+ unk vív
’taistella’), Ahlqvist 1856 WotGr 162 (+ va), Ahlqvist 1859
Anteckn 113 (+ ve), Wiklund 1896 SUST 10 194, 318 (sm ~
lp), Kalima Vir 1933 360 (+ ka ly), E. Itkonen Vir 1937 307 (lp
sana ei kuulu tähän), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 42 (samoin),

Räsänen 1969 EW 510 (sm ~ turk), SKES 1978 1804–05 (+
ink; lp unk ei main.), Häkkinen 1987 ES 379, UEW 1988 579
(sm ~ unk), EWUng 1995 1648 (samoin), Sammallahti 1998
Saami 266 (sm ? ~ lp).

voide, voidella ks. voitaa.
voihkia ks. voi2.
voilakka,
voilukka
voilokki,
voilokka,
(KarjKann LaatKarj Ink, osin PKarj) ’hevosloimi,
huopapehmuste satulan t. länkien alla; eristeenä t.
tiivisteenä käytetty huopa / Pferdedecke, Filzkissen
unter dem Sattel od. dem Kummet; Isolierung od.
Dichtung aus Filz’, voiluke (Eurén 1860), voilake id.
~ ink ka voilukka ’huopa; länkien ym. pehmike’ | ly
voiluk ’länkien huopapehmike, paatsa’ | ve voiluk
’huopa’ | va (Tsv) voilok | vi voilok (g. -i), voilokas
id.
< ven vójlok ’huopa’, murt. ja vanh. kiel. voilok3u,
voiluk3u ’satulapeite’ (josta myös > nr vojlock id.).
Mikkola 1894 SUST 8 102 (sm ~ ka vi; < ven < tat), Hellquist
1939 SEO 1364 (nr < ven), Kujola 1944 LyS 496 (ly < ven),
Kalima 1952 SlS 233 (ve < ven), Plöger 1973 RL 232, SKES
1978 1805 (+ ink va).

voima (Agr; yl.) ’Kraft, Stärke’, murt. myös ’lannoitus, (maan) kasvuvoima (melko yl.); maku, väkevyys
(paik. VarsSm Satak Häme); ukkonen (paik. murt.)’,
olla voimassa ’päteä’, olla voimissaan ’olla terve’,
johd. voimakas ’väkevä, vahva; runsaskasvuinen’,
voimallinen ’id.; (vanh.) mahdollinen’, voimaton;
voimistaa, voimistua, voimailla, voimistella ~ ink
voima ’voima’, voimistua ’voimistua’ | ka voima
’voima, kasvuvoima’, voimatoin ’sairas, heikko; ylivoimainen, mahdoton’ | ly voim ’voima, väki’, voimatuoi ’sairas’ | ve voimoita ’voida huonosti’ | va
(Kukk)
voima ’voima’, voimakaz ’vahva,
voimakas’, voimalikko ’id.; mahdollinen’, voimat5o
’voimaton’ | vi võim (g. -u, Wied myös -a) ’valta,
mahti’,
võimalik
’mahdollinen’,
võimetu
’kykenemätön, pystymätön; voimaton’, võimatu
’mahdoton’ (lpN vuoi |bme (Lu In) ’voima’ ja erikseen Ko vojm3a id. < sm).
Johd:ia sanasta voida (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 347–48 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1
231 (lp < sm), Qvigstad 1881 Beiträge 116, E. Itkonen 1968
SKK 514 (+ ly), SKES 1978 1805–06 (+ ink ka ve va), Häkkinen 1987 ES 379–80. Lisää kirjallisuutta s. v. voida.

voipua ks. voida.
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voitaa (Salamnius 1690; KarjKann Laat- ja PKarj
Ink, paik. Savo) ’voidella, sivellä / salben, bestreichen, schmieren’, voidella (Agr; yl.) id., voitua
(vanh.) ’likaantua’, voide ’salva; rasva’ ~ ink voit®a
’voitaa, rasvata, tervata; tahrata’, voijjella ’voidella;
tahrata’, voijje, voit‰ın, voit‰ıloin ’voide, kengän-,
haavavoide’ | ka voitoa ’voidella’, voijella
’voidella’, voije ’voide’ | ly voitta
’voidella,
sivellä’, voidazetta ’tahrata itseään rasvalla’, voide
’voide, rasva’ | ve voita ’voidella’, voiVz(e ’voide;
pensseli paistinpannun voitelemiseen’ | va v(eit®a
’voitaa, voidella’, voie (g. voidien) ’voide’ | vi võida
’voidella, rasvata’, murt. võiata, võidada ’tahrata,
liata’, või (g. võide) ’voide’ | liI v(eidq, L vuidq ’voitaa, voidella’, I v(eidag (yks. partit. v(5eita), L v5uidug
’voi’
= lpN vuoi |dât (U Pi Lu In Ko Kld T) ’voitaa,
voidella’, vuoidâs (Pi Lu In Ko) ’voide’.
Johd:ia sanasta voi1 (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 346a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
161, 162 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Hunfalvy
1866 NyK 6 302 (+ lp), Qvigstad 1881 Beiträge 116 (lp), Setälä 1890–91 ÄH 208 (+ li), Setälä 1896 NyK 26 415 (+ ka),
SKES 1978 1803–04 (s. v. voi1; + ink ly, ? mdE vad'ems, M vad'qms ’voidella, sivellä’). Lisää kirjallisuutta ks. s. v. voi1.

voittaa (Agr; yl.) ’(be)siegen, gewinnen’, murt.
myös ’saattaa, voida (paik. EKarj Verml); jaksaa
(paik. LSm)’, voitella (paik. Satak Suomenl. saaret
ja rannikko Ink) ’painia, kisailla, mittailla voimiaan’;
voitto; kanta-, kärkivoitto ’viikate, jonka terän kanta
t. kärki painaa liikaa’; -voittoinen: etuvoittoinen
’etupainoinen’,
surunvoittoinen
’pääasiassa
surullinen’, voitollinen, voittamaton ~ ink voitt®a
’voittaa’, voitella ’painia’, voitto ’voitto’ | ka voittoa
’voittaa’, voitto, voitos ’voitto; hyöty; -voittoinen’ |
ly voittada ’voittaa’, voitto ’voitto’ | va v(eitt®a
’voittaa’, v(eit(ella ’painia, taistella’ | vi võita ’voittaa’,
võidelda ’taistella, otella, tapella’, võit (g. võidu)
’voitto’ | li v(eitlq ’taistella; kilpailla’ (lpN vuoi |tet
(Lu In Ko Kld) ’voittaa; voida, saattaa’ < sm voittaa,
N vuoi |to (Lu In) ’voitto’, nr murt. Sm voito id. < sm
voitto).
Johd:ia sanasta voida (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 348 (sm ~ vi), Castrén Suomi 1844 37
(sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 162 (+ va), Ojansuu 1907
KKO 102 (+ ka), Wessman 1930–32 SO 2 543 (nr murt. Sm <
sm), Kettunen 1938 LivW 482 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 1016 (lp < sm), SKES 1978 1806 (+ ink ly), Häkkinen
1987 ES 380–81. Lisää kirjallisuutta s. v. voida.

voivottaa, voivotella ks.

voi2.

vokki (JuslP, Gan 1787; kaakkmurt. ESavo ja ymp.)
’rukki / Spinnrad’
< vi vokk (g. voki) (josta myös ink va, (sm välit.
>) ka vokki ’rukki’) < kas wocke (= ns Wocken, kholl
wocke(n) id.).
Ganander 1787 NFL 3 349a (sm ~ vi), Akiander Suomi 1845
315 (sm < saks), Ahlqvist 1856 WotGr 162 (+ va), Ojansuu
1916 SKTT 200 (sm < vi < as), SKES 1978 1807 (sm ? < vi),
EEW 1982–83 3901–02, Grünthal 1998 SUST 228 117 (sm <
vi).

vokotella (laajalti ISm) ’vikitellä, viekoitella,
puhua puolelleen / zu verführen suchen, locken,
überreden’, vokottaa ’id. (joks. yl.); mumista,
mutista
(Lönnr 1880)’, vokista (Eurén 1860)
’mumista’ ~ ka vokottoa ’kotkottaa (koppelo)’, vrt.
ly votvotada id.
Onomat.-deskr.
sanoja,
joiden yhteyteen
kuulunevat myös sm vokottaa (laajalti savmurt.,
paik. Pohjanm PSm) ’jököttää; kytätä’, ka vokottoa
’jököttää’ sekä sm vokista (KaakkSm Ink, paik.
PSm) ’valittaa ääneen, mukista’ (vrt. vikistä,
vikitellä).
voli ks. volna.
volista (Lönnr 1880; I- ja PSm) ’itkeä, ulista, naukua; solista; meuruta (vatsa) / weinen, heulen,
greinen; plätschern; knurren (Magen)’, volina ’ulina;
pulputus; meuruaminen’, volottaa (Gan 1787; eri tahoilla ISm Ink) ’itkeä kovasti; sataa kaatamalla; huutaa, puhua kovaa t. tyhjää’, volata (Päij- ja
KaakkHäme sekä ymp.) ’läträtä (vedellä t. vedessä),
sotkea vedellä; sekoitella (et. jtak nestettä)’,
volahtaa ’ulvahtaa; pulahtaa; vilahtaa; valahtaa’ ~
ink volissa ’puhua puuta heinää’ | ka volissa ’älistä’ |
va (Tsv) voliz(e- ’kohista, humista, pulputtaa, virrata,
liristä, kurista’ | vi voliseda ’kohista, solista; meuruta
(vatsa)’, volin ’kohina, meuruaminen’.
Onomat. sanoja, joille läheisiä ovat s. v. valaa ja
valittaa main. sanat (vrt. myös vollottaa).
SKES 1978 1807 (sm ~ ink va vi murt.).

vollottaa (Lönnr 1880; et. I- ja PSm) ’itkeä ääneen,
parkua / laut weinen’, vollata (paik. KaakkHäme
Kymenl EKarj) id. ~ ka volvottoa ’vuotaa, valua;
olla jouten; kiristää; ulvoa’.
Onomat.-deskr. sanoja, vrt. volista.
volna (laajalti murt.) ’lepotauko työssä; (sot.) lepo /
Ruhepause bei der Arbeit; (Milit.) Rührteuchstellung’, pitää, ottaa, vetää volnaa ’levätä; pitää
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luvatonta vapaata’ ~ ink voDlnoi ’vastakohtana
sotamiehenä olevalle, »siviili»’ | ka voDlnoi ’vapaa’ |
ly voDlnoi ’vapaa, itsenäinen, riippumaton’ | va (Tsv)
voDlnoi ’vapaa, oikeuden omaava’
< ven vóDlno ’vapaasti’, vóDlnyj ’vapaa; kursailematon, liian vapaa; vapaa tekemään jtk’, johd.
sanasta vólja ’tahto; vapaus’ (> sm voli (Gan 1787;
kaakkmurt. ja ymp.) ’valta, vapaus, tahto’, ink voli
id., ka voDla ’vapaus’, ly voDla ’valta’, va vi voli
’vapaus, valta’). — Erillisiä lainoja.

bong(e ’syvä, tyyni kohta joessa’, ve bong (g. -an)
’syvänne, syvempi ja leveämpi kohta joessa’).
Uittotermin vongata syntyyn on saattanut vaikuttaa myös nr fånga ’pyytää, ottaa kiinni, vangita’, ks.
vongata.
Kalima 1912 RS 5 82 (sm ~ ka; ven < ims), Kalima 1915 OLR
80 (ve ? < ven), Kalima 1923–24 FUF 16 233–34 (sm ~ ly ve
b-), SKES 1978 1808 (+ ink; ly ve b- < ven).

voltti1 (uud.) ’pyörähdys ilmassa / Salto’
< nr volt < ns Volte < ransk volte id. < ital volta
’käännös’, johd. lat v:stä volvere ’vierittää, pyörittää’
(vrt. revolveri).

vonkale (Lönnr 1880; laajalti murt.), vönkäle (et. PSm) ’iso olio (et. kala) / etw. Großes (bes. Fisch)’,
rinn. vonkelo, vonkula (Eurén 1860), vonkka id.,
vonkea (paik. kaakkmurt.) ’komea, pulska, vauras’,
vongertaa ’kiemurtaa, luikertaa’ ~ ka vonkaleh
’suuri, kömpelö olento’ | vi vongelda ’kiemurrella,
vongerrella’.
Deskr. sanoja, joihin vrt. mm. s. v. venkoilla, votkottaa ja vängätä main. sanoja.

TS 10 1919 1491 (sm < ransk ital lat), Hellquist 1939 SEO 1365.

SKES 1978 1808 (sm ~ ka), EKET 1982 208 (+ vi).

voltti2 (uud.) ’(sähkö)jännitteen mittayksikkö / Volt,
Maßeinheit der (elektrischen) Spannung’, vi volt (g.
voldi) id.
Perustuu kuten esim. nr engl volt, ns Volt id. ital
fyysikon A. Voltan nimeen.

vonkua (Gan 1787; melko yl., ei LounSm Verml)
’ulvoa (esim. tuuli); mankua, pyytää jatkuvasti / heulen (z. B. Wind); quengeln, betteln’, vonkaista ’älähtää, ärjäistä, ulvahtaa’, vongahtaa ’ulvahtaa, vingahtaa’, vonka ’viima, veto; vauhti, kyyti’ ~ ka vonkuo
’vonkua’, vonkahtoa ’vongahtaa’, vonkeh ’vonkuminen, ulvonta’ | ly vonguda ’vonkua, voivotella, äänekkäästi valittaa, ähkiä (sairas)’, vongahtada ’vongahtaa’ | ve vonkta ’vonkua, parkua’.
Onomat.-deskr. sanoja; vrt. vinka1, vinkua.

Sjögren 1821 GS 1 25 (sm voli < ven), Karvinen 1910 Kaukomieli 4 123 (sm volna < ven), Plöger 1973 RL 232–33, SKES
1978 1807 (s. v. voli), 1807–08 (s. v. volna; + ink ka ly va).

Hellquist 1939 SEO 1365.

vongata (paik. Loun- ja ESm EPohjanm), hongata
(E- ja PSatak PHäme) ’pyydystää, vangita; hankkia,
haalia kokoon, varastaa; kärkkyä, tahtoa /
(ein)fangen;
beschaffen,
zusammensammeln,
stehlen; auf etw. lauern, trachten’
< nr fånga ’pyytää, ottaa kiinni, vangita’; vrt.
myös sm vongata ’vahtia tukkien kulkua uitossa’
(s. v. vonka), ks. myös vanki1.
SKES 1978 1808 (sm < nr; tähän myös uittotermi vongata).

vonka (Lönnr 1880; laajalti Karj KPohjanm Ink),
vonkka (KarjKann Ink) ’joen mutka, joessa oleva leveämpi ja syvempi kohta, poukama / Flußbiegung,
breitere und tiefere Stelle im Fluß, Ausbuchtung’,
murt. (PKarj, paik. KPohjanm PSm) myös ’uittomiehen vahtipaikka’, yhd. vonkapaikka ’vahtipaikka
tukkijoella’, vonkamies ’tukkien kulkua joen rannalla
vartioiva ja ohjaava uittomies’, vongata ’pitää
huolta, että tukit eivät ruuhkaannu (etup. PSm);
odottaa, kytätä, vahtia (Pohjanm PSm, laajalti
savmurt.)’ ~ ink vonka ’ojan pohja, vedetön uoma’ |
ka vonka ’joen mutka, lahdeke, suvanto’ | ly vong((e)
’pyörre; syvä, tyyni kohta joessa’ (ka > ven murt.
bónga ’pieni metsälampi; syvä kohta joessa’ > ly

Tunkelo 1946 VeKÄH 50 (sm ~ ve), SKES 1978 1808–09 (+
ka ly).

vormu1 (Gan 1787; häm- ja itämurt., osin KPPohjanm), formu (Schr 1637; laajalti länsimurt.) ’vuoka,
muotti; virka-, asepuku / (Brot-, Guß)form; Uniform’, hormu (paik. PSm) ’vuoka, muotti’, vormata,
formata ’valaa muottiin, tehdä mallin mukaan’
< vur nr form, nr murt. Sm fårmu ’muoto, kaava,
malli, muotti’, mr forma id. (= nt isl form, kas kys
forme, ns Form, engl form, ransk forme id.) < lat forma ’muoto, hahmo’; nr forma ’muodostaa, muotoilla; valaa’. — Vi vorm (g. -i) ’muoto’ < saks; li
p5uorm ’muotti’ < latv vormis, murt. porans id. <
saks; lpN fuor |bmâ (E) ’muotti’ < sk, N hoar |bmâ, In
vuorma (Ko Kld T) id. < sm. Ks. myös univormu.
Qvigstad 1893 NL 154 (lp < sk), Cannelin Vir 1897 83 (sm
vormu < ruots uniform), Wessman Vir 1909 154 (sm < ruots
form), Streng 1915 NRL 264 (< vur mmr mn < kas < lat), T. I.
Itkonen 1916 SUST 39 107 (lpKo Kld T < sm t. lpN), Karsten
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1928 GRM 16 363 (sm < nr murt. Sm), Wessman 1936 FmS 4
246, SKES 1978 1809 (vi < saks; lp hoar |bmâ < sm).

vormu2 ’horsma’ ks. horma.
voro (JuslLis; ISm KPohjanm ja ymp., Ink), vora
(Eurén 1860; laajalti kaakkmurt.) ’varas / Dieb’, vorota, voruta (JuslP) ’varastaa’ ~ ka vora ’varas; vallaton’, voruija ’telmiä, olla vallaton; tehdä pahaa;
varastaa’ | ly vora ’varas, voro’, voruida ’varastaa;
telmiä, olla vallaton’ | ve vor ’varas’, voruida ’varastaa’
< ven vor ’varas; lurjus’, vorovátƒ ’varastaa, varastella’ (ilm. johd. v:stä vratƒ ’valehdella’); ven
myös > md vor, tVser wor, syrj v(er, vor ’varas’.

votjakki (kirj.) ’udmurtin kieli, udmurtti / Wotjakisch, Wotjake’
< ven votják ’votjakki’ johd., jonka pohjana on
tVser odäq id. < kantavotj *od (> votj ud) ’niitty, pelto’
(vrt. votjakkien oma nimitys udmurt, joka ud + murt
’ihminen’ > sm udmurtti).
Wichmann 1919 TS 10 1509 (sm < ven), Vasmer 1953 REW 1
233, UEW 1988 607.

votka (Gan 1787; yleisk.) ’(venäläinen) viljasta t.
perunoista valmistettu viina / Wodka’
< ven vódka ’viina, votka’, johd. s:sta vodá ’vesi’
(<< ieur *aud-, *wued-, 3u5 d- id.; vrt. viski). — Ven
myös > ka votka ’paloviina’, ve votk (g. -a), vi vodka
id.

Sjögren 1821 GS 1 25 (sm < ven), Diefenbach 1851 VWGoth
1 437 (sm ~ ka; md syrj < ven), Mikkola 1894 SUST 8 106 (+
ve), Wichmann 1923 TscherT 46 (tVser < ven), Kujola 1944 LyS
497, 498 (ly < ven), Kalima 1952 SlS 188, Vasmer 1953 REW
1 226, Plöger 1973 RL 233, SKES 1978 1809.

Ganander 1787 NFL 3 350a (sm ~ vi), Lönnrot 1880 SRS 2
1018 (sm < ven), Plöger 1973 RL 231, SKES 1978 1811 (+ ka
ve).

vorokki (et. itä- ja hämmurt. PSm) ’pystyakselinen
kelalaite / Winde mit senkrechter Achse’, murt.
(PSavo ja ymp., osin EKarj) myös ’tynnyrin hana’,
vorotti, vorot(t)a (Eurén 1860; kaakkmurt. ja ymp.)
’nuottakela (kelkassa)’ ~ ink vorotta ’kelakelkka,
jolla jäänuottaa vedetään’ | kaP vorokki ’(nuotan)
kela’ | ly vorot ’kela, vintturi’ | va (Tsv) vorot ’kela,
vintturi (nuottaa vedettäessä)’
< ven vórot ’kela, vintturi; vorokki’. Erillisiä lainoja. — Nr murt. Sm vorock ’vintturi’ < sm.

votkottaa (Lönnr 1880; etup. PKarj PSavo Kain ja
ymp., InkVi) ’maata, lojua laiskana / faul daliegen’,
votkistella (Gan 1787) id., votka, votko (Gan; KaakkSm ja ymp.) ’isokokoinen, laiskanpulskea’, votkale
(etup. itä- ja hämmurt.) ’id.; vonkale’, votakka (paik.
etup. savmurt. ja ymp.) ’iso, romuluinen (tyttö), huolimaton, laiska; vonkale’ ~ ka votkottoa ’lojua, retkottaa’.
Deskr. sanoja, joiden etuvok. variantteja s. v. vötköttää. — Sanojen votakka (LSm Kain, osin PSavo
KSm), votkale (paik. hämmurt.) merk. ’huora’ on nr
vaikutusta (ks. vosu); vrt. vonkale.

Lönnrot 1880 SRS 2 1018 (sm < ven), Saxén 1895–98 Lånord
241 (nr < sm), Kujola 1944 LyS 497 (ly < ven), Wessman 1954
FmS 15–16 176 (nr < ven), Ruoppila 1956 EKarj 132 (ka <
ven), Plöger 1973 RL 233 (vorokki ? ~ vorotta, vorotti), SKES
1978 1809–10 (+ va; vorokki ~ vorotta, vorotti < ven).

vossikka, vosikka ks. isvosikka, perevossikka.
vosu (eri tahoilla murt.) ’huora / Hure’, votsu, votsa
id.
< nr fåtsa ’lutka’ < as fotse, ys fotze ’häpy’ (samaa alkuperää myös vittu, ks. tätä).
vot (Lönnr 1880; Karj ja ymp., Ink) ’kas (vain, niin),
(no) hyvä / sieh da, (na) gut’
< ven vot ’tuossa, tässä; kas; -pa, -pä; sepä, mikä’
(ven myös > ink ka ly ve va vi vot id.).
Lönnrot 1880 SRS 2 1018 (sm < ven), Kujola 1944 LyS 498
(ly < ven), Nirvi 1971 InkS 675 (ink < ven), Plöger 1973 RL
234, SKES 1978 1811 (+ ka ly ve va vi).

Ganander 1787 NFL 3 350 (votka, -o ~ vötkä), SKES 1978
1811 (sm ~ ka).

vouhka (Lönnr 1880; melko laajalti I- ja PSm) ’touhottaja; kerskaileva, leuhka; hupsu, houkka / übereifrige Person, prahlerisch, großtuerisch; albern,
töricht’, vouhkaa (paik. Laat- ja PKarj PSavo), vouhkata (paik. Karj Kain Ink), vouhkia (ISm, paik.
KPPohjanm) ’puhua joutavia, lörpötellä; valehdella’,
vuohkata (PSavo) ’touhuilla’, vouhottaa ’hosua, touhottaa; lörpötellä’ ~ ka vouhkoa ’kerskata’.
Onomat.-deskr. sanoja; vrt. vohkata.
SKES 1975 1812 (sm ~ ka).

voura ks. vuokra.
vouti (Agr foudhin yks. g.; itämurt. ja ymp., paik.
Pohjanm), rinn. vouli, vooli, vouri (hämmurt.), fouri
(LounSm), foori (EPohjanm), houvi (Peräp Länsip),
vouvi (paik. PäijHäme KPPohjanm) ’kartanon työn-

454 (taiton koevedos)
johtaja, etumies, isäntärenki (LounSm Häme EPohjanm, laajalti itämurt.); virkamies (laajalti murt.) /
Vorarbeiter auf einem Landgut, Großknecht; Vogt’,
yhd. jahti-, kruunun-, siltavouti
< ruots, vrt. vur fogter, mmr foghat(e), fogth(e),
fougde, fogd (nr fogde) ’vouti’ < kas voget id. (= ns
Vogt id.) < klat vocatus, aik. advocatus ’oikeudessa
esiintyvä avustaja’ (sanoista ad ’luokse’ ja vocatus
partis. perf. pass. v:stä vocare ’kutsua’). — Vi voogt
(g. -i) ’vouti’ < ns; lpR (LÖ) fuowet id. ilm. < mr, Lu
fåu´ti id. < sm vouti; N hoaw |dâ (In) ’(työn)johtaja,
vahtija’ < sm murt. houvi.
Fogel 1669 Käsik 6 (sm < germ), Ingman Suomi 1844 192–93
(sm < ruots), W. Streng 1911 Sivistyssanoja 8 (<< lat), Streng
1915 NRL 264–65 (sm < vur), Collinder 1949 LpJukk 163 (lp
h- < sm, lp f- < nr), Hakulinen Vir 1968 240, SKES 1978 1812
(sm < mmr, vi < saks), EEW 1982–83 3911 (vi < ns).

vuitti (JuslP, Gan 1787; Karj Ink) ’osa, osuus (perinnöstä, ruoasta, työstä yms.); (maa)alue / Teil, Anteil
(am Erbe, Essen, an der Arbeit u. ä.); Land-,
Bodenanteil’
< ven vytƒ ’osa, osuus, kohtalo; maapalsta;
vero,
päivätyö;
aidattu
paikka; rakennus;
perintöosuus; ruoka-annos, ateria’. — Samasta
lähteestä myös ka vuitti ’osa, osuus’, ly vuitƒ id.
Mechelin 1842 Käsik 179 (sm ~ ven), Sjögren 1853 IRJaSMat
1 147 (samoin), Ahlqvist Suomi 1857 99 (sm < ven), Mikkola
1894 SUST 8 106–07 (ven < sk), Kalima 1952 SlS 188 (+ ka
ly), Vasmer 1953 REW 1 242–43, Vasmer 1964 ESRJa 1 372
(ven mahd. < saks), Plöger 1973 RL 234–35, SKES 1978 1813.

vulmahti ’asiakirja’ ks. pulmahti.
vunukka (Eurén 1860; Lönnr 1880 myös unukka)
’lapsenlapsi (KarjKann Ink); pieni lapsi (paik. Karj
Savo); nukke (paik. PKarj Savo) / Enkel(in); kleines
Kind; Puppe’ ~ ink vunukka ’lapsenlapsi’ | ka punukka, vunukka | ly bunuk, vunuk | ve vunuk, vonuk | va
unukka, (Kukk) vunukka (< ink) id.
< ven vnuk, murt. unúk ’lapsenlapsi’. Erillisiä lainoja.
Ahlqvist 1856 WotGr 157 (sm va < ven), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Ahlqvist 1871 KO 187, Mikkola 1894 SUST
8 102 (+ ka; nuori laina), Kujola 1944 LyS 24 (+ ly), Kalima
1952 SlS 178, Nirvi 1971 InkS 681 (ink < ven), Plöger 1973
RL 235, SKES 1978 1813.

vuo (Westh, UpsEK; murt. harv.) ’virran uoma; virta
/ Strombett; Strom’, vuoksi ’suuri virta; vuorovesi
(Gan 1787); laskuvesi (Renv 1826); nousuvesi
(Helenius 1838)’, pn. Vuoksi, vuolle (PHäme Ky-

menl, paik. Satak Pohjanm ja ymp.) ’virtaisa kohta,
kova virta’, vuolas (paik. murt.) ’voimakkaasti virtaava’, ks. erikseen vuotaa, vuoksi2 sekä myös uoma
~ ka vuo ’keskivirta joessa’, vuolaisa ’vuolas’ | ly
vuolas ’vuolas’ | ve (kansanr.) volaz ’vuolas;
monivaiheinen (vuosi, elämä)’ | vi voog (g. voo,
Wied voou), Wied myös voo ’virta, virtaus; aalto,
aallokko’, voogata ’virrata; aaltoilla’, voolas
’vuolas’, vool (g. -u) ’virta, virtaus’
= lpR (LÖ) uwe, uvwe ’virta, virtaus’ (Ko vuolas
’vuolle, väyläpaikka (koskessa ja vars. sen niskassa)’
ilm. < sm) | vog ow ’virta’, ow- ’virrata’ | ostjI og, E
3ow, P 3aw ’virta’, I oga-, E 3ow-, P 3aw- ’virrata’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 521 (sm ~ lp), Ganander 1787
NFL 3 350a (sm ~ vi), Fábián 1861 MNyszet 6 126 (+ vog),
MUSz 1873–81 840–41 (+ ostj), Setälä 1890–91 ÄH 482 (+
ka), Toivonen Vir 1928 184–85, E. Itkonen 1949–51 FUF 30
36–37, FUV 1955 125, Räsänen 1969 EW 31 (sgr ~ mong
tung), BCop 1972 UAJ 44 165 (sgr ~ ieur), FUV2 1977 138,
SKES 1978 1813–14 (+ ly ve; lpK ? < sm), Janhunen 1981
SUSA 77 260–61 (ural sanueet vuo ja uida kuuluvat mahd. yhteen), EEW 1982–83 3910–12, UEW 1988 544–45, Sammallahti 1988 UrLang 542.

vuode (Agr; et. ISm KPPohjanm) ’sänkyyn t. lattialle tehty makuusija; karjan kuivikkeet, aluset / gemachtes Bett, Schlafstätte; Streu’ ~ vi voodi ’vuode,
sänky’ | li (Sal) uodiDld, uod'ild ’vuode; makuusija’.
Johd. sanasta vuota (ks. tätä); vertaukset etäsukukielten sanoihin (votj vaDl- ’levittää (peite,
pöytäliina)’, vaDles ’vuode, patja’, syrj voDl
’(makuusijaksi levitetty) porontalja’, voDles ’alusta’,
vogE aDl®at ’vuode’, unk ágy id.) ovat ilm.
aiheettomia.
Ganander 1787 NFL 3 351a (sm ~ vi), Budenz 1869 NyK 7 16
(+ li), MUSz 1873–81 719–20 (sm ~ votj syrj vog unk), Saareste 1924 LVEM 199–200, Hakulinen 1941 SKRK 1 104
(vuode ♦ vuota), MSzFE 1967 74 (ims ? ~ votj syrj vog unk),
SKES 1978 1814 (? li; joko ♦ vuota t. ~ votj syrj vog unk),
UEW 1988 4 (vuode ♦ vuota), Sammallahti 1988 UrLang 542
(sm ~ votj syrj vog unk), Sammallahti 1998 Saami 243 (vuode
♦ vuota).

vuohi (Agr; laajalti murt.) ’Ziege’, yhd. vuohenkukka, -silmä ’valkovuokko’, vuohenmiekka ’kurjenmiekka’; ks. erikseen vuokko1 ~ ink v5ohi
’(naaras)vuohi’ | va voho ’kuttu; (Tsv myös) pukki’,
(Must) mõhõmõõkka ’kurjenmiekka’ (m- < v-) | vi
võhumõõk, Wied myös vohumõõk ’kurjenmiekka’
(vi *võht, *voht, g. võhu, vohu mahd. < sm (partit.)
vuohta)
< baltt, vrt. liett oVzYys ’vuohipukki’, latv ®azis id.,
mpr wosee, liett oVzkà ’kuttu’. — Linnunnimet sm
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taivaanvuohi ’Gallinago gallinago’, ink taivasv5ohi,
v5ohilintu, va taivazvoho, vi taevakits, -sikk (kits, sikk
’vuohi’), taevajäär (jäär ’pässi’), taevatall (tall
’pukki’) perustunevat omapohjaisesti luonnonilmiön
havainnoimiseen (linnun soidinlennon alassyöksyssä
pyrstösulkien
synnyttämä
ääni
muistuttaa
mäkätystä), kuten esim. myös liett diYevo oVzYys, latv
(murt.) dieva-®azis (liett diYevas, latv dievs ’jumala’;
ks. taivas), ns Himmelsziege ’Gallinago gallinago’.
Ks. myös vohla.
Sjögren 1832 (esitelmä 1830) GS 1 565 (sm ~ va), Ahlqvist
1856 WotGr 162 (+ vi vohl, voho ’vuohi’), Europaeus KKu
1867 127 (< liett), Thomsen 1869 GSI 58 (< baltt), Thomsen
1890 BFB 205, Thomsen 1931 SA 4 353–54, Kalima 1936 BL
181, Ruoppila 1943 Kotiel 1 225, 226, Nieminen STEP 1956
196, SKES 1978 1814–15 (+ ink).

vuohinen (Gan 1787; Karj Savo Kain KPPohjanm
Peräp Ink, paik. hämmurt.) ’(et. hevosen) jalan ohuin
kohta eli ensimmäisen varvasluun seutu / Fessel
(bes. beim Pferd)’, rinn. vuohonen (paik. murt.),
vuohuinen (EPohjanm), vuojanen, vuojonen,
vuojunen (KSm ja ymp.), vuokoinen (Raam 1642),
vuokkonen (paik. LUus) id., yhd. vuohisnivel, -jäsen
~ ka vuohine ’vuohinen’ | ly vuohin(e id. | va vohim(e
’(Must) id.; ranne’.
Edelleen tähän yhteyteen kuuluvat myös sanat
huojonen, huojunen (paik. PHäme) ’vuohinen’, kontam:oita vuojonen, vuojunen + huokonen (paik.
VarsSm Satak P- ja EHäme), joka kuuluu s. v. huoata
main. sanoihin. — LpN vuohis ’hevosen vuohinen’
< sm.
Ruoppila 1967 KalKansank 63–64 (♦ vuohi, vuoho, vuokko
’vuohi’), SKES 1978 1815 (sm ~ ka ly ? va; lp < sm).

vuohkata ks. vouhka.
vuojolainen (Kal) ’lappalainen (epiteettinä) / Lappe
(Epitheton)’, vuojalainen (Lönnr 1880 »myt.»)
Lyylikin epiteetti
?? < lp (vanhaa tornionlappia) wuåwiåsh ’lappalainen’ (pidetty s. v. vaaja main. lp sanan johd:na);
vanh. kirjak:ssä sm sanan esiintymillä on merk. ’gotlantilainen’ ja ne kuuluvat s. v. vuojonkivi main. sanojen yhteyteen; on mahdollista, että sm vuojolainen
’lappalainen’ on sekin samaa alkuperää, jolloin sen
merk. voitaisiin selittää lp sanan äänt. läheisyyden
aiheuttamaksi sekundaariksi merkitykseksi.
Grotenfelt Vir 1906 142–43 (sm vuojolainen, vuojon(kivi),
Voionmaa ~ vi Ojamaa), Ojansuu 1916 SKTT 61–67, Setälä
1932 AASF B 27 396–408 (sm < baltt, vrt. liett V5okîe ’Saksa’),
Karsten 1934 FmS 2 50–53 (sm < mr), E. Itkonen Vir 1941 93

(nimityksen vuojolainen sekund. merk. ’lappalainen’ lp sanan
vaikutusta), E. Itkonen 1955 UAJ 27 41 (sm < lp), SKES 1978
1815–16 (samoin; vuojonkivi ei kuulu tähän).

vuojonkivi (Raam 1642; vanh. kiel.) ’hakattu kivi /
zugehauener
Stein’,
vanh.
sanak.
myös
’vuolukivi’, Woionmaa ’Öölanti (Ljungo 1601)’,
vuojolainen (Martti n. 1580 wiolaiset (pro woio- ?),
Ljungo 1601 woiolaiset, Koll 1648 wojolaiset)
’gotlantilainen’.
Alkuosa vuojo- < mgotl pn. Oyom ’Gotlanti’
(oik. mon. dat. sanasta mn ey, mr nr ö ’saari’), vuojonkivi siis alk. ’Gotlannista tuotu kivi’; ks. myös
vuojolainen. — Saarta tarkoittavasta sanasta juontuu
myös Etelä-Gotlannissa sijaitsevan pitäjän nimi nr
Öya, josta > vi Ojamaa, (Wied) Ojumaa ’Gotlanti’.
Lönnrot 1886 Lis 203 (sm Voionmaa ~ vi Ojamaa), Neuhaus
1908 Sprachlehre 164 (sm < mr), Ojansuu 1916 SKTT 61–67,
Setälä 1932 AASF B 27 396–408 (sm < baltt, vrt. liett V5okîe
’Saksa’), Karsten 1934 FmS 2 50–53 (sm < mr), SKES 1978
1816 (samoin; sana vuojolainen ei kuulu tähän).

vuoka (Eurén 1860; paik. Kain Peräp) ’muoto, tapa /
Art, Weise, Form’
< lpN vuokke (E U Pi Lu In Ko Kld) ’tapa, tottumus; (E Pi Lu myös) olemus, ulkomuoto, mielenlaatu’ (= sm vaka, ks. tätä); sm vuoka sanan kirjak. nykymerk. ’ruoan uunissa paistamiseen käytettävä
astia; muotti, jossa ruoka hyydytetään halutun
muotoiseksi’ on lähtöisin väärinkäsityksestä:
Lönnrotin sanakirjassa annetun merk:n ’form, sätt’
on luultu tarkoittavan myös ’muottia’.
Lönnrot 1880 SRS 2 1019 (sm < lp), Toivonen Vir 1945 406–
07 (samoin; nykymerk:n kehitys), SKES 1978 1816–17.

vuokko1 (Lönnr 1860) ’kasvi: Anemone / Anemone’, lapin-, sini-, valkovuokko.
Johd. sanasta vuohi (ks. tätä), vrt. vuohenkukka
(Haartman 1759; paik. murt.) ’valkovuokko’.
Ojansuu 1916 SKTT 157, Hakulinen 1941 SKRK 1 53, SKES
1978 1817.

vuokko2 (Eurén 1860; paik. Länsip) ’mieliala, äkillinen, nopeasti ohi menevä tunnetila, puuska /
Stimmung, Laune, Rappel’, vuokollinen ’puuskittainen, oikullinen; epävarma, vaihteleva’
< lpN vuok |ko (Lu) ’päähänpisto, (työhalun, taudin yms.) puuska’.
Qvigstad 1881 Beiträge 116 (sm ~ lp), Toivonen Vir 1945 407
(sm < lp), SKES 1978 1817.
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vuokra (As 1726; laajalti murt.) ’Miete, Mietzins’,
vanh. kirjak. myös ’korko’, vuoro (Agr, vanh. kirjak.
yleisempi kuin vuokra; paik. PSatak), voura (KaakkHäme Kymenl, osin EKarj ESavo) ’vuokra’, vuokralainen, vuokrata, yhd. vuokrasopimus, vuokranmaksu, huoneen-, maanvuokra ~ ka vuokra ’vuokra’,
vuokrata ’vuokrata’ | ly vuogr ’vuokra; paimenen
palkka’, vuograta ’vuokrata, antaa t. ottaa vuokralle’
< germ *w5okra-, vrt. goot w5okrs ’korko’, mys
wuohhar ’sato, tulo, voitto’ (ns Wucher ’voitto, korko, koronkiskonta’), kas w5oker ’(maan)vuokra, korko’ (mn okr, mr oker id., nr ocker ’koronkiskonta’
luult. < kas). — LpN (Friis) vuovrro ’vuokralle antaminen’, In vyevri (Ko Kld) ’vuokra’ < sm, ositt. ka.
JuslP 444a (sm < germ), Thomsen 1869 GSI 58 (< goot eikä
sk), Genetz 1877 KL 15 (sm ~ ka), Setälä 1890–91 ÄH 484,
Setälä 1912–13 FUF 13 473, Karsten 1915 GFL 147, T. I. Itkonen 1943 KV 22 52 (lpKo < ka), Karsten 1944 FmS 10 610,
*Karlsson 1964 AAA 28:2 57–63, Koivulehto 1972 NphM 73
575–76, SKES 1978 1817–18 (+ ly), Häkkinen 1987 ES 381–
82.

vuoksi1 ks. vuo.
vuoksi2 (Agr; laajalti et. länsimurt.) ’tähden, takia /
wegen’, alk. transl. sanasta vuo (ks. tätä).
Vrt. merk:n kannalta unk adv. folytán ’vuoksi,
johdosta’, joka on johd. v:stä folyik ’virrata’; vrt.
myös seuraavat vuo sanan ill:iin perustuvat postp:t:
ka vuoh ’avulla, voimin, varassa’, ly vuoho ’nojassa,
nojaten’. — Postp:t kaP vuoksi ’tähden, takia’, lpN
vuk |Vsui (Lu In) ’nähden, suhteen; (In) tähden, takia’
< sm.
MUSz 1873–81 833 (♦ vuo), SKES 1978 1818, Häkkinen
1987 ES 381.

vuolas ks. vuo.

Toivonen Vir 1921 21 (sm ? ~ vog samJr n5u, 5u ’kodan ruode’),
Toivonen 1929 FUF 20 60 (+ ostj), Tunkelo Vir 1932 395 (sm
vrt. ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 1021 (lp < sm), Hajdú 1954
ALH 4 31 (+ syrj {ı‰ ’kotapuu’), FUV 1955 68, E. Itkonen 1956
UAJ 28 62 (? ~ sam), 67, 82 (syrj ei kuulu tähän), FUV2 1977
84, SKES 1978 1818 (? ka < sm), Sammallahti 1979 FUF 43
27 (sm ~ sam), Janhunen 1981 SUSA 77:9 15 (syrj sam ~ sm
ulku; vuoli ei tähän), UEW 1988 579 (sm ~ vog ostj sam).

vuolla (Agr ’hakata (kiveä tasapintaiseksi)’, Finno n.
1580 ’kaapia’; yl.) ’irrottaa veitsellä t. vuolimella
viiltäen lastuja, ohuita viipaleita; silottaa, höylätä /
schnitzen; glätten, hobeln’, paik. murt. myös ’riuduttaa, tehdä heikoksi (tauti ihmistä)’, vuolia (Jusl
1745; ELSatak ja ymp.) ’vuolla, veistellä, leikellä’,
vuolin ’(koverateräinen) vuoluase’, vuolu (yhd. vuolukivi, -rauta), vuolake, vuoleke ’vuolemalla saatu
viipale, lastu’, vuolema (LUus ESatak ja ymp., osin
VarsSm) ’puun kyljessä oleva haava’, vuolettua (Häme, osin VarsSm Satak Kymenl), vuoltua (paik.
hämmurt.) ’heltyä (hampaat)’ (vrt. samanmerkityksisiä sanoja huolema, huolettua, huoltua s. v. huoltua)
~ ink v5olla ’vuolla, kuoria’, v5olin ’vuolin’ | ka vuolla
’vuolla; pilkkoa’ | ly vuolta ’viiltää, kaapia’ | ve
voDld'ä ’höylätä; vuolla’, voDli7n, voDlim, voDlm ’vuolin’ |
va v5olla ’vuolla’, v5ol‰ı ’vuolinrauta’ | vi voolida
’vuolla; muovata; hieroa’ | li 5uolq ’leikata, veistellä’
= lp vuollât, fuollât ’vuolla’ | votj v(el{in{i ’siloittaa
veitsellä; kaapia; leikellä’ | syrj v(elaln{i id. | vogI L
walt-, P wolt- ’vuolla’ | ostjI P w3alt-, E w3attq- ’höylätä; kovertaa, vuolla, kaapia vuolimella’.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 556 (sm ~ lp), Castrén 1844 EGS
164 (+ syrj), Ahlqvist 1871 KO 69 (+ vi li), MUSz 1873–81
556 (+ vog ostj), Ahlqvist 1880 NOstj 157, O. Donner 1882
Suomi 2:15 287 (+ votj), Setälä 1890–91 ÄH 483 (+ ka), Wichmann 1914–22 FUF 15 27, Kettunen 1922 LVeHA 2 38 (+ ve),
Toivonen 1933 FUF 21 122, FUV 1955 126, FUV2 1977 138,
SKES 1978 1818–19 (+ ink ly va), EEW 1982–83 3911, UEW
1988 579–80, Sammallahti 1988 UrLang 554 (ei vog ostj).

vuolettua ks. huoltua ja vuolla.

vuoltua ks. huoltua ja vuolla.

vuoli (Forseen 1738; LounSm KPohjanm PSm)
’kattoa
kannattava
vaakasuora
tukipuu
/
Dachbalken’, vuoliainen ’id. (LUus hämmurt. KSm
ja ymp.); lattiahirsi (Kymenl Karj Savo)’,
vuolinkainen (osin PEHäme) ’katon kannatinhirsi’,
vuol(l)e (Raam 1642; paik. VarsSm) id. (ka vuoliene
’katon t. lattian kannatushirsi’ ja lpN v5uli (In) ’katon
kannatinhirsi’ < sm)
? = vogE ol®a, I olq, L ulq, P ula ’aitapuu’ | ostjP
wPo·l, ol ’keilamaisen (tuohi)kodan ruode’. — Vrt. ulku.

vuoma ks. uoma.
vuomen (Lönnr 1880; paik. Peräp), rinn. vuomeno
(paik. Länsip), uomen(o) ’suppilonmuotoinen johdeaitaus lampaiden t. villiintyneiden hevosten kiinni
saamiseksi
t.
peurojen
pyydystämiseksi
/
trichterartiger Zaun zum Einfangen von Schafen
oder verwilderten Pferden bzw. zum Jagen von
Waldrentieren’
< lpN vuobmân, (Friis) vuoma, vuobman (Lu)
’suppilonmuotoinen johdeaitaus’.
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Wiklund Fl 1938 40 (sm < lp), T. I. Itkonen 1948 SmLp 1 166,
SKES 1978 1819, Hahmo 1994 Grundlexem 120.

vuona (Jusl 1745; itämurt., ei Kain), vuonna (JuslP,
Gan 1787; PKarj PSavo Verml Ink, osin KSm LaatKarj), vuorna (LönnrLis 1886) ’karitsa / Lamm’,
vuon(n)ia ’poikia (lammas)’ ~ ink v5onna ’vuona’ |
ka vuonna (myös E buonna, buorna, vuorna, au vuonu) ’karitsa’, vuonnie ’karitsoida’ | ly vuon((e) ’karitsa’ | ve vodn(az) | va v(edna | vi voon (g. -a) | li 5uo7ni
id.
joko < baltt *5ogna-s (nykybaltt kielissä sanaa ei
tavata, mutta muiden ieur kielten perusteella sanan
oletetaan esiintyneen myös baltt kantakielessä, vrt.
ven jagnjónok, lat agnus ’karitsa’, engl yean ’karitsoida’)
tai johd. sanasta vuosi (ks. tätä). Vrt. myös seur.
etym. yhteen kuuluvia ieur kielten sanoja: liett jIìeras,
latv j5ers (> sm jäärä; ks. tätä), mven jarka ’karitsa’
ja ksl jara ’kevät’, nr år, ns Jahr, engl year ’vuosi’.
Ganander 1787 NFL 3 353a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
162 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Ahlqvist 1866
Suomi 2:6 71 (+ li), Thomsen 1890 BFB 160, Setälä 1890–91
ÄH 150 (+ ka), Lõo 1911 EKirj 6 56 (♦ vuosi), Paasonen Vir
1917 11–13 (< baltt), Saareste 1924 LVEM 58–59, Kalima
1936 BL 181–82, Collinder 1937 FUFA 24 9 (♦ vuosi), Nieminen Vir 1940 382 (ei < baltt), *Ruoppila 1943 Kotiel 1 145–49
(< ksm *votna, jolloin ei < baltt eikä ♦ vuosi), Kettunen Vir
1944 68 (♦ vuosi), SKES 1978 1819–20 (+ ink ly; < baltt t. ♦
vuosi), Koponen 1998 SUST 230 197.

vuonelo (Lönnr 1880; Peräp Länsip ja ymp.), rinn.
vuonilo (JuslP, Gan 1787), vuongeli, vuonnilo,
(v)uonnelo ’toisella vuodella oleva naarasporo / Rentierkuh im zweiten Lebensjahr’ ~ kaP vuonnelo id.
< lp vuonjâl id. (> ven murt. vongelka, vonnelka
id.).
Qvigstad 1881 Beiträge 117 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST 10
203 (sm < lp), T. I. Itkonen 1932 AASF B 27 50 (ven < lp),
T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 96, SKES 1978 1820.

vuono (Eurén 1860; paik. Peräp Länsip Ruija) ’pitkä
ja kapea meren t. järven lahti / Fjord, lange, schmale
Bucht’
< lpN vuodnâ (E U Pi Lu In Ko Kld) ’pitkä ja kapea meren t. järven lahti (Lu N In Ko Kld); Norja,
(norjalaisten) talonpoikien asuttama alue (E U Pi
Lu)’.
Ahlqvist 1871 KO 147 (sm ~ lp), Wiklund 1912 MO 5 116–19
(sm < lp), SKES 1978 1821.

vuopio, vuopaja, uopaja (Eurén 1860; Peräp Länsip)
’(joen) kapea ja pitkä lahdeke / lange, schmale Bucht

(eines Flusses)’, vuopa ’lammikko (Gan 1787); suo
(Renv 1826)’
< lpN vuop |pe (E Pi Lu In Ko Kld) ’kapea ja pitkä joen t. järven lahdeke’; vrt. apaja.
Europaeus 1870 Suomi 2:8 44 (sm < lp), Setälä 1912–13 FUF
13 473 (sm < mn hóp), SKES 1978 1821.

vuori1 (Agr; melko yl.) ’Berg’, vanh. kiel. käännöslainoina vuori-alkuiset yhd:t kuten vuorimies, -työ,
-teollisuus (vrt. nr bergsman ’kaivosmies’ jne.),
johd. vuoristo (1836) (ka vuori ’vuori’, vi (uud.) voor
(g. -e) ’moreeniselänne, harju’ < sm)
= votj v{ir ’kukkula’ | syrj v(er, J viur ’metsä’ | vogE w®ar, I w5or, L wor, P w5or ’metsä; (E myös) jalokuusi’ | ostjI wor, w3or ’vuoriharjanne (joen rannalla)’.
Tässä yhteydessä usein main. obinugr sanat vogE
or, I wor, L (w)ur, P ur ’vuori, vuoren huippu; metsä’ | ostjI ur, E ür, ur, P w3ur, wur mm. ’(metsäinen)
vuorenselänne’ ovat ilm. eri alkuperää.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 532 (sm ~ lp vare ’vaara, vuori’),
Diefenbach 1851 VWGoth 1 438 (sm ~ votj; väärä vog rinnastus), Hunfalvy 1875 NyK 11 231 (vääriä ugr rinnastuksia), Setälä 1896 NyK 26 404 (+ syrj), Genetz Vir 1899 109 (lp
var(r)e ei kuulu tähän), Karjalainen 1905 SUST 23 133 (+ vog
ostj), Toivonen 1929 FUF 20 141 (obinugr sanat ~ sm vaara,
vuori t. vieri, lp varre), FUV 1955 121–22 (sm vaara ? ~ perm
v{ir, v(er, vog wüJor ’metsä’), 126 (sm vuori ~ vog ostj wor, ur
’harjanne’), Lytkin 1964 IstVokPJa 142 (pidettävä erillään 2 eri
obinugr sanuetta), DEWOS 1967 159 (samoin), MSzFE 1971
323 503–04, FUV2 1977 138, SKES 1978 1821 (ka < sm),
UEW 1988 571, 833–34, Sammallahti 1988 UrLang 551, Koivulehto 1999 Poluilla 218 (< k-arj).

vuori2 (laajalti häm- ja itämurt. sekä ymp.) ’pukineen, kotelon tms. sisäpuolta verhoava kangas,
nahka tms.; seinän laudoitus / Futter (eines
Kleidungsstücks, Etuis o. ä.); Verschalung’, rinn.
fuori (Schr 1637; LounSm Verml, paik. Pohjanm
PSm), foori (osin EPohjanm KaakkHäme), huori
(paik. VarsSm Peräp Länsip) id., johd. vuorata
’laudoittaa; varustaa vuorilla, pehmustaa’, vuorittaa
(paik. K- ja KaakkSm) id., yhd. vuorilauta ’peite- ja
katelauta seinässä, pihtipielissä tms.’, vuorikangas ~
ink v5oritt®a ’varustaa rakennus vuorilla’ | (sm >) ka
vuori ’(vaatteen) vuori; rakennuksen vuorilaudoitus’,
vuorata, vuorittoa ’vuorata, laudoittaa’
< ruots, vrt. mmr fodher, nr foder, murt. myös
for, nn nt foder, for ’vuori’, mn fó“r ’(miekan) tuppi,
huotra’ < kas v5oder id. (mys fuotar id., ns Futter
’vuori’) ilm. < ieur *p®a- ’suojata’. — Vi vooder (g.
voodri), li uod'qr ’vuori’ < kas; lpR (LÖ) fuodar (E
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U) ’vuori’ < sk; aik. laina tästä germ sanasta on sm
huotra (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 351a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2 332
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 117–18 (sm li lp nuoria germ
lainoja), Qvigstad 1893 NL 156 (lp < sk), Setälä 1912–13 FUF
13 474, Streng 1915 NRL 265 (sm < mmr < kas), Kettunen
1938 LivW 454 (vi li < kas), Vries 1961 AnEW 136, SKES
1978 1821–22 (+ ink; ka < sm), EEW 1982–83 3908–09.

vuoro (Agr; yl. muualla paitsi LPSatak EPohjanm),
vooro (LPSatak EPohjanm, osin VarsSm) ’tapahtuma-,
työjärjestys,
(määräpituinen)
aika
/
Reihenfolge, Reihe, Schicht’, sijam. vuorosta(an)
’puolestaan, taas’, vuoroon, vuoroin, vuoron(sa)
’vuorotellen’, johd. vuoroittain id., vuorottaa
’vaihtaa vuorojärjestyksessä’, vuorotella ’id.; tehdä
jtak vuoroin; olla t. esiintyä vuoroin; sijaita
lomittain, kerroksittain tms.’, vuorotellen ’vuoron
perään, vuoroin’; yhd:n määriteosana ’vuoroittainen, vuorotteleva’: vuoropuhelu, -sana, -työ,
-vaikutus, -vesi, -viljely (myös vuorokausi (Schr
1637; yl.) ’yö ja päivä, 24 tunnin pituinen aika’);
yhd:n perusosana ’(määräpituinen) aika, tilaisuus’:
kylpy-, mylly-, puheen-, työvuoro ~ ink v5oro ’vuoro’,
v5orotell5e, v5orokkain, v5or5oppäi ’vuorotellen’ | ka
vuoro ’vuoro’, vuoroin, vuorokkain, vuorokkah
’vuorotellen’ | ly vuor ’vuoro’, vuoro(kka)i ’vuorotellen’ | va v5oro (Tsv) ’vuoro’, v5orott®a ’vuorotellen’ |
vi voor (g.-u) ’vuoro, erä, kierros’, voorus ’hyve,
avu, etu’.
Sanaa on arveltu lainaksi sk taholta (vrt. mn
(tvis-, tys)var ’kahdesti’, mr (twis-, tys)war id., jonka
jälkiosan merk. oli ’vuoro’, tai nr mr fora ’kuljetusmatka; kuorma; vankkurit, vaunut’), mutta sk alkuperä ei sovi sanan laajan ims levikin kanssa
yhteen. Huomionarvoinen on mahdollisuus, että sana
olisi baltt laina, vrt. liett vorà ’(vaunujen tms.
muodostama) jono, jana’, johd. v:stä, jonka jatkajia
ovat latv v5ert, liett vérti ’pujotella, asettaa jonoon’
(<< ieur *wuer- ’kääntää’).
Ihre 1769 Gloss 2 938 (sm ~ germ, vrt. mn -var), Castrén Suomi 1844 32 (sm ~ lp), Lindström 1859 KeltGerm 168 (sm <
germ, vrt. mys f(u)ora ’kuorma’), MUSz 1873–81 854–55 (+
vi), Setälä 1890–91 ÄH 488 (+ ka), Setälä 1912–13 FUF 13
474 (sm ? < mn -var), Naert Vir 1949 76–77 (sm < nr fora),
Vilkuna 1949 KV 29 358 (sm sanan vuorokausi alkup.
merk:stä), SKES 1978 1822–23 (+ ink ly va; ? < sk), Koivulehto Esit 1985 (< baltt), Häkkinen 1987 ES 381–82 (? < baltt).

vuorso (Gan 1787; Peräp Länsip), vuorsa (JuslP,
Gan; Peräp, osin PPohjanm Kain) ’kolmannella vuodella oleva uros- (tai naaras)poro / Rentierbulle (od.
-kuh) im dritten Lebensjahr’, vuorsu (Pazelius 1751)

’kolmannella vuodella oleva majava’ ~ kaP vuoverso
’kolmannella vuodella oleva poro’
< lp vuobers, vuovers ’kolmannella vuodella oleva urosporo’.
Qvigstad 1881 Beiträge 116 (sm ~ lp), Wiklund 1896 SUST 10
202 (sm ? < lp), Äimä 1915–18 SUSA 30:30a 78 (sm < lp),
T. I. Itkonen 1932 AASF B 27 59 (ven < lp), T. I. Itkonen 1948
SmLp 2 96, SKES 1978 1823 (+ ka).

vuosi (Agr; yl.) ’Jahr’, johd. vuosikko (paik. KarjKann) ’vuoden vanha eläin, siitospässi’, vuosikas (PKarj Savo Kain ja ymp.) ’vuoden ikäinen’, vuoteinen
(Laat- ja PKarj, paik. Savo) id., vuotuinen; yhd.
elin-, marja-, painovuosi, vaihdevuodet; -vuotias
(esim. yksivuotias, kymmenvuotias jne.), -vuotinen
(esim. tämän-, viime-, kolmiv.); vuodenaika, -tulo
’vuoden sato, tulos’, -vaihde, vuosikerta (Becker
1820), -luku, -tulo ’vuoden sato; vuotuinen
(raha)palkka’ ~ ink v5os ’vuosi’, -v5otiain, -v5ot‰ın
’-vuotinen’ | ka vuosi ’vuosi; viljavuosi, satovuosi’,
-vuotine ’-vuotinen’, vuotehine ’vuoden vanha t.
kestävä; vuotuinen’ | ly vuoVz ’vuosi, ikävuosi’, vuod'i7ne ’-vuotinen’, vuojai7ne ’-vuotias’ | ve vo/z ’vuosi’,
vo/zikaz, vo/zjei7ne ’vuoden vanha’, vo/z7ne ’id.; -vuotinen’ | va v5osi ’vuosi’, tänäv5ona ’tänä vuonna’ | vi
(vanh.) voos (g. voe, Wied vooe) ’vuotuinen sato;
(Wied ja murt. myös) vuosi, kerta’; tänavu, tämmu
’tänä vuonna’ | li 5uoVz-: 5u.-riCgVz ’kevätruis’
= lp ominaisuuden johdin -vuottâ, esim. lp buorrevuottâ ’hyvyys’ (lp buorre ’hyvä’, ks. parempi), itsenäisenä sanana vuode (E) ’tapa, tottumus’, myös N
*vuottâ: v5uhtii (ill.): val |det v. ’ottaa huomioon’, In
vuo∞dast: mon vuo∞dast(kas) ’minkä suhteen, missä
suhteessa’ (lpN vuo∞d∞dâ-, vuo∞dâlokko (In) ’vuosiluku’
< sm) | votj wa-, va-: wa-, vapun ’aika, määräaika,
elinaika, ihmisikä’ (pun ’pää’) | syrj vo ’vuosi’, vo/sa,
o/sa ’kesävilja’, -u: m(e jmu ’viime vuonna’, tau ’tänä
vuonna’ | ? ostjI al, E ot, P ol ’vuosi’.
Main. sanoihin on yhdistetty myös sm
ominaisuuden johdin -(u)us, -(y)ys, joka on
kuitenkin eri alkuperää, sekä unk -val, -valy: taval,
tavaly ’viime vuosi, viime vuonna’ (ta-, to- pron.vart., ks. tuo), mutta tämäkin sana saattaa selittyä
aivan toisin (pron.-vart. + pron.-johdin -v- + abl. -l,
vrt. unk távol ’kaukana’). — Ims sanojen merk:n
’sato’ osalta vrt. vuotaa; ks. myös tänään.
Klaproth 1823 AP 142 (ka ~ syrj sam), Ahrens 1843 GrEhstn
133 (sm ~ vi voos), Castrén 1844 EGS 13, 164 (sm ~ syrj),
Castrén 1849 Ostj 91 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 162 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7
33 (+ vi tänavu), Budenz 1879 BB 4 147 (+ sm -(u)us, -(y)ys,
lp), Szinnyei 1879 Nyr 8 203 (+ unk -val), Tomaschek 1880
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SbAW 96 751 (ieur), Qvigstad 1881 Beiträge 116 (lp
vuo∞d(∞d)a-lokko < sm), Setälä 1896 NyK 26 407–08 (+ ka li,
votj vales ’kesä-’; ? ostj unk), Schrader 1907 Sprachvgl 2 525
(< ieur vet-, ut-, vetos), Lõo 1911 EKirj 6 55–56 (~ ieur
*wetos), K. Donner 1920 SUST 49 185–86 (~ votj va-),
Hakulinen 1941 SKRK 1 126 (sm -(u)us, -(y)ys tuskin ~ vuosi),
SzófSz 1941 304 (unk sana voi selittyä toisinkin), *Toivonen
1942 Suomi 101 265–71, Turunen 1946 SUST 89 148 (+ ly),
E. Itkonen 1953–54 FUF 31 166, Moór 1953 ALH 2 79, FUV
1955 126 (sm ~ votj syrj ostj ? unk), DEWOS 1966 54 (ostj ? ~
unk), FUV2 1977 138, MSzFE 1978 618–19, SKES 1978
1823–24 (+ ink), EEW 1982–83 3917 (vi voos), Häkkinen
1987 ES 382–83, UEW 1988 335–36, 838, Sammallahti 1988
UrLang 552 (ugr sanat eivät kuulu tähän), Koivulehto 1999
Poluilla 218–19 (sgr < k-arj *vatas-, *vata.h ’vuosi’ < ieur
*wetos- / *wetes- id.).

vuota (Ljungo 1609; laajalti murt.) ’ison eläimen
nyljetty (us. karvomaton ja muokkaamaton)
nahka / (meist unbehandelte und nicht enthaarte)
von einem großen Tier abgezogene Haut’, vuotikas
(ESatak ja ymp.), vuotiainen (vanh. sanak.)
’karvomattomasta vuodasta tehty jalkine’ (ks.
erikseen vuode)
< baltt, vrt. liett óda ’nahka; vuota’, latv ®ada
’vuota; muokattu ja karvottu nahka; ihmisen iho;
ohut kalvo nesteen pinnalla’.
Thomsen 1890 BFB 205 (sm < baltt), Nieminen 1933 FUF 22
7, 8, 16, Kalima 1936 BL 183, Nieminen Vir 1940 382, Fraenkel 1955–62 LitEW 516, SKES 1978 1824–25.

vuotaa (Agr; yl.) ’valua, päästä läpi, päästää läpi;
(paik. kaakkmurt. myös) lähteä, irrota, varista (hiukset, sulat yms.) / lecken, undicht sein; aus-, abfallen
(Haare, Federn u. ä.)’, vuodannaiset, vuotiaiset
(mon.; osin Laat- ja PKarj) ’lyhteistä kuljetettaessa t.
ahdettaessa varisseet tähkät, jyvät t. korret’, vuoto,
vuodattaa ~ ink v5ot®a ’vuotaa’ | ka vuotoa ’vuotaa;
varista’, vuuvattoa ’antaa vuotaa, juoksuttaa,
valuttaa’, vuotieset (mon.) ’lyhteistä varisseet jyvät,
tähkät yms.’ | ly vuotta ’vuotaa’ | ve vodada, vota
’vuotaa; valua, varista’, vodatada ’hajottaa ja
levittää lyhteitä luuvan permannolle puintia varten;
varistaa, tiputella’, vodat(es ’puitava lyhderivi luuvan
permannolla; (E myös) läjä varisseita jyviä’ | va
(Kukk) v5ot®a ’vuotaa’, (Tsv) v5ot(e-, v5ota ’id.; virrata’,
v5omin ’veden virtaus, valuminen’ | vi vooda,
vooduda (Wied ja murt.) ’vuotaa; varista’, voodata
’tuottaa runsaasti satoa; jakaa runsaasti’, vood (g.
-u), voodu ’sato’.
Johd. sanasta vuo (ks. tätä).
Ganander 1787 NFL 3 351 (sm vuotaa ~ vi), Ahlqvist 1859
Anteckn 113 (sm vuotaa ~ ve vota ’flyta’), SKES 1978 1814

(s. v. vuo), EEW 1982–83 3907–08, 3909–10, 3917. Lisää kirjallisuutta s. v. vuo.

vuottaa1 ’odottaa’ ks. odottaa.
vuottaa2 ’jäljittää’ ks. vuottua.
vuottoraippa, rinn. vuotta-, vuotturaippa (Gan 1786
wuotraippa; Peräp Länsip, osin PPohjanm) ’hihna,
jolla vetoporo kytketään ahkioon / Riemen, mit dem
das Zugrentier an den Schlitten gebunden wird’ ~
kaP vuotto-, vuotturaippa id.
< lpN vuottâ-rai |pe (Lu In) id.; lp rai |pe sanasta
ks. raippa.
Qvigstad 1881 Beiträge 118 (sm ~ lp), Toivonen 1921 SM 27–
28 60–61 (sm < lp), SKES 1978 1825.

vuottua (Eurén 1860; Peräp Länsip) ’näkyä (jälki) /
zu sehen sein (Spur)’, vuotos ’uusi lumi; hyvä jälkien näkyvyys, jäljet lumessa’, vuottaa ’jäljittää’
< lpN vut |tut (E U Lu In Ko Kld) ’näkyä (jälki)’,
N vuot |tet (E U Pi Lu In Ko Kld) ’jäljittää’, N
vuottos (E In Ko) ’(uusi) lumi, jossa jäljet näkyvät
hyvin’ (lp sanasta ks. ottaa).
SKES 1978 1825 (s. v. vuottaa; sm < lp). Lisää kirjallisuutta
s. v. ottaa.

vuovata (: vuovaan, Agr; häm- ja itämurt. PSm, osin
VarsSm ESatak) ’yrittää; puurtaa, järjestellä,
hankkia (vaivalla) / streben, versuchen; sich abmühen, (mühsam) zubereiten, beschaffen’, rinn. voovata (Satak, osin KaakkHäme KPohjanm), vouvata
(EPohjanm ja ymp.), huovata (osin VarsSm LUus)
id., merk. paik. murt. myös ’kulkea vaivalloisesti;
lyödä vetoa; uskaltaa’, vuovi (PKarj ja ymp., TornLaakso) ’vedonlyönti, veto’ (kaP vuovata ’puuhata,
raahata’, ka vuovi ’veto, veikka’ < sm)
< vur wåga ’yrittää’, nr våga, mr vagha, vaagha,
vogha ’uskaltaa, panna peliin, rohjeta, ottaa riski’,
mt voge, mn voga < kas w®agen (= ns wagen) id.; kas
sana on johd. s:sta w®age ’paino’ (= mr vagh, vaagh,
vur vågh, nr våg ’vaaka, puntari’; samasta lähteestä
myös sm vaaka; ks. tätä). — LpLu vuov5etit, vuovvit
’uskaltaa’ < sm, Lu vuok®atit id. < ruots.
Renvall 1826 SSK 2 333 (sm < ruots), Qvigstad 1893 NL 350
(lp < sm ruots), Streng 1915 NRL 264 (< vur mmr mn < kas),
Hellquist 1939 SEO 1372–73, SKES 1978 1825–26 (ka < sm).

vyyhti (Lönnr 1880; itämurt.) ’kieppi (lankaa, köyttä
tms.) / in Kreisform zusammengelegtes bzw. gebündeltes Garn, Seil ö. ä., Strähne’, rinn. vyhti (Jusl
1745; Satak Häme Kymenl EPohjanm), viihti (Kain,

460 (taiton koevedos)
paik. KPohjanm), vihti (Schr 1637 wichti; lounmurt.
KPPohjanm Peräp Länsip), johd. vyyhdetä, vyyhtiä
(rinn. viih-, vih-, vyh-), yhd. vyyhdinpuu (Gan 1787
wyhdin puu, VR 1644 wihdinpuu), vyyhdinlauta
(Schr wychdinlauta) ~ ink vJühti, v‰ıhti ’vyyhti’, vJühtiä ’vyyhdetä’ | ka viyhti, vyyhti, (au) viihti ’vyyhti’,
viyhteä, vyyhtie, viihtie ’vyyhdetä’ | ly v‰ıhtƒ(i) ’lankavyyhti; rinkelinippu’, v‰ıhtädä ’vyyhdetä’ | ve vihtƒak
’vyyhti’, vihtƒatada ’vyyhdetä’ | vi viht (g. vihi)
’vyyhti’.
S. v. viipsiä main. germ-peräisen sanueen äänt.
rinnakkaismuoto.
Kirjallisuus ks. viipsiä.

vyö (Agr; yl.) ’Gürtel’, johd. vyöttää (Agr »wötti hen
hamen ymberillens»), vyöte, vyötäinen (tav. mon.
vyötäiset; Alm 1779), vyötärö (Eurén 1860; Jusl
1745 vyötärä), vyötärys(tä); vyötikäs (paik. itämurt.)
’raidallinen, juovikas’, vyötiäinen ’Dasypus’,
vyöhyke (1847) ~ ink vüJo ’(kankainen t. langasta tehty) vyö; vyötärö’, vüJotin ’hevosen mahavyö’ | ka vyö
’vyö; vyötärö’, vyötteä, vyösteä ’vyöttää’, vyötelys
’(housujen, hameen) vyötärys; viileke’ | ly vüö ’(kankainen, nuorainen) vyö; vyötärö’, vüödalus ’vyötärö’, vüöstädäkseheze ’vyöttäytyä’ | ve vö ’vyö’, vöstta ’vyöttää’, vödam ’vyötärö’, E vötäzh(e ’vyöttäytyä’
| va vüJo, vJü ’vyö; vyötärö’, vüJot‰ı ’hevosen mahavyö’ |
vi vöö ’vyö; vyötärö’, vöötada ’vyöttää’, vööt (g.
vöödi) ’juova, raita, viiru’
= lpN âvve (E U Pi Lu Ko Kld) ’vyö’ | ? tVser
(johd:ia?) L qVstq, I üVstq ’vyö’ (vartalo q-, ü- ?) | unk
öv ’vyö’ || samJr (t) 7ni, ji, (m) 7n‰ı ’vyö’ | Jn (johd.)
7nieijo | T (johd.) 7n5ed'a | slk tVsü, tƒü | Km tVs‰ı, tƒ‰ı | Kb
dVze | M Krg 7ni id. — Sgr kielet viittaavat alkumuotoon *üvä, samojedin perusteella on vanhimmaksi
muodoksi (ural kantakieleen) rekonstruoitu *üxj•.
Rudbeck 1717 Spec 79 (sm ~ unk), Ganander 1787 NFL 3
356a (+ lp), 357 (+ vi vöötada), Castrén Suomi 1845 181 (+
samJr), Ahlqvist 1856 WotGr 162 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 113 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 35 (+ tVser), MUSz
1873–81 862 (+ syrj v(e7n ’vyö’), Halász 1894 NyK 24 445 (sgr
~ samJr ji7nea, Jn bine, T bene, slk üne, Km minä ’hihna, köysi;
suopunki’), Paasonen 1917 Beiträge 32 (samoin; sgr *-n- ~ sam
*-n-), Uotila 1938 SyrjChr 177 (syrj sana mahd. tähän yhteyteen), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 39 (sm ~ lp ? tVser syrj unk),
FUV 1955 69 (sgr ~ samJr ji7nea jne.), Sammallahti 1972 FUF
39 78 (sm lp ~ samJr 7ni vastineineen), TESz 3 1976 47 (sm ~
lp ? tVser, ? syrj unk, samJr ji7nea jne.), FUV2 1977 85 (ei tVser),
MSzFE 1978 521, SKES 1978 1829–30 (+ ink ka ly; ~ lp ?
tVser, unk), Sammallahti 1979 FUF 43 27 (sm ~ samJr 7ni),
Janhunen 1981 SUSA 77:9 42 (samoin), UEW 1988 575 (sgr
*wünä, *winä: sm ~ lp ? tVser ? syrj unk ? samJr ji7nea jne.),
Sammallahti 1988 UrLang 536 (ural *üxji, sm-perm *üvä, ugr

*ügä: sm ~ lp unk samJr 7ni), EWUng 1995 1091–92 (sm ~ lp ?
tVser ? syrj unk ? sam).

vyöryä (JCajanus 1683; KPPohjanm Kain Peräp)
’(herab)rollen, -stürzen, sich herabwälzen’, vyöryttää (Ljungo 1609), vyörymä (Gan 1787), vyöry (Jusl
1745), yhd. lumivyöry, maanvyöry ~ vi murt. vööritada, vöörütädä ’vierittää, vyöryttää’.
S. v. vierrä main. sanojen variantteja; diftongin
labiaalistumiseen lienee vaikuttanut paitsi johdinaineksen -y- myös sananalkuinen labiaalikonsonantti
v-.
MUSz 1873–81 854 (vyöryä ~ vieriä), Huldén 1959 Budkavlen
36 38 (vyöryä < vieryä), E. Itkonen Vir 1975 169 (samoin),
SKES 1978 1830 (sm ~ vi murt.).

vyötiäinen, vyötärö ks. vyö.
vähä (Agr; yl.) ’kooltaan tai määrältään pieni; pieni
määrä / klein, gering, wenig; kleine Menge’, vähempi, vähin; sijam. vähän (Agr), vähemmän, johd. vähäinen, vähentää, vähätellä, väheksyä, vähintään,
vähittäin, vähittäinen, yhd. vähävarainen (As 1741),
vähäväkinen, vähäosainen ~ ink vähä ’vähän’,
vähetä ’vähetä’, vähentüä ’vähentyä’, vähentüja
’vähentää’, vähhJüs ’vähyys’, väh(h)äin ’vähän,
jonkin verran’, vähhäisen ’vähän’ | ka vähä ’vähä,
vähäinen, vähän’, väheksie ’väheksyä, pitää liian
pienenä’, vähätellä ’olla välittämättä’, vähys
’vähyys, puute’, vähetä, vähenteä | ly ve vähä
’vähä(n)’, vähäi7ne ’vähä(inen)’ | va vähä ’vähä(n)’,
vähäiz5e ’vähäisen’, vähättüja, vähettä ’vähentää’ | vi
vähe ’vähän, hiukan; (murt.) pieni’, vähene ’pieni,
vähäinen, niukka’, vähesus ’vähyys’, väheneda
’vähentyä’, vähendada ’vähentää’, väike(ne), vähikke, vähikkäne ’pieni’ | li vüjaC ki ’pieni’ (lpN væha (Lu
In) ’vähä’ < sm vähä)
= mdE veVz-: yhd. veVz-ava ’nuoremman veljen
vaimo (»vähävaimo»)’, veVz-geDl ’kitakieleke (»vähäkieli»)’, veVz-a/ske ’pikkusormi’, johd. veVska, viVska
’pieni’, veVski7ne, viVskine (demin.) ’id., nuorin (sisaruksista)’, (Wied) veVze7ntse ’nuorin, pienin’.
Sanaa on pidetty varhaisena germ lainana, vrt.
germ *w∞æha-: ags w®ah ’hieno, pienirakeinen (jauhoista)’, mys w®ahi (< vkgerm *w∞æhia-) ’hieno, siro,
taidokkaasti tehty’, kys wæhe id.
Ganander 1787 NFL 3 281 (vähäläntä ~ vi vähhelik), Lindström Suomi 1852 107 (+ md vischkine; ym.), Ahlqvist 1859
Anteckn 111 (+ ve), Budenz 1869 NyK 7 34 (+ li), Budenz
1879 BB 4 51 (lp vähha, vähaVs < sm vähä, vähäinen), Setälä
1890–91 ÄH 292 (lp veha uusi laina suomesta), 359 (+ ka va),
Setälä 1896 SUSA 14:3 40 (sm ~ md), Ojansuu 1918 KAÄH
58 (vähäinen ~ ka vätVsykkä7ni tai ka ~ vi väikene), Saareste
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1924 LVEM 253 (vi sanoista), Hakulinen 1946 FUF 29 116
(vähä ~ väsyä), Tunkelo 1946 VeKÄH 334 (vähä ~ ka ly, ve
vätVsk5u7ne ’heikkomielinen’), Rintala 1972 läntä 33–55 (vähä(läntä)), *Koivulehto Vir 1976 268–69 (< kgerm), SKES
1978 1830–31 (+ ink), Hofstra 1985 OsFiGerm 140, Häkkinen
1987 ES 383–85 (germ), UEW 1988 818–19 (sm (> lp) ~ md),
Ritter 1993 Studien 211 (? < germ).

väijyä (Agr; melko yl.), väjyä (PSatak PHäme KSm
Verml, osin Savo) ’vaania, kytätä / (auf)lauern, im
Hinterhalt liegen’, väijätä (paik. PSavo) id., olla väijyksissä ? ~ li veC ijq (prs. vej5ub) ’kalastaa’, (SjW) ulz
veij ’saada hiipimällä, vaanimalla’ (li sanaan osittain
vaikuttanut latv zvejot ’kalastaa’).
Vartalotyyppiin vrt. muita nuoria sanoja kuten
heija, heijua, häijy, keijukaiset (JuslP), keijuset
(Gan 1786) ’vainajien henget’, keiju (JuslP) ’keinu’,
keijua ’keinua’.
Thomsen 1890 BFB 98, 238 (sm li ? < liett vejù), Setälä 1890–
91 ÄH 347 (väijyn < väjyn), 429 (sm ~ li), Ojansuu Vir 1903
121 (vä(i)jyä, vrt. hä(i)jy), Airila Vir 1916 146 (< mr vægja),
Ojansuu Vir 1916 183, SKES 1978 1831.

väikkyä (Gan 1787; paik. murt.) ’välkkyä;
häilyä, häilähdellä / schimmern, flimmern;
schwanken, flattern’, murt. myös ’liikkua verkkaan t.
päämäärättä, viivytellä (paik. PKarj); kitua, häälyä
elämän ja kuoleman välillä, potea (PPohjanm Kain
ja ymp., Ruija)’, väikehtiä ~ ka väikkyö ’heilua,
hoipertaa; välkkyä’.
Deskr. sanoja, vrt. häilyä, läikkyä, välkkyä.
SKES 1978 1831–32 (sm ~ ka).

väineä (osin KSm, Verml) ’hidas; väsynyt;
saamaton / langsam; müde, matt; unfähig’, väinäke,
väinäkkä (paik. PKarj) ’saamaton, haluton;
sairaalloinen’, väinä (Lönnr 1880; ei murt.) ’lurjus,
ryysyläinen’, väinästää (Renv 1826) ’ponnistaa,
rasittaa’ ?? ~ vi vein (g. -a t. -u), väin(as)
’(meren)salmi’ (tämän yhteyteen liittynee Väinajõgi
’Väinäjoki’ sekä Väina meri Länsi-Viron edustalla
oleva merialue) | li v5ena ’leveä joen suu; Väinäjoki;
satama’ (ainakin sm Väinäjoki, ilm. myös väinä
(Lönnr; ei murt.) ’leveä ja syvä, hiljaa virtaava joki’
on kirj. laina virosta); rinnastus voisi perustua lähinnä vain oletettavaan merkitykseen ’hidas; hitaasti
virtaava’, mikä on varsin epävarmaa.
Vielä epävarmempaa on, kuuluuko näiden yhteyteen myt. hahmon nimi Väinämöinen (Agr
»Äinemöinen wirdhet tacoi»); vi Vanemuine
puolestaan < sm. — Joennimi lienee pikemminkin
ieur alkuperää, vrt. ven Dviná, puol D/zwina, latv
Daugava, ns Düna, mn D/yna ’Väinäjoki’, jotka

näyttäisivät viittaavan sanueeseen, jota edustavat
kgerm *dvä˝in ’hitaasti virtaava joki’, m-int dhavate
’juoksee, virtaa’, npers dav‰ıdan ’juosta’ ja kr thoós
’nopea’.
Ganander 1787 NFL 3 281a (sm ~ vi vein), J. Krohn KKu 1869
99 (väinä(möinen) ’suvanto’), Ahlqvist 1877 SKR 11 (Väinämö, Väinä = Viena), Thomsen 1890 BFB 53 (+ li v5ena),
Weske 1890 SFKO 4 (Väinä (joki), Dvina, Viena), Setälä 1913
STEP 13:1 56 (väinä (kadonnut suomesta), Väinäjoki < vi),
Rozwadowski 1913 RS 6 44, 61, 65 (< ieur *dwein®a), Setälä
1914 SUST 35:13 1–32, Wiklund 1916 MO 10 173–74 (<
germ, vrt. mn dvína), B5uga 1923 T›Z 1 8–9 (< sl), Collinder
1932 Urgerm 1 11, Kiparsky 1939 BaltL 1 46 (väinä < sl),
Karsten 1944 FmS 10 610–13 (< kgerm), Vilkuna 1948 KV
27–28 283 (väinä < sl *dveina; vanhimmat sm-sl kosketukset),
Vasmer 1953 REW 1 331 (ven Dviná), Vries 1961 AnEW 90,
Mägiste 1966 Tulimuld 17 92 (väinä, väylä ~ vi vein), SKES
1978 1832 (väinä ~ vi li; ims ? < ieur), *Turunen 1979 KalSanat 395–97.

väistää ks. vääjätä.
väittää (As 1763; melko yl.) ’esittää väite; sanoa
vastaan,
inttää,
kinata
/
behaupten;
widersprechen, auf etw. bestehen, bestreiten’, murt.
myös ’ponnistaa (tav. synnyttäessä t. ulostaessa;
etup. itämurt. PSm); iskeä, lyödä (LaatKarj); lihottaa
(KaakkSm); väkevöittää; lannoittaa peltoja (PKarj
Kain ja ymp.)’, murt. myös väjittää; väite (Kilpinen
1835), väitteet (paik. savmurt. PPohjanm)
’synnytyspoltot’‚ väitös ’kiista, kina; väite (1848);
akat. väittely (1851); väitöskirja (1858); synnytysponnistus (paik. ISm)’, väitellä ’kinastella (paik.
murt.); ponnistella (lihaksillaan synnyttäessä t. ulostaessa; paik. Kaakk- ja ISm)’ ~ ink väittüja ’vedättää
hevosella; vetää’, väitellä ’kiskoa; vietellä; haukkua,
pilkata’ | ka väitteä ’inttää, väittää; voittaa, jaksaa;
ponnistaa; lannoittaa’, väitys ’lannoitus’, väitellä(kseh) ’kiistellä; ponnistella’, väittyö ’voimistua,
vahvistua, tulla väkevämmäksi; tulla lannoitetuksi;
ponnistautua’ | va väittüja ’vetää’ | vi väitada (Wied)
’ponnistaa voimansa; tunkea, työntää’, (uud.) väita
’väittää’, väitus ’synnytyspoltto’, väitis (Wied) ’id.;
tunkeminen; ulostustarve’.
Johd. sanasta väki (ks. tätä); vrt. myös väkiä (laajalti häm- ja itämurt.) ’lihoa; voimistua (maa); väkevöityä, hapantua (tämä myös KPPohjanm)’.
Ahlqvist 1856 WotGr 160 (sm ~ va vi), Budenz 1867 NyK 6
473 (♦ väki), B5uga 1908 AistSt 157 (väite jne. < baltt vait5e),
Hakulinen Vir 1927 223 (vä’ittää ’lihottaa, voimistaa’ ♦ väkiä
’lihoa’ ♦ väki), Hakulinen Vir 1935 449 (väittää ♦ väki; + ka li
veC ktq ’tavoittaa, väijyä’), Kalima 1936 BL 176 (väittää tuskin
< baltt ’puhua’), SKES 1978 1832–33 (+ ink), Häkkinen 1987
ES 385.

462 (taiton koevedos)
väive (Flor 1702 »Kyllä wäiwe nautans tunde»; yl.)
’täi, eläimen loinen / Haarling, Federling’ ~ ka väiveh, väivöi ’kotieläimen täi’ | va väive | vi (Wied)
väiv (g. väivi) ’pienkarjan täi’
< baltt, vrt. liett víevasa ’linnuntäi’, vievesà ’karjan, hanhen täi’. — Sm > lpKo väivas ’väive, pieni
täi’, ? T veaivaVs ’sudenkorento’ ja ruots murt. Sm
veva ’karjan täit’.
Mustonen Vir 1883 186 (sm ~ va), Thomsen 1890 BFB 241
(sm vi ? < baltt), Saxén 1895–98 Lånord 241 (sm > ruots murt.
Sm), Mikkola 1909 IF 26 296 (< baltt), T. I. Itkonen 1918
SUSA 32:3 60 (lpKo < sm), Kalima 1936 BL 183 (< baltt),
SKES 1978 1833 (+ ka).

väkevä (Agr; yl.) ’vahva (voimiltaan); voimakas,
karvas, kitkerä (maku, haju) / stark; kräftig, herb,
bitter’, myös ’kasvuvoimainen, rehevä, ravinteikas’,
johd. väkevyys, väkevöittää, väkevöityä ~ ink väkküJovä ’voimakas; väkevä (haju, maku)’ | ka väkevä ’voimakas, vahva; väkevän makuinen, karvas; ravinteikas, hedelmällinen (maa)’, väkevyö ’tulla
väkeväksi’,
väkeytyö
’vahvistua,
voimistua,
väkevöityä’ | ly vägeu, vägöu ’väkevä, voimakas’,
vägeüzüdä ’voimistua, väkevöityä; kiihtyä’ | ve
vägev, väg5o ’vahva, väkevä; hedelmällinen (maa)’ |
va vätVsevä ’väkevä’ | vi vägev ’voimakas, mahtava,
väkevä’ | li veCggi ’vahva, väkevä; mahtava’, väC ktq
’lannoittaa’.
Johdoksia s:sta väki, ks. tätä.
Ahlqvist 1856 WotGr 160 (sm ~ va), Ahlqvist 1859 Anteckn
111 (+ ve), SKES 1978 1833–34. Lisää kirjallisuutta s. v. väki.

väki (Agr; yl.) ’talon asukkaat; palveluskunta;
ihmisjoukko, ihmiset, kansa; voima / die Bewohner
eines Hofes; Dienerschaft; Menschenmenge, Volk,
(Pl.) Leute; Gewalt, Kraft’, johd. väestö (Becker
1820),
väkinäinen
’väkisin
tapahtuva;
vastahakoinen; teennäinen’, yhd. väkihammas
’viisaudenhammas’, väkijoukko (1768), väkijuoma
(1800-luv. lopulta), väkiluku (1790), väkipakko:
väkipakolla, väkipyörä, väkivahva, väkivalta, väkivaltainen (Agr), väkivallantekijä (Ljungo 1601), väkivasara (Schr 1637), sotaväki; ks. erikseen väittää,
väkevä, väkisin ~ ink väki ’ihmiset, väki’ | ka väki
’ihmisjoukko, rahvas, ihmiset; sotajoukko; voima;
varat; lanta, maan kasvuvoima; (harv.) mytologiset olennot (esim. kalman väki); aika, melko’ | ly
vägi ’väki, voima; määrä; melko, aika’ | ve vägi
’voima, väkevyys, paljous’, vägekaz ’vahva, väkevä;
’voimaton,
hedelmällinen
(maa)’,
vägitoi7n
hedelmätön’ | va vätVsi ’väki, kansa’ | vi vägi (g. väe)
’voima; mahti, valta; sotaväki, -joukko’, väetada

’lannoittaa’, väeti ’voimaton, heikko’, väga ’hyvin,
sangen, erittäin, kovin’ | li väCg, (SjW) veCg ’valta,
mahti; voima; lanta’, suod®a-v. ’sotaväki, -joukko’
= lpN viekkâ (Lu In Ko Kld T) ’melko(inen);
melko suuri t. vahva; voima (In Ko Kld T); väki (talon- (In), sota- (Ko))’ (lpN vækkâ (Lu) ’väki, kansa,
suuri joukko; voima (etup. nautintoaineissa); lanta’ <
sm) | mdE vij, M vi ’voima; mahti; joukko’ | tVser wi,
wij ’voima’ | votj vi, vij: katƒ-vi ’voima, kyky’, joz-vi
’kahden nivelen väli (kädessä, jalassa, sormessa);
ruumiin jäsenet (kokonaisuudessaan)’ (joz ’nivel’) |
syrj vi, v{i j: j(ez-vi ’jänteet lihassa; (jäsenen, sormen,
oljen) nivel, taive; solmujen väli putkessa, oljessa’ |
vogE wäw, I wüJo, L w®a, P w®ag ’voima’ | ostjI wög, E
weg, P wej ’voima, valta; raskas, vaikea (työ, elämä)’
| ? unk vele ’hänen kanssaan; sen kanssa, sen avulla’,
-vel ~ -val ns. sosiatiivin pääte (jossa l on
taivutussuffiksi, vrt. vogP w®agql ’jnk avulla’) || ??
samJr wika ’voima’ (ellei < ostj).
Ganander 1787 NFL 3 283 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 230
(+ lp viik, viek), Castrén Suomi 1844 31 (sm ~ lp vækka), Castrén 1849 Ostj 102 (+ ostj), Sjögren 1849 MélR 1 44 (+ li),
Diefenbach 1851 VWGoth 1 430 (? germ veigan), Ahlqvist
1859 Anteckn 111 (+ ve), Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 395 (+
vog), Budenz 1867 NyK 6 473 (+ md tVser), MUSz 1873–81
589–90 (+ votj syrj), Munkácsi 1887–90 NyK 21 122 (sgr >
tVsuv), Setälä 1896 SUSA 14:3 5 40 (sm ~ lpK v‰ıkk ’voima’;
lpN v∞ækka < sm), Szinnyei 1900 NyK 30 230 (unk -vel), Kannisto 1919 SUST 46 18 (väki ~ unk -vel), Räsänen 1920 SUST
48 273 (tVser > tVsuv), Jacobsohn 1922 AuU 14 (sgr vrt. ieur, lat
vis ’voima’), Manninen 1922 FFC 45 18–19 (myt.), E.
Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 49 (+ ka), E. Itkonen Vir 1950 70
(sm:n ja lp:n suhteista), E. Itkonen 1953–54 FUF 31 173 (sm ~
lp md tVser votj syrj), FUV 1955 123–24 (? unk), Joki 1956
FUFA 32 52 (+ samJr wika, jos se ei ole ostj lainaa), Setälä
1964 SUST 135:3 92 (+ va), E. Itkonen 1968 SKK 514 (? unk
vele-, -vel), TESz 3 1976 1110, FUV2 1977 136 (? unk; ei
syrj), Rédei 1977 NyK 79 202–05, MSzFE 1978 681–82 (unk vel, -val), SKES 1978 1833–34 (+ ink ly), Rédei 1986 NyK 88
223, Sammallahti 1988 UrLang 551 (sm ~ lp md tVser vog ostj),
UEW 1988 563 (unk ei tähän ; ?? samJr), EWUng 1995 1617.

väkisin (LPetri 1644; yl.), murt. rinn. väkisen (itämurt. ja ymp.), väkisten (KPPohjanm, laajalti Häme
Savo K- ja PSm), väkisellä (laajalti itämurt. ja Pohjanm) ’väkipakolla; vastoin tahtoa, vääjäämättä / mit
Gewalt; wider Willen, unweigerlich’ ~ ink väkk‰ısin |
ka väkisin, väkeh | ve väges | va vätVsiz5e | vi vägisi | li
veCgliz id.
Sijamuotoja sanan väki johdoksesta väkinen.
Kirjallisuus ks. väki.

väkkärä (Eurén 1860; I- ja PSm Verml Ink) ’tuulimyllyjen siipien t. vesimyllyn vesirattaan tapainen
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lasten lelu; tuuliviiri / Windrad (Kinderspielzeug);
Wetterfahne’, vanh. ja murt. myös ’naisten pääkoriste (JuslP, Gan 1787); köydentekokela (paik. itämurt.)’ ~ ink väkkärä ’tuuliväkkärä; puinen laite,
jolta verkkorihmaa kävytään; nuoranpunomiskela;
puun tyvestä sahattu pyöreä kiekko’ | ka väkkärä,
väkkeri, väkkeli ’tuuliviiri, -mylly (lasten
leikkikalu)’.
Deskr.
sanoja,
vrt.
väkättää
’vapista;
väpättää’, vikkelä.
SKES 1978 1835 (sm ~ ink ka).

väkä (Jusl 1745; yl. muualla paitsi LounSm Länsip
Ink)
’kärkipiikistä
takaviistoon
suuntautuva
(terävä) ulkonema; koukku / Widerhaken; Haken’,
vääkä (Länsip), väkänen, yhd. väkäleuka ~ ka väkä,
demin. väkäine ’väkänen’, väkäleuka ’koukkuleuka’
(vi vägi ’koukku, väkä’ < sm)
? < vkgerm *w∞æg®a (fem.) (kgerm *w∞æg5o, länsigerm, ksk *w®ag5o), vrt. mn vág ’vipu, nostokanki,
vaaka; tietty paino’, nn vaag ’vipu, vaaka’, nr våg
’vaaka, (murt.) vinttikaivon vipupuu’.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 161 (sm ~ vi), Collinder 1954 Proto-LpSam 104 (+ samJr weäha ’(kamman) piikki’), FUV 1955
66 (sm ~ samJr), Collinder 1957 Survey 524 (sam lainaa?), Koivulehto Vir 1976 269–72 (< vkgerm), Sammallahti Vir 1977
121 (< germ), SKES 1978 1835 (+ ka), Häkkinen 1983 SYKLJ
17 376 (< germ), Hofstra 1985 OsFiGerm 140 (< germ).

väleä (asiak. n. 1700 »mitä welämmin (!) (= pikemmin) sitä paremmin»; murt. harv.) ’nopea, joutuisa /
schnell, flink, rasch’, väleästi ’nopeasti’, paik. murt.
myös välevä ’vilkas; välitön’, väle(h)en, väle(h)in
(Jusl 1745 wäleen; Karj Ink Savo, osin KSm) ’pian,
nopeasti’, väleemmin ’nopeammin’ ~ ink väljüja, vällüja
’pian’ | ka väleän ’nopeasti’, väleämmä ’nopeammin’ | vi väle ’nopea’, väledasti ’nopeasti’
? = lpN v∞ælek (In Ko) ’ketterä, vikkelä’ (? < ims
*väläkkä).
Samaa (ehkä osaksi ikivanhaa) onomat.-deskr.
sanasikermää kuin välähtää (ks. tätä), välkeä jne.;
ks. myös väljä.
Ganander 1787 NFL 3 285 (sm ~ vi), Qvigstad 1881 Beiträge
15 (+ lp), Ruoppila 1967 KalKansank 121–22, kartta 115,
SKES 1978 1835–36 (+ ka), EEW 1982–83 3974. Lisää kirjallisuutta s. v. väljä.

väli (Agr; yl.) ’Zwischenraum; Zwischenzeit; Unterschied; Verhältnis’, välillä, välistä, välitse jne., yhd.
välimies (Agr), väliaika (VR 1644), välikappale (Sorol 1621), välipala (Mennander 1699), välimaa
(Alm 1756): välimailla, välipuhe (Forseen 1738)

’suullinen sopimus’, väliraha (As 1745), välikirja
(RWL 1759) ’kirjallinen sopimus’, Välimeri (Polon
1790), johd. väline (1847), välillinen (1853), välitön
(1846), välikkö, välys ’välitila, rako, väli; (uud.)
liikkumaväli’, välistää ’maksaa välirahaa’, ks.
erikseen välittää ~ ink väli ’väli(aika)’, välillüja ’irrallaan’, välist(üja), väll‰ı ’toisinaan’ | ka väli
’väli(matka); ero, eroavaisuus; yhteys, suhde’,
välissä ’toisinaan’, väliaika ’joutohetki, tauko’,
välilline ’vallaton’, välitöin ’suora, vilpitön’ | ly väli
’väli, rako’, väl‰ıh ’toisinaan’, välilli7ne ’irtonainen’ |
va väli ’väli’, välissä ’välistä, toisinaan’, välillüja ’irrallaan’ (sm > vi rantamurt. väli pidada ’välittää, perustaa’; sm > lpN v∞ællâ (In) ’väli’).
Samaa alkuperää kuin s. v. välkeä mainitut sanat;
mahd. sanan väljä demin.-johd. *välji (? > lpN
val |ljâ (Lu) ’aukea paikka metsässä’).
Ahlqvist 1856 WotGr 160 (sm ~ va), Ahlqvist 1877 SKR 59
(sm väli ~ väljä), Wiklund 1896 SUST 10 182–83, 249 (sm ~
lp v∞ællä), Saareste 1924 LVEM 144 (+ ka), Hakulinen 1941
SKRK 1 41 (*välji ♦ väljä), Rapola Vir 1942 147–48 (väline),
Rapola Vir 1945 138 (välikappale), Rapola 1953 Rr 62 (välimies), T. I. Itkonen 1968 SUST 145 74 (sm väljä ~ lp val |ljâ),
SKES 1978 1836–37 (+ ink ly), Pulkkinen Vir 1986 290
(välipala), Häkkinen 1987 ES 385–86.

välittää (JWegelius 1747) ’piitata, perustaa, pitää
tarpeellisena (et. kielt. yhteydessä; laajalti murt.);
toimia välittäjänä (paik. murt.) / sich kümmern, sich
scheren, beachten (u. a. in negiertem Kontext); vermitteln’, murt. myös ’pitää taukoa, keskeyttää (osin
VarsSm); maksaa välirahaa (paik. Karj)’, välittäjä
(JWegelius 1749), välitys ~ ink välittüja ’toimittaa
eteenpäin’ | ka välitteä ’välittää, perustaa, pitää
lukua; väistää, antaa tietä; pitää taukoa; päästää,
vapauttaa’, välittyö ’väistyä; välttyä’ (sm > lpN
v∞ælâtit (Pi Lu In) ’välittää, perustaa’).
Johd. sanasta väli, ks. tätä. — Vrt. välttää.
SKES 1978 1836–37 (s. v. väli; sm ~ ka; lp < sm).

väljä (asiak. 1597; yl.) ’avara, tilava, laaja; (liian)
suuri, löyhä / weit, geräumig, ausgedehnt; (zu) groß,
lok-ker, weit’, merk. myös ’suurisilmäinen (verkko;
Schr 1637); aukea paikka, aukio (osin VarsSm InkVi); aitaamaton metsä- t. yhteislaidun (Raam 1642;
Savo ja ymp.); runsas, paljo (et. »väljässä vedessä»;
laajalti murt.)’, väleä (paik. murt.) ’väljä; harva’,
väljällä ’vapaana, irti’, johd. väljähtää, väljähtyä,
väljehtyä ’laimeta’, väljetä, väljentyä ’tulla väljäksi;
helpottua, vapautua (olot)’ ~ ink väljä ’väljä (s. ja
a.)’, väljüjas ’ulkona’ | ka väljä ’väljä, tilava, löysä,
veltto, vapaa, aitaamaton; valta, lupa, vapaus;
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isosilmäinen verkko’, väljällä ’vapaana, irti,
hajallaan’, väljilleh id., väljäine ’tilava, aukea,
vapaa’, väljetä ’väljetä, löystyä; vapautua; haihtua’ |
ly väDlDlü (mon. väDlDläd) ’väljä’, väDlDlüja, väDlDläi ’höllästi’,
väDlDläl ’valtoimenaan’, väDlDleta ’väljetä’ | ve väDl (g.
väDlDlan) ’heikko, löysä, laiha (tee, maa), huono (sää)’,
väDlDlas ’höllästi, huonosti’, väDlDlau ’id., valtoimenaan’, väDlDlahtuda ’väljähtyä’ | va väDlDlüja, vällüja ’pois,
ulos’, vällähtüä ’väljähtyä’ (vrt. myös va (Tsv) vältVsähtüs, (Kukk) välküjahtƒ/süä id.) | vi väli (g. välja)
’kenttä, aukea’, väljas ’ulkona’, välja ’ulos’,
välimine ’ulkonainen’, väline ’ulkoinen’, (murt.)
väljameri ’ulappa’, (uud.) väljak ’aukio, tori’,
väljendada ’ilmaista’ | li v5eDla ’harva’, v5eDlagq
’kulua’.
Sanan väljä (väljähtyä jne.) suhde äänt. ja
merk:n puolesta läheisiin sanoihin väleä, väly (s. v.
välähtää) ja välkeä on (lähes) sama kuin sanan valju
(valjahtua jne.) suhde sanoihin valea (s. v. vaalea),
valo ja valkea. Ks. myös väli.
Ahrens 1843 GrEhstn 131 (sm väliä ’laaja; kenttä’ ~ vi väle
’nopea’, väli ’kenttä’), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Ahlqvist 1877 SKR 59–60, Anderson 1879 Studien 104 (vi väli ~
md veDle ’kylä’), Thomsen 1890 BFB 98 (+ li), Ojansuu Vir
1909 57–58, Saareste 1924 LVEM 144 (+ ka va), T. I. Itkonen
1968 SUST 145 74 (sm väljä ~ lpN val |ljâ ’aukea paikka metsässä’), E. Uotila 1970 Euroasiatica 1:7 10–13 (+ ly), SKES
1978 1837–38 (+ ink), EEW 1982–83 3974–76, Koivulehto
1993 LingU 29 34 (< baltt t. sl).

välkeä (1670, Gan 1787; savmurt. ja ymp.) ’avara,
väljä / weit, geräumig, ausgedehnt’, paik. murt.
myös ’valoisa; harva’, murt. rinn. välkki (laajalti
kaakkmurt.) ’avara, väljä; harva’, välkky ’avara,
väljä (PäijHäme ja ymp.); aukkopaikka (metsässä t.
pellossa), pälvi, laikku (laajalti
savmurt.,
EPohjanm)’ ~ ka välkky ’kylvämättä jäänyt kohta
pellossa’ (< sm) | vi murt. välk ’aukio’, (Wied)
välguti id.
= lp viel |gâd ’valkea’ (lpKo v¥ı#elg(ad (Kld) ’harva’
< sm). — Kuten lp osoittaa, välkeä on sanan valkea
(ks. tätä) etuvok. toisinto; samalla se liittyy laajempaan etuvok. pesyeeseen, johon kuuluvat mm. välkkyä, väleä, väljä, välppä ja välähtää (ks. näitä).
Genetz 1899 Suomi 3:16:1 8 (lp vielggad < *välk-), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 60 (sm ~ lpKo), T. I. Itkonen 1943 KV 22
54 (lpKo < sm), E. Uotila 1970 Euroasiatica 1:7 10–13, SKES
1978 1838.

välkkyä (Agr; yl.) ’kimaltaa, kiiltää, välkehtiä; välähdellä / glitzern, glänzen, blinken; aufblitzen’,
rinn. välkkää, välkätä (melko laajalti häm- ja
itämurt.) id., välkyttää (Jusl 1745), välkähtää (Gan

1787), välkehtiä, välke, välkky ’salama (Suomenl.
saaret; < vi); älypää (uud.)’ ~ ink välkküä ’vilkkua,
välkkyä’ | ka välkkyö ’välkkyä’, välkkeä ’id.,
loistaa’, välkytteä ’välkyttää’, välkeh ’välke’ | vi
välkuda, murt. välkida, E välkü- ’välkkyä,
salamoida’, välgutada ’välkyttää’, välgatada
’välkähtää’, välk (g. välgu, murt. välgi) ’salama’,
murt. välgas ’nopea’.
Vrt. välkeä, valkea, välähtää ja vilkkua.
Ganander 1787 NFL 3 286a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 434 (sm välkkyä ~ lpR welges), Tunkelo 1913–18
SUSA 30:39 6–7 (+ ka), Ojansuu 1916 SKTT 201 (sm välkky
’salama’ < vi), SKES 1978 1838 (+ ink), EEW 1982–83 3976–
79, Koponen 1998 SUST 230 49, Liukkonen 1999 SUST 235
39 (valkea, välkkyä < baltt).

välly(t) (hämmurt. Karj Ink KSm, paik. Savo), fälly(t) (Flor 1678; lounmurt. LUus LSatak EPohjanm,
osin E- ja KaakkHäme) ’(reki)peitto, jossa on turkisvuori ja kangaspäällinen / pelzgefütterte Decke’ ~
(sm >) ka välly(t) id.
< nr fäll id. (mn feldr ’peite’).
Ganander 1786 NFL 1 80a (sm fällyt ~ ruots fell), Renvall
1826 SSK 2 337 (sm < nr fäll), Streng 1915 NRL 265, Karsten
1934 FmS 2 103, SKES 1975 1838 (ka < sm).

välppä (Flor 1678 wälpä; LounSm hämmurt. EPohjanm KSm) ’seulomiseen käytettävä puulistoista
tms. tehty harva säleikkö, riihiseula / als grobes Sieb
dienender Lattenrost, Kornfege’, välpätä (Jusl 1745)
’seuloa välpällä’, murt. (etup. PHäme PSatak)
väl(p)-peä ’väljä, harva; leppoisa, vaivaton’, välppä
id., välppi, välppy ’harva, väljä; aukko, tauko, väli’,
välpähtää (Lönnr 1880; osin PSavo PKarj Kain)
’hellittää, pitää taukoa (kiire, vaiva, sade)’ ? ~ ka
välpätteä ’välkehtiä’, välppeä ’loistaa, tuikkia’ | vi
murt. (Wied) välp (g. välba): välp tükk maad
’huomattava matka’.
Vrt. väli, väljä ja välkeä.
Vilppula 1955 KA 10 195–206, 210, EEW 1982–83 3978 (sm
? ~ vi), Nikkilä 1998 FFL 21 83, 94.

välskäri (eri tahoilla murt.), välskääri (Gan 1787),
fälskäri (1697 fällskäri; lounmurt. LSatak EPohjanm
ja ymp.) ’haavuri / Feldscher’, murt. myös ’parantaja; itseoppinut eläinlääkäri’
< nr fältskär id. (< saks feldscher(er) (vrt. ns
Feld ’(sota)kenttä’, scheren ’ajaa parta, leikata’) > vi
velsker id.).
Ganander 1787 NFL 3 287a (sm ~ vi), Renvall 1826 SSK 2
337 (sm < ruots), Karsten 1944 FmS 10 613, SKES 1978 1838.
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vältti (Alm 1759; melko yl.), fältti (lounmurt. LUus
EPohjanm ja ymp.) ’kääntöaura; (joskus myös) viillos, käännös (pellossa aurauksen jäljeltä) /
(moderner) Pflug mit Schar und Streichblech;
(mitunter auch) Furche, vom Pflug gewendete
Krume’, vanh. sanak. (Schr 1637) myös ’jyrä’,
vältätä, fältätä ’kyntää kääntöauralla’ ~ (sm >) ka
vältti ’kääntöaura’
< nr vält ’jyrä; (murt.) aura(nvannas)’, välta
’jyrätä; kumota’; sm f-alkuiset variantit < nr murt.
Sm fält ’kääntöaura’, fälta ’kyntää kääntöauralla’. —
Samaa alkuperää on sm murt. (PSm Ruija
Tornlaakso) veltta ’kääntöaura’, veltata ’kyntää
kääntöauralla’ (> lpIn veltta∞d id.).
Streng 1915 NRL 265–66 (sm ka < vur ur), Karsten 1934 FmS
2 103 (sm fältti, fältätä < nr murt.), Vilkuna 1935 VSH 3:2 91,
SKES 1978 1838–39.

välttää ’väistää, karttaa (Agr »ouat sinusta
poisueltenyet»; etup. länsimurt.); kelvata, riittää
(Gan 1787; etup. itämurt. PSm) / (ver)meiden,
ausweichen; taugen, genügen’, johd. välttämätön
(Speitz 1642), välttyä (As 1762) ’säästyä
(onnettomuudelta tms.; paik. murt.); väistyä, mennä
ohitse (vuodenaika, juhla tms.; paik. LounSm)’ ~ ink
välttüja ’väistää, välttää’ | ka vältteä ’id.; kelvata; tulla
toimeen; siirtää, panna syrjään, kätkeä’, vältteäkseh
’siirtyä syrjään, väistyä’, välttyö ’id.; kuolla (eläin);
kulua (aika)’ | va (Tsv) välttä ’malttaa, kestää’,
(Kukk) välttƒ/sJüssä ’välttyä (tekemästä)’ | vi väldata
’kestää (aika); (murt. myös) jaksaa, tulla toimeen’,
murt. vältida ’nyrjähtää, mennä sijoiltaan’ (kirjak.
vältida ’välttää, kaihtaa’ < sm).
Kaiketi samaa alkuperää kuin väli ja välittää (ks.
näitä). — Ims välttä- > lpN murt. væl |tet (Pi Lu In
Ko) ’välttää, välttyä (Lu N In); osua harhaan (Pi Lu);
tulla toimeen (Ko)’; ims vältty- > lpN væl |tât (In)
’mennä sijoiltaan; välttyä; joutaa lykättäväksi myöhempään; jäädä irvistämään, olla sopimatta yhteen
(kengän sauma; In)’.
Ahrens 1843 GrEhstn 131 (sm välttyä ~ vi vältida ’nyrjähtää’),
Budenz 1867 NyK 6 470 (sm ~ lp), Aminoff 1869 WirSS 94
(sm välttää ~ vi väldata ’kestää’), Genetz 1899 Suomi 3:16:1
18 (lp væl |tet < sm), Saareste 1953 Suomi 106:3 34, Ahven
1958 ETAK 4 164–65 (vi vältida ’välttää’ < sm), SKES 1978
1839 (+ ka va; lp væl |tât < sm), Häkkinen 1987 ES 387, Nikkilä 2000 Pipliakielestä 13 (♦ väli).

välähtää (1766; melko yl.) ’aufblitzen, plötzlich erscheinen’, välähdys (Gan 1787), väläyttää, vanh. sanak. ja paik. murt. välätä (1700) ’välkkyä’, välistä
(Eurén 1860) id., välytä (paik. murt.) ’loimuta (re-

vontulet), salamoida’, väly (LönnrLis 1886; paik. KSm ja ymp., Verml) ’loiste, salama; (mon.) revontulet’, välämä (KPPohjanm ja ymp.) ’aukko, repeämä,
haava, hiertymä’ ~ ka välähteä ’leimahtaa, säihkyä’,
välätä (prs. väläjäy) ’loistaa’, välissä id. | vi murt.
välu ’(metsän)aukio’, E välä ’kenttä, aukio’.
Samaa sanuetta kuin väleä (ks. tätä); vrt. myös
väljä, välkeä ja välkkyä (sekä valahtaa s. v. valua).
— Epäselvää on, voisivatko näiden yhteyteen
jollakin tavalla kuulua myös seuraavat keskinäisiltä
äännesuhteiltaankin osaksi hämärät sanat: votj voDl{it
’sileä, tasainen’, syrj voDl k, voDl k{id ’id., liukas;
iljanne’, ostj weDlqp, E w#etƒqk, P w3ulí qk id.
Strahlmann 1816 Sprachlehre 242 (sm välähdys ~ unk villámlás ’salamointi’), Fábián 1856 MNyszet 1 90 (sm valaus, väläys
~ unk), Ojansuu Vir 1909 58 (sm väljä vrt. viE välä), Haavio
1944 STEP 1943 173, SKES 1978 1839 (s. v. väly; + ka), EEW
1982–83 3979 (+ vi välu), UEW 1988 564 (votj syrj ostj < sgr
*wäDl•).

vängätä (Eurén 1860; laajalti murt.) ’inttää, väittää;
vastustaa, panna vastaan; kiistellä, kinata; tuppautua
/ behaupten, auf etw. bestehen; sich widersetzen,
sich sträuben; (be)streiten, zanken; sich aufdrängen’,
vänkä (LönnrLis 1886; paik. EPohjanm) ’kiista, riita’,
vängällä, vänkällä (et. I- ja PSm EPohjanm)
’väkisin, pakolla; pakosta, vääjäämättä’, vänkelä
(Jusl 1745; paik. EPohjanm PSatak P- ja PäijHäme)
’jäykkä, taipumaton; vastahakoinen; hankala’,
vänk(k)yrä (eri tahoilla I- ja PSm) ’kiero, väärä,
mutkikas (et. puu); tyytymätön, kärttyisä,
vastaanpaneva’ ~ ink vänkissellä ’vänkäillä’ | ka
vänkätä ’väittää, inttää; tunkea, ahtaa (esim. paljon
puita kuormaan)’, vänkävyö ’inttää, vängätä,
tuppautua’ | va väntVsälä ’iljettävän makuinen’ | vi
vänge ’äitelä, pahan- t. ällöttävän hajuinen t. makuinen, epämiellyttävä, vastenmielinen’, vängada ’mennä viistoon, kallistua, kääntelehtiä’, vängi- (rantamurt.) ’pakottaa jku menemään jhk vasten tahtoaan’
| li väng ’vastenmielinen; vastenmielinen maku;
kaljantapainen juoma’.
Deskr. sanoja, jotka voivat olla eri alkuperää. —
V:ä vängätä merk:ssä ’vääntää kangella, kammeta’
on pidetty myös ruots lainana (vrt. nr svänga
’kääntää’), ks. vänkäri.
Tunkelo Vir 1920 104 (< ruots svänga), Kettunen 1938 LivW
478 (vänkeä ~ vi li), Wessman 1956–57 FmS 17–18 173 (vänkä > ruots murt. Sm vänkkä ’kiva, hauska’), Rintala 1972 läntä
189–91 (+ ink ka va; omap.), SKES 1978 1840–41 (s. v. vänkä1).

466 (taiton koevedos)
vänkäri (ei vielä Lönnr; I- ja PSm) ’tukkien siirtelyssä tms. käytettävä koukku, tukkihaka / Kant-,
Bootshaken’,
melko
laajalti
murt.
myös
’(tukinajajan, auton) apumies’ ~ (sm >) ka (uud.)
vänkäri ’tukkihaka’
< ruots svängel ’kiertokanki, viputanko, vipu,
jolla esim. tuulimylly käännetään toisin päin’.
Talve 1962 Sananj 4 76 (tukkilaistermi < ruots svänga), SKES
1978 1841–42 (sm (>) ~ ka).

vänrikki (Speitz 1642 Fändricki) ’alin upseerinarvo
Suomen maa- ja ilmavoimissa / Fähnrich’
< ruots, vrt. vur Fendrick, nr fänrik, fändrik <
uys Fähn(d)rich
’vänrikki’,
mys
faneri
’lipunkantaja’ (s:sta fano ’lippu’).
Renvall 1810–11 Orth 21 (sm < ruots), Streng 1915 NRL 266,
SKES 1978 1842, Koukkunen 1990 Atomi 618.

väpättää (etup. KSm ja ymp.) ’vapista, täristä / zittern, flattern’ ~ ka väpäjeä (prs. väpäjän) ’vavista’,
vävissä ’vapista’.
Deskr. sanoja, vrt. vapista, vipattaa.
SKES 1978 1843 (sm ~ ka).

väri (Gan 1787; ISm Häme, paik. Satak PPohjanm
ja ymp.), färi (Raam 1642; LounSm Uus
EPohjanm Länsip, osin KPohjanm Peräp), häri
(paik. Peräp) ’Farbe’, värittää (Lönnr 1880), värjätä
(Agr ferietuxi), värjäri ~ ka väri ’väri’
< ruots, vrt. vur färgha ’väri, pigmentti’, nr färg
’väri’, färga ’värjätä, värittää’, färgare ’värjäri’ <
kas verwe (ns Farbe) ’väri’. — LpIn feeri < sm väri.
Renvall 1810–11 Orth 62 (sm < ruots), Ingman Suomi 1844
194 (väri, värjäri < ruots), Streng 1915 NRL 266 (sm < vur, vi
< kas), SKES 1978 1843, LpIn 1 1986 145 (lpIn < sm), Häkkinen 1987 ES 387.

väristä (Agr; laajalti murt.) ’vapista, täristä, hytistä;
väreillä / zittern, beben, schlottern; vibrieren, flimmern’, värehtiä, väreillä, värähtää, väristys (Agr),
värinä, väre (Jusl 1745; laajalti murt.) ’pieni laine;
ilman värinä; vilun väristys’, värjöttää ’olla
paikallaan viluisena, hytistä kylmästä, palella’,
värjötellä id. ~ ink värissä ’vapista, väristä’,
värissüttüja
’värisyttää’,
(külmän)värü
’kylmänväristys’ | ka värissä ’väristä’, väritteä
’nostaa väreitä (vedessä)’, värisytteä ’vapisuttaa,
värisyttää’ | ve väriVsta ’väristä’, värin ’värinä’ | va
värisä ’väristä’, värin ’värinä’ | vi värelda ’värähdellä’, väriseda ’väristä’, värin ’värinä, väristys’ | li
veCrVzq ’väristä, vavista, kalista (hampaat)’, veCrVstq

’pudistaa (päätä), värisyttää’, veC\rVstqks ’vilunväre, väristys’.
Deskr. sanoja.
Ganander 1787 NFL 3 289a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
160 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH 193 (+ li), Posti Vir 1946 387
(+ ve), Kettunen 1958 NyK 60 75 (+ ve laps väriVzob ’parkuu’),
SKES 1978 1843 (+ ink ka).

värkki (As 1731; laajalti murt.) ’työkalu, kapine,
vehje; (us. mon.) tekotarpeet / Werkzeug, Gerät;
(meist Pl.) Material’, laajalti murt. myös (mon.) ’valjaat’, värkätä ’tehdä, valmistaa, puuhata, näperrellä’
~ ka värkki ’tarve- t. työkalu, kapine; kelvoton
ihminen t. eläin; penis, oriin suoro’
< ruots, vrt. mr værk, nr verk ’työ, teko, toimi,
teos, laitos, varustus’, verka ’vaikuttaa, saada aikaan;
tuottaa; tehdä, toimia’. Ks. erikseen taksvärkki.
Ganander 1787 NFL 3 289a (sm ~ mm. kr goot ruots), Renvall
1826 SSK 2 338 (sm < ruots verke, virke), Karsten 1944 FmS
10 613 (< ruots), SKES 1978 1843–44 (sm (>) ~ ka).

värssy, värsy (Agr wersu, Finno mon. partit. wärsyiä; yl.) ’säkeistö / Strophe’, paik. myös
’muistolause; jae’
< ruots, vrt. mmr värs, nr vers ’säe, säkeistö,
värssy, runo’ (nt isl kas vers, mys fers, kys vers, ns
Vers id.) < lat versus ’rivi, jono, säe’. — Vi värss <
kas; lpN vær |Vsâ (Lu In) < sk t. sm. Vrt. rekilaulu.
Thomsen 1869 GSI 71 (sm < ruots), Qvigstad 1881 Beiträge
127 (lp vrt. sm nn), Streng 1915 NRL 266–67 (sm < mmr mn
mt < lat; vi < saks), SKES 1978 1845 (lp < sk t. sm), EEW
1982–83 3987 (vi < kas).

värttinä (Eurén 1860; etup. Karj Ink ESavo) ’eräänlainen kehruuväline, kehrävarsi; (joskus myös) pyörän puola / Spindel; (mitunter auch) Radspeiche’,
värttänä (Jusl 1745; KaakkSm Ink) ’pyörän puola;
kehrävarsi’, yhd. värttinäluu, värttinämato (Laat- ja
PKarj, paik. EKarj
Savo)
’suolinkainen’,
värttänämato (kaakkmurt. PSavo) id. ~ ink värttänä
’värttinä; pyörän puolapuu; rukin hangon rulla, jolle
lanka t. rihma kiertyy’ | ka värttinä ’värttinä;
piirakkapulikka’ | ly värtƒin, värttim ’värttinä;
myllyssä n. 2 m pitkä, juuresta n. 3 tuumaa vahva terästanko, joka kannattaa yläkiven painon’ | ve värtƒin
’värttinä’ | va värttänä, värtten ’värttinä; pyörän
puola’ | vi värten (g. värtna) ’värttinä; rukin puola;
myllyn vauhtipyörä’
< ven veretenó ’värttinä’.
Ganander 1787 NFL 3 290 (sm ~ ka vi), Mechelin 1842 Käsik
179 (sm ~ ven), Akiander Suomi 1845 360 (sm < ven), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+
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ve), Thomsen 1869 GSI 28 (< ven), Kalima 1923–24 FUF 16
174 (+ ly), Kiparsky Vir 1939 275 (värttinä < ven veretinó),
Kalima 1952 SlS 188 (sm ka ly ve va vi < ven), Kiparsky Vir
1956 74 (< ven; ei ksl), Nirvi 1961 KV 41 117 (+ ink), Ruoppila 1967 KalKansank 65–66, kartta 72, Plöger 1973 RL 235,
SKES 1978 1845, Koivulehto 1990 CSepIFU 1 A 16 (< mven),
Ritter 1993 Studien 181 (< sl vert¥ıno), Hahmo 1994 Grundlexem 233–35.

värvätä (As 1679; yleisk.) ’pestata armeijaan; houkutella, suostutella mukaan / Soldaten anwerben; anlocken, zum Mitmachen überreden’, värväri (As
1679) ’pestaaja’
< ruots värva ’pestata, värvätä; hankkia, keräillä,
haalia’, värvare ’pestaaja, värvääjä; keräilijä’.
Judén 1818 Försök 78 (sm < ruots), SKES 1978 1846.

väsky ’laukku’ ks. veska.
väskynä (JuslLis; Schr 1637 swetzkyt mon.; PESatak PEHäme), fäskynä (VarsSm LSatak LUus, paik.
EHäme EPohjanm), veskuna (KaakkSm PKarj Savo
PäijHäme) ’kuivattu luumu / Backpflaume’
< ruots, vrt. vur swe(t)skon, nr sviskon id. < saks,
vrt. as swetsch, switsch, uys zwetschge (ns Zwetsche,
Zwetschge, Zwetschke, murt. myös zwetsge ’luumu’)
< mlat damascena pruna ’Damaskoksen luumut’. —
Sm viskuna (paik. Pohjanm Kain), fiskuna (paik.
EKPohjanm Länsip), visku, fisku (KPPohjanm Kain
Peräp) ’väskynä’ joko kontam. sanoista viikuna +
väskynä t. < ruots sviskon.
Renvall 1826 SSK 2 338 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 94
(< ruots), Streng 1915 NRL 267, SKES 1978 1846, Hahmo
1994 Grundlexem 336–37, SAOB 32 1999 S 15209 (ruots < as
t. uys).

västi1 (1733; ISm, paik. länsimurt.) ’miesten
lyhyt takki t. liivi / Männerjacke od. -weste’
< ruots väst ’liivi’ < ransk veste ’liivi, takki’ < lat
vestis ’vaate; vaatteet, vaatetus, puku; peitteet, verhot’.
Renvall 1826 SSK 2 338 (sm < ruots vest), SKES 1978 1846.

västi2 (Kal; Schr 1637 fästi, ei murt.) ’miekan kahva
/ Schwertgriff’
< vur nr fäste ’kiinnike, kiinnekohta; pohjus;
kahva; pohja, kanta; linnake, linnoitus’ < kas veste
’asiakirja; linnoitus, varustus; vankila’, ns Feste
’linnake’.
Ahlqvist 1871 KO 211 (västi < ruots svärdsfäste), Streng 1915
NRL 267, SKES 1978 1846–47.

västäräkki (VR 1644; yl.) ’Motacilla / Bachstelze’,
murt. mm. västräk(ki), vestrikka, fästrikka
(LUus), väistäräkki (paik. kaakkmurt.), lyhentymä
västi (Gan 1787; PHäme PSm Verml) ~ ink
väistärikko, västärö ’västäräkki’, västöi ’valkea
västäräkki’ | ka peästärikki, päistärikkö, väistärikkö,
väisti | va vässo, linavässo | vi västrik, linavästrik id.
= lpN beVs |tur ’västäräkki’, N bæsterages, In peVsnirik, Ko p¥ı#eVste-r¥ı#eggez, Kld p¥ıeVstr®akantƒsV∆ (osin < sm
ka; lpN murt. v5estar, væst3ar∞æggji < sm) id. | mdE
u/skerej, M u/skq\rej, vq/skq\rej ’västäräkki’ | vogE
urtVsqx ’tiainen’, I L wär/sqx, wär/sqk, P wor/sqk ’jokin
lintu; västäräkki’ | ostjE w#ertƒ/sqk, w3ur/sqk ’jokin pieni
laululintu’, ruxnqn w3ur/sqk ’västäräkki’ (ruxqn
’kaulus’).
Onomat. sanoja.
Ganander 1787 NFL 3 290a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
135 (+ va), Saxén 1895–98 Lånord 242 (sm > ruots murt.),
Wiklund 1896 SUST 10 180 (+ lp), Setälä 1897 SUSA 16:2 5
(+ md), Äimä 1913–18 SUSA 30:30 56 (+ au vog), Wiklund
1919 MO 13 70 (lpKo < ka, lpN In < sm), Äimä 1919 SUST 45
11, Toivonen 1928 FUF 19 198 (+ ostj), Mikkola 1938 SUST
75 92 (ka peästärikki saanut vaikutteita sanasta päistär), FUV
1955 124 (sm ~ md vog ostj), Mäger 1967 ELinnunim 133,
SKES 1978 1847 (+ ink), UEW 1988 562, DEWOS 1991 1630.

väsyä (Agr; yl.) ’müde werden, ermüden’, väsyttää
(Agr), väsähtää (Gan 1787), väsynyt, väsymätön, väsyttävä, väsyksissä, -iin ~ ink vässJüä ’väsyä’, väsüttüja
’väsyttää’ | ka väsyö ’väsyä’, väsytteä ’väsyttää’, väsähteä, väsähtyö ’väsähtää’ | ly väzüdä ’väsyä’, väzüttädä ’väsyttää’ | ve väzda, väzuda ’väsyä’, väzutada ’väsyttää’ | va väsüä, (Tsv) vässüä ’väsyä’, väzüttüja ’väsyttää’ | vi väsida ’väsyä, väsähtää, uupua’, väsitada ’väsyttää, uuvuttaa’ | li väCzzq (prs. väz5ub) ’väsyä’, väCstq ’väsyttää’
= lpN viessât (Lu In Ko Kld) ’väsyä; menehtyä
(In)’
todennäk. < vkgerm *w∞æs-, w∞æsia- < *w∞æseja,
vrt. mn (partis. perf.) wæst-r (< vkgerm *w∞æsiSa-)
’uupunut kosteasta säästä ja rasituksesta’, isl væsa
’kokea kovia (erit. sään takia)’, nn (refl.) væsast utor
’uupua huonon sään rasituksista’, mn vás ’myrskyn,
sadesään tms. aiheuttama rasitus’, nn vaas, fäär vás
id.
Ganander 1787 NFL 3 291 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 432 (+ lp viessetet), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va),
Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Wichmann 1901 WotjChr
128 (sm ~ votj vi/s{in{i, syrj vi/sn{i ’olla sairas’), Pogodin 1904 Severnorussk 14 (+ ka), Kettunen 1938 LivW 508 (+ li), Hakulinen 1946 FUF 29 113–16 (+ ly; alk. ’kulua’; väsyä ~ vähä),
Koivulehto Vir 1976 272–73 (< vkgerm), SKES 1978 1847–48
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(+ ink; ims lp), Sammallahti 1984 Juuret 144 (sm ~ lp; < germ),
UEW 1988 818 (sm lp ? ~ votj syrj).

565–66 (votj syrj ~ vi vend ’veli’, ? sm venno ’ystävä, toveri’;
slk), EWUng 1995 1653.

väsätä (ei vielä Lönnr; etup. KaakkHäme Kymenl ja
ymp.) ’tehdä, puuhata, askarrella, kyhätä, värkätä
/ herstellen, sich an etw. zu schaffen machen,
zurechtbasteln, zusammenbosseln’.
Mahd. deskr. sana.

väylinki (Stjerncreutz 1863 väylingit; rannikkomurt.; tav. mon.) ’vanttien väleihin portaiksi sidotut
poikittaisköydet / Webeleinen’, väylätä (paik. PPohjanm) ’sitoa (hitaasti t. kömpelösti)’
< ruots vevling, (murt.) vävling, väling ’vanttien
välinen astuinside, (murt.) kuorman sidontaköysi’.

vätys (Lönnr 1880; itämurt. Pohjanm) ’saamaton,
vetelys,
laiskuri,
nahjus
/
Müßiggänger,
Faulenzer, Schwächling’, vätystää, vätystellä (Eurén
1860), vätös (paik. murt.) ’vätys’, vättö (PKarj
PSavo) ’vähämielinen, vätys, aikaansaamaton’,
vätöstää ~ ka vätysteä ’tehdä, liikkua t. syödä
hitaasti, veltosti, kömpelösti’.
Deskr. sanoja; vrt. myös sm vätjehtiä (Lönnr;
paik. savmurt.) ’vetelehtiä’, vätjänä (Lönnr)
’vetelys’ ~ ka vätjänä id.
Ojansuu 1918 KAÄH 53 (sm ~ ka), SKES 1978 1848.

vävy (Agr; yl.) ’tyttären mies / Schwiegersohn’ ~ ink
vävü ’tyttären t. sisaren mies’ | ka vävy, väy, vävvy
’tyttären t. sisaren (t. muun naissukulaisen) mies’ | ly
vävü ’vävy’ | ve vävu, väu ’tyttären t. sisaren mies’ |
va vävü ’vävy’ | vi väi (g. väia), väimees ’vävy’ | li
väu mies (Sal) id.
= lp vivvâ ’vävy; (E N In Ko myös) nuoremman
sisaren mies’ (? < sm) | mdM ov ’vävy’ | tVserL wingq,
I wenq ’vävy; (murt. myös) nuoremman sisaren
mies’ | ? votj v{in ’nuorempi veli’ | ? syrj von, J vun
’veli’ | ostj I won, w3on, E P wen ’vävy, tyttären mies,
nuoremman t. vanhemman sisaren mies’ | unk v2o (:
veje) ’vävy’ || samJr j‰ıj, wij ’vävy’ | Jn b‰ı ’sisaren
mies’ | T bini ’vävy’ | M mijugme ’vävy’.
Fogel 1669 Käsik (sm ~ unk), Rudbeck 1717 Spec 80 (samoin),
Ganander 1787 NFL 3 292 (+ vi väbbi), Gyarmathi 1799 Aff 91
(+ lp), 198–99 (+ tVser), Castrén Suomi 1845 180 (+ sam jij,
wij), Castrén 1849 Ostj 102 (+ ostj), Ahlqvist 1856 WotGr 160
(+ va), Ahlqvist 1861 MMdGr 165 (+ md), Budenz 1867 NyK
6 474 (+ li), Ahlqvist 1871 KO 7 189 (+ ve), MUSz 1873–81
595 (sm ~ lp tVser ostj unk), Anderson 1893 Wandl 226 (+ ka),
Halász 1894 NyK 24 445 (+ samJr Jn T), Setälä 1894
JuhlakThomsen 232 (lp vivvâ < sm), Wichmann 1901 WotjChr
129 (+ votj syrj), Toivonen Vir 1928 114 (votj syrj ~ vi vend
’veli’), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 34 (+ ly), 44–45 (sm ~ lp
(? < sm) md tVser ? votj ? syrj ostj), *Nirvi 1952 Suomi 106:1
184 (vrt. myös vog; votj syrj ei tähän), FUV 1955 67, TESz 3
1976 1175, FUV2 1977 83, Janhunen 1977 SamWsch 176 (+
samM), MSzFE 1978 697, SKES 1978 1848 (+ ink ? slk kuenä
’vävy, vaimon (vanhempi) veli’), Sammallahti 1979 FUF 43 38
(sgr *väne (? *v‰ıne, ? *v‰ıve, ? *väve)), Janhunen 1981 SUSA
77:9:40 (ural), Sammallahti 1988 UrLang 541, UEW 1988

SKES 1978 1848–49 (sm < nr).

väylä ’vesireitti, (merkitty alusten) kulkureitti (Ljungo 1601; melko yl.); syvin (ja virtaisin) kohta joessa
(paik. PSm); suuri joki (Länsip, paik. Peräp) / Wasserstraße, Fahrrinne; tiefste Stelle im Fluß (mit der
größten Strömung); großer Fluß, Strom’, yhd. liikenne-, uitto-, valtaväylä
= lp faw |le ’syvin kohta vesiväylässä (joessa,
vuonossa), järven, meren syvin kohta; (Ko Kld
myös) väylä, (T) syvänne, kuoppa’
? < germ (sk), vrt. mn mr *va“le, yks. akk.
*va“la, mn va“ill, ve“ill, nn vale ’matala kohta joenuomassa’ (samaa sk kantaa pn. Veteli < nr murt. Sm
Vetil).
Castrén Suomi 1844 32 (sm ~ lp), Karsten 1906 ÖbOrtnamn
113–14 (< mr, vrt. msk), Setälä 1912–13 FUF 13 474 (ei < mr),
Karsten 1944 FmS 10 614 (< sk), Mägiste Vir 1958 137 (vi
väil ’väylä’ < sm), SKES 1978 1849, Hofstra 1985 OsFiGerm
325 (< germ).

vääjätä (1734) ’väistää (voimakkaampaansa), karttaa, antaa periksi (etup. Pohjanm); kieltää osuutensa,
syyllisyytensä, kiistää (paik. murt.) / (einem übermächtigen Gegner) ausweichen, aus dem Weg
gehen, nachgeben; leugnen, abstreiten’, vääjäämätön
(EPohjanm ja
ymp.)
’itsepintainen,
periksiantamaton;
kiistaton’,
vääjäämättä
’väistämättä, peruuttamattomasti’, väistää (Agr;
laajalti murt.) ’siirtyä pois tieltä, sivuuttaa kiertäen;
(vanh.) kääntää pois’, väistyä ~ kaP veäjätä ’antaa
periksi, totella’
= lpN væggjet (E U Pi Lu) ’jaksaa, voida, selvitä,
kyetä; olla painavampi’, In vajjee∞d (Ko Kld) ’jaksaa;
voida (hyvin t. pahoin)’, N v∞æjâ (Lu) ’vastapaino,
pieni esine, jota käytetään, jotta kantoporon taakka
kummallakin puolella selkää saataisiin yhtä
painavaksi’
?? < sk, vrt. nr väja ’väistää, karttaa, välttää’, vur
v∞æghia ’väistää, säästää’, nn vægja ’antaa
periksi, mukauttaa’, mn v|æghia ’väistää, säästää’
< germ *w∞æzia- (samaa sanuetta kuin ruots väga
’punnita’, våg ’vaaka’).
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JuslP 420a (sm ? < ruots väja), Airila Vir 1916 146 (sm <
ruots), E. Itkonen Vir 1937 308–11 (+ ka lp; väistää ♦ vääjätä), SKES 1978 1832 (s. v. väistää), 1849–50, Sammallahti
1998 Saami 266 (lp joko ~ sm vääjää- t. ~ sm voi-).

vääntää (Agr; vanh. kirjak. us. kons.-vartaloisia
muotoja väät-; yl.) ’drehen, wringen; biegen; verdrehen, verzerren’, vääntyä (Hemm 1616), väännellä,
väännös, väänne (Raam 1642), vääntö ’kiero puu
(etup. EPohjanm); tervaspuu (Kain, paik. KaakkSm
PKarj)’ ~ ink vüjantüja ’kääntää, vääntää’, vüjantüä ’vääntyä, kääntyä’, vüjannellä ’käännellä’ | ka veänteä
’vääntää, pyörittää (esim. tahkoa), vääristää; kivistää
(vatsaa); tehdä huonosti’, veäntyö ’vääntyä’, veäntö
’kierosyinen (puu); vastahakoinen’ | ly viättä
’soittaa, leikkiä, tanssia; vääntää (tahkoa, vitsaa)’,
viänd ’kiero; tanssi, tanssipaikka’ | ve väta ’soittaa,
leikkiä, tanssia’, vänd ’soitto, leikki; harmonikka’ |
va vüjantüja ’vääntää’, vüjantüä ’vääntyä’, vüjan(ne)
’väänne; kiemura, käänne’ | vi väänata ’vääntää,
väännellä’, väänduda ’vääntyä, kiertyä, köynnöstää’,
vääne ’vääntö, väännös; köynnös’ | li vä5ndq, (Sal)
vänn ’punoa, kietoa’, vä5ndi ’kiero’. — Sm > lpN
murt. væn |t5et ’kääntää jkn sanat toisiksi, totuudenvastaisiksi’
?? < germ *wenda- ’vääntää’, vrt. ns winden, mn
vinda, nr vända ’kääntää’. — Ks. myös väätti.
Ganander 1787 NFL 3 279 (sm ~ vi vänämä), Rask 1818 Undersögelse 106 (sm ~ germ), Hipping 1846 ASSF 2 1087 (sm <
germ), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ va), Setälä 1890–91 ÄH
389 (+ ve), Wiklund 1896 SUST 10 169 (sm ~ lp), Kettunen
1938 LivW 508 (+ li), Lagercrantz 1939 LpWsch 995 (lp < sm),
SKES 1978 1850–51 (+ ink ka ly), Koivulehto Vir 1983 548
(germ lainasuhde äänt. selitettävissä), Hofstra 1985 OsFiGerm
27, 349 (? < germ), T. Itkonen Vir 1987 176 (omap. ims sanoja).

vääpeli (As 1721) ’ylikersanttia ylempi, ylivääpeliä
alempi aliupseeri / Feldwebel’, vanh. kiel. (Speitz
1642 webbeli, g. webelin) myös ’oikeuden vahtimestari’
< ruots, vrt. nr väbel, vur we(i)bel, wäbel ’vääpeli (aliupseerin arvo); oikeuden vahtimestari’ < uys
feldweibel (ns Feldwebel) ’vääpeli, aliupseeri’, mys
weibil ’oikeudenpalvelija’.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 165 (vrt. ruots fältväbel), Streng
1915 NRL 267 (sm < vur ur), Hellquist 1939 SEO 1380 (ruots
< saks), SKES 1978 1851, Koukkunen 1990 Atomi 618–19.

väärti1, väärtti (Agr »tömies ombi Palcas wärdi»;
laajalti murt.) ’arvoinen, veroinen / wert’
< ruots, vrt. nr värd, värt ’arvoinen, kannattava’,
värde ’arvo, hinta’ (mn ver“r, goot waírSs, ns Wert,

ags weor“ ’arvo’). — LpN vært |â (R In) ’jnk arvoinen’ < sm t. ruots. Vrt. verta.
Streng 1915 NRL 267 (sm < ruots), Collinder 1932 Urgerm 1
124, SKES 1978 1851 (lp < sm t. ruots).

väärti2 (Flor 1688 »wärtein ja cuusmiesten»): kirkkoväärt(t)i (1630-luv. käsik.; Gan 1787 kirkkowärtti;
laajalti
murt.)
’kirkonisännöitsijä
/
Kirchenvorsteher’, murt. (Peräp Länsip) väärti myös
’henkiystävä, kestiystävä’
< nr värd, mmr wärdh, werd ’isäntä; kansanomaisten häämenojen ohjaaja’ (< kas wert
’isäntä, kestiystävä’, ns Wirt ’isäntä, perheenpää,
aviomies’). — LpN v5erdi (U Lu In Ko) ’kirkonisäntä
(N), isäntä (U); juhlien isäntä, häämenojen johtaja
(Lu); tuttava, ystävä (In Ko)’ ositt. < ruots, ositt. <
sm.
Qvigstad 1893 NL 345–46 (lp < sk), Lagercrantz 1939 LpWsch
996 (lp murt. v5ertte ? < sk), SKES 1978 1851–52.

väärä (Agr; yl.) ’krumm; falsch’, sijam. (olla) väärässä, johd. vääryys (Agr), väärentää (Hannikainen
1847), väärennys (Ahlman 1865), väärennös;
vääristää, vääristellä (Agr), yhd. väärinkäytös
(1664) ~ ink vüjarä ’väärä, mutkikas, kiero; syyllinen’,
vüjaristüja ’vääristää’ | ka veärä ’väärä, mutkainen,
kiero; epäoikeudenmukainen, syyllinen, poikkipuolinen (sana)’, veärys ’kierous, vääryys; rikos;
vika, syy’ | ly viär((e) ’väärä, kiero, vino; syyllinen’,
viärüVs ’syy’ | ve vär ’väärä, kiero; syyllinen’, vä\rin
’väärin, kierosti, kieroon’, vä\riVstada ’kääntää
vääräksi, taivuttaa’ | va (Ahlqv) vüjarä ’väärä, kiero;
syyllinen’, vüjarüz ’vika, virhe, syy’ | vi väär ’väärä’,
väärus ’vääryys’, vääristada ’tehdä käyräksi,
taivuttaa, väärentää’. — LpN værre (U Pi Lu In Ko
Kld T) ’väärä’ < sm.
Castrén Suomi 1844 32 (sm ~ lp), Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+
va vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve), Qvigstad 1881 Beiträge 118 (lp), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 60 (lp ? < sm),
Lagercrantz 1939 LpWsch 996 (lp < sm), Kiparsky 1946 FUF
29 78 (+ ly), E. Itkonen 1973 FUF 40 280 (lpLu vierr5et ’väärin’ ? < sm), SKES 1978 1852–53 (+ ink ka).

väätti (Jusl 1745; KSm, osin LounSm PHäme KPPohjanm)
’vitsas,
vitsaside / (zu
einer
Halteschlinge gebogene) Weidenrute’, paik. myös
’rautainen koukku, joka yhdistää reen aisat jukoon’,
väättiaisat (KPohjanm) ’aisat, jotka kiinnitetään
vitsaväätillä jukolautaan’ ~ vi väät (g. väädi) ’vitsas;
mansikan rönsy’.
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Ilm. johd. v:n vääntää kons.-vartalosta väät(varmaankin pass. 2. partisiippiin väätty perustuva
sana).
Ganander 1787 NFL 3 279a (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 431 (sm väätti ~ vääntää), SKES 1978 1853.

vötköttää (Lönnr 1880; paik. savmurt.) ’maata rötköttää, pötköttää / lang, faul daliegen’,
vötkistellä (Renv 1826; paik. PSm) ’laiskotella,
vetelehtiä, liikkua laiskasti’, vötkä (Gan 1787)
’pitkä, laiska vetelys’, vötkäle (Lönnr 1880; melko
laajalti I- ja PSm) ’vetelys, laiskuri; iso eläin,
vonkale’, vötky (paik. PSm), vötkö (paik. Kaakk- ja
KSm KPPohjanm) id. ~ ka vötkötteä, vötkyö ’lojua,
retkottaa; löntystää’.
Deskr. sanoja, vrt. votkottaa.
SKES 1978 1811 (s. v. votkottaa; sm ~ ka).

vöyreä (paik. savmurt. KPPohjanm) ’vauras; hyvinvoipa, vankka; komea / wohlhabend; gesund, kräftig;
stattlich’, rinn. vöyre (JuslP vöyret), vöyräs (Gan
1787), vöyrevä, vöyri id.; vöyristyä (Kain KPPohjanm Peräp, paik. PSavo) ’vaurastua; vahvistua,
pulskistua’.
Joko alkuaan sama sana kuin ims vetreä (ks. tätä)
t. ehkä osittain < ruots, vrt. nr mr för ’kunnossa oleva, terve, reipas, virkeä, voimakas, pystyvä, taitava;
(alk.) ajo- t. merikelpoinen tms. kulkuneuvo, alus’.
JuslP 443a (vöyrres < ruots förr), Ojansuu Valvoja 1919 426
(vöyreä ~ vetreä), SKES 1978 1855–56.

ydin (Agr; melko yl.) ’(Knochen)mark; Kern’, rinn.
yti (paik. LounSm) id., yty ’id. (VR 1644; PSatak EPohjanm, paik. Vars- ja KaakkSm PHäme); into, halu (Kain ja ymp.)’, yhd. luuydin, selkäydin; ydinluu,
ydinreaktio, ydinpommi, ydinvoima, johd. ytimekäs,
ytimellinen ~ ka yvin, yjin (g. ytimen) ’ydin’ | vi üdi
(g. üdi) id.
= lp â∞dâ (g. â∞d∞dâm(â)) ’(luu)ydin; ydinluu’ | mdE ud'eme, M murt. ud'qme (Ahlqv ui) ’ydin, luuydin;
aivot’ | tVserL wim, I wem ’ydin’ | votj vij{im, vim
’ydin; aivot’ | syrj vem id. | vogE wälqm, I wüJolqm, L
walqm, P w®alqm ’luuydin’ | ostjI P welqm, E wetqm
’ydin; aivot’ | unk vel2o ’ydin, sisus, sisin’.
Ganander 1787 NFL 3 359 (sm ~ vi), Castrén 1849 Ostj 101
(sm ~ syrj ostj unk), Lindström Suomi 1852 108 (+ tVser), Castrén 1858 Ostj2 102 (+ votj), Hunfalvy 1859 MNyszet 4 208 (+
lp), Ahlqvist 1861 MMdGr 178 (+ mdM ui), Budenz 1867
NyK 6 475 (+ mdE vog), Genetz 1896 Sgr ∞d 4, 47, Saareste
1924 LVEM 96 (+ ka), FUV 1955 126, TESz 3 1976 1111–12,
FUV2 1977 86, MSzFE 1978 683–84, SKES 1978 1856, UEW

1988 572–73, Sammallahti 1988 UrLang 551, EWUng 1995
1618.

yhdeksän (Agr; yl.) ’9’, yhdeksäs, yhdeksikkö, yhdeksäinen ~ ink üheksän, üheksüjas | ka yheksän, yheksäs | ly üheksä(n), üheksäz ’9; 9:s’ | ve ühtsan ’9’,
ühtsa7n/z ’9:s’ | va ühesüja ’9’ | vi üheksa ’9’, üheksas
’9:s’ | li ‰ı Cdqks, JüCdqks ’9’, ‰ı Cdqksmqz ’9:s’
= lp ovce ’9’, ovcad ’9:s’ | mdE vejkse, M vexksa ’9’, E vejksetƒ/se, M vexksqtƒ/se/s ’9:s’ | tVserL qndekVsq, I indeVs ’9’, I indeVsqmVse ’9:s’.
Kehittynyt sanaliitosta *üktä (> *ükte > *ühte’1’) + *e-k-sä- (jossa kieltoverbin vartalo e-,
modaalisen verbintaivutuksen -k- ja yks. 3. p:n
pääte -sä-), alkumerk. »yhtä ei ole», so. ’yksi
puuttuu (kymmenestä)’. Samalla periaatteella on
muodostettu myös kahdeksan (ks. tätä), jossa myös
loppu-n on alkuperäinen, funktioltaan duaalin tunnus
(merk. »kaksi puuttuu»).
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Strahlenberg 1730
NOstT liite (+ md weixim), Fischer 1747 VocSib 171 (+ md
veixa), Fischer 1768 SibGesch 133 (+ tVser), Sajnovics 1770
DemH 60 (+ lp), Sjögren 1821 GS 1 28 (sm ~ md tVser), Hansen
1847 VGEG 2:1 46 (kahdeksan ja yhdeksän kuuluvat yhteen
sanojen kaksi ja yksi kanssa), Europaeus 1853 Räkneorden 15,
18 (-deksan ieur alkuperää, vrt. lat decem ’10’), Ahlqvist 1863
Suomi 2:1 40, Hunfalvy 1864 Reg 262 (+ li), O. Donner 1879
Verwandtschaft 119 (+ ve va), Setälä 1890–91 ÄH 204 (+ ka),
Munkácsi 1901 ÁKE 68 (loppuosa ieur alkuperää), Setälä
1911–12 FUF 12 162–66 (samoin), Bergsland 1953 StSept 5
47 (yksi sanan -ks-johdos), *E. Itkonen 1973 FUF 40 336–39
(*ühte-e-k-sä-), SKES 1978 1856 (+ ink ly), Häkkinen 1987
ES 85, UEW 1988 807, Honti 1993 Grundzahlwörter 116, T.
Itkonen 1997 FUF 54 258, Parpola 1999 Poluilla 198–99
(loppuosa ieur alkuperää).

yhdistää
(Agr; yl.) ’verbinden, vereinigen’,
murt. (paik. Karj) myös ’rypyttää piirakoita’, johd.
yhdistyä, yhdistys, yhdiste, yhdistelmä ~ ka yhisteä
’yhdistää; välittää (kaupassa t. riidassa); rypyttää
piirakoita’, yhistyö ’liittyä yhteen; kohdata,
kokoontua; toteutua’ | ly ühtƒiVstädä ’rypyttää
piirakoita’ | ve ühtƒiVstada ’sulkea (ikkuna t. ovi)’,
ühtƒiVstuda ’yhtyä (tiet t. joet); sattua yhteen, tavata’ |
va (Tsv) ühisse- ’yhdistää, liittää’, ühissü- ’yhdistyä,
yhtyä’ | li ‰ı Ctq ’yhdistää’.
Johd:ia sanasta yksi (ks. tätä).
yhtyä (Agr; melko yl.) ’sich verbinden, sich vereinigen; überein-, zustimmen’, johd. yhdyttää ’kohdata’,
yhdyntä, yhtymä, yhtiö, yhtye ~ ka yhtyö ’yhtyä; kohdata; sattua, tapahtua; tarttua (tauti); liittyä, mennä
yhteen’, yhytteä ’yhdistää; totuttaa (toisiinsa); liittää
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yhteen, vihkiä; välittää (kauppa); kohdata, tavata’ | ly
ühtüdä ’yhtyä, tulla yhteen’.
Johd:ia sanasta yksi (ks. tätä); toinen johdostyyppi samassa merk:ssä on ve ühtƒeta (prs. ühtnob) |
va (Tsv) ühine- | vi ühineda ’yhtyä, yhdistyä’.
yhtä (Agr; yl.) ’ebenso, gleich’, sanaliittoja yhtä aikaa, yhtaikaa, yhtä kaikki, yhtä mittaa, yhtä perää,
yhtäkkiä; kieltohakuisia ilmauksia (ei) yhtäkään, yhtään (sananmuodostukseltaan
hämäriä
ovat
muodot yhtikään, yhtikäs: »ei yhtikäs mitään»;
mahd. alk. ikä sanan muotoja, vrt. vastikään s. v.
ikä), johd. yhtäläinen, yhtälö (1865) ~ ink ühtaik®a
’yhtä aikaa’, ühtüja ’ensinkään’ | ka yhtä ’yhtä; yhtä
mittaa; yhä; yhtäälle’ | ve ühtüja ’yhä; aina’ | va üht
’yhtä’, (Kukk) ühtüja ’yhtään’, ühtaik®a ’yhtä aikaa’,
üht perrüja ’yhtä päätä’ | vi (ei) ühtigi ’(ei) yhtään,
lainkaan, ensinkään’.
Sanan yksi (ks. tätä) partitiivimuoto (muodostettu
kons.-vartalosta *ük- (partit. *ük-tä), vrt. ynnä).
SKES 1978 1857–58 (s. v. yksi), Häkkinen 1987 ES 391.

yhä (Gan 1787; laajalti itämurt., paik. KPPohjanm)
’aina vain, jatkuvasti, edelleen, vielä / immer noch,
weiterhin’, yhäti id. ~ ka yhä ’kokonaan, aivan; yhtäälle’, yhäti ’kokonaan, kerrassaan; hukkaan’ | ve
ühtä ’yhä’ | vi üha id.
Sanan yksi vanha latiivimuoto (alk. *ühdäk), jonka merk. lienee ollut alkuaan ’yhtäänne, yhteen suuntaan’.
SKES 1978 1857–58 (s. v. yksi), Häkkinen 1987 ES 391.

yksi (Agr; yl.) ’1’, sijam. yhdessä, yhteen, yhteensä,
yhtenään (ks. erikseen yhtä, yhä, yksin, ynnä), johd.
yhteinen (yhd. yhteiskunta nykymerk. 1865), yhtenäinen, yhteisö, yhteys, yhdys- (yhdyskunta,
yhdyssana, yhdysside; Yhdysvallat 1859), yksityinen,
yksittäinen, yksilö (Kilpinen 1845), yksiö, yksikkö,
ykkönen (ks. erikseen yhdistää, yhtyä) ~ ink üks ’1’,
ühtenüja ’aina, yhtenään’, ühteh‰ın ’yhteinen’ | ka yksi
’1’, yhes, yhteh, johd. yhtehine ’yhteinen’, yhtehys
’yhteys’, yhys ’suhde; seurustelusuhde, ystävyys;
sopimus’ | ly ükVs ’1; eräs; sama; pelkkä’, ühtes, üht5e,
ühtehi7ne ’yhteinen’ | ve ük/s ’1; sama; pelkkä’,
ühthij7ne ’yhteinen’ | va ühsi ’1’, ühez, üht5e; (Tsv)
ühtein ’yhteinen’, ühzikko ’yksinäinen, erillinen’ | vi
üks ’1’, ühes, ühte; ühine ’yhteinen’, ühis ’yhteis-,
yhdys-’: ühiskond ’yhteiskunta’, ühtne ’yhtenäinen’ |
li ikVs, ükVs ’1’
= lp ok |tâ, âk |tâ ’1; eräs’ | mdE vejke, (attr.) ve, M
fkä ’1’ | tVserL iktq, iktqt, (attr.) ik, I iktäq, iktäqt, (attr.)

ik id. | votj odig, od{ig ’1; ainoa’, (yhd:oissa) ok-, og’1-’ | syrj (etƒi, (etƒik ’1; eräs’, (yhd:oissa) (et ’1-’ | vogE
ük‰ı, I äkoqg, L äkqg, P akoa, (attr.) E ük, I äko, L äw,
äk, P ako ’1’ | ostjI #ejql, E #ejqt, P ¥ıt, (attr.) I E #ej, P ¥ı
’1’ | unk egy ’1; epämääräinen artikkeli’. — Ugr kielten sanat (mahd. myös perm kielten attribuuttimuodot) edustavat alkuperäistä asua *ük•, muissa kielissä sanansisäinen *-kt- on sanan kaksi vaikutusta.
Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi), Rudbeck 1717 Spec
80 (+ unk), Strahlenberg 1730 NOstT liite (+ md tVser votj syrj
vog ostj), Sajnovics 1770 DemH 60 (+ lp), Gyarmathi 1799 Aff
288 (+ ka), Europaeus 1853 Räkneorden 27, Ahlqvist 1856
WotGr 15 (+ va), Hunfalvy 1864 Reg 242 (+ li), MUSz 1873–
81 769, O. Donner 1879 Verwandtschaft 52 (+ ve), Thomsen
1890 BFB 43 (+ li), Paasonen & Donner 1926 OstjW 16 (sm ?
~ ostj), FUV 1955 126 (vog ja ostj epävarmoja, unk ei tähän),
DEWOS 1966 20, FUV2 1977 138, SKES 1978 1856–59 (+
ink ly; ostj unk ei tähän), Häkkinen 1987 ES 391–93, UEW
1988 81, Sammallahti 1988 UrLang 552, *Honti 1993 Grundzahlwörter 75–83 (myös vog ostj unk).

yksin (Agr; yl.) ’allein’, yksinäni, yksinään, johd.
yksinäinen ~ ink üksin ’yksitellen’, üksintä, üksintüja
’yksinään’, üksinäin ’yksinäinen’ | ka yksin, yksinäh;
yksinäine | ly ükVsin ’yksin’, ükVsinäi7ne ’yksinäinen’ |
ve ük/si7n ’yksitellen’, üks7näin ’yksinäni’ | va ühz‰ı
’yksin’ | vi üksinda ’yksin’ | li ikVs‰ı7n, ükVs‰ı7n ’yksitellen’, ükVsniz ’yksinään’.
Mon. instruktiivi- (yksin) ja essiivimuotoja (yksinä + omistusliite) sanasta yksi (ks. tätä).
SKES 1978 1857–58 (s. v. yksi), Häkkinen 1987 ES 392.

yksitoikkoinen ks. toikottaa.
yleinen ks. ylä-.
ylen ks. ylä-.
ylettää (Jusl 1745; laajalti itämurt., paik. KPPohjanm) ’erreichen, bis an etw. reichen’, ylettyä (1762),
rinn. yltää, ylttää (paik. murt.) id., johd. yllättää
(Agr ’tunkeutua’), yllätys ~ ink ülttüja ’ulottua’ | ka
ylteä ’ulottua; riittää; yllättää’ | viP murt. ülitada
’ulottua’.
Ainakin v. yltää on selvästi ylä- sanan (ks. tätä)
e-vartaloisen variantin kons.-vartalon johdos; v:ä
ylettää, ylettyä on pidetty myös ulottua verbin
etuvok. vastineena. Aineksia on varmaankin
molemmista sanueista.
Anderson 1893 Wandl 173 (sm ~ vi, lp ollet ’ylettyä’, ks. ulottaa), T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 57 (sm ~ lp), E. Itkonen
1960 LpChr 155 (sm ulottua, ylettyä ~ lp), Saukkonen 1965
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SUST 137 80–81 (sm ~ vi; aineksia eri sanueista), SKES 1978
1860–61 (s. v. ylä-; sm ~ ink ka).

ylhäällä (Agr; yl.) ’oben’, ylhäältä, ylhäälle, murt.
myös ylähällä, ylähälle, yläällä, yläälle jne., johd.
ylhäinen, ylhäisö ~ ink ülähüjal, ülähüjalt ’ylhäällä,
ylhäältä’, ülähäin ’ylhäinen; ylhäällä oleva’ | ka
ylähänä ’ylhäällä’, ylähäkse ’ylös, korkealle’,
ylähäine ’ylhäällä oleva; ylävä (maa); ylhäinen;
yläkerta’ | ly üläh, ülähäkVs ’ylhäälle, ylös’, ülähän
’ylhäällä’, ülähäin(e ’ylä-’ | ve üDläh ’ullakko, yläkerta’, üDlähäks ’ylös’, üDlähän ’ylhäällä’, üDlähäi7ne ’ylhäällä oleva, ylä-; jumala’ | ? li iC llq, üC llq ’ylhäällä’.
Sanan ylä (ks. tätä) johd:ia; vrt. alhaalla.
SKES 1978 1860–61 (s. v. ylä-; sm ~ ink ka ly ve li). Lisää kirjallisuutta ks. ylä-.

ylkä (Agr; paik. hämmurt., Verml) ’sulhanen / Bräutigam’, yhd. ylkämies (LounSm ja ymp.) id. ~ vi
(vanh. ja murt.) ülg, ülgäv ’sulhanen; mies’
= lpLu al´hk5e (E In Ko Kld) ’poika (Lu: 8–10 vuotias; E (Vefsen): naimisissa oleva)’. Sanan yrkä
variantti (ks. tätä).
Lönnrot 1854 Enare 218 (sm ~ lp), 224 (~ yrkä), Budenz 1869
NyK 7 11 (~ yrkä vastineineen), Wiklund 1896 SUST 10 70
(sm ~ lp), Toivonen 1920 NphM 21 123 (~ yrkä), Mägiste
1931 EKeel 10 130 (+ vi), Nirvi 1952 Suomi 106:1 43 (sm ~ vi
lp), FUV 1955 127 (sm ~ lp, ei kuulu yrkä sanan yhteyteen),
SKES 1978 1859.

yllättää ks. ylettää.
ylpeä (Agr; melko laajalti murt.) ’stolz’, murt. myös
’tyly; vihainen; vallaton, tottelematon, raisu’, rinn.
ylväs, johd. ylpeillä, ylpistyä, ylpeys; ylvästellä ~ ink
ülpiä ’vallaton; ylpeä’, ülvetä, ülpehüä ’tulla
vallattomaksi’, ülvästüja ’olla ylpeä’ | ka ylpie ’ylpeä;
vallaton; äreä’, ylpevyö ’ylpistyä’ | va ülpiä ’vallaton,
tottelematon’, ülpele- ’olla vallaton’ | vi ülbe ’kopea,
korskea, pöyhkeä, ylimielinen; hävytön, julkea’.
Kuuluu todennäk. sanan ylä- johdoksiin. — Sm
> lpN hil |bâd (R Lu In Ko) ’vallaton, hillitön, vauhko, varomaton; röyhkeä; (R myös) ylpeä’.
Ganander 1787 NFL 3 396a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
158 (+ va), Lagercrantz 1939 LpWsch 169 (lp < sm), Rytkönen
1940 tm 33 (♦ ylä-), SKES 1978 1859 (+ ink ka; todennäk.
ylä- sanan yhteyteen), Nikkilä 1998 FFL 21 94 (ylväs, ylpeä ~
ylä-).

yltyä (Agr; yl.) ’voimistua, kiihtyä, äityä; innostua /
stärker werden, zunehmen; begeistert, angestachelt
werden’, johd. yllyttää, yllytys, yhd. yllytyshullu ~ ka

yltyö ’yltyä, kiihtyä’, yllytteä ’kehottaa, yllyttää’ | ly
üldüdä ’innostua’ | ve üDlduda ’voimistua; innostua;
ylpeillä’, üDldutada ’yllyttää, rohkaista’.
Johd:ia sanan ylä- (ks. tätä) e-vartaloisen
variantin kons.-vartalosta.
Lähinnä
tähän
sanueeseen
kuuluu myös
saman
vartalon
johdoksiin
lukeutuva
yltiö- (yhd:n alkuosana,
esim. yltiöpäinen) ’kiihko-’. — LpIn ildu∞d ’yltyä’ <
sm.
Kettunen 1922 LVeHA 1 9 (sm ~ ve), SKES 1978 1861–62
(s. v. ylä; + ka ly), LpIn 1 1986 194 (lpIn < sm).

ylä- (Agr; yl.) ’Ober-’, taiv.-muotoja ylös, yli, ylitse,
muodot yllä, ylle, yltä, ylen sekä yleensä ovat ylä-sanan e-vartaloisesta rinnakkaismuodosta; johd. yleinen, yleisö (molemmat Kilpinen 1840-luv.; yhd.
yleiskieli, -kone, -kuva, -sivistys, -urheilu), ylänkö,
ylinen, ylimys, ylittää, ylentää, yletä (Agr ’ylentää’),
ylistää, ks. erikseen ylettää, ylpeä, yltyä sekä ylhäällä; yhd. yläkuu ’kasvava kuu’ (ks. myös alakuu),
ylämäki, yläosa, yläpuoli, ylävartalo; ylihuomenna,
ylimalkaan (ks. malka), ylimielinen, yliopisto, ylioppilas ~ ink ülä-: ülämäki, ülös, üles, üllüja ’ylös’, üli
’yli’ | ka ylä- ’ylä-’, ylittVsi ’yli(tse); pitkin, läpeensä,
kauttaaltaan’, ylen ’sangen, hyvin’ | ly üDli ’yli’, ülen
’hyvin, ylen, sangen; liian’, üläVz- ’ylöspäin’ | ve üDlez
’ylös’, üDlitVsi ’yli, pitkin’, üDlen ’sangen; liian’ | va
üles ’ylös’, üli ’yli’, ülits5e ’ylitse’ | vi üla: ülapool
’yläpuoli’, ülal ’ylhäällä’, üle-: üles ’ylös’, ületada
’ylittää’, üli ’yli; ylen’ | li iC Dl, üC Dl ’yli’, iC lzq, iC ldzq
’ylös’, ildq, üldq ’yltä, ylhäältä’
= lp âllen ’ylhäällä, ylhäältä’, âlas ’ylös’, (postp.)
âl |de, nâl |de ’päällä, päältä’ | md veDl-: E veDld'e, M
veDld'ä ’kautta’, E veDlga ’kautta, yli’, M veDlf ’ylitse;
kautta, yläpuolelta’ | tVserL wql-, I wül-: wqlnq, wülnq
’päällä’, L wqlän ’päälle’, wqlets ’päältä’ | votj v{il:
v{ile ’päälle’, v{il{in ’päällä’, v{ili/s ’päältä’ | syrj v{il: v{il(e
’päälle’, v{il{in ’päällä, ylhäällä, korkealla’, v{il{i/s ’päältä’ | ? vogE älko, I älgq, L ällq, P alga ’ylöspäin, ylävirtaan’ || samJr 7n‰ıC ’päälle’, 7n‰ı7ne ’päällä’, 7nida ’päältä’ | Jn 7ni ’ylös(päin)’, 7nine ’ylhäällä’, 7niro ’ylhäältä’
| T 7ni ’päälle’, 7nini ’ylhäällä’ | slk innä ’ylös’ | Km
nigindq ’ylhäällä; ylös, päälle’ | Kb nygna7n ’ylös’.
Ganander 1787 NFL 3 364 (sm ~ vi), Sjögren 1828 GS 1 220
(~ lp), 458 (+ syrj), Castrén 1845 EGTsch 74 (+ tVser), Sjögren
1849 MélR 1 53 (+ li), Lindström Suomi 1852 108 (+ votj),
Hunfalvy 1859 MAÉrt 1:19 357 (+ vog äl), Thomsen 1869 GSI
32 (+ md), MUSz 1873–81 741, Setälä 1890–91 ÄH 190 (+
ka), Genetz 1890 Partikk 157 (+ ink va), Tunkelo 1946 VeKÄH 822 (+ ve), Lehtisalo Vir 1950 163 (+ samJr Jn T slk
Km), FUV 1955 69 (sm ~ lp md tVser votj syrj vog ostj ? sam),
FUV2 1977 86, SKES 1978 1859–62 (+ ly; myös tVser vog ostj
? sam), Janhunen 1981 SUSA 77:9 38 (ural), Häkkinen 1987
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ES 393–95, Sammallahti 1988 UrLang 536 (ei tVser vog ostj),
UEW 1988 573–74 (? ural).

ymmärtää (Agr; yl.) ’verstehen’, vanh. kirjak.
(Speitz 1642 »iotca – – josacusa Pahantegos ymmärretän ja löytän») myös ’saada kiinni’, ymmärrys ~
ink ümmärtüja ’ymmärtää’ | ka ymmärteä ’id.; kiertää;
passata, palvella’ | ly ümbärtta ’kiertää; ajaa sivuitse,
ohi’ | ve ümbärta ’kiertää, kulkea ympäri, saartaa; sivuuttaa, ohittaa (edellä ajava)’ | vi ümmardada
’pyöristää; (vanh. ja murt.) palvella’ | li immqrtq
’palvella’. — Ims > lpN ibmerdit (R Lu In)
’ymmärtää’.
Johd:ia sanan ympäri perusmuodosta; muoto ymmä-: olla ymmällä, joutua ymmälle voi olla takaperoisjohdos, mutta mahd. myös alkuperäisen vartalon
*ympä- relikti. — Merk. ’käsittää’ on kehittynyt ajatuksella
tavoittamisen
(=
ympäröimisen,
saartamisen) kautta (vrt. myös käsittää, jolla niin
ikään on ollut merk. ’ottaa kiinni’, esim. Agr
»kesiteket meille kettuia» ’ottakaa ketut kiinni’).
Merk. ’palvella’ lienee kehittynyt konkreettisesta
ympärillä hyörimisestä.
Ahrens 1843 GrEhstn 130 (sm ~ vi; ~ ympäri), Lönnrot 1854
Enare 141 (+ lpN In ibberda∞d ), Thomsen 1869 GSI 32 (sm ~
lp), Qvigstad 1881 Beiträge 84 (lp < sm), Ojansuu Kansanvalistusseuran kalenteri 1910 229 (+ ka), Rapola Vir 1927 364 (+
ve; merk:n kehityksestä), Penttilä 1938 VGEG 30 501 (+ li), E.
Itkonen 1960 LpChr 127 (lp < sm), SKES 1978 1862–63 (s. v.
ympäri; + ink ly), Häkkinen 1987 ES 395.

ympyrä (Kilpinen 1835; etup. yleisk.) ’Kreis’, ympyriäinen (Flor 1678 ymbyrjäinen; Satak Häme EPohjanm ja ymp.) ’pyöreä’, ymmyrkäinen (As 1680;
KPPohjanm PSm LUus, osin VarsSm, paik. muuallakin), ymmyrjäinen (Raam 1642; LUus Kymenl
PäijHäme EPohjanm ja ymp.) id., vrt. Agr »ette coco
Woosi on quin ymrienen (!) Crunu» ~ ink ümmürkäine ’pyöreä’ | ka ympyräine id. | ? ly ünd'ürginai7ne
’pyöreä, liereä’.
Sanan ympäri yhteyteen kuuluvia johd:ia.
Neuhaus 1908 Sprachlehre 131, 165 (ympyräinen ~ ympäri; <
germ *umbi, ubiri), Hakulinen 1946 SKRK 2 140 (ympyrä Kilpisen uudissana), Peltola Vir 1950 124–25 (ympyrä voi olla
myös kansankieltä), SKES 1978 1862–63 (sm ~ ink ka ly;
deskr.-sävyisiä sanoja, vrt. ympäri), Nikkilä 1996 VierYm 82–
85 (sm umpi, ympyrä- < germ *umbi).

ympäri
(Agr;
yl.)
’um, herum’
vanha
latiivimuoto,
muita sijam. (monikkomuotoisia)
ympärillä, ympärille, ympäriinsä, yhd. yltympäriinsä
(alkuosa yltä ks. ylä-), murt. myös yks.
ympäreeseen; johd. ympärys, ympäristö (Raam

1642), ympäröidä, ks. erikseen ymmärtää ~ ink
ümpäri ’ympäri’, ümpärüs ’ympärys; oma(t)
tehtävä(t)’ | ka ympäri ’ympäri; tienoilla, paikkeilla’,
ympäröijä(kseh) ’ympäröidä, liikkua ympärillä’,
ympäristö, ympärys, ympärystä ’ympäristö, ympärys; tuohivirsun paula’ | ly ümbä\r(i) ’ympäri; ympärillä, ympärille’ | ve ümbri ’id.; paikkeilla; noin’,
ümbruz ’ympärys’ | va ümperits5e ’ympäri’, ümmärk(ein ’pyöreä’ | vi ümber ’ympäri; ympärillä, ympärille’, ümbrus ’ympärys, ympäristö’ | li immqr, ümmqr,
imbqr ’ympäri; ympärillä, ympärille’
? < germ *umbi-, vrt. ns um, nr om ’ympäri(llä)’;
samaa perua näyttäisi olevan umpi (ks. tätä), ja kanta
*ümpä-, (va vi) *ümpe- voisi selittyä joko umpi-vartalon etuvok. variantiksi tai erilliseksi lainaksi. Ks.
myös ympyrä.
Ganander 1787 NFL 3 370 (sm ~ vi), Diefenbach 1851 VWGoth 1 85 (sm vi ~ germ *umbi), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 80
(~ li jumar), Genetz 1890 Partikk 157–58 (+ ink ka ve va, li
ümmer), Neuhaus 1908 Sprachlehre 131 (sm < germ), Peltola
Vir 1950 122–23 (+ ly), E. Itkonen 1968 SKK 515, SKES
1978 1862–63, T. Itkonen Vir 1983 205 (uusi omap. perusvartalo), Häkkinen 1987 ES 395–96, *Nikkilä 1996 VierYm 82–
85 (ims < germ).

ympätä (Lönnr 1880; paik. ESm) ’oksastaa, jalontaa
hedelmäpuita / Obstbäume veredeln, pfropfen’, ymppäys, ympätty
< nr ympa ’oksastaa’ (alkulähteenä klat imputare
’tehdä viilto, uurre’).
Hellquist 1939 SEO 1407 (ruots sanasta), SKES 1978 1863
(sm < nr).

ynistä ks. ynseä.
ynnä (Agr; etup. yleisk.) ’ja, sekä; (yhteenlaskussa)
plus; (vanh. ja paik. murt. myös) yhdessä / und; (früher) zusammen’: ynnä muuta; johd. ynnätä
’yhdistää, laskea yhteen’ ~ ka ynnä(h) ’kokonaan, aivan; kovasti, yhä’, ynnälline ’kokonainen, yhtenäinen’ | ly ü7n7näi, ü7n7nüja, ü7n7näh ’koko; kokonaan; yhtenään’, ü7n7näDlDli7ne ’kokonainen, ehyt’ | ve ü7nüja7ne, ü7nei7ne ’kokonainen, täysi’ | li ‰ı7nq, Jü7nq, ‰ı7nqz, ‰ı7nqkst ’yhdessä, mukana; mukaan’.
Sanan yksi (ks. tätä) kons.-vartaloisia essiivimuotoja (*ük-nä, vrt. yhtä) ja niiden johdoksia.
Budenz 1869 NyK 7 21 (sanan yksi ess.-muoto), Ojansuu
1911–12 FUF 11 147 (sm ~ li), Kettunen 1922 LVeHA 1 30 (+
ve), Posti 1942 SUST 85 185, Turunen 1946 SUST 89 147 (+
ka ly), SKES 1978 1863–64, Pulkkinen 1993 Konj 84–91 (sanan historiasta sm kirjakielessä).
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ynseä (Raam 1642; laajalti murt.) ’tyly, töykeä, kylmäkiskoinen, kopea / unfreundlich, barsch, kalt,
hochnäsig’, ynseys (Raam 1642); yns(s)yrjäinen (EPohjanm PSavo ja ymp., paik. VarsSm), yys(s)yrjäinen (JuslP yysyriainen, Gan 1787 yy-syrjäinen; Pohjanm Kain, paik. PSm PKarj) ’tyly; vastahakoinen’.
Deskr.-luonteinen sana, johon vrt. onomat. verbejä ynistä, ynyä sekä toisaalta nyrpeä, penseä, tympeä ja yrmeä.
ypö (melko yl.): ypö yksin (Eurén 1860 myös ypösen
y., Gan 1787 ypi yxin) ’ganz allein, mutterseelenallein’ ~ ink üpö (üksinnüja) | ka ypö, ypöisen (yksin) id.
Alkusoinnun myötä syntynyt vahvennuspartikkeli, johon vrt. appo, apposen (auki), typö (tyhjä).
Simonyi 1915 Nyr 44 3 (samantapaisia vahvistuspartikkeleja
myös turk kielissä), Nieminen Vir 1938 191 (vrt. myös liett),
Mägiste 1940 EKeel 19 154 (vrt. vi üpris ’kerrassaan, melko’),
SKES 1978 1864 (sm ~ ink ka).

yristä (paik. murt.) ’ynyä, möyrytä; murista / muhen,
brüllen; knurren, brummen’, yrhetä (Flor 1702) id.,
yrinä; yreä (Jusl 1745 yrhe, yrhiä; eri tahoilla
murt.), yre(s) (Pohjanm Peräp ja ymp.; Gan myös
yräs, yret, yrös) ’yrmeä, nyreä, äreä’, yrehtyä (PPohjanm, paik. Peräp) ’pahastua, loukkaantua’ ~ ink
ürissä ’murista (koira)’ | ka yrissä ’ynistä, murista
(lehmä t. koira)’ | vi murt. ürel, ürelik ’tottelematon,
vastahakoinen’.
Onomat. sana, vrt. myristä, äristä sekä ynseä.
Saareste 1953 Suomi 106:3 35 (sm ? ~ vi), SKES 1978 1864
(sm ~ ink ka; onomat.).

yrittää (Wallenius 1706; yl.) ’versuchen, probieren’,
et. savmurt. myös ’olla vähällä (tehdä jtak)’, johd.
yritys (yhd. liikeyritys), yrittäjä (yhd. yksityisyrittäjä), yritellä, yritelmä ~ ink ürittüja, ürittäissä
’yrittää’ | ka yritteä ’yrittää, koettaa; hoputtaa;
rohjeta’, yrites ’yritys’ | va (Kett; prs.) ürüttüjab
’yrittää’ (vi (uud.) üritada ’yrittää’, lpIn iratti∞d id. <
sm).
Samaan yhteyteen kuulunevat myös sm yrkäillä
(PSavo PKarj) ’yritellä, meinata’, tulla yrkysille
(paik. PKarj) ’riitaa haastamaan’ ~ ka yrky ’yritys;
yllytys’, yrrytteä ’yllyttää’, yrritteä (Tver) ’härnätä’
(vrt. erityisesti tähän sm yrittää (Martti n. 1580)
’hätyyttää’), vaikka vartalon k-äänteestä ei yrittää
sanassa olekaan odotuksenmukaista jälkeä. Vrt.
myös yrki, jolla ims kielissä on semanttisesti läheisiä
johdoksia.

Sjögren 1849 MélR 1 218 (mahd. yhteydessä sanaan yrki), Genetz 1880 TVK 11 (sm ~ ka), Mägiste 1925 EKeel 3 85 (+ va;
vrt. yrki vastineineen), Kettunen 1938 LivW 75 (samoin), Saukkonen 1965 SUST 137 100–06 (vanha -rk-sana; ~ ka yrkävyö
’käydä kimppuun’), T. Itkonen Vir 1971 178 (ka yritteä mahd.
< sm), SKES 1978 1864–65 (+ ink; alkuperä epäselvä, mahd. ~
yrkäillä t. ~ yrki), LpIn 1 1986 197 (lpIn < sm), Häkkinen 1987
ES 396–97.

yrki (Agr yrielde, yrielte ’hetkisen’; paik. PSavo PKarj) ’hetki / Augenblick, Moment’, sijamuodoissa
yrjen (murt. yren (aikaa) ’hetken (aikaa)’), yrjeksi
(murt. yreksi ’hetkiseksi’), yrjeltä (murt. yreltä ’kauan’) ~ ink üren ’hetken (aikaa)’, ürtüä ’alkaa’: »noet
ürttJüt palam®a» (savupiipussa) | vi ürg (g. üru) ’alku’,
ürjata ’aloittaa’, vanh. üür, üürike(ne) ’lyhykäinen
(aika); hetkinen’ | li irg, ürg ’silmänräpäys; aika;
taudinkohtaus’, irgq, ürgq ’aloittaa’.
Vrt. yrittää.
Ganander 1787 NFL 3 374 (sm ~ vi ür(r)i aeg), Sjögren 1849
MélR 1 218 (sm ~ li ürkisi ’hitaasti; hiljaa’; mahd. ~ yrittää),
Mägiste 1925 EKeel 3 85 (+ li; vrt. yrittää), Kettunen 1938
LivW 75 (samoin), SKES 1978 1865 (+ ink; vrt. yrittää).

yrkä (JuslP, Gan 1787; paik. Pohjanm PSm) ’sulhanen / Bräutigam’, yhd. yrkämies (Pohjanm PSm,
paik. Satak Häme) id., yrjänrenki (paik. PPohjanm)
’sulhaspoika; hääparia avustava poika’ (sm > lpN
ir |ge (U Lu In) ’sulhanen, kosija’)
= tVserL ergq, I erge ’poika, pikkupoika; pojan- t.
tyttärenpoika (I)’, L pü-ergq ’poika, mies’ (alkuosa
pü ’poika’, ks. poika) | unk -er (~ -ar) vanhoissa
yhd:oissa kuten
ember ’ihminen’, magyar
’unkarilainen’ (jonka alkuosa on vog m®a7n/si ’voguli’
sanan vastine), férj ’(avio)mies’ (fi ’poika’ + ér; -j
omistusliitettä). Ks. myös ylkä.
Castrén Suomi 1844 30 (sm ~ lp), Castrén 1845 EGTsch 61 (+
tVser), Lindström Suomi 1852 100 (sm ~ mm. unk, samaan myös
sm uros ym.), MUSz 1873–81 782 (sm ~ lp tVser, unk -er),
Genetz 1896 ETV 47–48 (lp < sm), Munkácsi 1901 ÁKE 498–
500 (vrt. myös ieur), Munkácsi 1903 UAN 23 (vrt. myös turk),
Toivonen 1920 NphM 21 123 (ylkä ~ yrkä; ~ lp tVser), SzófSz
1941 63 (s. v. ember; loppuosa ~ mm. sm), 78 (s. v. férj;
loppuosa ~ mm. sm), 195 (s. v. magyar; loppuosa joko < turk
tai ~ sm lp tVser), Nirvi 1952 Suomi 106:1 42, FUV 1955 127
(sm ~ tVser ? unk), TESz 1 1967 894, MSzFE 1967 203, FUV2
1977 139, SKES 1978 1865, UEW 1988 84, EWUng 1993 382
(sm ~ tVser, unk -er, vrt. myös turk).

yrmeä (Jusl 1745 yrmiä; melko yl.) ’happaman näköinen, murjottava; tyly / mürrisch, griesgrämig; unfreundlich’, yrmy (Flor 1702), yrmiä (Westh; LounSm EPohjanm Häme Kymenl, paik. KPPohjanm)
’hylkiä, kohdella halveksien t. tylysti’.
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Deskr. alkuperää, liittyy lähinnä s. v. yristä main.
sanojen yhteyteen; vrt. myös nyreä, nyrpeä, tympeä.
yrtti (Agr; melko laajalti murt.) ’mauste- t.
lääkekasvi / Heil-, Gewürzpflanze’, murt. myös
’myrkkykeiso (paik. häm- ja kaakkmurt. KSm);
kallioimarre (paik. savmurt. KPohjanm)’, yhd.
yrttitarha
< ruots, vrt. mmr yrt, nr ört ’yrtti’.
Ganander 1787 NFL 3 379a (sm ~ ruots), Renvall 1826 SSK 2
348 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 155 (sm < ruots; lp:ssa
vanhempi germ laina), Streng 1915 NRL 268 (sm < mmr), Karsten 1944 FmS 10 615, SKES 1978 1865.

yskä (Hemm 1605; yl.) ’Husten’, yhd. hinkuyskä,
yskänlääke, johd. yskiä (VR 1644), yskittää, yskäistä
~ ink üskämarja (? < sm) ’marja, jota on käytetty yskän (köhä) parantamiseen’ | ka yskä ’syli; sylys; (sm
>) yskä’ | ly üsk (mon. -äd) ’syli; sylys’ | ve üsk (g. an) id. | vi üsk (g. üsa) ’kohtu; syli’
= lp âs |ke ’syli; vaatteen helma (jossa voi kantaa
jtak); (N Lu myös) laakso t. tasanne rinteiden
välissä’
?? < germ *wunsk®a ~ *wunska- ’halu, toive’ (vrt.
ns Wunsch ’toive’), josta toisaalta ’halaus, syleily’ >
’syli’ ja toisaalta ’halu, kiihko’ > ’yskä’. — Omalta
pohjalta
merk.
’yskä’ on selitetty ’sylille’
läheisestä merk:stä ’rinta’, jolloin yskä olisi
lohjennut yhd:sta yskätauti ’rintatauti’. Lönnr:n
sanakirjassa esiintyvä merk. ’rinta’ voi kuitenkin
olla teorioitu. Ks. myös ystävä.
Aminoff 1869 WirSS 97 (sm ~ vi), Ahlqvist 1872 Kieletär 1:2
41 (♦ yskätauti ’rintatauti’), Setälä 1896 SUSA 14:3 46 (+ lp),
Wiklund 1896 SUST 10 247 (samoin), Kettunen 1922 LVeHA
1 11 (+ ve), Saareste 1924 LVEM 106 (+ ka), Kettunen 1928
EKO 12 (yskä ♦ yskätauti ’rintatauti’, ellei ole onomat.
alkuperää), Hakulinen 1938 Hyvä Tuomas 159, FUV 1955 127
(? + ostj ewql ’syli’), DEWOS 1967 149 (? ~ ostj), SKES 1978
1865 (+ ly), T. Itkonen 1980 CQuiIFU 3 235 (ims ~ lp),
Koivulehto 1989 SUSA 82:5 9–14 (< k- t. esigerm), T. Itkonen
1997 FUF 54 246 (sm ~ ve vi lp).

ystävä (Agr; melko yl.) ’Freund’, yhd. tyttö-, poikaystävä, sydänystävä, johd. ystävällinen, ystävyys, ystävystyä, ystävykset ~ ink üstävä ’ystävä’ | ka ystävä
id. (molemmat ilm. < sm, samoin kuin lpN us |teb
(Lu In) ’ystävä’).
Alkuperä epäselvä. Liitetty useimmiten sanaan
yskä ’syli’, johd. *yskätä ’syleillä’ (tällaista ei ole todistettavasti tavattu), jolloin ystävä olisi lyhentynyt
muoto partisiipista yskättävä ’syleiltävä’.
Toisen selityksen mukaan partisiippi v:stä *ystää
(’haluta’), joka puolestaan (vksm *(v)ü(n)s-tä-

< *(v)ü(n)sk-tä-) < germ *wunskja- ’haluta, toivoa’,
vrt. ns wünschen, nr önska id. (Esi)germ originaalista on voitu lainata myös supistumaverbi yskätä, jolloin kehityskulku sm:ssa olisi ollut yskättävä > ystävä, kuten vanhemmassakin selitysmallissa. Samasta
(esi)germ sanasta on selitetty myös yskä, ks. tätä.
Lönnrot Mehiläinen 1862 102 (ystävä < ys’ättävä < yskä ’povi, rinta’), Thomsen 1869 GSI 32 (+ lp < sm), Ahlqvist 1871
KO 194 (kuten Lönnrot), Qvigstad 1881 Beiträge 113 (sm ~
lp), Collinder 1949 LpJukk 182 (lp < sm), SKES 1978 1865–
66 (+ ink ka < sm; mahd. ♦ yskä), Koivulehto Esit 1986 (<
germ), Häkkinen 1987 ES 397–98, Koivulehto 1989 SUSA
82:5 9–14, 19.

yö (Agr; yl.) ’Nacht’, yhd. aamuyö, iltayö, keskiyö,
jouluyö; yöpuu (käydä yöpuulle), (kulkea) yöjalassa,
yökausi (tav. mon. yökaudet ’yöt läpeensä’), yölepakko, yölintu, yöperhonen, johd. yöllinen, öinen;
yöpyä, yökkö (Raam 1642) ’yöperhonen; lepakko’,
yötsi(t) (paik. PSavo PKarj), yötsy(t) (PKarj), öitsit
(kaakkmurt. ja ymp.) ’yövalvojaiset; yötalkoot’ ~ ink
üJo, Jü ’yö’, öitsi: öitsis ’yöpaimenessa’ | ka yö ’yö’,
yölline ’öinen; yöllä ollut’, öine ’öinen’, yötyö ’yöpyä’ | ly üö ’yö’, üöDl‰ı7ne ’yön yli seissyt’, üödüdä
’yöpyä’ | ve ö ’yö’, öDl7ne ’yöllinen’, üi7ne id., öduda
’yöpyä’ | va üJo ’yö’, eitts5e (ill.) ’yöpaimeneen’ | vi
öö ’yö’, öine ’öinen, yöllinen’, ööbida ’yöpyä’,
(murt.) öitsel, öitses ’yöpaimenessa’ | li ‰ıe, (vanh.)
Jüö ’yö’
= lp iggjâ ’yö’ | mdE ve, vä, M vä | votj uj | syrj
voj | vogE j‰ı, I ji, L jig | ostjI #ej, j#ej | unk éj id.
Fogel 1669 Käsik 4 (sm ~ unk), Scheffer 1673 Lapponia 178
(sm ~ lp), Fischer 1768 SibGesch 163 (+ md votj syrj vog), Ganander 1787 NFL 3 372 (+ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (sm ~
md votj syrj vog), 1828 GS 1 220 (sm ~ lp), Gottlund 1832
Otawa 50 (+ ostj), Sjögren 1849 MélR 1 232 (+ li), Ahlqvist
1856 WotGr 142 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 110 (+ ve),
MUSz 1873–81 772 (tähän yhdistetty väärin vogP 5et ja ostjP
at, ät ’ilta’), E. Itkonen 1949–51 FUF 30 39, FUV 1955 127,
TESz 1 1967 730, MSzFE 1967 143, DEWOS 1968 317,
FUV2 1977 139, SKES 1978 1866–67 (+ ink ka ly), Häkkinen
1987 ES 398, UEW 1988 72, Sammallahti 1988 UrLang 542,
EWUng 1993 304.

yökätä (Eurén 1860; LounSm Pohjanm Peräp, osin
KSm) ’oksentaa, kakoa / sich übergeben, sich erbrechen’, yökkäillä, yököttää (Karj Savo KSm, paik. EPohjanm PSatak Verml) ’oksettaa, kuvottaa; inhottaa’ ~ ka yökätä (prs. yökkeän) ’oksentaa, yökätä’,
yökkeä (prs. yökän) id., yökytteä ’oksettaa, yököttää’ |
va üJotVsütellä ’yökötellä’ | vi öökida ’yökätä, yökötellä’.
Onomat. sana. Tähän liittyy läheisesti myös sm
(paik. murt.) öklöttää ’oksettaa’ ~ ka öklästeä(kseh)
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’oksentaa’,
öklässytteä
’oksettaa’
|
ly
ögDlästelzettä ’yökötellä, koettaa oksentaa’, öglästüdä
’yökätä’ | ve ögDlästada(ze) ’oksentaa’, ögDlästoitta
’oksettaa’.
Setälä 1906–08 FUF 6 69 (sm yökätä ~ vi), SKES 1978 1867
(+ ka va, vrt. ve), 1881 (sm öklöttää ~ ka ly ve).

äes (: äkeen; Martti n. 1580; loun- ja hämmurt.
Satak
EKPohjanm)
’maanmuokkausväline,
(risu)karhi / Egge’, johd. äestää ~ ly ve ägez (mon.
ägehed), ägestada ’äes; äestää’ | va äez (g. ätVs5e)
’äes’, äessüja ’äestää’ | vi äke ’äes’, äestada ’äestää’ |
li äCggqz, äC ks (g. äCggq) ’äes’, äC kstq ’äestää’ (ksm
*äkes)
luult. < baltt, vrt. liett (mon.) ekˆ|eVcios, akˆ|eVcios
’äes’, latv ec5e(k)Vsas, mpr (mon.) aketes id.; vähemmän todennäk. on sanalle esitetty germ lainaoletus
(kgerm *aªºgiS5o, vkgerm *aªºgeS®a, vrt. ns Egge ’äes’
jne.). — Ims (lähinnä ly ve) > syrj murt. agas ’äes’.
Ks. myös äkä.
Ganander 1787 NFL 3 382a (sm äestän ~ vi äästama), Lindström Suomi 1852 109 (sm ~ syrj saks lat), Ahrens 1853 GrEsthn 1 59 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 123 (+ va), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve), Lindström 1859 KeltGerm 47
(sm < ieur), Ahlqvist 1866 Suomi 2:6 98 (sm < germ), YrjöKoskinen 1866 Liv 405 (+ li), Diefenbach 1880 Völkerkunde 2
221 (sm ~ vi li syrj liett), O. Donner 1884 TechmZ 1 263 (sm li
syrj < baltt), Thomsen 1890 BFB 169 (ims < baltt; germ alkuperä ei tule kyseeseen; syrj sanan samankaltaisuus sattumaa),
Wichmann Valvoja 1920 403 (syrj < ims), Kalima 1936 BL
184 (+ ly; < baltt), Kiparsky 1939 AASF B 42 42 (vrt. kas
egede ’äes’), Nieminen Vir 1957 28 (baltt yks.-muodosta
*ek5et5e), Koivulehto 1971 NphM 72 591 (myös germ alkuperä
mahdollinen), SKES 1978 1867, Hofstra 1985 OsFiGerm 28 (?
< germ), Ritter 1993 Studien 91 (mieluummin < baltt).

ähkiä (eri tahoilla murt.) ’ächzen, stöhnen’, ähkää,
ähkyä (Raam 1642), ähky (kansanr. 1700-luv., Jusl
1745; Mennander 1699 »lihawudest ähwyxisä»; yl.)
’ähkinä; (et. hevosen, Gan 1787 myös lapsen) koliikki; tuulenpuuska (paik. savmurt.); into, halu (EPohjanm)’ ~ ink ähküja ’ähkiä’, ähkö ’taudinkohtaus’ | ka
ähkeä ’ähkiä’, ähkätä ’paiskata, viskata; työntää, tyrkätä, tuupata; tuikata’, ähky ’ähkinä’ | ly ähkäitä
’työntää, tuupata’ | va ähkiä (? < sm t. vi) ’ähkiä’ | vi
ähkida ’ähkiä, ähistä’.
Deskr. sana, jonka kanssa samaa alkuperää ovat
myös sm ähistä, äheltää ~ vi (Wied) ähiseda ’ähkiä’
sekä interj. (sm ka vi) äh!
Rytkönen 1940 tm 45 (sm ~ vi), Penttilä Vir 1940 248–50,
SKES 1978 1867–68 (v:t johd:ia interj:sta äh; + ink ka ly va),
T. Itkonen Vir 1987 182.

äijä (Agr; yl.) ’Alter, Greis’, eri tahoilla murt. myös
’isä; isoisä; appi; aviomies, naimisissa oleva mies;
isäntä, vanhaisäntä’, äijän (instr.; laajalti itämurt.)
’paljon’, äijyys (paik. itämurt.) ’paljous’, Äijö (Kal)
’myyttinen olento; ? vanhus’ ~ ink äijä ’vanha mies,
ukko; isoisä; appi’, äijä, äijüja, äijält ’paljon’ | ka äijä
’paljo, paljon; suuri, pitkä; moni’, äijäpäivä ’pääsiäinen’, äijän ’paljon’, äijys ’paljous’ | ly äi, äij((e) (äijän) ’paljon’, (mon.) äjad ’monet’, äijäl ’kovin; kovasti’ | ve äi (äjan) ’paljon’, äjak ’paljonko’, äjal
’kovasti, kovin’ | va äd'jä ’isoisä; appi’ | vi äi (g. äia)
id., (murt., Wied) äi (g. äio), äijo ’piru’, äike(ne)
’ukkonen’
= lp ag |gja ’isoisä; vanha mies, äijä; setä
(puhuttelunimi; Lu); ukkonen (R Lu In)’ (lpN æg |gje
(Lu) ’äijä’ < sm) | votj aj{i ’isä; uros’ | syrj aj ’isä,
isoisä’, ajka ’appi; aviomies’ (> vogP 5ojka ’mies,
aviomies; ukko’; syrj t. vog > ostjP ojka ’vanha
ukko, vanha mies; aviomies; karhu’).
Scheffer 1673 Lapponia 179 (sm ~ lp), Moller 1756 Beskr 138
(+ vi), Sjögren 1821 GS 1 29 (+ syrj; väärin tVser votj), Lindström Suomi 1852 109 (+ votj), Ahlqvist 1856 WotGr 123 (+
va), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve), Setälä 1910 FUF 10 200
(+ ka äijö ’piru’, vrt. vi äio), Karjalainen 1912–13 FUF 13 223
(vog ostj < syrj), E. Leskinen 1933 Suomi 5:15:4 69 (ka äijy,
äijäl ’paljon’), *Nirvi 1952 Suomi 106:1 151–54 (+ ink), E.
Itkonen 1953–54 FUF 31 173 (sm ~ lp votj syrj), SKES 1978
1868 (+ ly), UEW 1988 609 (ostj < vog t. syrj), Sammallahti
1988 UrLang 552.

äikistellä (Agr; paik. PHäme ja ymp.), rinn. äikkistellä (EPohjanm) ’härnätä, osoittaa vahingoniloa /
reizen, ärgern, Schadenfreude zeigen’, interj.
äik(k)is (JuslLis) ’ähä kutti; siitäs sait’, äikitellä
(paik. EPohjanm) ’pistellä, piikitellä, osoittaa
vahingoniloa’.
Voi kuulua samaan deskr.-sävyiseen sanueeseen
kuin sm äikkiä (Sotkamo) ’pistellä, tökkiä’,
äikyttää (paik. PSavo Kain ja ymp.) ’lyödä paukuttaa,
hakata, takoa’ ~ ka äikitteä ’jomottaa, särkeä’,
äikätä ’pistää, tökätä’ | ve äikäita id., äikaidus
’noidannuoli’ sekä mahd. myös sm äikeä (Eurén
1860; laajalti savmurt., paik. hämmurt. KPohjanm)
’kirpeä, hapan, karvas, väkevä;
maultaan
pilaantunut’,
äikeä nenätti
(Lönnr 1860)
’piparjuuri’. Ks. myös häikäillä, äitelä.
SKES 1978 1868–69 (sm äikyttää ’hakata, lyödä’ ~ ka ve).

äimelä ks. äitelä.
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äimä1 (VR 1644; yl.) ’iso (särmikäs ja litteäkärkinen
esim. nahan ompeluun käytettävä) neula /
Stopfnadel’ ~ ka äimä ’neula’
= lpN ai |bme (E U Pi Lu In) ’äimä, kolmisärmäinen neula nahan ompelemista varten’ | tVserL im, I
ime ’neula; piikki, oka, (puun) neulanen’ | syrj jem
’neula; piikki’ || samJr 7n‰ıpe ’neula’ | Jn -n5(e | T 7nejmi |
Km 7n‰ımi | Kb neme | M ime ’neula, ompeluneula’.
— Tätä muistuttavia sanoja on myös alt kielissä:
tung imna, inm(e, imm(e, turk jinnä, ingä jne. ’neula’.
Castrén Suomi 1844 28 (sm ~ lp), Castrén 1844 EGS 141 (+
syrj), Castrén 1845 EGTsch 61 (+ tVser), Castrén 1849 Ostj 81
(väärin ostj; vrt. turk), Setälä 1912–14 FUFA 12 17 (+ samJr
Km Kb M), Paasonen 1917 Beiträge 16 (sgr ~ sam), Lehtisalo
1933 FUF 21 51 (+ samT), Räsänen Vir 1947 165 (vrt. tung
turk mong ket), FUV 1955 4 (ural sana), 143 (vrt. alt), Collinder 1965 HUV 147 (samoin), TereVstVsenko 1966 JaNar 3 439 (+
samJn), FUV2 1977 26 153, SKES 1978 1869 (+ ka), UEW
1988 22, Sammallahti 1988 UrLang 536.

äimä2: olla äimänä ’ällistynyt, hämmästynyt, hämmentynyt / verblüfft, verdutzt, verwirrt’, (leik.) äimän käkenä id., johd. äimistellä (Gan 1787; paik.
itämurt. ja ymp.) ’ällistellä, töllistellä, hämmästellä’,
äimistyä ’hämmästyä’, äimeyksissä (Laat- ja PKarj
sekä ymp.) ’tainnoksissa, pökerryksissä’ ~ ink äimä:
äimüjan ’(pelästyksestä) »kuin puusta pudonnut»’, ? äimässüja ’tyynenä, liikkumattomana (veden pinta)’, äimen: äimen5es, äimessüja id. | ka äimistyö ’ällistyä,
hämmästyä’.
Voi olla äimä1 sanan yhteyteen kuuluva kuv. ilmaus, jonka taustalla on ajatus ihmisestä joko suu
ammollaan (kuin neulan silmä) tai jäykkänä, liikkumattomana (vrt. Eurén 1860 äimä ’jäykkä, kauhun
lamauttama’ sekä ink äimässüja, äimen). Voi myös
olla erillistä deskr. alkuperää, vrt. murt. älmistyä
(paik. ISm) ’hämmästyä, hölmistyä’, äineyksissä
(PKarj ja ymp.) ’tainnoksissa, pökerryksissä’ sekä
muita s. v. ällistyä main. sanoja.
Koivusalo 1986 SanSanoen 146–51 (äimän käen merkitystaustaa).

äitelä (Salamnius 1690; melko yl.) ’tympeän makuinen, liian makea / widerwärtig schmeckend, zu süß’,
murt. myös ’kitkerä, hapan; suolaton’, äiteliäs
(VR 1644), äytelä (eri tahoilla murt.) ’id.; liian
rasvainen; pilaantunut’ ~ ink äitelä ’tympeä, äitelä’
?? = lpE aajtie ’suolaton (ruoka)’. — Äänt. ja
merk:n puolesta läheisiä ovat lisäksi sm äimelä (vain
Lönnr 1880, oikeastaan ka sana) ~ ka äimelä ’hapan,
pahanmakuinen; suolaton; äitelä’ | ve äimel ’liian
makea, äitelä’ (annettu kontam.-selitys äitelä +

imelä ei sanojen levikin takia tulle kyseeseen) sekä
sm äileä (paik. PHäme KSm) ’vihainen,
kiukkuinen’, äiläkkä (eri tahoilla murt.) ’räikeän t.
liian voimakkaan värinen; hapan; imelä’ ja äikeä
(s. v. äikistellä). Deskr. sanoja.
T. I. Itkonen 1928 SUST 58 51 (sm ~ lpE), Rintala 1972 läntä
192–94 (+ ink; ? ~ äityä), SKES 1978 1869 (+ ka; sm äitelä ?
~ lp; äimelä ~ ka ly ve; kontam.).

äiti (Agr eiti, äitei; yl.) ’Mutter’, murt. myös äite,
äitee, yhd. isoäiti, kotiäiti, äitimuori, äitipuoli, johd.
äitiys, äidillinen, äiditön ~ ka (run.) äiti ’äiti’ (? <
sm) | vi eit (g. eide) ’eukko, muori’
< germ, vrt. goot aiSei ’äiti’, mys eid‰ı, kys eide,
mn ei“a id. (lpN murt. æi |de (Lu) ’äiti’ < sm). — Aivan mahdoton ei liene ajatus, että sana ei olisikaan
lainaa, vaan sen alkuperä olisi lapsen jokeltelussa,
vrt. ati, täti, setä (huom. että sgr kielistä puuttuvat
omaperäisinä sellaiset muualla yleiset mallit kuin
mamma ja pappa, vrt. kuitenkin vauva).
Hallenius 1732 BorFenn 41 (sm ~ goot), Ihre 1769 Gloss XL
(samoin), Ganander 1787 NFL 3 384a (+ vi), Grimm 1862 DW
3 83 (sm < germ), Thomsen 1869 GSI 95 (sm < goot), Ahlqvist
1871 KO 186 (sm vi < goot), Setälä 1912–13 FUF 13 474,
Lagercrantz 1939 LpWsch 114 (lp < sm), Fromm 1957–58
ZDA 88 85, SKES 1978 1869 (sm vi < germ), Hofstra 1985
OsFiGerm 48–49, Häkkinen 1987 ES 399, Iivonen 1993
LapsKiel 42–43 (alk. mahd. lapsenkielen jokeltelusana), Sköld
1994 JuhlakStedje 179–84 (länsigerm kielimuodosta, mikä
selittäisi alkuvokaalin sm äi-, vi ei- (vrt. goot ai-)).

äityä (Poppius 1820; laajalti itämurt. ja ymp.) ’yltyä,
kiihtyä, voimistua / stärker werden, in Erregung geraten’, rinn. äytyä (paik. KSm Kain ja ymp.) id. ~ ka
(harv.) äityö ’yltyä’, äytyö id. (? < sm), vrt. myös vi
murt. (Kodavere) äigneda ’yltyä (tuuli)’.
Samaa (deskr.) alkuperää kuin äitelä sekä mahd.
äjäkkä (paik. KSm ja ymp.) ’vaikutus, teho’ ja
äjeä (Kangasniemi) ’räikeä, kirkas’, äjy ’kirpeä,
väkevä’; vrt. myös muita voimakkaisiin aistimuksiin
viittaavia sanoja s. v. äikistellä.
Kettunen 1913 SUST 34 76 (sm ? ~ vi murt.), SKES 1978
1869 (sm ? > ka).

äkeä ’vihainen, kiukkuinen, äksy (Lönnr 1880; paik.
itä- ja hämmurt.); kuuma (esim. uuni; itämurt.);
kova, ankara, väkevä (1749; osin itämurt. KaakkHäme PPohjanm); komea, rikas (SAchrenius 1766;
laajalti Karj Savo) / wütend, böse, hitzig; heiß (z. B.
Ofen); stark, streng; prächtig, reich’, äkeissään
’suutuspäissään’ ~ ink äkk5e ’äkeä(n kuuma)’ | ka
äkie ’kuuma; vihainen, kiukkuinen, ankara; kiivas,
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kiihkeä’, äkevyö ’kuumeta; suuttua; tuskastua; äityä’
| vi äge (g. -da) ’innokas, kiihkeä; äkkipikainen;
kiukkuinen; raivokas, ankara, kova’, ägeneda ’äityä,
yltyä, kiihtyä, koveta’, ägestuda ’kiivastua,
kiukustua, suuttua’.
Samaa alkuperää kuin äkä (ks. tätä) samoin kuin
äksy (Renv 1826; laajalti et. itämurt.) ’kiivas, kiukkuinen; vikuroiva; äkkipikainen’ ~ ink äksü ’tulinen’
| ka äksy ’äkäinen, kiukkuinen’ (< sm) | va (Must)
ähsü id. Vrt. myös äkki.
J. Krohn 1872 Suomi 2:10 161 (sm äkeä ~ vi), Virtaranta Vir
1955 61 (+ ink äkk5e), Laanest 1960 ESA 6 189 (+ ink äkjä,
ka), Koivulehto 1971 NphM 72 591 (äkä, äkeä ? < germ),
SKES 1978 1871 (s. v. äkä ja äksy), Nikkilä 1998 FFL 21 96
(äkeä ~ äksy).

äkistä (Gan 1787; eri tahoilla murt.) ’kitistä,
valittaa, ähistä; äksyillä, vastustella / jammern,
klagen, ächzen; zornig sein, sich widersetzen’ ~ ka
äkissä ’ynistä, öristä’ | vi ägiseda ’ähkiä, ähistä’ | li
eCggq (prs. eg5ub) ’ähkiä, voihkia’.
Onomat. sana, vrt. kakoa, ähistä (s. v. ähkiä),
äkeä.
Anderson 1893 Wandl 113 (sm ~ vi), Kettunen 1938 LivW 44
(+ li), Rytkönen 1940 tm 45 (vrt. äkä), SKES 1978 1869 (+ ka;
onomat.).

äkki:
sijam. äkkiä (JWegelius 1747; yl.)
’schnell, plötzlich, sofort’, äkisti, äkistä (Agr) id.,
yhd. äkkijyrkkä,
äkkilähtö,
äkkipikainen,
äkkipikaisuus (Koll 1648), äkkivihainen (Agr),
äkkiväärä; äkkiarvaamatta, yhtäkkiä (< yhtä äkkiä),
johd. äkkinen: yhtäkkinen, äkkiseltä(än), äkillinen
(Agr), äkkinäinen (Ljungo 1601) ’tottumaton, outo
(itämurt. ja ymp.); jyrkkä, äkkipikainen; äkillinen
(nämä hämmurt. Satak EPohjanm Verml)’ ~ ink
äkkiä, äkk‰ı ’äkkiä’, äkki ’(äkki)jyrkkä’, äkkinäin ’id.;
yhtäkkinen’ | ka äkkiestäh ’oudokseltaan’,
äkkinäine ’äkkinäinen, tuntematon, outo’ | ve
äkkid ’äkkiä’ | va ättVsi ’jyrkkä’, ätVsissüja ’äkisti’ | vi
äkki ’(yht)äkkiä, arvaamatta’, äkitselt id., äkiline
’äkillinen, äkkinäinen; äkkipikainen’.
Mahd. samaa (deskr.?) alkuperää kuin s. v. äkä
main. sanat. Vrt. myös äkätä. — Sm > lpN hæk |kâ,
Lu hähkkat (E U) ’äkkiä, odottamatta’, N h∞ækkâs
(Ko), In hækka (Kld) ’odottamaton (jk hyvä; N);
erittäin hyvä (ruoka; In); outo (Ko Kld)’.
Ahlqvist 1856 WotGr 123 (sm ~ va), Wiedemann 1871 MP
7:17:2 102 (+ vi), Wiklund 1896 SUST 10 180 (sm ~ lpN),
Tunkelo 1938 Suomi 5:20:1 38 (+ ve), Rytkönen 1940 tm 63
(deskr. alkuperää?), Qvigstad 1946 FUF 29 45 (lp < sm), SKES
1978 1869–70 (+ ink ka).

äkräs (Agr:n jumalainluettelossa »Egres, hernet, Pawudh, Naurit loi»; tieto nauriita antavasta äkräsjumalasta myös I. D. Alopaeuksella 1761 Kuopion ja
Leppävirran seudulta) ’iso, epämuodostunut peruna t.
nauris (tav. kaksi kasvanut yhteen; KSm) / große,
mißgeformte Kartoffel od. Stoppelrübe (meist zwei
zusammengewachsene Exemplare)’, äkräkäs (Kangasniemi) ’känsäinen peruna’ ~ ka äkräs, äkröi ’erikoisen näköinen nauris t. peruna; yhteenkasvanut
nauris- tai perunapari’, pyhä-äkräs, -äkröi id. | ly ägläznag\riVs ’yhteenkasvanut naurispari (pantiin viimeiseksi nauriskuoppaan)’.
Kaksoisnaurista on pidetty hyvän sadon enteenä
ja tunnuskuvana; sana äkräs voi olla alk. mukaelma
pyhimyksennimestä Gregorius; pyhä Gregorius (Agr
Pyhe Greus) on viljan suojeluspyhimys.
K. Krohn 1907 Oma maa 1 619 (äkräs ? ~ äyrämöinen), Setälä
1912–13 FUF 13 311 (sm ~ ka), Ojansuu 1920 Pn 251 (samoin), *K. Krohn 1923–24 FUF 16 180–85 (äkräs < Gregorius), Rytkönen 1934 KV 14 179–94 (mahd. < Jegorij), *Haavio Vir 1958 313–30 (mahd. ’risti’-merkityksisestä sanasta
*pyhä krys t. krus), SKES 1978 1870 (+ ly; < Gregorius).

äkseerata (Polon 1797 exerattaisa ’harjoiteltaessa’;
melko yl.) ’harjoittaa sotaväkeä; komentaa;
harjoitella / exerzieren’
< ruots exercera ’harjoittaa; harjoitella’ (ns exerzieren id.) << lat exercere id. — Sm sanalla murt.
(et. LounSm) tavattavat merk:t ’kiukutella, riidellä’
lienevät äksy sanan vaikutusta (ks. äkeä).
Lönnrot 1880 SRS 2 1072 (sm < ruots), Hellquist 1939 SEO
193 (ruots sanasta), SKES 1978 1870–71 (sm < ruots << lat).

äksy ks. äkeä.
äkä (Jusl 1745; savmurt. ja ymp.) ’kiukku / Zorn’,
äissään ’suutuksissaan’, johd. äkäinen (yl.), äkämys,
äkämystyä, äkämä (Gan 1787; melko yl.) ’ajos, paise, (tulehtunut) näppy’, yhd. äkäpussi; ks. erikseen
äkeä ~ ink äkkäin ’äkäinen; hehkuva’, äkkäisä ’tulinen, äkäinen’, äkähtüä ’suuttua’ (sanoihin
sekoittunut ilm. sm häkä sanan vastineisiin kuuluva
ink äkä ’sininen liekki, hehku’) | ka äkä ’äkä, kauna,
riita; aikomus’ äkäine ’äkäinen, vihainen; sisukas’,
äkävyö ’suuttua’, äkämä ’ajos, paise’.
Sanaa on arveltu lainaksi samasta ieur lähteestä
kuin sanaa äes; sanueeseen liittyy myös germ taholla
merk:iä ’viha, kiukku’. Myös omap. deskr. alkuperä
lienee mahdollinen.
Lönnrot 1880 SRS 2 1072 (sm äkä ~ ruots agg ’viha’), O. Donner 1884 TechmZ 1 263 (sm äkä, äes < baltt), Rytkönen 1940
tm 63 (kuuluvat onomat. v:n äkistä yhteyteen), Koivulehto
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1971 NphM 72 591 (äkä, äkeä ? ~ äes, < germ), SKES 1978
1871 (sm ~ ink ka), Hofstra 1985 OsFiGerm 28 (? < germ),
Anttila 1986 SUSA 80:2 20–21 (? < germ).

äkätä ’hoksata, huomata (Agr; yl.); noitua, pilata,
katsoa pahalla silmällä (paik. EKarj Savo) / (plötzlich) erkennen, kapieren; (mit dem bösen Blick) verderben, verhexen’ ~ ink äkätä ’pilata, noitua pahalla
silmällä’ | ka (Tver) äkätä (prs. äkkeän) ’hoksata’.
Todennäk. samaa alkuperää kuin äkki ja mahd.
myös äkä, ks. näitä.
Diefenbach 1851 VWGoth 1 55 (vrt. liett akis ’silmä’), SKES
1978 1871 (sm ~ ink ka (? < sm)), T. Itkonen Vir 1983 352
(uusi omap. perusvartalo), Anttila 1986 SUSA 80:2 22 (akita ~
äkätä, vrt. ruots äcka).

älistä (Eurén 1860; laajalti itämurt., paik.
KPPohjanm) ’parkua, mölistä, ulvoa / laut weinen,
heulen, brüllen’, älinä ’huuto, melu’, älä, äläkkä
(laajalti murt.) ’meteli’, älähtää ’ulvahtaa,
huudahtaa’, ällöttää (Gan 1787) ’itkeä, ulvoa; laulaa
rumalla äänellä’ ~ ka älissä ’älistä, huutaa’, älähteä(kseh) ’huudahtaa’, äly ’älinä, huuto’, älätä
’huutaa, mylviä’.
Onomat. sanoja, vrt. hälistä, ulista, mölistä (s. v.
möly).
Ganander 1787 NFL 3 388a (sm ällöttää ~ vi ällotama), SKES
1978 1871–72 (sm ~ ka).

älli ’järki (Gan 1787; melko yl.); mieliteko, päähänpinttymä, oikku (Renv 1826; LounSm EPHäme) /
Verstand; fixe Idee, Einfall, Laune’, vanh. kiel.
(JuslP, Gan 1787) myös ’ennakkoluulo’, johd.
ällitön (GGCalamnius 1754; paik. murt.) ’älytön,
tyhmä’,
ällä (osin hämmurt. EPohjanm)
’ymmärrys’, ällätä ’olla itsepäinen (Lönnr 1880);
vaatia, kärttää (LounSm)’.
Vrt. ällistyä; mahd. deskr. sanoja. Ainakin
merkitykseen lienee vaikuttanut myös äly (ks. tätä),
vrt. lisäksi ääliö.
ällistyä (Gan 1787; laajalti murt.) ’häkeltyä, hämmästyä, yllättyä, hölmistyä / verdutzt, verwirrt, überrascht, verblüfft werden’, ällistyttää, ällistys,
ällistellä (Jusl 1745), älliskö (paik. I- ja PSm)
’tyhmännäköinen töllistelijä’, lyödä jk ällikällä
’hämmästyttää’ ~ ? ink ällillüja ’tolkuttomana (esim.
runsaan syönnin jälkeen)’ | ka ällistyö ’ällistyä,
hämmentyä; tulla saamattomaksi’, älliVskö ’saamaton,
tollo; huomaamaton’.
Mahd. sanan älli yhteyteen kuuluvia (deskr.?) sanoja. Vrt. myös äimistyä (s. v. äimä2).

SKES 1978 1872 (s. v. älliskö; sm ~ ka).

ällöttää (Lönnr 1880; etup. häm- ja kaakkmurt.) ’inhottaa; oksettaa / anwidern; übel werden lassen’,
rinn. ellottaa (Lönnr; melko laajalti murt.) id. ? ~ ka
ällötä ’pyörtyä’ (ellei kuulu s. v. ällistyä main
sanojen yhteyteen kuten ainakin ka ällötä ’ällistyä,
hämmentyä’).
Deskr. sanoja.
äly (Juusten 1575; laajalti murt.) ’Verstand’, murt.
älyllään, älyssään ’tajuissaan, järjissään’, yhd. tekoäly,
älynväläys,
johd.
älykäs,
älykkyys,
älyllinen (1765), älytön (Jusl 1745), älytä (Gan
1783) ~ ink älü ’äly, ymmärrys’, älütöin, älükäs,
älütä | ka äly ’järki, ymmärrys’, älytä ’älytä, ymmärtää, oivaltaa’ | (sm >) va hälütä ’älytä’
? = lpLu iel´vet, äl´v5et (R Pi) ’huomata, havaita’
(vastaisi ksm muotoa *älwä) | syrj (vanh.) al, av
’ymmärrys, äly, harkinta, maltti’.
Budenz 1869 NyK 7 23 (sm ~ lp, väärin unk), Kettunen 1915
Suomi 4:15 77 (va < sm), Wichmann 1923–24 FUF 16 185 (sm
~ syrj), Lytkin & Guljajev 1970 KESK 30 (sm ~ syrj; syrj >
vog ostj), SKES 1978 1872 (+ ink ka (? < sm); va < sm; ? lp ?
syrj), UEW 1988 609–10.

älä1 (kieltoverbi) ks. e-1.
älä2 ’meteli’, äläkkä ks. älistä.
ämmä (Agr; yl.) ’Alte, Weib’, murt. myös ’isoäiti;
vaimo; kätilö’, yhd. ämmänlänget ’niskakorento’,
ämmänsolmu, ämmänvirta (paik. PSm) ’takaisinvirtaus joen sivussa, akanvirta’, johd. ämmi (PSm) ’isoäiti, vanha nainen’, ämmämäinen ~ ink ämmä
’vanha nainen; isoäiti; anoppi; kätilö’ | ka ämmä,
ämmö ’isoäiti; akka’, ämmätteä ’lellitellä,
hemmotella’ | va ämmä ’anoppi’ | vi ämm (g. -a) id. |
li üjama ’äiti’
= lpN eb |mui ’suuri ja kaunis, komea (ihminen t.
eläin)’ (merk:n puolesta vrt. enä, josta eno, isä,
josta sm iso, sekä emä, jolla niin ikään merk. ’suuri’
esim. emävale); lpN æm |me ’vanha vaimo, ämmä’ <
sm. — Alk. lasten- t. hoivakielen sana, vrt. emä,
äijä, äiti.
Ganander 1787 NFL 3 390 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
123 (+ va), Qvigstad 1881 Beiträge 119 (+ lp æm |me), Thomsen 1890 BFB 53 (+ li), Karjalainen 1912–13 FUF 13 222 (+
lp æbmo; myös vog ama(kem) ’äiti(seni)’, ostj imi ’vanha nainen’), Setälä 1912–14 FUFA 12 27 (samoin; myös slk ima id.),
Mägiste 1928 Demin 31 (+ ka), Lagercrantz 1939 LpWsch 119
(lp æm |me < sm), Nirvi 1952 Suomi 106:1 141–46 (alk. lasten-
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k. muodosteita), SKES 1978 1872 (+ ink; ~ lp, ei muita
etäsukukielten vastineita), UEW 1988 83 (sam ~ ostj, ei sm).

ämpäri (Agr emberi; yl.) ’sanko / Eimer’, yhd. muovi-, sinkkiämpäri, laskiämpäri, johd. ämpärillinen
< ruots, vrt. mmr ämbar, ämbare, nr ämbar ’ämpäri’ (< kas emmer, ammer, amber id. << lat amphora ’ruukku’ < kr amphoreús id., oik. »kaksikahvainen»). — Vi ämber < ruots t. as; lpN æbber (Pi Lu
In Ko Kld) ’sanko, pytty’ < sk, osin < sm.
Ganander 1787 NFL 3 389a (sm ~ ruots lat kr), Renvall 1826
SSK 2 352 (sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 161 (sm vi lp <
germ), Wiklund 1892 SUSA 10 153 (lpK < sm < sk), Streng
1915 NRL 268 (sm < vur < kas < lat), Saareste 1924 LVEM 239
(vi < ruots t. as), Laanest 1960 ESA 6 189 (ink murt. < sm t.
ka), SKES 1978 1872–73 (ka < sm).

ämyri (Jusl 1745; paik. murt.) ’tuohitorvi / Tute aus
Birkenrinde’.
Mahd. onomat. alkuperää, vrt. hymistä, hymy.
ängelmä ks. angervo.
ängetä (Agr »Ne Syweydhet minun ängesit ymberins» ’syvyys ympäröi minut’; ellei = ängätä; Satak
PHäme PPohjanm Verml) ’tunkea, tuppautua / hineindrängen, sich hinein-, vor-, aufdrängen’, johd. änkeytyä, rinn. ängätä (Hemm 1605; Kain, paik. Satak
PSavo KPPohjanm Peräp) ’tunkea, tunkeutua; työntää väkisin; inttää’, ängen ’väkisin (Eurén 1860);
sangen (paik. PSavo PPohjanm)’, jnk ängellä (kansanr. 1700-luv., Gan 1787) ’voimalla, avulla’, yli änkensä (LounSm EPHäme) ’liikaa, yli voimien’,
änkeä ’vahva, voimakas, paksu, kankea, jäykkä
(paik. PHäme); kiukkuinen (paik. Karj)’ ~ ka änkie
’kärttyisä’ (? < sm) | ly ängida ’puskea (sarvilla)’ | vi
ängata ’tarjota, tyrkyttää’, ängistada ’ahdistaa,
painostaa’, ängistus ’ahdistus, painostus, tuska’,
ängida ’olla ahdistunut’.
Deskr.-sävyisiä sanoja, jotka liittyvät toisaalta
s. v. tunkea ja vängätä main. sanoihin; toisaalta vrt.
ankea, ahdas (vrt. liett. añkVstas). Ks. myös änkyttää.
Ihre 1769 Gloss XL (sm ~ germ), Ganander 1787 NFL 3 390a
(sm ~ germ kr), Diefenbach 1851 VWGoth 1 419 (~ ahdas; ~
germ), J. Krohn 1872 Suomi 2:10 161 (sm ~ vi), SKES 1978
1873–74 (s. v. ängetä: sm ~ ly vi; s. v. änki: sm ? > ka).

änkyttää (1670; laajalti murt.) ’stottern, stammeln’,
murt. myös ’jankuttaa, inttää, väittää vastaan’, änköttää (et. hämmurt. ja ymp.) id., änkätä (laajalti et. LSm) id., änkytys, änkkä (Jusl 1745; melko yl.) ’änkyttäjä; inttäjä; (hämmästyksestä) sanaton’, änkyrä
(etup. KPohjanm PSm) ’itsepäinen, uppiniskainen’,

änkyrässä ’(tolkuttomassa) humalassa’ ~ ka änkytteä
’änkyttää, mongertaa; naljailla’ | vi murt. hängutada
’änkyttää’.
Deskr. sana, johon vrt. jankuttaa (s. v. jankata) sekä toisaalta s. v. ängetä main. sanat (et. änkeä ’jäykkä’).
SKES 1978 1874 (sm ~ ka vi; onomat.).

äpärä (yl.) ’avioton lapsi / uneheliches Kind’, alkuperäistä merk:tä (’jälkikäteen syntynyt’) edustaa
murt. ’heinänteon jälkeen kasvanut uusi ruoho,
odelma’ (rinn. äpäräheinä, -ruoho), muita merk:iä
’syyskesällä
t.
syksyllä
syntynyt
karitsa
(äpärävuona); kakara, pentu; keskonen; surmatun
lapsen kummitteleva sielu’, rinn. äpäre ’odelma
(itämurt. Pohjanm PSm); avioton lapsi (Agr; eri
tahoilla etup. itämurt.); kakara (Peräp)’, ävär (: äpären t. ävären; PKarj PSavo PPohjanm Kain) ’odelma’, äpärikkö (I- ja PSm) ’odelma; syyskaritsa;
avioton lapsi’, äpö (paik. LUus), äpöinen (Raam
1642) ’kesä- t. syyskaritsa’, äppö ’syyskaritsa
(paik. PKarj); lapsi, kakara (paik. I- ja PSm);
(riepu)nukke (Kain PPohjanm, osin PKarj PSavo
PSm)’, äppi (Gan 1787; KPohjanm) ’nukke’, ävärtää
’kasvaa odelmaa’ ~ ka äpäreh ’kakara; penikka,
pentu; avioton lapsi; odelma’, äpärehteä ’olla (liian)
lapsellinen; kasvaa odelmaa’ | ly äbäreh ’lapsi; odelma’ | vi äbarik ’syksyllä syntynyt eläin, syyskaritsa;
heikko (olento)’. — Sm > lpN æpparâVs (U Lu In)
’odelma; surmatun lapsen haamu’.
Todennäk. germ-peräisen sanan apara (ks. tätä)
vanha etuvok. variantti.
Lindahl & Öhrling 1780 LL 583 (sm ~ lp), Ahrens 1843 GrEhstn 113 (sm ~ vi), Ahlqvist 1871 KO 191 (sm lp < sk),
Qvigstad 1881 Beiträge 119 (sm ~ lp), Karsten 1915 GFL 120
(+ ka; ? ~ apara < germ), Saukkonen Vir 1962 343 (~ apara),
Kylstra 1974 UAJ 46 48 (apara ~ äpärä < germ), SKES 1978
1875 (+ ly; lp < sm; ei mainintaa apara sanasta), Hahmo 1996
COIFU 5 54 (äpärä ~ apara).

äreä (Jusl 1745; laajalti murt.) ’kiukkuinen /
mürrisch’, äräkkä (Lönnr 1880; paik. savmurt.) id.,
ärhäkkä (Lönnr; laajalti I- ja PSm) ’kiukkuinen,
(helposti) suuttuva; kipakka’, ärhennellä; ärtyä
(Gan 1787) ’suuttua, vihastua, kiukustua; yltyä;
tulehtua (haava)’, ärryttää (etup. Länsip PäijHäme ja
ymp.) ’ärsyttää, härnätä’‚ ärtyisä; ärsyttää (1723),
ärsyyntyä, ärsyke (uud., 1910-luvulta) ~ ink
ärrütellä ’kiusoitella’ | ka ärie ’äreä, äkäinen; karkea
(ääni)’, ärhäkkä, -ö ’ärhäkkä, äkäinen; kiimainen’,
ärtyö ’ärtyä; tulehtua; yltyä’, ärrytteä ’ärsyttää;
yllyttää’ | ly ärdüdä ’ärtyä, yltyä’, ärdüttädä
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’ärsyttää’ | ve ä\red ’äreä, äkäinen’, ärduda ’yltyä’,
ärdutada ’ärsyttää; yllyttää’ | vi (Wied) äre (g.
äreda) ’äkäinen; kiivas, eloisa’, ärritada ’ärsyttää,
härnätä, kiihottaa’ | li är‰ı ’paha, äkeä’, ertlq ’härnätä,
ärsyttää, suututtaa, pilkata’.
Deskr.-onomat. alkuperää, vrt. hereä, äristä. —
Sm ärtyä > lpN ær |dot ’ärtyä, närkästyä’.
Juslenius 1745 SSC 17 (äriä ~ häristä), Qvigstad 1881
Beiträge 119 (lp < sm), Weske 1890 SFKO 281 (sm ~ vi, vrt.
ven), T. I. Itkonen 1928 SUST 58 51 (lp < sm), Kettunen 1938
LivW 514 (? ~ li är‰ı), Posti 1942 SUST 85 86 (+ li ertlq),
SKES 1978 1875 (s. v. äreä; sm ~ ka ve vi li), 1875–76 (s. v.
ärhäkkä), 1877 (s. v. ärtyä; sm ~ ink ka ly ve vi li), Koponen
1998 SUST 230 74 (tähän myös vi äratada ’herättää’).

äristä (Gan 1784; etup. itämurt. ja ymp.) ’knurren,
murren’, johd. ärinä, ärähtää, ärähdellä, rinn. ärjyä
(1677) ’karjua, huutaa; pauhata (myrsky)’, ärjy ’äreä
(paik. murt.); myrsky, kova tuuli (etup. hämmurt.)’ ~
ka ärissä, ärätä ’äristä, murista’, ärähteä, ärjyö ’ärjyä, karjua’ | ly äristä ’murista’ | ve äraita ’äristä’,
äri7neh ’ärinä’ | vi murt. äriseda ’murista’ (? < sm).
Onomat. sanoja, vrt. äreä, käreä, häristä, heristää, öristä.
Weske 1890 SFKO 281 (~ äreä), Kalima 1915 OLR 79 (sm ~
ka; > ven murt. árandatƒ ’murista; haukkua, moittia’), SKES
1978 1876 (+ ly ve (sm ? >) vi murt.; onomat.).

äsken (Agr esken; yl.) ’(so)eben, (eben) gerade’,
vanh. kirjak. ja murt. (Laat- ja PKarj) myös ’vasta
sitten; pian, kohta’, äskettäin, äskeinen (Agr äskinen: »eskisen aican») ~ ka äsken, äski(n) ’sitten
vasta; aivan; heti’ | ly äskö(i), äsk(e)i, äsken ’sitten
vasta; äsken, vasta’ | ve eskai, ask(ei ’sitten vasta;
jopa, vieläpä’. — Sm > lpN ∞æskâ (R Lu In Ko Kld
T) ’äsken, hetki sitten; vasta’.
Hunfalvy 1866 NyK 5 383 (sm ~ lp), MUSz 1873–81 50 (sm ~
vi äsja ’äskettäin, hiljattain’), Genetz 1890 Partikk 145 (+ ka),
Lagercrantz 1939 LpWsch 125–26 (lp < sm), Kettunen 1943
SUST 86 137 (+ ve), Turunen 1950 SUST 99 84, E. Itkonen
1960 LpChr 185 (lp < sm), SKES 1978 1878 (+ ly), T. Itkonen
Vir 1983 220 (uusi omap. perusvartalo), Koponen 1998 SUST
230 72 (vi äsja ja sm äsken sanojen suhde epäselvä).

ässä (Lönnr 1880; melko yl.) ’pelikorttisarjan arvokkain, ykkösellä merkitty kortti / As’, yhd. hertta-,
pata-, risti-, ruutuässä ~ ink ässä ’korttipelissä:
ässä’
< ruots, vrt. nr vur äss ’korttipakan ässä’, mr äs,
es, as, aas ’arpakuution »ykkönen»’ (mn áss id.) <
kas es, as (ns As, engl ace) < ransk as id. < lat as
(m., g. assis) ’pieni(n) kuparikolikko; lantti, ropo’.
LpN æs |sâ (Lu In Ko) ’ässä’ < sk, ositt. ehkä < sm.
Hellquist 1939 SEO 1448 (ruots sanasta), KKSK 1958 52 (lpKo < sk), SKES 1978 1878 (sm < ruots << lat), Kluge 1989
EW22 42.

ärmäkkä ks. jarmakka.
ärmätti (Hemm 1616 ermättin ess.; vanh.
kirjak.), eremiitti (Sorol 1621) ’erakko / Eremit’
< ruots, vrt. mr ärmite, vur nr eremit, mt eremite,
mn ermiti ’erakko’ (ns Eremit, ransk ermite id.) < mlat eremita < kr er5emít5es id. (vrt. kr er5emía ’yksinäisyys; aavikko’). — Kansanom. käytössä (melko laajalti L- ja KSm) muoto ärmätti on saanut (luult. äänt.
lähellä olevien sanojen vaikutuksesta; vrt. äkeä,
äreä) muita
merkityksiä:
’kelvoton, heittiö,
saamaton (Jusl 1745); villi, vallaton (lapsi),
nulikka; äreä, äksy, kiukutteleva’.
Juslenius 1745 SSC 17 (sm < lat), Renvall 1826 SSK 2 353
(vierassana; merk. ’heittiö’ kansanetym.), Forsman (Koskimies)
Valvoja 1891 3 (kansanetym.), Ojansuu Vir 1899 125–26 (samoin), Ojansuu 1909 KirkLain 79 (< sk), Setälä 1912–13 FUF
13 474 (~ mn tansk), Streng 1915 NRL 17–18 (eremiitti), 268–
69 (ärmätti), SAOB 7 1925 E 703 (ruots sanasta), Toivonen
Vir 1938 342 (< mr), E. Itkonen 1966 Kieli 349, SKES 1978
1876–77.

ärsyttää, ärtyä ks. äreä.

ätelä (Lönnr 1880; KarjKann Ink) ’heinänteon jälkeen kasvanut uusi ruoho, odelma / nach der Heuernte nachwachsendes Gras’, ätäle, ätälä (Suomenl.
saaret Ink) id.
< vi ädal(as) ’odelma’ (josta myös > ink
ättüjalä, va ätälä id.), li aCddql, aCdlqz ’odelma’ <
baltt, vrt. liett atólas, latv at®als id.
Thomsen 1890 BFB 159–60 (sm va vi li < baltt), Ojansuu 1916
SKTT 202 (sm < vi), Kalima 1923–24 FUF 16 72–73 (samasta
baltt lähteestä mahd. myös tVserL atäql, I otäql ’sänki, sänkipelto’),
Kalima 1936 BL 183–84 (sm va vi li < baltt), SKES 1978 1878
(sm ink va < vi li < baltt; myös tVser mahd. < baltt).

ätti (Lönnr 1880; Tytärsaari) ’isä / Vater’, ätä, ättä
(LönnrLis 1886; paik. kaakkmurt.) id. ~ ink ätti ’isä’
| vi ätt (g. äta) id.
?? < saks, vrt. kys atte, ns murt. ätti ’isä’
(ainakin tässä tapauksessa sm ja ink < vi < saks),
ellei kyseessä ole sanan ati etuvok. variantti.
Samantapaisia (alk. lastenk.) sanoja on useissa
muissakin kielissä (ks. ati).
Strahlmann 1816 Sprachlehre 241, 252 (sm ~ unk atya ’isä’
(ks. ati)), Anderson 1893 Wandl 101 (yhdistänyt muihin s. v.
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ati main. sanoihin), Szinnyei 1909 NyH4 132–33 (vertaa myös
kr sekä germ ja turk kieliin), *Nirvi 1952 Suomi 106:1 163–64
(sm ätti < vi < as), SKES 1978 1878–79 (? < saks).

(+ ly; ? < germ), *Hofstra 1980 NphM 81 225–29 (< germ
*auraz), Hofstra 1985 OsFiGerm 51.

äyskäri ks. auskari.
äveriäs (Raam 1642; laajalti murt.) ’(hyvin) varakas,
rikas / vermögend, reich’, äver, äveri (paik. savmurt.) id., äveriäisyys (Gan 1787), ävertyä (Gan; eri
tahoilla murt.) ’rikastua’.
Alkuperä tuntematon.
Hakulinen 1979 SKRK4 151 (~ ävär, äpärä).

ääliö (Jusl 1745; eri tahoilla hämmurt.) ’typerys;
saamaton, nahjus / Dummkopf; Faulpelz, Nichtsnutz’.
Todennäk. deskr. sana, johon vrt. lähinnä älli, ällistyä.
Ganander 1787 NFL 381 (vrt. ällistyä).

äyri (Agr; melko yl.) ’kruunun sadasosa, vanha rahayksikkö (Suomessakin); veroyksikkö; lantti, ropo,
kolikko / Öre; Abgabensatz, Steuereinheit; Münze’,
yhd. veroäyri; äyrinmaa (Martti n. 1580)
’tynnyrinala viljeltyä maata t. 1/6 manttaalia (paik.
KaakkHäme); tila, jolla oli tynnyrinala viljeltyä
maata (hist.)’
< ruots, vrt. nr öre ’äyri; äyrin kolikko’, mr öre,
öri(r) ’paino- ja rahayksikkö (1/8 markkaa)’, mn
eyrir (mon. aurar) id., nn øyre ’maavero’; sk
sanojen on arveltu olevan yhteydessä lat sanaan
aureus ’kultainen; kultaraha’. — Myös lpN ew |ri (In
Ko) ’äyri, kolikko’ < sk; samaa sk alkuperää ovat
lisäksi s. v. aurto main. sanat.
Brenner 1716 Kirje 261 (sm ~ germ), Renvall 1826 SSK 2 354
(sm < ruots), Thomsen 1869 GSI 161 (sm lp < sk), Streng
1915 NRL 269 (sm (myös ka äyri) < mr), Hellquist 1939 SEO
1464, SKES 1978 1879 (ka < sm).

äyriäinen (VR 1644; paik. murt.) ’Crustacea; rapu
lähisukulaisineen / Krebs’, yhd. äyriäissalaatti.
Mahd. sanan äyräs yhteyteen kuuluva johdos.
Hakulinen 1941 SKRK 1 128 (vrt. äyräs), SKES 1978 1879
(s. v. äyräs).

äyräs (Koll 1648; länsimurt.), äpräs (Karj Savo
Verml Kain ja ymp.) ’(jyrkkä) törmä, penger,
reuna(ma) / (schroffe) Böschung, (steiles) Ufer,
Rand’ ~ ka äpräs ’jyrkkä ranta, rinne, reuna’ |
ly äbräz ’äyräs, (joen) ranta; (harv.) pehmeä
matalikko joessa t. järvessä’ (ksm *äpräs)
todennäk. < germ, joko *auraz (~ *aur‰ı), vrt. mn
aurr ’kivinen ranta’, eyrr ’kivinen t. hiekkainen ranta’ tai mahd. vkgerm *®aferaz (germ *5oferaz), vrt. ags
5ofer, ns Ufer ’ranta’.
Lindström 1859 KeltGerm 70 (sm ~ germ, vrt. mn eyri ’ranta’),
Setälä 1890–91 ÄH 146 (sm ~ ka), T. I. Itkonen 1918 SUSA
32:3 (sm ~ lpIn irve ’kallioseinä, rantapahta’, vrt. myös lpE
abbere ’reuna’), *Koivulehto 1971 NphM 72 595–603 (< vkgerm *®aferaz; lp sanat eivät kuulune tähän), SKES 1978 1879

ääni (Agr; yl.) ’Schall, Geräusch, Laut, Ton, Klang;
Stimme; Votum’, sijam. (puhua) ääneen, (olla)
äänessä, ääneti; yhd. ylä-, alaääni, ultraääni, puhe-,
lauluääni; ääniaalto, ääniala, äänilevy; ääniharava,
äänioikeus; johd. äänekäs, äänetön, ääntää, äännähtää, äännellä, äänne, ääntiö (Lönnr 1856)
’vokaali’, äänteellinen, ääntyä, ääntö, äänestää
(vaaleissa; Eurén 1860; ääni merk:ssä ’vaaleissa
annettu ääni’ jo Flor 1688; tämä käännöslaina <
ruots röst id.), äänestys: yhd. kansanäänestys,
äänestyslippu, äänestyspaikka ~ ink üjani ’ääni (myös
vaaleissa, käännöslaina < sm t. < ven)’, üjanekäs
’äänekäs, kovaääninen’ | ka eäni ’ääni’, eänekäs
’kovaääninen’, eänteä ’pitää (kovaa) ääntä’ | ly iä7n(i)
’ääni’, iändädä ’ääntää, puhua’ | ve ä7n ’ääni’, ä7nekaz
’kovaääninen’ | va (Tsv) üjani ’ääni’, ? (Ahlqv) üjali id. |
? vi hääl | ? li 5eDl, üJoDl id. (jos va vi li sanoissa ajateltavissa sekundaari muutos -n- > -l-)
= lpN jiednâ (U Pi Lu In Ko Kld T) ’ääni’ | unk
(johd.) ének ’laulu’, énekel ’laulaa’.
Sajnovics 1770 DemH 78 (sm ænikes ~ unk énekes), Ganander
1787 NFL 3 381 (sm ~ unk enek), Gyarmathi 1799 Aff 95 (sm
~ unk ének), Castrén Suomi 1844 29 (+ lp), Ahlqvist 1856
WotGr 123 (sm ~ va üjali, vi), Ahlqvist 1859 Anteckn 80 (+ ve),
MUSz 1873–81 788 (sm ~ lp unk), Väinaste 1925 EKeel 4 108
(tähän myös vi, jossa -n- > -l-), Kettunen 1938 LivW 49 (li vrt.
sm vi; onomat. sanoja), Mägiste 1939 EKeel 18 67 (+ ka; myös
va vi li), FUV 1955 73, MSzFE 1967 155–56, TESz 1 1967
767, FUV2 1977 90, SKES 1978 1879–80 (+ ink ly; ei va üjali,
vi li), Häkkinen 1987 ES 399, UEW 1988 25, Sammallahti
1988 UrLang 543, Nikkilä 1989 MittSocUA 8 122 (tähän myös
va üjali, vi li), UEW 1991 7 (samoin), EWUng 1993 322.

ääri (Agr; melko yl.) ’raja, reuna, laita / Grenze,
Rand’, murt. (laajalti savmurt. ja ymp.) myös ’jalkineen (lapikkaan) sivunahka’, sijam. ääressä, ääreen,
(maailman) ääriin; yhd. äärilaita, äärioikeisto, -vasemmisto; johd. ääretön (Raam 1642; Agr äritoin),
äärellinen, äärimmäinen (Agr), äärimmäisyys; ääre
(Kain, paik. KPPohjanm ja ymp.) ’jalkineen (lapikkaan) sivunahka’, ääreke (PKarj ja ymp.) id.,
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ääreiset ’reunimmaiset loimilangat, jotka eivät
mahdu pirtaan (Savo Verml, osin Karj KSm;
kaakkmurt. ääriäiset); huonot jyvät, jotka
viskattaessa lentävät kauemmas (EPohjanm, osin
Kymenl)’ ~ ink üjari ’reuna, syrjä’, üjarimäin ’reunimmainen’ | ka eäreh, eäres ’pois’, eärehine ’loimilanka, joka ei mahdu pirtaan’ | ly iär5e, iäreh, iäres
’pois’ | va üjari ’ääri’ | vi äär ’ääri, reuna(ma); vieri,
vierusta’, ääretu ’ääretön, rajaton, loppumaton’, äärmine ’äärimmäinen, reunimmainen’
?? < (esi)baltt *e7g(5e)- / *e7ge-ro, vrt. liett eVzîe
’reuna, raja’, eVzeras ’järvi’, arm ezr ’reuna, raja’
(baltt muodosta > ksm *äje-re > ää-re).
Ganander 1787 NFL 3 381a (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr
123 (sm ~ va vi), Kettunen 1922 LVeHA 2 133 (+ ve), Kettunen 1929 EÄH 112 (+ ka, johon merk:n puolesta sopii verrata
myös vi ära ’pois’; tämä ilm. kuitenkin sanan eri yhteyteen),
SKES 1978 1880 (+ ink ly), Koivulehto Vir 1996 328 (ims <
esibaltt).

öhkiä (paik. itämurt. PPohjanm) ’röhkiä; ähkiä, puhkua / grunzen; stöhnen, ächzen’, öhkä(t)ä (Gan
1787; paik. savmurt. ja ymp.) ’ähkiä, puhkua’, öhistä
’ähistä; puhista’ ~ ink öhküja ’öhkiä’ | ka öhkeä ’öhkiä, ähkiä’.
Onomat. sanoja, vrt. interj. öh.
SKES 1978 1881 (sm ~ ink ka).

öhkä ’illanistujaiset’ ks. ehtä.
ökistä (Eurén 1860; paik. I- ja PSm) ’ähkyä, valitella ääneen, uikuttaa; mukista / stöhnen, laut klagen,
jammern; mucksen’, ököttää (Lönnr 1880; melko
laajalti savmurt. Pohjanm) ’mököttää, olla ääneti;
olla möllöttää, jököttää; änkyttää’ ~ ink ökissä
’ökistä’ | ka ökissä ’ökistä, mökeltää’, ökötteä ’istua
vaiti, suutuksissa; änkyttää’, ökö ’tuppisuu, vaitelias,
mykkä’ | ve ökötada ’puhua epäselvästi, änkyttäen’.
Onomat. sanoja, vrt. äkistä. Tähän mahd.
myös ökö (taipum.) ’töykeä olento (Lönnr 1880);
mahtava, melkoinen (LaatKarj ESavo ja ymp.,
Kain)’, öky (PSavo ja ymp.), ökä (etup. PKarj) id.
SKES 1978 1881 (sm ~ ink ka ve).

öklöttää ks. yökätä.
ölistä (Lönnr 1880; melko laajalti savmurt. ja ymp.)
’mölistä, ulista, parkua / brüllen, heulen’, öläkkä
’melu, äläkkä’, öllöttää (Gan 1787; melko
laajalti itämurt.) ’parkua, vollottaa’ ~ ink ölissä
’ölistä’ | ka ölissä ’ölistä, huutaa’.

Onomat. sanoja, vrt. ulista, mölistä (s. v. möly),
älistä.
SKES 1978 1881 (sm ~ ka), T. Itkonen Vir 1983 352 (uusi
omap. sana).

öljy (Agr mm. ölio, öliu, olio, Sorol 1625 öliy, Raam
1642 öljy; etup. yleisk.) ’Öl’, yhd. öljypuu, -lamppu,
öljytakki, pellava-, ruokaöljy, johd. öljytä ~ ink öljü
’vernissa, maaliöljy’, öljütä ’vernissata’ | ka öljy | va
öljü (< sm)
< ruots, vrt. mr olio, nr olja, murt. Sm öljo, mt
ölliæ, nt olie, mn olia, olea < kas olie, joka kuten
ags oli, mys oli, ole, kys ol(e), öl(e)i, ns Öl ’öljy’ <
vlat olium, lat oleum < kr élaion id.; kr sanan rinnakkaismuodosta elaía ’oliivipuu’ > lat oliva id., josta
oliivi, ks. tätä. — Vi õli < kas, lpN ol |jo (E Lu Ko) <
sk, lpIn eljy, öljy < sm.
Idman 1774 Försök 81 (< kr), Renvall 1826 SSK 2 355 (<
ruots), Diefenbach 1851 VWGoth 1 36 (sm ~ vi ölli, unk germ
lat kr baltt sl ym.), Qvigstad 1881 Beiträge 125 (lp < sm sk),
Streng 1915 NRL 269 (< vur mmr kas << lat), Walde & Hofmann 1954 LEW 2 205–06 (lat ja kr sanoista), SKES 1978
1881 (sm ~ ink ka va), LpIn 1 1986 131 (lpIn < sm).

öllöttää (Lönnr 1880; laajalti itämurt. Pohjanm) ’töllöttää,
toljottaa;
olla liikkumatta t.
välinpitämättömänä paikallaan,
möllöttää
/
glotzen, gaffen; bewegungs- bzw. teilnahmslos
dastehen, müßig sein’, öllerö (Eurén 1860; EKarj
Ink Savo ja ymp.) ’tyhmä, hölmö, tomppeli;
typertynyt’ ~ ka öllisteä, öllötteä ’töllöttää’, ölliVskö
’tomppeli’.
Deskr. sanoja, vrt. ällistyä.
SKES 1978 1881–82 (s. v. öllerö; sm ~ ka).

örfiila (paik. LSatak KPPohjanm PSm) ’vehnätaikinarullasta tehty pikkupulla, korvapuusti / schneckenförmiges Hefestückchen’, murt. myös ö(ö)rfiili (paik.
VarsSm), öörfiila (paik. LounSm Pohjanm), öörviila
(paik. PPohjanm).
Syntynyt kaksimerkityksisen sanan korvapuusti
’lyönti, korvatillikka; leivonnainen’ (ks. puusti) vaikutuksesta siten, että ruots sana örfil ’korvatillikka’
otettiin käyttöön leivonnaisen merk:ssä (nr örfil, vur
öhrfigen, nt ørefigen ’lyönti, isku (korvalle)’ ovat
käännöslainoja < saks, vrt. kas 5orv‰ıge, ns Ohrfeige
id., oik. »korvaviikuna»); nr murt. Sm örfil ’kanelipulla’ < sm.
Hellquist 1939 SEO 1464–65 (ruots sanasta), Grönholm 1988
RLT 186 (sm < ruots).

484 (taiton koevedos)
öristä (Eurén 1860; melko yl.) ’murista; korista /
brummen, knurren; röcheln’, örähtää ’äännähtää,
murahtaa; korahtaa’ ~ ink örissä ’öristä’, örr‰ıne
’örinä’ | ka örissä ’öristä’ | vi öriseda ’öristä,
möristä’.
Onomat. sanoja, vrt. murista, äristä sekä lisäksi
örrähtää (Gan 1787 ’tukehtua’; osin VarsSm) ’kuolla (tav. eläin, joskus ihminen)’.
SKES 1978 1882 (sm ~ ink ka vi).

öykkäri (Agr euchkerit (mon.), Alastaroensis 1634;
melko laajalti murt.) ’kopeasti, rehennellen tms.
käyttäytyvä, röyhkeä, töykeä; metelöitsijä, rähinöijä /
Angeber, Großprotz; Randalierer’, öykäri (AAchr
1760; paik. savmurt.) id., öykkäillä (Jusl 1745),
öykätä (Agr, Flor 1702 »pare löytty! cuin öykätty»
’parempi löydetty kuin kehuttu’; paik. murt.)
’pöyhkeillä; mekastaa’, öykkäröidä, öykkärimäinen.
Deskr. sanoja. Vrt. myös öykeä (savmurt.) ’tyly,
tympeä; ylpeä’ sekä töykeä (ks. tätä).
öylätti (Schr 1637; melko yl.), murt. rinn. öölätti,
ööletti, öyletti ’ehtoollisleipä, oblaatti / Oblate’
< ruots, vrt. mmr öfläte, ofläte, nr murt. övlät <
klat oblata ’ehtoollisleipä’ < lat oblatum ’esille
pantu, uhrattu, uhri’ (pass. partis. perf. v:stä offere
’tuoda, viedä eteen, tarjota’). Vrt. oblaatti.
Renvall 1826 SSK 2 356 (< ruots oblat), Ahlqvist 1871 KO
223 (< ruots murt. övlät), Ojansuu 1901 Suomi 3:19:1 59 (<
ruots oblat, 1500-luvulta öfflett), Ojansuu 1909 KirkLain 81
(öylätti yhtä vanha kuin rippi; < mr << klat), Karsten 1915
GFL 159, 167 (< ags mr, nr murt. övlät), Streng 1915 NRL 270
(< mmr), SKES 1978 1882.

