
Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

Suomisana Slanginnos Esimerkkilause

A
aamiainen brekkari / breku
aamuhartaus, koulun rukikset
aavistaa aanaa
abiturientti abi Abiha voi blukkaa tentteihi vaik biblussa.
ahdasmielinen niuha
ahdistella kysymyksin, tms ahtaalle, panee Faija pani mut vitun ahtaalle siit valkkarista.
ahkeroida pingottaa Sä sit viitit pingottaa!
ahkeroida paahtaa Lissu paahtaa himassa ku sil on kokeet ens viikolla.
ahtaaja stuvari
ahven abbora
ahven aborre
aika tiima
aikaansaamaton nyheltäjä Ripa onki vasinainen nyheltäjä!
aikaansaamaton henkilö nutari
aikaansaamaton tekeminen / käytös sählää No se sähläs siinä jutussa viikkotolkulla.
aikeet kuviot Millaset on tän illan kuviot?
aikoa meinaa Mitä sä oikeen meinaat?
aikomus meininki Sellanen meil on nyt meininki.
aikuinen fossiili
aineisto matsku /  mathsgu
airon hankain flyyga
aistit (useimmiten silmät ja korvat) hoksottimet
aito ehta
aito tiukka
aivan iha
aivan alussa heti kättelyssä
aivan heti / pian (oik. a.y. = sekunti) aikayksikön, alta Lassi lähti menee siit alta aikayksikön.
aivojen tietty alue, leik.  es ajatteluosasto osasto
aivokuollut vihannes Se on letkuissa ja iha vihannes
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ajaa baanaa
ajaa köraa
ajaa skujaa Skujattii motskarilla Korkiksen rantsuun.
ajaa tsäraa
ajaa tsöraa Osaatsa tsöraa bilikaa?
ajaa föraa
ajaa / mennä kööraa
ajaa kovaa / kaahata nasta  laudassa Sepi veti suoran nasta laudassa.
ajaa kovaa esim autolla / kaahata paahtaa Late paahto Tuusulantietä täysillä.
ajaa mahdollisimman kovaa, es autolla / kaahata revittää
ajaa, autoa tsöraa
ajantappaja (tietokone chat-onlinessa) idlari
ajastin taimeri
ajatella kelaa Kelaa ny vähä, eihä siitä mitään voi tulla.
ajatella kelailee
ajatella toistuvasti vanhoja asioita märehtii Älä viiti märehtii vanhoja juttuja.
ajattelematon paukapää Helvetin paukapää, se oli väärä dörtsi.
ajatus idis Kenen idis oli lähtee metskaa ku on kauhee blosis?
ajella kruisaa
ajovahinko kolari
ajovahinko kolari
ajuri kuski
ajuri issikka
Aku Ankka Akis Mihin sä oot jemmannu mun Akikset?
Aku Ankka Akkari Snadina mä blukkasin kaikki Akkarit.
ala-arvoisen kokeissa, saada reput, saa
alaikäinen tyttö lolita
alakansakoulu smobika, smobikat
alakansakoulu smoiba
alakuloisuus debis / debari Sil oli debis.
alaluokat,1-2 smobikat
alan harrastaja, liiankin innokas friikki
alansa taitaja / idoli guru
alaston naku Emmä ny nakuna tsimmaan mee.
alaston nude
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Aleksanterinkatu Aleksi Olis se kliffaa, jos Aleksilla ei menis fiudeja.
algebra alja / alia Hikinen päivä skoilessa, aljaa ja jommaa.
aliupseerikoulu, AUK aukki Meet aukkiin, ootsä ihan ok?
alkaa tehdä jtkn käy tekeen jtkn Mä kävin sit duunaa safkaa.
alkaa tehdä jtkn börjaa
alkoholi brena/breni
alkoholi broina
alkoholi, 96% sprii, pirtu spitta
alkoholia sisältävä juoma-astia (tässä) muki Kaada mukit vaan täyteen.
alkoholilla "terästetty" juoma plörö Äijä  teki aina iltasin kahvi-plöröö.
alkoholilla "terästetty" juoma plöröt
alkoholipitoista juomaa hapan / hapanta
alkoholisoitua deekikselle, menee Krisse oli menny ihan deekikselle.
alkoholisoitunut deekiksellä Se on ihan deekiksellä, budjaa kai jossai roskikses.
alkoholista johtuva aivojen verenkiertohäiriö fyllaslaagi
alkoholista väsähtänyt pellit  / pelti kii Lissu oli ihan pelti kii jo raflassa.
alkoholista, nukahtaa sammahtaa Ykä sammahtaa bileis aina ekana.
alkoholista, nukahtaa sammuu Kale sammu jo ennenku alettii edes kunnolla dokaa.
alkoholisti alkkis Maken faija on täys alkkis, se pitäis kuskaa hoitoon.
alkoholisti holisti Raikasta tuli ihan holisti.
alkoholisti happo
alkoholiton disko (levymus. tanssipaikka) limudisko Lintsil on limudisko.
alkupäässä keulilla
alkuryyppy neuvoo antava(t) Tarjoilija, tuos tänne parit neuvoo antavat.
allapäin maissa Mä jään kosii bunkkaan, mä oon ihan maissa. 
allapäin daun Moon ihan daun.
allapäin sulka maassa Mä tsiigasin ku Rami dallas himaan ihan sulka maassa.
aloittaa börjaa
alokas mosuri
alokas motu
Alppila Alppis
Alppilan tanssilavan halv nimitys Lihalaakso
alue plaani
alus purkki
alus kippo
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alushame alkkari Näkyyks mun alkkari hameen alta?
alushousut alkkarit Alkkaritki tuli ihan skeidaseks.
alushousut, miesten:) kalsarit Sul on muuten kalsarit väärinpäi.
aluslevy  brikka
alussa keulilla
ambulanssi sirra
ambulanssi tsirra Vartin päästä tsirra kaarsi pitskulle pillit vinkuen.
amfetamiini amfe
amfetamiini amfis
amfetamiini pore
amfetamiini spiidi
amfetamiini vauhti
amfetamiini vikkelä
amfetamiini vauhti
amfetamiini speedy
amfetamiini (huume) birna
ammatti (-yhdistys) fakki
ammattikoulu amis Valkan amikses oli yks vuos jotku slangiskabat.
ammattikoulu ammis Meetsä ekaks ammikseen vai tsökaatsä jotai duunii?
ampiainen amppari Amppari pisti mua niskaa ku mä dallasin skutsissa.
ampiainen / tms pimppari Siel kämpäs flygas pari pimpparii.
ampua skytaa / skyttaa
ampua (kts skodaa) / laukaista skotaa
ampua pyssyllä skodaa Se skodas luftarilla sen pulun siit pitskulta.
anastaa raffaa
anastaa kahden kaupasta välistä, vetää Paljo sait vedettyy välistä?
ankara kiri
ankara tiukka
anna markka! pane hugge! / stikkaa hugge! Pane jätkä muutama hugge et saan litran milkkii.
Annankatu Anna
annos satsi Sä vedät nyt koko satsin napaas, nii et jaksat iltaan.
annos dosis
annos es hashista piipullinen
anoa ruinaa
ansaita tseenaa
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antaa tokkaa Faija tokkas mulle fiuden nyklat.
antaa tuikkaa Faija tuikkas mulle kossulestin.
antaa lätkäsee Mulle se dumari lätkäs kaks donaa!
antaa stikkaa
antaa esim rahaa tai yhdyntää järkkää
antaa ilmi vasikoi Joku on vasikoinu, ei ne slurkit muuten ois täällä.
antaa periksi lyö lossiksi
antaa perää toisesta päästä vippaa
antaa selkää bankkaa
antaa selkään höniin, antaa
antaa vähän koukkaa
anteeksi! tsori! / tsorit!
anteeksi! tsorke / tsorge Tsorge!
antikvariaatti divari Hiltusen divari on Stadin paras.
a-olut a Tuos tänne pari aata ja punanen mallu!
a-olut atomi
apaattinen flugu
Aperita-viini Abee
apina aba / apa
apina aappa
appelsiini aplari Paljo sä jouduit kärsii noist hikisist aplareist?
appelsiinimehu juissi
apteekki hypo
apukoulu appari Appari oli se snadi haussi siin Kaltsin skolen vieres.
apumies appari
apumies hanttari
apumies esim rakennuksella abbari
Arbetetsvänner, tanssipaikka Annanvennu
aresti kukkuminen
aresti, vars koulussa arkka Skraabbasin ussatunnilt ja sain tunnin arkkaa.
arestissa, olla kukkuu
arka survi
arka nynny Sauli alko jänistää, se on ihan nynny.
arka skagi Emmä ollu mikään skagi vaik mä olinkin snadi.
arka skagis
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arka skaki
arka lälly
arka lässy
arkailla snyftaa
arkajalkay snyftari
armeija ruodis Ei ruodiksee oo mikään pakko mennä.
armeijan kantahenkilö kapiainen / kantapeikko Joku kapiainen tuli aukoo siihen suutaan.
arpoa teekaa
arpominen teekis
arviolta näppituntuma Näppituntumalt tääl oli viissataa muijaa…
arvomerkit sotav. natsat Se oli saanu lutin natsat.
ase tupsluikkari
ase luikku
aseistakieltäytyjä (ei totaalikielt kuit) sivari Mä olin sivarina työministeriössä 82.
aseistakieltäytyjän palvelus sivari Millon sä olit sivarissa.
aseistakieltäytyjän palveluspaikka sivari
asema assa Assalla hengaa nykysin kaikennäköst somalii …
asema statsa
asema statsi
asema, epävarma heikoilla, on
asemalaituri platta
asepalvelus / ruotuväki ruodis
asia aska Mitä sä siinä, vittu, kyttäät, onks sul jotai askaa, vai?
asia hoito
asia bisnes / pisnes Älä tuu tänne selittää; hoida sä vaa omat bisnekses.
asia hommeli
asia homma Mikä on homman nimi?
asia on näin sillä siisti Ja sillä siisti.
asia on näin sillä sipuli Tänne sil ei oo enää  tulemista ja sillä sipuli.
asiakas kundi
asiakas / uhri poka
asiallista asiaa!
asian edistäjä lobbari
asian ydin kupletin juoni Kertokaas ny mikä on tän kupletin juoni.
asiat tsembalo
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asiat / seudut / "piirit" ympyrät Ootsä viel pyöriny näis ympyröis?
asiat / tosiasiat marjat Näin on marjat.
asioiden sujuminen tiet. tavalla vetelee, peli Nyt tää peli ei vetele enää hetkeekään!
askare hobi/hobbi
assistentti / apulainen
astua steppaa
astua steppailee
asua budjaa Mä budjaan nykysin Pian kans Hagiksessa.
asua bunkkaa
asuintoveri kämppis
asumalähiö goisuveikylä
asunnot / "huvila" villa / villat
asunto boksi Tää on ihan nasta boksi, paljo sä jouduit kärsii täst.
asunto luukku Paljo sä joudut pulittaa täst luukust kuussa?
asunto budju
asunto (yl hienonpuoleinen) lukaali Aikamoisen lukaalin oot slumpannu, paljojs kärsit täst?
asunto / huone mörskä Kauan sä aiot viel budjaa täs mörskässä?
asunto / koti kämppä Ei kämpässä mitää vikaa oo, mut aika arvokas.
asunto, asumus, huonokuntoinen kolo
asunto, huonokuntoinen läävä Ethä sä voi tällases lääväs budjaa.
asunto, huonokuntoinen murju Karseessa murjussa ne budjas.
Ateneum Atski Atski on tos Steissin lähellä.
aukio plaani
auringonpaiste suulis
aurinko arska Lähetään koko jengi kaltsaeille ottaa arskaa.
aurinko pollikka
aurinko suulberi / suulperi Saaks siel jo suulberii?
aurinko mollikka Mennääks Suokkii ottaa mollikkaa?
aurinko suulis Otettii eile Korkiksessa suulista parin gimman kanssa.
aurinkoa, ottaa grillaa
auto autsi
auto autsika
auto auttika
auto biili Sais  se biili jo tulla.
auto bilari
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auto biliga Millasel biligalla se kusipää kaahas eile?
auto bilika Kenenköhä bilika on tos kartsalla?
auto finttiska
auto fiude Onks toi rupine fiude sun?
auto fiudi
auto fiudo
auto fiutsi
auto hyrrä
auto kaara Onks toi kaara sun oma, vai ootsä bölliny sen jostai?
auto kiesi
auto kolsa
auto kärry Mis sun kärrys on, aja se tähän eteen.
auto rassi
auto rilla
auto vankkurit
auto viude / viudo
auto viutsika
auto mobiili
auto (yleensä) letukka
auto, rähjäinen kosla Millon sä roudaat ton koslan kaatikselle?
autoa / polkupyörää, ajaa tsombaa
autoa ajaa sompailee
autoa, ajaa skufaa
autoa, ajaa suhaa
autolla (liian) lujaa, ajaa kaahaa Tos Hesarilha ne kaahaa kaiket illat.
autolla ajoa päämäärättömästi kruisailee
autolla, viedä heittää
auton ohjauspyörä sompa
autonkuljettaja saffari
autonrengas tossu
auttaa avittaa Tuu ny saatana snadisti avittaa, emmä saa tätä yksin.
auttaa hjelppaa Tuu ny vähä hjelppaa mua.
auttaa jeesaa Tuu nyt jeesaan, emmä jaksa kauaa enää!
auttaa jelppaa Voisit sä mennä jelppaa sitä?
auttaa jelppii
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avaimet nyklat Jos sun nyklat tippu sinne rabaan?
avain nygla Oliks sul nyglat messissä ku lähit himasta?
avain nykkeli Lähetääks ens keväänä Nykkiin?
avata öpnaa
avata pullo korkkaa Korkkaa nyt se flinda, ei tääl oo hullukaan kuivin suin …
avioliitossa iftissä
avioliitto avis Mä oon ollu viis vuotta avikses.
avioliitto jiftis Mä oon ollu jo parikyt vuotta jiftikses.
avokämmenellä lyödä avokkaalla lyö
avokämmenlyönti poskelle litsari Ku mä vedin parit litsarit poskille nii se virkos.
B
baari, josta tapana hankkia seuraa lihatiski
banaani bankku
banaani bansku Paljo sä haluut banskuista, saaks mä nää kympillä?
banaani bantsku / bantsgu Haluksä bantskun vai fibelin?
banaanipotku bantskufutu Tais olla Pahlmanin Kaitsu, ku kehitti bantskufutun.
bassoviulu beisi
bensiini bensa Riittääks bensa Stadiin asti?
bensiini löpö
besta paras
biljardi bilis Mä skulaan aina viikonloppusin bilistä Byggalla.
biljardisauva paaka
biologia bilsa Meidän bilsamaikka oli vähän pimee äijä.
blyysaa valaista
BMW-auto tai moottoripyörä bemari
bongaa hyppää
boogie-woogie -tanssi bugi
Bordeaux Blanc valkoviini Lankku Tuo mulle handelist pari Lankkuu.
borjari kaatuminen hyppyrimäessä
Brahen kenttä Brahis Brahiksel oli nasta skrinnaa ku musa soi.
Brahen kenttä (Kalliossa Helsingissä) Braahis Faijan kans oltii tsiigaamas Braahiksel pillerimatseja.
brasilialainen brassi Brassit kyl tsennaa mite futista pitää skulaa.
break dance -musiikin ihailija breikkari
bresari sakil leveelier hattu
browninki broukku Se kaivo broukun fikkasta.
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browninki vinkkeli
Buick, amer auto Buikki
Bulevardi Bulsa / Bultsi
bussi dösa Vika dösa meni just, saiskohan mittarin lennosta…
bussi döspa
bussi dösä Vika dösä meni jo.
bussikortti tsetti
bussilippu dösaflaba Onks sul viel dösaflaba?
bussilippu dösatsetti / -tseddi
bussilippu fläsä
Bärlund, Gunnar ammattinyrkkeilijä GeeBee
C
Cadillac -auto Kädde
Cadillac-merkkinen auto cadi / cädi
Charlie Chaplin Tsabe / Tsape
Chevrolet suruloota
Chevrolet-auto Letukka Näitsä, 50-luvun Letukka!!
Chrysler -auto Craisu Se fiude oli Craisu tai Hoppa.
Chrysler-auto Kraisleri / Kraisu
Citroen-auto Sitikka Se oli sellanen Rätti-Sitikka.
Coca cola Kokis Kokista ei kande vetää iha raagiksena.
coctail-tilaisuus / juhlat / kutsut kokkarit Siel oli jotkut ihme kokkarit, jengii oli ku pipoo.
D
Dagens Tidning Dakari
dart-tikkapeli dartsi Muijatki stikkaa nykysin dartsii pubeissa.
deodorantti dödö Dödöö kainaloon ja sit vaa hakee kimmaa joraan.
dia-positiivi slaidi
diiva levee
diivailla brassaa
Dingo-yhtyeen ihailijat dingot
disco-musiikin ihailijat discot
diskvalifioida, sulkea pois ( es kilpailusta) diskaa Nehä diskas sen sit myöhemmi.
divisioona (urh) divari Jari skulaa futista kakkos-divarissa.
dokumenttiohjelma doggari Tsiigasitsä sen doggarin kolmoselta?
dokumenttiohjelma dokkari Katoitsä sen huumedokkarin kakkoselta?
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dollari taala
Domus Academica, opiskelija-asuntola H:gissä Domma Mennää Domman bibluun blukkaa.
dynamiitti dynu / dynsa
dynamiitti dyny
E
Eau de Cologne kolsa
Eau de Cologne / Kölninvesi kolina Densat veti pitskun perällä kolinaa.
Eden-mallinen hattu iideni Faijal oli sillo iideni.
edettävä kiiruhtaen liikettä nivelii Liikettä nivelii!
edetä (suotuisasti) / liikkua rullaa
Edison, ennen pornoleffoja näyttänyt teatteri Nudison
Egri Bikaver unkaril valkoviini erkin pikakivääri
ehostaa maskaa Sut pitää viel maskaa.
ehostaa meikkaa Oot säkin alkanu jo meikkaa?
ehostaa tällää
ehostettu spaklattu / spaglattu 
ehostus pakkeli
ehtiä kerkee
ei "iskettävissä" pahannäkönen
ei juurikaan paljon Ei siel ollu paljo ketään, mentiin sit Vanhalle.
ei järjissään latvasta, heittää Unskilla alko sit heittää latvasta.
ei kaunotar pahannäkönen Aika pahannäkösii gimmoja, mennää muualle.
ei käy / en hyväksy pomppas, nyt kyllä
ei mitään asiaa jakoo Ei mul oo tos  juoksus mitään jakoo.
ei mukana lekissä (väliaikaisesti) styfät
ei ole totta! / en välitä  siitä!  -huudahdus vitut!
ei ole totta! / en välitä  siitä!  -huudahdus paskan marjat! Paskan  marjat, ite oot!
ei ole! Valehtelet! paskat! Paskat!
ei olla mukana leikissä tyfät Tyfat, mä en oo mukana.
ei pidä paikkaansa! johan pomppas
ei pitää paikkaansa tussaa
ei puhunutkaan totta ei vaitiskaan Ei vaitiskaan, kyl tää lähtee nyt täst vetään.
ei tavanomaisen ankara tai tiukka lepsu
ei toimia sukkii
ei uskalla tehdä lamettaa
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ei! vitut! Vitut! Ja mähän en mitää reksii lähe nuoleskeleen.
ei-hyväksyntä pakit Mä sain pakit, se lyyli ei lähteny joraa.
ei-kuranttia sekulia
ei-käypä sekulia Täyttä sekulii, stikkaa roskiin vaa.
ei-käypä sekunda Se oli  ihan sekundakamaa, nakkasin sen menee.
ei-käypä: väärennös filunki Se koko lasti oli ihan filunki-kamaa.
eikö niin? eksje? Lähetään sit tän setin jälkee kimpas himaan, eksje
eikö totta? eki? 
eipä erikoista (vast kuis menee, jne) paskaaks tässä Paskaaks tässä!
ei-uskaltaja / pelkuri hannari
Elanto Elkka
Elanto Elsku
elokuva pätkä Mikä pätkä menee tänää Riossa?
elokuva leffa Leffa oli ihan kreisi, lähettii nostelee jo iha alussa.
elokuva levari
elokuva kino
elokuvalippu setti
elokuvateatteri kino
elokuvateatteri levari Me käytiin levaris Kalevas ja Tuulensuus.
Eläintarha Djura / Djuran
Eläintarha / E:n urheilukenttä Eltsu Eltsun kenttä on aika hyväs kondikses.
elävänä / luonnollisena livenä Mä olin tsiigaamas Rollareita livenä Stadikalla..
elää toisen kustannuksella siipeilee Se jätkä vaan siipeilee nykysin.
elää toisen kustannuksella siivestää
enemmän meera
englannin tunti / kieli enkku Kaks timmee enkkuu, sit lähetää lätkii.
englantilainen engelsmanni Engelsmannien Spitfairit tiputti sakujen Stukat.
ennakkoa palkasta kotti Mä tarttisin nyt pari donaa kottii.
ennätys enkka Mun enkka on kolme molee yhes ja samas matsissa.
ennätys rekka 
ennätys trekka Mun satasen trekka on 13,7 sekkaa.
ensiapuasema lasaretti Eki sai niin turpaansa et tsirra vei sen lasarettiin.
ensikerrasta laakista Se on laakista kanttuvei ku meitsi lyö.
ensiksi ensteks
ensilyönnistä laakista
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ensimmäinen eka Mä oli eka, vaikkein vetäny ees täysillä
ensimmäinen esa Pannaa skabat pystyyn: roskikselle ja takas, kuka esa?
ensimmäisillä (luokilla koulussa) ekoilla Ekoil luokil meil oli gimmat ja jätkät samas.
ensioikeus, varata abus Abus mä! Mä olin täs ekana!
ensioikeus, varata abustaa
ensioikeus, varata apustaa
entinen, es vaimo ex Mentii levarii mun ex-muijan kanssa.
epäaito falski Se oli muutenki jotenki falski jätkä.
epäaito feikki
epäjärjestystä, aiheuttaa ranttaliks, pistää / panna
epäkelpo asia perseestä, olla (ihan) Toi sun systeemis on ihan perseestä - ei se skulaa.
epäkunnossa tiltti / tilttiin, menee
epäkunnossa viturallaan Nyt on bisnekset ihan viturallaan.
epämiellyttävä korni Sit tuli yks aika korni juttu.
epämiellyttävä korni
epämiellyttävä hattumainen
epämiellyttävä kelju
epämiellyttävä henkilö mulkero
epämääräinen mieshenkilö stara
epämääräistä tarpeistoa sälä Ei me hitattu sielt ku kaikkee sälää.
epäonni pipari
epäonnistua menee perseelleen
epäonnistua haukkaa paskat / h paskaa Ripa haukkas paskaa siinä Herulin keikassa.
epäonnistua kyrvähtää
epäonnistua kämmää Mä kämmäsin taas, kenkää tuli heti.
epäonnistua penkin alle Stuiduskabat meni ihan penkin alle.
epäonnistua pieleen, menee Hommat meni kyl ihan pieleen.
epäonnistua pipariksi, menee Koko homma meni ihan pipariks.
epäonnistua puihin, menee Hommat meniki sit syksyllä puihin.
epäonnistua skäbää
epäonnistua tupeksii
epäonnistua töpeksii Sit et ala töpeksii tai tää on vika kerta.
epäonnistua töppäilee Tane töppäili eilen kännipäissään.
epäonnistua töppää Töppäsiksmä siel redulla pahasti?
epäonnistua menee pipariks Meniks se sun keskaribisnes pipariks?
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epäonnistua menee puihin Sit koko homma meni puihin.
epäonnistua menee vituraks / vituks Mun elämä on menny nykyää iha viturallee….
epäonnistua missaa Sauli missas tuhannen taalan mestan.
epäonnistua mistiin, menee Se homma alko menee heti alus mistiin.
epäonnistua munaa Eka keikka ja jätkä munas heti.
epäonnistua mährää
epäonnistua tyrii Lasse meni tyriin ku se ei hiffannu sitä vaksii.
epäonnistua tyssää
epäonnistua vittua päin / vittuu päin
epäonnistua vituks, menee
epäonnistua vitulleen
epäonnistua kusee Homma kusi heti ekana päivänä.
epäonnistua (kokeissa) repaa / reppaa Reppasin laskareissa.
epäonnistua (kokeissa) reputtaa Ei menny hyvin, mä varmaan reputan.
epäonnistua pyrkimyksissään menee pieleen Vitut - kaikki hommat meni pieleen.
epäonnistua tahallaan pukittaa
epäonnistua tentissä reput, saa
epäonnistuja tunari
epäonnistuminen kämmi
epäonnistuminen kämmäys
epäonnistuminen missi Mä olin ihan luukulla, mut sit tuli missi.
epäonnistuminen moka Karsee moka, veskari skotas oman molen.
epäonnistuminen munaus Se oli tosi munaus.
epäonnistuminen fiba Fiba mikä fiba, turha sit on enää kelaa.
epäonnistunut poskellaan Mun on ny pakko myöntää, et homma on ihan poskellaan.
epäonnistunut teko hassi
epäonnistuu plörinäks, menee
epäonnistuu möhlii Ne oli möhliny siel firmas taas.
epäonnistuu möhlää
epäonnistuu, jokin hanke perseelleen, menee Firma meni perseelleen jo kuukauden päästä.
epäreilua epaa
epäreilua epistä Ihan epistä, mä sain paljo hintsummin.
epäreilua ei oo redii
epäsiisti roisi
epätoivoinen ihminen desperado Ne oli ihan jotai desperaadoja.



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

erehdyttää peippaa
erehtyä huokeeseen, menee Se muija meni ihan huokeeseen.
erehtyä nyrjähtää Nyrjähtiks sun broidis siihe B-raban kimuliin?
erehtyä retkuun, menee / lentää Mä menin ihan retkuun.
erehtyä tekemään jtkn, jota myöhemmin katuu haksahtaa Haksahditsä siihe blondii?
erektio järdis
erektio staijari
erektio stondis
eri / hyvin / kovin vild
eri / hyvin / kovin vilt
erikoinen hääppönen
erikoinen gimis
erikoinen paha
erikoinen / hyvä kaksinen No se ei ollu kaksinen matsi.
erikoinen / kiva ovela
erikoinen / melkoinen fanaattinen
erikoisen sumeen
erikoisen hyvä / hieno kähee
erimielisyys kina
erinomainen rautanen
erinomainen tyly
erinomainen rautanen
erinomainen häijy
erinomainen vankka
erinomainen vankka
erinomainen härde
erinomainen / hyvä ehdoton Toi biisi on ihan ehdoton!
erinomainen / ihailtava häijy
erinomainen / ihailtava härde
erinomainen / kova rankka Sähän oot tosiaan aika rankka lyyli.
eripura kina
eristysnauha erkka / erkkari Onks sul londaa erkkaa, mun staga hajoo käsiin.
erittäin kipeen
erittäin sairaan Sairaan hyvä biisi.
erittäin älden
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erittäin äldön Äldön snyggi donna.
erittäin ältsin Ältsin makeet lenkkarit!
erittäin ärtsy Me nähtii ärtsyn kähee motskari merellä.
erittäin  hyvä armoton Armottoman makeet sanat tos stygessä.
erittäin / kovin (vahvistussana) vitun Vitun buli kuorkki. Vitun snadi flygari. Vitun hyvä smörgari.
erittäin … sika- Sika-makee prätkä!
erittäin hyvä sika-hyvä Must kaikki hevimetalli on sika-hyvää.
erittäin hyvä, es äänilevy killeri
erittäin kova potku  (jalkap.) kanuuna
erittäin tehokas ("punakone" jääkiekossa) kone Punakone ku pääs vauhtiin, se oli menoo.
erityisen tasan
erityisselli / rangaistusselli rundi
ero / seurustelun loppu bänks / bänksit Emmä tiä, sit meille tuli vaan bänksit, jotenki.
erota tekee bänät Tehtiin gimmafrendin kans eilen bänät.
erota / häipyä singraa Kundit singras botskista heti ku ne oli päässy Rioon.
erota / lopettaaa suhde tekee bänksit
erotella dilkkaa Voitsa dilkkaa ton pyykkis.
erottaa antaa kenkää Broidi sai kenkää duunista ku se oli aina ihan mäsässä.
erottaa lemppaa
erottaa (työpaikasta, tms) saa monoo Rape sai monoo ku se oli aina kännissä duunissa.
erotuomari prisari Prisari vislas pilliin vaik oli viel minsa pari aikaa.
erotuomari (=tyhmä) nuija Nuija! Nuija! Seepralle heinii!
esiintyjä tai popmus.  kuuntelija poppari Likat on kaikki niiden poppareiden perään.
esiintymislava stage
esiintymislava stake Mä roudaan nää kamat stakelle.
esiintymislava steitsi
esiintymisvuorossa kehissä / kehässä Ketä on Hämiksellä tänää kehissä?
esiintyvän yhtyeen vahvistimet  / yms kamat Mä roudaan ensteks noi kamat stagelle, tuun sit.
esiintyä shouvaa
esiintyä (yhtye es. lavalla) heittää keikka
esiliina ersu
esiliina essu Mä menin sit avaa dörtsin ja mul oli essu päällä.
esille framille
esimerkiksi esmes No esmes eile ku tulin duunista.
esimies kymppi Kymppi tuli aina mulkkaa et jätkät paino duunii.
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esimies kiho
esimies tappi
esimies seeffi
esimmäinen linja-autovuoro ekadösa Millo täält menee ekadösa Stadiin?
esite brosyri / brosyyri Mä panin sen brosyrin tohon skoben päälle.
esite brosari
esittää jotain markkeeraa
esittää sukkeluuksia lohkee Jusalta lohkee aina dsoukkii.
esittää taitojaan briljeeraa Sit se alko kato oikee briljeeraa uudella strigillää.
esittää tavaroitaan briljeeraa
esittää x kappaletta musiikkijaksoja settiä, vetää / heittää Heitettii pari settii täböillä ja pantii sit kamat veks.
espanjalainen hispaano
espanjalainen spanski / spanijaardi
Espilä, tans ravintola Hgissä Espis
Esplanadi Espa Espa on maailman kaunein kartsa, ainaski kesäsin.
Esplanadi Espis
estää lyönti, lentop. plokkaa
eteisvahtimestari ravintolassa portimo
eteisvahtimestari ravintolassa poke
etevä / mestari (ihminen) masi
etsivä poliisi dekkari
etsiä tsäkaa
etsiä tsöökaa
etsiä sökaa
etsiä söökaa
etsiä tsökaa
etsiä tsögaa Mä tsögasin koko kämpän, mutten hitannu sitä!
etu muun kuin ansion mukaan pärstäkerroin Se pääs duunii ihan pärstäkertoimen mukaan.
etuanti kotti
etuilla kiilaa Hei muija, onks sun pakko kiilaa?
etuilla rynnii
etujen ristikkäisyys napit vastakkain Vähä välii oltii napit  vastakkain.
etuosa (esim auton) kärsä
etupuoli fööri
F
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faardi vauhti
farmarihousut faret
farmarihousut levikset
farmari-housut denimit
farmarihousut (jeanssit) jiinssit
farmarihousut, kotimaiset jamekset Joka jätkälle jamekset.
Fazer Feisu Millo Feisu menee kii?
Fazerin kahvila Kluuvikadulla Fasu Nähää Fasulla kuus reikä-reikä.
Fazerin kahvila Kluuvikadulla Fazu Tehdääks treffit Fazulle viis-reikä-reikä?
Fazerin makeistehdas Fazu
feministi (halv) femakko Sähän oot aika tiukka femakko!
Fiat 600 auto Fiiu Pikku-Fiiu (Fiat 600)
filmi filkka Pitää slumppaa viel filkkaa jostai.
filmitähden keräilykuva filkkari Ootsä keränny joskus filkkareita?
filtteri filsu
finnikasvoinen pizza  / pitsanaama
flatskubasu täisauna
flegmaattinen flegu
Fleminginkatu Kalliossa Flemari Ne flyttas krigun jälkee Flemarilta Hämikselle.
flipperi flibu
flunssassa röörit tukossa Jäin himaan ku röörit oli ihan tukossa.
folk-musiikki folkki
Ford T-malli auto kantti kertaa kantti
Ford, automerkki Hoppa Se oli vanha Hoppa tai Letukka.
Ford-auto läkkitoosa
Ford-autobussi joukkomurha
Ford-henkilöauto Foordi
Fredrikinkatu Helsingissä Freda
Fredriksberg / Pasila Helsingissä Fredikka
free lance (-toimittaja) frii
Freud Marx Engels & Jung -bändi Froikkarit
funktionalismi funkis / funkkis
fysiikka fyssa
fyysinen kunto fyssa Millanen fyssa sullon? Mikä on kondis? 
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G
geometria jomma Oliks jomma kivempaa ku alia?
golfhousut golffarit
graafinen kuvio käppyrä Tee siit joku käppyrä.
grafiittimaalari bombaaja
Gulf-öljy-yhtiö Gulffi
Guns´n Roses´ -rockyhtye Gunnarit
gynekologi gyne
H
Haapaniemen urheilukenttä Hapis
Haapaniemi / Haapaniemen kenttä, nyk Tannerin Haapis
haava / viilto vekki Sul on aika pahannäköne vekki tos klyyvarin juures.
haava / viilto ventti Kaide sai ventin poskeen, ku se jätkä huitas sil skeglellä.
haaveilu / toivomus uni Älä unta nää!
haavoittua, henkisesti siipeensä, saa Sami sai siit duunist vähä siipeensä.
haista dyfää Ketä dyfää?
haista döftää
haista dövaa
haista snöfaa Mikä tääl oikeen snöfaa, jollai skeidat byysissä, heh?
haista luktaa
haista löftää
haista löfää
haista / tuoksua dunkkaa Tääl joku dunkkaa, jollai on skeidat housus?
haista / tuoksua döfaa Kuka döfaa, voisko joku panna fönarin auki?
haista / tuoksua döfää
haistella / "imppaa" sniffaa
haistella, es liimaa imppaa Ku kaverit alko imppaa jotai ihme liimaa, lähin menee.
haitari graitta
haitari kurttu
hajota levii Sit koko haussi levis, meinasin alkaa spiidaa.
hajota pragaa Se haussi pragas ihan kokonaan.
hajota räjähtää
haju dunkkis Siel  oli helvetinmoine dunkkis, paa fönarit auki.
haju dyffe
haju döfis Kauhee döfis lähti siit raadosta.
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haju snöfis Karsee snöfis, mult tulee varmaan koht yrjöt.
haju löfis Hirvee löfis!
Hakaniemi Hagis Mä oon budjannu Hagikses yli kymmenen vuotta.
hakea tsökaa
hakea sökaa
hakea söökaa
hakkailu flirtti
haksahtaa lentää retkuun Siihen vaaleeseenks sä lensit retkuun?
hakuryyppy hagari
halko vedu Onks tääl kuivii veduja, pitäis saada eldis notskiin.
hallita intonsa nahoissaan, pysyy Systeri ei meinannu pysyy nahoissaan.
halpahalli halpis
halpamakkara halpis
haluta (sinnikkäästi) lystää, tekee niin kuin Jos ei tää kelpaa, niin tee sit niinku lystäät.
haluta maksuksi pyytää Paljo sä pyydät tost Nissanista? Kaks donaa?
halvaus halttis
halvaus slaaki
hame(?) kortti
hammaslääkäri hammis Snadina skagasin aina hammikseen menoo.
hammaslääkäri hampu
hampaat spigut
hampaat stendat
hampaat leegot Ukki, onks sul viel omat leegot?
hangoitella vastaan nikottelee Ei siinä friidu kauaa nikotellu ku se putsas kämpän.
hankala kinkki(nen)
hankkia skaffaa
hankkia asiakas (seksuaal.) pokaa
hankkia naisseuralainen es tansseissa ampuu
hankkia seuralainen / "iskeä" skodaa Mee skodaa toi punapää, se on tsiigannu sua pitkään.
hankkia tyttö-/poikaystävä iskee Iskin Pavilla eilenillalla yhen mirkun.
Hankkijan lippalakki, yleinen miesviljelijöillä Hankkija
hapanleipä habis
harhautella naruttaa
harhautella es  jalkapallossa peippaa Esa peippas aina mua kentsulla.
harhautella, esim jalkapallossa hassuttaa
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harhautetuksi, tulla kusetetuksi
harhauttaa jujuttaa
harhauttaa naruttaa Make kyl osas naruttaa ketä vaa.
harhauttaa sumuttaa
harhauttaa vars. jalkapallossa jallittaa Kundi jallitti koko puolustuksen ja latas ylänurkkaan.
harhauttaa, urh jalkapallossa riplaa
harjata borstaa
harjoitella treenaa
harjoittaa treenaa
harjoitukset harkat Meidän harkat kestää pari tuntii.
harjoitukset treenit Skideillä on lätkätreenit kuudelta aamulla!
harjoitus harkka
Harley-Davidson moottoripyörä Harrikka
harmistunut kärsä kurtussa Siel se tsittas kärsä kurtus.
harmistuttaa kaaliin, ottaa Ottaaks suaki kaaliin?
harmistuttaa panee vituttaan Kyl pani vituttaan ku hiffasin et joku oli bölliny sen.
harmitella / suututtaa / olla äkeissään jurnuttaa
harmittaa aivoon, ottaa Mua sit ottaa aivoon toi sun nalkutukses.
harmittaa hatuttaa
harmittaa kismittää
harmittaa korpee Mua alko korpee toi sun pelis noiden jätkien kans.
harmittaa koteloon, ottaa Mua niin ottaa koteloon toi koko jätkä...
harmittaa jurppii / jurpii
harmittaa nyppii Se gimma alko vähä nyppii mua.
harmittaa ottaa aivoon Vähä mua otti aivoon.
harmittaa ottaa knuburaan Eiks sua toi sit ota yhtään knuburaan?
harmittaa ottaa koppaan Mua alko ottaa koppaan se dokaamine.
harmittaa ottaa koteloon Faijaa otti koteloon ke me pidettii aina mökää.
harmittaa ottaa kupoliin Mutsii ottaa kupoliin ku kuraa tulee himaan.
harmittaa ottaa pannuun Vähä mua otti pannuun.
harmittaa ottaa pattiin
harmittaa ottaa pultit Ripa otti pultit välittömästi ja lähti menee.
harmittaa ottaa päähän Arvaa hei, ottiks mua päähä?
harmittaa pannuun, ottaa Mua alkaa ottaa pannuun toi sun jatkuva vittuilus.
harmittaa potuttaa Alko potuttaa ku kaikki meni päi helvettii.
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harmittaa pännii
harmittaa päähän, ottaa Mua kyl alko ottaa päähän.
harmittaa rasittaa Sä rasitat nyt mua, lähe menee!
harmittaa risoo
harmittaa sapettaa Vielki sapettaa se faijan möläys siel tsyrkassa.
harmittaa (jotakuta) sieppaa Kyl joskus sieppaa toi verotus nii hele-vetisti.
harmittaa syvästi vituttaa Sit mua alko jo vähä vituttaa koko meininki.
harrastus hobi/hobbi
harva hötö
harvinainen harva se Harva se ilta, ku faija tuli selvänä himaan.
hashis tymi
hashis pilvi
hashispaakku lätkä / lätkäbiitti
hasis jenga
hasis, pilvi dulla
hassu hoopo
hatara hötö
hattu bläisä
hattu glääbä
hattu gotsa
hattu kotja
hattu rällä
hattu presa
hattu blädäri
hattu (tietynlainen) lättä / lättähattu
hauislihas hapa / haba
hauki jedda
haukkua risaa
haukkua tsymffaa
haukkua tsynffaa
haukkua synffaa
haukkua symffaa
haukkua morkkaa Älä morkkaa mun pikkubroidii.
haukkua halveeraa
hauska haadi
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hauska hade
hauska haiji
hauska hatsi
hauska hatski
hauska hiipena
hauska skilsi
hauska tsuhna
hauska liffa
hauska liiva
hauska bona
hauska bonu
hauska botna
hauska kliffa
hauska jänski
hauska jänskä
hauska bona
hauska bonu
hauska botna
hauska bona
hauska skide
hauska skode / skodesti
hauska hode
hauska skoiji
hauska haidu
hauska gitna
hauska giva
hauska nakki
hauska vinkee
hauska bussi
hauska kova
hauska hillitön
hauska / hieno buli
hauska / mukava metka Joha oli metka idis tos leffas.
hauska / mukava (ihminen) herkkä
hauska / mukava / hyvä skiisi
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hauska / mukava / vähän liidi
hauskasti skode / skodesti
hauta gravari / skravari
hauta kavari
hauta skravari
hautausmaa gravis
havaita hoksaa
havaita kekkaa
havaita honaa
hedelmöittää bylsii stydiks
hei, kuulkaahan nyt (tms.) kamoon Kamoon, älä jaksa rupee vänkää.
heila tsangsi / tsanksi
heila tsava
heilailla tsangsaa
heilastella sussuilee
heittää kastaa
heittää kniipaa
heittää kyylaa
heittää nakkaa Nakkasin sen menee.
heittää slangaa
heittää sleppaa
heittää slingaa
heittää langaa
heittää stikkaa
heittää / lyödä slinttaa
heittää / lyödä palloa torvaa
heittää / osua fiiraa
heittää / viedä / siirtää heivaa
heittää ulos lemppaa Ne lemppas mutsin pihalle, ku se oli nii vanha.
hellittää / irrottaa löysää Löysää ny helkkarissa vähä, sähän tapat ittes kohta.
hellyttelysana / rakas / "kultainen" kultsi Tule nyt kultsi tänne bunkkaan.
hellä knesa
helposti mennen tullen Sähän paat ton fiuden kondikseen mennen tullen, vai?
helppo iisi
Helsingin Kalliossa. kaupunginteat paikalla alue Hampparilaakso
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Helsingin Sanomat Hesa
Helsingin slangi stadi Pari starbuu tsittas siellä ja ne bamlas (stadii).
Helsingin ulkopuolinen paikka Suomessa kälviä Me oltiin sillon jossain kälviällä skulaamassa.
Helsingin yliop. keskussairaala / HYKS Hyksi
Helsinginkatu Stadari
Helsinginkatu / Helsingin Sanomat Hesari
Helsinki Hesa Ennen Hesa oli Hesa, … Stadi tuli vast paljo myöhemmi.
Helsinki / Helsingin Sanomat Hesa
Helsinki / Hermanni Hera
Helsinki / keskikaupunki Stadi
hemaiseva nainen namu Aika namu tuol kiskan vieres, eiks ooki?
henki pois! nirri veks Sillo oli selvä peli: nirri veks jos lauloit.
henkilö naama Siel tsittas iha outoja naamoja.
henkilö / kasvot / suu naamari
henkilö joka pröystäilee pröystäilijä
henkilö, epämääräinen tyyppi Pari outoo tyyppii tuli kysyy mun systerii.
henkilötodistus henkkarit Ne oli yhen dorkan henkkarit.

böönaut
henkinen voima kantti Kiva tsiigaa kauanks ton kundin kantti kestää.
henkivartija / turvamies gorilla
henkoset hatsi
herjaus vedä vittu korvilles! Vedä vitun runkkari, vittu korvilles ja oo hiljaa!
herjaus vedä vittu päähäs! Vedä vittu päähäs ja tukehdu siihe!
herjaus / masturboija runkkari Vitun homorunkkari, jos viel nään sut, nii  tulee daijuu!
herjaus, karkea vetää vittu korvilleen Vedä sinä jätkä vittu korvilles!
herjaus, karkea vittujen kevät Voi vittujen kevät!
herjaus, karkea vitun ikenet Voi vitun ikenet, ei tää paska skulaa!
herjaus, voimakas ime munaa! / pure munaa!
Hermanni Heruli Luudasin sit himaan Herulin kautta.
hermo proppu Paloks muijallas proput?
hermo / "hermot" / sietokyky pinna Sit kuskilta meni pinna ja se pysäytti dösän.
hermoromahdus pulttari Älä ota nyt pulttarii, mut telkka räjähti.
hermostua kypsyy Ripa alko pikku hiljaa kypsyy siihen ukkoon.
hermostua palaa hihat Reksiltä palo hihat, mut jengi vaa skriinas sille.
hermostua palaa pinna Koht sulki palaa pinna, eiks je?

henkinen ja fyys loppuunkuluminen "burn-out"
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hermostua palaa päreet Larella palaa päreet vähä turhan pienest.
hermostua pinna, palaa Paloks sulla pinna? Onks sulla vähä pinna kireellä?
hermostuminen hermari
hermostunut hermo
hermostunut hermo renaa
hermostunut käyrä korkeella Faijal oli käyrä korkeella jo alkuillasta.
hermostunut närkkis
hermostunut närkkäri Ootsä vähä närkkärinä?
hermostunut pinna kireellä Sil on ollu pinna kireellä koko viikon.
hermostunut piuhat kireellä Onks sul piuhat vähän kireellä?
hermostunut snärkki / snärkkis
hermostunut snärkkäri Ootsä vähä snärkkäri, et kai sä ala jänistää, häh?
hermostunut, olla hermona, käy Faija oli kävi hermona ku pikkubroidi födas.
hermostunut, olla keittää Sillo mul alko snadisti keittää.
hermot vieteri, kestää / venyy Paljo sunki vieteris kesti / veny.
hernepyssy ärtsybösä
Hernesaari Ärtta
heroiini hepo
heroiini / hepo polle
herra kiho
herra / johtajatyyppi bontsari
Herttoniemi Hertsika
herätyskello vekkari Panisitsä vekkarin soimaan joskus kymmeneltä.
Hesperiankatu Hespis
heti alkuun kärkeen Mä nakkasin viis helaa kärkeen.
heti alussa kättelyssä, heti Vedettiin kolmen molen johto heti kättelyssä.
heti ja innokkaasti tikkana Ku sille vaan skulas nii se oli aina tikkana paikalla.
hetki momentti Venaa yks momentti, oon tulossa.
hevonen hega
hevonen hepa
hevonen heppa
hevonen hespa
hevonen hesti
hevonen hestika
hevonen kaakki
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hevonen karvaooppeli
hevonen kaurafotti
hevonen luupää Helkkarin luupää, koita nyt jo tajuu!
hevoskilpailut hespaskabat
hevosvoima heppanen Mun peräprutku on vaan sellanen pariheppanen.
hevy-musiikin ihailija hevari
hidas tanssi slovari
hidas ymmärrys punttisytytys
hidas ymmärtämään pitkät piuhat
hidasteleva nutari
hiekkalaatikko hiekkis Lähin hiekkis oli Torkkelinpuistossa.
hieno vankka
hieno bussi
hieno kova
hieno buli
hieno buli
hieno faini
hieno fintsu
hieno raffeli
hieno raffi
hieno timangi / timanki
hieno kätsä Sulha on kätsät stereot.
hieno raju
hieno äree
hieno mahee
hieno makee
hieno fiini
hieno fäini
hieno pähee
hieno hohdokas
hieno stiili
hieno ämee
hieno kinnee
hieno kiree Kiree misu tuli pyytää mua joraan.
hieno betoni
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hieno kova
hieno kätsä Sulha on kätsät stereot.
hieno raju
hieno äree
hieno mahee
hieno tiukka
hieno tyly
hieno nainen leidi
hienoa rautaa
hienosteleva fiini
hienostelija / keikari / hieno snobi
hienostella snobbailee Lare aina haluu snobbailla …
Hietalahden telakka Tokka
Hietalahdentori Punanentori
Hietalahti / H:n uimaranta Hietsu
Hietaniemen hautausmaan krematorio kremis
hiihtoloma hiihtis
hiihtää skimbaa Snadina skimbattii enemmän ku nykysin.
hiipiä hipsii
hiipiä smyygaa
hiljaa, olla kusi sukassa Oltii ku kussi sukassa.
hiljaa, olla  / ääneti ku kusi sukassa Oltii hiljaa ku kusi sukassa, ei jääty boseen.
hiljaa, olla  / ääneti ku kusi sukassa
hiljalleen hissukseen / hissuksiin
himoita kuolaa Kale kuolas Sarin perään.
hintelä hintsi
hintti hindu
hipelöidä lääppii Älä kuule ala lääppii mua.
hippaleikki nade / natsku Aletaa hei nadee, mut  mä en jää.
hippasilla leikkimistä natsku / nade Aletaaks purkkista vai natskuu?
hirteen jojo
hirttäytyminen keinu Se oli vetäny ittesä keinuun.
hirttäytyä narunjatkoksi, vetää Unski oli menny mökille ja  vetäny ittesä narunjatkoks.
hirttäytyä vetää itsensä jojoon Se meni vintille ja veti ittesä jojoon.
hirveä öklä
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historia hissa
historia histsika
hiukan himpun
hiukset fleda Sun fledas on ihan rasvanen.
hiusrulla paplari
HKL:n bussilinja 55 viisfemma Millo toi viisfemma oikee tulee?
HKT urheiluseura Kisis Liimot skulas Kisiksessä.
HNMKY (Namika) Kristika Kristika toi basketin Suomeen joskus 38-39.
hockeyluistimet hokkikset
hoitaa juttu etukäteen /sijata vuode petaa
hoitaja hoitsu Pari jotai hoitsuu lähti megee.
hoitaja hoituri
HOK / Helsingin osuuskauppa Hokki
homo ruskean rei´än ritari Ne oli varmaan niit ruskean rei´än ritareita?
homo suklaaosaston poika
homo vasenkätinen
homoseksuaali fagotti
homoseksuaali fägäri
homoseksuaali fägötti
homoseksuaali hinttari
homoseksuaali hintti
homoseksuaali homofiilari
homoseksualisti banaani
homoseksualisti bansku Se on ihan banskujen mesta.
homoseksualisti fiilari
homoseksualisti hina
homoseksualisti hinari
hosuja / "sekoilija" / "tunari" sähläri Brodisha on sellane sähläri.
hosuminen / "sekoilu" sählinki
hotelli hodlari
hotelli hodlari
hotelli hotla Oisko mikää hotla enää auki tähä aikaan?
houkka hoopo
houkutella vokottelee Yritin vokotella sitä megee, mut se ei studannu lähtee.
housun lahkeen käänne upslaaki / upslaagi Ja taas on upslaakit täynnä hiekkaa.
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housunlahkeet puntit
housut bygot
housut bykat
housut byygat
housut byysat Sun pitäis panna pesuun noi sun mustat byysat.
housut byysit
housut bögat Muut kledjut mä jo hittasin, mut bögii en  millään.
housut bökat Bökat vaan tuli ihan skeidaseks.
housut böösat
housut pyysat
housut päntsyt
housut pökat
housut pökät Pökat on muuten iha stailit, mut onks ne vähä snadit sulle.
housut spöögat / spökat
hovimestari hovi Mä kutsun hovin tänne, se kyl tsennaa ton kundin.
hovioikeus / HO hovi Se juttu menee viel hoviin.
HPS -jalkapalloseura Hopsi
Hufvudstadsbladet, lehti City
Hufvudstadsbladet, lehti Sity
Hufvudstadsbladet, lehti Husis / Husari
Hufvudstadsbladet, lehti Höblä Bonjaatsä mitää tost hurrien Höbläst?
huijaa panee alta lipan Se panee kaikkii kundeja alta lipan.
huijaa panee huokeella Ne panee sua huokeella jos et oo stäränä.
huijari sluibaaja
huijata höblästä, vetää
huijata höplää
huijata kusettaa Taasko ne yritti kusettaa sua?
huijata halvalla, panee
huijata bluffaa
huijata panee halvalla
huijata viilaa linssiin
huijata feikkaa
huijatuksi, tulla pantu, alta lipan
huijaus / hämäys bluffi Se koko skaba oli ihan täyttä bluffii.
huikka / huikat / paukut / terävät knubbi / knubbit Heitetää nää knubit helttaan, mut sit se on menoks.
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huima vindi
huippu-uutinen skuuppi Toiha on skuuppi!
huiputtaa fuulaa
huiputtaa jallaa
huiputus / "hölynpöly" fuula Rami heitti täyttä fuulaa, mut reksi usko kaikki.
hullu kako Sä oot ihan kako.
hullu lepakoita tapulissa Onks sulla lepakoita tapulissa?
hullu doore
hullu dorsa
hullu huugo
hullu deppa
hullu diibe
hullu kreisi
hullu / tyhmä pimee Sä oot ihan pimee. En tasan tuu.
hullujenhuone (mielisairaala, sairaala) böbilä
hulttio puliveivari On se sellane puliveivari, koko mies.
humala blekkis
humala fylla
humalainen flänänen
humalainen känninen Pari kännist tsittas siin raban edes.
humalassa ankkana Tulit taas yöllä himaan ankkana.
humalassa flänäpäissään Jengi joras flänäpäissään kartsalla.
humalassa flänässä Se on taas nii flänäs, ettei kukaa tajuu mitä se bamlaa.
humalassa fyllassa Onks tos jotai järkee olla aina ihan fyllassa?
humalassa fyyrissä
humalassa kekkulissa Me oltii vähä kekkulissa ku mentiin mutsille.
humalassa käsi maassa Broidi tuli himaan käsi maassa.
humalassa jurrissa / jurris Olin niin vitun jurrissa, mitenköhä pääsin himaan?
humalassa nakit silmillä Lisbeth on aina lauantaisin nakit silmillä.
humalassa nenässä Sellanen vanha stara, se oli vähä nenässä.
humalassa notkeessa
humalassa nuppi turvoksissa
humalassa plegessä
humalassa pyörteessä
humalassa seilissä Ei täs oo mitää järkee ku o kaikki viikonloput seilissä.



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

humalassa simassa Voi helkkari, me oltiin ihan simassa …
humalassa snadissa Likka oli jo snadissa kuse tuli eile duunist himaan.
humalassa soosissa
humalassa stidissä
humalassa stimmessä / stimmissä
humalassa tinassa Olikse äijä ihan tinassa?
humalassa tuiskeessa Hjallis oli aika tuiskeessa Bottalla eilen.
humalassa tuiterissa Näin sen kahen maissa  karseessa tuiterissa.
humalassa änkyrässä Taisto oli iha änkyrässä telkussa.
humalassa myssy silmillä
humalassa mäiskeessä Faija oli taas aika mäiskeessä ku tuli himaan.
humalassa mällissä
humalassa mäsässä Ootsä noin mäntti vai ootsä vaan mäsässä?
humalassa / oksentamaisillaan posket sylissä
humalassa / oksentamaisillaan posket täynnä Se oli ihan posket täynnä ku se tuli eile himaan.
humalassa, olla naula päässä Tolla äijällä oli ihan naula päässä.
humalassa, olla naulakko päässä
humalatila jurri
humalatila, vahva kaatis Broidi oli ihan kaatiksessa loppuillasta.
humalatila, vahva kaatokänni
humalatila, vahva räkäkänni
humalatila, vahva tärinä
humalatila, vahva änkyrä(känni)
humalatila, voimakas perskänni Nyt vedetäänki oikeen perskännit.
Humallahti Bjölla
humaltua lärvit, vetää Lomilla on ihan pakko vetää lärvit.
humaltua menee lettiin Viides kossupaukku meni sit jo  lettiin.
humaltuminen känni Tänään otetaan oikeen kunnon kännit.
humaltuminen / huumeessa pleksi
humaltuneena dokussa Väiski lähti himaan ihan dokussa.
humaltuneena hiivassa
humaltuneena hilseessä
humaltuneena hönässä
humaltuneena kaasussa Systeri oli eilen ihan kaasus ku se konttas himaan.
humaltuneena kännipäissä Kännipäissää sitä ny sanoo kaikenlaista.
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humaltuneena pierussa Ne oli taas ihan pierussa ku mä ne viimeks.
humaltuneena lippa vinossa Broidi tuli aamuyöstä lippa vinos himaan.
humaltunut (lähes) tiedottomaksi pelit seis Karju oli ihan pelit seis.
huolehtia jskn hlöstä tai asiasta liiallisesti hyysää Ei sitä  isoo kundii tartte koko ajan hyysaa!
huolehtia järjestyksestä jöötä, pitää Jonku on pakko pitää täällä vähä jöötä.
huolellisesti pukeutunut / hiukset kammattu sliipattu Jätkä oli nii sliipattu, et teki mieli vähä rypistää sitä.
huoleton (neg.), viekas  / hienostelija sliippari Se on sellanen pinta-sliippari koko jätkä.
huolimaton slarvi
huoltamo huoltis
huoltoasema bensis Se bensis pantiin matalaks jo viiskytluvun lopulla.
huoltomies kerrostaloissa huoltsika
huomata hokaa
huomata haijaa
huomata / ymmärtää / havaita hogaa
huomata / ymmärtää / älytä hiffaa
huomioon, ottaa noteeraa Kantsuisko kimmat noteeraa kans?
huone morkku
huonekalu mööpeli Maksaiskoha joku noista mööpeleistä jotai?
huono doore
huono dorsa
huono ruisku
huono / ankea rupinen
huono / ei-ammattimainen lelu Se oli ihan lelu-skitta, täys paska.
huono / ikävä kelju
huono / kehno nihkee
huono / kelvoton jämä
huono / paska köntsä
huono / ruma / rivo roisi Emmä voi kertoo sulle, se on liian roisi stoori.
huono / surkea kämä Toi on ihan kämä printteri.
huono / surkea / hankala kusinen Siit tuli aika kusinen juttu.
huono / surkea / vähäinen / pieni / huonokuntoinen onneton Se oli ihan onneton botski, hyvä ettei menny botneen.
huono / veltto lökö
huono auto rukki
huono kuljettaja / ajaja suhari Sä oot kyl sellanen suhari, että …
huono nainen horoperse
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huono nainen jakorasia Sirkul on vähä sellase jakorasian maine.
huono nainen panopuu
huono nainen lumppu Mikä helvetin lumppu sust on oikeen tullu?
huono nainen lutka
huono nainen / vanha nainen skremma Joku karsee skremma tuli hakee mua joraan.
huonokuntoinen räjähtäny Näin sen  aamulla, se oli ihan räjähtäneen näköne.
huonokuntoinen esine / "autorämä" ritsa
huonomaineinen tyttö munahaukka
huonomaineinen tyttö / nainen jeda / jedari
huono-onninen / häviäjä lusmu
huono-onninen / häviäjä luuseri Se on ihan luusereitten mesta.
huopa filtti Ota tost filtti, ettei ala frysaa.
huopahattu filsa
Huopalahti Hopis
Huopalahti Hubis
Huopalahti Hupikka
huopatossu filttari
huopatossu vilttari
huopikkaat filttarit Ootsä käyttäny snadina filttareita?
huora horatsu
huora hutsu
huora plaija
huora / tyttö buffa
huora, n 25-35 v blaija Näitsä mikä blaija Sakulla oli messissä?
huorata plaijaa
hupsu / hassahtanut bimbo Ihan bimbo tapaus se sun serkkus!
hupullinen pusakka huppari
hurja hurtti Toi on kyl aika hurttii huumorii.
huudahdus herttileidi No herttileidi sentään, nyt mä todella mokasin.
huudahdus, puolikarkea vittu! Vittu! (Joka tilanteeseen sopiva puolikarkea kirous)
huudella hävyyttömyyksiä soittelee Älä käy jätkä soittelee…
huuhtoa spuulaa
huuliharppu munnari Skitta tuli megeen, mut munnari unohtu.
huuliparta risut
huumaava aine / pilleri mömmö Se otti jotai mömmöö ja on nyt iha taju kankaalla.
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huumausaine staffi
huumausaine / huume aine Et sattuis tietään, mist sais ainetta?
huumausaineiden käyttäjä nisti
huume kama Perkele, nyt on ihan pakko saada kamaa.
huume rehu
huume / aine roju
huume / amfetamiini piri
huume"paukut" tötteröt / töttendaalit
huumeannos töötti
huumeisena pilvessä
huumekoira kamadogi
huumepiikki, ottaa kniippaa
huumeruisku snagu
huutaa skriikkaa
huutaa riemusta hihkuu
huutaa solvaustarkoituksella buuaa Jengi alko buuaa ku prisari vislas matsin poikki.
huvitella / rentoutua / "vapaalla" / "viihteellä" irrottelee Lähetääks duunin päälle vähä irrottelee, mä voin piffaa.
huvittaa / viitsiä hutsaa Hutsaisko sua tulla meille illalla?
huvittava skide
huvittava skoiji
HY anatomian laitos aasis
hyjätä / erottaa / antaa potkut fokkaa
hymy smaili Mut äkkii sil oli taas smaili feisissä.
hymyillä smailaa
hypellä / astella heikolla jäällä bognaa
hyppyleikki barbiida
hyppyri feduli
hyppyri fetta
hyppyri hydda Hesarillaki on ennen snadi hydda siin Lintsin paikkeil.
hyppyri hynde / hynda
hyppyri svetta
hyppyri tussi
hyppyrimäki pomppurimäki
hyppyrimäki svettamäki
hyppyrin nokka fetta
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hypätä / loikata hoppaa
hypätä maassakierivän pallon perään, urh. maihin, mennä Enemmän maihin, kaikki irtoboltsit himaan!
hyvin / kovin eri
hyvin lyhythiuksinen siili Pede ja Aleksi oli vetäny päänsä iha siiliks.
hyvissä väleissä, olla / sovussa tsomikses, on
hyvä kinnee
hyvä kiree
hyvä asiallinen Täähä on iha asiallista kamaa.
hyvä gita
hyvä verna
hyvä moosua
hyvä betoni
hyvä (ainakin ruuasta) adejitna
hyvä (asioista) hillitön
hyvä (asioista) hode
hyvä (syötävä) guta
hyvä / erinomainen rautanen
hyvä / hauska bonu
hyvä / hauska botna
hyvä / hauska / hieno buli
hyvä / hauska / hieno bussi
hyvä / hauska / hieno kova
hyvä / hieno kätsä
hyvä / hieno raju
hyvä / hieno äree
hyvä / hieno mahee
hyvä / hieno / komea emee
hyvä / hieno / komea emee
hyvä / hyvännäköinen ihan jees / ihan ok
hyvä / ihmeellinen fantastinen
hyvä / ihmeellinen fantsu
hyvä / ihmeellinen fantastinen
hyvä / ihmeellinen fantsu
hyvä / kiva kimis
hyvä / kiva kimis
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hyvä / käypä / erinomainen siisti Kato, tos on vähä siisti Harrikka!
hyvä / käypä / erinomainen siisti
hyvä / miellyttävä (ihminen) hokki
hyvä / miellyttävä (ihminen) hokki
hyvä / mukava veka
hyvä / mukava veka
hyvä / mukava / hauska geigis
hyvä / mukava / hauska geigis
hyvä / reilu redi Sä oot niin redi, ettei sua gimmaks uskois.
hyvä / reilu redi
hyvä / vahva kova sana
hyvä / vahva kova sana
hyvä on! Ok. oukkidoukki / ouggidouggi Oukkidoukki, mut tän jälkee mennään koisii.
hyvä tekemään kuha
hyvä tunnelma menee kovaa Meneeks kovaa?
hyvä tuuri, käy sairaan hyvä munkki, käy Sulla kävi sairaan hyvä munkki ku sait ton kämpän.
hyvä tuuri, käy sairas hillo, käy
hyvänmakuinen / hyvä guta
hyvännäköinen ihan jees / ihan ok Ai se blondi, se on ihan jees.
hyvännäköinen ihan jees / ihan ok Ai se blondi, se on ihan jees.
hyvännäköinen makee Vau, johan oli makeen näköne lyyli tos Warressa.
hyvätapainen sisäsiisti
hyvää arde gitnaa
hyvää kutaa
hyökätä käy päälle Jätkät kävi heti sen päälle.
hyötyä kostuu Paljo sä kostuit siit keikasta?
häipyä / poistua liukee Lähetään liukeen täältä.
häiritä störaa
häiriö häikkä Tuliks illal jotai häikkää?
hälyytys esim pommivaara hälkkäri
Hämeentie Hämis
Hämeentien ja Helsinginkadun risteys Kurvi Kurvissa voi saada turpaansa tosta vaan.
hämmentyä vaikeeks, menee Mä menin ihan vaikeeks ku se pussas mua.
hämmästyä perseelleen, lentää Mutsi meinas lentää perseelleen, ku näytin sille spettarii.
hämäläinen osakunta Hämis Oltiin bailaamassa viimeyönä Hämiksellä.
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hämätä bluffaa Ku se skulas tseddii, se bluffas aina.
hän se Se tajus lähtee menee.
Häppy Days -ravintola H:ssä Häppäri
häpyhuulet häblärit
häpyhuulet häppärit
häpäistä itsensä munaa itsensä Mä munasin itteni ku aloin shungaa.
hävittää / sortaa matalaks, panna Ne pani koko talon matalaks.
hävitä / epäonnistua / menettää / tuhlata hassaa Mä hassasin varman byyrin.
hölmö hoopo
hölmö erno
hölmö pipi Sä kultsi taidat olla vähän pipi.
hölmö toope
hölmö kahu
hölmö lava
hölmö luumu
hölmö tauno
hölmö  / tyhmä depa
hölmö  / tyhmä taavi
hölmö  / tyhmä teuvo
hölmö / maalainen (halv.) turo
hölmö / nolo aapa
hölmö / tyhmä kiipee
hölmö / tyhmä jurva
hölmö / tyhmä örtsi
hölmö / tyhmä latvasta laho Onks faijallas latva vähän laho?
hölmö / tyhmä depa
hölmö / tyhmä ("naapurin erkki") erkki No totahan ei kyl tajuu erkkikään.
hölmönä ("edes erkkikään") erkkinä Se stondas siinä kassalla ihan erkkinä.
hönis kasvot
höyryalus ongari
I
idea / ajatus / käsitys snaju
idiootti läskipää
idoli guru
Ifa, itäsaksalainen henkilöauto Pahvi
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ihailija / kannattaja diggari
ihailija / kannattaja fani Fanit venttas sitä jo pitskulla.
ihailijat, punk-musiikin punkit
ihailtava härde
ihailtava häijy
ihastunut / rakastunut pihkassa Make on vielki ihan pihkas Lauraan.
ihmeellinen fantastinen
ihmeellinen fantsu
ihmeellinen / vailla mieltä / hulvattoman / erittäin posketon Se oli ihan poskettoman nasta leffa.
ihmeissään oleva hoo moilanen Jätkä stondas siinä ku hoo moilanen.
ihmetellä pällistelee
ihminen, tyhmä luupää
III-olut keitto
ikioma ikkari Oks toi neppisauto ihan sun ikkaris?
ikkuna föna / fönö
ikkuna fönari
ikkuna fönsteri Paa se makkarin fönsteri kii.
IKL / sinimusta iikolli
ikävä doore
ikävä dorsa
ikävä / epämiellyttävä hattumainen
ikävä / inhottava runkku Se oli ihan runkku mesta, ei  siel saanu ku keskarii.
ikävä / kurja mälsä Tääl on ihan mälsää, lähetää menee.
ikävä / nolo kökkä / kökkö
ikävä / paha dooli
ikävä / tylsä halju
ikävä / tylsä korni
ikävöidä hatsii
ilkeä kenkku Älä viiti olla aina noin kenkku.
ilkeä / ärsyttävä (tark vittumainen) veemäinen Se oli aika veemäinen jätkä, se oli aina rääkkäämäs snadimpii.
ilma / sää vederi
ilmaiseksi pommilla Mä menin landelle busassa aina pommilla.
ilmakivääri luftari Faija slumppas mulle luftarin.
ilmakivääri lutku Päästin sitä lutkulla niskaan.
ilman rahaa hörö
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ilman rahaa trumpali
ilman rahaa ja asuntoa pitsillä
ilmapallo ilmis Vappuna oli pakko ruinaa failjalt ilmis.
ilmaputki snorkkeli Jos snorkkelin letkuu menee vodaa, sitä o pian suussaki.
ilmiantaa laulaa Ku skoudet vähä rutisti sitä nii se alko laulaa.
ilmiantaa narauttaa Joku narautti meidät, skoudet venas gartsalla.
ilmiantaa / "laulaa" visertää Jonku on ollu pakko visertää, ei noi slurkit muute ois täällä.
ilmiantaja kalvi
ilmiantaja vasikka
iloinen glaidu
iloinen kankee, onnesta
iloinen klaidu
iloinen, olla / onnellinen / tyytyväinen jstk hunajaa, kusee Tää biisi saa mut kusee hunajaa.
ilta kveltsu
Iltasanomat Ildari / Ildis
Iltasanomat Iltis / Iltsika Ennen posti roudas Iltiksenki himaan.
imaista savukkeesta savut vain poskiin vetää poskarit Vedätsä vaa poskareit?
imaista savukkeestä kerran vetää henkoset Anna mun vetää henkoset tost sätkäst.
imarrella, olla mieliksi nuoleskelee Sitä täytyy aina nuoleskella ennenku se suostuu.
imeä sauhut savukkeesta / hasasta blossit Tarjoo hei mulle parit blossit Mallusta.
imuke slugi
imuke lutsi
inhottava inho Siel oli se inho äijä taas kyylaamas.
inhottava runkku Se oli ihan runkku mesta, ei  siel saanu ku keskarii.
injektioruisku tykki
innostunut ja / tai hermostunut kuumana, käy Faija kävi kuumana ku en tullu heti himaan.
insinööri / insinööriajo inssi Montaks inssii menee tusinaan?
inspiraatio / kannustava tunne inspis Inspis tulee ku on pakko.
instrumentarium / optillinen liike silmis
Intermationale, (automerkki) Natsu
intiaani indari
intiaani induski
intiaani (leikeissä) inkkari Mä halusin olla aina inkkari, en skoobari ikinä.
intoilla höyryy
intoilla höyryää
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irlantilais- irkku Mentii Ou´mäliin kuuntelee irkkumusaa.
irtokarkki irtsari Mä ottaisin kahella kybällä irtsareit.
iskeä silmää blikkaa silmää
iskeä tyttöjä holaa
isku / lyönti slaagi Sen on slaagi ja vainaa.
isku / lyönti laaki Mä ku vedän jotai daijuun, se on laaki ja vainaa.
isku nenään / kasvoihin neniin / nenään Pienenä sain harva se ilta pitskulla neniin.
isku nenään / kasvoihin nenäkeikka Nyt tuli nokkapokka, nenäkeikka.
iso bulsa
iso massiivinen
iso / suuri spuli
iso / suuri / mahtava sbuli
iso / vahva skooba
iso amer auto / limousine limo
iso amerikkalainen auto dollarihymy Kartsalla oli valkonen dollarihymy, joku Desoto?
iso johtaja bamari
iso kivi bulderi
iso kivi skaijeri / skaijari Joku paiskas bulin skaijerin meidän fönsteriin.
isoisä fafa
isoisä mufa
isokokoinen korsta Sepistä on tullu jo aika korsta.
isoäiti famu
istua sittaa Sittaa nyt yks momentti, kyl me koht pannaa haiseen.
istua tsittaa Julle joutu tsittaan viel vartin, ennenku faija tuli.
istuin sitsi
isä fade Millo sun fade delas?
isä fagi
isä faija Faija tykkäs kyttyrää ku aloin blaadaa.
isä farsa
isä fatsi Fatsi, tuu jelppaa mua snadisti.
isännöitsijä dispa
italialainen spagetti Pari, mitä varmaan spagettii tuli kysyy, mis on Steissi.
italialainen,  halv. luigi
itkemäisillään, olla naama rutussa Turha sun on naama rutussa olla, nyt pysyt himassa.
itkemäisillään, olla naama vinossa
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itkeä bitskaa Nohei, älä rupee bitskaa, mutsi, sori vaan ....
itkeä kliipaa
itkeä jallittaa
itkeä pitskaa
itkeä poraa
itkeä sliibbaa
itkeä sliipaa
itkeä spiidaa
itkeä spitskaa Älä ny iso kundi ala spitskaa, friidutki tsiigaa…
itkeä tuhertaa Mutsi tuhersi siin vieressä ku faija anto mulle selkään.
itkeä vollaa Älä ny ala vollaa, jätkii on maailma väärällään.
itkeä vollottaa Siel se tsittas ja vollotti ku mikäki keskenkasvune.
itkeä liipaa
itse ite / itte Itse oot inva!
itsemurha itsari Itsari on nuija juttu … niille ku jää suree.
itsemurha suikka
itseään huonompien ryhmä rupusakki
itseään korostava diiva Mä vai diiva, no voin mä snadisti ollakin.
Itä-keskus Itis
itäsaksalainen (ddr-läinen) derkku Derkut budjas Saksan neukkuvyöhykkeellä.
ivata synffaa
ivata symffaa
ivata cynffaa
J
jaetut kortit pelissä laput Millaset laput sait?
Jaguar -merkkinen auto Jagge Mä en tsennaa bilikoist, mutta Jagget on hyvännäkösii.
jakaa deelaa Kävin deelaamas ne mainokset.
jakaa dilkkaa (par deelaa) Jätkä dilkkas parhaat buukit himaansa.
jakaja / välittäjä diileri Emmä oo mikään diileri, mä tarjoon sulle.
jakaus beena
jakkara palli Ota palli alles, nii klaarataa tää juttu nyt kertaheitolla.
jako diilaus
jako diilis
jako dilkkis
jakoavain jakkari Ei sun fillarii saada kondiksee ilman jakkarii.
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Jakomäki Skitsobacka
Jakomäki Skitsola
Jakomäki Jakis
jaksaa orkkaa
jakso, esim mus esityksissä setti Vika setti oli jo ihan perseestä, ja syvältä.
jalat kintut
jalka glabbi / glappi Sen glabbi oli menny aika pahannäköseks.
jalka klabbi Mikäs sun klabbiis on käyny?
jalka sklabbi Dallattii ympäri Stadii, illalla oli sit sklabbit ihan klesana.
jalka leegi
jalkakamppi frokut / frogut Aina ku mä meinasin skotaa, se teki mulle frokut.
jalkakäytävä jalkis Fillareil ei saanu ajaa jalkiksella.
jalkapallo fudis
jalkapallo futari
jalkapallo futis Kaitsu kehitti futikseen bansku-skoten.
jalkapallo jalis
jalkapallo (peli ja väline) jalkis Emmä jaksa nyt skulaa jalkista.
jalkapalloilija futaaja
jalkavammainen / ontuva klenkka
Jaloviina Jalis
Jaloviina Jalkkari
Jaloviina Jallu / Jalmari / Jalkkari Paljo sä huudat tost Jallust?
James Deania matkiva diinari
James Deania matkiva diini
japanilainen japski
japanilainen japsku
japanilainen Yamaha -moottoripyörä Jammu
jarru / jarrut bromssi / bromssit Onks bromssit kondikses, ja takuulla?
jarruttaa bromssaa
jarruttaa jarraa Sun kandee jarraa jo tos roskiksen kohdal.
jatkokertomus jatkis
jatkoluokat, 4:n kansakoululuokan jälkeen jatkikset Mutsi kävi jatkikset Kaisaniemen skolessa.
jatkoluokat, 4:n kansakoululuokan jälkeen jatkis
jazz hotti
Jean Sibelius Sibbe Sibbe oli kova jäbä duunaa sinfonioita.
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jeeppi maasturi
Jeesus Jesse
Jeesus Tsiisus / Jesse
jellaa päteä
jengi remmi Lähettii sit koko remmi snagarille.
jengi / joukko pumppu Meidän pumppu tsittas Eikan pystillä.
jengiläinen apashi
jive, nuorison tanssi 50-l tsaivi
jogurtti jogu
jogurtti juge Tuos Valtsusta muutama lakka-juge.
jogurtti jugu
Johanneksen kirkko / J:n kenttä Johis
johdinauto trollikka Maga ei kestä tsyfee, ei sul ois tsaijuu?
johdinbussi trollikka
johtaja seeffi
johtaja kiho
johtaja dirika Sit dirika anto mulle fudut,
johtaja fella
johtaja sheeffi Se o joku sheeffi olikse Nokial vai Soneras…
johtaja / paras kingi
johtaja / pomo bomsa
johtaja / pomo bosse
johtaja / pomo bossi
johtaja, esim koulussa jodega
jokeri (korttipelissä) jokka
Jokerit Jokrut
jokin asia tai esine ei toimi deekiksellä
jokin esitys jonka hlö hyvin taitaa bravuri Laula se "Lalaika", sehän on se sun bravurijuttus.
jono / kulkue letka Letkan tokassa bilikassa tsittasi Urkki.
joudu! kiri
joukko popula
joukko sakki
joukko / ryhmä revohka
joukko / ryhmä / orkesteri baletti Lähettii sit koko baletti tsiigaa niit skaboja.
joukko / ryhmä / seurue / väki lössi
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joukko / sakki keili
joukko / sakki remppa
joukko / sakki / ryhmä pulju
joukko / väki folkka Kyl oli folkkaa paikalla.
joukon johtaja / "kova luu" luu Sähän olit jo hifkissä aika kova luu.
joulukuusi granu
jousipyssy jouskari
joustaa spöijaa
jouten, olla idlaa
joutotavara / turha tavara krääsä Kaikkee krääsää sulki o klitsussa.
joutua häviölle / hävitä takkiinsa, saa Jokrut sai eilen pahasti takkiinsa.
joutua kiinni bokaa
joutua kiinni nysähtää
joutua maksamaan pulittaa Paljo jouduit pulittaa näist hokkareista?
juhannus jussi Minne kundit lähetää bailaan jussina?
juhla festis
juhlat bileet Mennää kolmen stogella Lissun bileisiin.
juhlat keimit Taasko sul on jotkut keimit?
juhlat kemut
juhlat pirskeet Millo teidän pirskeet loppu?
juhlat sembalot Oliks teil sit kovatki sembalot?
juhlat / kilpailut geimit Geimit jatku hela viikon.
juhlat / tanssit bailut Ne bailut loppu siihe ku sen mutsi sai sydiksen.
juhlat, viimeisen "poikamiesillan" polttarit
juhlia rymistelee
juhlia shäftäilee
juhlia shäftää
juhlia (rahaa tuhlaten) mällää Katos kundi, nyt on millä mällää.
juhlien jatko-osa jatkot Lähetään meille jatkoille - ei meille muita tuu, kui nii?
juhliminen bailaaminen Meil meni se bailaamine vähä överiks, niinku aina.
juliste julkka
julistus ukaasi
julkea härski
julkea paha Toi oli aika paha.(=julkeasti sanottu)
julkeutta otsaa Jo on jätkällä otsaa tulla viel tänne takas!
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julkisuuden henkilö julkimo
julkisuuden henkilö julkkis
juna doke
juna stoge
juna stoke
juna toge
juna tsuge Tsuge tuli tasan kolmelta Steissille.
juna tsygä
junailija / rahastaja kondari Kondari jaagas meitä monta vaunuu.
juniori / nuori / alaikäinen (vars urh) junnu Me junnut saatii kokista treenien päälle.
juoda divaa Divaa toi glasari tyhjäks, nii lähetään menee.
juoda dogaa Sepi dogas nii et se joutu dorgikseen.
juoda kippaa Mä kippaan tän mukin, tuun sitte.
juoda ottaa Väiski, kuule, eiköhä otettais taas. 
juoda (alkoholipitoista) kittaa Kittasin pari jalluu kitaani, tulin aika jurriin.
juoda / litkiä pimpia
juoda / syödä vetää naamaan Me vedettiin parit hodarit naamaan ja lähettii sit liikenteeseen.
juoda alkoholia kupittaa
juoda alkoholia ryyppää
juoda alkoholia hissaa
juoda humalaan vetää lärvit Sit ku tuli liksapäivänä, mä vedin kunnon lärvit.
juoda humalaan vetää perseet (olalle) Tuli vedettyy eile perseet … onks sul heittää parit kaljat?
juoda itsensä humalaan pämppää Jali on pämpänny taas koko viikonlopun.
juoda itsensä juovuksiin perseet olalle, vetää Vedettii perseet olalle.
juoda juovuksiin heittää perseet olalla Mennää illalla heittää perseet olalle.
juoda toisen kustannuksella siipeilee
juoda toisen kustannuksella siivestää
juoda umpihumalaan vetää pää täyteen Älä vedä sit heti päätäs täyteen …
juoda viinaa ryystää
juoda viinaa / ottaa pillereitä, tms. nappaa Ootsä napannu jo tänää jotai?
juoda viinaa suuria määriä nopeasti kiskoo brenkkuu sisäänsä
juoda viinaryypyt pienet, ottaa
juoda, vars alkoholipitoista heittää helttaan Heitäs toi kossu helttaas, niin mä tilaan toiset.
juoksupoika tsuppari Eiks joka jätkä oo snadina ollu tsupparina.
juomalasi glasari
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juomalasi klasari
juomaraha driksa Paljo tolle täytyy panna driksaa?
juomaraha riksa
juomaraha tippi Paljo tolle jätkälle pitää heittää tippii?
juomasekoite blandis Kuossuu ois viel hiki mut blandikset on finis.
juomasekoitus blanninki
juomavesi huuberi
juoni / ansa / loukku / rotanloukku fella
juoni(kas) sutki
juopotella / juoda (yl alkoholia) dokaa / dokailee Lopeta ny jo noi duunit, mennään dokaan.
juoppo happo
juoppo dogu Ei kantsu pyytää, se on ihan dogu nykyään.
juoppo doku Joku doku tsittas tos meidän rabassa.
juoppo spurgu
juosta bradaa
juosta kippaa
juosta ranaa
juosta skippaa
juosta skuttaa
juosta tsuppaa Siel joutu tsuppaa kaikkee pikkujuttuu koko päivän.
juosta ladaa
juosta tsuppii
juosta luudaa
juosta / käydä jossakin tsuffaa
juosta / mennä barkaa
juosta / oleskella / vaellella luffaa
juosta / oleskella / vaellella / kuljeskella luudaa Lähetsä luudaan mun kanssa Eltsuun?
juosta / oleskella / vaellella / kuljeskella luudaa
juosta pakoon starttii
juovuksissa turvoksissa Sä olit eile nuppi aika turvoksissa.
juovuksissa / humalassa stakas / stakassa
jutella pamisee Tuu joskus pamisee vaik mun kanssa.
jutella / huijata / puhua turhia lässyttää Älä jaksa lässyttää!
jutella / jurella kaveeraa
jutella / jutella bamlaa
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jutella / keskustella jubaa
jutella / keskustella jutskaa Älä nyt vaan ala jänistää!
jutella / keskustella pamlaa Meidän pitäis kerran pamlaa ihan vakavasti.
jutella / puhua snakkaa
jutella / puhua bamisee
juttelu pamina
juttu bisnes / pisnes
juttu / asia / tehtävä juusto
juttu / asia / teko / niksi / temppu juitsu
juttu / kertomus / tarina stoori Pena oli kova jätkä kertoo aina stooreja.
juttumies / puhelias huuliveikko Repe on varsinainen huuliveikko.
juuri ja juuri nipin napin Jos spora tulee heti, ehitään iha nipin napin.
juuri ja juuri niukin naukin Pääsin mä lukioon, tosin ihan niukin-naukin.
juuri ja juuri / "nipinnapin" häthätää
juutalainen jyde
juutalainen jytskä
juutalainen, halv jutku
juutalainen, halv jutsku
juuttunut / kiinni jumissa
jyke maalainen
jyrist bulraa
jysky maalainen
jäljennös / kopio kopsu
jäljentää / kopioida kopsaa Tunnin alussa kopsattiin saksan läget.
jälki-istunto jälkkä Mä jäin jälkkkään, siks mä en tullu.
jälki-istunto jälkkäri Jaska sai jälkkärii ku se haistatteli opelle.
jännittynyt kireellä, pinna Onks sul pinna vähä kireellä?
jännittävä jännä Mulle sattu Kaivaris eile aika jännä juttu.
jännittävä jänski
jännittävä jänskä
jännittää pingottaa Ei sun tartte koko ajan pingottaa!
jännittää spennaa Jätkä spennaa ja vapisee ku haavanlehti.
jännitys- jännäri
järjestelijä es lavalla roudari Roudarit kanto vehkeet stagelle.
järjestellä  / keinotella sumplii Mitähä se mutsi on menny taas sumplii?
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järjestellä / hoitaa järkkää Sepen faija järkkäs sille duunimestan.
järjestelmä aparaatti / apparaatti
järjestysmies järkkäri
järjestäjä järkkari
järjestää ordnaa
järjestää hoitaa
järjestää valmiiksi / järjestellä junailee No, Rami junailee sen nii, ettet sä jää siitä bosee.
järjiltään, olla heittää Heittääks tolla Kalella useinki noin pahasti?
järkensä menettää skitsahtaa
järkevä, olla kaikki himassa Tolla muijalla ei oo kuule kaikki himassa.
järkevä, olla kaikki tallella Onks sul kaikki tallella, Masa?
järkevä, olla kaiki himassa
järkeä jsskn, olla itua, on
järki lanttu
järkyttävä järkky
järkytys, syvä paskahalvaus Mutsi saa paskahalvauksen ku kuulee et mä venttaan.
jäsenkortti / jäsenkirja jässäri Ennen kantsi hankkii joku jässäri.
jätkä / poika tsaikkari
Jätkäsaari Jätkis
jätteidenkeräilijä (yksit. hlö) roskisdyykkari
jätteidenkerääjä paskakuski Mihi aikaan paskakuskit käy?
jättää sikseen, hellittää lossiksi, lyö Se löi lossiks heti ku se oli päässy lukioon.
jättää velka maksamatta pystyyn, jää Paljo mä nyt jäin sulle pystyyn?
jäykkänä, olla kyrpä häissä Jätkähä stondaa siin ku kyrpä häissä.
jäädä johonkin / asettua hamnaa
jäädä joukosta (hitauden vuoksi) nalli kalliolle Ku muut lähti luudaa, tsilari jäi ku nalli kalliolle.
jäädä jälkeen / voimien ehtyminen hyytyy
jäädä kiinni kyrvähtää Kyrvähdin / narahdin siitä heti.
jäädä kiinni kämähtää Kämähtiks joku muuki ku Purtsi?
jäädä kiinni käry, käy Eka kerta, ja heti kävi käry!
jäädä kiinni käryy Timppa kärys tullissa.
jäädä kiinni käy käry Kaikki piti olla ihan o.k., mut käry kävi.
jäädä kiinni narahtaa Rofa narahti heti ja koukut vei sen putkaan.
jäädä kiinni palaa Jartsa palo heti ekalla keikalla.
jäädä kiinni / satimeen jää boseen Sakke jäi bosee dörtsien välii.
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jäädä kiinni / satimeen jää fakkiin Maukka jäi sit fakkiin heti siit kartsalta.
jäädä kiinni / satimeen jää nalkkiin Jäit säki nalkkii?
jäädä luokalle tuplaa Leena tuplas neljännen, mä lukion toisen.
jäädä tappiolle persnettoo, kärsii Kärsitsä persnettoo?
jäädä velkaa jää pystyyn Paljo mä jäin sit sulle pystyyn.
jääkaappi aisboksi Panitsä jo milkin ja smöret aisboksiin?
jääkiekko limppu Limppu byyriin, ei se sen kummempaa oo.
jääkiekko lätkä Tuleeks tänää telkast lätkää?
jääkiekko (peliväline) pukki
jääkiekko / lätkä / limppu laatta
jääkiekkoerotuomari seepra Seepralle heinii, seepralle heinii!
jääkiekkomaila / maila keppi
jääkiekko-ottelu lätkämatsi Lähetsä illalla lätkämatsiin?
jääpallo bändi
jääpallo pilleri Ei me koskaan skulattu mitään pillerii, lätkää vaan
jääpallo (peli ja peliväline) myös: pilleri bandy / bandi
jääpallomaila bandistaka / bandimaila Bandistagat bungas enemmän ku lätkästagat.
jääpallopeli jääboltsi
jäätelö karra
jäätelö jäde
jäätelö jätski Mennääks jätskille Fasulle?
jäätelö jödä Tuotsä kans jödää kiskalta?
jäätelö jötski / jötskihödä Mä haluun jötskihödää!
K
kaapeli kablu
kaappi skobe Se skobe alko kaatuu mun päälle.
kaappi skope
kaarreluistella sirklaa Oikeellepäi-sirklaamine oli aluks hankalaa.
kaasulaitos kaasis Mä oli 60-luvun tos kaasiksel.
kaasutin (pohjaan) lusikka (pohjaan) Mä painoin lusikan pohjaan enkä hiffannu sitä rekkaa…
kaasuttaa / lisätä nopeutta (autossa) hanaa, antaa
kaatopaikka kaatis Me käytii kaatikselt tsögaamas kaikkee roinaa.
kaatua ketoo, ottaa
kaatua ottaa ketoo Mä otin prätkällä ketoo heti tos ekassa kurvissa.
kaatua porjaa



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

kaatua slipat, ottaa
kaatua lipat, ottaa Otin karseet lipat tos katsan alapääs.
kaatua / liukastua harrit, ottaa
kaatua / liukastua ottaa lipat Mä otin eilen tos kartsalla oikee kunnon lipat.
kaatua esim suksimäessä akat, ottaa / tekee
kaatua lyönnistä / pyörtyä putoo
kaatua lyönnistä nopeasti putoo ku rätti
kaatua veneellä kantraa
kaavin / raspi skraba
kadota / häipyä sen siliän tien Ja se friidu häipy sen siliän tien.
kadota / häipyä sen veegen Se meni sen veegen eikä oo vielkään näkyny.
kadota / mennä pois / livistää haihtuu Jätkä haihtu siitä alta aikayksikön.
kadota / poistua häippäsee Rami häippäsee, ku joku alkaa heittää herjaa.
kadota / poistua häippää
kadota / poistua / "haihtua" feidaa
kadota nopeasti silpaa Se silpas siitä äkkiä.
kadunreunuskivi kanttari
kahdeksan kaheksan 8
kahdeksan kasi Kasin päättäri on tos Paavalin tsyrkan vieres.
kahdeksankymmentä kahekskyt 80
kahdeksankymmentä penniä ottika
kahleet / vankilassa / avioliitossa hilut kintuissa
kahvi borkka / borkat / borgat Oon tsögessä panemas borkat tuleen.
kahvi kuhvi
kahvi porkka
kahvi sufe
kahvi sumppa
kahvi tsufe / tsufet / tsufeet Tsufet ois valmiina, ottaaks joku sokruu tai milkkii?
kahvi tsufi
kahvi tsyfe Pane mulle tsyfet gredun ja sokrun kans ja joku bulkki.
kahvi /  kahvit kofe / kofet
kahvi /  kahvit kofi / kofit
kahvi / lämmitetty kahvi sumppi / sumpit Divataaks tosta sumpit ennenku lähetään?
kahvila lafka
kahvila lahfa
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kahvila / ruokala kuppila Onks täs missää jotai kuppilaa?
kahvila epäsiisti räkälä Se on semmonen räkälä, emmä siel usein käy.
kahvit porkat Divataaks täs porkat ennenku aletaa?
kahvit sporkat
kaikin voimin / "täysillä" homona
kaikin voimin, es työskennellä niska limassa
kainalosauvat kryggat
Kaisaniemen kansakoulu Kaisis
Kaisaniemi Kaisa
Kaisaniemi Kaisis Kaisikses skulattii joskus pesistä.
Kaisaniemi Kaisus / Kaisu / Kausu
kaiutin (-kaappi) skobe
kaiuttimet kaijarit Paas kaijarit täböille.
kaiuttimet ämyrit Paa ämyrit täysille, Rale.
kaivaa grevaa
kaivaa / kaivertaa skrabaa
Kaivopuisto Brunssa
Kaivopuisto Kaivari Millo ne Kaivarin konsertit alkaa?
Kaivopuisto Prunssa
kaivostyöläinen mainari
kaksi kaks
kaksi / kahdeksan (leik lueteltaessa) kaa yy kaa koo nee vii kuu see kaa yyy ky
kaksikymmentä kakskyt Mä oon jo yli kakskyt.
kaksinkertaistaa tuplaa
kala fisu Tuliks sköneltä fisuu?
kalastaja / kalastajavene fiskari Broidi on fiskari, sil on oma botski.
Kalastajatorppa Fiskis
Kalastajatorppa Torppa
kalja bilsa
kalja bilsu
kalju klani Niide veskari on se klani jätkä tost naapuritalosta.
kalju puli Faija käski vetää puliks, ku senki piti skloddina.
kalju skini
kallio kaltsi Mennään jätkät kaltsille ottaa suulista.
kallio skaltsi Me löhöttii skaltsilla joka päivä.
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kallio / mäki bärtsi Lähetää futaa bärtsille, kuka vika - se on emäsika!
kallio / mäki kaldsi Lähetää kaldsille ottaa mollikkaa.
kallio / mäki pärtsi
Kallion kaupunginosa Bergga
Kallion kaupunginosa Berka / Berkka
Kallion kaupunginosa Bärgga
Kallion kaupunginosa Bärika
Kallion kaupunginosa Bärtsi Aina joskus on vielki kiva dallaa Bärtsillä.
Kallion kaupunginosa Kaltsi Miksköhä Kaltsilla budjas Stadin redimmät kundit?
kallis dyyris Turhan dyyris.
kallis, olla maltaita, maksaa Toi prätkä makso varmaan maltaita.
kalossit kallarit
kalossit, vetoketjulliset ponttoonit
kalpea bleegu Väiskillä oli karsee krabbis, soli ihan bleeguna.
kalpea bleeki Hei tsiigatkaa, eiks Make oo ihan bleeki.
kalpea fleegu Sakesta on tullu ihan fleegu.
kalpea pleegu / pleeku
kamala korni
kamala karsee Karsee sekarotune hurtta luudas meitä kohti.
kampa harava / täiharava
kampa täiharava
kampaaja frissa
kampaus frissa
kampitus strogari
kamppailla tsemppaa
kana hööna
kananmuna egu Millo sä slumppasit noi egut?
kandidaatti kandi
kangas / pöytäliina tyyki Mutsi oli pannu uuden tyykin tsögen pöydälle.
kangerrus / jäykkä kipsi
kanisteri tonkka
kanisteri / sammio / pirtukanisteri kanikka
kannatettavaa asiaa! Sähän puhut asiaa.
kannattaa kandee
kannattaa kandsuu
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kannattaa jtkn  / toimia ruuls / rulaa Jokrut ruuls.
kannattaa tehdä jotain kantsii
kannella kandraa
kannella kantraa Mamikset menee aina kantraa mutsille.
kanootti kannari / kandari
kansakoulu folkkis
kansakoulu kansis Kävin kansiksen Kallion skolessa Linjoilla.
Kansallis-osake-pankki Koppi Koppiki sit meni konkkaan.
Kansan Uutiset Kansis Meille tuli Kansis monta vuotta.
Kansan Uutiset Kusari Vieläks se Kusari ilmestyy?
kansankeittiö kansis
kansantaloustiede kansis
kanssa kimpassa
kantaa bääraa
kantaa raisaa
kantaa / raahata raijaa Emmä ala raijaa näit kamoja ympäri Stadii.
kantaa / raahata / retuuttaa ronttaa Älä unta nää, et mä ronttaisin yksin nää kamat teille.
kantahenkilö, armeijan kapiainen / kantapeikko Joku kapiainen tuli aukoo siihen suutaan.
kantaja bäärari
kapea kaponen
kappale tsibale Mä ottaisin kolme tsibaletta noita banskuja.
kappale tsipale / tsibale
kappale / musiikkiesitys gibale
kapteeni kapu
karamelli kara
karamelli karkkari
karamelli karkki
karamelli naassi
karata flynttää
karata / lähteä tsingraa
karata / paeta hatkaa
karate kake
Karhupuisto (Helsingin Kalliossa) Karhis
Karjalaviini, -olut evakko Pari evakkoo jos sais tähän pöytään.
karjapaimen / lehmipoika / cowboy skoobari / skoopari Länkkäreis skoobarit aina hakkas inkkarit.
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karkea härski
karkuun hanee / haneen Gimma lähti heti haneen.
karkuun litoon Kyllä lähti jätkä litoon ku mun isobroidi tuli.
karkuun flydeen Arska lähti flydeen.
karsia raakkaa
karvahattu karvis
karvaton naisen sukuelinseutu  (yl alaikäisiä) posliini Siel oli pari posliinipilluu, mut me kierrettiin ne kaukaa.
kasa / kuorma / kantamus / paketti hivakka
kasetti (audio- tai video-) kassu
kaskuilla jokee, heittää
kassi kassika
kastaa ruokapala kastikkeeseen dippaa
kastemato daggari Lähe tsögaa daggareit tonne rantsuun.
kastemato dakkari
kastemato kastari Lähetää tsögaa kastareit nii päästää metskaa.
kastemato / onkimato masi
kastike soosi
kastua / pudota veteen plutaa
kasvatuslaitos kasvis
kasvatustieteellinen tiedekunta kasvis
kasvikset rehut Ota noi mun rehut, mulle riittää tää pihvi.
kasvisravintola Kasvis
kasvoihin lättyyn
kasvoihin / "kuonoon" tohnoon
kasvoihin, lyödä daijuun, vetää Vedin sitä daijuun ja se tipahti / putos / otti lukuu heti.
kasvoihin, lyödä antaa turpaa / turpaan Mä annan sulle turpaan, jos viel hittaan sut täältä.
kasvoihin, lyödä näköö, päin saa
kasvoihin, lyödä tokkaa turpaan
kasvoihin, lyödä vetää päin näköö Äijä tuli siihen vittuilee. Mä vedin sitä päin näköö.
kasvoihin, lyödä lättyyn, vetää Joku oli vetäny sitä lättyyn aika hyvin.
kasvot bläsi Mä vedin sitä vasurilla päin bläsii.
kasvot fasaadi / fasadi Sen fasadi ei ois kyl voinu olla hurjempi.
kasvot feissi
kasvot huda
kasvot taulu Mä päästin sitä vasurilla tauluun.
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kasvot molli
kasvot (vetää muotoon) muoto
kasvot / naama feisi Feisi sil oli menny ihan tohjoks.
kasvot / naama pärstä Mun pärstä on nii kulunu, et paras vaihtaa maisemaa.
kasvot / naama lätty
kasvot / nenä kuono
kasvot / suu / naama lärvi
Katajanokan Nokka
Katajanokka Nokka
Katajanokka Skatta Skattalla budjas ennen vaan spurguja.
kateellinen kade Ootsa sille kade?
katkaisuhoidossa (alkoholi, huume, tms) katkolla Sen faija on taas katkolla Tölikassa.
katsella glunnaa
katsella (us tv:tä) töllää
katsella / nähdä tihruu
katsella haluten kärttää Se oli kärtänny sitä kloguu jo pitkään.
katsoa kattoo Katottii nonarileffoja siin entises Pylvässalis.
katsoa kriinaa
katsoa kyysaa / kyysää
katsoa siikaa
katsoa siksaa
katsoa tsidaa Tulkaa kundit tsiidaan, Maija menee tsimmaan.
katsoa tsiduu
katsoa tsiiaa
katsoa tsiigaa Jengi vaan tsiigas ku jätkät monotti sitä ukkoo.
katsoa tsiikaa
katsoa tsiksaa
katsoa tsiidaa
katsoa / tuijottaa yytsii
katsoa / tuijottaa mulkkaa Mitäs jätkä mulkkaat, etsä oo ennen tissii nähny?
katsoa / vaania / tarkkailla / vahtia kyttää Siinä ne kyttäs meit koko illan
katsoa ihmetellen pällistelee Jätkä pällisteli siin huuli pyöreenä.
katsoa kulmien alta kyyrää
katsoa pitkään longaan, tsiigaa
katsoa syrjäkarein / paheksuen tsiigaa vinoon Mummot tsiigas vähä vinoon ku me kustiin kartsalle.
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katsos, tervehdys! tsidu! Tsidu, kuis futaa?
katto katsi
katto statsi
katto tatsi
katu gartsa
katu kartsa / gartsa
katu striitti
katu / tie / väylä strada
katua sporjaa
katuja, viisi samansuuntaista Kalliossa Linjat Mun mutsi ja faija duunas mut Kolmas linja viidestoissa.
katumyyjä diileri
kauhea / kamala kammo
kaukana (Stadista, es Espoossa) hevonkuusessa
kaukana (Stadista, es Espoossa) hevonnäreessä
kaukana (Stadista, es Espoossa) huitsin nevadassa Se kapakka on jossain huitsin nevadassa.
kaukosäädin kake Minne sä oot jemmannu taas kaken?
kaukosäädin kapula Minne sä panit kapulan?
kaula / kurkku pilli
kaulukset krakat
kaulus kraba
kaulus kraga
kaulus krava
Kauniainen Grani
kaunis fäini
kaunis / sievä snadi
kaunis, seksikäs nainen muree
kaunismuotoiset pakarat hyvät perät On siinä muijalla hyvät perät!
kaunoluistimet / nyk taitoluistimet kaunarit Kundeilla oli harvoin kaunarit.
kauppa buidu
kauppa / Alko handeli Millo handeli menee tänään kii?
kauppa / yritys pulju
kauppa / yritys putiikki
kauppamies / välittäjä / jälleenmyyjä jobbari Ku mä saan sen jobbarin käsiini, mä näytän sille.
kaupungin keskusta siti
kaupunki stadi
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kaupunki staidi
kaupunki staidu
kaupunki, keski- stadi Lähetääks illalla dallaa stadille, vaik tsiigaa kimuleita?
kaupunkikieli /  "-murre" slangi
kavaltaa lataa
kaveri / nuori poika / palveluspoika tsali
kaveri / poika kafru
kaveri / poika kiba
kehno / huono / ikävä mälvä
kehnot vaatteet lumput Kerääs noi lumppus tost jonneki skobeen.
kehottaa ottamaan sanojan puhe todesta puhe, usko! Usko puhe!
kehottaa poistumaan kerää luusi! Kerää jätkä luusi, jollei täällä rokki soi!
kehä III (kehä I:) susiraja
keihäs skeitsu
keikari pjatti
keikari snoopari
keikari spjaade
keikari spjatti
keikari spräädä
keikari / cowboy / lehmipaimen skoopari
keikkua puunoksilla (kuin "Tarzan") flengaa
keimailla flirttailee Se meni vaikeeks ku vähä aloin flirttailee.
keimailu flirtti
keino keikka
keinotella keplottelee Ne keplotteli viel kevään siin kämpässä.
keinua gungaa / kungaa
keittiö tsöge / tsöke Mä menin tsögeen duunaa parit smirgarit.
keitto subu
keklu puukko
keksiä kekkaa
kelkka tseli Tselillä mentii Hämiksen yli … ei me fiudeja pelätty.
kellari keitsu
kellari keltsu Keltsuun oli valunu vodaa.
kellari kliba
kellari klibo
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kellari klide
kellari klitsu Ekat röökit me vedettii tos A-raban klitsussa.
kello aikarauta Mitä sun aikarautas sanoo?
kello klake
kello klogu Mitä klogu on? - No, mun klogu on kai rautaa …
kello kloke
kello klokka
kello kloku
kello klonde
kello klöntti Paljo sun klöntti o?
kello tiuku Paljo sun tiuku sanoo?
kello / taskukello nauris  Paljo sun nauris on?  Meinaatsä nyt?
kelvata / maistua maittaa Nyt kyl snadit tirsat maittais.
kelvata puutteistaan / virheistään huolimatta täydestä, menee Mun henkkarit meni ihan täydestä.
kelvoton roisi
kelvoton / mitätön pilipali
kemia, oppiaine koulussa kemma
kemikalio kemma
kemikalio kemppari Nussittii se kortsulodju kempparista.
kemikalio kempsu
kengänkiillottaja jynssäri
kengänkiillottaja plankkari
kengänkiillottaja (-poika) blankkari Assallaha noit blankkareit aina näki.
kengät aporkat
kengät blääkät / bläägät
kengät hakarit
kengät klobot
kengät klopot
kengät kopot
kengät plaggat
kengät platforkat
kengät pläägät
kengät sänkät
kengät tsengat Tsengat oli ihan risat, pakko slumppaa uudet.
kengät tsengut
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kengät  blaggat
kengät (lastenkiel) popot Popot jalkaan ja menoks.
kenkiin kiinnitettävät luistimet nurmarit / nurmikset / nurmekset
kenkä lääpä
kenkä / -t sklobo / -t
kenkämuste / kiillote blankki
kenraali kentsu
kenttä kentsu
keppi skeba
keppi stikkeli
keppi tseba / tsepa Paa toi tsepa veks, enneku mulla palaa pinna.
keppi tsepa
kepponen dsoukki
kepposia, tehdä jygee, tekee
kerho kertsi
kerjäläinen pummi Kyl siin nurkilla pyörii monenlaista pummii.
kerjätä ruinaa
kerjätä pummaa
kerjätä snilkkaa
kerjätä / pyytää raakkuu
kerjää / vaatii / ruikuttaa jtkn kinuu Systeri kinus hintaa faijalta.
kerjääjä bummi Hessust on tullu ihan bummi.
kerma greddis
kerros vooninki Mones vooninki se on, ku te budjaatte?
kersantti kersa
kersantti kessu
kerskua elvistelee Älä välitä siit, se vaa elvistelee.
kerskua skroppaa
kerskua leveilee Tulitsä tänneki vaa leveilee?
kertoa / jutella / kannella kaveraa
kertoa / puhua spiikkaa
kertoa juttuja läppä lentää
kerätä / hankkia yhdessä / koota rahaa kokoon skramlaa Me skramlattii fyrkkaa kossuun.
kerätä / koota samlaa Samlattii taas vanha  jengi kokoon.
keskeytyä / katketa / keskeyttää / rikkoontua breikkaa
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keskinäinen oraaliyhdyntä kuusysi
keskiolut kepo
keskiolut keppana Keppanaa vois muutaman lestin hankkii.
keskiolut keskari Parit  keskarit heitettii helttaan.
keskiolut keskiketterä
keskiolut välikalja
keskiolut mellakka
keskiolutpaikka räkälä Se on semmonen räkälä, emmä siel usein käy.
keskushyökkääjä pallopeleissä sentteri Sentterit rokottaa toisiaan korin alla koko ajan.
keskustella heittää hetulaa
keskustella leppoisasti / huiputtaa (leikkisästi) heittää huulta
kestää nuppi tutisee Siinä ei kauaa nuppi tutissu, ku päästiin himaan.
kesäloma gesis Paljo sul on gesistä?
kesäloma kesis On kesis, ei oo duunii  ja asfaltti döfaa.
kesämökki datsa Koska te ootte tän datsan slumpannu?
kesäsiirtola siirtika / siirtsika Jouduin lähtee aina kesäks siirtsikaan.
keuhko pussi
keuhkotauti keuhkis
kevyessä humalassa maistissa Systeri oli kyl aika maistissa.
kevyt / vähäarvoinen / vähäpitoinen hepponen Sil oli aika hepposet perustelut.
kevytmoottoripyörä kevari Kevarit ei maksa paljoo.
kidekone (radio) kiddari
kiekko, heittoväline yleisurh kenttälaji limppu Mä stikkasin limppuu nelkyt metrii.
kielioppi kielisoppa
kiero luigi
kiero juoni
kiero (kepulikonsti) kepuli
kieroon / katsella tai katsoa kieroon killiin, tsiigaa Se tsiigas ihan killiin.
kieroutunut ihminen / raivokas / ahne eläin Rami kävi sen slurkin kimppuun ku eläin.
kierre jenga
kierrellä  internetissä, titoverkossa surffaa / surfaa / surffailee
kierrellä / kiertää rondaa
kierrellä juhlien pörrää No mitäs me, pörrättii Hampurissa ja Köpiksessä.
kierrepotku jalkap bantskufutu
kierros rondi
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kierros rundi
kierros varvi Vedin viis varvii, ihan kreisi fiilis!
kiertää / kierrellä rundaa
kiihdyksissä,olla …. seksuaal. tai muuten käy kuumana Sussu kävi kuumana, mut mä vaan vedin röökii.
kiihdyttää vauhtia / lähteä nopeasti spurttaa
kiihtymys / naurukohtaus hepuli
kiikari kikru
kiikissä / kiinni / putkassa / vangittuna boses / bosessa
kiillottaa / puhdistaa jynssää
kiillottaa kenkiä plankkaa
kiiltokuva kiildeka / kiiltsika
kiinalainen kinuski Se oli kinuskinnäkönen jäbä.
kiinalainen tsinuski
kiinni fakaan, jää
kiinni fakissa
kiinni fakkiin, jää Sepi lunttas, mut se jäi heti fakkiin.
kiinni kii Ku pääsin sit bibluun, se oliki jo kii.
kiinni kiikkiin
kiinni klinttiin
kiinni kniippiin
kiinni nalkkiin, jää Mä jäin aika harvoin siitä nalkkiin.
kiinni poseen
kiinni posessa
kiinni / lukittuna klosessa Ku päästiin perille, ne oli jo pannu dörtsin kloseen.
kiinni / suljettu / "sanoa ei" lappu luukulla Nii saitki, mut tänää on lappu luukulla.
kiinni, jäädä boseen Skoudet ajo  pitskulle ja Jaska jäi boseen rysän päältä.
kiinni, ottaa fongaa
kiinniottaja (leikissä) fastakari
kiinnittäää töijää
kiinnostunut, olla  / maittaa hotsittaa Hotsittaisko sua lähtee luudaa?
kiire bisi
kiire häseninki
kiire hässeli
kiire höseninki
kiire hösseli Hei, se on jo yheksän, nyt pannaan hösseliks.



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

kiirehdi! kiri
kiireinen yhdyntä pikapano
kiiruhtaa panee hösseliksi Pane ny hösseliks, jos aiot ehtii megee.
kiiski räkäri
kiitos kiitti
kiitos tattis / tattista vaa. Tattista vaa!
kiitos tänks Tänks vaan.
kiittää takkaa Takka´vaan!
kiivetä kletraa Me kletrattii niit steegoja katsille asti.
kilistää laseja skoolaa
kilogramma kilsa
kilometri kilsa Ei täst oo ku pari hassuu kilsaa Kulikseen.
kilpa-ajaja kapari
kilpa-auto skabari Skabarit ajo Eltsussa snadii rataa ja huonosti kävi.
kilpa-auto skapari
kilpahevonen skaparihestika
kilpailla / otellla / mennä viilettää skabaa
kilpailu / ottelu / tappelu skaba Koska ne skabat sit alko?
kilpaluistimet skapariskrinnarit
kilpamoottori skaparimotskari
kina / riita strobeli
kinata / väittää vänkää Nyt mentiin, älä aina vänkää vastaan.
kioski kiska Kiska oli pantu jo kii.
kioski kispa
kipeä gisa Jos sä oot gisa, mä voin kyl kuskaa sut lasarettiin.
kipeä glesa Ooksmä glesa ku mullon koko ajan galsa.
kipeä flesa
kireät, myös  lahkeista, farmarhousut pillit / pillifargut / -farkut
kiristää / tehostaa / hiostaa löysät pois Se otti heti alussa löysät pois.
kirja boku / poku
kirja buki Onks toi Mattssonin Ekin nyya buki hyvä?
kirja buuki Londasitsä multa jonku buukin?
kirja buukki
kirja böge Onks sul toi böge kesken?
kirja böka
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kirja böke Mikä böke sul on tossa?
kirja bökkeri
kirja knigu
kirja kniiga / kniigu
kirja puukki
kirjain bukstaavi
kirjain kirtsu
kirjasto biblu Kaltsin biblu on Karhupuiston vieres.
kirjasto piplu Mun pitäis käydä piplus.
kirjasto / kirjakauppa kirjis
Kirjatyöntekijäin talo, tanssipaikka Kirja Käytiin Kirjalla, Krunikan rantsussa, joraamassa.
kirje breivi Stikkaa mua breivillä ku oot päässy sinne Stokiksee.
kirje brevu
kirje nootti
kirje preivi
kirjoittaa skribaa
kirjoittaa skriivaa
kirjoittaa skripaa
kirjoittaa skrivaa Skrivaa mulle sun systeris numero.
kirjoittaa ja lähettää kirje stikkaa breivi
kirjoituskokeet / kirjoitukset skribat
kirjuri / kirjoittaja skrivari
kirkko cyrkka Kallion cyrkka on mahtava pytinki.
kirkko kirtsi
kirkko syrkka
kirkko tsyrkka Tsyrkassa piti aina tsittaa ku kusi sukassa.
kirkko / seurakuntatalo piruntorjuntapatteri
kiroilee haistattelee Broidi haistatteli faijalle ja sai selkäänsä.
kirosana helvetin kuustoista
kirosana, lievä jukra!
kirpputori kirppari
kirpputori kirppis
Kirstinkadun ryhmä Kirstarin jengi
Kirurginen sairaala Kirra
Kirurginen sairaala Tsirra Annukka vietiin yöllä Tsirraan, sil oli maga gisa.
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kissa katti
kitara skeba
kitara skepa
kitara skitta Vittu, vedettiin skitalla täyttä runkkua …
kitupiikki / pihtari gniidari
kiukuttaa gismittää
kiusa jyhnä
kiusa jäynä Aina sä viitit tehä jäynää noille skideille.
kiusata jyhnää, tekee
kiusata jygee, tekee
kiva haidu
kiva kimis
kiva pjade
kiva gimis
kiva kliffa Kliiffaa ku koht tulee kesis.
kiva jänski
kiva jänskä
kiva makee
kiva / metka / erikoinen / mukava vänkä Vänkä juttu muute, fillarist lähti stonga irti …
kiva / mukava / hauska / miellyttävä nasta Keka on oikeestaa iha nasta jätkä.
kivaa kliffaa
kivekset pallit Mä sain stagasta jalkoväliin, pallit ihan klesana.
kivekset skrebat / skrebbat / skrebbut Mun skrebat on ihan gisat.
kivekset skrebbanat
kivekset kassit
kivespussi pussit
kivi stebari
kivi stebu
kivi stemu
kivi stenari
kivi stenu Pera stikkas stenun handelin fönariin.
kivi musa
kivi musu
kivi  . kaijari
kivi / kivenmurikka musari Vippasin karseen musarin siihen fönariin..
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kivääri kifru Ootsä skotannu ikinä kifrulla?
kleinbussi / pienbussi kleinari
klemmaa ropeloi
klinkkuveitsi klinkkari
klitoris jomppa
Kluuvi Kluvari
kohdalla hollilla
kohdella huonosti pompottaa Ne pompotti mua luukulta luukulle.
kohdella huonosti potkii päähän
kohdella yliolkaisesti pallottelee Ne pallottelee sua luukulta luukulle.
koheltaja töhö
kohmelo daagenefteri Mä jään löhöön bunkkaan, mullon karsee daagenefteri.
kohmelo / krapula dagis Sul kans on aina dagis.
kohopallo jalkapallossa riippari
kohtelias höveli Höveli kundi pääsee höylään.
kohtelias hööveli
koira doggi Se doggi oli ku joku hevone.
koira dogi Joku sit otti silt dogilt nirrin vegs.
koira dokki
koira hunde
koira hurtta
koira piski Paas toi piski kii johki.
koje aparaatti / apparaatti
kokaiini kokkeli
kokaiini (huume) koka
kokeilla treenaa
kokeilla koklaa No aina kantsuu koklaa, se ei bungaa mitää.
kokeilla / sovittaa vaatteita pruuvaa
kokeilla / yrittää tresaa
koko / kokonainen hela
koko ajan / tavan takaa / jatkuvasti alvariinsa Sen faija on kännissä alvariinsa, ei selvää päivää nää.
koko ajan / yhtenään helatiiden
kokonaan hajota levähtää Dösän motti levähti siin meidän ylämäessä.
kokonainen / yhteis- könttä Pannaan könttäsumma, kaks donaa.
kokoomuslainen kokomusta



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

kolikkorahat hilut
kolikon kruunupuoli, ei numeropuoli krunde Mä sain krunden ja jouduin hakee bissee.
kolikon numeropuoli klaava
kolikon numeropuoli klande
kolista / hakata äänekkäästi kolaa Funtsaa vähä mitä klogu on, älä rupee enää kolaa.
kolmas kolokko
kolmas kosa
kolme kol Yks, kaks, kol, … 
kolme (leik lueteltaessa) koo yy kaa koo nee vii kuu see kaa yyy ky
kolmekymmentä kolkyt Kolkyt ja risat.
kolpakko kolpis
komea hulppee Se oli aika hulppeennäkönen vosu.
komea / hieno emee
komea / hieno / upea älee
komisario komsu
kommunisti kommari Ei kaikki finski-kommarit ollu ryssän kätyreit.
kommunisti komukka Komukoilla oli se Kultsa ja noskeilla Bygga.
kondomi kordari
kondomi kortsu Kortsust ei ollu jäljellä ku rengas molon juuressa.
kondomi kumi Onks sul kumii?
kondomi spärdäri
kondomi / kumi rubbis
kondomi / varmuusväline skordari
konduktoori konnari Konnari alko nipottaa jotai mun flindasta.
kone värkki
kone masiina Emmä tiä, joku masiina siel nurkas oli.
kone aparaatti / apparaatti
kone / koje / laite / kulkuneuvo härveli
konjakki konkka / konjamiini
konjakki konkku
konkurssi konkka Sit faijan lafka meni konkkaan.
konkurssi kanttuvei
konsertti kontsu
Kontula Kondis
koota / rakentaa pykää
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koota varastoon (huonojen aikojen varalle) hamstraa
kopeloida hiblaa
kopeloida kähmii Se alko kähmii mun muijaa, vedin sitä näköön.
kopeloida hiplaa Se hiplaa friiduja aina jortsuissa.
kopeloida (tyttöä) / hyväillä skrevaa
kopio, es graffiteissa baitti
kopioida prujaa
koppailla manuilee
koppakuoriainen / kovakuoriainen koppis
koppava glaidu
koppava manu
koppava maffi
koppavana äijänä
koppi / tupanen / maja koitsu
koppi, ottaa lyyra
koripallo basketti Baskettii skulattii Annalan kentsulla, niinku futistaki.
koripallo munkki Ainoo mahis: nopee peli ja munkki sisään.
korjata / hoitaa / hankkia / järjestää fiksaa Voitsä fiksaa ton jutun pian?
korjata / ronkkia räplää
korkea kasa / suuri määrä vino pino
Korkeajännitys-sarjakuvalehti Korkkari Korkkarit oli 50-luvulla hyvii.
Korkeasaari Högga
Korkeasaari Högis
Korkeasaari Hökka
Korkeasaari Korkis
korpraali korppi
kortinpelu klitsa
kortteli Hakaniementorin itäreunalla Chicago Chicagoks sanottii sitä torin itäreunan korttelii.
kortteli Vaasankadun pohjoispäässä Kinapori
kortti / paperi / todistus läsy
korttipeli sökö
korttipeli / kortti tseddi Skulattii tseddii ja vedettii Jalluu koko yö.
korttipeli 21 ventti
korva erva
korva ööra
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korvakoru korvis Mitähä sun faijas ois tykänny sun korviksistas?
korvanlehdet, ulkonevat hörikset
korvapuusti klitsali
korvapuusti klitsari / klitshari
korvapuusti korvari
Koskenkorva-viina Korva
Koskenkorva-viina Koskis
Koskenkorva-viina kossu Divattii parit Kossuvissyt ja sit lähettii baanalle.
koskettaa / osua liippaa Läheltä liippas, mut ei osunu.
koskettava tatsi
kostaa / "antaa takaisin" / rahastaa kuittaa
koti hima
koti himis
koti himppa
koti himsu
koti himtso
koti himtsu
kotijuhlat pippalot Meil ois snadit pippalot, pääsetsä tulee?
kotijuhlat / juhlat bibbalot / bippalot Meil ois snadit bibbalot, tuu megee, jooha?
kotikaduilla kulmilla
kotikaduilla nurkilla Näillä nurkilla sitä brassailtiin skloddina.
kotimuistutus kotimuikkari
kotimuistutus (koulussa) kottari Mä sain flöidemaikalta kottarin: Hymyilly käytävässä.
kotitalous (koul.) köksä Perjantaisin meil oli pari vikaa tuntii köksää.
kotitehtävät läkä / läkat Onks läkat jo tehty?
kotitehtävät / "läksyt" läget / läket Ei saatu mitää lägee.
kotitehtävät / "läksyt" lägät Onks lägät tehty, muuten sä et lähe mihkää bileisii.
Kotkankatu Kotkis
kottikärryt kottarit
koukkulyönti uppari
koulu koile
koulu kolu
koulu skoile / skoila Skoileen oli pakko mennä vaik matsitti niin pirusti.
koulu skole / skola Lähettii skolesta sporalla stadille.
koulupoika skoletsali
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koulureppu reba
kouluvilppiä, harrastaa lunttaa Moniha meilki lunttas, mut harvan maikka sai kii.
kova / hieno / upea sumee
kova / raju taffi
kova juomari svamppa
kova kohmelo mandoliinidarra Oliha varsinainen mandoliinidarra.
kova työ / kova urakka hitsi
kovalla kiireellä peräsuoli ulkona Mika on puskenu duunii peräsuoli ulkona koko kevään.
kovalla kireellä hippulat vinkuu Nyt tulet meille niiet hippulat vinkuu.
kovalla vauhdilla tyrät rytkyy Nyt lähetään menee niiet tyrät rytkyy.
kovanaama kovis Sillo sitä oltii nii vitun koviksii.
kovia kokenut päähänpotkittu
kovin / »hurjan» / uskomattoman huisin
krapula bulttari Aamulla ku heräsin, iski kauhee bulttari päälle.
krapula bulttis Viikon putkesta tulee tajuttoman karsee bulttis.
krapula darra Älä jauha mitää paskaa, mullon jumalaton darra.
krapula kankkunen
krapula jalla
krapula / kohmelo krabbis
krapula / kohmelo jysäri Oliks sul aamulla jysäri?
krapula / vapina tremolo
krapulainen ryytynyt
kreikkalainen kreikku
kruunu (raha) kroni
Kruununhaka Krunika / Kruna Krunikaan mut roudattiin telakalta.
kruununkyyti köröt
kuin piru, esim mennä nopeasti ku faan Lare luudas ku faan himaansa.
kuinka voit kuis hurisee Kuis sul hurisee?
kuinka voit kuis panee Kuis panee?
kuka ketä
kukka blumma
kukka blummori
kukka blumsteri
kukka horsma
kuljeskella haljuilee
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kuljeskella hengaa
kuljeskella / kävellä skäppäilee
kuljeskella / mennä valuu Rupees jannu valuu himaanpäin!
kuljeskella / oleskella pyörii Ootsä pyöriny kulmilla viime aikoina?
kuljeskella / seurustella hengailee
kuljeskella joutilaana / pinnaten lintsillä
kuljeskella juovuspäissään ördäilee
kuljettaa föraa
kuljettaa heittää Mä voin heittää sut Kultsalle.
kuljettaa / rahdata (etenkin bändin kamoja) roudaa Kundit vasta roudas styrkkareita lavalle.
kuljettaa / siirtää / heittää / viedä tanssissa foraa
kuljettaa / viedä kuskaa Voisitsä kuskaa mut Kaivariin?
kuljettaa toista polkupyörällä kyysaa
kuljettaja förari
kuljettaja suhari
kulkuri luffari
Kullervo-urheiluseura Kultsi
kulma / kulmaus / kulmatalo höörna / höörne
kulmapotku jalkapallossa korkki
Kulosaari Brendika
Kulosaari Brendis
Kulosaari Bräntsika
Kulosaari Kulika
Kulosaari Kulis Jotkut sanoo Kulista Brändikaks.
kulta / rakas hani
Kulttuuritalo Kultsa
Kulttuuritalo Kulttis Kulttiksella skulas rokkibänditki.
Kulttuuritalo Sirppiliiteri Kävin inttiaikoina joraamas Sirppiliiterissä.
kulua aikaa turhaan nokka tuhisee Siin ei kauaa nokka tuhissu ku hommat oli tehty.
kuluttaa (rahaa) / tuhlata tuhoo
kuluttaa rahaa / "polttaa rahaa" eldaa ruutii
kumartaa pokkaa
kuminauhapyssy ritsa / ritsat
kuminauhapyssy stritsa / stritsat
kuminauhapyssy tritsa
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kumipallo polu
kumipyssy ritukka
kumipyssy stribeli / stribe
kumisaappaat lantsarit Jätä ne lantsarit dörtsin vieree ku tuut himaan.
kumitossut gummarit / kummarit Simmarit, sammarit, gummarit ja pipo.
kumitossut kummarit Simmarit, sammarit, kummarit  ja  pipo.
kummallinen ee-tee / e.t.
kummitella spökaa
Kumpula Kumis
Kumpula Kumpis
kun / kuin / joka ku
kuningas kungi
kuningas korttipelissä kurko Kurkopari hakkaa aina huoraparin.
kuningatarpari korttipelissä huorapari Huorapari finnaa solttuparin.
kunnalliset asunnot Kunnalliskodintiellä Kuntsit
kunnalliset työväenasunnot Vallilassa Kuntsit
kunniajuoksu / kunnari kunu Hei faija, mä tein kaks kunuu.
kunniamerkki lätkä
kunnossa ookoo / ok Ootsä iha ookoo? Sä oot iha kalpee.
kunnossa puissa Sit ku homma oli puissa, saatiin fyrkat.
kunnostaa (naiset kasvojaan) tällää
kunto kondis Millanen kondis sullon nyt ennen skaboja?
kuolla bytskaa hiippakuntaa
kuolla debaa Debaaks se?
kuolla delaa Mun faija delas kesken jännän futismatsin.
kuolla delppaa
kuolla futaa tyhjää Kale futas tyhjää eile, joku pisti sitä skeglellä.
kuolla golaa
kuolla heittää lusikka nurkkaan
kuolla heittää veivi
kuolla heittää vitoset
kuolla hiippakuntaa, vaihtaa
kuolla kolaa Se otti ketoo ja kolas siihe.
kuolla oikasee koipensa
kuolla potkaisee tyhjää Saku sai sydärin ja potkas tyhjää viime jussina.
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kuolla skolaa
kuolla veivi (nurkkaan), heittää / stikkaa Ripan faija se sit stikkas veivin nurkkaan.
kuolla vitoset, heittää Kosarin hurtta heitti vitoset ku annettii sille rotanmyrkkyy.
kuolla lusikka nurkkaan, heittää Sinä kesänä Masa heitti lusikan nurkkaan.
kuollut raato Skrubun pohjalla makas joku raato, tai ainaski näytti siltä.
kuoppa skrubu / skruippa Me skulattii skrubuu alapitskulla.
kuoppa potero Slurkit haki Maukan poteroon yöks.
Kuoppa, rav entinen - nyk Hamlet Monttu
kuorma-auto kuorkki
kuorma-auto lastari
kuormalava-auto rekka
kuormata lastaa Älä lastaa noita lodjuja sit ihan täyteen.
kuoro kööri
kuorsata snarkkaa
kupari kupru
kupariastioiden tinaaja tinuri
kuperkeikka porjari
kuperkeikka sporjari
kuri / valvonta jöö
kurja mälsä Tääl on ihan mälsää, lähetää menee.
kurja maalivahti seula Sä oot ihan seula. Tuu veks luukulta, sielhä on matsi.
kurkistaa kurkkaa Mä kurkkasin jo sinne, ei siel ketään oo.
kurkistaa lyyraa
kurkku kraiveli Otin sitä kraivelist kii ja ravistelin vähä.
kusi sukassa / aivan hiljaa pelokkaana stritti sukassa
Kustaankatu Kustis
kutsumattomana vieraana, olla kuokkii Mennää kuokkii Lissun synttäreille.
kuukautiset röörit ruosteessa
kuukautiset menkat Apua. Mun menkat on jo kaks viikkoo myöhäs.
kuukautiset mensut Era, mullon mensut myöhässä, mitä tehään?
kuukautiset monarit  / mondikset
kuukautiset monkut  / monsut Tiätsä mitä, mun monkut on viikon myöhäs.
kuukautiset moonikset Mul alko just moonikset.
kuula (yl.urh) skote Mä työnsin skotee Eltsussa joskus kuuskytluvul.
kuula / panos / luoti kuti
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kuulakärkikynä flaijeri Flaijerikynät tuli joskus 50-luvun lopussa.
kuulehan camoon Camoon Pera, mutsiski hirvais flengaa tästä.
kuuma vesi ja siirappisekoitus spittinki
kuusi kuus
kuusi (lueteltaessa leikeissä) kuu yy kaa koo nee vii kuu see kaa yy ky
Kuusisaari Kuusis
kuvaamataide kuvis Mä sain kuviksest ysin spettariin.
kykenemätön lopettaa jatkuvaa alkoholinjuontia ryyppy päälle, jäädä Sirkalla on taas jääny ryyppy päälle.
kykenemätön tekemään jotain kipsissä, on Sit mä menin ihan kipsiin. Olin ihan kipsissä.
kyllä je
kyllä jebu Jebu, mä hoidan sen.
kyllä / terve jebulis
kyllä / totta jepulis
kyllä! jesbox
kyllästynyt / turhautunut ryytynyt
kyllästyä / hermostua kyrpiintyy Mä aloin kyrpiintyä siihe eukkoon jo kesällä.
kylmä frysis Kyl on frysis ku ryssän helvetis.
kylmä galis
kylmä galsa
kylmä holotna Hitto, ku on  holotna olo.
kylmä kalis
kylmä kalsa Täälhä on kalsa ku ryssän helvetissä.
kylmä olut / kaljatuoppi huurteinen Saisko yhen huurteisen.
kylpeä baadaa
kylpyhuone kylppäri Kylppäri oli ainoo snyge mesta kämpässä.
kyltti / juliste / "plakaatti" plagu
Kyläsaari Byija
Kyläsaari Kylis
Kyläsaari Kylla
kymmenen kybä
kymmenen (lueteltaessa leikeissä) ky yy kaa koo nee vii kuu see kaa yy ky
kymmenen numero kymppi
kymmenen numero kypä Meniks kybä täst äskö
kymmenen penniä / mk tisika
kyniä / nyhtää / kiskoa rokottaa Äijä rokotti siit lestistä viiskybää.
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kynttilä ljusari
kynä pännä
kynä (lyijy- tai kosmuskynä) penna Montaks penskaa sul on Kikan kanssa?
kynänteroitin terska
kypsä / lyhyt kysä
kysely / tiedustelu / tutkimus haloo
kysymys frookis
kysymys / 10 mk kyssä
kysyä frogaa
kysyä frookaa / froogaa / frogaa
kyydissä, olla otskaa
kyyhkynen, Stadissa asuva pulu
kyynel tippa
kyynelsilmin tippa linssissä Vanhalle lykkäs ihan tipan linssiin.
kyytiin, ottaa  / olla kyydissä ookaa
kädensija / kahva hantaaki
kähveltää föraa
kähveltää förbii
kännykkä halko
kännykkä kapula
kännykkä känny
kännykkä luuri
kännykkä gänä
kännykkä räpylä
kännykkä halko
kännykkä kapula
kännykkä luuri
kännykkä gänä
kännykkä räpylä
kännykän antenni styrbä
känykkä känny
Käpylä Fabula
Käpylä Käbis / Käpis
Käpylä, Hels kaup osa Käpykylä
kärpänen flyyga
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kärryt tsärränät
kärryt / rattaat tsärrat Mä slumppasin snadille skloddille tsärrat.
käsi handu
käsi händi
käsi händy
käsi tassu
käsiase (pistooli, revolveri, …) tykki
käsiase / patruuna paukku Paa toi paukku veke, jutellaa sitte.
käsikirjoitus kässäri Homma ei sit mennykään ihan kässärin mukaan.
käsine hanska
käsittämätön hilseen, yli
käsittää jakeluun, menee Ei tainnu mennä jakeluun, vai?
käsittää / ymmärtää / tajuta kässää Kässäätsä mitä sä oot menny mokaan?
käsityö (koul.) kässä Kässäst voi aina lintsaa.
käskeä lähtemään pois antaa vetää Antaa vetää siit - ja sassiin …
käskeä lähtemään pois /  k poistumaan antaa heittää Antaa heittää siit niinku ois jo!
käteisen rahan osuus handuun, jää
kätevä kätsy / kätsi Tää stiletti on aika kätsy, mahtuu fikkaan hyvin.
Kätilöopisto Kättäri Mun nuorin skloddi synty Kättärillä.
kätkeä / piilottaa jemmaa
kätkeä / piilottaa jommaa
kävellä steppaa
kävellä steppailee
kävellä dallaa Lähettii sitte koko lössi dallaa Kaivariinpäin.
kävellä klabbaa
kävellä / käyskennellä spatseeraa
kävellä / lähteä menemään poispäin dalppii Ne lähti dalppii siit jo kauemmaks.
kävellä / mennä styylaa
kävellä / poistua käppää Pena lähti käppää jo himaan.
kävellä laahaavasti hiihtää
kävellä laiskahkosti dalsii Dalsittii siit ihan lungina veks.
kävellä päämäärättömästi kruisailee
käy pikaisesti käväsee Mä tuun käväsee teillä tunnin päästä.
käy yli ymmärryksen lyö tyhjää Mulla löi sillo ihan tyhjää.
käydä huonosti köpösti, käy
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käydä huonosti ohrasesti, käy Saaralle kävi vähän ohrasesti.
käydä jossakin asioilla tsuppii
käydä kauppaa treidaa
käydä käsiksi ui liiveihin
käydä käsiksi liiveihin, ui
käydä ostoksilla soppailee Soppailu on nykysin trendikästä.
käydä toiseen kertaan luokkataso tsittaa Mä tsittasin lukion tokan, spettaris oli viis nelkkuu.
käydä toistuvasti ravaa Mitä toi jätkä koko ajan tos ravaa?
käymälä huussi
käymälä klosa / klossa
käymälä klosu
käymälä veski Joku oli vääntäny göntsät veskin lattialle.
käymälä vessa Vessaan sun pitää ruinaa nyklat tost tiskiltä.
käymälä / toiletti buduaari Täälhö döfää ku jossaki buduaarissa.
käymälä / toiletti / wc paskahuusi Faija meni paskahuusiin, kyl se tulee kohta.
käymälä / wc skidu / skitu
käymälä / wc / paskio losetti
käypä / erinomainen siisti Kato, tos on vähä siisti Harrikka!
käyttäjä juuseri
käyttäytyä   rauhallisesti ottaa iisisti Ota jumalaut iisisti, tai ne heittää meidät vittuun täält.
käyttäytyä agressiivisesti sauhuu Mäen tajuu miks pitää alkaa aina heti sauhuu?
käyttäytyä norminvastaisesti sikailee Ei sit aleta kundit sikailee, ainakaa heti kättelyssä, heh.
käyttää jtkn esinettä täysillä, es kitaraa rääkkää
käytävä balkongi
käytävä konki
käytöksenalennus koulutodistuksessa käyttäri Mä sain käyttärin ku reksi hiffas et mä röökasin.
kääntää sinksaa
kääntää uuteen suuntaan reivaa Nyt pitäis kyl reivaa kurssii, menee muuten ihan vituralleen.
kömmähdys fibaus
kömmähdys feelu
kömpelö tumpelo
kömpelö / "rähmäkäpälä" rähmis
kömpelö / tyhmä törppö
kömpelö käsistään mämmikoura Vitun mämmikoura, sä et saa mitään kii.
köyhä fatta
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köyhä / fyys työn tekijä prole
Kööpenhamina Köpis Ei Köpiskää oo niinku enne.
L
Laajasalo Laajis
Laakson sairaala Tubis
laatikko lodju Stikkaas noi lodjut veks.
laboratorio labbis
laboratorio labra Vein kuset labraan, skeidat pidin himassa.
labradorin noutaja / koirarotu labbis Meil oli labbis, mut se täyty lopettaa.
lahtaaja / teloittaja / oikeistolainen lahtari Lahtari, perkele, nyt tuli turpaan!
laiha luikku
laiha luuviulu Ootsä toi luuviulu tos Lissun vieres?
laihat kädet narut
laimea / helppo ("pliisu") fliisu
laimea / vaikuttamaton / helppo pliisu
laimea, es ryyppy laimis
laimennusjuoma lantrinki Eiks sul oo mitää lantrinkii?
lainata heittää Voitsä heittää mulle 5 kybää perjataiks?
lainata vippaa Vippaa mulle viissataa, saat kyl takas.
lainata londaa Londaa mulle viis hunttii liksapäivään asti.
lainata londskaa / lontskaa
lainata lonskaa
lainata loonaa
laine / aalto foogu Se pani foogut aina fledaan.
laiska lööbari
laiskuri viheltäjä Toi Ripa on kans yks viheltäjä koko äijä.
laiskuus lorvikatari Se mitään klesa oo, lorvikatari sil on.
laistaa pinnaa Mä pinnasin vikalt tunnilt.
laistaa koulusta skraabbaa / skraappaa
laitapuolen nainen kassi-alma
laiton pimee (pullo)
laiton viinan / viinapullonmyynti lestinheitto Kulmilha joka toinen jätkä heitti lestii.
laiton viinan myyjä holitrokari
laitos / kauppa / puoti lafka Siitä lafkasta sain vaan lämmintä handuu.
laittaa / työntää tokkaa
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laittaa make-up smoglaa
laituri brygga / bryga Siellä se kippo kelluu Nokan bryggalla.
laituri kaija
laiva purkki
laiva botu
laiva pode
laiva potski
laiva potsku
laiva laiski
laiva kaukalo
laiva kiulu Luuletsä et tää kiulu menee botneen?
laiva / vene botski Botskin pitäis tulla jo, jossei se oo menny botnee.
laiva / venhe botsku
laivastoalus Katajanokalla, vanh. muoto porttu
laivatyttö trissa
lakata yrittämästä lyö läskiksi Älä nyt heti lyö sit läskiks, tsemppiä nyt.
lakata yrittämästä läskiksi, lyö
lakata yrittämästä / heretä lössiks, lyö Älä sit heti lyö lössiks, tsemppaa ees vähä.
lakata yrittämästä tosissaan panee lekkeriks / lekkeripeliks Älä paa aina lekkeriks.
lakki presa
lakki blätsä
lakki fläyde
lakki kotsa Hei, kuka helvetti on jemmannu mun kotsan.
lakki plasa
lakki pläsä
lakki plätsä
lakki suikka
lakki tsubu Ota sit tsubu veks ku meet tsyrkkaan.
lakki tsuikka Tsuikka o sellanen kotsa, et sen kuuluuki olla vinossa.
lakki tsupu
lakki mösa
lakki / hattu lätsä
lakkoilla / mennä epäkuntoon streikkaa
lakritsi laku Musta laku on parasta!
lakukarkki merkkari Saaks mä noita mustii merkkareita kympillä.
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Lammassaari Lammis Snadina käytii Lammikses tsimmaamas.
lammikko plotti
lamppu lyysari
lamppu / ryyppy tuikku Kolmannessa palo viel tuikku.
lantti koli
lapaset  /  kädet tumput
Lapinlahti / L:nkatu Lappari
lapio spada
lapio lappari Se dorka veti mua lapparilla pollaan.
lappu labari
lapsenkasvoinen beibifeis Se jätkä oli ihan beibifeis, vaik oli jo yli kolkyt.
lapset klenurit
lapsi kakru Onks sul monta kakruu Kaisan kans?
lapsi kersa Vanhaks toi teidän snadimpi kersa on?
lapsi kidi
lapsi kloddi
lapsi ipana Lähes ipana himaan siit.
lapsi natikka
lapsi penska Penskoja tuli sit joka toinen vuos?
lapsi pentu Vetääks sun pentus jo röökii?
lapsi puoska
lapsi skidi Skidit pyöri siin jaloissa, ei niit mitenkää oo kasvatettu.
lapsi väkärä
lapsi muksu Ota muksut messiin.
lapsi musikka
lapsi / vauva toukka Minnes te paatte toukan illaks?
lapsi, yl poika n 3-7 v gloddi
lapsirukka / huolimaton ulkoasu lapsella … flunssa poskella, räkä Siellä ne snadit telmi räkä poskella.
lasi glasi
laskea (numeroilla) räknää
laskea / heittää slebbaa
laskento, alakoulussa lassa Eka tunti oli lassaa.
laskeutua / tulla maihin landaa Flygari landas siististi, vaik stikkas vodaa koko ajan.
laskuharjoitukset laskarit Meil oli tänään matikas laskarit.
laskuun (panna laskulipukkeet piikkiin) piikkiin
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latinalais-amerikkalainen lattari / latino Faija tykkäs joraa aina lattareita.
lattarintainen tyttö lauta Ei oo kivaa nimitellä jotain gimmaa laudaks.
laukaista (urh, jääkiekossa) skodaa Skodaa jo, se veskari meni maihin.
laukaus / ammus skote Se skote tuli tuli tohon dörtsiin.
laukku veska Joku skeittijätkä bölli gamlan friidun veskan.
laukku / kassi gasari
laulaa shungaa Tuomari Nurmio shungaa sen "Tonnin stiflat"
laulaa sjungaa Et viittis enää sjungaa, kloguki on jo yli 12.
laulaa tjungaa
laulaa tsungaa
laulaa (epämiellyttävästi) hoilaa
laulu hoili
laulu shungi
lauta breda
lauta bredu
lautatarha lautis Lautis alko eldaa illalla.
lautta flotta
lautta / lossi färja
Lauttasaari Drumssika
Lauttasaari Laru Hima Larussa.
Lauttasaari Lauttis
lavitsa / makuusija britsi
lehden etusivu. mainos lööppi Näitsä Iltiksen lööppii?
lehdistö pressi
lehteillä / selailla bladaa
lehti slämy
lehti (sanoma-, aikakaus- ) gaseta / gazeta
lehti (sanoma-, tai aikakaus-) aviisi Käys kundi tsiigaamas, joks päivän aviisi tuli.
lehtiö plokki
leikata esim. vaatturi shäraa
leikillään, olla brassaa Ei se oo mikää oikee diriga, se vaan brassaa.
leikki lekkeri
leikki / pelleily lekkeripeli Tää on menny nyt ihan lekkeripeliks.
leikki, vert  kirkonrotta purkkis Skulataan purkkista. Apus mä en jää!
leikkiauto sneppisauto Mä oli smoglannu mun snebbisautot mustiks.
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leikkikenttä kende
leikkitupa koija
leikkiä brassaa
leikkiä / kisailla präijää Kentsulle mentii aina präijää kimpassa.
leikkiä / kiusottaa / olla olevinaan härjää
leikkiä / telmiä / riehua / rähjätä praijaa Ne vaan praijas mut maikka luuli et ne on tosissaan.
leikkiä karamellipapereista spilkka
leipomo baiguri
leipä bredu Tää breduha on jo iha homeessa, ei tätä syö hullukaa..
leipä bröde / brödu
leipä knaku
leipä liepa
leipä bregu
leipä "ryssänlimppu" liaba
leipä / leivänpala breku
leipä / ryssänlimppu liepuska
leipäkauppa brödari
leiri leitsu
leivonnainen baakkelsi Onks n  baakkelssit koht valmiina?
leivonnainen leivari
leivos baislari Jätä mulle kans pari baislarii.
leivos paislari
leivänkannikka / pullankannikka käntty Eiks muuta nokittavaa oo ku tää hikinen käntty?
leivänpaahdin / paahtoleipä paahtis Mä haluisin paahtista ja hilloo.
lellipoika / "mammanpoika" mamero / mamolo Se oli sellane mamero, aina mutsii huutamas.
lellipoika / pelkuri / kokematon mamis Oootsä niin mamis ettet voi tulla kimppaan?
Leningrad Lenski Mentii dösällä Lenskii ja oltii kaikki iha mäsässä.
leninki glensa
leninki klensa
lenkkimakkara hampparinkäyrä
lenkkimakkara kiekura Sapuskana oli pari kiekuraa per lärvi.
lenkkimakkara kyrsä Ottaisin ton puolikkaan kyrsan.
lenkkimakkara tsiegura Oisko sulla tsieguraa ja parii lasii milkkii.
lenkkitossut / juoksukengät lenkkarit Lenkkarit klabbeissa en päässy sisään pubiin.
lento- tai mainoslehtinen flaijeri
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lentokone flygari Flygarit ei sjungaa skutsissa, ne on fogelit.
lentokone flygge
lentokone flyygari
lentokone fygari
lentokone lentsari
lentokone lentsika / lentsiga Ootsä menny koskaan lentsikalla?
lentokone lentsikka Kertsis duunattii sellasii palsa-lentsikoita.
lentopallo lentis Mutsi skulas lentistä Eltsussa 50-luvulla.
leppäkerttu leppis Leppikset skruudaa kirvoja.
Leppävaara Lebuski Kyl Lebuski on musta aika landee.
lepäillä laiskana loorailee
lesbo lese
lesbo / naisp homoseksualisti lepakko
leukava läyhä
levee retee
leveä / voimakas keho raamit Kyllä noilla raameilla pitäis rautaa jo noustakin.
leveä takamus hehtaariperse
levy, esim cd tai lp diski
levyn soittaja (ravintolassa) diskari / dj
levynsoittaja / "tiskijukka" / dj diitsii Se diitsii stikkas ihan runkku-biisejä.
levysoitin graitta
levysoitin grammari
levysoitin skraitta Skraitta oli iha kunnon peli ennen mankkaa.
levysoitin straitta
levysoitin levari
levätä / pitää tauko huilaa Nyt on pakko snadisti huilaa.
levätä maaten vetää lonkkaa Vedin lonkkaa koko päivän himassa.
liata smutsaa
liata / tuhria sottaa
Liebfraumilch, saksal valkoviini Libis Viikonloppuna hain aina lastin Libistä.
liehittelijä perseennuolija Ilari on sellanen perseennuolija.
liekki / tuli / tulipalo slekkis
lierihattu (ital borsalino) borsa Mun faijal oli aina borsa päässä ku se lähti stadille.
lievä voimasana halvatti
lievässä humalassa pienessä sievässä, on
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lievässä humalassa pienessä, on Se oli aina pienessä kuse kävi meillä.
liha flesu
liha / läski / sianliha flesu
lihakauppa flesubuidu
lihakauppa lihis Rinteen lihis oli Pengerkadun kulmas.
lihaksikas / hauis haba
lihapiirakka lihis Steissin lihikset oli enne Stadin parhaat.
lihapullat ködebullat Meil oli tänään skoles ködepullii.
lihastenkasvattaja bodari Siihen tuli pari jotai ihme bodarii selittää ..
lihava blöde Olise se sellane aika blöde gubbe.
lihava bontso Iso-broidis on kyl aika bontso, sori vaan.
lihava fletsu
lihava fätsö
lihava fätti
lihava ihra
lihava ihris
lihava plöde
lihava plötsi
lihava plötö / plösö
lihava pontso
lihava pyylis
lihava pöde
lihava läski Se oli se läski rillipää jätkä.
lihava läskitartzan
lihava, (veltto) läskimooses
lihava, (veltto) löde
liian hieno / ylvästelevä makee
liian lyhyet, es housujen lahkeet, olla vislaa Jätkällä lahkeet vislaa, ei oo enää kasvuvaraa…
liian myöhään paskat housuissa Turha sitä on murehtii ku on jo paskat housussa.
liian pitkään, esim. WC:ssä, olla jää asumaan Älä jää sinne asumaan, täs on koht jonoo.
liian valikoiva ronkeli Se on nii ronkeli, sille ei passaa ny mikää.
liietä lohkee Lohkeeks sulta yhtää fyrkkaa tähä keräykseen?
liike puulaaki
liikenne trafiikki
liikuntatunti liikkatunti Liikkatunnit oli aina vikoja.
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liikuttava / liikuntatunti liikkis Eiks mun pikkusysteri oo ihan liikkis?
liinavaatekaappi senkki
liiteri litsku
liittää yhteen niittaa
liivit livarit
likainen siti
likainen skeidanen
likaviemäri / paskaviemäri skituviemäri
lima / räkä / sylki smäidä
Limingantie Kumpulassa Limis
limonaadi limo
limonaadi limppari
limonaadi limska
limonaadi limu Onks sul vadelmalimuu?
linja-auto busa Sista busa menee tos vartin päästä.
linja-auto bussi Bussit tsöras ennen tost fönarin alta.
linja-auto pusa
linja-auto pussi
linja-autoasema dösis
linkkuveitsi / kääntöveitsi linkkari Joka jätkälhä oli aina linkkari messissä.
Linnanmäki Lintsi Landet rynnii ekaks aina Lintsille.
lintu fitseli
lintu fogeli Kyl fogelit sjungaa Stadissaki.
lintu foglu 
lintu fogu
lintu vitseri
lintu lintsu
lippalakki liba
lippalakki lippis / libis / lipis Mä en hittaa mistää mun lippistä.
lippu setti
lippu flagga
lippu flagu Mut pidä flagu pystyssä.
lippu flaku
lippu slibari Pidä slibarit handus, konnari on just tulos.
lippu laku
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lippu libari
lippu, maksuton vapari Sain vaparin ku se fotari on mun frendi.
lipuntarkastaja / HKL smurffi Smurffit ryntää sporaan inee kaikist dörtseistä.
liput / pääsyliput flabat Tuliks sulle flabat megee?
lisensiaatintyö/-tutkinto lisuri Koska saat lisuris valmiiks?
lisä bonus Paljo sä revit bonusta tosta?
lisä / lisätyö / lisapalkka ekstra Paljo mä saisin siit ekstraa?
lisäannos santsi Onks toi jo sun santsii?
lisätä väliin, panee Paljoks mun täytyy panna väliin et mä saan tän?
lisää (ruokaa), ottaa santsaa Sun sapuskas oli nii gutaa et oli ihan pakko santsaa.
litimärkä / läpi- litsku
litteä, laiton viinapullo varpunen
liukastella liiraa Fillarit liiras hyvin tos mutkas.
liukastua slibaa
liukastua / kaatua slibat, ottaa Otin slibat pitsgul ku se oli ihan jäässä..
liukastua / kaatua slinttaa
liukua sliiraa Mentiin jäälle felon kans sliirailee, usein kyl otettii ketoo.
liukua / laskeutua slandaa
liukua perässä sleepaa
liukumäki peffis
liukuun sladiin Mä vedin sen pagun sladiin.
liverooli -peli larppaus
loka krääsä
lompakko plomssa / plomsa
lompakko lompsa / lomssa Et ois sattunu näkee mun  lompsaa?
lompakko lämiskä Joku bölli mun lämiskän ku oltii joraamassa.
long drink -juoma lonkku Kuka ottaa viel lonkkuu?
long playing -levy elpee / älpee Se on se elpeeltä lohkastu siivu ku finnas sen skaban.
long playing -levy / LP älppy
long playing -levy / LP älppäri Koska niilt tuli vika älppäri?        
long-drink-juoma lonkero Heitä tähän pari lonkeroo ja sit lasku, kiitos.
long-playing levy (LP) longari
lopen uupunut / typerä / humalassa tööt Mä oon ihan tööt, ketä tulis nostaa mut ylös?
lopen väsynyt / tajuton / kuollut / konkurssi kanttuvei Friidu löhös siinä ihan kanttuvei.
lopen väsynyt, burn-out bragis
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lopettaa sluutaa
lopettaa sluuttaa
lopettaa slyytaa / slytaa
lopettaa stopin panee
lopettaa puhuminen umpeen, iho Iho umpeen tai saatte dallaa himaan.
lopettaa suhde tekee bänät
lopettaa työnteko lyö hanskat tiskiin Mä löin hanskat tiskiin, ja sanoin et se on finis nyt!
lopettaa työnteko / lakkoilla pensselit santaan
lopettaa työnteko / lakkoilla persettä penkkiin, panee Jos ei saada lisää liksaa, pannaan persettä penkkii.
lopettaa yrittäminen läskiks, panee Maralta palo sit pinna ja se pani sit kaiken läskiks.
lopo lopo
loppu sluut
loppu slyyt
loppu slyyt o finiitto Se on nyt slyyt o finiitto!
loppu / lopussa finis
loppu / lopussa finito Dokaaminen on nyt finito, ainaski tänää.
loppua jnkn teko tyssää
loppuosa / esim. savukkeesta / loput / tähteet jämät Jätä jämät, oo redi!
loppuosa, esim. savukkeesta jämä Stikkaa mulle toi jämä!.
loppusauhut savukkeesta kuumat
lopputili pennit jonoon / markat jonoon
lopputili loparit Mä en kestäny enää sen lärvii, otin eile loparit.
lopputili työpaikasta lobarit Pomo lätkäs mulle heti lobarit.
Los Angeles Losis
loukkaantua nokkiinsa, ottaa Älä ny ota nokkiis, mut safka on ihan kalsaa.
loukkaantua henkisesti siipeensä, saa Sami sai siit duunist vähä siipeensä.
luennoida innokkaasti paasaa Älä aina jaksa paasaa, faija.
luetteloida pongaa
luhistua / murtua sprakaa
luhistua / sortua / murtua / pudota prakaa Tulkaa veks sieltä, se voi prakaa koko höskä
luhistua henkisesti hajoo
luistella skrinnaa Mun oli pakko alkaa skrivaa juttuja paprulle.
luistimet skrinnarit Ota skrinnarit messiin ja staga kans.
luistimet luikkarit Jotkut sanoo skrinnareit luikkareiks, heh.
luistimet (jääkiekko-) hokkarit
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luistin skrinnari
luistinrata klubba
luistinrata kluppa / klubba
luistinrata paana
luistinratamerkki klubbari
lukea bleesaa
lukea bluijaa
lukea bluisaa
lukea blukkaa Ootsä jo blukannu Ruuthin Alpikan Kämpän?
lukea fleesaa
lukea pluggaa
lukea plukkaa Ootsä plukkannu jo sen uuden Mattssonin?
lukea leesaa
lukea lesaa / leesaa
lukita / sulkea bosaa Ne bosas dörtsit jo yheltä.
lukuisiin osiin rikkoutuneena pillun päreinä
lukujärjestys lukkari Millane lukkari teil on?
lumi snöge / snöke / snögö Sillo ku mä födasin, tuli ekat snöget Stadiin.
lumilautailu stikkaus
lumipallo snöbari
lumipallo snögari Keljut kundit jemmas stebuja snögareitte sisään.
lumipallo lumari
lumipallo lumppari Tost snögest sais jo hyvii lumppareit.
luoda hyvää mainetta lyö mynttiä
luonne / sisu syrjä Jätkällä on aika kova syrjä, ku se ei lähe haneen.
luonnistua svengaa
luonnollisesti naturlinkvist
luonnontieto (koulussa oppiaine) luontsa Eka tunti oli luontsaa.
luopua jkn tekemisestä ranttaliks, pistää / panna
luopua jostain / jättää sikseen / hylätä heivaa
luottamus(tehtävä) / luottohenkilö iskuri Täs o sulle iskuriduuni: kuskaa mutsi duuniin.
luovuttaa / ei muiden kanssa jotain feidaa
lurjus huligaani
lurjus rontti
lusikka spedeli
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luutnantti luti Olikse joku luti vai mikä?
luvatta poisolija pinnari
luvattomasta teosta rysän päältä kiinni Make jäi rysän päältä kiinni.
lydä (tajuttomaksi) vetää pystyyn Vedin sen jätkän pystyyn siihen raflan etee.
lyhyet sukset lattarit
lyhyet sukset minarit
lyhyt nysä
lyhyt stumppi
lyhytaikatyö / rikollinen toimi keikka
lyhytelokuva nonari
lyijy blyigga
lyijy blyku
lyijykynä blykari
lyijykynä lyijäri Ei sul ois londaa mulle lyijärii?
lyseo lyssa
lyödä huitelee Äijä kävi siin jonossa huiteleen.
lyödä kippaa
lyödä klapraa
lyödä kniippaa
lyödä koikkaa
lyödä jakaa niittii / niitit
lyödä pasauttaa
lyödä plittaa
lyödä rappaa Ku se aukonu aikasa päätään, nii rappasin sitä turpaan.
lyödä tinttaa
lyödä tirvaa
lyödä tirvasee Tirvasin sitä pari kertaa turpaan.
lyödä lataa Latasin sitä feisiin niin et blode vaan tirsku.
lyödä  nyrkillä bulttaa
lyödä (kasvoihin) vetää turpaan Veditsä sitä turpaan?
lyödä (tajuttomaksi) kolkkaa
lyödä / antaa tuomio / sakottaa räppää Dumari räppäs mut vuodeks häkkiin.
lyödä / heittää mottaa
lyödä / voittaa tappelussa köniin, antaa Broidi anto sille kundille köniin.
lyödä kasvoihin / nenään daijuun, tokkaa Ema tokkas sitä vasurilla daijuun.



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

lyödä kasvoihin / satuttaa niittaa Mä niittasin sitä daijuun.
lyödä kasvoihin / voittaa tappelu nenään, panee
lyödä koripallo koriin donkkaa Pereki donkkas vaik se oli aika snadi.
lyödä maahan pudottaa Make pudotti sen kertalaakilla.
lyödä maahan / jäähän (jääkiek.) torppaa Mä torppasin sen siinä kartsalla, vittuilu loppu siihe.
lyödä nenään pyyhkii knesaa
lyödä nenään senkka nenästä, ottaa Nyt turpa kii, tai otetaa senkka nenästä.
lyönti / isku niitti
lyönti avokämmenellä flitsari
lähdepä pois! suksi vittuun! Suksi vittuun, sä yökötät mua, no ala vetää siitä jo.
lähdöt / potkut / lopputili bumsit
lähettää stikkaa
lähettää sähköpostitse (e-mail) mailaa Mailaa nu brujut mulle aamulla.
lähettää, es postia / radio-ohjelmaa / … sendaa
lähi-idän asukas  (miehen  päähineestä) halv rättipää
lähi-idän asukas, halv taatelintallaaja
lähitienoo maisema Sun kandeis vaihtaa maisemaa pariks viikoks.
lähtekäämme! jokupoo
lähteä nostaa kytkintä Nyt on varmaan aika nostaa kytkintä.
lähteä singahtaa Eiköhä aleta täst kohta singahtaa.
lähteä starttaa
lähteä karkuun hatkat, ottaa Make otti hatkat.
lähteä karkuun pitkät, ottaa Kale otti pitkät ennen vuoden vaihdetta.
lähteä menemään / karata / paeta ottaa hatkat
lähteä pois käpytellä Mä taidan lähtee täst käpyttelee.
lähteä pois / karata ottaa pitkät Mä otin pitkät ku ne alko kaivaa skegluja.
lähteä pois / karkuun ottaa ritolat Unski ei venannu skoudeja, se otti ritolat alta aikayksikön.
lähteä pois / poistua lähtee kiitään Broidi lähti onneks heti kiitään siit.
lähtö startti
läiskä plätti
läksy pläkä / plägä 
lämmitetty kahvi sumpit
lämmittäjä eldari Eldari putos sköneen.
lämmittää / palaa eldaa Haussi alko eldaa ja joku lähti skulaan brankkarii.
lännenelokuva länkkäri Tänään tulee telkast joku John Waynen länkkäri.
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länsi-ranta strandis
läpimurto (tuntemattomuudesta kuuluisuuteen) breikki
lättähattu blädäri
lättähattu flädäri
lääke droppi Ei sul ois stikkaa mulle jotai droppii?
lääke troppi / droppi
lääketieteellinen tiedekunta lääkis Sähän pyrit lääkiksee, no miten meni?
lääkäri leguri Sehän oli nasta leguri.
lääkäri lekuri Lekuri unohti skeglesä Unskin magaan.
Lääninvankila Lääni
Lönnrotinkatu Lönkka Lönkalt sä sait enne iha mitä vaa jos sul oli kahisevaa.
löytää finnaa
löytää hittaa Mä hittasin sen huggen tsögen lattialta.
M
maajoukkue lanslaagi / landslaagi Finskien lanslaaki otti taas daijuu hurreilta.
maalainen böndi / böndeläinen Jätkä ainaki bamlas ku joku böndeläine.
maalainen heinähattu
maalainen janari
maalainen juippi
maalainen jurbaano
maalainen jyskä
maalainen jysy
maalainen jyvä / jyväri
maalainen jyväjemmari
maalainen jäkälä
maalainen nuija
maalainen tobi
maalainen turpeinen
maalainen lande
maalainen landebuugi
maalainen landepaukku Pari landepaukku tuli kysyy mis on steissi.
maalainen landepöpö
maalainen / ei-stadilainen olkikuukkeli Jussina olkikuukkelit flyttaa himaan landelle.
maalainen / juntti kaneli
maalainen / maaseutu bönde Kaks böndee stondas siinä haavi auki.
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maalainen / poliisi turvenuija
maalaiset juntit
maalaiskylä (-n oloinen) käpykylä
maalaispoika navettatsaikkari
maalaispoika läävätsali
maalaistollo kaurahattu
maalaistollo korpigable
maalaistyttö juntti
maalari bläntsäri
maalari moklari
maalata bläntsää
maalata moglaa
maalata moklaa
maalata molaa
maalata moltskaa
maalata ruiskulla spreijaa Vittu, mä spreijasin sen koko vitun fönarin ihan mustaks.
maali kassi Mä tein tokal puoliajal pari kassii.
maali (pallopeleissä) veska Mä tein eilen kolme veskaa.
maali (pelissä) byyri Klubin jätkät duunas heti kättelys kolme byyrii.
maali (pelissä) mole Mä tein kolme molee, eiks se oo hattutemppu?
maali es. jalkapallossa reppu Klubi duunas heti kättelyssä pari reppuu ja matsi oli selvä.
maali pallopelissä rysä
maali urheilussa pussi
maali, es jääkiekossa luukku
maali, esim jalkapallossa häkki
maalin edessä, jalkapallossa. luukulla
maalivahti byyrari Onks Klubilla uus byyrari?
maalivahti veskari Veskari dyykkas väärään kulmaan.
maalivahti molari Jouduin molariks ku on osannu skodaa.
maalivahti, es jalkapallossa kassari
maalivahti, urh rysäri
maantiede / maantieto mantsa Mantsankokeet meni ihan penkin alle.
maapaikka / kesämökki, … plantaasi
maaräyskirje ukaasi
maaseutu pönde Meetteks te sinne pöndelle koko kesäks?
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maaseutu lande Lande alkaa tosta Paavalin tsyrkasta.
maaseutumainen paikka junttila Onks kellää heittää parii bissee, mul on karsee jysäri.
maassa istuviltaan pelattava pallopeli persis
maastoajaa skramlaa Me skamlattii fillareil siel bärtsillä.
maastoajo krossi Koskelas on se fillareitten krossirata.
maastoajo-moottoripyörä crossiprätkä
maastoauto maasturi
maata levollisena löhöö Gimma vaan löhös bunkas ja skriinas leveesti.
maaten, olla  / mennä maaten potslojo
maha napa Vedettiin portsuat napaan ja lähettiin.
maha pötsi Nyt on pötsi nii täynnä, et on pakko mennä vetää tirsat.
maha maga / mage Mä skruudasin liikaa botlareita, maga on ny ihan gisa.
maha täyteen, syödä vetää maarun täyteen
mahaan tuulensuojaan Mä paan nää paukut tuulensuojaan, nii sit mennään.
mahallaan maassa / kasvot maata vasten turvallaan
mahdollinen (p)antava nainen pesä
mahdollisuudet sarkat Millase sarkat meil on nousta divariin?
mahdollisuudet tsargat
mahdollisuudet tsembalot
mahdollisuus sanssi Onks meil mitää sanssii ehtii vikaan stogeen?
mahdollisuus tsanssi Ei sul oo mitään tsansseja, toi on kallis muija!
mahdollisuus tsargo / tsargot
mahdollisuus tsenssi /  tsenssit
mahdollisuus mahis Ei sul oo mitään mahiksii, lähetää lätkii ….
mahdollisuus sauma Mä hiffasin, ettei mul oo mitään saumoja siihen gimmaan.
mahdollisuus senssi Sano ny suoraa, onks mul mitää senssejä?
mahdollisuus tsergo Ei täs oo enää mitää tsergoja, mä annan periks.
mahdollisuus antaa / lainaa rahaa liukenee Liukenisko sulta viis hunttii perjantaiks?
mahtava armoton
mahtava haka
mahtavaa haadee
maihinnousukengät maiharit
maihinnousutakki maihari Mulki oli sillo tollane maihari.
maila seltteri
maila staga / staka Stagan pääs oli kuminuppi ja lapaan käärittii erkkaa.
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maila staka
maila stande
maila, es jääkiekkomaila stikki
maine / kuuluisa feimi
mainio pähee
mainio / hauska / hieno hohto
mainoslehtinen brosari
Mainos-tv / (nyt: MTV3) maikkari Tuleeks maikkarist tänää enää mitää?
maistaa smaakaa
maito apilaviski
maito milkki Kaadas kundi faijalles milkkii täys glasari.
maito mjölkki
maito mölö / mjölkki Divaatsä mölöö bulkin kans?
maito / maitokauppa milkkis Käys milkkikses hakemas jotai bulkkii.
maitokannu hinkki
maitokannu peilari
maitokauppa maitis Millo toi maitis menee kii?
maitokauppa maitsika
maitokauppa mjölkkis
maja / piilo koija Meil oli skutsissa koija mis poltettii ekat pilliklubit.
majapaikka kortteeri
makeata / hyvää gutaa Se teki gamlalle starbulle tosi gutaa.
makeinen / karkki mässy
make-up pakkelit
make-up meikki Kikka alko spiidaa ja sen meikit valu.
make-up / tasoite / ehostus pakkeli Ja taas on pakkelii naama täynnä!
makkara rasvakaapeli
makkara slerkku
maksaa betskaa Paljokoha tollane hoppa betskaa?
maksaa kostaa Paljo toi rigi kostaa?
maksaa kärsii Paljo sä jouduit kärsii nois farguista?
maksaa / myydä / antaa irtoo Paljollaks toi valkmani irtois?
maksaa / olla  hintana bungaa Paljo toi jalisflinda bungas sulle tänää?
maksaa toisen puolesta biffaa Biffaatsä mulle parit huurteiset?
maksaa toisen puolesta piffaa Piffaa mulle tänää hodari, oo niin redi.



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

maksaa toisen puolesta / tarjota hyysaa
maksimimäärä viinaa kaupasta lasti Hain jo koko lastin handelista.
maksutta, esim raitiovaunussa ajaa pummilla
makuuhuone makkari Makkarin dörtsii me pidetää aina bosessa.
makuupussi makkari Ota makkari messiin sinne saareen.
maleksia / viivytellä roikkuu
malttinsa menettänyt kypsä .
mandoliini maniska
mankeloida manglaa Lopuks sit pyykit viel manglattii.
Mannerheimintie Mansku Manskun alkupää oli ennen Heikinkartsa.
Mannerheimintie Mantsku
margariini margis
mari pilvi
marihuana ruoho
marihuanasavuke dsointti
marisätkä jointti
markka huge
markka hugge
markka / kiekko / vanne kurra
markka / raha fliis
markkinoija lobbari
Marlboro-savuke Mallu Pane ny pari Malluu, saat joskus kyl takas.
masennus debis / debari
masennus depis Mieletön depis iskee päälle aina keväisin.
masennus deppari
masentua depikset, ottaa Otitsä depikset siitä ku systeris alko dokaa?
masentunut daun
masentunut masis
masturboida kuivat, vetelee
masturboida kuivat, vetää
masturboida kädellä (on) Ei Pera voi tulla nyt  puhelimeen, se on kädellä.
masturboida kädellä, käy
masturboida runkkaa
masturboida tumppuun, vetää
masturboida vemppaa
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masturboida vetää kuivat Paremman puutteessa vetelin kuivat.
masturboida vetää käteen Vedä kätees, runkkari!
masturboida / myös: solvaus vetää handuun Vedä handuus, vitun homorunkkari!
masturboida / myös: solvaus vetää hanskaan
masturboida / myös: solvaus vetää tumppuun / olla tumpulla Mun piti mennä veskii, mut broidi oli siel tumpulla.
matematiikka matikka
matka reissu
matka- / pääsylippu bitsari
matka- / yms lippu setti Otitsä leffasetin megee?
matkalaukku matkis
matkapuhelin banaani
matkapuhelin gesmi
matkapuhelin händi
matkaradio matkis
matkatavarat / matkalaukut pakaasit Mun pakaasit on viel tos laiturilla.
matkia apinoi Pitääks sun aina apinoida isobroidiis?
matkia brosaa
matkustaa peukalokyydillä liftaa Lähetääks liftaa ens kesänä?
mauton korni
Mechelininkatu Meklu
meidän meiän
meikata böökaa
meikattu spaklattu / spaglattu 
meikäläinen meikkis
Meilahden sairaala Hilton (Meilahden)
Meilahti Meikku
meininkiä / draivia / "menoa" / sykettä potkuu Oliks täs biisis tarpeeks potkuu?
mekastaa / mellastaa rällää
mekastus mäiske
melko suhtkoht
mellastaa härjää
mellastaa kraittaa
melu mökä
melu / meteli / mekkala möykkä Älkää viittikö enää pitää tollast möykkää!
melua hulina
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meluta bulraa
meluta mesoo Onks teiän ihan pakko mesoo tollai.
menepä pois! suksi kuuseen!
menestys / onnistuminen suksee Meidän biisi oli aikamoinen suksee / biisillä oli …
menestyskappale, musiikkki- hitti
menestyä kyntää Moni ku kyntää skoiles, ei pärjää duunissa.
menestyä lujaa, menee Sul taitaa mennä  aika lujaa, vai?
menettää hallintansa (suutuspäissään) keittää yli Sillä keittää aina yli ku se ottaa liikaa.
menettää hermonsa pimahtaa Maikka alko pimahtaa jo kerran tunnissa!
menettää maltti sätky, saa Mutsi säi sätkyn ku se hiffas, et sohvaa oli veks.
menettää malttinsa pinna, palaa
menettää malttinsa / suuttua / kimmastua päreet / päreensä, polttaa
menettää muistinsa altsu iskee
menettää tehoaan hyytyy
menettää tilanteen hallinta tyrii
mennnyt muodista pois out Noi leveet lahkeethan on ihan out.
mennä painaa Me lähettii sit painaa Lappii kohti.
mennä painelee
mennä / painua suksii
mennä epäkuntoon / toimintahäiriöön tilttaa Se Kesoilin jassoha tilttaa vähänvälii.
mennä es  bussissa maksamatta bummilla, menee Mentiinn eile bummilla stadille.
mennä huonosti ryssii
mennä huonosti / epäonnistua vittua päin / vittuu päin Kesän jälkee kaikki alko menee  vittuu päin.
mennä huonosti / epäonnistua vituks, menee Homma menee ihan vituks, jos sä alat mesoo.
mennä huonosti / epäonnistua vitulleen Meni bisnekset ihan vitulleen, kun Hese lähti nostelee.
mennä hyvin / luonnistua svengaa Hei friidut, mites tääl svengaa?
mennä konkurssiin / epäonnistua menee perseelleen Se kiska meni nyt sitte perseelleen.
mennä kovaa suikkaa
mennä käsittämättömäksi yli, menee
mennä liiallisuuksiin menee överiks Se duunintekoki meni ihan överiks.
mennä maksamatta taksaa  (esim juna) bommilla, menee Mentii koko sakki bommilla.
mennä ohi sliippaa
mennä pieleen läskiks, menee Keväällä alko sit kaikki menee ihan läskiks.
mennä pieleen kusee
mennä pois nykiin, lähtee Lähe nykiin! Lähe meneen!
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meno svengi
meno / into draivi Bailuissa oli kova draivi päällä.
meno / tie / kenttä / luistinrata / tanssilattia baana Ei muuta ku rasvaa fledaan ja baanalle.
Mercedes (automerkki) Mersu Mersut on sakujen duunaamii.
merenkulkija / merimies skönari
merenranta rantsu
meri sköne Kevääl aina hotsittais lähtee skönelle.
merillä / olla merimiehenä skönellä Ootsä ollu koskaan skönellä?
merimies seilori / sailori
merimies skönemanni Skönemannit tuli dokaan tohon nurkan Salveen.
merimies meriblottari
merisotilas silakka, silli
merkitys nokonuuka Onks se ny niin nokonuukaa kumpi oli esa.
merkitys nökönuuka
merkitä markkeeraa Mitä toi niinku oikeen markkeeraa?
merkitä merkkaa Kyl gimman ulkonäkö merkkaa ku menee hakee joraan.
messinki mehna
messinki, vanh. muoto melu
Messuhallin kenttä Messis
mestari / rakennusmestari nokka
mestari / rakennusmestari mesu
mestari / työnjohtaja mesu
mestaruussarja urh. mestis / mestika Pere skulas melkee parikyt vuotta mestiksessä.
metalli- / rautaromu / tavara / "roina" skrodu
meteli mekkala Nyt jumalaut, tää helvetin mekkala saa loppuu.
metro hukkaputki
metro tuubi
metsä kutsi
metsä skugge
metsä skuija
metsä skuke
metsä skutsi Ku rämmittii skutsissa, alko viel stikkaa vodaa.
metsä skutta
metsä skuuge / skuuke
metsästää / ajaa takaa jaagaa Mä jaagasin yhtä kottaraista koko illan.
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miehekäs mies karbaasi Finskit on aika karbaasei skimbaa.
miehen lierihattu / hattu bresa Joku oli bölliny Arskan bresan ja tseban.
miehen puku ugaasi
miehen sukuelimet munat Täälhä on nii galsa et munatki jäätyy.
miekka fekta Mitä ois Zorro ilman fektaa?
miekkailla flektaa
mieletön / mielettömän tautinen / tautisen
mieli tehdä jtkn hodsittaa
mieliksi, olla skryyttaa
mielikuvituksellinen ufo Se muija heitti mulle iha ufo-juttuja.
mielikuvitusmatka / myös huume"matka" trippi
mielipide, epävarma heikoilla, on
mielipiteensä kertoa louskuttaa Lukijat louskuttaa -palsta.
mielisairaala böbilä
mielisairaala dorgis / dorkala Se kuskattii tsirralla dorgikseen.
mielisairaala lataamo / akkulataamo Skoudet kuskas sen akkulataamoon.
miellyttävä (ihminen) hokki
mies gille
mies grämeli
mies käbä
mies käipärä
mies kämpyrä
mies stärä
mies / ukko gäbä
mies, vanha käppänä Hei käppänä, siirrys vähä sivuun.
mies, vanha skäbä
mies, vanha starba
mies, vanha starbu
miesopettaja maijari
miestarjoilija kyyppi
miesten puku friki
miesten puku sprigi
miettiä kelaa Kelaa ny vähä, eihä siitä mitään voi tulla.
miettiä kelailee
miettiä / pohtia funaa



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

miettiä / pohtia fungeeraa
miettiä tulevaa / suunnitella kehittää Nyt pitäis kehittää jotai nastaa illaks.
miinus (koul.) miikka Sain ysimiikka hissankokeista ja kasiplus ruotsin.
mikrofoni maikki
mikrofoni mikki Ne sjungaa mikki ihan suussa kii.
miksi ei luonnistu? / miksi ei toimi? mättää, mikä? / missä? Täällä sä vaan tsittaat, missä mättää?
miljoona milli Tulis nyt edes pari millii puhtaana handuu.
millä kyvyillä / miten ihmeessä lihaksilla, millä Millä lihaksilla sä aiot saada ton dörtsin auki?
millänsäkään moinenskan / moinenskaan
minihame roiskeläppä
ministereot minnarit
ministeri minsku
minkälainen mimmone Mimmone jätkä se oli?
minuutti minsa Venaa nyt yks minsa, kyl mä oon tulos.
minä meide
minä metsi
minä mä Mä oon mä ja sä oot sä.
minä / meikäläinen meitsi Meitsin täyty lähtee meneen.
mistä on kyse? nimi, mikä on homman? Mikä on homman nimi?
mitali mitsku / mitsgu Mä luudasin satasen 11,7 ja  sain mitskun.
mitalli brenikka Jotai brenikoit sil oli rinta täynnä …
mittarissa ikä
mitä ihmettä? / mitä? mitä vittua? Mitä vittua?
mitä sen on välii (vastaus kys: paljonko kello) viittä vaille variksen vittu Se  o viittä vaille variksen vittu.
mitätön / käyttökelvoton / virhekappale tsura Se on ihan tsura koko masiina, heitä meneen!
modeemi motu Millanen motu sul on?
moi tsau Tsau Mirre, kuis sul panee nykyään?
moittia symffaa
moittia mollaa Pakkoks sun on aina mutsiis mollaa.
monimutkainen kinkki(nen) Oli vähä kinkkinen bisnes.
monimutkainen kihara On muuten aika kihara homma.
monimutkainen kimurantti Juttu meni aika kimurantiks.
moniste monnari
moottori motti Motti oli ihan tulikuuma.
moottori mylly
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moottori (pyörä) motskari
moottoripolkupyörä mopo Mopoo sanotaa nykysin kevariks.
moottoripyörä rauta
moottoripyörä prätkä Makee prätkä sulla, paljo toi kulkee?
moottoripyörä pärrä
moottoripyörä modari Onks sun modaris skulannu hyvin?
moottoripyörä / tms rauta
moottoripyörä / -vene motskari
moottoripyöräilijä pärtsäri
moottoripyöräilystä kiinnostunut tyttö surinasussu
moottoripyörällä motocrossia, ajaa. kepittelee
moottoripyörällä motocrossia, ajaa. kepittelee
moottoripyörällä, ajaa puikottelee
moottoripyörällä, ajaa  motocros. ouikottelee
moottoripyörän sivuvaunu muijantappaja / akantappaja Saaks ton muijantappajan irrotettuu tosta?
moottorivene (pieni) pikasliippari
moottripyöräillä pärtsäillä
moraalinen krapula morkkis Kyl tää muuten, mut toi morkkis painaa.
Moskvitsh-auto Mosse Sit ne muutti sen Mossen nimen Eliteks.
motoristin tyttöystävä vyöruusu
muhamettilainen, etenkin Lähi-idässä, halv ählämi
muija gimma
muina miehinä pokkana
muisti katkeilee esim alkohol vuoksi filmi poikki Vedin kuustoist viskii, sit filkka meni poikki.
muistikatkoksia, olla pätkii Tokan Kossuflindan jälkee mul alko vähä pätkii.
muistin katkeaminen filmi katkee Multa katkes eile filmi puolenyön jälkee.
muisto hogis
muisto minne
muistutus, koulussa muikkari Äijä anto mulle muikkarin:"Hymyillyt käytävässä"!
mukaan medaan Camoon, lähe nyt medaan vaa.
mukaan megeen Tuliks se Daven skraitta megeen?
mukaan messeen
mukaan messiin Me lähetää tsimmaan, lähe messiin ….
mukaan / seuraan föliin
mukana medassa
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mukana megessä / mekessä
mukana mesessä
mukana messissä Onks sul öölit messissä?
mukana / toisen imussa beesissä Mä ajoin fillarilla koko matkan Maken beesissä.
mukanaolo kuviot
mukava gitna
mukava giva
mukava nakki
mukava vinkee
mukava veka
mukava kitsna
mukava liiva
mukava / hauska geigis
mukava / hauska hide
mukava / hauska (ihminen) fiffi
mukava / hauska / kiva gliffa
mukava / hyvä kiva
mukava / ikävä / epämiellyttävä konu
mukava / kaunis / hyvännäköinen stärä
mukava / loistava skäfä
mummo luumutorttu
munat egut Egut meinas jäädä vetskarin väliin.
munat grepat
munaus skäbä / skäbäys
munaus feelu
Munkkiniemen seurak koripjouk Torpan Pojat Torppa
Munkkiniemi Muncca
Munkkiniemi Munkka
muodikas stiili
muodikas spretti
muodinmukainen trendikäs
muodissa, olla in Mikä mahtaa tänään olla in, mikä out?
murdarit murtomaasukset
murhata mördaa
murheinen / nyreä myrtsi Ootsä hani viel mulle myrtsinä?
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murrosikäinen murkku
murtautua breggaa Kandeisko meidän breggaa tohon nurkan pankkii?
murto breggis Soli jo toka breggis meidän klitsuu tällä viikol.
murto bregis
murtomaahiihto murtsika
murtomaasukset murtarit
murtovarkaus murtis
murtua / murtua / pudota / luhistua prakaa
muru smylkko
museo mussa
Museokatu Mussa
musiikki musa Millasta musaa sä yleensä diggaat?
musiikki / sisältö kama Täähän on ihan asiallista/täyttä kamaa.
musiikkijuhla festari / festarit Olitsä missää festareilla?
musiikkikappale biisi Bändi skulas koko illan vaan jytäbiisejä.
musiikkikappale kipale Orkka soitti lopuks nastoja kipaleita.
musiikkikappale / laulu styge
musiikkikappale / laulu styke
musiikkikappale / laulu styki
musiikkikappale vinyylilevyllä raita
musiikkikappale vinyylilevyllä siivu Se on se niiden vikan älppärin eka siivu.
musta villapipo surusukka
musta(ihoinen) halv alivalottunut
musta/-ihoinen, halv laku / lakupekka
mustaihoinen nega Onks iha reiluu sanoo mustii negoiks?
mustaihoinen, halv nekru
mustaihoinen, halv nokikeppi
mustaihoinen, halv laku
mustaihoinen, halv mutakeppi
mustalainen kaalee
mustasukkainen svartta
muste inkki Mulla on ikki iha lopus.
Mustikkamaa Blobba / Bloba Ei se mikää Blobba oo, se on Mustis!
Mustikkamaa Blobika Blobikaan mentiin faijan kans tsimmaan.
Mustikkamaa Mustis Toiset sano Mustista joskus Blobikaks.
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mutka kurvi
mutteri mutsku
muuntaja muntsi
muurahainen murkku Siel oli ainaki miljoona murkkuu.
muuttaa lyftaa
muuttaa / karata / paeta flyttaa Täytyy flyttaa Heruliin, mut omahan on moka.
muuttaa asumaan yhteen hynttyyt yhteen,  panee Pantiin Pian kanssa hynttyyt yhteen.
muuttaa olinpaikkaa vaihtaa maisemaa Paras vaihtaa maisemaa, slurkit kävi taas eile.
muutto flyttis
Myllypuro Myllikä
Myllypuro Myltsi
myrsky stormi Meil oli siinä snadisti säpinää.
myrsky myräkkä
myssy / lakki pipo Paas pipo knuburaan.
myydä bliiaa
myydä blisaa Et ystävä pettää, blisaa sulle vettää … ooh, saniboi
myydä divaa
myydä plisaa
myydä seljaa
myydä / kaupata luukuttaa
myydä / myydä salaa trokaa
myyjä blisari Se blisariki vetää jossain varmaan sikeetä…
myymälä buidu Se buidu oli pantu kloseen jo viideltä.
myymälävaras buidusnutari
myymälävaras ritsari
myyntipöytä tiski
Myyrmäki Myrtsi
myöhäiseksi pitkäksi Meniks bailut eilen pitkäks?
myöhästyä lähdössä (urh) jää pystyyn Finski jäi pystyy heti startissa.
Mäkelänkatu Mäkläri
mäki, jyrkkä brantti / branttis
mäkiauto / istuttava ja ohjattava mäkkäri Duunattiin sillo mäkkärii kondikseen..
mäkisukset bakkarit
mäkisukset mäkkärit
mäyräkoira maastonakki
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määrätä / tuomita lätkäsee
mölytä prädää
N
naama pläsi
naama / kasvot nassu Nassu puhtaaks, sit vast tuut nokkii.
naama / kuono (lyödä) moto (tokkaa motoon)
naarmu skraade Mist sä oot saanu ton skraaden handuus?
nahjustella snyftaa
nahkasaappaat (Usa) bootsit Sul  on äreet bootsit.
nahkatakki nahkis Mä oli kymmenen ku sain ekan nahkiksen.
naida panee lihaa piiloo Irmeli, mennääks panee vähä lihaa piiloon?
naida sutii
naida (bylsii) pylsii
naida / olla sukupuoliyhteydessä duunaa Sit me duunattii sitä anoppiiki, mut ekaks munnariin.
naida / olla sukupuoliyhteydessä temput, tekee
naida / olla sukupuoliyhteydessä tinaa
naida / olla sukupuoliyhteydessä / leikkiä traisaa
naida / panna faidaa
naida / panna / olla yhdynnässä nykäsee
naida / yhtyä naiseen häntii
naida naista polkasee
naimisissa (= "vankilassa") / vankilassa pallo jalassa Sillon pallo jalassa, ei se mihkään enää pääse.
nainen pimatsu / pimaus
nainen kottarainen Yks kottarainen änkes siihen mukaan.
nainen sisko Se oli se vaalee sisko, se jolla oli se ponnari.
nainen liha
nainen dödö
nainen kinkku
nainen kontsa
nainen koppelo
nainen jenni
nainen nahka
nainen narttu
nainen reisi Aika siisti reisi tos takana, vai?
nainen suttura Mikä helvetin suttura sul oli eilen kainalossa?
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nainen tipu
nainen mimmi
nainen mirkku
nainen piirakka
nainen kotka Yks kotka tuli hakeen mua joraan.
nainen (seksuaalisesti kokenut) kone Mirkku oli aikamoinen kone.
nainen / huora haaska
nainen / tyttö bytoni
nainen / tyttö donna Mä iskin sielt yhen ihan kivan donnan.
nainen / tyttö elli Wau,mikä elli!
nainen / tyttö dödö
nainen / tyttö kinkku
nainen / tyttö kontsa
nainen / tyttö koppelo
nainen / tyttö jenni
nainen / tyttö nahka
nainen / tyttö narttu
nainen / tyttö pimatsu / pimaus
nainen / tyttö reisi
nainen / tyttö suttura
nainen / tyttö tipu
nainen / tyttö mimmi
nainen / tyttö n 16-20 v daina
nainen / tyttöystävä muija
nainen 15-18 v deisi
nainen jolla seks.akti monen mieh kanssa yhtaik. kimppakiva
nainen, huonomaineinen kurahaara
nainen, huonomaineinen fenari
nainen, vanha gremma
nainen, vanha huuhkaja
nainen, vanha gimma
naiseen, yhtyä häntii
naisen alapää luppa
naisen kauppaaja sutenööri
naisen rinnat / rummut kannut
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naisen sukuelin / nainen viiva Olik sil ämmällä tiukka viiva?
naisen sukuelin ja peräaukko (naisella) kaksoispesä
naisen sukupuolielimen edessä luukulla Make oli jo luukulla ku valot sytty.
naisen sukupuolielin hivakka Rita, sult näkyy hivakka.
naisen sukupuolielin kaukalo
naisen sukupuolielin torttu
naisen vartalon mitat kurvit
naisopettaja fretsi / frötsi
naisseuraa, etsiä autosta käsin pilluralli
naisseuralainen sangsi
Naistenklinikka Naitsika
naistenmies pukki
naistenmies / "häntäheikki" tinuri
nakkikioski nakari
nakkikioski snagari
nakkikioski snakari Snakarille on pakko mennä hakee hodarit.
nakkikioski snägäri
nakkikioskilta ostettu makkara skurbelo
nakkisämpylä hodari Hodarit tekee joskus gutaa.
naljailla / ilkkua / haastaa riitaa vinoilee Älä tuu tänne enää vinoilee.
nalkuttaa säkättää Älä viiti koko ajan säkättää siinä!
nalkuttaa / touhuta häiritsevästi häkslättää
nallipyssy nallari Mutsi slumppas mulle Elannosta nallarin.
nappi knabari
narkoottisten aineiden käyttäjä narkkari Narkkareit hilluu aina Steisillä.
narrata panee halvalla Onks sua pantu taas halvalla. Koska sä oikeen opit?
narrata puliveivaa
narrata juksaa
narrata / petkuttaa älyttää Se älytti sitä jätkää ainaski viis vuotta.
naru nartsa Onks joku hitannu ny sitä nartsaa?
naru snöre Onks sul snöree jossain, mä tarttisin pari metrii.
naru / köysi / nuora snara Pantiin snaralla se botski kii siihe poijuun.
nasta / kiva / mukava stifti
National-merkkinen matkaradio / nauhuri Natikka
naudanlihasäilyke nötkötti
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nauhoittaa purkittaa Me purkitetaan se älppäri ens viikolla.
nauhotin matolaatikko
nauhuri mankka Oliks sullaki kelamankka 60-luvulla?
naula nageli
naula spigeli / spike
naula spigu
naula spikeli
naula spiku
naula / neula spike
nauraa griinaa Älä griinaa, tää on kusinen juttu.
nauraa kriinaa
nauraa skriinaa Jengi vaan skriinas, vaik mä plutasin  ja meinasin hukkuu.
nauramaan, "räjähtää" repee
neekeri, halv nekru Nekru on ainaski iha selvää vittuiluu.
neiti / nainen duffa
neitsyys, viedä korkkaa
neitsyys, viedä puhkasee
neljä nel yks kaks kol nel viis …
neljä (lueteltaessa leikeissä) nee yy kaa koo nee vii kuu see kaa yy ky
neljä pesää, pesäpallon kaltainen peli nelis
neljäkymmentä fyrtti
neljäkymmentä nelkyt Nelkyt ja risat.
neljäs nesa
nelonen nelkku Spettarissa mulla oli puolet nelkkuja ja loput femmoja.
nenä glyyvari
nenä holvi
nenä klyyvari / klyyvi Sellanen buli klyyvari ja tumma fleda, tiäksä sen?.
nenä knesa
nenä knyysa
nenä kolvi
nenä kärsä
nenä nekku
nenä nesa Kundi, tuus tänne, sun nesa on ihan skeidanen.
nenä nokka
nenäkoru nenis
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nenäliina räkärätti Mut kuka hullu viittii räkärättei pestä?
nenäänlyönti nokkapokka (nenäkeikka) Nyt tuli nokkapokka, nenäkeikka.
Neuvostoliitto Neukkula Neukkulas käytii vaa dokaamas.
neuvostoliittolainen neukku / neukka Ne oli jotai neukkuja, ei niitä kukaa tajunnu.
neuvostoliittolainen (halv) ryssä
New York Nykki Paljo botskilla menee Nykkii?
niin jeh
niitty nitska
niksi / temppu / asian ydin juju
nimikirjoitus nimmari Tagi on vähä sama ku nimmari.
nimimerkki, ruiskumaalattu,  esim seinässä tagi / tägi
nimipäivä nimppari / nimpparit Mun nimpparit on parin viikon päästä.
nimittäin / näet kato
nippu nivaska Aikamoisen nivaskan sä mulle stikkasit
nirso / ylivalikoiva kranttu
niskavillat / niskatukka tukistamista varten raiveli
nitoja (koje) naittaja Naittajast on aina niitit finito.
noin / suunnilleen apaut Se on tollanen, apaut viiskyt kilsaa täält pohjosee.
noja johonkin suuntaan snuju Se oli hyddan jälkeen niin etusnujus, et tiäs mitä tuli.
nokka kärsä
nokkela / älykäs smartti
nokkela / älykäs välkky Sähän välkky oot, onks toi mutsinperintöö, vai?
nolo kökkä / kökkö
nolo nolski
nolo pöndi
nolo öde
nolo ööde
nolo / huono mölö
nolo / hölmö / tyhmä Uuno Se on täys Uuno koko äijä.
nolo / ikävä torvi
non stop -elokuva pätkis
nonstop-elokuva / pätkis nonari Snadina oltiin nonarissa Pengerkadulla.
nopea spiidi
nopea toimi / kiire höseninki
nopea toimi / kiire hösseli
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Nordfors punaviini Punapää Punapäätä löytyis, se on kaks kertaa Alkon hinta.
norjalainen norski Norskit skimbas viime talvena tosi hyvin.
norkoilija kyylä
norkoilla luuhaa Mitäs täällää luuhaat?
norkoilla idlaa
Normaalilyseo Norssi
North State -savuke Nortti
nostaa lyftaa
nostokurki kraana
notkea spöiji
notkutella syysjäillä bongaa / bongnaa
noutaa tsögaa
nubbi ryyppy
nudisti nude Hei tää on varmaan se nude-rantsu..,.
nuha sniba
nukahtaa sloknaa Rofa sloknas alta aikayksikön.
nukahtaa simahtaa
nukahtaa alkoholista sammahtaa Ykä sammahtaa bileis aina ekana.
nukahtaa alkoholista sammuu Kale sammu jo ennenku alettii edes kunnolla dokaa.
nukkua bunkkaa Vittu se täällä mitään bunkkaa …
nukkua brojaa
nukkua goijaa
nukkua goisaa Eiks nyt ois jo korkee aika lähtee goisaa?
nukkua koisaa Mä koisasin eile melkeen koko päivän.
nukkua koisii Lähe koisiin siit, sähä oot ihan poikki.
nukkua sigeet, vetää Mä lähen täst makkariin vetää pienet sigeet.
nukkua sikeet, vetää / sikeetä Faija veti aina sikeet ku se tuli duunist himaan.
nukkua slaafaa
nukkua slafaa / slaafaa
nukkua snarkkaa
nukkua vetää sikeet / sikeetä Faija vetää sikeetä aina puoleen päivään.
nukkua liikaa pommiin, nukkuu
nukkumaan / nukkuma- koisuvei Nyt kundi koisuvei tai tulee tupenrapinat
numero node
numero numba
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nuohooja sutari
nuokkua, pää … olla nukahhtamaisillaan pilkkii
nuori jangsteri
nuori miehenalku nulkki Kuules nulkki, mun tyttären daisarit jätät rauhaan.
nuori mies / poika kolli Pari kollii tuli siihe pummaa röökii.
nuori tyttö pikkupillu
nuorisomuoti (50- ja 80-luv.) tedi
nuorisoryhmä, täysmustat asusteet futuristi
nuorukainen junjori Se on ihan junjori, anna sen mennä.
nuotio node / notski Duunataan ekaks notski ennenku tulee pimeetä.
nuotio notsgi / notski / node Ei meinattu saada eldistä notskiin.
nuotio nuotska
nuppineula nuppari
nurmikko gresa
nurmikko nurtsi / nurde Stadikan nurtsi on menny taas ihan vituralle.
nurmipiha gresapiha
nuttu röijy
nuuka snooli
nuuka / saita / pihtaaja skniidu
nuukailla / pihdata gniidaa
nuuska kökkö
nuuska nuba
nuuska nöffe
nuuska-annos biitti Sul on taas biitti huulessa, onk tos nyt mitää järkee?
Nya Pressen Pressi
Nylands Nation, tanssipaikka Natsa
nylon-sukat nailonit Nailoneis piti olla saumat suoras.
nyrkkeilijä bokrari
nyrkkeilijä knekkaaja / knekkari
nyrkkeilijä nekkailija
nyrkkeilijä poksari
nyrkkeillä bokraa Lähetsä bokraa illalla Tarmon salille?
nyrkkeillä kneggaa Kneggasin pari kertaa snadina, mut siihe se tyssäs.
nyrkkeillä knekkaa
nyrkkeillä poksii
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nyrkkeillä / tapella nekkaa
nyrkkeilyhansikkat poksihanskat
nyrkki nyrä
nyrkki (lyömäaseena) luuviitonen / -vitonen
nyyhky snyftari
nyyttikestit nyyttärit / nyyttikset
näennäinen välinpitämättömyys pokka (< pokeninaama)
näennäisen älykäs neropatti
nähdä stiikaa
nähdä tsiidaa
näin on asiat näreet, näin on
näkemiin hei sun heiluvilles
näkemiin! nähää! Ei kai sit täs muuta. Nähää!
näkkileipä knaku
näkkileipä näkkäri Näkkäri pysyy kondikse aika kauan.
näkkileipä vanikka Eiks oo ku vanikkaa, missä se ranskiski on?
näkkileipä bregu
näkymä skene
nälkä hungeri
näpelöidä hiplaa Se hiplaa friiduja aina jortsuissa.
näpistää honii
näpistää / varastaa hihaan, tarttuu
näppärä näpsy
näpsäyttää kneppaa
närkästyen (katsella "kieroon") kieroon Faija katteli vähän kieroon, ku otin sen bilikan nyklat
närkästyä / loukkaantua ottaa nokkiinsa Älä nyt ota nokkiis, tuus tänne niin mä halin sua.
näytellä / teeskennellä / leikkiä / esittää braijaa Ei ne mitää haneen menny, ne braijas vaan.
näyttää viisaa
O
odotapas / hetki vain ventta hoo Ventta hoo, tsekkaan viel tän yläskoben.
odottaa venttaa
odottaa / olla raskaana venaa Viititsä venaa mua yhen punasen minuutin?
odottaa kauan (istuen) perse ruvella Me tsitattii siin perse ruvella, mut ketää ei tullu.
ohhoh! vaude! Vaude, mikä kaara sul on. Mist oot ton bölliny?
ohiheitto, karkea - koripallossa hela
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ohilyönti huti
ohimarssi / petkutus (usein alkoholiin liittyen) ohari Se karju teki mulle oharit.
ohitse förbi Se aika on kato nyt förbi, mut elämä jatkuu.
ohittaa jonossa kiilaa
ohjaimissa / rumpupalikoissa puikoissa Nyt on Upi puikoissa, se on meidän skoilesta.
ohjaustanko puikot
ohjaustanko sarvet Tartu vaan sarviin ja anna palaa!
ohjelma broggis Onks se illan broggis kondiksessa?
ohjelma / esitys / asia  juttu proggis
ohjelmointivirhe (tietokoneohjelmassa) bugi Se uus ohjelma on bugeja täynnä.
oho! vaude / vautsi
oikea ehta
oikea höögeri Ku Eliksen höögeri puhu, otti hurri heti lukuu.
oikeustieteellinen tiedekunta oikis Pyritsä oikikseen vai valtsikaan?
oiva hohdokas
oivaltaa / tulla mieleen sytyttää Eiks sul vielkää sytytä?
ok / kaikki kunnossa oolrait
ok / selvä asia oge / ogge
ok / selvä asia okra / okke 
oksennus inventaario
oksennus pirjo / pirjot
oksennus spuglinki / spuge
oksennus spyttis
oksennus ykät Multa meinas tulla ykät rinnuksille.
oksennus yrjö / yrjöt Heseltä tuli yrjöt dösan kuskin syliin.
oksentaa buglaa Meinasin buglaa heti ku tulin himaan.
oksentaa byyttaa Broidi byyttas rabariin.
oksentaa heittää laatta / laattaa
oksentaa puklaa
oksentaa ryynit, heittää
oksentaa ryynää
oksentaa sbuglaa
oksentaa spuglaa Kandee yrittää spuglaa ennenku menee koisaa.
oksentaa yrjöö Masa yrjös skoilen veskii.
oksentaa yrtsittää Mua alko yrtsittää heti ku lähettii menee raflasta.
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oksentaa ökää
oksentaa laatat, heittää / stikkaa Mara stikkas laattaa jo ekas raflas.
oksentaa laatat, vetää Broidi veti laatat syliinsä.
oksentaa / antaa ylen spuge lentää
oksentaa / sylkeä spyttaa
oksettaa öglöttää
oksettava äglö Se oli ihan äglön makusta.
oksettava ällö Ällö-jätskii, yök.
ole niin hyvä, killti pliis
oleilla heiluu
oleilla hörhöilee
oleilla norkoilee Pari häiskää on norkoillu tos porttarissa.
oleilla juovuspäissään örveltää
oleskella hilluu
oleskella / asua majailee Majaileeks se Oski viel näil kulmil?
oleskella / kävellä palloilee No, palloiltiin tuol stadilla ja sillee …
oleskella / maleksia / viivytellä roikkuu Mitäs viel täällä roikut, mä suljin tän mestan jo.
oleskella / vaellella / kuljeskella luudaa
oleskella toimettomana / velttoilla lorvii
oletpa sietämätön! hajoo luihis!
olkaimet henkselit
olla  voimaa / "miestä" munaa, on Onks sussa munaa tulla kragaa?
olla / oleskella bostaa
olla riippuvainen, esim. huumeista koukussa Röökiin jää helposti koukkuun.
olla tekopyhä jeesustelee Älä ny ala jeesustelee, totta kai sä otat.
olla tekopyhä jeesustelee
ollako täysjärkinen? himassa, onko kaikki? Onks tol Makella kaikki himassa?
olohuone olkkari Mä meen olkkariin ottaa tirsat.
olohuone olkkis Olkkikseen ei sit kukaan mee reuhaan.
olotila / tilanne rako Sä oot ajanu ittes nyt aika pahaan rakoon
oluet,  kohmelossa otetut tasottavat
olut birre Nyt kyl parit birret ois asiaa.
olut bishe Parit bishet ja aski Malluu … nii ja stidit tai sytkä.
olut bisse Pari huurteista bissee tekis ny vitun gutaa.
olut biva
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olut hiiva
olut kaltsu Stikkaas mulle yks kylmä kaltsu.
olut ölffi
olut ölkki / ölkkis
olut öölberi Tuos tänne lisää öölberii.
olut ööli Vedä toi öölis, niin päästään menee.
oluttuoppi pitkä Kaks pitkää, kiitos!
Olympiastadion Stadika
oma loma (arm.) bundis
omaksi hyväksi (pisteet yms urheilussa) himaan / (kotiin) Kaikki irtopinnat on saatava nyt himaan.
omalaatuinen huugo
omalaatuinen huugo
oman alansa hallitseva alan mies Sähä bonjaat noi brenkut, sähän oot alan miehii.
omat kulmat / lähikorttelit reviiri
omena fibeli Onks niit fibeleit enää yhtää?
omena fiblari
omena fiblu Slumppaa fibluja kans, jookos?
omena fipeli
omena knibeli
omena omppu Joku hikipinko oli pannu ompun maikan pöydälle.
omena snipeli
omena vibeli
omena viblu
ongelma trabeli
ongelma trabelsi Oliksul sen vaparin kans jotai trabelsii? 
ongelma trobelssi Oisko tähän aikaan viel joku trokari kulmilla?
ongelma / pulma strabeli
onki metski Joku bölli mun metskin siit rantsusta.
onkia metskaa Lähe metskaa Vantskulle.
onnea lykkyy tykö Lykkyy tykö ja pidä herra mielessäs.
onneton onsku
onni flogo
onni töherö
onni lykky
onni mähis Sul kävi kauhee mähis ettei voda tullu sun päälles.
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onni mäihä Mulla kävi biblussa hyvä mäihä.
onni mäsis
onni (saada seuralainen) flaksi, käy hyvä Jortsuissa Byggalla mulla kävi hyvä flaksi.
onni / tuuri bullero Karsee bullero, ois tullu noutaja, jos oisin jääny tohon.
onni / tuuri honkkeli Ripalla kävi vaan huono honkkeli; se sattu jäämään kii.
onni / tuuri honkki / honkkis
onni / tuuri pulla, käy
onni / tuuri pullero
onni / tuuri sägä
onni / tuuri säkä Sulla kävi sitte hyvä säkä.
onni / tuuri tsyyki
onni / tuuri tsägä / tsäkä Mul kävi kauhee tsägä, finstasin huggella donan.
onni / tuuri viuhka, käy / viuha Kauhee viuhka sul on käyny!
onni / tuuri honkki / honkkis
onni / tuuri bulttis
onni / tuuri munkki, käy hyvä Sul kävi hyvä munkki ku pääsit inee.
onnistua onnaa Onnasko se? Saitsä?
onnistua menee nappiin Bisnekset menee nyt nappiin!
onnistua / sopia kohdalleen natsaa Kyl se natsaa, jos kukaa ei ala skagaa.
onnistua hyvällä onnella / sattumalta gotsasta, vetää
onnistua hyvällä onnella / sattumalta hatusta, vetää
onnistua pyrkimyksissään menee lujaa Sul menee varmaan lujaa …
onnistua sattumalta / tuurilla hillottaa
onnistua toistuvasti menee putkeen
onnistua täysin / osua  kohdalleen nappiin Homma meni muuten nappiin, mut fyrkkaa ei saatu.
onnistua, sattua kohdalleen menee putkeen Keikka meni ihan putkeen.
ontua halttaa
ontua klenkkaa Faija klenkkas jo sillo aika pahasti.
ontua linkkaa Maken toinen klabbi on klesa, siks se linkkaa.
Oopperakellari, ravintola Opris
Opel-henkilöauto Ooppeli Faija slumppas Ooppelin ku pääs vakihommiin.
opettaja freka
opettaja fretsi
opettaja ope Ope alko spiidaa ja lähti hakee reksii luokkaan.
opettaja opu
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opettaja maijari
opettaja maikka Maikat ite veti röökii posket lommolla.
Opettaja, nais- freija
opettajatar fröga
opettajatar frötshi
oppiaine koulussa fyssa
oppikoulu opari Mä kävin oparii pakolliset kaheksan vuotta.
oppikoulu oppari Opparin mä kävin Ogelissa, siin kentsun takana.
oppikoulu oppis
oraaliseksiä, harrastaa poskeen, ottaa
oraaliyhdynnässä, olla vetää munnariin Ensteks mä vedin sitä lyylii munnarii, mut se ei oikee tykänny siitä.
oraaliyhdyntä ottaa suihin Lisbetillä kävi kova flaksi ku se on hyvä ottaa suihin.
oraaliyhdyntä suihin, ottaa Ottikse suihin kans?
oraaliyhdyntä / "ottaa poskeen" blouvi
orgasmi orkku Lissu sai orkun heti kättelyssä.
orkesteri pumppu
orkesteri / yhtye bändi Se bändin patteristi oli tosi fakiiri.
ostaa tsäbaa
ostaa tsäpskaa
ostaa tsöbaa
ostaa tsöpaa
ostaa tsöpskaa
ostaa törsää
ostaa / hankkia sköbaa
ostaa / hankkia / myydä slumppaa Slumppaa mulle samalla yks kossu ku meet handelii.
ostoskeskus ostari Ne hengailee iltasi tos Pihliksen ostarilla.
ostoskeskus ostis / ostika / ostokki Nähääks ostiksella illalla?
ostoskeskus tsöpissentru
Ostrobotnia (tanssipaikka) Botta Bottal on toinenki bisse tullu pantuu tuulensuojaan.
osua kohdalleen osuu nappiin
osua kohdalleen / tehdä vaikutus kolahtaa Mut sit tuli Lissu ja se kolahti.
osua toiseen, esim rahanheittopelissä kilkkaa
osuus / provisio / hyvitys / palkkio provika Monta prossaa sä saat noist provikaa?
osuus / provisio / hyvitys / palkkio provikat Sit mä saan niist viel hyvät provikat päälle.
otella es nyrkkellyottelu matsaa Se on matsannu aika tiuhaan.
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otsikko rubari
ottaa kondaa
ottaa suihin / tarjota oraaliseksiä munnariin, ottaa Se ei ottanu munnarii, sil oli jotai estoja.
ottaa taksi ajosta, ei odotustolpalta lennosta, ottaa
ottaa toisen savukkeesta tuli nussii Saaks mä nussii sulta eldiksen?
ottelu matsi Koska teillon taas kotimatsi?
ottoautomaatti seinäraha Venaa, mä käyn hakee seinärahaa.
Oulunkylä Ogeli
outo / kummallinen hämy
outo tyyppi / taitava fakiiri On se aika fakiiri.
ovela filunki
ovela juoni
ovela filuri
ovi dörtsi Paa nyt se vitun dörtsi boseen hyvän sään aikana..
ovimies poke
ovivahtimestari ravintolassa kerberos Se kerberos kusetti, et rafla on ihan täynnä.
P
paasata / huutaa keuhkoo Älä ala keuhkoo.
paeta lähtee livohkaan Se lähti livohkaan ennenku skoudet kerkes tulla.
paeta / mennä pois lipettiin, lähtee Marja läti heti lipettii.
paeta / mennä pois liukenee
paha dooli
paha / huono / ilkeä / kurja (vittumainen) fitti Se oli vähä fitti juttu, just faijalle.
paha / ilkeä kenu
pahoillaan sori
pahoillaan, olla  / anteeksi sori / sorry Sori, et buglasin sun fikkaas, todella sori.
pahoillaan, olla  / anteeksi matalaa, tykkää Tykkäskö mutsis matalaa ku pidettii mökää?
pahoinvointi alkoholin nautinnan seurauksena krapis
pahoinvoipa ontto olo Mul on vähän ontto olo.
pahoittaa mielensä kyttyrää, tykkää Tykkäskö mutsi siit kyttyrää?
pahoittaa mielensä tykkää  kyyttyrää
pahvinpala kiinni polkupyörän haarukassa räpätin
paikka plaani
paikka bleisi Täähän on aika nasta bleisi.
paikka platsi
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paikka pleisi
paikka mesta
paikka mjesta
paikkeilla / seutuvilla hujakoilla
painaa trykkaa
painaa (painokoneella tms.) pränttää
painia brotaa Faija brotas ennen ku se sit joutu lähtee rindikselle.
painia protaa
painija brotari
paistaa (aurinko) lyysaa
paistaa (aurinko) skeenaa
paistinpannu paistari
paita skjorda / skjörde
paitapusero paitis Vedä se uus paitis päälles.
pajazzo-kolikkopeli jasso
pakarat kannikat
pakastin kalza
paketti bagu Joku oli pannu sen bagun tsögen nurkkaan.
paketti / pakettiauto pagu Kenen toi pagu on tos parkkiksella?
pakettiauto paku Paku oli smoglattu ihan punaseks.
pakettipolkupyörä pakufillari
pakkanen frosti
pako livo
pakoilla smiitaa
pakoilla / paeta / muuttaa / lähteä singraa Kaveri singras kämpäst ennenku slurkit tuli potkii dörtsii.
pakosalle flydeen
pakosalle livohkaan Paasik se livohkaan?
pakosalle livoon
paksut kumipohjakengät läskarit
pala / viipale / osuus siivu Lohkeisko tost potista joku siivu mullekin?
palaa flekkaa
palaa / jäädä kiinni / kärytä kärtsää Hei, noi papruthan kärtsää viel …
palella frysaa Mua  alkaa  frysaa, nyt on pakko lähtee nostelee.
palella fryysaa
palella kalsaa
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paljon rutosti Jouduit sä panee tähä rutosti omaa fyrkkaaki.
paljon vilde
paljon vilt
paljon (väkee ku pipoo) pipoo Jengii alko tulla ku pipoo, pian oli kentsu täynnä.
paljon / suuresti vähän Vähän siel oli jengii.
paljon / suuresti väärällään Lava oli jengii väärällään.
paljon kiitoksia (sarkasmi) kiitti vitusti Kiitti vitusti! Tattista vaan!
palkintomitali / mitalli prenikka Ihme-prenikoita silloli rinta täynnä.
palkintopokaali pytty
palkka liksa Paljo sä saat liksaa handuun kuussa?
palkkasuhteessa, armeijassa, vakinaisessa oleva kantapeikko
pallo bolu Kuka helvetti on bölliny mun bolun?
pallo poltsi Mis on futispoltsi, toiks sen eile joku himaan kentsulta?
pallo polu
pallo / pää boltsi Joku oli jemmannu mun boltsin hiekkiksee.
Pallokenttä Bollis Bolliksen nurtsi on ihan skeidana.
Pallokentän hiekkakenttä Sahara Bolliksen hiekkakentsuu sanottii Saharaks.
palloleikki peffis / persis Aletaaks peffistä nurtsilla?
pallon lyönti suoraan ylös höidari
pallopelien maalikehikon pystyosa tolppa
paloauto brankkari
paloauto prankkari
palokunnantalo brankkis
palokunta brankkari Brankkari meinas ajaa yhen skidin päälle.
palokunta prankkari
palokuntalainen prankkari
palolaitos brankkis
palomies brankkari
palttoo paitsika
palttoo palttiska
palttoo polsa
palveke balkkari
palvelu söörviisi / söörvis
paneutua nukkumaan menee potslojo Faija meni jo potslojo.
panna flaidaa
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panna / asettaa / pinota / kasata mättää Mättäät vaan noit patjoja päällekkäi.
panna / olla yhdynnässä nykäsee
panna kylmäksi  / tappaa / lahdata kalttaa
panna leikiksi / pelleilyksi lekkeriksi, lyö Älä nyt lyös aina kaikkee lekkeriks.
panna paremmaksi / panostaa kortti nokittaa
panna toisen pää veden alle dopaa
panna vastaan hannaa Se alko heti hannaa ku kerroin et Jaska tulee megee.
pannuhuone pannari Pannaris täyty aina studaa latarii.
pannukakku pannari Onks pannareiden kans hilloo ja milkkii?
panos potti
pantata kanittaa Kantsuisko mun kaniittaa tää klogu?
pantata stamppaa
panttilainaamo kani Raijasin telkan kaniin, hiffaskoha  mutsi?
panttilainakonttori kanikonttori
panttilainakonttori stamppi
panttilainakonttoriin, viedä panttaa
panttilainakonttoriin,viedä panttaa
paperi babru Ootsä stikannu mun babrut roskikseen, mutsi?
paperi pabru
paperi papru Onks sul jotai ruutupapruu?
paperi / muistio bruju Tuu nu säki tsiigaa ku karsee kasa brujuja.
paperi-imukkeinen savuke pilli
paperiliitin klemsu
papiljotti paplari Mutsi pani aina bastun jälkee paplarit päähän.
parantaa (tuloksiaan, työtehoaan, tms) betraa Sä oot betrannu enkkojas siit ku viimeks treffattii.
parantaa tulosta petraa
paras ystävä bestis
parhaat vaatteet ykköset Panin ykköset päälle ja lähin pystäriin ottaa parit bisset. 
Parkinsonin tauti parkkis
parta skegge Koska sä ajat ton skegges veks?
parta skegä
parta tsegi Ajoin eile tsegin veks.
parta, ajaa raakaa tshegi
partakone turpahöylä
partio pardeka
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partio partsa
partio partsika Kävin mä vuoden-pari partsikaaki.
parturi karvari Täytys taas mennä karvariin.
parturi klanari
parturi klanila
parturi nahkuri
parturi praakari
parturi rakis
parturi turpari
parveke bartsi Pelattii tseddii bartsilla ja otettii mollikkaa.
parveke partsi Teillähä on bulimpi partsi ku meillä.
Pasila Fredika
Pasila Spadela
paska skeida Pönttö räjähti ja kaikki paikat tuli ihan skeidaseks.
paska sköntsä Se päästi kartsalle karseet sköntsät.
paska (-kasa) göntsä
paska / koiran biojäte torttu
paska! paskat! paskan marjat! shit! Shit!
paskat löysät Se oli nii mäsässä, et se oli päästäny löysät housuihi.
patja polsteri
patsas pysti Työläisäidit sai oman pystin lähelle Kultsaa.
patteri batsku Tää fikkari ei lyysaa enää, onks kellää batskuja?
patteri patsku
pehmeä softis
pehmeä levyke lerppu
pehmo / pelkuri lälläri Skootteri on lälläripyörä.
peili spegeli
peili spiigeli
pelastaa frelssaa
pelastusarineijalainen prälläkkäläinen
pelastusarmeija frelssis Roudattii vanhoi kledjui frelssikseen.
pelastusarmeija prälläkkä Prälläkän soppajonoist kytl fotoja.
pelastusarmeija rälläkkä
pelata geimaa
pelata skulaa Skulattii snadina korista Pikkukoskella.
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pelata väärin fuskaa Vedin sitä turpaan ku se fuskas koko ajan.
peli geimi
peli / soittokone skula
pelikortit läsyt Mun läsyt on ihan surkeet.
pelikortti tsetti
pelko studis
pelkuri studari
pelkää survaa
pelleillä souvaa
pelleillä  / laskea leikkiä skoijaa Älä ny ota nokkiis, mä skoijasin vähä vaan.
peloissaan, olla kylmä rinki perseen ympärillä Seisoin ovan takana kylmä rinki perseen ympärillä.
pelokas nynny Sauli alko jänistää, se on ihan nynny.
pelokas skagi Emmä ollu mikään skagi vaik mä olinkin snadi.
pelokas skagis
pelokas skaki
pelokas lälly
pelokas lässy
pelokas skagu / skaku
pelokkaana paska jäykkänä Oltii siin rabasyvennyksessä iha paska jäykkänä.
pelokkaina, olla / pelästyneinä kuset housussa Turha siin on enää spennaa ku on kuset housussa.
pelottaa skagattaa
pelti plootu
pelti plotski
pelti plotsku
peltiseppä bläkkäri
pelästyä skremmaa
pelätä darraa
pelätä sgagaa
pelätä skagaa Systeri alko skagaa ku sen vuoro tuli.
pelätä stirraa
pelätä studaa
pelätä / perua aikeensa jänistää
penaali penku Penkkareihi kuuluu tsöraaminen ympäri Stadii kuorkilla.
penaali pensku
penetraatio / yhtyä naiseen tuikkaa ineen
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Pengis Pengerkatu
penkinpainajaiset penkkarit Faija oli jo alkuillasta ihan pelti kii.
penniluistimet (?) spennarit
perhe famili / familje Ota vaikka sitte familjes messiin.
perhe porukat
perhe poppoo Nyt tää koko poppoo lähtee goisiin, onko selvä?
permanentti / pysyvä kampaus permis
perso makealle herkkuperse
peruna botlari Eiks talos oo muuta safkaa ku botlareita?
peruna podlari
peruna potlari
peruna pottu
peruskoululainen perari
peruskoululainen peulu
perusnegatiivinen atribuutti riittävä
perusta grundi
peruutusvaihde pakki Miis täs on pakki? Pakki ei mee päälle.
peräaukko, naisen kakkospesä Sit mä koklasin kakkospesää.
peräkkäin stogessa
perämoottori perämotskari
perämoottori peräprutku Mul on vaan sellanen puoltoistheppanen peräprutku.
perämoottori peräskuffari
perämoottori perätuuppari
perämoottori prutku
perävaunu sleepi
peräänkuulutettu perässä, jepet Se flyttas landelle, sil oli jepet perässä.
pestä klottaa
pestä sklottaa / klottaa
pestä tvettaa
pestävät astiat tiskit Hoidatsä tiskit, kultsi?
pesu klottis
pesusieni vamppu Stikkaa mulle vamppu.
pesutupa tvettis
pesäpallo pesis
petetyksi, tulla retkuun, menee / lentää
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petkuttaa viilaa linssiin Se viilas mua linssiin; ihan turhaan mä venasin sitä.
petkuttaa fuulaa
petkuttaa jallaa
petkuttaa jallittaa
petkuttaa silmään, sahaa Sua on nyt sahattu silmään.
petkuttaa singraa
petkuttaa vetää höblästä Vetiks se vosu sua höblästä?
petkuttaa vetää välistä Et sit vedä välistä, reilu bisnes, ok?
petkuttaa linssiin, viilaa Ne viilas sua  taas linssiin.
petkuttaa / asettaa naurunalaiseksi höblästä, vetää
petkuttaa / asettaa naurunalaiseksi höynäyttää
petkuttaa / huijata panee halvalla Onks sua pantu taas halvalla. Koska sä oikeen opit?
petkuttaa / huijata viilaa linssiin Se viilas mua linssiin; ihan turhaan mä venasin sitä.
petkuttaa / huiputtaa jallaa
petkuttaa / narrata älyttää Se älytti sitä jätkää ainaski viis vuotta.
petos fusku
petos kupru
pettää sumuttaa
pettää polaa
pettää vetää retkuun Lissu veti sitä gamlaa skoudee iha retkuun.
pettää trillaa
pettää / harhauttaa sahaa silmään Se kundi sahas sua pahasti silmään.
pettää / huijaa retkuttaa
pettää / huijaa retkuun, vetää
Peugeot-auto Pösö / Pögötti / Peltonen
peukalomatka lifti
pian sassiin Nyt skruudaan ja sassiin tai tuli tupenrapinat.
pian värt
pian äkkiäks Äkkiäks toi nyt kauan kestää.
pian / helposti / ohimennen suitsait Ja ne hommat tehtii ihan suitsait.
pidättää / ottaa kiinni fakkaa
pienet ryypyt snadit Yhet snadit vaa, sit mennään bastuun ja sköneen.
pienet unet horkat
pieni skäfä
pieni snadi Se on aika snadi häiskä, mut helvetin stydi.
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pieni snäfä
pieni / lapsi skyfä
pieni / lapsi snäbä / snäpä
pieni / vähäinen sknäiffä
pieni / vähän litski
pieni annos alkoholia ohuet Ohuet ois nyt poikaa.
pieni hetki kullinluikaus Ei se oo ku kullinluikaus ku mä oon siellä.
pieni kala skidari
pieni kala / rautakala sintti Sai se muutaman fisun, mut ne oli onnettomii sinttejä.
pieni kauppa budjukka
pieni nepattava leikkiauto neppis-auto
Pieni Roobertinkatu Pikkuroba Pikkuroballa oli ennen Gloria.
pienikokoinen (mies) skäbä
pienikokoinen ihminen stubu
pieniksi osiksi särkyneenä tuhannen pillun päreinä
pienirintainen tyttö kaksnelonen
pienoiskivääri pienari / piekkari
pieraista fjarttaa
pierrä ruffaa
pieru brakari Arvaa, ottiks pannuu, kun mutsi päästeli brakareita.
pieru fjöngi
pieru prägäri
pieru spartti
pieru spragari
pieru sprägäri
pieru spädäri
pieru spägäri
pieru, äänetön fiisu
pieru, äänetön tuhnu
piha pide
piha pitsku Pitskul präijättii aina kaikkee.
pihistellä panttaa
pihistellä / säästellä banttaa
pihistää fikkaan, pistää Pistitsä sen buukin fikkaas?
pihistää tarttuu / tarttuu hihaan No se tarttu mulle hihaan tuol Stokkalla.
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pihistää taskuunsa, pistää Hiffasitsä ku toi jätkä pani klogun taskuunsa?
Pihlajamäki Pihlis
Pihlajasaari Pihlis
Pihlajisto Pihlis
piikaparaati so. naisia kävelyllä piikis
piikilliset juoksukengät piikkarit
piileskellä smyygaa
piilo jema
piilo jemma Mullon jemmassa yhen dorkan lämiskä.
piilo salakreikku
piilo / kätkö gudju
piilo / kätkö kudju
piiloleikki vinkki
piilopaikka jömma
piilossa jömmassa
piippu snaga Se goisas täyttä häkää, mut snaga sil oli suussa.
piippu snuggu / snugu
piippu snukku
piiri, suljettu klikki
piirtää tuhertaa Mitä sä taas tuherrat tollasii kummallisii kuvii.
piiskata / puhdistaa mattoja tamppaa Ku mä  tulin himaan, mä jouduin heti tamppaan.
piitata maindaa
piittaamaton härski
pika-ajuri svyygeri
pikalaina vippi Koska paat sen vipin takas, ku mä londasin sulle.
pikaluistimet norskit
pikaluistimet pikikset
pikapano kuksaus
pikkulapsi, -poika klenari
pikkulintu fitseri
pikkupoika kloppi
pikkupomo / alempi esimies nilkki Siit on tullu karsee nilkki.
pikkutakki bleiseri Tollane bleiseri on aika kätsy.
pilaantunut härski
pilailla veistelee Mara alko veistelee sille kytälle.
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pilailla veistää
pilailla / kertoa vitsejä läppää, heittää Raikka heitti vaan läppää..
pilalle / epäonnistua menee läskiksi Mut sit kaikki meni läskiks.
pilapuhe dsoukki
pilapuhe huuli
pilapuhe tsoukki
pilapuhe läppä
pilapuheilu huulenheitto No, se oli sellasta huulenheittoo vaan.
pilata tärvää
pilkata tsynffaa
pilkata / ivata herjaa, heittää
pilkata / saattaa naurunalaiseksi huokeella, panee Ne pani sitä slurkkii huokeella.
pilleri piltsu
pilleri / tabletti (rauhoittava) tabu
pilsneri, laimea olut pilsu
pilveillä mestoilla
pilvi, hashis- dulla
pimeä viinapullo  / "varpunen" sparvari
pinnallinen pintaliitäjä
pinnata lintsaa Lintsasitsä taas ussantunnilta?
pinnata luistaa
pinnata koulusta krabaa / kraabbaa
pinnata koulusta skippaa
pinnata koulusta skrabaa
pioneeri / varhaisnuorisojärj.jäsen (vas.) pinohiiri
pioneeri / varhaisnuorisojärj.jäsen (vas.) pinsku
piristeitä, antaa douppaa Eiks  kaikki nykyää douppaa!
piristeitä, käyttää douppaa
piristää friskaa
pirtu spitta
pirtu / sprii forttis
piru faan Se tuli päälle ku faan.
piru / hurjimus / ovela jeeveli
piste urheilussa bongo Montaks bongoo teit tänää?
piste urheilussa pointsi
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piste urheilussa pojo
piste, es  Koripallossa pinna Mä mätin yli parikyt pinnaa Torpan matsis.
piste, esim. koripallossa pauna Monta paunaa teit?
pisto- eli yllätyskokeet pistarit Saksast oli tänää pistarit.
pistoke stöpseli
pistoke töpseli Paa töpseli seinään, ei se muute skulaa!
pistooli pilsari
pistooli pislari
pistää / sytyttää (tuleen) tuikkaa
pistää piiloon / salailla / kavaltaa pimittää
pistää suoneen huumetta tykittää ränniin
pistää suoneen huumetta tykittää suoneen
pistää veitsellä rokottaa
pitkä longa
pitkä longi
pitkä / laiha hoja
pitkä ihminen lonka
pitkähihainen pusero / gollege kolitsi Vedä kolitsi päälles ettei tuu frysis.
pitkähiuksiset pojat hipit
pitkällään / maaten pitkin pituuttaan
Pitkänsillanranta Insus
Pitkäsilta (silta Helsingissä) Longis
pitkästynyt bore / booring Mä oon ihan bore.
pitkästyttää borettaa Mua borettaa.
pitkät housut dongarit
pitkät housut donkkarit
pitkät leveät housut dongarit Liian tiukat dongarit puristaa skreboja.
pitkät leveät housut dongikset
Pitäjänmäki Pitsku
pitää hallussa panttaa Älä ny panttaa sitä boluu, paa kiertää.
pitää hauskaa juksii
pitää hauskaa / juhlia bailaa Me bailattii kaks päivää Ykällä ku se täytti 18.
pitää jostakin diggaa Mä diggaan hevii, mutten teknoo.
pitää jostakin perään, on jonkun Ootsä vielä sen Sepin perään?
pitää kiirettä / kiirehtiä tukka putkella
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pitää kovaa meteliä meuhkaa Älä meuhkaa siel sit koko yötä.
pitää melua noisaa
pitää melua möykkää
pitää paikkaansa / sopia stemmaa Mä jäin sulle huntin pystyy ja Make kaks, stemmaak se?
pitää paikkansa / olla totta pitää kutinsa
pitää perää / ohjata (laivassa) styyraa
play off -loppuottelut, es jääkiekossa pleijarit
pluralimuoto tulitikkuja stiä
pläntti alue paikka
pohja botne Vedät soppaa napaas niiet lautasesta näkyy botne.
pohtia / haaveilla / toivoa idättää (mielessään)
poika boitseli
poika boitsu / boi Hei boitsu, käys slumppaamas mulle Iltis.
poika eppu
poika gräbo
poika gundi
poika heebo
poika hemmo
poika heppu
poika hessu
poika kaippari
poika klunssi
poika koippari
poika kundi Tules kundi tänne, mullois sulle yks jobi.
poika jannu Kiva jannu toi Pertsa, kutsu se joskus meille himaan.
poika jässikkä
poika poitsu
poika skarba
poika sälli
poika  / lapsi skloddi Menkää skloddit brassaa jonneki muualle!
poika (halv.) poju Poju oot ja pojuna pysyt.
poika / kaveri gaiffari
poika / kaveri kaiffari
poika / mies karju
poika / mies jätkä No, mitä jätkä? - Vittuuks tässä.
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poika / mies / äijä jäbä
poika / nuori mies häiskä
poika / nuori mies halv veivikaula Siihen tuli kaks sellasta veivikaulaa.
poika, mies isokokoinen korsto Kauhee korsto tost sun poitsustas on tullu.
poika, Sörkan Gibat… giba
poikasakin johtaja / kuningas kunkku
poikaystävä boifrendi Mun boifrendillä on ihan södet silmät.
poimia plokkaa
poimia / kerätä blokkaa Skutsist kantsuu blokkaa sienii.
poimia / nostaa / kerätä bloggaa Lähetääs skutsii bloggaa mustikoit.
pois veg / vege / vegs Manu lähti sillo vege, eikä sitä oo kukaa nähny sen koomin.
pois vek / veke / veks Mä lähen veke, ei tos oo järjen hiventäkää.
pois vekka Vie toi gimmas täält vekka.
pois veks Koskas se mirkku on hiippaillu täält veks?
poissa muodista, vastakohta "in" aut Noi lahkeetha on iha aut.
poissaoleva kiskalla Ootsä vähän kiskalla?
poistua nosteleen, lähtee Pede lähti nosteleen jo illalla.
poistua lähtee lätkiin / lätkimään Lähes lätkii täältä, vieläku pääset omin avuin.
poistua lähtee nosteleen Mä en kestä, mä lähen nosteleen täält.
poistua lätkiin, lähtee Lähettii sit lätkii ennenku kukaan hiffas mitää.
poistua / lähteä kytkintä, nostaa Oli pakko nostaa kytkintä ja vaihtaa maisemaa.
poliiisi bamari
poliisi byylari
poliisi kasakka
poliisi kissalan pojat Kissalan pojat oli siel jo passissa.
poliisi koppalakki Koppalakit stondas siin tsyrkan nurkalla.
poliisi koukku Pari koukkuu tuli siihe utelee kaikkee.
poliisi kyttä Kaks kyttää pyöri siinä ku puolukat pillussa.
poliisi kyy
poliisi kyyla
poliisi jepari / jebari Jeparit tsittas vaan bilikas.
poliisi jeppe Pari jeppee tuli siihe kysyy kaikkee.
poliisi nappiotsa
poliisi paskahattu
poliisi paskalakki Paskalakit väijy meit siel pusikos.
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poliisi petsko / petsku
poliisi plootupää
poliisi polde
poliisi pollari
poliisi sika
poliisi sinitakki
poliisi sinivuokko
poliisi skoude Skoudet tuli himaan, ne tsögas mun systerii.
poliisi slurbaano / lurbaano Pari slurbaanoo lähti tulee sielt bilikan takaa meit kohti.
poliisi sluri
poliisi slurkki Slurkit oli ihan veks pelistä, noli vaklannu väärää dörtsii.
poliisi tinanappi
poliisi lurbaano
poliisi läkkiotsa / läkkipää
poliisi lättäjalka Lättäjalat oli jo jakamas siel sakkoja.
poliisi miliisi Miliisiki skriinas ku Ipnos-keksi.
poliisi näätä
poliisi / poliisit gestapo Gestapo tuli Popedalla pillit vinkuen.
poliisi tekee tarkistustoimen / "-iskun" ratsaa
poliisiasema dekkis
poliisiasema kammari Skoudet haki Ilen himasta ja kuskas sen kammarille.
poliisiasema kissala
poliisiasema kyttis
poliisiasema kyttälä
poliisiasema slurkkis Slurkkikselle ne kaikki kuitenki vietiin.
poliisiauto katiska
poliisiauto piiska Piiska kurvas siihen pihaan, mut jengi ehti haihtuu.
poliisiauto pönttö
poliisiauto siima / siimahäntä
poliisiauto maija (musta)
poliisikamari koukkula
poliisikamari jeppis
poliisin kumipamppu nokialainen
poliisin putka Betlehemi
poliisiputka pose
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poliisit kiiltävänappiset
polkea / ajaa (polkupyörää) sotkee Kauanks täst sotkee fillarilla Hertsikaan?
polku- / moottoripyörän ohjaustanko stonga
polkupyörä cykkeli Joku on bölliny mun cykkelin pitsgulta.
polkupyörä cyykkeli
polkupyörä felo Onks sun felo landella?
polkupyörä fillari Arska bölli klitsusta mun nyyan fillarin.
polkupyörä filo
polkupyörä filusari
polkupyörä rukki
polkupyörä sygä
polkupyörä sykkeli
polkupyörä syykkeli
polkupyörä tsyggeli Ei kantsu jättää tsyggelii pitskulle.
polkupyörä tsykkeli
polkupyörä velo / felo
polkupyörä viluri
polkupyörä zyge
polkupyörä munamankeli Onks toi munamankeli sun?
polkupyörä zygä
polkupyörän etuhaarukka kahveli
polkupyörän takanapa kappa
polkupyörän tavarateline takkari
polkupyörävarasto zykämesta
polttaa / päivettyä brennaa Ota tota värifilkkaa, sit on kivempi brennaa.
polttaa pallolla koddaa
polttaa polttolasilla prennaa
polttaa savuketta vetämättä henkitorv poskarii, vetää
polttaa savukkeita vetää röökii Vedätsä viel punasta Malluu?
polttaa tupakkaa blaffaa Koska sä aloit blaffaa?
polttaa tupakkaa blaisaa
polttaa tupakkaa plaadaa
polttaa tupakkaa prennaa
polttoaine gaso Täytyy mennä hakee lisää gasoo.
polttolasi brennari Mä slumppasin eilen muovisen brennarin.
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polttolasi prennari
polttopallo felkkis
polttopallo (leikki) polttis Polttista skulattii vaan skloies.
polttopuu / halko fedu
polttoöljy fueli
polvihousut / polvisukat polvarit Snadina oli kesäl vaan polvarit ja klabbit ruvella.
pommikone / pommisuoja pommari
pomo tappi
pomo kiho
pomo pamari
pomo / esimies / "perheen pää" pomsa
pomo / esimies / "perheen pää" pomtsika / pomsika
ponihäntä hiuksissa ponnari Ponnari on jätkilläki nykyään ihan jees.
ponnistella kovasti / yrittää täysillä limassa, niska Mä sain painaa niska limassa, muut senku veti lonkkaa.
ponnistuslauta uinnissa ponnari Kolmen metrin ponnarilt on nasta dyykkaa.
Ponnistus-urheiluseura Ponnarit Ponnarit skulas pari kautta mestikses.
pontikka ponu Mul on tuol klitsussa 30 litraa ponua.
popliini-takki poplari Poplari päällä ei kantsu lähtee dallaa, siel on galsa.
popmusiikki, äänekäs jytä
porras / talon rappu
porrasaskelma raba
porraskäytävä raba Latari on pannu raban dörtsin jo boseen.
porraskäytävä rabari
porraskäytävä / rappu sraba
porraskäytävä / rappu traba
porraskäytävä / rappu trapa
portaat traparit
porttikielto / sisäänpääsyn kielto ravintolaan porttari
porttikäytävä porttari Meidän porttaris oli aina joku trokari.
porukka kööri
porukka / joukko posse
Porvoonkatu Porvis Porviksen kundit kävi skrinnaamas Pragulla.
postimerkki fritsari
postimerkki fritsu Keräätsä viel fritsuja?
postimerkki / postiluukku postari Mä oon tsögannu yhtä postarii jo viis vuotta.
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postimerkki- tai muistoalbumi albari / alpari
potkaista antaa monoo Mä annoin sille monoo kuse yritti käydä hiblaan mua.
potkaista / pelata jalkapalloa / toimia fudaa
potkaista esim jalkapalloa tykittää
potkia kenkii
potkia sparkkaa
potkia monoa, antaa / tarjoo Se tarjos heti monoo.
potkia monottaa Ei oo reiluu monottaa ku jätkä on ihat veks pelistä.
potkia palloa futaa Mennää futaa mäelle.
potkia palloa futii
potku kengän kärjellä (jalkap.) kärkkäri Kärkkärist boltsi voi lähtee mihi päi vaan.
potkukelkka parkkari
potkukelkka sparkkari
potkulauta potkari
potkupallo futari
potkuri propelli
potkut lemput Rami kärys brenkust ja sai heti lemput.
potkut työpaikasta fudut / futut Pomo anto mulle eilen fudut.
povitasku povari Mul on puolen litran flinda jalista povarissa.
pramea spräädä
presidentti pressa
professori proffa
prosentti prossa
pröystäilijä retee
psykiatri / terapeutti / yms kallonkutistaja Ja mähän en kyl millekää kallonkutistajalle lähe!
psykologia psykka Mä sain psykasta seiskan kevätspettariin.
psyykkinen sietokyky vieteri, kestää / venyy
pudota trillaa Ne telineet trillas ja kaks äijää tippu kartsalle.
pudota / kaatua trikaa
pudota / sortua / murtua / luhistua prakaa
pudota jäihin / veteen blutaa Vittu me oltii jo melkee rantsussa ku mä blutasin.
pudota veteen, osittainkin pludaa
puhdas tiukka
puhdas / puhtaana putsi / putsina
puhdasveristä rockin soitantoa runkkua
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puhdistaa putsaa
puhdistaja putsari
puhelimella, soittaa kilauttaa Kilauta mulle sit illalla, moikka.
puhelimella, soittaa koodaa
puhelimella, soittaa ringaa
puhelimella, soittaa skulaa Skulaa mulle heti ku oot päässy himaan, okei?
puhelin fone
puhelin foni
puhelin, kannettava / kännykkä halko
puhelin, kannettava / kännykkä kapula
puhelin, kannettava / kännykkä känny Onks sul känny messis?
puhelin, kannettava / kännykkä luuri
puhelin, kannettava / kännykkä gänä
puhelin, kannettava / kännykkä räpylä
puhtaaksiryöstäjät / kaiken irtoavan varastajat termiitit
puhtaanapitolaitos puhtis
puhtaat paperit / ei merkintää rikosrekisterissä putsit paprut
puhua blääsää
puhua spraakaa
puhua sproogaa
puhua sprookaa
puhua lätisee
puhua stikkaa
puhua "palturia" / valehdella säveltää
puhua (paljon) prellaa
puhua / jutella bamisee Mitä me vartti bamistiin siin nurkalla.
puhua / jutella bamlaa Mennää klitsuu niin saadaa bamlaa kaikes rauhas.
puhua / jutella kaveeraa Kaveerattiin tos Vekan kans.
puhua / selittää aaplaa
puhua joutavia / toistaa asiaa jauhaa Älä jauha aina siit kolarist.
puhua pötyä / turhuuksia jauhaa paskaa Älä usko Jaskaa, Jaska jauhaa paskaa!
puhua pötyä / turhuuksia jauhaa skeidaa Älä jauha skeidaa, sä luudasit heti haneen.
puhua rennosti hetulaa, heittää
puhua slangia heittää slangii
puhua slangia (lyhyesti, puheen väliin) stikkaa slangia
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puhua turhuuksia mussuttaa Se alko jotai mussuttaa, mut mä sanoin et pää kii.
puhua valetta lärvii
puhua ärsyttävästi / haastaa riitaa soitella / soitella poskea
puisto puistika
Puistola Fastika
pujoliivi slipari
pujoliivi slipoveri
pukea vaatteita kledjaa
Pukinmäen bussi Nakki Nakki on taas myöhässä.
Pukinmäen bussi puksu Hei täytyy lähtee menee, puksu näkyy jo.
Pukinmäki Puksu
puku krigi
puku prigi
puku rigi
puku (miehen) striki
pulassa nesteessä Sä oot kundi aika nesteessä.
puliukko bultsari Bultsarit veti tenuu posket lommolla.
puliukot / rappioalkoholistien joukko tenuremmi
pulla bulkki Aina ku tulin skoilest himaan vedin pari bulkkii napaan.
pulla bultsi
pulla pulkki
pullapitko lendi / lengdi Pullalendi ja milkki tekee gutaa.
pullo botlari
pullo botle
pullo buteli Meil oli joka jätkällä oma buteli fikassa / fikkassa.
pullo bytta
pullo flaska / flasu
pullo flindari Mul oli flindari povarissa.
pullo flinderi
pullo flisa
pullo flisu Mulla oli flisu povarissa.
pullo hinkki
pullo podeli
pullo pudeli
pullo puteli Missä mun sista puteli on, tänne mä sen panin.
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pullo vlisu
pullo (yl viinapullo) lesti Lattial oli vaan pari tyhjää lestii.
pullo / viinapullo nuija Montaks nuijaa sä oon raahannu tänne?
pullo / viinapullo skaali
pullo / viinapullo skagu / skaku
pullo, es viinapullo naskali
pullo, vars viinapullo flinda Aina mulla joku flinda on skobessa.
pullo, vars. viinapullo leka Tuliks sulle leka ja röökit megeen?
pulpetti bulsa Ku tsittasin snadissa bulsassa, tuli polvet ihan klesaks.
pulpetti pulkkari
pulpetti pulsa Ope, mä en mahu tähä pulsaan.
pulu puldero
pummi  / "siivelläeläjä" loinen
pummi  / "siivelläeläjä" lokki
punaviini punkku Punkku on finis, mut valkkarii ois viel pari lekaa.
Punavuori (Rööperi) Röba
Punavuori / Rödberg / Rödbergen Rööperi
punk-musiikin ihailja punkkari
punttisali punttis
puolalainen polski Polski-votkaa tääl on koko lodju.
puolikas halva
puoliksi podilkkis Pannaan fyrkat podilkkis, eisjoo?
puolustaja (es jalkapallossa) pakki Jartsa on hyvä pakki, mut ei siit veskariks kyl oo.
puolustajan estäminen, korip. skriini
puoti putikka
puoti / kauppa budju
puoti / kauppa puidu / buidu
purema / etenkin kaulaan fritsu / fride Kundeilla oli sit sellasii punasii fritsuliinoi.
pureskella / syödä / (juoda äänekkäästi?) jyystää Lissu jyysti gamlaa leivänkannikkaa.
purjehtia skiglaa Lähettäiskö skiglaa joku päivä?
purjehtia skiklaa
purjevene skiglu
purjevene / joskus: sukellusvene kiklari
purjevene / paperipääsky skiklari
purjevene / purjelaiva skiglari
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purkki bytsi
Pursa Pursimiehenkatu
purukumi purkka Tos on pari huggee, mee ostaa joku purkka mulle.
pururata purtsi
pusero bluusi Ottsitsä ton bluusis veks.
pusero jumpperi
puska pensas Onks sul londaa mulle pari violettii?
pussi posa Kundit veti vaan poskareita.
putka bose Slurkit pani mut boseen yöks, aamulla pääsin veks.
putka sumppu
putka häkki
putka potero
putka butku
putka kaappi
putki rööri
puu fedu
puu fiudu
puu vedu
puuhailu, keskinäinen säpinä Onks sul sen Valtsun kassan kans jotai säpinää?
puukengät boblikat / poplikat
puukko geklu
puukko hoito
puukko hugari
puukko hukari
puukko hunka
puukko keglu
puukko kekäle
puukko junge Se veti jungen povarist ja alko tulee päälle.
puukko jungo
puukko jungu
puukko junko
puukko povari
puukko ruukka
puukko knaiffi Siin oli knafti kymmenen röökii.
puukko gnaiffe
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puukko skegle / skeglu
puukäymälä höndari
puuluistimet snöarit
puuro burari Vedäs burari sisääs ekaks.
puutalo puubygga
puuteri putsku
puuttua, vars korttipelissä palelee jotakin / frysaa Montaks sul palelee?
puuvaja vedari
pyhäkoulu pyhis
pyhäkoulu skriba
pyrkimys / halu / aie hinku Mikä hinku sul on sinne just nyt mennä?
pyrähdys / kiri spurtti
pyssy bena
pyssy böna
pyssy pöna
pyssy / ampuma-ase bösa / bösä
pystybaari pystis Mennää ottaa parit bisset toho pystikseen.
pystyrinnat pystarit Seijalla on södet pystarit, tekis mieli skrobaa niitä.
pystyssä pygessä
pystyttää skuffaa Tuu skuffaa tää lodju skobeen mun kans.
pystytukka pystari Suvin pystäri on aika seksyn näkönen.
pystytukka pystäri
pysyä mukana asiassa kärryillä, on / pysyy Sit mentii ulos.  Ootsä  viel kärryillä.
pysyä tyynenä / ilmeettömänä pokka  kestää / pokka pitää Kyllä jätkällä pokka kesti / piti.
pysähtyä kesken tyssää
pysähtyä seisomaan parkkeeraa
pysäkki es raitiovaunun stondari
pysäkki, es raitsikkapyskä pyskä
pysäkointitila / -kolo parkkiläpi
pysäköintialue / "parkkeerausalue" parkkis Mennää futaa parkkikselle
pysäköitynä parkissa Mul on fiude parkis tos mittarilla.
pysäyttää / pysähtyä stoppaa
pyttipannu pyttis Yks pyttis munalla ja buli piimä.
pyttipannu spyttis
pyyhkiä pois / unohtaa kumittaa
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pyytää ruinaa
pyytää / anoa vonkuu / vonkaa Et sä mitää tol vonkaamisellas voita, ku ei tipu nii ei tipu!
pyytää / kerjätä bummaa Mee bummaa tolt skoudelta ja pyydä mulle kans.
pyytää maksua / velottaa huutaa Paljo toi nahkarotsi huutaa? Paljo sä huudat siitä?
pyytää poistumaan heittää, antaa Hei, sä vihreerotsinen jätkä, antaa heittää kartsalle siitä.
pyörittää tyhjää (es polkupyörällä jäällä) sudittaa Mentiin Vantskun jäälle sudittaa fillareilla.
pyörtyä bögrää Ku se kipusisko stikkas mua neulalla, meinasin bögrää.
pyörtyä bökraa / bökrää Systeri bökras ku se näki bludee.
pyörtyä pökrää Melkeen pökräsin ku kuulin paljo nettosit siitä.
pyörtyä svimmaa
pyörtyä / kaatua lyönnistä ottaa lukua Se otti heti lukuu ku faija latas sitä lärviin.
pyöräilijä fillaristi
pyöräillä fillaroi
pyörällä päästään äimänkäki Masa oli ihan äimänkäkenä.
päihtynyt / humalainen fyllanen
päin kasvoja molliin
päiväunet / lyhet unet tirsat Mä otan ekaks snadit tirsat, lähetään sit bastuun.
pätevä pätski
pätkä späde
pätkä / lyhyt spädä
pätkä / savuke rökä
pää globo
pää kaali Me vedettiin ne muutamat öölit kaaliin.
pää klobo
pää knoppi
pää knubbi
pää knubura Kesäl ajettii aina knubura klaniks.
pää kotelo
pää nuppi Väiski tuli kartsalla vastaan nuppi turvoksissa.
pää (?) snalli
pää / aivot kupoli
pää / aivot vintti
pää / aivot / kalju / raha kuula
pää / hiukset letti Sil oli ihan makee letti.
pää / kömpelö klopo
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pää / pallo bolla Bolla snadisti klesana, muuten ihan ok.
pää / äly polla Eiks sun pollas säteile yhtää.
pää, "tyhmää väliin" pukkaus jalkapallossa tyhmä
pää, aivot ullakko
pääasia juttu
pääasia / jutun ydin / seikka pointti Hei poitsu, se fillari on mun!
päähine / hattu skotsa Onks mun skotsaa sattunu sun silmiis?
päällystakki balsa Faijalla oli sellane tumma, räjähtäny balsa.
päällystakki palsa Paa palsa päälle ettei ala frysaa.
päällystakki pomppa
päällystakki rotsi
päällystää tapiseeraa
päänsärky hedari
päässyt irti viinasta / huumeista kuivilla, on Reiska on ollu koko vuoden kuivilla.
päässä vikaa / hölmö / hullu vintistä vippaa Sillä vippas vintistä aika pahasti.
päästä julkisuuteen / lyödä itsensä läpi breikkaa
päästä koskettamaan ihoa käy iholle Kundi kävi iholle jo porttarissa.
päästä vapaaksi leedaa / ledaa
päästää sleppaa
päästää suustaan yllättäen laukasee Lise laukas sit pöydäs, et se on raskaana.
päästään pyörällä äimänkäki
pääsylippu slaba
pääsylippu piletti
pääsylippu piljari
pääsylippu sliba
pääsylippu tiketti
pääsylippu lipari Saitsä ne liparit jo?
pääsylippu / matkalippu biljari
päätepysäkki päättäri Mä jään veks päättärillä, meen koko rahalla.
päättäjäiset päättärit Päättäreis aina shungataa se "Joutui armas aika …"
pöllö staiju
pöytä (?) spegeli
Pöytäviina bordis Kato, sullon bordista - glasarit vaan pöytään!
Pöytäviina Buurdis
Pöytäviina Pöytis Ei mul oo ku Pöytistä, mut sitä on ihan täys lesti.
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Pöytäviina Stidi
Pöytäviina Tikkuviina
R
raahata traijaa
raahata draisaa
raahata / kiskoa hilaa
raahata / kiskoa traisaa
raahata / kuljettaa mukanaan draijaa
raahata / kuljettaa mukanaan draisaa
raakakumipohjaiset kengät läskärit
radio tai muu äänekäs kone toosa Pane toi toosa pienemmälle.
raha taala
raha babu Onks mulle tullu tänää mitää bajuu?
raha bööna
raha denari
raha dinero
raha djengi
raha dollari
raha fiuna
raha fyffe
raha fyge
raha fygu
raha fynde
raha fyrkka Onks sul vippaa mulle fyrkkaa?
raha fyrkkendaali Ei sul ois stikkaa mulle vähä fyrkkendaalii?
raha fyöna
raha fööna
raha hinta Onks sul faija stikkaa mulle hintaa.
raha hyna
raha hynetto
raha hyny
raha hynä Onks meil yhtään hynää jäljellä?
raha koli
raha kolla
raha kosso
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raha kyhny Tuliks sulle yhtään kyhnyy messiin?
raha nappula Onks sul heittää mulle snadisti nappulaa?
raha paalu Onks kellää paaluu, pitäis päästä Stogikseen.
raha papu
raha pätäkkä
raha rahna Onks sul rahnaa?
raha ruuti Onks sul heittää mulle snadisti ruutii?
raha slaba
raha slabari Slabarit jäi sen tumman sprigin povariin.
raha slabba
raha slidi / sliidi
raha taateli
raha tauhka
raha valuutta
raha vööna
raha lati Ei jääny latin latia, se nussi kaikki kolikotki.
raha latinki
raha mani Onks sul yhtään manii, mä oon ihan pee-aa.
raha massi
raha myntti
raha / kolikko killa
raha / kolikko killinki
raha / palvelumaksu täppi / täppä Onks sul hiluja, pitäis heittää portimolle vähä täppii.
rahaa pelimerkkejä Mullon Suomen pelimerkkejä viel muutama  sata.
rahaa mukana päällä, hintaa Paljo sullon hintaa päällä?
raha-asiat finanssit Mites teidän finanssit skulaa?
rahapussi bosa
rahapussi bose
rahapussi bungi
rahastaja konkka
rahastajien asuintalo Töölössä Sipoonkirkko
rahasäilö / lompakko plakkari
rahat budjetti Noteeraaks sun budjetti viel yhdet?
rahat, viedä kengittää
rahaton perse auki Mä oon sit kyl ihan perse auki.
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rahaton reva auki
rahaton / "perse auki" pee-aa Mä oon ihan pee-aa, sori vaan.
rahaton / varaton auki Vippaa muutama hugge, mä oon ihan auki.
rahaton / varaton auki, perse Sä oot aina ihan pers´aukinen, menisit joskus duunii.
raita randu
raitiotievaunu spåra
raitiovaunu onnika
raitiovaunu raitsikka / raitsika Raitsikka ja raitsika viel skulaa, mut ratikka ei.
raitiovaunu ratikka
raitiovaunu skuru
raitiovaunu spora Mennääks me kutosen sporalla vai venataaks dösää?
raitiovaunu spärra
raitiovaunu / vaunu vagne
raitiovaunujen rahastaja sipoolainen
raitiovaunulla, ajaa  / olla kyydissä otskaa
raitiovaunulla, ajaa so olla kyydissä otskaa
raitiovaunun perävaunu slepari
raitiovaunupysäkki sporastatsi
raivoisa suoritus urh esim jalkapallossa potku raivari
raivokas / vahva / raju dynyä, on Tos jätkäs on dynyy.
raivokohtaus / hätääntyminen hepuli Se sai sit ihme hepulin ja lähti menee.
raivokohtaus / voimakas hermostuminen raivari Make sai ihme raivarin ku oltiin hississä.
raivopää seko
raivopää sekoboltsi Jätkä oli ihan sekoboltsi, se sai aina jotai raivareita.
raivopää / kumma tyyppi / ahdistunut skitso Se on ihan skitso, tuikkas tigrulla skoudee.
raivota / käyttäytyä oudosti sekoo
rakastella hässii
rakastella kutee Ne meni kutee sen mirkun boksiin.
rakastua retkahtaa Misu retkahti siihen latarin kundiin.
rakastunut retkussa Joo, mä oon ihan retkussa alakerran Lissuun.
rakastunut, olla lätkässä Vedin sitä vasurilla lättyyn ja oikeella magaan.
rakennus bygga / bykka Talvet oltii skoilessa ja kesät byggalla.
rakennus, pieni ja huonokuntoinen tönö Se on sellanen snadi tönö tos Hagiksen rantsussa.
rakennustyömaa raksa Systeri pääs raksalle duuniin kesäks.
rakentaa bygaa
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rakentaa byggaa Siihe oli bygattu sellane kakskerroksine haussi.
rakentaa / tehdä busaa
rakentaa / tehdä väsää Mä oon väsänny tätä kippoo koht koko kesiksen.
rangaistus pena
rangaistus (perhepiirissä) tupenrapinat Nyt tuli tupenrapinat: 
rangaistuslaukaus (urh.) rankkari Dumari näytti pilkkuu ja Vaide latas rankkarin sisään.
rangaistuslaukaus jalkapallossa pilkku Dumari näytti tylysti pilkkuu.
ranskalainen franski
ranskanleipä ranskis Ranskiksen kanssa on pakko divaa milkkii.
ranta rande
ranta rantsu Tselilllä laskettii rantsuun asti.
ranta strantsu
ranta / hiekkaranta / uimaranta biitsi Lähettii biitsille tsiigaa lyylejä, mut ei siel ollu ketää.
rappaus raplinki
rappio deekis / deegis
rappioalkoholisti deeku / deegu Yks vanha deeku tuli bummaa mult fyrkkaa. 
rappioalkoholisti degu
rappioalkoholisti dena Jokunen dena tsittas siin botskien vieres.
rappioalkoholisti densa Yks densa makas raban edes ku lähin duuniin.
rappioalkoholisti denso Talvisin noit densoi ei nää tos rantsus dokaamas..
rappioalkoholisti puistokemisti
rappioalkoholisti puli
rappioalkoholisti puliukko Tota vauhtii ku jatkat, oot pian puliukko.
rappioalkoholisti pultsari
rappioalkoholisti spuge
rappio-alkoholisti tenukeppi
rasittaa rassaa Kyl noi lisäverot panee snadisti rassaa.
rasittavaa, olla  / hankalaa /  vaikeaa ottaa koville Ottiks koville?
raskaana rogalla
raskaana stydinä
raskaana oleva tiinee / tiineenä Lisbeth on jo kolmatta kertaa tiineenä.
raskaana, olla nielassu futarin Hei Tuija, ootsä nielassu futarin?
raskaana, olla norsuuntua
raskaana, olla paksuna, on Lissu on paksuna, ootsä kuullu?
raskaana, olla venttaa Venttaaks se Lettu jo toista kersaa?
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raskas rock hevi / hevimusa
rasva / voide smörja
rasvainen tukkamuoti rasvaletti
rasvata / voidella smörjaa
rasvatukka  / rasvatukkainen rasvis Oli mullaki muutama vuos rasvis: vettä ja brylkreemii.
ratsastaa ridaa Ootsä alkanu ridaa ku sul on tollaset saappaat.
ratsastaja ridari
Ratsastushallin kenttä Ruskeasuolla Ratsis
rattikelkka rattari Rattarii oli iisimpi ohjaa ku mahatselii.
rauhallinen / tyyni / ihailtava kuuli Vittu, se on kuuli äijä.
rauhallisesti, ottaa relaa
Rauhanpuolustajat ry pulut Pulut sano et neukkujen aseet oli rauhan puolella.
rauhoittaa / valmistautua tulevaan lataa (paristoja / akkuja) Mä olin pari viikkoo lataamas mökillä.
raukkamainen raukkis Raukkis-jätkä monottaa, ku toinen on jo maissa.
rauta jarkku
rauta järkku
rautakala / pieni kala skitari
rautakauppa rautis Rautiksen myyjät on usein aika eenokkeja.
Rautatieasema Stadsa
Rautatieasema Statsa
Rautatieasema Steissi
rautatieasema steissi
Rautatientori Rautskintori
rav Sea Horse Sikala Jotkut sano 60-70 -luvuilla Sikalaa "Horseks".
rav. Viherkulma, ent. Vinkkeli Vinkkeliki meni sit kanttuvei, nyt siin on joku pitsamesta.
ravintola rafla Piti mennä viel raflaan ottaan parit, mut ei päästy sisää.
ravintola ravinteli
ravintola saluuna Koska täs saluunas tulee valomerkki?
Ravintola Kaivohuone Pumppuhuone
ravintola Royal Roiskis
ravintola, jossa ei ole tuoleja pystäri
ravirata, Käpylän Ravis Ravis oli kilsan pitunen,  luudasin sen 3.43:een.
Reaalilyseo Ressu
reaalilyseo reva
reaalilyseo / reaalilyseolainen ressu
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rehtori reksi Reksi piti aina karseita saarnoja …
rehvastelijä reuhka
rehvastella brassaa
rehvastella (diivailla) leijua
reikä / aukko / kolo / naisen sukuelin hole
reilu redi Sä oot niin redi, ettei sua gimmaks uskois.
reilu / hauska rentsu
reilusti / runsaasti / paljon redisti
reipas rötee
reipas nuorukainen grabbe
reistailla renaa Alkoks hermo renaa?
rekisterikilpi rekka
rekisterikilpi rekkari Rekkari oli nii snöges, ettei siit saanu selvää.
remontti / es. asunnon korjaus remppa Koska teil on se remppa?
remontti / es. sunnon korjaus renska
rempallaan poskellaan Mun on ny pakko myöntää, et homma on ihan poskellaan.
Renault-auto Rellu / Tipparellu Meil oli sillo Rellu, ennen sitä Rätti-Sitikkaa.
Renault-auto Renu
Renlund Renska Käydää Renskalla, siel yleensä on.
rento lungi Tane oli vaa ihan lungina.
rento lunki
rento ja kevyt  popmusiikin tyyli purkka Toi Herman´s Hermits  on ihan purkkaa.
reportaasi reppari
resepti repsu
reserviupseerikoulu, R.U.K. rukki
retki redu Lähe redulle Mustikseen, otetaan muutama siideri megee.
retku hambuusi / hampuusi
revolveri refla
revolveri reflari
revolveri refluka Se vetäs reflukan esiin ja skotas sen inkkarin
revolveri replari
revolveri reukku
riehaantua / "panna haiseen" usvaa putkeen
riehakas olo / tunnelma meno päällä Siel oli aikamoinen meno päällä.
riehakastunnelmainen paikka menomesta Onks se sellanen menomesta?
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riehakkaasti apinanraivolla Gimma kävi mun päälle ihan apinanraivolla.
riehua remuu
riemuita menestyksestä tuulettaa
riidanalku kina
riippuvat rinnat riipparit
riistäytyä käsistä  / mennä liiallisuuksiin överiks, menee Sit ku hommat alko menee överiks, ne oli pakko lopettaa.
riistää rahaa kynii Ne kyni mut puti puhtaaks.
riisua strippaa
riita känä Jotain känää niil oli jo täällä.
riitaa, haastaa kaivaa verta nenästä Älä kuule käy kaivaa verta nenästäs!
riitaa, haastaa repii kitusia / repii kitaansa
riitaa, haastaa rupee heiluun
riitaa, haastaa vittuilee Älä tuu enää mulle vittuilee!
riitaa,haastaa / irvailla soittaa poskea Aikasa ku se soitti poskeensa, nii saiha se turpaansa.
riittää piisaa
rikas porho Tos vastapäätä budjaa joku porho.
rikkalapio kiffeli
rikki sökö Tää masiinaha on ihan sökönä.
rikki sönri / söndri
rikki / epäkunnossa klesa
rikkinäinen risa
rikkinäinen / huonokuntoinen rämä
rikkoa sönraa
rikkoa söntraa
rikkoa mäsäksi, lyö Broidi löi sen dörtsin ihan mäsäks.
rikkoontua / luhistua kasaan spragaa
rikkoutua laukee
riman alitus / epäonnistuminen limbo Pede tekit pahat limbot eilen illalla.
rinnat blosat Sen blosat on niin bulit ku futisboltsit.
rinnat blossit Jo sul on blossit!
rinnat djorsat
rinnat kassit
rinnat keuhkot Tsiigaa ku tol misulla on mahtavat keuhkot.
rinnat svendit
rinnat (naisen) puskurit Mahtavat puskurit ja viel pystärit!
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rinnat (naisen) ryntäät
rinnat, naisen dirsat Sil oli bulit dirsat muttei rintsikoita.
rinnat, naisen fendut Se tsittas kaltsilla fendut paljaana.
rinnat, naisen hinkit
rinnat, naisen titsit
rinnat, naisen vetimet
rinnat, naisen lollot Jumakaut mitkä lollot!
rinnat, naisen meijerit Jumalaut, sullahan on tosi mahtavat meijerit!
rinnat, naisen bosarit Mirkun bosarit ei meinannu mahtuu sen rintsikoihi.
rinnat, naisen bosat Se häpes ku sen bosat oli niin paljo bulimmat ku muilla.
rinnat, naisen daisarit Hiffasitsä millaset daisarit tolla muijalla on?
rinnat, naisen daisat
rinta, naisen baislari
rintaliivit rindekat
rintaliivit rintsikat
rintama (sot.) rindis Mun faija joutu jatkosodas rindikselle.
rintauinti rinuli Rinulii ei oo nii kliffaa tsimmaa ku kroolii.
rippikoulu ribari
rippikoulu ripari / ribari
rippikoulu ripari / ribari / rippis
ripuli rennari
ripuli ruikuli Sil oli maga ihan ruikulilla.
riski hasardi
riski-alltis riskaabeli Toi sun juttus on snadisti riskaabeli.
risteillä kruisaa
risteys klyyga
ritsa ribe
rivitalo rivari Pede budjaa nyt rivarissa, jossai Puistolassa päi.
rivo härski
rivo roisi
rivo rasvanen
rivo / härski rivologinen
RO / raastuvanoikeus rosis Juttu meni ekaks rosikseen, ja sieltä hoviin.
Robertinkatu Roba
Robertinkatu, Iso tai Pieni Roba
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Robin Hood (leikeissä) Robbari
rock and roll -musiikki rokki
rock-muusikko / rock-musiikin kuuntelija rokkari
rocktähti stara
rohkea paha
rohkea / erikoinen / röyhkeä / julkea paha
rohkea / väkevä / vahva stydi Se on kyl ihan stydi, vaik on nii snadi.
rohkeus pokkaa, on Onks sul pokkaa tulla mun faijan luo?
rohkeutta otsaa Jo on jätkällä otsaa tulla viel tänne takas!
Roihuvuori Roihis
roikkua (käsipuolessa) gungaa
roikkua puunoksilla (kuin "Tarzan") flengaa Flengailtii niinku Tartsan ja Tseetah.
roikkua ulkona (paita housuista) liputtaa Liputatsä ku sul on paita byysien päällä?
roimasti hitsisti
roisto slurkki
roisto (leikeissä) rofe Aletaaks rofee ja poldee, apus rofe.
Rolling Stones -yhtye Rollarit Rollareitten Brian delas ku se otti liikaa.
romaani romsku
romaani romsu
romani kaalee
romani (mies) manne Pari mannee siin bamlas raveista.
romani, halv. sekundaneekeri
romanimiehet kyöstit Kyöstit tuli kysyy oisko meil myydä röökii.
romanssi, yhden illan hoito
romukauppa romis
romukauppa romma
romukauppa romuli
roska- / jätepuu krääsävedu
roskakori rode
roskakori öö-mappi Tää menee varmasti öö-mappiin.
roskapönttöjen kaivelija dyykkari / (roskis-)
roskasäiliö / roskalaatikko roskis
roteva groussi / grousi
roteva skrama
roteva / harteikas mies kaappi Dörsil stondas karsee kaappi, ei ollu sinne menoo.
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roteva / vahva skrode Mun mutsi on skrodempi ku sun faijas.
rouva, vanha tantta / tantti
ruisku prytsku
ruisku spruuttaa
ruiskumaalattu nimikirjoitus tägi
ruiskuttaa bruittaa Katoki, ette bruikkaa mun päälle.
ruiskuttaa brutskaa
ruiskuttaa prutskaa
ruiskuttaa spruittaa
ruiskuttaa spruuttaa
rukkaset, saada pakit
rullalautailija skeittari Skeittarit oli vallannu koko pihan.
rullalautailla skeebaa
rullalautailu skedeys
rullalautailu skeittaus
rullaluistelu bleidaus
ruma piiska
ruma nainen riivinrauta Emmä hakenu sitä, se ku oli ku riivinrauta.
ruma nainen svamppa
ruma nainen lohi
ruma tyttö lahna Lantrinki oli iha finito, slumppasin sit naapurista.
rumat / hoitamattomat (esim kasvot) petolinnunperse
rummut patterit
rumpali patteristi Ei se hääppönen bändi ollu, mut patteristi osas kyl skulaa.
runsain mitoin, sakeasti haittaa näköö
runsaskäyttäjä hevijuuseri
runsaskäyttäjä, es tietokoneen nörtti
Ruoholahti Gräsa
Ruoholahti Ruohis
ruoka fuudi
ruoka safga
ruoka safka Voitsä duunaa mulle jotai safkaa, mullon karsee nälkä.
ruoka sagga
ruoka sajka
ruoka sapuska Mitä sapuskaa meil on tänää?
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ruoka sopka
ruoka sporga
ruoka mana
ruoka mättö
ruoka / ruoka-annos murkina Onks meil mitää murkinaa?
ruokaa, hyvää himo mätöt
ruoka-annos portsuuna / portshuuna Kiitos vaan, kyl oli mahtava portsuuna.
ruoka-annos / ruuat pöperöt Kundi, tuus himaan, mutsi on pannu jo pöperöt pöytään.
ruokailla / syödä safkaa Mennääks safkaa Mäkkäriin?               (MacDonald´s)
ruokatorvi rokkatorvi
ruokatunti ruokis Mennääks ruokiksella Elannon kuppilaan?
ruokatunti safkis Safkiksel mentii aina rantsuun tsiigaan botskeja.
ruokatunti saggis
Ruotsal. Kauppakorkeak. Hanken
ruotsalainen sveegu
ruotsalainen svendu
ruotsalainen svenski
ruotsalainen vasenkätinen
Ruotsi / ruotsin kieli Svärje
ruotsiapuhuva hurri
ruotsin kieli sveesi
rupatella / keskustella on-line tietokoneella tsättii
rusetti, yl. kaulassa propelli
rusettiluistelut russarit
Ruskeasuo Ruskis
ruskettaa itseään auringossa grillaa
ruumis / keho bodi Onks bodi millases kondikses?
ruusunmarja nyypponi Sit skodattii nyypponeil mummeleita.
ruuti rudju
ruuti rutsku
ruutuhyppely parpi Gimmat jäi hyppää parpii ku me lähettii futaa bärtsille.
ruutuhyppy (leikki) barpi Kunditki hyppi snadina barbii.
ruuvi skrufu
ruuvimeisseli ruuvari
ruuvimeisseli / ruuvitaltta skruuvari
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ryhdistäytyä / olla tarkkaavaisena skarppaa Emmä osaa kunnolla, nytki täytyy skarppaa koko ajan.
ryhmä jengi Meidän jengi pyöri siin hallin nurkilla.
ryhmä poppoo
ryhmä sakki
ryhtyä lakkoon panee persettä penkkiin Jos ei liksaa tuu lisää, mee pannaan persettä penkkiin.
rynniä ryysaa Et viittis ryysää …
ryntäillä rynnii
rytmi biitti
ryypiskellä tenuttaa
ryyppy herne
ryyppy huikat Pane mulle huikat tost Kossusta.
ryyppy huikka Huikka murheeseen!
ryyppy paukku Pari paukkuu. No vaikka viskii.
ryyppy röbari
ryyppy siivu / siivut Otetaaks viel yhet siivut ennenku mennää goisaa.
ryyppy sknubi / sknubbit
ryyppy snubbi
ryyppy tömpsyt
ryyppy / annos alkoholia kopsu / kopsut Otetaaks snadit kopsut?
ryyppy / ryypyt nubbi / nubbit Otatsä snadit nubbit?
ryyppy / viinaryyppy rybari
ryyppysekoitus mäsäri
ryyppäämiseen, sysäys kipinä
ryypyt napanderit Otetaaks himassa parit napanderit?
ryypätä suuppaa
ryypätä / juoda alkoholia hapottelee
ryömiä kryypaa / kryyppaa
ryömiä könyy
ryömiä / raahautua / tulla hilaa ittes
ryöväri röövari
rähjäisesti pukeutunut rebuusi
räiskäle plädäri
räiskäle plätty
räiskäle / plätty lätty Koska sä taas duunaat lättyjä?
räjähdys smettis
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räjähdys / krapula jysy
räjähtää smettaa
räkä emla
räkä könä
rättiväsynyt sippi sivanuu Broidi oli iha sippi sivanuu.
räyhäävä poika / kuriton raggari Raggarit hilluu siel ja putsaa mummoja.
rää´ät aivolimat Ripa päästi kunnon aivolimat rättiin.
räätäli skreddari
tupakka rökis
röyhkeä paha
röyhkeä frekki
S
saaalis potti
saada nettoo
saada aikaseksi panee tuuleen / tuulemaan Uus dirika pani heti tuulemaan.
saada erektio ottaa eteen Papalla ei ottanu enää eteen, tais olla kiintiö täynnä.
saada havaituksi lintuja / naisia bongaa Me bongattii eile julkkuja Stokkalla.
saada loukkuun pussittaa
saada moitteita pyyhkeitä, saa
saada orgasmi saa Mirkku saa helposti.
saada pakkolaitosrangaistus pyttyä, saa
saada rahaa tekee manii
saada raivokohtaus / lyödä pulttaa
saada siemensyöksy flenssaa
saada turpiinsa hudaa, saa
saada vastaväitteitä lunta tupaan Antaa tulla vaan lunta tupaan.
saako jo aloittaa leikin? saaks jo? … kasi, ysi, kymppi. Saaks jo?
saanut "neniinsä" poskella, nenä
saapas stöveli
saapastella / kävellä stiflaa
saappaat buutsit Cowboy-buutsit on ihan perseestä.
saappaat stiflat
saappaat, rypytetyt jatsarit
saapua / rantautua (esim. laituriin) hamnaa
saarnata urputtaa Skoude alko urputtaa siin jotai.
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saarnata / puhua innokkaasti / kiivailla vaahtoo Älä vaahtoo siitä futiksesta koko ajan.
saattaa ao es poliisin tietoon / polttaa itse teosta käryttää Homma meni ihan nappiin, mut systeri kärytti sen.
saattaa järjestykseen hoitaa Mä hoidin sen kundin, se ei enää kiusaa sua.
saattaa naurunalaiseksi halvalla, panee Mä panin meidän opee ihan halvalla.
sadan mk:n seteli satku Mul ei oo ko jokunen satku, voitsä londaa pari lisää.
sadanmarkan seteli snellu Snellu on entinen huntti.
sade / sadekuuro regnis
sahata soogaa
sairaala lasaretti
sairaala sairis Systeri vietii eilen himasta sairiksee.
sairaala sjukis
sairaala sjyykis
sairaala / Punainen risti tsirra
sairaanhoitajatar kipusisko
sairas flesa
sairas gisa Jos sä oot gisa, mä voin kyl kuskaa sut lasarettiin.
sairas glesa Ooksmä glesa ku mullon koko ajan galsa.
sairas / kipeä kisa
sairas / kipeä klesa Knubura tuli klesaks, vaik mä en ees dokannu.
sairaus kremppa
saita nihkee
saita pihi
saita (myös seksin suhteen) pihtari Kauhee pihtari sust on tullu  … pidä tavaras.
saita / kitsas sniidu
saituri nappijumala
Sakarinkatu, Kalliossa Helsingissä Sagis Sagis on yks snadi gartsa tos Kallios.
sakki paletti
sakki staffi Stadi kyl loppuu Valkkaan, Fredikaan ja Tölikään.
sakki kööri
sakki / joukko keili
sakki / joukko remppa
sakko blitika / blitikka Trokari selvii flindasta pelkillä blitikoilla.
sakko plitikka
sakko / tuomio rapsu / rapsut Ei siinä auttanu mikää, rapsut tuli.
saks paimenkoira sheeferi / sheefferi Mun faijal oli sheefferi ku se oli snadi.
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saksalainen fritsi
saksalainen germaani
saksalainen niksmanni
saksalainen sakemanni Sakemannit pani Lapin tuleen ku ne lähti menee.
saksalainen saku
saksalainen teutoni Teutonit lähti raflasta taas kassit täynnä safkaa.
saksalainen lapinpolttaja
saksanpaimenkoira / "susikoira" sussari Gartsalla mua vastaan ryntäs karmee sussari.
saksofoni foni Jätkä skulas fonii ku vanha tekijä.
salakuljettaa smuglaa
salakuljettaja smuglari
salakuljettaja smydjari
salapoliisi dekkari Dekkareit ei tsennaa ku niil ei oo uniformuu.
salapoliisi saladekkari
salapoliisikirja / -romaani dekkari Blukkaaks sä dekkareita?
Salmisaari Salmis
salonkikivääri salonkari
samettihousut sammarit Simmarit, sammarit, gummarit ja pipo.
sammua / hajota simahtaa Mun likkani simahti jo ennen seittemää.
sammuttaa slekkaa
sammuttaa  tupakka stumppaa Olin ihan pihalla, ku Lare stumppas mun poskeen.
samppanja samppiskalja
sanko / ämpäri embari
sanoa / laukoa murjasee Faija murjas sille aika pahasti.
sanoa / puhua skiijaa
sanoa / puhua skitsaa
sanoa / puhua / väittää skiiaa
sanoa harkitsemattomasti möläyttää Ripa meni möläyttää, et se sen duunas.
sanoa jotain enempää ajattelematta heittää
sanoa pilapuhe / ivailla heittää herjaa / herjat Heitettii slurkeille parit herjat - ja sit hanee.
sanoma, vars tietokonekiel messu Mun täytyy skrivaa nää messut ekaks.
sanomista, olla / lisäystä / moitittavaa jakamista, on / Siin ei ollu kellään muulla jakamist.
Santahamina / Hietalahti Sandis Stadi piti byggaa ekaks tänne Sandiksee.
sarjakuva sarjis / sarjari Sarjiksis ei paljo kukaa bamlaa slangii.
sata markkaa / sata metriä huntero / hunra
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sata markkaa / sata metriä huntti Pane kundi huntti tai kolaat!
sataa heittää vodaa
sataa regnaa
sataa kuin e.p:stä, voimakas sadekuuro esterin perse Vodaa stikkas taivaalta ku esterin perseestä.
sateenvarjo saikkari
sateenvarjo satska
sateenvarjo sonde
sateenvarjo sontikka Sontikka jää usein raflan narikkaan.
sateenvarjo sontsa Ota sontsa megee, siel tulee vodaa ku aisaa.
satiainen flatari Flatareita vaan vilisi seinällä ku panin valot.
satiainen saddari
sauhut stibet
sauhut tiprat
sauhut tupakasta haigut
sauhut tupakasta sluggit / slugit
sauna baidu 
sauna bastu Bastuun mentiin faijan kans aina kimpassa.
sauna basu
savolainen muikku
savuke blaadi Onks sul heittää mulle pari blaadii?
savuke fröbä
savuke gveesi
savuke hivuke
savuke kessu
savuke plaadi
savuke plakki
savuke spaddu Mennää pitskulle, täytyy saada vetää  pari spadduu.
savuke stubu
savuke suitsuke
savuke syöpis
savuke syöpäkääryle
savuke sätkä
savuke törö
savuke  / tupakka rökä
savuke / pätkä nätsä
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savuke / tupakka röba / röbä / röbö
savuke / tupakka rögari
savuke / tupakka rögatsu
savuke / tupakka rökari
savuke / tupakka rössö
savuke / tupakka rööki
savuke / tupakka rööki
savuke / tupakka blade
savuke / tupakka föffö
savuke / tupakka paddu
savuke / tupakka tubu
savuke / tupakka nätsä
savuke / tupakka rögari
savuke / tupakka rögatsu
savuke / tupakka röb / röbä / röbö
savuke / tupakka blade
savuke / tupakka föffö
savuke / tupakka paddu
savuke / tupakka tubu
savuke / tupakka nätsä
savuke / tupakka röba / röbä / röbö
savuke / tupakka rögari
savuke / tupakka rögatsu
savuke / tupakka rökari
savuke / tupakka rössö
savuke / tupakka rööki
savuke / yhdet savut tupakasta hägäri
savukekartonki kartsa
savukepätkä natsu
savukkeen pätkä stumppi
savukkeen pätkä sätkä
savukkeenjämä stubu
savukkeenpätkä tumppi Panes noi tumpit roskiksee.
savupanos kärtsäri
savupiippu korsteeni Sun piippus savuttaa ku korsteeni.
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savupommi kärtsäri
se ei merkitse mitään. välii, mitä sen on Mitä sen on välii, menköön vaa jos niin mielensä tekee.
se ei merkitse mitään. välii, mitä vitun Mitä vitun välii, ei se mua enää kiinnosta tipan vertaa.
seinäjuliste posteri
seinäpiirros graffi
seinäpiirros grafis
Seis! Pihaleikeissä stoi!
seisahtua / pysähtyä stannaa
seiskan pelikortti kirves
seistä staijaa
seistä staikkaa
seistä / olla stoijaa
seistä / olla / olla erektiossa stondaa Pani vähä nolottaa, ku kesken kaiken alko stondaa.
seitsemän (esim raitiolinja) seiska Seiska menee nykyään Hagiksesta Krunikaan.
seitsemän (lueteltaessa leikeissä) see yy kaa koo nee vii kuu see kaa yy ky
seitsemänkymmentä seiskyt / seitskyt Seiskyt-luku.
seiväs stanga
sekalaista tavaraa / rihkamaa roina
sekatavarakauppa sekrus
sekatavarakauppa (siitomaatavaraliike) sekru Mutsin sekru oli siin vastapäätä meidän himaa.
sekatavarakauppa / siirtomaatavarakauppa sekis Mun mutsi oli sekikses duunis viiskytluvul.
sekatyömies hanttari
sekoilla teoissaan / sanoissaan skitsoilee
sekoittaa (myös muuta kuin juomiakin) blandaa Onks sul mitää mil vois blandaa kossuu?
sekoittaa / laimentaa alkoholijuomaa lantraa Jalluu kandee lantraa, eihä sitä voi muute dokaa.
sekoitus blandinki Duunaaks mä sulle kossusta jonkun blandiksen?
seksi- tai ihmissuhteeseen, uuteen valmius haku päällä
sekunti sekka Venaa nyt pari sekkaa, ei täs nyt mikää hässäkkä oo.
sekuntikello sekkari Eiks sulle tullu sekkarii messiin?
selailla kruisaa
selailla pladaa
selailla plaraa
selata pluisaa
selata plärää
selittää epätoivoisesti / jankuttaa sönkkää
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selkäsauna remmillä / vyöllä remelli
selkäuinti selkis
selkään saa  / "päihin" höskiin
selli butku
selli häkki
selvillä ainakin vähän, olla jyvällä Ootsä kuule yhtää jyvällä popmusasta?
selvin päin / ei päihtyneenä klaarina Sinne ei päässy sisään jos ei tullu ihan klaarina.
selvitellä turhaan vatkailee Turha niit juutui on enää alkaa vatkailee, menny mikä menny.
selvittää klaaraa Ku osas kneggaa, nii sillä klaarais monii tilanteita
selvittää sotkuiset asiat pyykki, pesee
selvä / selkeä klaari Se on ihan klaari juttu, tuut vaan tänne.
selvä asia pihvi Nimet tohon ja asia on pihvi.
selvä juttu / varma asia saletti Sählääminen loppu tai mä kerron faijalle, se on saletti.
selvä on! ymmärrän! selkis!
seppele kranssi Joku kranssi sinne kai täytyy kuskaa,
seteliraha / raha kahiseva Oisko sulla kahisee, mieluummi?
seteliraha / raha tuohi Onks sul tuohta, et londais mulle snadisti.
seura mehno
Seurahuone Socis / Sokis / Sosis
Seurahuone Sosis
Seurahuone Suusis
Seurasaari Fölis / Seuris
Seurasaari Seuris
seurata följaa
seurata peesaa
seurata (toisen imussa) es pyöräilyssä beesaa Sari beesas puolet koko lenkistä.
seurustella kaveeraa
seurustella / kävellä styylaa Oottekste styylannu jo kauan?
seurustella / oleilla hengaa
seurustelun loppu bänarit
seurustelun loppu bänät / bänärit Mä tein bänät sen kanssa ku se pihtas aina vaan.
sianläski / läski fläsä
Sibeliusakatemia Sibbe
siemensyöksy kuti
siepata / varastaa knykkaa
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sievä stiili
sievä / näpsäkkä snidu
siirtää omaan tietokoneeseen imuttaa Onks mitää geimii mitä kandeis imuttaa?
siisti / hieno / tyylikäs snyggi
siisti / hieno / tyylikäs snygi
siististi / jälkiä jättämättä / viivyttelemättä siliän tien Sit se haihtu sen siliän tien.
siitin heppi
siitin jerkku
siitin slarva
siitin mela Mennää panee melaa mekkoon.
siitin / miehen sukuelin nakki
siitin / miehen sukuelin sladdi Eddu kertoo stoorii kundista ku kragas sladdi ulkona.
siitin / siittimen pää klunssi
siitin, veltto / myös: haukkumasana lerppakulli Vitun lerppakulli, vielä mä sulle näytän!
siittää paksuksi, panee Pena on pannu Sirpan paksuks.
siivooja steedari
siivota / siistiä steedaa
sijoitettuna rahaa, olla liossa manii Paljo panit likoon?
sijoittaa es rahaa / panostaa satsaa Oliksii järkee nyt satsaa tollaseen jätkään?
sijoittaa voimiaan / rahaa, … panee likoon Tää on vika erä, nyt pannaan kaikki likoon.
sikari sigge Mitä sä jaat siggejä, saitsa kundin?
sikari sigru Hyvä sigru tekee gutaa safkan päälle.
sikari sikke Täytyy panna sikke flekkaamaan.
silakka strimari
silakka strömari
silittää stryykkaa
silmä okulaari
silmä ööga Gimma strittas mua öögaan ja nussi mun fyrkat.
silmä linssi
silmälasipäinen rillireino
silmälasit glasarit Glasarit oli ihan paskana.
silmälasit kakkulat Paa kakkulas silmille nii näätki jotai.
silmälasit krillit
silmälasit pokat
silmälasit rillit
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silmät tauluknapit
silmät ögonit
silta brygga
Siltasaari Siltis Kyl gamla Bygga on Siltiksen komein talo.
Siltasaari Siltsu
sinappi dynu / dynsa Mis on meidän dynutuubi?
single-äänilevy sinkku Mul oli yli tuhat sinkkuu viiskytluvun jenkkibiisejä.
sinä sä
sipuli siplu
sireeni (kovaääninen autossa) sirra Sirra vaan ulko katolla.
sirkus sirkka
sisilisko sislari Sislarist jäi vaa pyrstö handuun.
sisko syrra
sisko sysika
sisko syska
sisko systeri
sisälle inee Mennää inee, mä oon iha jäässä.
sisälle ineen
sisäpiirin - insaid -
sisääntulokielto ravintolaan porttis Ola sai vuoden porttarin Vinkkeliin.
sitkeä visu
Sitruunasooda Sitris
Sitruunasooda Sittis Tuos kuule mulle pari Sittistä, Mallu ja stidit.
siviilipalvelusmies sivari
sivuluisussa, olla sliiraa Kurvis fiude alko sit sliiraa …
sivutyö firaabeli / firabeli Se on vaan firaabeli jobi.
skdl-läinen skodari / skodeli Kaikki skodarit ei ollu mitää kommareita.
skdl-läinen skodeleffi
skinhead skini
skinhead, paljaaksiajeltu pää nahkapää
skootteri vespa Ei vespalla ois mitää asiaa kunnon baanalla.
SKP:n "vähemmistölinjan" kannattaja änkyrä
skuffaa työntyä, tungeksia
skuttaa työntää
slangi, Helsingin stadi
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Sleepy Sleepers -rockyhtye Sliipparit
slowfox slovari Se bändi skulas koko illan vaa pelkkii slovareita.
snapsi snabanteri Nyt kuule otetaa parit snabanterit, eiks joo?
Snellmanninkatu Snellu
soida es ovikello räikkää
sointi sbaddu
soitaa rock-musiikkia (rock´n roll) rokkaa
soitella yhdessä jammaa / jammailee Loppuillan bändi jammaili ja jengi vaan kuunteli.
soitinyhtye orkka Orkka skulas ihan hyvin, mut ketää ei tullu hakee mua.
soittaa graitaa
soittaa skulaa Bändi skulas joka ilta kertsillä.
soittaa spilkkaa
soittaa musiikkia täysillä luukuttaa
soittaa rajusti kepittää
soittaa suuta / vinoilla poskea, soittaa
soittaa suutaan torveilee
soittaa suutaan  / haastaa  riitaa aukoo (päätä / suuta) Älä auo päätäs, likka!
soittaa suutaan / "vinoilla" / "vittuilla" pottuilee Älä rupee siinä pottuilee tai tulee flaidis.
soittaa, es rokkia kovaa tykittää
sokeri sokru / sogru Sokru on finito, käy pummaamas naapurin muijalt.
solmio kraga Ei mulla ikinä kragaa ollu, mut kerberos aina londas.
solmio / kravatti slipsi
solmuke krusa
solmuke / rusetti mirri Enää ei puutu ku mirri kaulaan ja mennään.
solvaus haise pahalle!
solvaus, poikien pulunnussija
solvaus, romanille kusee viuluus Kuse viuluus, mustalainen.
sopia / kelvata passaa
sopia jollekin pirtaan  käy Käyks sun pirtaan, et mullon muija messissä.
sopia yhteen mallaa Noi tsögen verhot mallaa hyvin sun lettis kanssa.
sopia yhteen / kohdalleen stemmaa
sopia yhteen / sopia synkkaa Miten teillä synkkaa? Synkkaas noilla?
sopimus diili Ookoo, tehään diili sit, paas nimes toho papruu.
sopiva / parahultainen passeli No toihan on ihan passeli, on snadisti viel kasvuvaraaki.
sopu / hyvät välit tsomis
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Sorbus-viini Soppa Paljo sä pyydät yhest flindast Soppaa?
sorkkarauta yleisavain
sorkkia / ronkkia roplaa
sormet nakit Nakit lipsuu, nakit lipsuu. Tsemppiä verkolla!
sormi fingeri
sormi fingra
sormi fingu
sormi näppi Näpit irti mun ompeleistani.
sormus ringla
sormustillinen viinaa fingerbori Jos ny ottasin yhen fingerborillisen Kossuu.
sorsanmuotoinen virtsa-astia (sairaaloissa, mieh) sorsa Se hoitsu lykkäs mulle sorsan handuun.
sortua trillaa
sortua pragaa
sortua räjähtää
sortua / murtua / pudota / luhistua prakaa
sortua / rikkoontua bragaa Koko haussi bragas ku se dyny sit räjähti.
sortua juopottelemaan ratkee
sosiaalihuolto fatima
sosiaalitoimisto fatta Mitä ne sano sulle fattassa?
sosiaalitoimisto fattis
sosiaalitoimisto sossu
sosialidemokraatti demari Miksköhä ay-demarit ei diggaa Halosta?
sosialidemokraatti noske Nosket hiffas 1947 hyvän sloganin: "Jo riittää!"
sosialidemokraatti sosdemi
sosialidemokraatti sossu
sosialidemokraatti temi
sosturvatoimiston kassalla luukulla
sota krigu Kruigun jälkee flytattiin tänne.
sotamies korttipelissä jätkä Jätkäpari hävii huoraparille.
sotilas solttu Soltut on kovii shakissa, jos niiton vaik kolme rinnan.
sotkea törsää
soutaa ruddaa
soutaa rutsaa
soutustadion soutis
soutuvene ruddari
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soutuvene rutsari / rutsu / ruddari
sovittu tapaaminen tärät / täräykset
sovittu tapaaminen / "treffit" tärskyt Mullon koht tärskyt sen kundin kanssa.
sperma flode Jos flodee ei mee fjoosaa, ei tuu skloddeikaa.
sperma floiska
sperma smidi / smidit Mä päästin smidit sen muijan daisareille.
sperma mälli / mällit
spraymaalipurkki kannu
sprii spitta
sprii tenu Sano Masalle terkkuja, ku näätte.
squash (peli) kössi Skulattii tunti kössii eilen.
steariini sterkka
stellaa panna, asettaa Se on jämtti tsyygu, ei huggeekaa alle.
stemplaa leimata
stereo-soittimet sterkat
stiletti (kääntöveitsi) stile
stiletti (kääntöveitsi) stilsu
Stockmann Stokis Stokiksen bulin klogun alla landepaukut hittaa toisensa.
Stockmann Stokka
Studebaker (-auto) Pak(k)eri
Sturenkatu Studari
Sturenkatu Sturari
suhteet / "välit" somikset Millaset somikset sul on nykyää faijas kans?
suihku tussi
sujahtaaa nopeasti silpaa
sujua menee
sujua / mennä / voida / jaksella pyyhkii Kui sulla tänään pyyhkii? Kuis pyyhkii?
sujua / toimia futaa Miten sun firmallas futaa?
sujua / voida ("Mites panee"?) panee Kuis panee, onks kova darra, heh?
sukelluslaiva dyykkari Finskien dyykkarit oli aika surkeita.
sukellusvene suklari
sukeltaa dyykaa
sukeltaa dyykkaa Kantsii aina tsekkaa mihi dyykkaa.
sukeltaa suklaa
suklaa sugu
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suklaa suku Tuotsä mulle sukuu?
sukset hikilaudat
sukset kimbat
sukset patikat
sukset skimbat Ota skimbat messiin jos vaikka siel ois jo snögee.
sukset skimpat
sukset murtsikat
suksia / hiihtää skimpaa
suksisauva porkka
sukuelin, miehen heijari
sukuelin, miehen häntä
sukuelin, miehen kanki Äijä tsittas siinä kanki stondiksessa.
sukuelin, miehen keppi
sukuelin, miehen kulberi
sukuelin, miehen kulli
sukuelin, miehen kyrpä 
sukuelin, miehen kärsä Paa nyt jo toi kärsäs housuihis.
sukuelin, miehen jolu
sukuelin, miehen jorma
sukuelin, miehen jortikka
sukuelin, miehen parru
sukuelin, miehen patukka Mikäs patukka sulla tääl pullottaa?
sukuelin, miehen pikkuveli
sukuelin, miehen slaikkari
sukuelin, miehen slarba / slartsa
sukuelin, miehen sluippari Sun sluipparis stikkaa esiin.
sukuelin, miehen stonga
sukuelin, miehen tanko
sukuelin, miehen terska
sukuelin, miehen viisari Ku se steppas siinä nakuna, mulla viisari värähti.
sukuelin, miehen meetla
sukuelin, miehen meisseli
sukuelin, miehen molo Kauheenäkönen molo, mitä sä oot tehny sillä.
sukuelin, miehen mukkeli
sukuelin, miehen mulkku Stondaa ku mulkku häissä.
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sukuelin, miehen muna
sukuelin, naisen faida
sukuelin, naisen faidu
sukuelin, naisen faittari
sukuelin, naisen fibo
sukuelin, naisen fide
sukuelin, naisen fjoosa Fjoosa oli siinä ihan levällään.
sukuelin, naisen fjosa
sukuelin, naisen fjose
sukuelin, naisen hukkaviiva
sukuelin, naisen kurttu
sukuelin, naisen penaali
sukuelin, naisen perse Saitsä persettä?
sukuelin, naisen pesä
sukuelin, naisen piirakka Piirakka oli siinä ihan lämpösenä.
sukuelin, naisen pillu
sukuelin, naisen pimppa
sukuelin, naisen pimppi Peliä pimppiin.
sukuelin, naisen pimppu
sukuelin, naisen pimpsa
sukuelin, naisen pimpsaloora
sukuelin, naisen rako
sukuelin, naisen reppu Sul on ihan kiva reppu ja häppärit kans.
sukuelin, naisen reva
sukuelin, naisen riemurasia
sukuelin, naisen ripsipiirakka
sukuelin, naisen ryppyviiva
sukuelin, naisen rysä
sukuelin, naisen römsä
sukuelin, naisen sutiluukku
sukuelin, naisen tavara Pidä tavaras, kyl mulla gimmoja riittää!
sukuelin, naisen tuhero
sukuelin, naisen tupsu
sukuelin, naisen tursa
sukuelin, naisen tussu Gimma katteli sitä jätkää tussu märkänä.
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sukuelin, naisen vittu (Jos tyttö sanoo:) Haista vittu! (Vastaus tytölle:) Levitä eteen!
sukuelin, naisen värkki Mees pesee toi värkkis ja tuu sit mun vieree.
sukuelin, naisen marsu
sukuelin, naisen mekko Mennää panee melaa mekkoon.
sukuelin, naisen mirri
sukuelin, naisen (reva) rebanderi Saitsä siltä rebanderii?
sukupuolihteydessä ei-vakituisen kanssa vieraissa, käy Kävin vieraissa ku muija ei antanu.
sukupuolihteydessä ei-vakituisen kanssa vierasta, saa Saitsä vierasta?
sukupuolisesti aktiivi mies häntyri
sukupuolisesti aktiivi mies häntä-veikko
sukupuolista kiinnostusta herättävä sexy / seksy
sukupuolitautisairaala kuppala
sukupuolityhteydessä, olla  / naida sipaista / sipasta Mä sipasin sitä muijaa pikapikaa siin rabassa.
sukupuolityhteydessä, olla  / naida bornaa
sukupuolityhteydessä, olla  / naida painaa
sukupuolityhteydessä, olla  / naida säkittää
sukupuoliyhteydessä "neitsyen" kanssa öpnaa
sukupuoliyhteydessä, oll / naida naista polkasee
sukupuoliyhteydessä, olla flaidaa
sukupuoliyhteydessä, olla duunaa Sit me duunattii sitä anoppiiki, mut ekaks munnariin.
sukupuoliyhteydessä, olla temput, tekee
sukupuoliyhteydessä, olla tinaa
sukupuoliyhteydessä, olla traisaa
sukupuoliyhteydessä, olla borstaa
sukupuoliyhteydessä, olla knullaa
sukupuoliyhteydessä, olla koinii
sukupuoliyhteydessä, olla könyy Timppa köni siel Marii jo täyttä häkää.
sukupuoliyhteydessä, olla pökkii
sukupuoliyhteydessä, olla täräyttää Oisit nähny millasta misuu pääsin täräyttää!
sukupuoliyhteydessä, olla / leikkiä faidaa
sulake proppu
sulje suusi! pää kii! Pää kii, sult eioo kysytty mitää!
suljettu (ystävä)piiri klikki
sulkapallo (peli ja väline) sulkis Yläpitskulla skulattiin sulkista.
sunnuntai sundis
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suojakangas pressu Hilaa toi pressu etuosanki päälle.
suojeluskuntalainen / partiolainen? sytskari
suojukset syddit
suojukset, esim jääkiekkos. syndit
suola saltti
suomalainen finski Yks finski vastaa kybää hurrii.
suomalainen "enemmistö"kommunisti halv. revari Kuka tahansa käy, kuha ei oo demari eikä revari.
suomalainen "vähemmistö"kommunisti stallari
Suomen sosialidemokraatti -sanomalehti Demari
Suomenlinna Suokki Suokis käytiin skoilen kans luokkaredul.
suomenruotsalainen / ruotsalainen hurri
Suomi Härmä
suora streitti
suorittaa pika-yhdyntä nusasee Mennääks tonne klitsuun nusasee?
suorittaa yhdyntä pukilla, on
suorittaa yhdyntä roiskasee runkoon
suoritus homma
suosikki, es lempiohjelma lemppari Biitlet oli sillo mun lemppareit.
suosittu, vars. kevyt nuor. musiikki pop Beatles oli 60-luvun puolivälis ihan pop.
suppilo tratti
surkea / arka / imelä / raukka nyyhky
surkea / huono hikinen
surkea / kelvoton kuppanen Se oli sellanen kuppanen luukku.
surkea / kelvoton / tyhmä köyhä Vittu sä oot köyhä!
surkimus surkkis
surullinen sulka maassa
survoa runttaa Mummot runttas mun kukat ihan paskaks busan ovella.
suu haavi
suu kidukset Kiekura on gutaa dynyn kanssa.
suu kita 
suu kituset
suu leipäluukku Pidäs tota leipäluukkuus vähä pienemmällä.
suu leipäläpi Leipäläpi kii niinku ois jo.
suu monttu Siinä se katto monttu auki, ku mä en päässy ylös.
suu munnari
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suu / kasvot turpa Nyt turpa rullalle, paskanjauhaminen loppu nyt.
suu / kasvot turpavärkki
suu ihmetyksestä avoinna (kuv.) haavi auki Mä jäin siihe stondaa haavi auki.
suu kiinni! kita kii! Pidä nyt se kitas jo kii!
suudella frägää
suudella kismailee
suudella sekstaa / sekstailee
suudella smokkaa / smokaa Antoks se pirjo sun heti jo smokkaa.
suudella tsyssaa
suudelma pusu Pusu poskelle onki iha eri juttu.
suudelma sekstika Se anto mulle sekstikan viel siin dörtsillä.
suuharppu (huuliharppu) munjeekari
suukko / pusu busari
suunnitelma plantsku
suunnitelma / aie pasma Meni kyl pasmat iha sekasin, ku Vaide teki oharit.
suunnitelmat kuviot
suunnitelmat / tavat systeemit
suunnitelmat sekaisin konseptit sekasin
suupala munnari
suuri buli Buli kundi mut snadi knubura.
suuri kölsä
suuri puli / buli
suuri johtaja / päällikkö bomtsika / bamtsika
suuri määrä vino pino Sulha o aika vino pino Akkareita.
suuri virhe fiasko Siit tuli täys fiasko.
suuseksiä, harrastaa poskeen, ottaa
suustaladattava kivääri tussari Mä  slumppaan tänne tussarin, eiköhä se riitä?
suutari skutsari
suuttua hikeentyy Älä ny noin pienestä hikeenny.
suuttua perseensä, repii Faija repii perseensä ku näkee sun spettaris.
suuttua proput, palaa
suuttua repii perseensä
suuttua / kiivastua / menettää malttinsa hihat palaa
suuttua / kiivastua / menettää malttinsa hiiltyy
suuttua / pettyä suoritukseensa repii pelipaitansa
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suuttua / raivostua / innostua liikaa liitoksista, repee Faija repee koht liitoksistaa.
suuttua / saada raivokohtaus pultit, ottaa
suututtaa / olla äkeissään jurnuttaa
sydän pumppu Paskaaks siinä, pumppu petti.
sydänkohtaus slaagi Mutsi sai slaagin, ku se hiffas et broidi dokas kossuu.
sydänkohtaus sydis Ukko sai sydiksen ku se katto telkasta missiskaboja. 
sydänkohtaus sydäri Eihä siihe aina delaa, ku saa sydärin.
sylimikro (lap-top) läppäri Millanen näyttö sun läppärissäs on?
sylkeä spottaa
sylkeä / ruiskata prytskaa
sylkäisy spitti
sympaattinen / mukava symppis
synkkä pimee
synkkä / allapäin mörkki Se on nyt niin mörkkinä.
synkkä / allapäin mörtsi / mörtti
synnytyssairaala / Naistenklinikka telakka Maire joutu telakalle kaks viikkoo etuajassa.
syntetisaattori syntikka
syntetisaattori syntsa
syntetisaattori syntti
syntymäpäivät synttärit
syntyä födaa
syrjäkylä persreikä Tää on kans yks persreikä koko Espoo.
syrjäkylä / syrjäinen ja viheliäinen paikka persläpi Tää koko kylä on yks helvetin persläpi.
syttyä tuleen flekkaa
syttyä tuleen flekaa
sytytin sytkä Londaa vähä sun sytkää.
sytytin sytkäri / sytsäri
sytyttää / valjeta tendaa
syytellä morkkaa
syödä ettaa
syödä fruidaa
syödä gruutaa
syödä haukkaa Ootsä haukannu tänää viel mitää?
syödä heittää napaan Mä heitin sapuskat napaan ja menin koisii.
syödä naamaan, heittää Heitin botlarit ja nakit naamaan.
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syödä nokkii Kundi tuus jo nokkii, safkat jo pöydässä.
syödä panee murua rinnan alle Pannaan vähä muruu rinnan alle ni jaksetaan taas.
syödä saggaa
syödä skruudaa / skruudii Me skruudattii kimpassa se koko fisu.
syödä skruutaa / skruuttaa
syödä smoijaa
syödä smoppaa
syödä snobaa
syödä snopaa
syödä spiisaa
syödä öödaa
syödä murkinoi
syödä mättää Mättäät lautasen tyhjäks nii voit lähtee menee.
syödä (liian) nopeasti hotkii
syödä (äänekkäästi) mussuttaa Älä mussuta siinä.
syöttää jalkapallossa / lentop- jne passaa Passaa ny helkkari Arille, se on ihan vapaa!
säheltäjä / toivoton olio suho
sähke sähkäri
sähköisku sähkäri
sähköisku säkäri
sähkösanoma delari
sähkösanoma telari
sähköttäjä titari
sähköttäjä laivassa kipinä
sähköttää titaa
sählätä / toimia tyhmästi torveilee Sä oonyt vähän torvi.
sämpylä semla
sänky bunkka Joku horatsu koisas pitkin pituuttaan mun bunkas.
sänky peti
sänky punkka Mä ennoo noussu punkast ku veskiin.
sänkyyn / vuodevaatteiden alle pehkuihin Nyt mä oon ihan poikki, mä meen pehkuihin.
sättiä yhtenään naputtaa Älä enää naputa siit eilisillasta.
sävyisästi hissukseen / hissuksiin
säälitön, olla / säälimätön raskii
sääntöjenvastainen teko / virhe urheilussa fouli
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säästellä / olla antamatta (naisen vallankäyttöä) pihtaa Ku Leila pihtaa tavaraansa, ni Tane käy vieraissa.
säästää / pihdata spaaraa
säätimet hanikat
säätimet namikat Paa namikat täböille, nyt rokataan.
sönkkaava henkilö sönkkö
söpö / suloinen / kiva söde
söpö tyttö mussu
Sörnäinen (alkujaan Södernäs) Sörkka Mite Sörkka vois olla Sörkkä?
Sörnäinen (alkujaan Södernäs) Sörkkä
Söörnäinen Särkka
T
taantuma takapakki /  pakki Viime vuos kyl mentii sit jo takapakkii.
taho, virallinen instanssi
tahra / läiskä fläkki
taipua speijaa Oksa speijas mua skutsis öögaan.
taipua spöijaa
taipua / joustaa böijaa Kyl se böijaa, anna mennä vaan!
taistelumieli urh tsemppi
taitaja, ihailtu guru
taitamaton / yksinkertainen palikka Vittu, sä oot palikka! Sä et tajuu mitää!
taitava mato Keka oli aika mato öpnaa klitsuja.
taitava / etevä haka Mä oon haka biliksessä.
taittokaavio skema / skeema / sheema
Taivaskallio Käpylässä Helsingissä Taiski
Taivaskallio Käpylässä Helsingissä Taivari
Taivaskallio Käpylässä Helsingissä Taivis
tajuta honaa Honasitsä sen blondin,  jolla oli mahtavat ryntäät?
tajuta jakeluun, menee Ei tainnu mennä jakeluun, vai?
tajuta kaaliin, menee Ei sille menny kaaliin, ei millään.
tajuta lanttu leikkaa Eiks ees sulla lanttu leikannu?
tajuta / ymmärtää bonjaa Eikse blondi muka bonjannu vielkää?
tajuton / "sammunut" taju kankaalla Toi friidu on kyl ihan taju kankaalla.
tajuton / "sammunut" tillintallin, on
tajuton / humalassa, tms veke / veks pelistä Lare oli ihan veke pelistä, se örisi siin penkil vaan jotain.
takaisku pakki
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takamus arse
takapuoli hanuri
takapuoli peffa Peffa sil oli ihan jees.
takapuoli perse Aika hyvä perse, vai?
takapuoli / (myös laivan) ahteri Kaikki tsiigas sen mirkun tiukkaa ahterii.
takapuoli / naisen sukuelin repanderi
takapuoli / perse reva Aika tiukka reva, kymmenen pojoo.
takapyörän varassa ajaa, polkupyörällä keulittaa
takavyö pitkässä takissa tamppi
takki roke
takki loimi
takki / päällystakki drotsi / rotsi Hae drotsis narikast nii lähetää vetää täältä.
taksi kumijalka Ota kumijalka ja tuu tänne ku oisit jo.
taksi vossikka
taksiasema tolppa Ei niitä takseja saa ku tolpalta.
taksinkuljettaja taksari
tallentaa purkittaa Me purkitetaan se älppäri ens viikolla.
talo bytinki
talo / rakennus haussi / hausi
talonmies dalari / talari
talonmies dalkkari
talonmies dallari
talonmies fladari
talonmies gosari
talonmies gosis
talonmies gosse
talonmies kosari
talonmies kosis
talonmies talari
talonmies talkkari
talonmies tsilari Tsilari tuli pitskulle, mut me päästiin hatkaan.
talonmies latari Latarin fiude oli böllitty.
taloudellisesti kannattava toimi nakki
talouskalja rapakalja
taluttaa / ohjata leedaa / ledaa
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tanakka / vanttera / vahva grode
tanskalainen danski Se danski sentteri maalas heti pari byyrii.
tanssia joraa Lähetäänks joraa, friidu?
tanssia jöraa
tanssia vääntää Ei me ku väännettii siin parit tangot ja lähettii sit.
tanssia monoa vinoon, panee Lähetääks panee monoo vinoon?
tanssia (erästä nykytanssia) pogoilee
tanssia break dancea breikkaa Kyl jotkut vielki breikkaa.
tanssia jiveä 50-l tsaivailee
tanssia jytämusiikkia jytää
tanssia keinuen gungaa
tanssii nojailee
tanssipaikka jortsumesta Jortsumesta oli parin kilsan päässä.
tanssit karkelot Millaset karkelot sä aiot panna pystyyn?
tanssit kisat
tanssit jorot Byggalla ois tänää jorot, millon mä tuun hakee sut?
tanssit pystypainit Kruunussa on illalla pystypainit.
tanssit väännöt Talolla on huomenissa väännöt.
tanssit / tanssiaiset jörot
tapa / laji sortti
tapaaminen deitti Meil on deitti huomenna Fasulla.
tapaaminen treffit
tapaaminen miitinki Meil on huomenna miitinki Steissii vastapäätä.
tapaaminen miitti Se miitti pidettii viime kesänä Pihlikses.
tapaaminen / "treffit" tällit Mul oli tällit sen sussun kans Steissillä.
tapaaminen / kokous möötti Koska se möötti oli?
tapahtua äkisti, yllättäen (es raskaaksi) pamahtaa (paksuksi) Systeri pamahti paksuks.
tapana, olla bruukaa
Tapanila Mosa / Mosapakka
tapella dragaa
tapella flaidaa Kundit oli sillo aina flaidaamas.
tapella flaiskaa
tapella fragaa
tapella frakaa
tapella kragaa Sillo oli vähä pakko kragaa, jos halus pyörii kulmilla.
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tapella skragaa / skrakaa
tapella slaidaa Sillo oli pakko slaidaa, jos aiko hengaa kulmilla.
tapella slaiskaa
tapetoida tapiseeraa
tappaa ilmat pihalle, päästää Arska päästi siit ilmat pijalle.
tappaa nirhaa
tappaa nitistää
tappaa teloo
tappaa vetää oikoseks Se oli vetäny faijansa oikoseks.
tappaa / tuottaa kuolema möördaa
tappaa joku oikoseks, vetää / panee Rape veti sen slurkin oikoseks.
tappaminen nirri veks
tappelu flaidis Siit tuli sit buli flaidis.
tappelu fragis
tappelu frakis Tulkaa tsiigaa, pitskulla on frakis.
tappelu kraginki
tappelu skragis / skrakis
tappelu slaidis Slaidis, slaidis, voittaja saa spadduu!
tappelussa voittaa höniin, antaa
tappio / alijäämä persnetto Paljo sulle tuli persnettoo?
tarina / asia jutska Jätä mulle noi jämät, älä stumppaa.
tarina / kertomus stroori
tarinoida legendaa, heittää Jusa heitti mäsässä aina legendaa naisistaan.
tarjoaa itseään sukupuoliaktiin miehelle revaa hollilla, pitää
tarjoilija buffa
tarjoilija kyyppari Kyyppari vaan dallas ohi muina miehinä.
tarjota stikkaa
tarjota bjyydaa
tarjota krymppaa
tarjota plyysaa
tarjota pöytä koreeks Mennään meille, mä paan pöydän koreeks.
tarjota / "piffata" pfiudaa
tarjota / antaa pistää Pistä mulle pari hugge, et voin stikkaa mutsille kortin.
tarjota miehelle yhdyntää persettä, tokkaa / tarjoo
tarkasti / tarkalleen presiis
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tarkasti / tarkalleen prikulleen
tarkistaa kollaa
tarkistaa tsekkaa
tarkka / taitava stärä
tarkkailla / tuijottaa vahtaa Mitä sä muija vahtaat siinä, lähe menee.
tarkkailla / vakoilla smydjaa
tarkkailuluokka tarkkis Ne boitsut joutu molemmat tarkkikselle.
tarkkana, olla katokin Katokin, et lägät on luettu illalla.
tarkoittaa merkkaa
tarpeisto, vähemmän merkittävä tilpehööri / tilbehöör
tarttua kiinni käy käsiks No kundi, otin rintsikat veks, käy käsiks!
tasan / 50% - 50% fifti-fifti Pannaa fifti-fifti, eik se ois reiluu?
tasapeli tasis
tasatunti reikäreikä > reikäleipä
tasku blakkari Onks sul nyklat blakkarissa?
tasku fikka Mä annoin sille mun kaikki hilut fikasta / fikkasta.
taskukirja / pehmeäkantinen pokkari
taskulamppu fikkari Panin fikkarin povariin, mut se on tippunu sieltä.
taskulamppu taskari
taskulamppu vikkari
taskulamppu lyysari
tasoissa sujut
tasoissa / tasan tsujut Jos sä saat tän skraitan, ollaaks me sit tsujut?
tatuoida tatskaa
tatuointeja roiskeita
tatuointi tatska
tauko paussi Pidetääks snadi paussi, vai?
tauko / paussi breikki Hei kundit, pidettäiskö täs välis iha snadi breikki?
tavara kama Mitä kaikkee kamaa sä oikeen viitit roudaa himaan?
tavaramäärä satsi
tavarat releet
tavarat roina Kaikkee roinaa sul on täällä hyllyt täynnä.
tavarat / omat tarvetavarat kimpsut ja kampsut Nyt keräät kaikki kimpsus ja kampsus ja lähet menee.
tavarateline es. polkupyörässä pakkari
tavata / kohdata treffaa



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

taxi pirssi Vinkkaatsä ton pirssin tänne.
taxi mittari Missä ne mittarit hilluu aina ku stikkaa vodaa?
teatteri tirra
tedipoikia 50-l rasvahiuksineen kumipäät
tedipoikia 50-l rasvahiuksineen tötteröt
tedipoikia 50-l rasvahiuksineen luumutorttu
tee tsaiju / tsaju
tee tsaikka
teennäistä naurua heko-heko
teeskennellä shouvaa
teeskennellä esittää Täytyyks sun aina esittää jotai?
teeskennellä lossaa Ei se oikeesti oo delannu, se lossaa vaa.
teeskennellä / näytellä filmaa Älä filmaa, et sä mikää Tsabe oo.
tehdä dunskaa
tehdä duunaa Mä sain fudut, mitähän alkais duunaa?
tehdä käy tekee Pera kävi laulaa jotai Hectorin biisii.
tehdä pusaa
tehdä  maali jalkapallossa maalaa Kaitsu maalas kolme putkeen, se oli hattutemppu.
tehdä / laittaa värkkää Mä värkkäsin tän ihan omin handuin.
tehdä helposti tekee lonkalta
tehdä hyvää tissiä, tekee Kyllä teki tissiä käydä bastussa.
tehdä hyvää (es. sukupuolisesti) tekee eetua
tehdä hyvää (es. sukupuolisesti) tekee eetvarttii / eetvarttia 
tehdä hyvää / maistua eetuu, tekee Sehän teki gamlalle eetuu!
tehdä hyvää / maistua eetvarttii, tekee
tehdä itsekseen jukertaa
tehdä itsemurha suikkaa
tehdä kaupat / t  kauppoja tekee handelii
tehdä kertatyö keikkaa, heittää
tehdä kiusaa / kepposia jäynää, tekee Kaikkee jäynäähä sitä oli pakko keksii.
tehdä kori (koripallosssa) pussittaa Toi rillipää pussittaa liikaa, anna sille isän kädestä.
tehdä kovasti työtä painaa duunii Äijät paino siel duunii yötäpäivää.
tehdä maali luukuttaa Jone luukutti pari kertaa ihan samasta mestasta.
tehdä maali "lusikkapuolelta" jääkiekossa kutsari
tehdä mieli aktiin (mies) panettaa Anna nyt, mua panettaa nii hitosti.
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tehdä mieli viinaa vetää ikenistä
tehdä mieli yhtyä sukupuolisesti haluttaa
tehdä oman joukkueen ensimmäinen maali kuparinen rikki, saa Menihä se kuparine rikki!
tehdä omin päin (vaikka toisin sovittu) sooloilee Sit kukaa ei ala sooloilee, oks ookoo?
tehdä pikaisesti / lyödä tempasee Viime hetkellä tempasin handun veks.
tehdä pikaisesti / tulla yllättäen paukkaa Faija paukkas meille ihan yllättäen.
tehdä sovinto paiskaa kättä / handuu Kyl me illalla sit paiskattii jo handuu.
tehdä tehtävänsä puhuu Maran nyrkki puhu, ja siihen bamlaukset sit loppuki.
tehdä työtä duinaa
tehdä työtä jobaa
tehdä täysin voimin (esim. soittaa) revittää
tehdä töitä pakertaa Systeri pakersi kaiket illat sen tentin kanssa.
tehdä vaivalloisesti tahkoo Ne tahkos sitä monttuu koko kesän.
tehdä vararikko menee konkkaan Firma meni konkkaan pari-kolme vuotta sitte.
tehdä virhe fibaa
tehdä virhe mählää
tehdä virhe / epäonnistua stiblaa
tehdä virhe, halv ryssää
teho fjonga
teho fjongi
tehty hätiköiden / huolimattomasti juosten kustu
tehtävä hobi/hobbi
tehtävä bisnes / pisnes
tehtävä hommeli
tehtävä homma
tehtävä, helppo lokohomma Mut se oliki ihan lokohomma.
tehtävä, helppo lonkalta, menee / tekee Tonha sä teet ihan lonkalta viides minuutis.
tehtävä, helppo lököhomma Se on iha sellane lököhomma vaan.
teillä tietymättömillä kuusessa, hevon Ne flyttas jonneki hevon kuuseen.
teillä tietymättömillä näreessä (hevon) Missä hevon vitun näreessä se mökki on?
teini-ikäinen tyttö pärepillu
tekemättä, plla  / pinnata jättää väliin Mä oli niin klesa, et oli pakko jättää homma väliin.
tekijä, vaja ja kokenut konkari Lare oli vanha konkari, se tajus heti koko jutun.
tekohampaat tekarit Onks kukaa hitannu Väiskin tekareit?
tekstimainos puffi
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tekstitulvata (tietone-chat -ohjelmassa) floodaa Jos floodaat paljo, kaikki ignooraa sut.
telakka tokka
televisio teevee
televisio telkka / telkkari / telkku
televisio tellu
televisio töllö
televisio töllötin Paa jo toi töllötin kii, ei sielt tuu mitää.
teline ständi
telineet / rakennus- tellingit
telmiä / leikkiä rähjää
telmiä / rähjätä ajeeraa
telmiä / rähjätä ajeraa
telmiä / rähjätä brassaa Älkää ny viittikö koko ajan brassailla ku faija on gisa.
telmiä / rähjätä / leikkiä braijaa Me vaan braijattii, vaik slurkit käski meidän lopettaa.
telmiä / rähjätä / leikkiä braisaa
telmiä / rähjätä / mellastaa prassaa
teloittaa / hylätä esim ehdotus lynkkaa Se juttu lynkattii heti alkumetreillä.
teloitus ampumalla nappi otsaan Jos et ollu kunnolla, se oli nappi otsaan.
teltta deltsi Ota deltsi ja makkari megee.
temppu / "koiruus" jekku
temppu / "koiruus" / juttu / asia jippo Se oli vaan jippo, sori.
temppuilla kikkailee Turha kikkailu kantsuu jättää veke.
tennistossut tennarit Tennarit klabbeissa ei enne päässy raflaan.
teollisuusvartija ässä
termospullo termari Tuliks termari megee, missä se on?
teroitin terkkari Stikkaa mulle terkkari.
terottaa… hioa sliippaa
terska (peniksen pää) flenssi
terve / kyllä jebulis benjamin
terve / kyllä jepulisjehna
terve / kyllä jepuliskatsi
terve! heido
terve! tseenare
terve! moido!  / moidu!
terve! morjens Morjens taas!
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terve! /  terveydenhoitaja terska
terve! Tervehdys moi! Mä lähen ny, moi!
tervehdys haudi
tervehtiä helssaa Kävin helssaamas Kaidee lasaretis.
tervehtiä moikkaa Kikka joutu lasarettii, käy moikkaamassa sitä.
terveiset terkut Saaks lähettää terkkuja?
terveydenhoitaja tippaiita
terveysside vitturätti Paa toi vitturätti roskiksee tost kuleksimasta!.
terveyssidepäivät rättiviikko
terävä / ponnekas skarppi Skarppina viel tää kerta, sit lähetää nykii.
teräväkärkiset puolikengät spitfaierit
teräväkärkiset puolikengät spitsarit
teräväkärkiset puolikengät spittarit
tie veege
Tiedonantaja-lehti Tiekkari
tienata tseenaa
tienata nettoo Paljo sä nettosit siltä?
tietoa / käsitystä hajuu / haisuu Ei meil ollu mitää hajuukaan.
tietojärjestelmiin murtautuja / tuhoaja krakkeri
tietokone tietsikka / tietsika
tietokoneiden salausten murtaja, henkilö hakkeri
Tietokone-lehti Tiekkari
tietokoneruutu skriini
tietty vissi
tietämättä mitä tehdä tumput suorina
tietämätön asiasta ulkona, on Mä olin ihan ulkona, tajusitsä sit jotai?
tietämätön mitä tehdä boltsi hukassa Aamulla Maralla oli boltsi ihan hukassa.
tietää hiffaa
tiiliskivi tiglu
tiiliskivi tiilari Paiskastii parit tiilarit siihe seinään.
tiivistelmä pruju
tikari tigru Kundi kävi päälle tigru handus.
tikari tikru
tikkaat steegat / stegat
tikkaat tikikset
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tikku stidsi
tikkukaramelli tikkari Ei kande luudaa tikkari suussa.
tilaisuus sauma Mä hiffasin, ettei mul oo mitään saumoja siihen gimmaan.
tilaisuus senssi Sano ny suoraa, onks mul mitää senssejä?
tilaisuus tsergo Ei täs oo enää mitää tsergoja, mä annan periks.
tilanteessa, vaikeassa nesteessä Sä oot kundi aika nesteessä.
tilapäistyö / pätkätyö häthätäduuni
tinasotamies tinuski
tinasotilas tinari
tinkiä pruuttaa
tippa, esim viinaa pullossa hiki
tippuri / Iho- ja sukupuolitautien klinikka tibis / tibbis
tivoli tifla
todistukset, esim. koulusta paprut Millaset paprut sait … joudutsä tuplaan?
todistus bettari Ootsä näyttäny bettariis jo faijalles, mä en oo.
todistus papru
todistus pettari
todistus spektari
todistus spettari Kyl spettari viel merkkaa jotai ku tsögaa duunimestaa.
todistus toikkari
todistus tokari
todistus torkka / torkkari Oliks sun torkkas parempi ku viime vuonna?
todistus / nuotit pahvi / pahvit No, millaset pahvit tuli?
toiletti skinderi
toiletti skitu
toiletti skity
toimi oraaliyhdynnässä lutskuttaa Mirkku lutskutti posket lommolla.
toimia jauhaa
toimia vörkkii Toi sun masiinas ei kuule ala vörkkii ikinä.
toimia skulaa Skulasko se skraitta viel eile?
toimia / olla hyvä / mieleen rulaa
toimia hölmösti / tekeytyä tyhmäksi hoopoilee
toimia vailla täyttä ymmärrystä sekoilee Sit se alko  taas sekoilee.
toimia väärin mokaa Mutsi, sori siit eilisest, mä vähä mokasin.
toimia väärin mokaa
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toiminta meininki
toiminta / riehakkuus (myönt.) meno
toiminta / tappelu / vilske / kiire säpinä
toimintahäiriöön tilttaa
toimisto byroo Meidän byroo flyttas Hagikseen.
toimittaa free lancena (lehteen, radioon, …) senttaa Mä senttaan pariin-kolmeen lehteen.
toinen toka Toka sai hopeisen pytyn.
toinen tosa Tosa päivä jo ilman brenkkuu.
Toinen lyseo, Kalliossa Helsingissä Tossu
toisarvoinen tehtävä hanttihomma
toiseksi paras vaatekerta kakkoset
toisen kustannuksella, elää siipeilee Se jätkä vaan siipeilee nykysin.
toisen kustannuksella, elää siivestää
toisen luokan tavara sekunda
toisen sijalla, olla  / asemassa housuissa, olla sun
toisen yhtyeen tekemä kappale koveri Onks kaikki teidän biisit kovereita?
toisrotuinen, halv vinku-intiaani Siel stondas kaks jotai ihme vinku-intiaanii.
toistaa itseään kotkottaa
toistaa samaa / nalkuttaa jähnää
toistensa ymmärtämättömyys / riita sukset ristissä
toistuva häiritsevä kiertävä  tekeminen ralli
tomaatti tomsku
tonnikala tunnari
toppatakki toppis
tora / riidanalku / erimielisyys kränä Jotai kränää nillä oli jo pitskulla.
tori fortsi
tori tordsi
tori tortsa / tortsu
tori tortsi
torjua väärä tieto ennen leviämistä lennosta, ampuu Se uutinenha ammuttii jo lennosta.
Torkkelin puisto, Kalliossa Helsingissä Tossu
toru / moite sapiska Mä sain sapiskaa ku mä en ollu ajoissa himassa
torua / antaa »selkään» / voittaa rökittää
torua herkeämättä / "nalkuttaa" pajattaa En mä edes kuullu mitä se muija pajatti.
torvi läskipää Gottoni sano mua snadina Ami läskipääks.
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tosi (yleinen vahvistussana) / erittäin himmeen
tosi yritteliäs (koulussa) (>hikipinko) higari / hikari
totta alvari
totta tosiaan todella En todellakaan! (Muotilausahdus 98-99)
totta, olla kutinsa, pitää Pitääkse kutinsa et maksat skriittas huomenna?
tottakai! Ok. jebulis Jebulis. Tottakai mä tuun!
touhu ja tohina / metakka rumba Siel oli  kauhee rumba päällä, jokanen haukku toistaan.
touhuaminen / sekasorto / kiire hässäkkä
touhuta häärää
Toukola Toukis
Toukola Maisuli / Majsuli
toveri / ystävä kamu Älä morkkaa sitä, se on mun kamu.
transvestiitti transsu
transvestiitti transu
tredu puu
Triumph-auto / -moottoripyörä Trumppa
trumpetti trumppi
tuberkuloosi tubi Faija delas tubikseen viis vuotta sitte.
tuhannen markan seteli donari
tuhat (mk) dona No mut pari donaa, camoon, mitä toi nyt on?
tuhat mk donitsi
tuhkakuppi stögis
tuhkakuppi tuhkis Kuka täält on bölliny kaikki tuhkikset?
tuhlata törsää Ootsä menny jo törsään kaikki fyrkat?
tuhlata / lopettaa yrittämästä panee ranttaliks Jyke pani aina ranttaliks.
tuhlata / riehua panee haiseen Jude haki kaikki fyrkat pankista ja pani haiseen.
tuhlata / tuhota / hävittää panee sileeks Mä panin sileeks koko donan.
tuhlata es rahat sileeks, panna Sain lotosta pari donaa, mut panin ne heti sileeks.
tuhota tärvää
tuijottaa / katsoa tarkasti ja pitkään tapittaa Mitä sä äijä oikein tapitat siinä!
tukea / rahoittaa es taidetta ja urheilua sponssaa
Tukholma Stokis / Stogis
tuki stötsä Se stötsa siin kannen takana piti sitä pelii pystys.
tukimies (jalkapallossa) halvi
tukka fleda
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tukka beena
tukka letti Letti ei saanu kasvaa korvien päälle.
tuli / nuotio praasu Kauhee praasu siit sytty, meinas palaa koko skutsi.
tuli / tulipalo eldis Piskulla oli karsee eldis roskiksessa.
tuli / tulipalo braasu Joku oli pannu kauheen braasun pitskulle.
tulipalo elssis
tulipalo flekkis
tulitikku spidi
tulitikku stidi
tulitikku stiti
tulitikku tulkkari
tulitikkulaatikko stidilodju
tulitikkulatikko spidilodju
tulitikut stidit
tulla huijattuksi / mennä "lankaan" halpaan, menee Talkkari meni ihan halpaan.
tulla huijatuksi / petetyksi helppoon, menee
tulla hulluksi pimahtaa Se on täysin pimahtanu.
tulla hyväksytyksi / onnistua läpi, menee Meniks sun ideas läpi?
tulla lyödyksi ottaa neniinsä
tulla lyödyksi ottaa turpiin Mä meinasin ottaa turpiini ja mut onneks broidi tuli jelppii.
tulla mukaan neg. kiilaa
tulla nopeasti tulee ku ammuttuna Mara tuli ku ammuttuna.
tulla petetyksi naruun menee Menitsäki naruun?
tulla rahaa / saada rahaa tippuu manii Sulle ei tipu pennin pyörylää.
tulla raskaaksi paksuksi, pamahtaa Systeri on taas pamahtanu paksuks.
tulla raskaaksi palaa pohjaan Tiina palo sillo uutenavuotena pohjaan.
tulla toimeen / menestyä pärjää
tulla tyrmätyksi lukua / lukuu, ottaa Tokas eräs se otti jo pari kertaa lukuu.
tulla tyrmätyksi, vajota alas … "tiput!" tippuu (kanveesiin)
tulla yhtenään / astua / kulkea lappaa Väkee lappas dörtsistä sisään koko illan.
tummaihoinen himmee
tumpinnoukkija skyfäblokkari
tunari törttö Siel on keulilla joku törttö, joka tsöraa kolmeekymppii.
tunaroida kämmii
tungos tunku
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tunkea / tuppautua / kiilata / rynnätä änkee Täytyyks sun aina änkee eturiviin?
tunne / tunnelma fiilinki
tunne / tunnelma fiilis Makee fiilis vaikkei ollu brenkkuu.
tunnollinen oppilas, liiian pinko Sustahan on tullu ihan pinko.
tunnuslause slougani
tunnussävel tunnari Radio Citillä on uus tunnari.
tuntea kenaa
tuntea kennaa
tuntea olevansa varoissaan raskii
tuntea, tunnistaa tsennaa Tsennaatsä sen Kotiharjun bastun?
tunteilleen vallan, antaa (pos tai neg) repee
tuntemukset / väristykset viba / vibat
tunti timma
tunti timme Vika timme alko just, sit pääsee himaan:)
tuntua hyvältä tekee gutaa Nuori gimma tekee gamlalle staralle gutaa.
tuoda yllättäen esille hihasta, vetää
tuoksua / haista nöfaa
tuoli stulari
tuomari domari
tuomari dumari Dumari lätkäs vaa blitikat, vaik Sepi veti faijasa oikoseks.
tuomio dumari
tuomita  urh. es jääkiekko-ottelu dömmaa / dömaa
tuomita (ottelu urheilussa) dumaa Ketä dumaa sen klubin matsin?
tuomita, es palloilussa prisaa
tuoppi (olut) stobe
tuore / pirteä freesi / fressi Miten sä  oot tähä aikaan noin freesin näköne?
tupakanloppu natsa Natsoja oli joka puolella, muttei tuhkiksessa.
tupakannatsa skvetta
tupakannatsa spädä
tupakannatsa, josta vähän vieä polttamatta skyfä
tupakansytytin stendari
tupakansytytin stenkku
tupakansytytin tendari
tupakka / savuke blade
tupakka / savuke föffö
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tupakka / savuke paddu
tupakka / savuke tubu
tupakka / savuke nätsä
tupakka / savuke röba / röbä / röbö
tupakka / savuke rögari
tupakka / savuke rögatsu
tupakka / savuke rökari
tupakka / savuke rössö
tupakoida blaadaa Mennää hei blaadaa tonne partsille.
tupakoida röökaa Röökaaks sun kumpikaan pentus?
turhanpuhuja poskisolisti Se on vaan sellanen poskisolisti, simppari.
turhantarkka pilkunnussija
turhantarkka / tärkeilijä nipo Sustakin tullu tollanen nipo.
turhautunut frustis
turhia selityksiä seli-seli Seli-seli, painu himaas keksii parempii juttuja.
turkishattu karvakotsa
turpiin hudaan Vedin sitä hudaan, ku se vaan leveili prätkällään.
turpiin / lyödyksi daijuu / daijuun Mä tsiigasin ku sä panit sitä gamlaa äijää daijuun.
Turun keskusvankila Kakola Kyl Kakolastaki pääsee lähtee.
tutkia / tarkastaa syynaa Syynasko ne sun kledjutki?
tutkinta / kutsunnat syyni
tutustua tyttöihin paremmin petsaa
tuuletin flekti
tuuli blosis Merihaassa on aina karsee blosis.
tuuli / myrsky hiivari
tuulla bloosaa Rantsusha bloosaa aina.
tuulla blosaa Merel blosaa vaik rantsus ois ihan tyyni.
tuumata kelaa Kelaa ny vähä, eihä siitä mitään voi tulla.
tuumata kelailee
tuumia / miettiä / ajatella funtsaa Funtsaa ny hei, vähä itteki.
tuumia / miettiä / ajatella funtsii
tuuri / onni bullero Karsee bullero, ois tullu noutaja, jos oisin jääny tohon.
tuuri / onni honkkeli Ripalla kävi vaan huono honkkeli; se sattu jäämään kii.
tuuri / onni pulla, käy
tuuri / onni pullero
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tuuri / onni sägä
tuuri / onni säkä Sulla kävi sitte hyvä säkä.
tuuri / onni tsyyki
tuuri / onni tsägä / tsäkä Mul kävi kauhee tsägä, finstasin huggella donan.
tuuri / onni viuhka, käy / viuha Kauhee viuhka sul on käyny!
tuuri / onni munkki, käy hyvä Sul kävi hyvä munkki ku pääsit inee.
tuuri / onni bullero Karsee bullero, ois tullu noutaja, jos oisin jääny tohon.
tuuri / onni honkkeli Ripalla kävi vaan huono honkkeli; se sattu jäämään kii.
tuuri / onni honkki / honkkis
tuuri / onni pulla, käy
tuuri / onni pullero
tuuri / onni sägä
tuuri / onni säkä Sulla kävi sitte hyvä säkä.
tuuri / onni tsyyki
tuuri / onni tsägä / tsäkä Mul kävi kauhee tsägä, finstasin huggella donan.
tuuri / onni viuhka, käy / viuha Kauhee viuhka sul on käyny!
tuuri / onni munkki, käy hyvä Sul kävi hyvä munkki ku pääsit inee.
tuuri / onni bulttis
tyhjentää tömmaa
tyhjänpäiväisyyys                         kotkotus Kaikenmaailman kotkotuksii.
tyhjäntoimittaja renttu
tyhmä deppa
tyhmä diibe
tyhmä kreisi Siel oli ihan kreisi meno.
tyhmä böbi Böbi kimma, se luuli mua Robertino Loretiks.
tyhmä ceepee Ootsä hei vähän ceepee?
tyhmä dami
tyhmä flöni
tyhmä hei-hei Ootsä vähän hei-hei?
tyhmä höhlä
tyhmä höntti
tyhmä kaalipää
tyhmä kahjo Se kahjo meni monottaa sitä jeparii munille.
tyhmä kahju
tyhmä kaista / kaistapää Sami on varsinainen kaista.
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tyhmä kääpä Vitun kääpä!
tyhmä inva Ootsä vähä inva, ku et pysy megessä?
tyhmä jauhoaivo
tyhmä juustopää Järkkää mulle joku mirkku illaks, pliis!
tyhmä nuija Vittu, sä osaat olla sit nuija!
tyhmä pahvipää
tyhmä pauka
tyhmä pelle (vitun p.) Vitun pelle, tuus alas sieltä!
tyhmä pönttö
tyhmä pöpi
tyhmä saapas Vittu, sä oot saapas.
tyhmä spede Vitun spede! Vittu, sä oot spede! Nyt loppu spedeily!
tyhmä styni
tyhmä tahvo
tyhmä taliaivo Senkin taliaivo, käytä nyt vähän päätäs!
tyhmä taukki Kyl sä oot taukki, mä en voi muuta sanoo.
tyhmä torvi Torvi, sehän on jugee eikä milkkii.
tyhmä vajaa Ootsä vähä vajaa!
tyhmä vammane Se oli ihan vammane.
tyhmä vintti pimeenä Sil muijalla oli vintti ihan pimeenä.
tyhmä vitun homo Vitun homo, se mun lappari! (Pihan hiekkalaatikolla)
tyhmä älykääpiö Se on ihan älykääpiö, sil ei leikkaa vielkää.
tyhmä mäntti Se on tosi mäntti maikka, anto mulle muikkarin.
tyhmä heitää latvasta
tyhmä aivokääpiö Ootsä ihan aivokääpiö, ne kusetti taas sua raskaasti.
tyhmä antero Se oli täys antero.
tyhmä örvelö
tyhmä  / hullu kaheli Lähetään hei menee, toi kundiha on ihan kaheli.
tyhmä ("kehitysvammainen") kehari
tyhmä (cp) seepee Ootsä vähä seepee?
tyhmä (cp) seeppari
tyhmä (oik romanikieltä = siitin) peelo
tyhmä / "hullu" dorga Se oli ihan dorga muija.
tyhmä / "hullu" dorka Ootsä ihan dorka?
tyhmä / arka /  pelkuri nössö Tero on ihan nössö, se alkaa aina spiidaa.
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tyhmä / epämiellyttävä pälli
tyhmä / epäreilu / huono böndi
tyhmä / hullu ceeppari No tasan on oo mikää ihme ceeppari.
tyhmä / hullu ceeppari
tyhmä / hullu deppa
tyhmä / hullu diibe
tyhmä / hullu kreisi
tyhmä / hullu pimee
tyhmä / hullu / hassu dille Se oli ihan dille kundi.
tyhmä / hölmö taavi
tyhmä / hölmö teuvo
tyhmä / hölmö / ("naapurin erkki") erkki
tyhmä / idiootti kollo
tyhmä / juntti urpo
tyhmä / kelju ameeba
tyhmä / maalainen juntti Vitun juntti, spora on ihan eri ku dösa!
tyhmä / surkea flöntti
tyhmä / surkea lamee
tyhmä / typerys idari
tyhmä / Uuno urvelo
tyhmä / vastenmielinen hönö
tyhmä / vastenmielinen öö
tyhmä / veltto / kurja / surkea lusmu
tyhmä / vähäpätöinen haneli
tyhmä kaveri mulkvisti Sä oot tosi mulkvisti jos sen meet tekee.
tyhmä nainen blondi
tyhmännäköinen mölö
tylsä halju
tylsä korni
typerys keke Vähä mä kelasin ennenku singrasin landelle.
typerys luumu
typerys läskipää
typerä tauno
typerä aivokääpiö
tyrkkiä stubii
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tyrkätä skuffaa Tuu skuffaa tää lodju skobeen mun kans.
tyrmätty knokiksessa
tyrmätä knoggaa
tyrmätä knokkaa
tyrmätä pystyyn, lyö / vetää
tytttö biita
tyttö bryga / brygga
tyttö dooris Tuol perällä tsittaa pari siistii doorista.
tyttö filee
tyttö fjöösa
tyttö flikka
tyttö fliku
tyttö flikuski
tyttö friidu Friidut jäi laittaa illaks  safkaa … ja juoruilee.
tyttö gimatsu / kimatsu
tyttö gimuli
tyttö gödeli
tyttö gölsi
tyttö gööli / gööl
tyttö gööltsi / göltsi
tyttö harakka
tyttö kampela
tyttö kannikka
tyttö kiikku
tyttö kiltsi
tyttö kimatsu
tyttö kimma Onks toi sun uus kimmas?
tyttö kimuli
tyttö kökö
tyttö irmeli
tyttö jentta
tyttö pimu Sust on tullu jo oikee pimu.
tyttö pirjo Pari pirjoo kysyy sua tuol dörtsillä.
tyttö pirkko
tyttö sorsa
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tyttö stibari
tyttö typy
tyttö tytsä
tyttö tytteli
tyttö lifuksi
tyttö likka Vanhaks sun likkas nyt on?
tyttö lyyli
tyttö misu
tyttö bööna Bööna tsittas mua vastapäätä ja alko skriinaa.
tyttö piirakka
tyttö / "heila" sussu Lähteeks nätti sussu joraa tällasen komeen  kundin kanssa?
tyttö / nainen dödö
tyttö / nainen kinkku
tyttö / nainen kontsa
tyttö / nainen koppelo
tyttö / nainen jenni
tyttö / nainen nahka
tyttö / nainen narttu
tyttö / nainen pimatsu / pimaus
tyttö / nainen reisi Aika siisti reisi tos takana, vai?
tyttö / nainen suttura Mikä helvetin suttura sul oli eilen kainalossa?
tyttö / nainen tipu
tyttö / nainen mimmi
tyttö / nainen n  18-30 v bööna Bööna tsittas mua vastapäätä ja alko skriinaa.
tyttö / nainen n  18-30 v mirkku
tyttö / tyttöystävä beibi Hei beibi, sul kävi tsägä, ku törmäsit muhun.
tyttö / tyttöystävä hani
tyttö / tyttöystävä kremma / skremma
tyttö n 12 v - gimma Gimma oli ihan rätti  / rättiväsyny.
tyttö n 8-12 v giltsi
tyttö, alle 16 v sakkoliha
tyttö, johon yhdyntä johtaa vankilaan häkkiliha
tyttö, muhkeamuotoinen fatima Menin yrittää yhtä tummaa fatimaa.
tyttökoulu tipula / tippala
tyttöystävä flamma Onks toi blondi flamma sun frendis?
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tyttöystävä morkku
tyttöystävä / tyttö gögö
tyylikäs staili Faija oli aina staili ku se lähti dallaa Stadille.
tyylitön korni
tyyppi / mies kasvo Ootsä nyt kova kasvo?
työ / homma keikka Mull ois ens viikolla pari keikkaa.
työ / tehtävä jopi
työ / työpaikka duuni Mikä duuni tää on, senku koisaat päivät pitkät.
Työkansan Sanomat -lehti Yökansa
työkoti firula
työläinen duunari Duunari on liksasa tseenannu.
työmies työsi
Työmies (-lehti) Työsi
työnarvioitsija /  edelliseen verrattava hlö kellokalle
työntää skutaa
työntää skuttaa
työntää tuuppaa
työntää tyrkkää
työntää skuffaa Tuu skuffaa tää lodju skobeen mun kans.
työnvälitystoimisto mylly Saaks myllyn kautta mitää kunnon duunii?
työpaikan esimies pomo
työpaikka duunimesta Mis sun duunimestas on ja paljo saat liksaa?
työpaikka / työ jobi Mullon kyl aika kliffa jobi.
työstä pois, joutua olemaan roklaa
työstä pois, joutua olemaan rokuli / rokulissa Lare oli rokulis jo kolmatta päivää, ku pomo soitti sille.
työttymyyskortisto kortisto
työttömyysjono (kortisto) kilometritehdas
työtä vieroksuja viheltäjä
työvoimatoimisto mylly
työvoimatoimisto työkkäri
työväenopisto arbis
Työväentalo Bygga Byggan jortsut meni multa ihan penkin alle.
työväentalo työsi
Työväentalo Työvis Työviksel oli eile jortsut.
työväentalon yleisnimitys sirppiliiteri
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tähde / "jämä" jäyste
tähden / vuoksi takii / takia Minkä takii sä lähit eilen menee?
tähdätä / osoittaa siktaa Se siktas mua suoraan päähä.
täi flatsku
täristä jännityksestä vispaa Mulla alko siin handu vähä vispaa…
tärkeilijä niuho Reksihä se varsinaine niuho on.
tärkeillä nipottaa Älä käy nipottaa, mullon jossain liimaa.
tärkeillä niuhottaa Mitä sä mutsi oikeen niuhotat?
tärvellä tärvää
tässä kaikki, käytä hyväksesi! revi siitä!
täti fasteri
täysillä kybänä Me skulattiin kybänä hevii.
täysillä täböillä Me kuunneltii Offspringii täböillä.
täysin iha
täysin humaltuneena umpitunnelissa Ne oli kumpiki ihan umpitunnelissa.
täysin tietämätön jstkn asiasta pallo hukassa Sillä oli pallo ihan hukassa.
täysin uupunut kuitti Ku tultii aamulla himaan, mä olin ihan kuitti.
täysin voimin / täysillä kybällä
täysin ymmällään / "pihalla" kuutamolla Mutsi oli ihan kuutamolla / pihalla.
täyte / tiiviste fylli Fönareitten väliin pantii fyllii ja liimapapruu päälle.
töniä runttaa
tönäistä neppaa
tönäistä sormella / töytäistä sneppaa Me oltiin jo buleja karjuja ku viel snebattii hiekkiksellä.
törkeä törtsi
tötterö truutti
Töölö Tälikä
Töölö Tölika Tölikan kundit on ollu aina nii diivoja.
Töölö Tölikka
Töölö Tölis
U
uhkaus ukaasi
uhoilla brassaa
uhota keulii
uida simmaa Lähetääks huomenna simmaa Pihliksee.
uida tsimmaa
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uima-allas simmisskrubu
uimahousut simmarit Simmarit jäi himaan - pakko mennä alasti sköneen.
uimahousut / uimapuku tsimmarit Mä en hittaa mun tsimmareita mistää.
uimahousut / uimapuku uikkarit Jotkut kakrut sanoo tsimmareita uikkareiks.
uimahuone simmis
uimalaitos simmis
uimapuku simmarit
uimari simmari
Uimastadion Tsimmis Tsimmis oli pitkään remontissa.
ukko gubbe / gubbeli
ukko kube
ukko kubbe
ukkonen oska
ulkohuone kinderhaus
ulkohuone skinderi
ulkohuone skitu
ulkohuone skity
ulkokäymälä haussi
ulkolainen, halv ulkomaanpelle
ulkonäkö luukki / lukki Onks mun luukki jees?
ulkopisoaari kusiputka Kusiputkat on draisattu täält jonneki.
ulkopisoaari kusis
ullakko vintti Vintillä oli snarat sellaste tsebojen varassa pyykkejä varte.
ullakko vinde
ulos yyt
ulostaa rusetit, vääntää
ulostaa torttuu, vääntää Se väänsi tortut ihan tyyneesti kartsalle.
ulostaa vääntää tortut Se hurtta vääns tortut tsögen lattialle!
uloste / "paska" jöötti
ulsteri / pitkä takki ulsa
umpihumalassa tukossa
umpihumalassa tunnelissa
unkarilainen hungerialainen
unohtaa glömmaa
upea ämee
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upea kinnee
upea betoni
upea säihky
upea kiree
upeaa rautaa Rollarit on rautaa.
upseeri uffari Rekon faija on uffari, ne asuuki Suokissa.
urakka urgis
urakka ei kannata urakka kusee Jos ei ruveta painaa duunii, tää urakka kusee.
urheilla sporttaa
urheiluseuran ykkösjoukkue / -tiimi etta / ettan Ootsä päässy skulaan ettaan?
urkkia snyflaa
Ursinin uimalaitos Urssa
uska bussi
uskallus pokkaa, on Onks sul pokkaa tulla mun faijan luo?
uskallusta otsaa Jo on jätkällä otsaa tulla viel tänne takas!
uskaltaa hannaa
uskaltaa hirvaa Emmä hirvannu böllii sitä bilikaa.
uskaltaa jänää Et sä jänää skulaa sille?
uskoa / tietää usoo Ei kande usoo kaikkee mitä maikat louskuttaa.
uskomaton tajuton
uskomattoman tajuttoman Rollarit on tajuttoman makee bändi.
uskonto (yl kouluaine) ussa Meil on vika tunti ussaa, mä voin lintsaa sielt.
uskovainen (yl "lahkolainen") hihuli
uupunut rätti
uupunut poikki Mä olin sen lenkin jälkeen ihan poikki.
uupunut ventti Mä oon ihan ventti, se oli ihan vikatikki lähtee himaan.
uusi nyya Se oli ihan nyya ja makee prätkä.
Uusi Suometar Susi
Uusi Suomi Usari
Uusi Suomi Uuttari
uutinen nyyhetti
uutistoimisto DLP Dallapee
V
Vaakunaviina Kibis
Vaakunaviina Kippurahäntä
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Vaakunaviina Vaakis Onks sitä Vaakist enää?
Vaakunaviina Leijona Katos, oot slumpannu oikeen Leijonaa.
vaaleahiuksinen nainen blondi Eilen se oli viel blondi.
Vaasankatu Vaasis Snadina ei jänätty  mennä Vaasikselle.
Vaasankatu Vasis Mä studasin Vasiksella, et joku tulee vetää mua turpiin.
Vaasankatu (!) Kinapori
Vaasankatu / Kinapori Kinkka
vaatekauppias rättikauppias
vaateparsi / vaatteet tamineet
vaatesäilö narikka Kledjut ja sontsa piti jättää narikkaan.
vaatia rahoja takaisin / v maksamaan  lasku karhuu
vaatteet klaidut
vaatteet kledjut Stikkaa kledjut veks, nii mennään bastuun.
vaatteet kuteet Kuteet tuli ihan paskasiks.
vaatteet rätit
vaatteet vetimet Mist sä oot hitannu tollaset antiikkiset vetimet?
vaatteet yms. rytkyt Se arkku klitsussa oli täynnä kaikenmaailman rytkyjä.
vaatteilla hienostelija snobbari
vahdissa, olla postaa
vahingoittaa fyysisesti teloo
vahtimestari vage Vage tsekkas heti dörtsillä kaikkien paprut.
vahtimestari vake Vake päästi meidät sisää, vaik leffa pyöri jo.
vahtimestari vaksi Ku se vaksi tuli selittää jotai sliboista, me alettii vaa skriinaa.
vahva tiukka
vahva betoni
vahva kova sana
vahva krama
vahva parski
vahva spodi
vahva ärjy
vahva ronski
vahva luu Sähän olit jo hifkissä aika kova luu.
vahva "ala", olla pätevä jossain heiniä, olla Se ei ollu mun heinii.
vahva / hyvä / hieno tanakka Rollarit heitti aika tanakkaa rokkii.
vahva / vahvuus strongi
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vahva / vahvuus styrkka
vahva / voimakas styrkkä
vahva / väkevä rode
vahva erektio hjärdis
vahva mies / "kova kundi" jehu
vahvistin styrkkari
vaihde (autossa "heitetään x pykälään") pykälä
vaihdella / vaihtua vekslaa Meinaatsä tosissas, et alettais vekslaa noit gimmoja?
vaihdettava esine, es keräilykuva vaihtari Onks sul paljo vaihtareita?
vaihtaa bytskaa Toiha on ihan skeidana, sun  kandee bytskaa se.
vaihtaa pytskaa
vaihtaa skiftaa
vaihtaa sinksaa Voiha niit sanoi sitte sinksaa.
vaihtoehdoton tehtävä pakkorako
vaikea tilanne jama / jamassa Ollaan  kuule aika hankalassa jamassa.
vaikeassa tilanteessa kusessa Kyllä oltiin kusessa, ja kunnolla.
vaikene / älä puhua pälpätä suppuun, suu
vaikene! lärvi kii Paa ny jo se lärvis kii!
vaikeuksissa helisemässä Mä olin ihan helisemässä sen kersan kanssa.
vaikeuksissa liemessä Mihin vitun liemeen sä oot meidät junaillu.
vaikeuksissa, olla liisterissä / liemessä Tuu jelppaa mua, mä oon aika liemes.
vaikeuksissa, olla lirissä Muija näki mut Leilan kans, mä oon nyt ihan lirissä.
vaikeus trapelssi
vaikuttava tatsi
vaimo hellapoliisi
vaimo muija Muija oli viikon telakalla.
vain vaan Mulla oli fikassa enää kaks huggee.
vaivatta mennen tullen
vajaa knafti
vajaa nafti / knafti Sä oot nafti viis senttii bulimpi ku broidis.
vakituinen vakkari Ei tää oo mun vakkari, sehän on tähän aikaan viel duunissa!
vakituinen tyttö-/poikaystävä vakipito
vakituis- vaki Onks toi sun vakimuija?
vakituisesti palkkasuhteessa armeijassa oleva kantapeikko
vakoilla smyygaa
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vakoilla vaglaa Me vaglattii niit ku ne lähti skutsiin.
vakoilla vaklaa Me vaklattii isosysterii ku se bylsi latarin kanssa.
valaista flyysaa
valaista (lampulla) lyysaa Älä lyysaa silmii, mä en nää mitää.
vale / valhe flööbu
valehdella feikkaa
valehdella bykaa
valehdella flöidaa
valehdella flöitaa
valehdella flöittaa
valehdella plöidii
valehdella pykaa
valehdella soopaa, jauhaa
valehdella juksaa Juksasko ne isot sällit taas sua.
valhe potaska Älä puhu potaskaa, rontti, kyl mä tiän mis sä olit.
valheelta kuullostavaa paksuu Toi on jo aika paksuu, et kai oo tosissas?
valheita pehmeitä
valikoida dilkkaa Jätkä dilkkas parhaat buukit himaansa.
Valintatalo -kauppa Valintalato
Valintatalo -kauppa Valtsu
valita valkkaa Valkkaa noist mitkä haluut.
valita dilkkaa Voitsa dilkkaa ton pyykkis.
valittaa urputtaa
valittaa louskuttaa Lukijat louskuttaa -palsta.
valkea, jauhemainen huume / heroiini lumi
Valkoinen sali, tanssipaikka Vidari
valkoviini blankkari
valkoviini valkkari Ota pari lestii valkkarii megeen Pihlikseen.
valkoviini valkkis
Vallila Valkka Valkka on kyl viel Stadii.
valmentaa preppaa Mutsi lupas preppaa mua svenskin kokeisiin.
valmentaa henkistä puolta ennen ottelua urh psyykkaa
valmentaa, etenkin nyrkkeilyssä sparraa Ana sparras Holopaisen Jorkin sen vikaan matsiin.
valmentaja coutsi Meidän coutsi huus pää punasena.
valmentaja koutsi
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valmiina puissa Sit ku homma oli puissa, saatiin fyrkat.
valmis / uupunut fäärdi
valmistellut toimet / asennetut laitteet / tms viritykset
valmius uuteen seksi- tai ihmissuhteeseen haku päällä
valo eldis Näytä sitä eldistä vähä tännepäin.
valo lysis
valokuva foto Älä ota fotoo, mun fleda on iha skeidane.
valokuva potretti Kuka tos potretis on toi rillipäinen?
valokuvaaja fotari Broidi on fotari ja sillon oma studio.
valokuva-albumi albari / alpari
valokuvaan / tv-ohjelmaan pyrkijä linssilude
valonheitin spotti
valtava posketon
valtiotieteellinen tiedekunta valtsika Ootsä valtsikassa?
valua verta blödaa
valveilla yöaikaan (leik.), olla kukkuu Ei sun pitäis enää kukkuu tähän aikaan.
valvomassa passissa Yks slurkki on tos nurkalla passis.
vaneri fandsku
vaneri faneri
vaneri fanna
vaneri fansku
vaneri fantsku
vanginvartija / poliisi pamppu
vanha gamla Gamlat starat bamlaa kunnon slangii.
vanha / vanhanaikainen ihminen käpy Yks vanha käpy tuli siihe jotai selittään.
vanha autorämä kottero Kuskaa toi kotteros hevon vittuun meidän pitskulta.
vanha hevonen luuska
vanha mies / setä fabuli
vanha mies / setä / isä fabu
vanha mies / ukko bisi
vanha mies / ukko gubu
vanha nainen (halv.) harppu Yks  harppu tuli siihe aukoo päätään.
vanha nainen (halv.) korppu Pari korppuu tuli pyörittää revaa, hyi hitto.
vanha nainen / "mummo" gummeli / mummeli
vanha nainen / isoäiti mummeli Mummeli otti ketoo siin pitsgulla.
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vanha stadilaisäijä gamla stara
Vanha ylioppilastalo Vanha / Wanha Ryypättii Vanhalla valomerkkiin asti.
vanhainkoti käpykämppä
vanhaintavarain kauppa divari Hiltusen divari on Stadin paras.
Vanhakaupunki Gammeli
vanhanaikainen / "kalkkeutunut" kalkkis Mun fossiilit on ihan kalkkiksii.
vanhemmat fossiili Onks teidän fossiilit menny jo landelle?
vanhempi nainen, halv kääkkä Sellanen kääkkä tuli dörtsille louskuttaa.
vanhus fossiili Yks fossiili dallas eile sporan alle ja delas.
vanhus muumio
vanhus, (Altheimer-tauti) althaimeri 
vanhus, (Altheimer-tauti) altsu
vanki fonge
vanki fongi
vankila kaappi
vankila fengeli
vankila fengis
vankila fengu
vankila fongis
vankila fängis
vankila pytty
vankila häkki
vankilassa olo kakku Räppäs mulle kahden vuoden kakun.
vankilassa, olla kuokkii
vankilassa, olla lusii Mä lusin Nokalla puoltoist vuotta.
Vantaa Vantsku Vantskus voi metskaa ja tsimmaa taas.
Vantaanjoki Vande / Vantsku
vapaa leedi / ledi Mä oon koko tän viikon leedinä.
Vapaa Sana -lehti Vapari
vapaa soitto yhdessä jamit
vapaalippu fribari
vapaalippu friipiljari
vapaalippu vapari Sain duunista pari vaparii Klubin matsiin.
vapaapotku / -heitto urh vapari Kaitsu veti/latas/duunas vaparin sisään.
vapaa-uinti krooli
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vapausrangaistus kakku Räppäs mulle kahden vuoden kakun.
varas bommari
varas snutari
varastaa bollaa
varastaa bylsii Ton prätkän mä bylsin meidän klitsun käytävältä.
varastaa böllii Kundit bölli sen skutsarin kaikki valmiit tsengat.
varastaa hauvaa
varastaa hiivaa
varastaa keikkaa
varastaa knutaa
varastaa kuppaa Mist sä oot noi fyrkat kupannu?
varastaa kusee Mist sä ton figelin oot  kussu?
varastaa kähmii Se kähmi ittelleen aikaa hyvät fyrkat.
varastaa kääntää Käänsin tän boltsin Stokkalta.
varastaa nussii Muijalta nussittiin eilen sporassa fyrkat.
varastaa nyysii
varastaa ohi, vetää
varastaa puhaltaa
varastaa putsaa Viikonloppuna oli firman kassa taas putsattu.
varastaa pöllii Joku meni heti pöllii mun fillarin, ku jätin sen toho.
varastaa pöllää
varastaa rullaa Ne rullas koko putiikin tyhjäks.
varastaa sknutaa
varastaa skuppaa
varastaa snutaa
varastaa sosialisoi
varastaa syyhkii
varastaa törrää
varastaa vohkii Joku vohki mun lestin ku mä kävin kusella.
varastaa vöhnii
varastaa föraa
varastaa förbii
varastaa honii
varastaa fikkaan, pistää Pistitsä sen buukin fikkaas?
varastaa tarttuu / tarttuu hihaan No se tarttu mulle hihaan tuol Stokkalla.
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varastaa taskuunsa, pistää Hiffasitsä ku toi jätkä pani klogun taskuunsa?
varastaa taskuunsa, pistää
varastaa kondaa Joku kondas men velon pitskulta.
varastaa (yl rahaa taskusta) ritsaa
varastettu tavara kuuma Onks toi kama kuumaa?
varastettu tavara snutukama / snutukrääsä
varata buukkaa Mä buukkasin meille hyvät mestat iha eturivistä.
varata viekkaudella etuja itselleen kähmii
varaus, esim leikkiä jnkn kanssa apus / abus Apus mä oon Piian kanssa tänää.
varma naatti, on jostain Mä oon ihan naatti siitä, et soli Rale ku shungas.
varma (asia) vissi Ja mähän tsittaan tässä, se on vissi juttu, usko se.
varma asia / v tieto / v:sti toimiva fakta juttu / fakta bisnes Se on fakta juttu, turha aukoo enää päätä.
varma homma nakki Se ostarin rafla on ihan varma nakki.
varma juttu sillä sipuli Tänne sil ei oo enää  tulemista ja sillä sipuli.
varma lopputulos ("selvä matsi") selvä Hifki finnas ekan erän 6-0 ja matsi oli selvä.
varmasti vissisti
varmasti tasan Tasan en tuu! (Muotisanonta 98-99)
varmasti todella En todellakaan! (Muotilausahdus 98-99)
varo! stidi alla Stidi alla - muttei pala!
varpunen sparvari
varpunen tirpunen
Wartburg-auto Varre / Varpunen Faijalla oli kolme Varree.
vartio kytis
vartioida vagdaa
vartioimassa passissa Yks slurkki on tos nurkalla passis.
Vartiokylä Vartsika Jorot on siel Vartsikan työviksellä.
varusmiespalvelus intti Millo sun inttis alkaa?
vasen vensteri Mun vensteri uppoo aina sisään, se on saletti.
vastaanotto, es hotellissa respa
vastarintaa, tehdä nikottelee
vastata svaaraa
vastenmielinen kuitti
vastenmielinen kyrpä Se oli yks ihan kyrpä äijä ku tuli siihe.
vastenmielinen henkilö kusipää Vitun kusipää, nyt sä lähet nykii täältä.
vastenmielinen henkilö mulkku Reksi oli varsinainen mulkku.
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vastustaa hanttiin, panee
vastustella panee hanttiin Kale pani kyl hanttii, mut ei sil ollu paljo mahiksii.
vastustella puhein urputtaa Skoude alko urputtaa siin jotai.
vauhdikasta toimintaa morkollit soi
vauhti faarti Brankkarit skujas täyttää faartii Hämistä.
vauhti forssi
vauhti / "piri" / "spiidi" / amfetamiini pilkku
vauvankokoinen termarinkokonen
WC vessa Vessaan sun pitää ruinaa nyklat tost tiskiltä.
WC veski Joku oli vääntäny göntsät veskin lattialle.
wc-allas pytty Meidän pytty ei vetäny ollenkaan, skulasin huoltikseen.
veijari filuri
veikea vinha Mulle sattu yks vinha juttu ku …
veikeä vinde
veisto flöidi Flöidi oli skoiles ihan perseestä.
veisto slöidi Slöidi ei  ollu ikinä mun heinii.
veisto slöjde
veistää flöidaa
veistää slöidaa
veitsi knaiffi
veitsi knivu
veitsi gnaiffe
veitsi skegle / skeglu
vekseli vekkuli
veli broidi Broidi lusii Nokalla parin vuoden kakkuu.
veli proidi
veljekset broidikset Broidikset oli ihan samannäköset vaik niil oli eri fade.
veljekset proidikset
velka fläädä / flääde
velka skriduli Paljo mä oon skridulii?
velka skriida
velka skriitta / skriita
velkaa, olla pystyssä, on
velkaa, velkaa persettä, olla Sä jäi mulle satasen persettä
Velodromi Velo Velolle mentii tsiigaa fillariskaboja.
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veltto löysä Siin on sitte löysä kundi.
vendaa kääntyä / kääntää
vene purkki
vene boti
vene kippo
vene kaukalo
vene kiulu
vene skiglu
venäläinen bolsu Bolsut tuli selittää jotain, mut ei me bonjattu.
venäläinen iivana Sit alko iivanaa lappaan raflaan sisään.
venäläinen slobo Slobot tuli heti nykii rotsista, ne halus vaihtaa manii.
venäläinen vanja Pari vanjaa hillu siin kartsalla.
venäläinen (halv.) ruski
venäläinen (halv.) ryssä
verhot salusiinit
veri blude / blode Bludet vaan valu kartsalle.
veri bluuda / bluudi
verryttelyasu verkkarit Paa ny jätkä verkkarit päälles, sähän jäädyt muuten pystyyn.
verryttelyasu verrarit Verrarit kastu  ku vodaa alko tulee ku esterin perseestä.
vesi vadu / vada Paatsä vaduu Kossun sekaan?
vesi vasse
vesi vasseri
vesi voda Vodaa tuli ku esterin perseestä.
vesi vodu
vesi vatu  (vrt. vatupassi!)
vesihana kraana Mees panee toi tsögen kraana kii.
vesikouru ränni
vesilätäkkö plotti
vesipiippu kabu
vetoketju vedjari
vetoketju vetskari Emmä hiffannu koko iltana et mun vetskari oli auki.
vetoketju vetsku
veturi feskari
veturi vetskari
vetää haalaa



Suomi-slangi sanakirja Luonnosversio Erkki Johannes Kauhanen

vetää draisaa Meinaatsä draisaa kaikki noi kuteet klitsuun?
vetää traisaa
vetää (esim. ovesta) draagaa
vetää ylöspäin hissaa
viedä föraa
viedä kondaa
viekas kelju
viekotella vokottelee
vieriä sliippaa Läheltä sliippas, fiude meni tosta viiden sentin päästä.
viestilevyke lätkä Joku lätkä siihen aitaan oli duunattu.
viettää aikaa idlaa
viettää aikaa äänekkäästi remuu
vihainen giri
vihainen jurnu
vihannekset rehut
viheltää vislaa Kundit vislas hyvännäkösen gimman perään.
vihje vinkki
viiden numero femma
viikset räkäjarrut
viimeinen jumbo
viimeinen sista Se oli sista kerta ku kävin tsimmaamas siellä.
viimeinen vika Kuka vika, se on ihan emäsika!
viimeinen visa Ku visa kundi tuli moleen, muut oli jo koisaamas.
viina brankku
viina brenkku Brenkkuu on olkkarin skobes, mut jätä hiet mulle.
viina häppä
viina kiva
viina shiiva
viina sprenkku
viina viuna
viina brena / breni
viina broina
viina siiva Tokkaas mulle snadi siiva tost flinderistä.
viinaa, mahdollisuus saada kipinä
viina-annos siiva
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viina-annos kuppi Tees tosta meille pari kuppii.
viina-annos kuppila
viina-annos napanderit Otetaaks himassa parit napanderit?
viinakauppa Alko Lähetää Alkoon hakee kaks jalista.
viinakauppa pitkäripanen
viinanmyyjä trokari Pengerkadun nonaris tsiigattii Tsapeja.
viinapullo flinda
viinapullo handeli
viinapullon korkki, avata rengasta rikkomatta kammaa
viinaryyppy knyybi
viinaryyppy terävät
viinaryypyt hömpsyt / hömpyt
viini vinkku Kaadaks mä sulle vinkkuu vai otatsä jotai stydimpää?
viipale (yl pitsasta) slaissi No mulle kävis tollane slaissi katrosta.
Viipurinkatu Viipis
viisas klygga
viisi viis
viisi (lueteltaessa leikeissä) vii yy kaa koo nee vii kuu see kaa yy ky
viisi markkaa femma
viisikymmentä viiskyt Koska sä täytät viiskyt?
viivytellä roikkuu
viivytellä kuppaa Lähe tulee jo, vittuuks sä siellä enää kuppaat?
vikkelästi pieni eläin, kuin Jaska meni kentsulla ku pieni eläin.
villapaita villis
villapaita, hihaton ("pull-over") pulloveri
vilpillinen falski Se oli muutenki jotenki falski jätkä.
vinkki tipsi
vino vindi
vino lintta Sähän astut kundi ihan linttaan, otas tsenga veks.
vino vinde
vinossa vindis
vintti vinde
vinyylimuovinen äänilevy vinyyli Mä stikkasin eilen mun kaikki vinyylit roskiksee.
virallinen taho instanssi
virhe fiba Fiba mikä fiba, turha sit on enää kelaa.
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virhe moga / mogaus / mogu Mun on pakko sanoo, et oliha se mun moga.
virhe fibaus Toi oli kyl aika fibaus Haralta.
virhe feelu Nyt tais tulla aika buli feelu.
virhe kupru Teit eilen aika ikävän kuprun.
virhe parpi- ja naruhypyssä leik. stiplu
virhe, vars barbissa stiblu
virheellinen falski Se oli muutenki jotenki falski jätkä.
virheellinen toimi paskanakki Tais olla paskinakki rikkoo ne fönarit.
virheellinen toimi paskatikki Se oli kyl sittenki aika paskatikki.
virheitä sisältävä (tietokoneohjelma) buginen Ei sitä kantsi imuttaa, se on ihan buginen.
virhetoimi vikatikki Tais olla vikatikki lähtee tänne Munkkaan.
viritellä … autoa trimmaa
viritellä … koiraa trimmaa Nyt se niin trimmattu peli, et voi helvetti.
virkapuku formu
virkistää friskaa
virsikirja virsari Mul ei oo virsaris jäljel enää ku kannet.
virsikirja virssari
virtsa kusi
virtsa striibu
virtsaamistarve kusihätä
virtsaamistarve kupla otsassa Kekellä jo kupla ottassa.
virtsaamistarve ("kusihätä") koohoo Mulla oli karsee koohoo.
virtsata heittää kepillinen
virtsata kusella, käy Mä käyn vaan kusella, lähetään sit.
virtsata ruikkaa Sepe ruikkas ihan dörtsin pieleen.
virtsata straidaa
virtsata strittaa
virtsata stroolaa Manu vaan stroolas, vaik jeparit tuli siihe meuhkaa.
virtsata lirii Oliks pikkubroidi lirillä?
virtsata (mies) kättelee liskoa
virtyksen purkautuminen laukee Meidän telkkari laukes eilen illalla.
vitonen fesse
vitsailla huulta, heittää Ootsä tosissas vai heitätsä vaan huulta?
vitsailla lohkasee Puhu vaan omasta puolestas, lohkas friidu.
vitsailla läppä lentää Ja kyl läppä lens ku viimeinki treffattii.
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vitseillä jokee, heittää Jari heittää aina jokee, ei sitä kande usoo.
vitsi dsoukki Älä ny tykkää kyttyrää, se oli vaa dsoukki.
vitsi huuli
vitsi tsoukki Ota kaveri iisisti, se oli tsoukkia vaan
vitsi läppä
viulisti figelisti Figelistil oli ihan rasvanen fleda.
viulu figeli
Vladimirinkatu, nyk Kalevankatu Fladda
voi smire
voi smöre
voi hitto fy´faan
voi hitto vinde Voihan vinde! (Kaunisteltu muoto Voihan vittu! -tokaisusta)
voida menee Kuis menee, sä oot ollu gisana, mitä mä oon kuullu …
voih! hitsi!
voileipä smirgari Voisitsä duunaa mulle parit smirgarit?
voileipä smörgari Mutsi oli pannu pöydän koreeks, oli baislarii ja smörgarii.
voima poveri
voima muna Tossa biisissä ei oo yhtään munaa (kyrpää).
voima tatsi Tos biisis ei oo yhtää tatsii / munaa / kyrpää.
voima fjonga
voima fjongi
voima forssi Se tuli päälle kauheella forssilla.
voima yty Taitaa olla ytyy tös motskarissa?
voimistelu jumppa
voimistelu voikka Voikkatunnit skoilessa oli ihan perseestä.
voimistelu jumppa Kaks vikaa tuntii oli jumppaa, futattii skolen pitskulla.
voimistelulaitos jumppa
voittaa finnaa Kumpi finnaa, Helsteeni vai hurri?
voittaa finstaa Kuha finstaa, muut plutaa tos tsimmisaltaas.
voittaa kepittää
voittaa kynttää
voittaa riivaa
voittaa vinnaa
voittaa vinstaa Ketä vinstaa ja ketä on toka?
voittaa (käärii fyrkkaa) käärii Se kääri siit hyvät fyrkat.
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voittaa joku pesee Kyl Klubi pesee Hopsin mennen tullen.
voittaa monta tappelussa nippuun, panee
voittaa rahaa nettoo
voittaa selvästi nuijii jnkn maan rakoon
voittaa tappelussa latoo pinoon Mä latasin ne kaikki kolme jätkää pinoon siihen pitskulle.
voittaa toinen ylivoim es urheil luuttuu
voittaa, "lyödä kilvassa" muut hakkaa
voitto knava
voitto potti
Volkswagen-auto folkkari Folkkari on sakujen väsäämä.
WSOY Södika
vuokrata hyyraa
vuokrata liisaa Eiks sun kantsuis liisaa se fiude?
vuora-auto vossikka Tilaas vossikka nii lähetään menee.
vuoro hugi
vuoro huki Eiks se oo nyt jo mun huki.
vuotaa falskaa Falskaaks se korkki?
vuotias vee Mä oon vast kuus vee.
väentungos ryysis Stadikalla oli aikamoinen ryysis.
vähemmän merkittävä tarpeisto tilpehööri / tilbehöör
vähittäismyyjä diileri
vähäinen hikinen
vähäisesti hintsusti
vähäjärkinen heittää nupista
vähäjärkinen heittää päästä
vähäjärkinen heittää latvasta Sillä alko jo heittää latvasta.
vähän hintelästi
vähän liite Funtsaa ny liitte, ei se homma skulaa.
vähän liitte Tsiigaa ny liitte, mihin tsöraat!
vähän litsgi
vähääkään tipan vertaa Se ei kuule kiinnosta mua tipan vertaa.
vähä-älyinen seeppari Ne oli ihan seeppareita, ei ne tajunnu mitää.
väijyntä kytis
väijyä kyylää
Väinämöisen urheilukenttä Töölössä Väiski
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väistellä luistaa
väkevä ronski
väkevä, es ryyppy tuimis
väki popula Stadikalla oli populaa ku meren mutaa.
väki sakki
väkijuoma sellaisenaan, sekoittamattomana raagigsena / raagiksena
väliin melliin
väline aparaatti / apparaatti Minkä vitun appaaratin sä oot ny menny böllii?
välissä mellassa
välittämättä, olla / ei millänsäkään moksiskaan Kimma  ei ollu moksiskaan, vaikka lähin menee.
välittää maindaa Duunaa mitä lystäät, mä en maindaa.
välitunti välkkä
välitunti välkkäri / väläri Välkkärillä skulattiin nelistä skolen pitskulla.
väljyyttä es pyörän renkaissa klappia Fillaris takapyöräs on helvetisti klappia.
välttyä luistaa Jaska luisti aina paskasist hommist.
välttämättömästi tehtävä asia pakkorako Se oli ihan pakkorako, muuten olis joutunu lusii.
väristykset vibrat Mä sain makeet vibrat tost  biisistä.
väsynyt naatti Mä olin matsin jälkeen ihan naatti..
väsynyt sippi Ei nyt, kultsi, ei  … mä oon ihan sippi.
väsynyt matsi Se oli matsi ku pääs maaliin.
väsynyt ryytynyt
väsynyt ventti Mä oon ihan ventti, se oli ihan vikatikki lähtee dallaa.
väsynyt, aivan rätti Virpi oli ihan rättiväsynyt, ei aata jaksanu sanoo.
väsyttää ramasee Mennääks pehkuihin, mua ainaski alko jo ramasee.
väsyttää matsittaa Eiks sua matsita viel yhtää?
väsähtää sippaa
väsähtää menee piippuun Vikalla kilsalla menin ihan piippuun
väsähtää simahtaa Mä simahdin viimesellä kympillä ihan täysin.
väärennös feikki Onks toi feikki?
X
Y
ydinryhmä klikki
yhdeksän ysi Monta ysii sul oli viime spettarissa?
yhdeksänkymmentä yhekskyt
yhdeksänkymmentä penniä nittika
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yhdentekevä yks hailee Se on yks hailee koska ne tulee.
yhdentekevä yks vitun maku Se on mulle yks vitun maku mitä se musta funtsaa.
yhdentekevää vitun maku, on yks Se on ihan yks vitun maku, mitä ne musta tykkää.
yhdessä kimpassa
yhdessä kimppa
yhdynnässä (päällä) satulassa
yhdynnässä, olla kuksii
yhdynnässä, olla nuslaa
yhdynnässä, olla nussii Nussin sitä misuu niiden olkkarissa.
yhdynnässä, olla nusuilee
yhdynnässä, olla vetää koipeen Mä vedin sitä muijaa koipeen melkeen koko yön.
yhdynnässä, olla vetää mekkoon Veditsä sitä vaaleeta vosuu mekkoon?
yhdynnässä, olla vetää viikseen Pääsitsä vetää sitä mirkkuu viikseen?
yhdynnässä, olla / miespuol. vetelee
yhdynnässä, olla / panna höylää Höveli kundi pääsee höylään.
yhdyntäkerta värssy Montaks värssyy te veditte?
yhdyntäkerta / yksi yhdyntä varvi Vedin viis varvii, ihan kreisi fiilis!
yhdyntään, antautua  (nainen) lohkee, siltä Lohkesko siltä punapäältä viime yönä?
yhdyntään, antautua  (nainen) antaa revaa Antaaks se revaa kossupullosta?
yhdyntään, antautua  (nainen) antaa persettä Sehän anto persettä joka jätkälle.
yhdyntään, antautua  (nainen) reppua, jakaa Pirkko jako reppua kaikille sitä haluuville.
yhdyntään, antautua  (nainen) jakaa tavaraansa Se giltsi jakaa (tavaraansa) kaikille, ku tarjoo sille paukun.
yhdyntään, antautua  (nainen) jakaa
yhdyntään, antautua  (nainen) antaa Lissu pyys sut eile niille, jouduitsä antaa?
yhdyntään, antautua / (nainen) persettä, jakaa / revaa jakaa
yhdyntään, päästä persettä, saa
yhdyntään, päästä saa Mirkulta saa helposti.
yhdyntään, päästä liukkaalle, pääsee Pääsitsä liukkaalle?
yhdyntään, päästä pääsee liukkaalle Sä lähit niin nopeesti, pääsit sä liukkaalle?
Yhdysvallat Jenkkilä Ku mä tuun stuiduks, mä lähen heti Jenkkilään.
yhdysvaltalainen jenkki Sehä on jenkkirauta, jumalauta, mistä sä oot bölliny ton?
yhen illan "romanssi" hoito
yhteenajo kolari
yhteinen "tyttöystävä" yhteishyvä
yhteis- kimppa
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yhteiskoulu navetta
yhteisö skene
yhtiö puulaaki Soli vaan niit puulaaki-matseja.
yhtyeitten mukana kulkeva tyttö bändäri
yhtyä (sukupuolisesti) panee Mä panin sitä muijaa meidän rabassa.
yhtyä naiseen jyystää Make jyysti sitä pirjoo koko yön.
yhtyä naiseen puikkaa
yhtyä pikaisesti kiksauttaa
yhtyä sukupuolisesti bylsii Mä bylsin sitä lyylii meidän veskissä.
yhtyä sukupuolisesti köyrii Ette ala kyl mun bunkas köyrii!
yhtäjaksoinen toimi putki Se on dokannu viikon putkeen. Putki päällä.
yhtäjaksoisesti putkeen, menee Hommat meni raksalla putkeen
ykkönen / raitiovaunulinjan numero etta Ookaa ettalla Valkkaan.
yksi / yhdeksän (leik luetelteltaessa) yy yy kaa koo nee vii kuu see kaa yyy ky
yksineläjä sinkku Sirkka on ollu viis vuotta sinkkuna.
yksinkertainen hoopo
yksinkertainen iisi
yksinkertainen simppeli Etsä nyt bonjaa, sehä o ihan simppeli systeemi.
yksinkertainen kahu
yksinkertainen lava
yksinkertainen mieshenkilö kalevi Joku kalevi yritti sönkkää siin jotai.
yksinkertainen nainen blondi Mä tsennaan ainaki tuhat blondi-vitsii.
yksinkertainen, (haukkumasana) simpa
yleinen nainen bledi
yleinen nainen kurva
yleinen nainen vosu Mikähä vosu toiki o ku stondaa tos portinpieles.
yleinen wc kusiputka
ylim lehti jonka tuoton on myyjä saanut tsilari
ylioppilas stuidari
ylioppilas stuidu
ylioppilaskirjoitukset stuiduskabat Stuiduskaboissa mä panin parastani ja sain M:n paprut.
ylioppilaskirjoitukset ylkkärit Koska ne sun ylkkäris oikeen alkaa?
Ylioppilaslehti Ylkkäri
Ylioppilastalo Studdis
Ylioppilastalo Studis
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ylipainoinen säkki
ylittää ymmärryksen hilseen, yli Nyt menee yli hilseen.
ylityö överi
yllätys ylläri Se oli mulle ylläri et pääsit tulee, mist sait fyrkat?
ylpeillä patsastelee
ylpeillä pröystäilee
ylpeillä lesoo
ylpeä pollee Vähä faija oli pollee ku näytti mun spettarii kavereilleen.
ylpeä maffi
ylpeä retee
ylpeä levee Jätkä on nii levee, ettei byysiinsa mahu!
ylpeä maffi
ylpeänä bolleena Mut oli se siit kyl bolleenaki.
ylpistyttää menee lettiin Lissulle se juttu meni lettiin.
ylpistyä nousee hattuun Sil on noussu se titteli hattuun.
ylpistyä lettiin, nousee Kakelle se juttu tais nousta lettiin.
yltiömaskuliinisuus mazoilu
yläluomet (verhot) salusiinit Tehän skulaatte taas salusiinit silmillä, seuratkaa boluu!
ymmällä pihalla Mä oli alussa ihan pihalla, en tajunnu mitään.
ymmällä ulalla Mä en tajunnu mitää mitä se selitti, mä olin ihan ulalla.
ymmällään poltsi hukassa
ymmällään äimänä
ymmärrän jees box boni mai
ymmärtää kekkaa
ymmärtää himaan, menee Lähe vetää täältä! Meniks himaan?
ymmärtää raksuttaa Sit mul alko yhtäkkii raksuttaa.
ymmärtää snaijaa Snaijaatsä yhtään mitä toi kaveri kailottaa.
ymmärtää sponjaa
ymmärtää säteilee, polla Eiks sun pollas säteile tänää yhtää?
ymmärtää tajuu Tajuutsä yhtää mitä mä sulle bamlaan?
ymmärtää leikkaa Eiks sul ala pikkuhiljaa leikkaa, taukki?
ymmärtää menee jakeluun Eiks jumalaut mee millään jakeluun?
ymmärtää haijaa
ymmärtää jakeluun, menee Ei tainnu mennä jakeluun, vai?
ymmärtää kaaliin, menee Ei sille menny kaaliin, ei millään.
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ymmärtää lanttu leikkaa Eiks ees sulla lanttu leikannu?
ymmärtää hoksaa
yritteliäs, erittäin  (erit koulussa) higu
yritteliäs, erittäin  (erit koulussa) hikari
yritteliäs, erittäin  (erit koulussa) hikipinko
yritteliäs, erittäin  (erit koulussa) hiko
yrittämättä täysiä mennen tullen
yrittää kovasti rypistää
yrittää pidätellä ilmettä kasvoilla jumppaa Mitä sä oikeen jumppaat naamallas?
yrittää tossissaan paahtaa Lissu paahtaa himassa ku sil on kokeet ens viikolla.
yritys yty
yritys puulaaki
yritys buulaagi / buulaaki Mä oon skulannu nyt vaan buulaagi-matseja.
yritys tsemppi Ttsemppiä kundit, kaks minsaa enää, kaikki pellin!
yritystä! semiä! Semiä!
yritystä! tsemppiä! Tsemppiä, tsemppiä, me viedään tää matsi!
ystävä frendi Mentii kattoo skaboja parin frendin kans.
ystävä / mieshenkilö (kamrat + toveri) kaveri
ystäväpiiri kööri
yömaja knubis
yömaja nubbis
yömaja repla
yöpuku yökkäri
yötyö, josta jätetään verot maksamatta kuutamo (-keikka) Faija teki kuutamoo keko kesän.
Z
Å
Ä
äijä kubbe
äijä jynny
äiti mude Mude ja fade lähti joraa.
äiti mugi
äiti mursa
äiti mutsi Saaksmä, mutsi, ottaa faijan skimbat?
äkämä finni
ällikkä hepnaadi / hepnadi
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ällistys hepnaadi / hepnadi
älykäs / nokkela fiksu Ohan se aika fiksu, mut pahannäköne.
älyttömästi äldesti
älytä lanttu leikkaa Eiks ees sulla lanttu leikannu?
älytä hoksaa
älytön älyvapaa Tää on  ihan älyvapaata juttuu, mä lähen himaan.
ämmä gimma
ärsyttävä (lievennys "vittumainen" sanasta) kuttumainen Aika kuttumainen tsägä.
ärsytät minua todella! haista sinä pitkä vittu! Haista sinä jätkä pitkä vittu!
ärsytät minua! haista vittu!
ärsyyntynyt kypsä .
ärtyisä ärtsy Se oli ihan ärtsynä.
äänenvahvistin stydäri
ääni vola
äänilevy platta Vein divariin kaikki mun gamlat platat.
äänilevy skiiva
äänimerkkilaite töötti
äänittää purkittaa Me purkitetaan se älppäri ens viikolla.

2. maailmansota krigu
25 penniä / kolikko hilkku
25 penniä, 25 piikki
3:mas osuus tsuitsit
30 penniä trettika
40 penniä förttika
5 markkaa lepsa
5 penniä faittari
5 penniä fima
50 penniä fimdziga
50 penniä fimtsika
60 penniä sekstika
65, esim hkl:n bussi kuusfemma Kuusfemma menee Lauttiksest Ogeliin.
70 penniä sjuttika
75 penniä suttifima
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75 penniä syttifemmark
80 penniä åttika
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