
aakkoset αλφάβητο
aallokko, merenkäynti, myrsky τρικυµία
aallokkoinen ταραγµένος
aalto κύµα
aamiainen πρωινό
aamu πρωί
aamulla το πρωί
aamutähti, Venus Αυγερινός
aapinen αλφαβητάριο
aate, idea ιδέα
aatto παραµονή
aave φάντασµα
aavistaa διαβλέπω
adapteri, välikappale µετασκηιµατιστίς
adjektiivi, sukunimi επίθετο
ahmatti, suursyömäri φαγάς
ahne λαίµαργος
aidata, sulkea, estää φράζω
aihe λόγος
aika καιρός, χρόνος, ώρα
aika lailla αρκετά
aikaisin, varhain νωρίς
aikakausi εποχή
aikakauslehti περιοδικό
aikataulu δροµολόγιο
aikataulu ωράριο
aina πάντα
Aina kunnioitettava! Πάντα άξιος!
aine, ydin, olemus, olennainen osa ουσία
ainekirjoitus έκθεση
ainekset υλικά
aisti αίσθηση
aito γνήσιος
aitous γνησιότητα
aivot µυαλό
ajaa parta ξυρίζοµαι
ajanvaraus κλείσµο ώρας
ajatella σκέφτοµαι
ajattelin νοµίσα
ajatus σκέψη
ajatus ιδέα
ajelu βόλτα (µε αυτοκίνιτο)
ajokilometri διανιθέν χιλιόµετρο
ajokortti άδεια οδηγού
akku µπαταρία
alas κάτω
alaston γυµνός
alennus έκπτωση
alennusmyynti εκπτώσεις
alistuminen υποταγή
alkaa αρχίζω
alkoholi αλκοόλ
alkoholiliike οινοπωλείο
alkoholipitoinen οινοπνευµατώδης
alku αρχή
alkupala ορεκτικά
alla κάτω από
allekirjoittaa υπογράφω
allekirjoitus υπογραφή
allergia αλλεργία
aloittaa αρχίζω
alue περιοχή
alushousut (miesten) σώβρακο
alushousut (naisten) κυλότα
alusvaatteet εσώρουχα
ambulanssi ασθενοπόρο
ammatti επάγγελµα
ammattilainen επαγγελµατίας
analyysi, jäsentely, erittely ανάλυση
anna olla! antaa olla! άσε!
annan δίνο
annoin έδοσα
annos (lääkettä) δόση



annos (ruokaa) µερίδα
anonyymi ανώνυµος
antaa δίνω
antaa anteeksi συγχωρώ
antaa lahja κάνω δώρο
anteeksi συγγνώµη
antiikki αρχαιότητα
appelsiini πορτοκάλι
appelsiinimehu χυµός πορτοκαλιού
aprikoosi βερίκοκο
aprillipäivä Πρωταπριλιά
apteekki φαρµακείον
apua βοήθεια
arabialainen Άραβα
arkeologinen αρχαιολογικός
arkipäivä καθηµερινή
armeija στρατός
artisokka αγκινάρα
arvella, arvostella, tuomita κρίνω
arvella, luulla, uskoa νοµίζω
arvoesineet τιµαλφή
arvoisa (kirjeessä) αξιότιµος
asiaan kuulumaton άσχετος
asianajaja δικηγόρος
aspiriini ασπιρίνη
astua alas κατεβαίνω
asua κατοικώ
asua µένω, κατοικώ
asuinpaikka τόπος
asukas κάτοικος
asunto κατοικία
asuntovaunu τροχόσπιτο
ateria γεύµα
auki, avoinna ανοιχτό
aukio πλατεία
aula προθάλαµος
aula χολ
auringonlasku δύση
auringonnousu ανατολή
auringonotto ηλιόλουτρο
auringonsäde αχτίνα του ήλιου
aurinko ήλιος
aurinkolasit γυαλιά τυ ήλιου
aurinkoöljy λάδι τυ ήλιου
autiomaa, erämaa έρηµος
auto αυτοκίνητο
autokorjaamo συνεργείο
autolla, autolla ajaen οδικώς
autotalli γκαράζ
auttaa βοηθώ
autuas µακάριος
avain κλειδί
avata ανοίγω
avioliitto γάµος
aviopari αντρόγυνο
avoin ανοιχτός
avokaulainen ντεκολτέ
avomeri πέλαγος
baari µπάρ
balladi µπαλάντα
banaani µπανάνα
basilika βασιλικός
bensiini βενζίνη
bussi λεωφορείο
bussipysäkki στάσης λεωφορείου
buzuki µπουζούκι
daami ντάµα
deodorantti αποσµητικό
desinfioida απολυµαίνω
diktaattori, itsevaltias δικτάτορας
disketti δισκέτα
edellytetään προβλέπεται
edelläkävijä, edeltäjä πρόδροµος



edessä µπροστά σε
edetä προχωρώ
eduskunta βουλή
ehdoton, absoluuttinen απόλυτος
ehdottomasti ακριβός
ehkä ίσως
ei όχι
ei edes ούτε
ei enää όχι πια
ei kestä (kiitokseen) τίποτα
ei kukaan, ei mikään κανένας (καµιά-κανένα)
ei mitään τίποτα
ei niinkään paljon όχι και τόσο
ei ollenkaan, ei yhtään καθόλου
ei vielä ούπω
ei yhtään κάνεις, καθόλου
ei yhtään κάνεις
ei…eikä ούτε...ούτε
eilen εχτές
eilinen (ε)χτές
eksoottinen ξωτικός
eksyä χάνω το δρόµο
elintarvikkeet τρόφιµα
elokuu Αύγουστος
elokuva ταινία
eläin ζώο
eläintarha ζωολογικός κήπος
eläkkeellä oleva συνταξιούχος
elämä ζώη
elää ζω
emäntä νοικοκυρά
en viitsi βαριέµαι
enemmän περισσότερος
enemmän περισσότερος
ennakkomaksu προκαταβολή
ennen πρίν
ennen vanhaan παλιά
ennustaa προβλέπω
ensiapu πρώτες βοήθειες
ensimmäinen (1.) πρώτος
enää πια
epäillä υποψιάζοµαι
epäilys, epäily υποψία
epäjärjestyksessä oleva ακατάστατος
epäjärjestys ακαταστασία
epäkunnossa χαλασµένος
epävakaa άστατος
erehdys λάθος
erektio, kiima καύλα
erikoinen, erikois-, asiantuntija ειδικός
erikoislääkäri ειδικευµένος γιατρός
erilainen διαφορετικός
erillinen ξεχωριστός
erinomainen έξοχος
erittäin kaunis πανέµορφος
erittäin, liian πάρα πολύ
erityinen ιδιαίτερος
erityistoivomus προτίµηση
eronnut διαζευγµένος
erä, partti, pelierä παρτίδα
eräs ένας
esikaupunki προάστειο
esikaupunki προάστιο
esimerkki παράδειγµα
esine αντικειµένο, πράγµα
esine πράγµα
esine αντικειµένο
esitellä παρουσιάζω
esitellä συστήνω
eteenpäin εµπρός
etelä νότος
etikka ξίδι
etsiä γυρέυω



etsiä, hakea, penkoa, tarkastaa ψάχνω
etsiä, pyytää ζητώ
että που
että ότι
että, kuinka, miten πως
etunimi µικρό όνοµα
etusormi πρώτο δάχτυλο
etusormi δείκτης
etäisyys απόσταση
Euroopan yhteisö, EY ευρωπαιξή κοινότητα
eväät κολατσιό
fenkoli µάραθο
filee φιλέτω
filmi φιλµ
flunssa σινακή
granaattiomena ρόδι
granaattiomenapuu ροδιά
grillata ψήνω
grillattu ψήνω στη σκάρα
grilli σχάρα
grilliravintola ψησταριά
gynekologi γυναικολόγος
haarukka πηρούνι
haarukka πιρούνι
haastaa oikeuteen µνύω
haava πληγή
haista βρωµώ
haju οσµή
hajuvesi µυρωδικό
hakaneula παραµάνα
halkeama, repeämä, rako σχίσµα
hallita κυβερνώ
hallitus κυβέρνηση
hallusinaatio, harhanäky παραίσθηση
haloo! αλό
halpa φτηνός
haluaisin... θα ήθελα
haluamme θέλουµε
haluan θέλω
haluta, toivoa, kaivata ποθώ
halvempi φτηνότερος
hame φούστα
hammas δόντι
hammasharja οδοντόβουρτσα
hammaslääkäri οδοντογιατρός
hammassärky οδοντόπονος
hammastahna οδοντόπαστα
hana κάνουλα
hangata τρίβω
hansikas γάντι
hapan ξινός
happi οξυγόνο
harakka κίσσα
harhakuvitelma, illuusio, hallusinaatio ψευδαίσθηση
harja βούρτσα
harmaa γκρίζος
harmi! κρίµα!
harrastus χόµπι
hartia ώµος
harvinainen σπάνιος
harvoin σπάνια
hattu καπέλλο
haukunta γαύγισµα
hauska ευχάριστος
hauska, huvittava διασκεδαστικός
hautajaiset κηδεία
havaita, huomata, katsoa, katsella, tarkkailla παρατηρώ
he αφτί, αφτές
hedelmä φρούτο
hehkulamppu λαµπιόνι
hehkuva, tulikuuma, tulinen καυτερός
hei γειά σου
heidän τούς



heikko αδύνατος
heikko, voimaton αδύνατος
heille τούς
heiluttaa, heilutella ανασείω
heinäkuu Ιούλιος
heittää ρίχνω
heittää, heittää pois πετώ
heittää, heittää pois πεταξώ
heittää, lingota, syyttää, ampua βάλλω
helle ζέστη
helmi µαργαριτάρι
helmi (ei aito), lasihelmi χάντρα
helmikuu Φεβρουάριος
helppo εύκολος
helppo voittaa, helppo valloittaa, helppo vietellä ευάλωτος
helvetti κόλαση
hengellinen πνευµατικός
hengenvaara θανάσιµος κίνδυνος
hengittää, hengähtää, levätä, levähtää αναπνέω
hengitys, hengähdys αναπνοή
hengitys, hengähdys, levähdys ανάσα
henkari κρεµάστρα
henki πνεύµα
henkilö πρόσωπο
henkilö άτοµο
henkilökohtainen προσωπικός
henkilökunta προσωπικό
herkullinen νόστιµος
herkullinen ορεκτικός
herneet µπιζέλι
herra κύριος
herttainen αξιαγάπητος
herättää ξυπνώ
herätys ξύπνηµα
herätyskello ξυπνητήρι
herätä ξυπνώ
heti αµέσως
hetki στιγµή
hetkinen! ένα λεπτό!
hetkinen! µισό λεπτό!
hetkinen! µία στιγµή!
hevonen άλογο
hidas αργός
hiekka άµµος
hieno φίνος
hieno! ωραία!
hieno, ohut, hoikka, hento, kimeä ψιλός
Hienoa! ωραία!
hiha µανίκι
hihna λουρί
hiiri ποντίκι
hiirulainen ποντικάκι
hikoilla ιδρώνω
hiljaa, hitaasti, varovasti σιγά
hiljaisuus σιωπή
hinnasto τιµολόγιο
hinta τιµή
hirveä φοβερός
hirvi, kauris ελάφι
hissi ασανσέρ
historia, juttu, asia, kertomus ιστορία
hitaammin πίο αργά
hiukan λιγάκι
hiustenleikkuu κούρεµα
hoitaa, huolehtia, pitää huolta νοιάζοµαι
homeinen µουχλιασµένος
hopea αργυρός
horoskooppi ωροσκόπιο
hotelli ξενοδοχείο
housut παντελόνι
hovi αυλή
huhtikuu Απρίλιος
huijata εξαπατώ



huilu φλάουτο
huimata ζαλίζοµαι
huimaus ζάλη
huippu κοπφή
hukkua πνίγοµαι
hullu τρελλός
humalassa µεθυσµένος
hummeri αστακός
hunaja µέλι
hunajakakku µελότουρτα
hunajamakeiset, lukumi λουκουµάδες
hunajameloni πεπόνι
hunajaviina, sima υδρόµελι
huolehtia φροντίζω
huolestua στενοχωριέµαι
huolestuttaa, huolestua ανησυχώ
huoltoasema πρατήριο
huomenna αύριο
huominen αυριανός
huone δωµάτιο
huoneisto διαµέρισµα
huonekalut έπιπλα
huono κακός
huono tienpinta ανοµάλια οδοστρωµάτος
huonoin κακίστος
huonompi, pahempi χειρότερος
huonosti κακά
huopa κουβέρτα
huuli χείλι
huuliharppu φυσαρµόνικα
huulipuna κοκκονάδι
huulirasva κρέµα για τα χείλια
huumata, pyörryttää ζαλίζω
huutaa φωνάζω
huvi, huvittaminen διασκέδαση
huvittaa, huvitella διασκεδάζω
hymyillä χαµογελώ
hypätä πηδώ
hypätä, hyppiä, loikkia πηδώ
hytti καµπίνα
hyttynen κουνούπι
hyvä καλός
hyvä on! εντάξει!
hyvä! µπράβο!
hyväillä, helliä χαϊδεύω
hyväily χάδι
hyväksyä (απο)δέχοµαι
hyväntuulinen, hyvällä tuulella, iloinen κεφάτος
hyvää καλός
hyvää πολύ καλά
Hyvää alkavaa kuukautta! Καλό µήνα!
hyvää huomenta καληµέρα
hyvää iltaa καλησπέρα
hyvää päivää χαίρετε
hyvää yötä καληνύχτα
hyvää yötä (pikkutunneilla) καλό ξηµέρωµα!
hyödyllinen ωφέλιµος
hyödytön ανοώφελος
häipyä, kadota, hävitä εξαφανίζοµαι
häiritä ενοχλώ
hämmästyttävä καταπληκτικός
hämärtää βραδιάζει
hämärä ηµίφος
hän αυτός
hänelle του, της
hänen του, της
härkä βόδι
Härkä (astrol.) Ταύρος
häränliha βοδινό κρέας
hätä, hätätila κατάντια
hätäpuhelin τιλέφονο κινδύνου
hätätapaus έκτακτη ανάγκη
hävetä ντρέποµαι



hävitys, perikato, tuho, katastrofi καταστροφή
hävitä (peli) χάνω
hävitä, kokea tappio ηττώµαι
Hääonnea! Καλά στέφανα!
häät γάµος
höyry ατµός
idea ιδέα
ihailla θαυµάζω
ihailla, palvoa λατρεύω
ihana θαυµάσιος
ihastunut µαγεµένος
ihme θαύµα
ihmeellinen παράξενος
ihmeellinen παράξενος
ihminen άνθρωπος
ihmiset κόζµος
ihmiset κόσµος
iho δέρµα
ikkuna παράθυρο
ikoni, kuva είκονα
ikuisuus, iankaikkisuus αιωνιότητα
ikä ηλικία
ilahduttaa ευφραίνω
ilahduttava, miellyttävä ευφραντικός
illallinen βραδυνό
illallinen δείπνο
ilma αέρας
ilmainen ανέξοδος
ilmainen δωρεάν
ilman χωρίς
ilman muuta χωρίς άλλο
ilman muuta οποσδήποτε
ilman, vailla δίχως
ilmansuunnat σηµεία
ilmasto κλίµα
ilmastointi κλιµατισµός
ilo χαρά
iloinen χαρούµενος
iloinen, hauska εύθυµος
iloisuus, hyväntuulisuus κέφι
iloita, nauttia χαίροµαι
ilonpito γλέντι
ilta βράδυ
iltamat εσπερίδα
iltapäivä απόγευµα
iltapäivä (myöhäinen), välipala δειλινό
iltarusko ηλιοβασίλεµα
imeä, siemaista ρουφώ
informaatio ενηµέρωση
instituutio θεσµός
into, innostus, innokkuus ζήλος
invalidi ανάπηρος
iso µεγάλος
isoisä παππούς
isompi µεγαλίτερος
isoäiti γιαγιά
istua κάθοµαι
istukaa καθίστε!
istuutukaa! καθίστε!
isä πατέρας
isäntä νοικοκύρης
itkeä κλάιω
itkeä, kyynelehtiä δακρύζω
itsenäinen αυτόνοµος
itsenäisyyspäivä εθνική ηµέρα
itsepalvelu αυτοσερβίρισµα
itsepäinen πεισµατάρης
itseäni τον εαυτό µου
itä ανατολή
ja και
jaettuna διά
jakaa µοιράζω
jakku σακάκι



jalan µε τα πόδια
jalka πόδι
jalkapallo ποδόσφαιρο
jalkapallo φουτµπόλ
janottaa διψώ
jarru φρένο
jatkaa συνεχίζω
jauheliha κιµάς
jauhelihapihvi µπιφτέκι
jo ήδη
jo kauan aikaa από καιρό
jogurtti γιαούρτι
johdosta, takia, ansiosta εξαιτίας
joka που, κάθε
joka kerta εκάστοτε
joka tapauksessa οποσδήποτε
joka toinen päivä µέρα παρά µέρα
joka, jokainen έκαστος
joka, jokainen κάθε
jokainen καθένας
joki ποτάµι
jokin aika sitten πριν από
jokin, jotain κάτι
joku, jokin κάποιος
joku, jokin, kukaan, ei kukaan, ei mikään κανείς
joku, jokin, kukaan, ei kukaan, ei mikään κανένας
jolloin, milloin tahansa, aina kun όποτε
jonkinverran κάτι
jonkun kerran, muutaman kerran καµιά φορά
jono ουρά
jos αν
jos saa kysyä αν επιτρέπεται να ρωτήσω
joskus, toisinaan κάποτε
jossakin, johonkin κάπου
jotakin sellaista κάτι τέτοιο
jotenkin, jollakin tapaa κάπος
jotkut µερικοί
jotta για να
joukko, seura, ryhmä παρέα
joukkue οµάδα
Joulu Χριστούγεννα
joulukuu ∆εκέµβριος
joululaulut κάλαντα
joulupukki Αϊ-Βασίλης
Jousimies (astrol.) Τοξότης
juhlat γιορτή
juhlia γιορτάζω
jumala θεός
jumalanpalvelus λειτουργία
juna τραίωο
juoda πίνω
juoda liikaa, juopotella σβανάρω
juoma ποτό
juomalasi ποτήρι
juomaraha φιλοδώρηµα
juomavesi πόσιµο νερό
juopottelu σβανάρισµα
juopua µεθώ
juosta τρέχω
juosta, virrata, valua ρέω
juuri ακριβός
juusto τυρί
jyrkkä απότοµος
jäljelläoleva υπόλοιπος
jäljentää, kopioida αντιγράφω
jälkeen µετά (από)
jälkeen µετά (από)
jälkiruoka γλυκό
jälleen πάλι
jälleen ξανά
jänis λαγός
jännite (sähkön) ένταση
järjestys τάξη



järjestö οργάνωση
järkevä λογικός
järki µυαλό
järvi λίµνη
jäsen µέλος
jätteet σκουπίδια
jättää αφήνω
jää πάγος
jäädä jäljelle αποµένω
jäädä, asua, pysyä, viipyä µένω
jääkaappi ψυγείο
jääkylmä, jäätynyt παγωµένος
jäätelö παγωτό
jäätyä παγώνω
kaali λάχανο
kaappi ερµάρι
kaasupitoinen, hiilihappopitoinen αεριούχος
kadehtia, olla mustasukkainen ζηλεύω
kadottaa, menettää, hukata χάνω
kahdeksan (8) οκτώ
kahdeksankymmentä (80) ογδόντα
kahdeksansataa (800) οχτακόσιοι
kahdeksantoista (18) δεκαοκτώ
kahdeksas (8.) όγδοος
kahdeksaskymmenes (80.) ογδοηκοστός
kahdeksassadas (800.) οχτακοσιοστός
kahdeksastoista (18.) δέκατος όγδοος
kahden hengen huone δίκλινο
kahdeskymmenes (20.) εικοστός
kahdessadas (200.) διακοσιοστός
kahdestoista (12.) δωδέκατος
kahvi καφές
kahvila το καφενείο
kahvinkeitin καφετιέρα
kaikki όλα
kaiku, kaikua ηχώ
kaipaan µου λείπει
kaipaus, kaipuu νοσταλγία
kaipaus, kaipuu, himo, tuska λαχτάρα
kaivata νοσταλγώ
kaivata επιθυµώ
kaivata, himoita λαχταρώ
kaivo πηγάδι
kaksi (2) δύο
kaksikerroksinen διώροφος
kaksikymmentä (20) είκοσι
kaksikymmentäkaksi (22) είκοσι δύο
kaksikymmentäkolme (23) είκοσι τρία
kaksikymmentäneljä (24) είκοσι τέσσερα
kaksikymmentäviisi (25) είκοσι πέντε
kaksikymmentäyksi (21) εικοσιένας
kaksinkertainen, kaksois- διπλός
kaksio δυάρι
kaksisataa (200) διακόσιοι
kaksitoista (12) δώδεκα
kaksivärinen δίχρωµος
kaksoisvuode κρεββάτι για δυο άτοµα
Kaksoset (astrol.) ∆ίδυµοι
kala ψάρι
kalakauppa ιχθυοπωλείο
kalastajavene καϊκι
Kalat (astrol.) Ιχθείς
kalenteri, päiväkirja ηµερολόγιο
kallio βράχος
kallis ακριβός
kalmari καλαµάρι
kalteva, alaspäin vievä κατηφορικός
kamari, huone κάµαρα
kamera φωτογραφική µηχανή
kammata hiuksensa χτενίζοµαι
kampa χτένι
kampaaja κοµµωτής
kampaaja κοµµώτρια



kampaamo κοµµωτήριο
kampaus κόµµωση
kana κότα
kananmuna αυγό
kananpoika κοτόπουλο
kaneli κανέλα
kangas ύφασµα
kansa, kansakunta έθνος
kansainvälinen διεθνής
kansallinen εθνικός
kansallishymni εθνικός ύµνος
kansallispäivä εθνική γιορτή
kansallisuus εθνικότητα
kansanomainen laulu λαϊκό τραγούδι
kansanomainen, kansan- λαϊκός
kansio, hakemisto φάκελος
kanssa µε
kanssa µαζί µε
kantaa φέρω
kantapää φτέρνα
kapea στενός
kapris κάππαρη
kapteeni καπετάνιος
kardemumma καρδάµωµο
karhu αρκούδα
karhunpentu αρκουδάκι
kartta χάρτης
kassa ταµείο
kassi τσάντα
kaste βάστιση
kastella ποτίζω
kastike σάλτσα
kasvaa µεγαλώνω
kasvaa, kypsyä, tulla tehdyksi γίνοµαι
kasvissyöjä φυτοφάγος
katkaisin (sähkö..) διακόπτης
katkarapu γαρίδα
katkeroittaa πικραίνω
katse, katseleminen, näky, näkökohta όψη
katsella κοιτάζω
katso κοιτάξε!
katsoa uudelleen επαναβλέπω
katsoa ylöspäin αναβλέπω
katsotaanpas για να δω
kattaa pöytä στρώνω το τραπέζι
kattila κατσαρόλα
katto στέγη
katto (sisä..) ταβάνι
katu δρόµος
katu οδός
katua µετανοιώνω
katumus µετάνοια
kauan aikaa πολύ καιρό
kauhea, hirveä, kaamea τροµερός
kaukainen, etäinen µακρινός
kaukana µακρυά
kaukopuhelu υπεραστικό τηλεφώνηµα
kaula λαιµός
kaulakoru περιδέραιο
kaulaliina κασκόλ
kaulus κολλάρο
kaunis όµορφος
kaunis ωραίος
kaunis ωραίος
kaunis όµορφος
kauppa µαγαζί
kauppa κατάστηµα
kauppa (kaupankäynti) εµπορική
kauppa (myymälä) εµπόριο
kauppa (myymälä) κατάστηµα
kauppa, myymälä εµπόριο
kauppa, myymälä κατάστηµα
kauppias έµπορος



kaupunginjohtaja δήµαρχος
kaupungintalo δηµαρχείο
kaupunki πόλη
kaupunki πολιτεία
Kauris (astrol.) Αιγόκερως
keiju, keijukainen νεράϊδα
keittiö κουζίνα
keitto σούπα
keittää βράζω
keittää (laittaa ruokaa) µαγειρεύω
keksi µπισκότο
kellari κελάρι
kello ρολόγι
keltainen κίτρινος
kenkä παπούτσι
kenkäkauppa παπουτσίδικο
kenties µήπος
kerma κρέµα
kerros πάτωµα
kerros όροφος
kerta φορά
kerta, kerran µια φορά
kertaa επί
kertoa λέω, διηγούµαι
kertoa διηγούµαι
keskellä στη µέση
keskellä, keskuudessa µεταξύ
keskeyttää διακόπτω
keski(kohta) κεντρικό σηµειό
keskimmäinen µεσαίος
keskipäivä µεσηµέρι
keskisormi µεσαίος (δάχτυλος)
keskiviikko Τετάρτη
keskiyö µεσάνυχτα
keskus το κέντρο
keskuslämmitys κεντρική θέρµανση
keskustella συζητώ
keskustella, jutella κουβεντιάζω
keskustelu, juttelu, pakina κουβέντα
kestämätön, sietämätön αβάσταχτος
kestää, sietää, jaksaa αντέχω
kesä καλοκαίρι
kesä-, kesäinen θερινή
kesäaika θερινή ώρα 
kesäinen καλοκαιρινός
kesäkurpitsa κολοκύθι
kesäkuu Ιούνιος
kesäloma καλοκαιρινές διακοπές
kesämökki καλοκαιρινό σπίτι
ketju αλυσίδα
keuhkot πνεύµονες
kevyt ελαφρός
keväinen ανοιξιάτικος
kevät άνοιξη
kidutus, kärsimykset, marttyyrius µαρτύριο
kiehua βράζω
kieli γλώσσα
kielletty απαγορευµένος
kielto, kieltäminen, kieltäytyminen, hylkäys άρνηση
kieltäytyä αρνούµαι
kieltää αρνούµαι
kiertoajelu γύρος
kiertotie παρακαµπτήριος δρόµος
kihlasormus βέρα
kiikari κιάλι
kiinni, suljettu κλεισµένος
kiinni, suljettu κλειστός
kiinnostava ενδιαφέρων
kiire βία
kiire βιασύνη
kiireellinen βιαστικός
kiitollinen ευγνώµων
kiitos ευχαριστώ



kiittää ευχαριστώ
kiivetä σκαρφαλώνω
kilometri χιλιόµετρο
kilpailu αγώνας
kilpailu συναγωνισµός
kinkku ζαµπόν
kippis! εις υγείαν!
kipsi γύψος
kipu πόνος
kirja βιβλίο
kirjahylly βιβλιοθήκη
kirjailija συγγραφέας
kirjain γράµµα
kirjakauppa βιβλιοπωλείο
kirjasto βιβλιοθήκη
kirje το γράµµα
kirjekuori φάκελλος
kirjoittaa γράφω
kirjoittaa (rekisteröidä) αναγράφω
kirjoittaa uudelleen ξαναγράφω
kirjoittaminen γράψιµο
kirjoittautua γράφοµαι
kirjoituspöytä γραφείο
kirkas άπλετος 
kirkas λαµπρός
kirkko εκκλησία
kirsikka κεράσι
kirveli µυρώνι
kissa γάτα
kissanpentu γατάκι
kitara κιθάρα
kiusata πειράζω
kiusaus πειρασµός
kivennäisvesi µεταλλικό νερό
kivi πέτρα
kivi λίθος
kivinen, kivestä tehty, kivi- πέτρινος
klubi, kerho, yhdistys λέσχη
koe, tentti εξετάσεις
kohtaaminen συνάντηση
kohtalo µοίρα
kohtalo, ennalta määrääminen πεπρωµένο
kohtalo, onni, sattuma τύχη
kohti πρός
kohti κατά
kohtuullinen µέτριος
koiranpentu κουτάβι
koivu σηµύδα
kokeilla, koettaa, maistaa δοκιµάζω
kokki µάγειρος
koko µέγεθος
koko aamun όλο το πρωί
kokonaan εντελώς
kokonaissumma, summa σύνολο
kokonaisuus ολότητα
kokous συνεδρίαση
kolari τρακάρισµα
kolauttaa, kilistää τσουγρίζω
kolikko κέρµα
kolmas (3.) τρίτος
kolmaskymmenes (30.) τριακοστός
kolmasosa, kolmannes τρίτο
kolmassadas (300.) τριακοσιοστός
kolmastoista (13.) δέκατος τρίτος
kolme (3) τρία
kolmekymmentä (30) τριάντα
kolmesataa (300) τριακόσιοι
kolmetoista (13) δεκατρία
komea πολυτελής
konditoria ζαχαροπλαστείο
kone µηχανή
konsertti συναυλία
konsulaatti προξενείο



kopio αντίγραφο
koppi, kammio, selli κελί
korjaamo εργαστήριο
korjata επιδιορθώνω
korkea ψηλός
korkeus ύψος
korkki (pullon) πώµα
korkkiruuvi τιρµπουσόνι
korko (kengän) τακούνι
korko (rahan) τόκος
korko (sanapaino) τόνος
koru στολίδι
korva αυτί
korva ους
korvakorut σκουλαρίκι
koska (milloin) ποτέ
koska (sillä) αφού
koska (sillä) επειδή
koskea, koskettaa, hipaista αγγίξω
kosketus επαφή
kostea υγρός
koti το σπίτι
kotimaa, isänmaa πατρίδα
kotimainen ντόπιος
kotipaikka πατρίδα
kotisivu, aloitussivu αρχική σελίδα
kotka αετός
koulu σχολείο
koulutus µόρφωση
kova σκληρός
Kreeta Κρήτη
Kreikka Ελλάδα
kuherruskuukausi µήνας του µέλητος 
kuin, kuten, niin kuin όπος
kuinka πώς;
kuinka paljon tahansa οσοδήποτε
kuinka usein? πόσο συχνά;
kuitenkin όµος
kuitenkin όµως
kuitti απόδειξη
kuiva ξερός
kuja σοκάκι
kuka ποιος;
kukka λουλούδι
kukkakauppa ανθοπωλείο
kukkaro πορτοφόλι
kukko πετεινός
kukko κόκορας
kukkokiekuu κικιρίκι
kukkula λόφος
kulkea läpi, kulkea ohi, kulua (aika) περνώ
kulma γωνία
kulta χρυσάφι
kulta χρυσός
kulua τρίβοµαι
kulunut τριµµένος
kulut έξοδα
kuluttaa (κατ)αναλώνω
kumina κύµινο
kumous, mullistus, hävitys ανατροπή
kumpikin, molemmat εκάτερος
kun οταν
kun σάν
kun όταν
kun, jos, mikäli άµα
kun, jos, mikäli, niin pian kuin άµα
kuningas βασιλιάς
kunnes ώσπου (να)
kunpa µακάρι
kunta δήµος
kuolema θάνατος
kuolla πεθαίνω
kuollut νεκρός



kuollut, edesmennyt, vainaja πεθαµένος
kuoria καθαρίζω
kuorma, taakka φορτίο
kuorma-auto φορτηγό
kupari χαλκός
kuppi φλυτζάνι
kurkku (anat.) λαρύγγι
kurkku (vihann.) αγγούρι
kurpitsa κολοκύθι
kustannus έξοδο
kustannus έκδοση
kutistua µαζεύω
kutsu κλήση
kutsua (kylään tai luokseen) καλώ
kutsuvieras καλεσµένος
kuu φεγγάρι
kuudes (6.) έκτος
kuudeskymmenes (60.) εξηκοστός
kuudessadas (600.) εξακοσιοστός
kuudestoista (16.) δέκατος έκτος
kuukausi µήνας
kuulla ακούω
kuulua jollekin ανήκω
kuuluisa ξακουστός
kuuluisa διάσηµος
kuulustelu εξετάσεις
kuuma ζεστός
kuuma θερµός
kuume πυρετός
kuunnella ακροάζοµαι
kuuro (adj) κουφός
kuuro (sadekuuro) µπόρα
kuusi (6) έξι
kuusi (puulaji) έλατο
kuusikymmentä (60) εξήντα
kuusisataa (600) εξακόσιοι
kuusitoista (16) δεκαέξι
kuutamo φεγγαρόφωτο
kuva εικόνα
kuvailla περιγράφω
kuvittaa εικονογράφω
kyljys κοτολέτα
kyllä ναι
kyllä vain ναι αµέ
kyllä, vai niin µάλιστα
kyllästyä βαριέµαι
kylmä κρύος
kylpeä λούζοµαι
kylpyhuone λουτρό
kylpyhuone µπάνιο
kylpypyyhe, kylpytakki µπουρνούζι
kylä χωριό
kylähullu τρελλός της γειτονιάς
kymmenen (10) δέκα
kymmenentuhatta (10000) δέκα χιλιάδες
kymmenes (10.) δέκατος
kymmenestuhannes (10000.) δεκακισχιλιοστόσ
kynsi νύχι
kynsilakka βερνίκι νυχιών
kynttilä, vaha κερί
kynä στυλό
Kypros Κύπρος
kypsä ώριµος
kysymys ερώτηση
kysyä ζητώ
kysyä ρωτώ
kysyä ρωτώ
kytkeä συνδέω
kyyhkynen περιστέρι
kyyhkysenpoikanen πιπίνι
kyynel δάκρυ
kyynelkaasu δακρυγόνο
kädenliike, ele, elehtiminen χειρονοµία



kärpänen µύγα
kärsivällisyys υποµονή
kärsiä υποφέρω
käsi χέρι
käsilaukku τσάντα
käsine γάντι
käsintehty χειροποίητος
käsipyyhe πετσέτα
käsiraudat χειροπέδες
käsittää, ymmärtää, tuntea, aistia νοιώθω
käsittää, ymmärtää, tuntea, aistia νιώθω
käteinen raha µετρητά
käteisellä στα µετρητά
kättentaputus παλαµάκια
kävellä περπατώ
kävely βόλτα
kävely, kävelylenkki γύρα
käynnistää εκκινώ
käytetty µεταχειρισµένος
käyttää χρησιµοποιώ
kääntyä γυρίζω, στρέφοµαι
kääntää µεταφράζω
kääntää kylkeä γυρίζω πλευρό
kääpiö νάνος
kääpiö πυγµαίος
käärme φίδι
köyhä φτωχός
köysi σχοινί
laakerinlehti δαφνόφυλλο
laakeripuu δάφνη
laastari έµπλαστρο
laatikko κουτί
laatu ποιότητα
lahja δώρο
lahjoittaa χαρίζω
lahjoittaa δωρίζω
lahti κόλπος
laihtua αδυνατίζω
laillinen νόµιµος
laiminlyödä, lyödä laimin παραβλέπω
laiska τεµπέλης
laite µηχάνηµα
laiton άνοµος
laittaa kuntoon φτειάχνω
laittaa kuntoon, kunnostaa, järjestää, sovittaa (mus) διασκευάζω
laituri σκάλα
laiva πλοίο
laiva καράβι
lakaista σκουνίζω
lakaista, puhdistaa, pyyhkiä, harjata σκουπίζω
lakaisu, lakaiseminen σκούπισµα
lakana σεντόνι
lakki σκούφος
lakko απεργία
lammas πρόβατο
lampaanliha αρνί
lamppu λάµπα
lanka νήµα
lapsenlapsi (poika) εγγονός
lapsenlapsi (tyttö) εγγονή
lapsi παιδί
lasi γυαλί
laskea (mat.) µετρώ
laskea (ylhäältä alas) κατεβάζω
laskea, asettaa βάζω
laskea, laskelmoida λογαριάζω
lasku λογαριασµός
lastata, kuormata, velvoittaa, vaivata, ahdistaa φορτώνω
lattia πάτωµα
lattia, kerros πάτωµα
lauantai Σάββατο
laukku τσάντα
laulaa τραγουδώ



laulaja τραγουδιστής
laulajatar τραγουδίστρια
laulu τραγούδι
lause φράση
lautanen πιάτο
lautasliina πετσέτα
lehdistö τύπος
lehmä αγελάδα
lehti, todistus, lupa φύλλο
lehtisalaatti µαρούλι
leija χαρταετός
Leijona (astrol.) Λέων
leikata κόβω
leikki, peli, leikkikalu παιχνίδι
leikkiä παίζω
leipomo αρτοπωλείο
leipomo φούρνος
leipä ψωµί
leirintäalue κατασκήνωση
leivos γλύκισµα
leninki φόρεµα
leninki φουστάνι
lentokenttä αεροδρόµιο
lentokone αεροπλάνο
lepakko νυχτερίδα
leski (mies) χήρος
leski (nainen) χήρα
leveä φαρδύς
levittää απλώνω
levittää, levittää auki ξεδιπλώνω
levittää, päällystää, kivetä στρώνω
levä, merilevä φύκι
levätä αναπάνοµαι
levätä ξεκουράζοµαι
liekki φλόγα
liesi, hella, tulisija εστία
liftaus, liftaaminen ωτοστόπ
liha κρέας
lihakauppa κρεοπωλείο
lihapulla κεφτές
lihava χοντρός
lihoa παχαίνω
liian πάρα πολύ
liian paljon πάρα πολύ
liike, liikenne κίνηση
liikeasia, työasia δουλειά
liikemies έµπορος
liikenne κυκλοφορία
liikennemerkki σήµα κυκλοφορίας
liikennevalo (pylväs) φανάρι
liikutus συγκίνηση
liima κόλλα
liinavaatteet λινό
liioittelu υπερβολή
liittää yhteen συνδέω
likainen βροµιάρης
lila λιλά
linja-auto λεωφορείο
linja-autoasema σταθµός λεωφορείων
linna πύργος
linnoitus οχύρωµα
lintu πουλί
lippalakki κασκέτο
lippu (tangossa oleva) σηµαία
lippu , kankainen σηµαία
lipunmyynti πώληση εισιτηρίων
lisä- πρόσθετος
lisäksi επί πλέον
lisätä προσθέτω
litra λίτρο
lohi σολοµός
loistava, kiiltävä λαµπρός
loisto, kiilto λάµψη



lokakuu Οκτώβριος
loma διακοπές
lomake έντυπο
lopettaa τελειώνω
lopettaa juominen κόβο το ποτό
lopettaa tupakointi κόβο το τσιγάρο
loppu τέλος
loppu πέρας
loppu, raja, päämäärä τέρµα
loppua τελειώνω
loppuunmyyty ξεπουληµένος
lopullinen τελικός
lopulta τελικά
loukata πληγώνω
lounas (ateria) µεσηµεριανό
lounas (ilmansuunta) νοτιοδυτικά
lounas, ateria, päivällinen γεύµα
luento διάλεξη
luettelo, lista κατάλογος
luettelo, lista λίστα
lukea, opiskella διαβάζω
lukeminen διάβασµα
lukio λύκειο
lukita κλειδώνω
lukita, teljetä, sulkea sisään κλειδώνω
lukittu κλειδωµένος
lukko κλειδωνιά
lukumäärä αριθµός
lumi χιόνι
lumous µαγεία
luoda, muodostaa, muokata, keksiä πλάσσω
luokka τάχη
luola σπηλιά
luonnehtia, piirtää, aikoa, suunnitella σχεδιάζω
luonnollinen φυσικός
luonnollisesti φυσικός
luonnollisesti φυσικά
luonto φύση
luostari µονή
luottokortti πιστωτική κάρτα
luottokortti πιστωτική κάρτα
lupa άδεια
lupaus υπόσχεση
lusikallinen κουταλιά
lusikka κουτάλι
luukku φεγγίτης
luulla, uskoa πιστεύω
lyhty, majakka φανάρι
lyhyt κοντός
lyhyt βραχύς
lyhyt σύντοµος
lyijykynä µολύβι
lyödä χτυπώ
lyönti, sykintä, tykytys χτύπος
lähde πηγή
lähellä, luokse κοντά
lähentyä, lähestyä κοντεύω
lähettäjä αποστολέας
lähettää στέλνω
lähetystö πρεσβεία
lähin πλησιέστερος
lähteä φεύγω
lähteä ulos, mennä ulos βγαίνω
lähteä, päästä alkuun ξεκινώ
lähteä, päästä alkuun ξεκινώ
lähtö αναχώρηση
lähtö, lähtökohta, alku, alullepano ξεκίνηµα
lämmin θερµός
lämmin, kuuma ζεστός
lämmittää, lämmetä ζεσταίνω
lämpömittari Θερµόµετρο
lämpötila Θερµοκρασία
länsi δύση



läntinen δυτικός
läpi (jonkin läpi) µέσα από
läpikulku διάβαση
lävistää, läpäistä, tunkeutua läpi διαπερνώ
lääke φάρµακο
lääkäri γιατρός
lääni νοµός
löytää βρίσκω
löytötavarat απωλεσθέντα
löytötavaratoimisto γραφείο απολεσθέντων
maa (valtio) χώρα
maailma κόσµος
maailmanhallitsija κοσµοκράτορας
maailmanloppu συντέλεια
maalainen αγροτικός
maalata ζωγραφίζω
maalaus ζωγραφιά
maaliskuu Μάρτιος
maalivahti γκολκήπερ
maanantai ∆ευτέρα
maanjäristys σεισµός
maanjäristys εγκέλαδος
maanmies πατριώτης
maantie δηµόσιος
maantieto γεωγραφία
maanviljelijä αγρότης
maanviljelijä γεωργός
maapallo Γη
maaseutu εξοχή
maaseutu επαρχία
maaseutu-, maalais- επαρχιακός
maata πλαγυάζω
maata sairaana κατάκειµαι
maatila αγρόκτηµα
maatila, maalaistalo κτήµα
mahdollinen δυνατός
mahdollisuus δυνατό
mahdollisuus δυνατότητα
maisema τοπίο
maissa (ajasta) γύρω σε
maissi καλαµπόκι
maistaa δοκιµάζω
maito γάλα
maitokauppa γαλακτοπωλείο
makarooni µακαρόνι
makea γλυκός
maksa σηκώτι
maksaa πληρώνω
maksaa, olla hintana κοστίζω
maksumääräys επιταγή
maku γεύση
maku, pitäminen γούστο
makuuhuone υπνοδωµάτιο
makuuhuone κρεβατοκάµαρα
malja, kulho τάσι
mansikka φράουλα
markkinat αγορά
marraskuu Νοέµβριος
matala χαµηλός
matala ρηχός
matka ταξίδι
matkalaukku βαλίτσα
matkalaukku βαλίτζα
matkalippu εισιτήριο
matkatavarat αποσκευές
matkustaa ταξιδεύω
matkustaja επιβάτης
mauste άρτυµα, µπαχάρικο, καρύκευµα
me εµείς
me εµείς
mehiläinen µέλισσα
mehu, tuoremehu χυµός
meikata, ehostaa φτειάνοµαι



meirami ρίγανη
melkein σχεδόν
menehtyä υποκύπτω
menetetty, mennyttä oleva χαµένος
mennä πάω
mennä naimisiin παντρεύοµαι
mennä ostoksille βγαίνω για ψώνια
mennä sisään µπαίνω
mennä, viedä πηγαίνω
mennään! πάµε!
mennään! άϊντε!
menolippu απλό εισιτήριο
menopaluu εισιτήριο µετ΄επιστροφής
meri θάλασσα
merimies ναύτης
merimies ναυτικός
merkittävä σηµαντικός
merkki, leima, enne, maalitaulu σηµάδι
metelöidä κάνω φασαρία
metsä δάσος
metsästää, ajaa takaa κυνηγώ
mielenkiintoinen ενδιαφέρων
mieli- αγαπηµένος
mieliala διάθεση
mielihyvä ευχαρίστηση
mielipide γνώµη
miellyttää αρέσω
mies άντρας
mies, aviomies άνδρας
mietelause γνωµικό
mietelause ρητό
mihin tahansa, missä tahansa όπουδήποτε
miinus µείον
mikrofoni µικρόφωνο
miksi γιατί
mikä, mitä τι;
miljoona (1000000) ένα εκατοµµύριο
miljoonas (1000000.) εκατοµµυριοστός
milloin πότε
milloin tahansa οποτεδήποτε
ministeri υπουργός
ministeriö υπουργείο
minttu δυόσµος, µέντα
minua häiritsee µε ενοχλεί
minulla on aikomus έχω σκοπό
minulle sopii µου πάει
minulle sopii µου ταιριάζει
minusta näyttää µου φαίνεται
minuutti λεπτό
minä εγώ
missä που;
missä, mihin όπου
miten πως;
miten menee? πώς πάει;
mittari µετρητής
mittaus µέτρηση
moderni, uudenaikainen µοντέρνος
moittia, nuhdella, haukkua µαλώνω
moni πολύς
monivärinen, värikäs πολύχρωµος
morsian νύφη
morsiusneito, kummi(täti) κουµπάρα
muhennos εντράδα
muistaa θυµάµαι
muistomerkki µνηµείο
muistuttaa jotakin, olla jkn näköinen µοιάζω
mukaisesti ανάλογα µε
mukava άνετος
mukavuudet οι ανέσεις
muna αυγό
munakas οµελέτα
munakoiso µελιτζάνα
munakoisotahna µελιτζανοσαλάτα



muodollinen, tyypillinen, luonteenomainen τυπικός
muoto, hahmo, piirteet µορφή
muovikassi πλαστική σακούλα
murehtia στενοχωριέµαι
murtaa, rikkoa, katkaista, särkeä σπάζω
murtaa, rikkoa, katkaista, särkeä σπάνω
musaka µουσακάς
museo µουσείο
musiikki µουσική
musta µαύρος
mustekala οχταπόδι
mustelma µελανιά
mutta αλλά
mutta µα
mutta όµως
muualla, toisaalla αλλού
muukalainen, vieras ξένος
muuri τείχος
muuri τοίχος
muutama µερικοί
muuten, muutoin αλλιώς
muutos, muuttuminen, muodonmuutos µεταµόρφωση
myrsky θύελλα
myrsky καταιγίδα
myrskyisä, myrskyinen θυελλώδης
myydä πουλώ
myyjä πωλητής
myyjätär πωλήτρια
myyminen, myynti πώληση
myytävänä πωλείται
myöhästyminen καθυστέρηση
myöhästyä αργώ
myöhään αργά
myös, myöskin και
myös, niinikään, samoin επίσης
mätitahna ταραµοσαλάτα
määrätä ορίζω
naapuri γείτονας
naapuristo γειτονιά
naaras θηλυκός
naimaton άγαµος
naimisissa παντρεµένος
nainen γυναίκα
naistenhuone τουαλέττα γυναικών
nappi κουµπί
naru σπάγκος
nauha ταινία
naula καρφί
nauraa γελώ
naurettava καταγέλαστος
naurettava γελοίος
nauru, petos γέλασµα
nauttia απολαµβάνω
neilikka γαρύφαλο
neiti δεσποινίδα
neiti δεσποινίς
Neitsyt (astrol.) Παρθένος
Neitsyt Maria Παναγία
Neitsyt Maria Θεοτόκος
neljä (4) τέσσερα
neljäkymmentä (40) σαράντα
neljännes τέταρτο
neljäs (4.) τέταρτος
neljäsataa (400) τετρακόσιοι
neljäskymmenes (40.) τεσσερακοστός
neljässadas (400.) τετρακοσιοστός
neljästoista (14.) δέκατος τέταρτος
neljätoista (14) δεκατέσσερα
nenä µύτη
nenäliina µαντήλι
nenäliina µαντίλι
neste υγρό
neula βελόνι



neuvoa, antaa neuvo συµβουλεύω
neuvonta (laitoksissa yms.) πληροφορίες
nielu λάρυγγας
niin έτσι
niin, näin, siinä määrin, niin paljon τόσο
niitty λειβάδι
nilkka αστράγαλος
nimetön sormi παράµενος (δάχτυλος)
nimi όνοµα
nimipäivä ονοµαστική γιορτή
nimittää, kutsua ονοµάζω
noiduttu, lumottu µαγεµένος
noin, suunnilleen περίπου
nojatuoli πολυθρόνα
nolla (0) µηδέν
nopeasti γρήγορα
nopeus ταχύτητα
noppa ζάρι
nostaa, korottaa, kohottaa σηκώνω
nostaa, korottaa, viedä ylös ανεβάζω
nousta ylös σηκώνοµαι
nousta, kiivetä ανεβαίνω
nukke κούκλα
nukkua κοιµάµαι, κοιµούµαι
numero αριθµός
nuori νέος
nuoruus νεότητα
nurkka γωνία
nyt τώρα
nähdä βλέπω
nähdä erittäin hyvin παραβλέπω
nähdä hyvin, nähdä ilomielin καλοβλέπω
nähdä jälleen, nähdä uudelleen ξαναβλέπω
nähdä, katsoa, katsella βλέπω
nähtävyys αξιοθέατο
näkemiin χαίρετε
näkymätön, tuntematon αφανής
näkyä, olla näkyvissä, ilmetä, ilmestyä φαίνοµαι
näköala θέα
nälkä πείνα
nälkäinen νηστικός
nämä αυτός
näytelmä, näky, näkymä θέαµα
näyttely έκθεση
näyttää δείχνω
näytös πράξη
odottaa περιµένω
odottaa tapahtuvaksi αναµένω
odottaa, olla kärsivällinen καρτερώ
ohi πέρασε
ohi τελείωσε
ohikulkija διαβάτης
ohittaa περνώ
ohittaminen προσπέρασµα
ohjeet οδηγίες
ohjelma πρόγραµµα
ohut, hoikka, laiha λιανός
oikea (paikkansapitävä) σωστός
oikea (puoli) δεξιός
oikealla δεξιά
oikein σωστά
oikeus, oikeudenmukaisuus δίκιο
oikeus, oikeudenmukaisuus δίκαιο
oikeus, oikeusistuin, tuomioistuin, oikeussali δικαστήριο
Oinas (astrol.) Κριός
okra µπάµια
oksa κλαδί
oksa κλώνος
oksa (pieni) κλωνάρι
olen oikeassa εχω δίκιο
oleskella διαµένω
oliivi ελιά
olio ον



olkaa hyvä! ορίστε!
olkapää ώµος
olla είµαι
olla jonkun syy φταίω
olla valveilla, juhlia ξενυχτώ
olla yötä περνώ τη νύχτα
olut µπίρα
olut µπύρα
oma δικός
omaiseni, meikäläiset δικοί µου
omakotitalo µονοκατοικία
omantunnontuska, tunnonvaiva τύψη
omena µήλο
omenapiirakka µηλόπιτα
omenapuu µηλιά
omistaa κατέχω
omistaja ιδιοκτήτης
ommella ράβω
ongelma πρόβληµα
onnellinen ευτυχής
onnellinen ευτυχισµένος
onneton δυστυχής
onnettomuus δυστύχηµα
onni ευτυχία
opas ξεναγός
opetella, oppia µαθαίνω
opettaja δάσκαλος
opettajatar δασκάλα
oppia µαθαίνω
oppiaine, oppitunti µάθηµα
oppilas µαθητής
oranssi πορτοκαλής
oregano, mäkimeirami ρίγανη
osa (jostakin) µέρος
osa (jostakin) κοµµάτι
osasto, osa, segmentti, sektori τµήµα
osoite διεύθυνση
osoittaa δείχνω
ostaa αγοράζω
ostokset ψώνια
osuus, panos, myötävaikutus συνεισφορά
ottaa aurinkoa κάνω ηλιοθεραπεία
ottaa aurinkoa ηλιάζοµαι
ottaa aurinkoa λιάζοµαι
ottaa, saada παίρνω
ottaa, saada λαβαίνω
outo, omituinen, kumma παράξενος
ouzo ούζο
ouzo ούζο
ouzo-baari ουζερί
ovi πόρτα
paasto νηστεία
paastota νηστεύω
paha κακός
pahoinvointi αδιαθεσία
pahoinvoiva αδιάθετος
paikallinen τοπικός
paikka µέρος
paikka θέση
paikkakunta µέρος
paikkakuntalainen ντόπιος
painava βαρύς
paistaa (aurinko), loistaa, säteillä φέγγω
paistaa (paistinpannussa) τηγανίζω
paistaa (uunissa) ψήνω
paistettu τηγανητός
paistinpannu τηγάωι
paita πουκάµισο
paitsi εκτός
paitsi εκτόσ από
paitsi jos εκτός αν
pakastettu καταψυγµένος
pakastin καταψύκτης



paketti πακέτο
paketti δέµα
pakkanen παγωνιά
pako, karkaaminen φυγή
pakolainen πρόσφυγας
paksu χοντρός
pala, kappale κοµµάτι
palaa καίγοµαι
palata γυρίζω
palava, polttava, hehkuva, tulinen φλογερός
palella κρυώνω
paljon πολύς
paljonko? πόσος;
palkata µισθώνω
palkka µισθός
palkkio αµοιβή
pallo µπάλλα
pallo τόπι
paloitella, leikata palasiksi, lyödä palasiksi κοµµατιάζω
paluu επιστροφή
palvella εξυπηρετώ
pankki τράπεζα
panna βάζω
paperi χαρτί
paperikauppa χαρτοπολείο
paperinenäliina χαρτοµάντιλο
paperipussi χαρτοσακκούλα
pappi παπάς
paprika πιπεριά
papu φασόλι
paputahna φάβα
paradoksi παράδοξος
paras ο καλύτερος
parempi καλύτερος
pari, pariskunta, valjakko ζευγάρι
parka, raukka καηµένος
parranajokone ξυριστική µηχανή
parsa σπαράγγι
parta µούσι
parturi κουρέας
parveke µπαλκόνι
passi διαβατήριο
pata τσουκάλι
pato, aita, sulku, este φράγµα
peikko αερικό
peili καθρέφτης
pelastaa σώζω
pelata παίζω
pelkkä σκέτος
pelkkä απλός
pelkästään µόνο
pelokas φοβητσιάρης
pelokas, pelkurimainen, ujo δειλός
pelokkuus, pelkurimaisuus δειλία
pelottaa, pelästyttää, pelästyä τροµάζω
pelto χωράφι
pelätä φοβάµαι
pelätä, vavista τρέµω
penkki πάγκος
perhe οικογένεια
perinteinen παραδοσιακός
perjantai Παρασκευή
persikka ροδάκινο
persilja µαϊντανός
perso λαίµαργος
peruna πατάτα
peruuttaa, purkaa, kumota, mitätöidä ακυρώνω
peseytyä πλένοµαι
peseytyä λούζοµαι
pestä πλύνω
pesula πλυντήριο
pesusieni σφουγγάρι
petkuttaa γελώ



petos, kavallus προδοσία
pettää, kavaltaa προδίδω
peukalo µεγάλο δάχτυλο
peukalo αντίχειρας
pian σε λίγο
pidä hauskaa! καλή διασκέδαση!
pidättää, hillitä, pitää muistissa συγκρατώ
pienen pieni, hyvin pieni ελάχιστος
pieni µικρός
pieni kulho τασάκι
piha αυλή
pihvi φιλέτο
piilottaa κρύβω
piippu πίπα
piirakka, piiras πίτα
piirtää ζωγραφίζω
piirustus σχέδιο
pikajuna εξπρές
piki, terva πίσσα
pikkukaupunki κωµόπολη
pikkulusikka κουταλάκι
pikkuraha ψιλά
pikkusormi µικρό δάχτυλο
pikkusormi δαχτυλάκι
pilaantunut µπαγιάτικος
pilkata, ivata κοροϊδεύω
pilleri χάπι
pilvi σύννεφο
pilvi (vanh.) νεφέλη
pilvisyys νέφωση
pimenee σκοτεινιάζει
pimetä, pimentyä σκοτεινιάζω
pimeys σκοτάδι
pimeä σκοτεινός
pimeä, synkkä σκοτεινός
pinaatti σπανάκι
pinnallinen, pintapuolinen επιπόλαιος
pippuri πιπέρι
pissiä, pissata κάνω πιπί
piste, tahra, häpeäpilkku στίγµα
pistoke πρίζα
pistorasia υποδοχή
pistäytyä περνώ
pistää κεντρίζω
pitkä µακρύς
pitkä (ihmisestä) ψηλός
pitkästyä βαριέµαι
pitää hallussaan κρατώ
pitää hallussaan βαστώ
pitää jostakin αγαπώ
pitää jostakin µου αρέσει
pitää parempana προτιµώ
plus συν
pohja πάτος
pohjakerros ισόγειο
pohjoinen βόρειος
poika αγόρι
poika παλικάρι
poika (jonkun) γιός
poikamies εργένης
poimia µαζεύω
poimia κόβω
poliisi αστυφύλακας
poljin πεντάλ
polku µονοπάτι
polkupyörä ποδήλατο
polttaa καίω
polttaa, sytyttää palamaan καίγω, καίω
polvi γόνατο
polvistua γονατίζω
pomo, työnjohtaja κάπος
ponnistella, yrittää, vaivautua, nähdä vaivaa προσπαθώ
porkkana καρότο



posetiivi λατέρνα
postimerkki γραµµατόσηµο
postitoimisto ταχυδροµείο
povi, syleily αγκαλιά
prosentti ποσοστό
prostituoitu πόρνη
pudota πέφτω
puhaltaa, tuulla φυσώ
puhdas καθαρός
puhdistaa καθαρίζω
puhdistaa, siivota καθαρίζω
puhe λόγος
puhe, puhuminen, puhekyky µιλιά
puheenjohtaja πρόεδρος
puhelin τηλέφωνο
puhelinluettelo τηλεφωνικός κατάλογος
puhelu τηλεφώνηµα
puhua µιλώ
puhua µιλάω
puhumattakaan, saatikka άφησε
puistokatu λεωφόρος
pukea ντύνω
pukea φορώ
pukea βάζω
pukeutua ντύνοµαι
pukeutua φορώ
pullo µπουκάλι
pullotettu εµφιαλωµένος
pumpuli βαµβάκι
punainen κόκκινος
punaviini κόκκινο κρασί
puoli µεριά
puoli, puolet, puolikas µισό
puoli, sivu πλευρά
puolikas µισό
puolikas, puoli ήµισυ
puolimakea µέτριος
puoliso σύζυγος
puoliso (vaimo, mies) σύζυγος
puolitoista ενάµισης
puolustaa αµύνοµαι
puolustus άµυνα
purjevene ιστιοφόρο
puro ρυάκι
purppura µωβ
pusero µπλούζα
putki σωλήνας
putous καταρράχτης
puu(aines), polttopuu ξύλο
puuduttaa ναρκώνω
puudutus νάρκωση
puuha, työ, teos πόνηµα
puuhata ασχολούµαι
puukko µαχαίρι
puuro, velli χυλός
puutarha κήπος
puutarhuri περιβολάρης
puuttua λείπω
pyhimys άγιος
pyhäpäivä γιορτή
pystysuora, kohtisuorassa κάθετα
pystyvä, kykenevä ικανός
pysyä παραµένω
pysähdys στάση
pysähtyä σταµατώ
pysäkki στάση
pyyhkiä pölyjä ξεσκονίζω
pyytää ζητώ
pyytää παρακαλώ
pyytää anteeksi ζητώ συγγνώµη
pyöreä στρογγυλός
pyöriä, kieriä, pyörittää κυλώ
pyörryttää ζαλίζοµαι



pyörä ρόδα
päin προς
päivittäin κάθε µέρα
päivä µέρα
päivä, tilaisuus, juhla ηµερίδα
päivällinen γεύµα
päivämäärä ηµεροµηνία
päivänkakkara µαργαρίτα
päivänkoitto ξηµέρωµα
pää κεφάλι
pää-, perus- βασικός
pääkaupunki πρωτεύουσα
päällystakki παλτό
päällä, päälle πάνω
päänsärky πονοκέφαλος
päärynä αχλάδι
pääsiäinen Πάσχα
pääsiäinen Πάσχα
pääskynen χελιδόνι
päästä koulusta σχολάζω
päästää irti, irrottaa αµολώ
päästää vapaaksi, vapauttaa αφήνω
pääte κατάληξη
päättyminen, erääntyminen λήξη
päättyä τελειώνω
päättää αποφασίζω
pöly σκόνη
pöytä τραπέζι
pöytäliina τραπεζοµάντηλο
raaka ωµός
raaka (hedelmä) άγουρος
raastaa τρίβω
raastin τρίφτης
radio ράδιο
radio ραδιόφωνο
radiolähetys εκποµπή
raha χπήµατα
raha παράς
rahastaja εισπράκτορας
raivaustraktori µπουλντόζα
raja όριο(ν)
rajuilma καταιγίδα
rakas (puhuttelussa) αγαπητός
rakastavaiset ζευγαράκι
rakastettu αγαπηµένος
rakennusteline γιαπί
rakennustyöläinen οικοδόµος
rakentaa, muurata kiinni κτίζω
rakentaa, muurata kiinni χτίζω
rakkaus αγάπη
rakkaus, intohimo, kaipaus σεβντάς
rangaistus ποινή
rangaistus τιµωρία
rangaistuspotku πέναλτι
ranta γιαλός
ranta παραλία
Rapu (astrol.) Καρκίνος
rasittava κουραστικός
raskaana oleva έγκυος
ratkaisu λύση
rauha ειρήνη
rauha ησυχία
rauhallinen ήσυχος
rauhoittaa, olla rauhassa ησυχάζω
raukka κακοµοίρης
rauta σίδερο
ravinto τροφή
ravintola εστιατόριο
rehellinen τίµιος
rekisteröidä αναγράφω
rengas (auton) λάστιχο
rengas (ympyrä) κύκλος
reppu πήρα



resepti συνταγή
retki εκδροµή
retsina ρετσίνα
riippumatta άσχετα
riippumatta ασχέτως
riisi ρύζι
riisua γδύνω
riisuutua γδύνοµαι
riittävästi αρκετά
rikas πλούσιος
rikkaruoho αγριόχορτο
rikki, epäkunnossa σπασµένος
rintaliivit σουτιέν
ripuli διάρροια
ripustaa narulle απλώνω
ripustaa, hirttää κρεµάζω
risteys διασταύρωση
risti σταυρός
ristiselkä µέση
ristiäiset βάφτιση
rivi γραµµή
rivi στίχος
rohkeus θάρρος
romanssi ροµάντσο
roseeviini κρασί ροζέ
roskat σκουπίδια
rosmariini δεντρολίβανο
rouva κυρία
ruis βρίζα
ruis σίκαλη
ruisleipä βρίζόψωµο
rukoilla προσεύχοµαι
rukous προσευχή
rullaportaat σκαλοπάτια
ruma άσχηµος
runo ποίηµα
runo, laulun sanat στίχοι
runoilija ποιητής
runous ποίηση
runsaasti πλούσια
runsas πλούσιος
ruoho χορτάρι
ruoka φαγητό
ruoka φαϊ
ruokahalu όρεξη
ruokalista κατάλογος
ruokasali τραπεζαρία
ruoste σκουριά
ruostumaton teräs ανοξείδοτο ατσάλι
rusina σταφίδα
ruskea καστανός
ruskeasilmäinen καστανοµάτις
ruskettunut µαυρισµένος
ruusu τριαντάφυλλο
ruusu ρόδο
ruusu ρόδο
ruusunpunainen ρόδινος
ruuvi βίδα
ruuvimeisseli βιδολόγος
ryhmä οµάδα
ryöstää, siepata, tarttua αρπάζω
ryöstö ληστεία
räätäli ράφτης
saada λαβαίνω
saada παίρνω
saada kiinni, ehtiä προλαµβάνω
saada tietää µαθαίνω
saakka µέχρι
saapas µπότα
saapua, saavuttaa, riittää φτάνω
saari νησί
saaristolainen νησιώτης
sadas (100.) εκατοστός



sadastuhannes (100000.) εκατοστακισχιλιοστός
sade βροχή
sadekuuro µπόρα
saippua σαπούνι
sairaala νοσοκοµείο
sairaanhoitaja νοσοκόµος
sairaanhoitajatar νοσοκόµα
sairas άρρωστος
sairastua αρρωταίνω
sairaus αρρώστεια
sakko, sakot πρόστιµο
sakramentti µυστήριο
salaa κρυφά
salainen, piilossa oleva κρυφός
salaisuus µυστικό
salamoi αστράφτει
salmiakki αµµωνιακό άλας
sama ίδιος
samaan aikaan kun καθώς
samalla hetkellä kun την ώρα που
sammuttaa σβήνω
samppanja σαµπάνια
sana (erilliset) λέξη
sana (yhteenkuuluvat) λόγος
sanakirja λεξικό
sanaluettelo λεξιλόγιο
sandaalit πέδιλα
sankari ήρωας
sankari (ironinen ilmaisu) τζιβαέρι
sanoa λέω
sanoittaja, riimittelijä στιχουργός
sanomalehti εφηµερίδα
sanonta έκφραση
sanonta έκφραση
sarastaa, päivä koittaa ξηµερώνει
sata εκατό(ν)
sataa βρέχει
sataa lunta χιονίζει
satama λιµάνι
satatuhatta (100000) εκατό χιλιάδες
sateenkaari ίριδα
sateenkaari ουράνιο τόξο
sateenvarjo οµπρέλλα
satu, taru παραµύθι
Saturnus Κρόνος
sauna σάουνα
saunankiuas θερµάστρα του σάουνα
saunanlaude πάγκος στό σάουνα
saunoa λούζοµαι στό σάουνα
savuke τσιγάρο
savukkeensytytin, sytkäri αναπτήρας
savuttaa, tupakoida καπνίζω
se αυτός
seinä τοίχος
seis στόπ
seitsemän (7) επτά
seitsemänkymmentä (70) εβδοµήντα
seitsemänsataa (700) εφτακόσιοι
seitsemäntoista (17) δεκαεπτά
seitsemäs (7.) έβδοµος
seitsemäskymmenes (70.) εβδοµηκοστός
seitsemässadas (700.) εφτακοσιοστός
seitsemästoista (17.) δέκατος έβδοµος
sekaantuminen, kiinni juuttuminen µπλέζιµο
sekasorto, häiriö, meteli φασαρία
sekoittaa ανακατώνω
seksi σεξ
sekunti δευτερόλεπτο
sekä-että και...και
selittää, tulkita, ilmaista mielipiteensä εξηγώ
selkeä αίθριος
sellainen τέτοιος
sellainen τέταιος



selvitä juopumuksesta ξεµεθώ
selvä καθαρός
sen jälkeen kun αφού
sen jälkeen, sitten ύστερα
seppele στεφάνι
serkku εξάδελφος
serkkutyttö εξαδέλφη
seteli χαρτονόµισµα
setä θείος
seuraava επόµενος
seuraava, seuralainen ακόλουθος
seurakunta ενορία
seurata ακολουθώ
seurata ακολουθώ
seurue παρέα
siellä εκεί
sielu ψυχή
siemaus, kulaus, ryyppy γουλιά
sihteeri γραµµατέας
siipi, sulka, höyhen, evä, lokasuoja φτερό
siirappi σιρόπι
siirtää, viedä jhnkn µετακινώ
siis, no niin, tuota noin λοιπόν
siisti καθαρός
siivooja καθαρίστρια
siivota καθαρίζω
siivota, laittaa järjestykseen συγυρίζω
sijata vuode, pedata vuode στρώνω το κρεβάτι
siksi, sen tähden γι' αυτό
silkki µετάξι
silloin tällöin πότε πότε
silloin, sillä hetkellä, silloinen, entinen τότε
sillä επειδή
sillä γιατί
sillä aikaa kun ενώ
sillä hetkellä kun τη στιγµή που
sillä välin στο µεταξύ
silmä µάτι
silmäys µατιά
silta γέφυρα
sima οινόµελι
sininen γαλανός, γαλάζιος
sininen µπλέ
sinutella µιλώ στον ενικό
sinä εσύ
sipuli κρεµµύδι
sisar αδερφή
sisar αδελφή
sisarukset αδέρφια
sisarukset αδέλφια
sisällä µέσα
sisään µέσα
sisään! εµπρός!
sisäänkäynti είσοδος
sitruuna λεµόνι
sitten µετά
siviiliavioliitto πολιτικός γάµος
siviilisääty οικογενειακή κατάσταση
sivu σελίδα
sivu, syrjä, kylki πλευρά
sivuseikka, pikkuseikka ψευτοδουλειά
Skorpioni (astrol.) Σκορπιός
sohva σοφάς
sohva καναπές
soihtu λαµπάδα
sointu, ääni ήχος
soittaa παίζω
soittaa puhelimella τηλεφωνώ
sokea τυφλός
sokeri ζάχαρη
solmio, kravatti γραβάτα
sopia (vaate) ταιριάζω
sopiva κατάλληλος



sormi δάχτυλο
sormus δαχτυλίδι
sota πόλεµος
sotasaalis, ryöstösaalis λάφυρο
sotilas στρατιώτης
sotilaskarkuri φυγάς
sovellus, soveltaminen, suorittaminen εφαρµογή
soveltaa, toteuttaa, suorittaa εφαρµόζω
sovinisti σωβινιστής
sovittaa προβάρω
sovitus, sovitelma διασκευή
stadion στάδιο
suihku ντούς
sukka κάλτσα
sukkahousut καλσόν
suklaa σοκολάτα
suku σόι
sukulaiset συγγενείς
sukunimi επώνυµο
sukupuoli, suku φύλο
sulhanen γαµπρός
sulhaspoika, kummi(setä), ystävä κουµπάρος
suljettu κλεισµένος
suljettu, kiinni κλειστός
sulkea κλείνω
sumu οµίχλη
sunnuntai Κυριακή
suoda χαρίζω
suodatettu στραγγιστός
suojatie διάβαση πεζών
suola αλάτι
suola (kem.) άλας
suolet έντερα
suomalainen φινλανδικός
suomalainen (mieshenkilö) Φινδανδός
suomalainen (naishenkilö) Φινλανδέζα
suomenkieli φινλανδικά
suomi Φινλανδία
suora ίδιος
suora, välitön, rehti, heti välittömästi ευθύς
suoraan κατευθεία
suorittaa, toteuttaa, panna täytäntöön εκτελώ
suosikki φαβορί
suosio, muoti πέραση
suositella συσταίνω
suosittu αγαπηµένος
surettaa λυπώ
suru πένθος
suru, huoli καηµός
susi λύκος
suu στόµα
suudella φιλώ
suudelma φιλί
suullinen προφορικός
suunnitelma σχέδιο
suuri µεγάλος
suutari παπουτσής
suututtaa, suuttua θυµώνω
sydän καρδιά
syksy φτινόπωρο
syksyinen φθινοπωρινός
syleillä, halata αγκαλιάζω
syli αγκάλη
synnyttää γεννώ
synti αµαρτία
syntymä γέννηση
syntymäpaikka τόπος γέννησης
syntymäpäivä γενέθλια
syntyä γεννιέµαι
syttyä εξάπτοµαι
sytyttää, suuttua, tuohtua ανάβω
syvä βαθύς
syvästi, sydämeen käyvästi κατάκαρδα



syy λόγος
syy αιτιά
syyllinen, syypää φταίχτης
syyskuu Σεπτέµβριος
syytön αθώος
syödä τρώγω
syödä ja juoda hyvin φαγοποτώ
sähkö ηλεκτρισµός
sämpylä ψωµάκι
sänky κρεββάτι
säveltäjä συνθέτης
sää καιρός
sääli συµπόνια
säännöllisesti τακτικά
säännöllisesti, säännönmukaisesti κανονικά
sääntö κανόνας
sääri κνήµη
sääski κουνούπι
säästää οικονοµώ
söpö γλυκός
söpö νόστιµος
taakka, lasti, kuorma φόρτος
taaksepäin πίσω
taas ξανά
tabletti δισκίο
tai ή
tai είτε
taitaa, voida µπορώ
taiteellinen, taidokas, taide- έντεχνος
taivas ουρανός
taivuttaa, taipua, antaa periksi λυγίζω
taka-, takana oleva, tausta-, takamus, peppu πισινός
takaisin πίσω
takana απώ πίσω
takapuoli (esineen) πίσω µέρος
takapuoli (ihmisen) κώλος
takka, kotiliesi, koti τζάκι
takka, liesi, kotiliesi τζάκι
takki (pikkutakki) σακάκι
taksi ταξί
takuu εγγύση
tallelokero χριµατοκιβώτιο
talletus κατάθεση
talo σπίτι
talvi χειµώνας
talvi koittaa χειµωνιάζει
talvinen χειµερινός
tamburiini νταούλι
tammikuu Ιανουάριος
tanssi χορός
tanssia χορεύω
tapa, menettelytapa, käytös, käyttäytyminen τρόπος
tapa, tottumus συνήθεια
tapaaminen συνάντηση
tapahtuma συµβάν
tapaus περίπτωση
tappio ήττα
tarjoilija (mies) γκαρσόνι
tarjoilija (mies) σερβιτόρος
tarjoilija (nainen) σερβιτόρα
tarjoilla σερβίρω
tarjota προσφέρω
tarjotin δίσκος
tarjous προσφορά
tarkastaa, kontrolloida έλεγχω
tarkastus, kontrolli, hallinta έλεγχος
tarkoittaa εννοώ
tarpeeksi αρκετά
tarttua πιάνω
tarvita, olla tarpeen χρειάζοµαι
tasku τσέπη
taskulamppu φακός
tauko παύση



tauko διάλειµµα
taulu πίνακας
tavallinen, tavanomainen, käypä καθιερωµένες
tavallisesti συνήθως
tavara πράµα
tavarat πράµατα
tavaratalo πολυκατάστηµα
tavat ήθη
tavata, kohdata sattumalta τυχαίνω
taverna ταβέρνα
tavoitella αποβλέπω
te εσείς
teatteri θέατρο
tee τσάϊ
teeskentely υποκρισία
tehdas εργοστάσιο
tehdä κάνω
tehdä virheitä σολοικίζω
tehdä, laittaa, valmistaa, rakentaa φτιάνω
tehdä, laittaa, valmistaa, rakentaa φτειάχνω
tehtävä καθήκον
teko πράξη
televisio, TV τηλεόραση
televisio, TV τηλεόραση
tenniskenttä γήπεδο του τένις
teos, työ, tutkielma πόνηµα
terve! (sinulle) γειά σου!
terve! (teille) γειά σας!
tervehdys χαιρετισµός
terveys υγεία
tie δρόµος
tiedosto αρχείο
tiedotus πληροφορία
tienristeys, risteys διασταύρωση
tieto, ymmärrys γνώση
tietokone κοµπιούτερ
tietää, osata, tuntea ξέρω
tietää, tuntea γνωρίζω
tiistai Τρίτη
tila, kunto κατάσταση
tilanne κατάσταση
tilata παραγγέλνω
tilava ευρύχωρος
tilavuus όγκος
tilli άνηθο
timjami θυµάρι
todellako? αλήθεια;
todistusaineisto στοιχειά
toiminta λειτουργία
toimisto γραφείο
toinen (2.) δεύτερος
toinen (muu) άλλος
toipua, tervehtyä αναρρώνω
toisenlainen διαφορετικός
toissapäivänä προχτές
toive, halu πόθος
toivo, toive ελπίδα
toivoa ελπίζω
toivomus, toivotus ευχή
toivottaa εύχοµαι
tomaatti τοµάτα
tori αγορά
torstai Πέµπτη
tosi αλήθεια
tosi, todellinen, oikea, aito αληθής
tosi, todellinen, oikea, aito αληθινός
tosiasia γεγονός
totinen, vakava σοβαρός
tottakai βεβαίως!
tottumukset έθιµα
totuus αλήθεια
toukokuu Μάϊος
treffit ραντεβού



tsatsiki τζατζίκι
tuhannes (1000.) χιλιοστός
tuhat (1000) χίλιοι
tuijottaa, olla joutilaana, laiskotella χαζεύω
tukehduttaa, hukuttaa πνίγω
tukehtua, hukkua πνίγοµαι
tukka µαλλιά
tulenarka εύφλεκτος
tuleva ερχόµενος
tulevaisuus µέλλον
tuli φωτιά
tulipalo πυρκαγιά
tulitikku σπίρτο
tulkitsija, selostaja, kääntäjä ερµηνευτής
tulla έρχοµαι
tulla joksikin, tapahtua γίνοµαι
tulla kylläiseksi χορταίνω
tulla takaisin, palata επανέρχοµαι
tulla, sopia, käydä έρχοµαι
tulli τελωνείο
tulo, saapuminen άφιξη
tulot έσοδα
tulvia, olla tulvillaan πληµµυρίζω
tumma σκούρος
tunne αίσθηµα
tunnustaa, myöntää οµολογώ
tuntematon άγνωστος
tunti ώρα
tuntuu, minusta tuntuu µου φαίνεται
tuo, hän εκείνος
tuoda, kuljettaa φέρνω
tuoli καρέκλα
tuolla, kauempana, tuolla puolen πέρα
tuomari δικαστής
tuore φρέσκος
tuote προϊόν
tupakoida, polttaa tupakkaa φουµάρω
turisti (mies) τουρίστας
turisti (nainen) τουρίστρια
turvallinen ασφαλής
turvautuminen προσφυγή
tuska, ahdistus, rauhattomuus, huolestuneisuus αγωνία
tuskin, vaivoin, nipin napin µόλις
tutkia εξετάζω
tuulee φυσά
tuuli αέρας
tuuli άνεµος
tyhjentää αδειάζω
tyhjiö κενό
tyhjyys κενότητα
tyhjä άδειος
tyrannisoida, sortaa, piinata, kiusata τυραννώ
tyttö κορίτσι
tytär κόρη
tyylikäs κοµψός
tyytymätön δυσαρεστηµένος
tyytyväinen ευχαριστηµένος
työ δουλειά
työ εργασία
työlupa άδεια εργασίας
työpäivä καθηµερινή
työskennellä, tehdä työtä δουλεύω
työteliäs εργατικός
työtön άνεργος
tähti αστέρι
tähti άστρο
tämä αυτός
tämä αυτός
tämänpäiväinen σιµερινός
tänä iltana απόψε
tänä iltana απόψε
tänä vuonna φέτος
tänään σήµερα



tärinä, värähtely, pulssi παλµός
tärkeä σπουδαίος
täsmälleen ακριβώς
tässä, täällä εδώ
täti θεία
täydellinen τέλειος
täysi γεµάτος
täysin, täydellisesti, kokonaan τελείως
täysin, täydellisesti, kokonaan εντελώς
täytetty γεµιστός
täytyy πρέπει
täällä εδώ
täältä από εδώ
töllistellä, tuijottaa suu auki χάσκω
uida κολυµπώ
uimapuku µαγιό
uimaranta παραλία
ujo ντροπαλός
ujostella ντρέποµαι
ukkonen βροντή
ukkostaa βροντά
ulkomaalainen ξένος
ulkomaat εξωτερικό
ulkona, ulos έξω
uloskäynti έξοδος
uni (nukkuminen) ύπνος
uni (unennäkö) όνειρο
unohdettu, unohtunut ξεχασµένος
unohdus, unohtavaisuus λησµονιά
unohtaa ξεχνώ
unohtaa ξεχάσω
unohtaa λησµονώ
unohtumaton αξέχαστος
urheilu σπόρτ
usein συχνά
uskollisuus αφοσίωση
utelias, kumma, kummallinen περίεργος
uudelleen ξανά
uudelleen, taasen, sitä vastoin, toisaalta πάλι
uudenaikainen, moderni σύγχρονος
uuni φούρνος
uurna, arkku λάρνακα
uusi καινούριος
uusi νέος
uutinen νέο
uutinen είδηση
uutiset τα νέα
vaahto αφρός
Vaaka (astrol.) Ζυγός
vaakasuora οριζόντιος
vaalea ξανθός
vaali εκλογή
vaara κίνδυνος
vaate ρούχο
vaatekaappi ντουλάνα
vaateripustin κρεµάστρα
vaatia, inttää επιµένω
vaatteet τα ρούχα
vadelma σµέουρο
vahingossa κατά λάθος
vahinko (onnettomuus) δυστύχηµα
vahinko (vaurio) ζηµιά
vahinko! κρίµα!
vahva, voimakas δυνατός
vaihtaa αλλάζω
vaihtaa vaatteita αλλάζω ρούχα
vaihtaa, muuttaa αλλάζω
vaihtaminen, vaatteiden vaihtaminen άλλαγµα
vaihto ανταλλαγή
vaihto (molemminpuolinen, tavaroiden, mielipiteiden) ανταλλαγή
vaihtoraha ρέστα
vaikea δύσκολος
vaikeakulkuinen κακοτράχαλος



vaikka αγκαλά
vailla χωρίς
vaimo γυναίκα
vain µόνο
vaitelias λιγόλογος
vaiti!, turpa kiinni!, lopeta jo! πάψε!
vaivata ενοχλώ
vala όρκος
valehdella ψεύδοµαι
valehtelija, petturi ψεύστης
valhe ψέµα
valhe, vilppi, petos ψεύτιά
valita διαλέγω
valitettavasti δυστυχώς
valittaa, itkeä κλαίω
valittaa, ottaa osaa λυπάµαι
valitus παράπονο
valitus, huomautus παράπονο
valkoinen άσπρος
valkoinen λευκός
valkosipuli σκόρδο
valkosipulin kynsi σκελίδα
valkoviini άσπρο κρασί
vallankumous επανάσταση
valmis έτοιµος
valmistaa ετοιµάζω
valmistautua ετοιµάζοµαι
valmistus κατασκευή
valo φως
valoisa φωτεινός
valokopio φωτοκόπια
valokuva φωτογραφία
valtio κράτος
valuutta συνάλλαγµα
valvoa επιβλέπω
valvominen (yöllä), juhlat ξενύχτι
vamma ελάττωµα
vamma τραύµα
vanha (esineestä) παλιός
vanha (henkilöstä) µεγάλος
vanha (henkilöstä) γέρος
vanha mies, ukko γέρος
vanhemmat γονείς
vanki, sotavanki αιχµάλωτος
vankila φυλακή
vannoa ορκίζοµαι
vannoa vala κάνω όρκο
vannoa vala παίρνω όρκο
vannoa vala δίνω όρκο
vannottaa ορκίζω
vapaa ελεύθερος
vappu πρωτοµαγία
varaosa ανταλλακτικό
varas κλέφτης
varastaa κλέβω
varasto αποθήκη
varat µέσα
varata κρατώ
varata lippu κλείνω εισιτήριο
varaus κράτηση
varhain, aikaisin νωρίς
varhaisilta βραδάκι
varma βέβαιος
varma σίγουρος
varmasti, varmaan σίγουρα
varmasti, varmaan, tosin βέβαια
varo! προσοχή!
varokaa! προσοχή!
varovasti µέ προσοχή
vartalo, keho, ruumis κορµί
vartalo, keho, ruumis (elävä & kuollut) σώµα
vartioida φρουρώ
varusteet εξοπλισµός



varvas δάχτυλο
vasemmalle αριστερά
vasen αριστερός
vasikka µοσχάρι
vastaanottaa δέχοµαι
vastalääke αντίδοτο
vastapäätä απέναντι
vastata απαντώ
vastuu, vastuullisuus ευθύνη
vatsa κοιλιά
vatsakipu κοιλόπονος
vauva, sylivauva µωρό
vedenpitävä αδιάβροχος
veitsi µαχαίρι
veli αδερφός
vene βάρκα
verenvuoto µάτωµα
veri αίµα
vero φόρος
veroton αφορολόγητος
verstas εργαστήριο
vesi νερό
vesimeloni καρπούζι
Vesimies (astrol.) Υδροχόος
vetää τραβώ
viedä πάω
viehättävyys, sirous, sulous, suloisuus χάρη
viekas, kavala, ovela πονηρος
viekkaus, salakavaluus, petos, juoni πονηρία
vielä ακόµα
vielä ακόµα
vielä ακόµη
viemäri υπόνοµος
vierailija, vieras επισκέπτης
vierailla επισκέπτοµαι
vierailu επίσκεψη
viereinen διπλανός
vierekkäin πλάϊ πλάϊ
vieressä πλάι
vieressä πλάϊ
vieressä, lähellä, viereen, lähelle δίπλα
viesti µήνυµα
viettää περνώ
viha µίσος
viha θυµός
viha µίσος
vihannes λαχανικό
vihata µισώ
vihreä πράσινος
vihreä πράσινος
viides (5.) πέµπτος
viideskymmenes (50.) πεντηκοστός
viidessadas (500.) πεντακοσιοστός
viidestoista (15.) δέκατος πέµπτος
viihde διασκέδαση
viihtyisä ευχάριστος
viikko εβδοµάδα
viikonloppu σαββατοκύριακο
viikset µουστάκι
viikuna σύκο
viileä δροσερός
viime περασµένος
viime aikoina τελευταία
viime vuonna πέρσι
viimeinen τελευταίος
viimeinen τελευταίος
viini κρασί
viinietikka ξύδι
viiniköynnös, viinitarha αµπέλι
viininlehtikääryle ντολµάδες
viinirypäle σταφύλι
viipyä αργοπορώ
viipyä αργώ



viisas (fiksu) έξυπνος
viisas (järkevä) σοφός
viisi (5) πέντε
viisikymmentä πενήντα
viisikymmentä (50) πενήντα
viisisataa (500) πεντακόσιοι
viisitoista (15) δεκαπέντε
viitata jhnkn αναφέροµαι
viiva γραµµή
viivästys καθυστέρηση
vika βλάβη
viljellä καλλιεργώ
vilkaista ρίχνω µια µατιά
villa µαλλί
villi άγριος
villikissa αγριόγατος
vilustunut κρυώνω
vino, väärä στραβός
violetti βιολετής
virallinen επίσηµος
virhe λάθος
virhe σφάλµα
virhe, kielioppivirhe σολοικισµός
virheellinen, sääntöjen vastainen σόλοικος
virkailija υπάλληλος
virvoitusjuoma αναψυκτικό
viski ουίσκι
vitsi αστείο
vitsi, kasku, anekdootti ανέκδοτο
viulu βιολί
vodka βότκα
voi βούτυρο
voi! αχ!
voi! βρε!
voi!, herranjestas! αµάν!
voida, kyetä µπορώ
voide κρέµα
voima δύναµη
voimakas ισχυρός
voimakas, vahva, terve γερός
voimakkaasti, kovasti δυνατά
voimistelu γυµναστική
vuodenaika εποχή ου χρόνου
vuohi γίδα
vuohi κατσίκα
vuokrataan ενοικιάζεται
vuori βουνό
vuorokausi ηµερονύκτιο
vuosi χρόνος
vuosi έτος
vuosikymmen δεκαετία
vuosipäivä επέτειος
vuosisata αιώνας
vyö ζώνη
väestö πληθυσµός
vähemmän λιγότερο
vähennys µείωση
vähentää ελαττώνω
vähintään τουλάχιστον
vähitellen σιγά σιγά
vähän λίγο
väliaika διάλειµµα
Välimeri Μεσόγειος (θάλασσα)
välipala µεζές
välipala κολατσιό
välittää νοιάζει
väljä ευρύχωρος
väri χρώµα
väri χρώµα
värillinen χρωµατιστός
väsymys κούραση
väsynyt κοθρασµένος
väsyttävä κουραστικός



väsyä κουράζοµαι
väylä, käytävä, huokonen πόρος
väärinkäsitys παρεξήγηση
väärä λαθεµένος
väärä, epäaito ψεύτικος
väärä, virheellinen, erheellinen εσφαλµένος
väärä, virheellinen, erheellinen λαθεµένος
yhdeksän (9) εννέα
yhdeksänkymmentä (90) ενενήντα
yhdeksänsataa (900) εννιακόσιοι
yhdeksäntoista (19) δεκαεννέα
yhdeksäs (9.) ένατος
yhdeksäskymmenes (90.) ενενηκοστός
yhdeksässadas (900.) εννιακοσιοστός
yhdeksästoista (19.) δέκατος ένατος
yhden hengen huone µονόκλινο
yhdessä, yhteisesti, rinnan, samalla, yhtä aikaa µαζί
yhdestoista (11.) ενδέκατος
yhdistää συνδέω
yhteinen κοινός
yhteisö κοινότητα
yhteys συνάφεια
yhtiö εταιρία
yhtä kuin ίσον
yhtäkkiä απότοµα
yhtäkkiä ξαφνικά
yhä ακόµα
yksi (1) ένας (µιά - ένα)
yksikkö ενικός
yksilö άτοµο
yksin µόνος
yksin µονάχος
yksinkertainen απλός
yksitoikkoinen µονότονος
yksitoikkoisuus µονοτονία
yksitoista (11) έντεκα
yksityinen ιδιωτικός
yksiö γκαρσονιέρα
yleinen γενικός
ylimääräinen περιττός
ylitys, ylikulku, ylipääseminen πέρασµα
yllä, ylös, ylle, ylhäällä πάνω
yllätys έκπληξη
ylpeillä, olla ylpeä καµαρώνω
ylpeys, lemmikki καµάρι
ylpeä καµαρωτώς
yltää φτάνω
ylöspäin vievä ανηφορικός
ymmärtää καταλαβαίνω
ymmärtää väärin περεξηγώ
ympäri, ympärillä γύρω
ympäristö περίβάλλον
yrtti χορτάρι
yskä βήχας
ystävyys, ystävällisyys φιλία
ystävä φίλος
ystävällinen ευγενικός
ystävällinen φιλικός
ystävätär φίλη
ystävätär, tyttöystävä φιλενάδα
yö νύχτα
yö saapuu νυχτώνει
yöllä τη νύχτα
yöpyä περνώ τη νύχτα
yöpöytä κοµοδίνο
äiti µάνα
äiti µητέρα
äkillinen ξαφνικός
äänekäs φωνακλάς
äänestää ψηφίζω
ääni φωνή
ääni, sävel τόνος
äänilevy δίσκος



ääntää προφέρω
öljy, ruokaöljy λάδι
öljylamppu, pieni öljylamppu καντήλι
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