
PIENI POHOJALAANEN SANAKIRJA 
 

 
ASEET = haarukka, veitsi ja muuta vastaavat, esim "Anna ny mulle eres 
jokku aseet notta mä saan vähä keinoa näille sun pöperöölle." 
 
 EHEROONTAHAROON = välttämättä, esim "Pitikö sen Ylerminkin ny 
eheroontaharoon lähtiä meirän fölijyhy." 
 
ELI = tai, esim: "Olokohon ny musta eli valakoonen." 
 
FLATAANEN = vähä niinkuin köppääne (=selitys alempana) 
 
FÖLJYS = mukana, esim: "Onko meillä ny kaikki verhat följys?" 
 
HALTIOORA = olla lapsenvahtina, esim: "Naapurin flikka lupas 
haltioora meirän kersoja sill aikaa ku me käyrähän Keskisellä." 
 
HANTUUKI ja NÄSTYYKI = pyyhe ja nenäliina 
  
HE = ole hyvä 
 
  
HIRVIÄ, HIRVITTÄÄ = pelottaa, kauhea, esim: "Eikö sua yhtää hirvitä 
kulukia yksin kaupungilla?" tai "Kantris oli kyllä eileen aivan 
hirviän makuusta kaljaa." 
 
HUURITON = ei käytöstapoja, villi, esim: "On se kumma ku ei nualle 
huurittomille kersoolle saara mitää kuria!" 
 
HÄJYYNEN = "Häjyynen on sellaanen piäni muksu. Elikkäns häjyyset 
muksut tai tenavat on pieniä lapsia. Nov vähä niinku koirasta 
sanotahan jotta soon penikkasekaanen." 
 
ITIKKA = lehmä, esim: "Mä tuun heti kummä oon lypsäny itikat." 
(Kaikki varmaan muistavat vielä Itikan käristeet?) 
 
JOPPARI = polkupyörän tarakka 
 
JULUPPI = sepalus 
 
JUNTU =polku 
 
KAIKALES = klapia pienempi puunkappale joka syntyy klapeja noloosti 
pilkottaessa (suht hyvä sytyke mutta taustansa takia aliarvostettu) 
 
KAIKKI = loppu, esim: "Sokeri on kaikki, ny jäi kilijut tekemättä." 
 
KAMARI = olohuone tai makuuhuone eli siis huone 
 



KANAHKA = eräänlaista likaa 
 
KARTEEKIT = ikkunaverhot 
 
KERIITÄ = ehtiä, esim: "Nytten kyllä millään joura lähtiä, mutta 
joskus illansyrjäs vois keriitä." 
 
KLASIPALLI = keinosiementäjä 
 
KIKIT = rinnat, esim: "Siiton nii kauvva, jotta soot imeny silloo 
viälä äitees kikkiä." 
 
KOKKI = yläkerta, esim: "Mua nii ramaasoo, että tairan mennä 
kokkikamarihin maate" 
 
KONHOOLLINEN = kelju, tympeä, ikävä ihminen. 
 
KRANTTU = esimerkiksi ihminen joka on tarkka siitä mitä syö tai mitä 
pukee päälleen,esim: "Kyllä sustaki on tullu kranttu ku ei sulle enää 
piimävelli ja isäs vanhat verhat kelepaa ollenkaan." 
 
KROPSU = pannukakku, esim: "Ei meillä räknätä, ota vaa kolomaski 
kropsu." 
 
KRÄKYTÄ = rähistä, haastaa riitaa. Esim "Kuka ristus täällä oikeen 
kräkkyää!?" 
 
KRÄNÄ = erimielisyys, riita esim: "Jokisen pariskunnallaki on 
kuulemma nykyää kränävälit" 
 
KRÄVÄTÄ = laskuttaa, periä maksu tai muuten vaan vaatia jotain. 
Itäkeskuksen TeleRingin myyjällä oli hyvä ilme naamalla kun hän 
ilmoittettuaan SIM-kortin vaihtamisen hinnan, kuuli vastaukseni: 
"Sonera vissihin krävää sen sitte seuraavas puhelinlaskus." 
 
KRÄVÖÖ, KRÄVÖÖLAPPU = lasku 
 
KRÖHÄ = flunssa 
 
KURKOONE = pieni hyönteinen 
 
KURMOOTTAA = kiusata, "kouluttaa", esim: "Soot kyllä nii huuritoon, 
jotta sua pitääs pikkuse kurmoottaa!" 
 
 KÄNÄÄNE = pieni, esim: "Nämä Sorekshon sikalan annokset on kyllä nii 
 känääsiä, ettei näillä näläkä lähäre,vaikka ruakahalu menööki." 
 
KÄRMES = käärme 
 
KÄRET = kädet. Pohjanmaalla ei todellakaan pidetä mitään lintuja 



taskussa! 
 
 KÖKKÄ = talkoot 
 
 KÖPPÄÄNE = olematon, naurettava tai lapsellinen, esim "Kyllä se Jussi 
 on sitte köppääne miäs" Ei yksiselitteistä tulkintaa, mahdoton 
 kääntää sanatarkasti koska vastaavaa sanaa ei ole. 
 
 LAVITTA = tuoli Esim "Kyll'olis reteetä istua porstuan lavittalla 
 flanellihantuuki munasilla ja ajokoirannahkakintahat k> äres." 
 
 LESTA = polkupyörän satula, esim: "Sullahan on tua lesta aivan päin 
 persettä." 
 
 LIMPPI, KLIMPPI = pieni määrä puolikiintiää ainetta (esim. 
 räkäklimppi) 
 
 LIPOONE = liukas 
 
 LUNTIOOMET = lonkat tai lantio 
 
 LOTRATA, LOTATA = leikkiä vedellä, loiskuttaa tms. 
 
 LÄHÄRE, LÄHÄRETÄÄN, LÄHTÖÖ = lähde, lähdetään, lähtee esim "Lähäre ny 
 helevettihin siittä!" 
 
 MARKKI = 1. pihapiiri, takapiha tms. esim: "Jussi ei ny joura 
 puhelimehe, se on markilla piänimäs puita." 2. Joskus myös synonyymi 
 Kortesjärvelle,esim: "Piatarsaari on markkilaasten Ameriikka" 
 
 MENÖÖ/TULOO = menee/tulee 
 
 MIHINÄ = missä 
 
 MÖLTTI = pala suht.kiintiää ainetta, kooltaan jotain 
 jälkiruokalusikallisen ja kämmenen välistä (rautamöltti, jäämöltti) 
 
 ONALES = yleisnimi tuntemattomille komponenteille, esim: "Uuren 
 Tojotan konehuanes on täynnä kaikellaasia onalehia" 
 
 PELLI = pelti, esim: "Jesus ku tua pellikatto on märkänä lipoone, 
 melekeen tipahrin kun olin kolaamas korsteenia." 
 
 PLUUTATA = tinkiä 
 
 PORATA = 1. itkeä, esim: "Älä ny viitti porata isoo miäs. Eihän 
 sollu ku navetta joka paloo." 2. Bodata (lausuttuna 
 pohojalaasittain) 
 
 POROTTAA =1. Aurinko porottaa kun se paistaa oikein kuumasti,  



2. pakottaa,esim: "Saakeli ku mulla meinaa selekää poroottaa, 
 auttaaskohan mopilaatti?" 
 
 PORSTA = Kovaharjaksinen harja, esim: "Viittikkö porstata mun selijän 
 ku se on niin kanahkaanen" 
 
 PORSTUA = kuisti, eteinen 
 
 PRUNNI = kaivo, esim: "Katos niinku hohtimet prunnihi." 
 
 PRUUKATA = olla tapana 
 
 PRÖKKEVÄ = ylpeä 
 
 PRÖYSTÄÄLLÄ = levennellä, törsätä, rehennellä, esim: "Kyllä se yks 
 sitte jaksaa pröystäällä sillä Pemarillansa." 
 
 PULTUT = lahkeet, esim: "Sullahan on nua sarkahousujen pultut aiva 
 ravas" 
 
 PÄTTÄRE = Pieni kukkula tai mäki 
 
 PÄÄSSILIMÄÄNEN = kuriton, huonosti kasvatettu, esim: "Voikunnua 
 tiisten papin kersat on päässilimääsiä!" 
 
 PÖNKÄ/PÖNKKÄ = tuki tai salpa, esim: "Valametin haulikollon kaks 
 käyttötarkootusta; salaojaputkena tai sikalan oven pönkänä." 
 
 PÖYRÖÖ = vauhko, hullu, kummitus, myös ihminen vailla 
 suhteellisuudentajua,esim: "Sekitanan pöyröökö valtuustohon?" 
 
 RAMAASTA = väsyttää 
 
 RANTU = raita, juova, esim: "Ookko sä huamannu jotta lokki on 
 paskoonu sun selekähä pitkän valakoosen rannun?" 
 
 RASA = lapanen tai kinnas, esim: "Olis aika repääsevää, jos rupiaas 
 pitämähän eripari rasoja." 
 
 RAUSKA = repaleisen reikäinen, rikki, esim: "Sullon aiva rauskat 
 alahampahat, ookko oikoonu rautanauloja?" 
 
 ROOPPI = pieni vesikuoppa, esim. savikuoppa 
 
 ROTKE, RATSUNI, RIISSELIMERSU = kolme reellä alkavaa automerkkiä, 
 esim: "JiiTee käveli lyhtypylyvääsehen kun näki Rotke Vaipperin 
 Esplanaarilla" 
 
 RÄKNÄTÄ = laskea 
 



 RÄPÄSKÄ = räntä tai märkää lunta jota sataa taivaalta, esim: "Son 
 taas koko yän satanu räpäskää. Pemarin klasikki o aiva ummes." 
 
 RÄÄPPÖÖ = pienikokoinen, surkea. Esim "Mitä tuakin rääppöö tuas 
 kräkköää?" 
 
 SAKIA = erityisen tyhmä ihminen. Käytetän kuulemma erityisesti Lapuan 
 suunnalla.Esim: "Kyllä soot sitte sakia!" 
 
 TOOSA = radio, televisio tai joku muu vastaava audiovisuaalinen 
 laite,esim: "Paa ny se toosa vähä piänemmälle, eihä täälä kuule eres 
 omia ajatuksiansa!" 
 
 TROPPI = lääke, esim: "Ookkosä ottanu mitää troppia tuahon kröhääs?" 
 
 TRYYKÄTÄ = rynniä, rynnätä (tungoksessa) 
 
 VAAPSAHAANE = myös jonkin sortin hyönteinen 
 
 VALAMETTI, VOORTI, VIIATTI = Valmet, Ford, Fiat. Esim "Minkälaane 
 Valametti teill on kotona?"(Iskurepla) 
 
 VERHAT = vaatteet 
 
 


