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37  84 :
Inga Tomma tunnor bullrar mest.

Maria Mitt favoritljud är då snön knarrar under fötterna som 
den gör i dag, eller på sommaren då vågorna aallot, brusar 
mot strandkanten. Däremot tycker jag inte om läder nahka 
som knarrar.

Riitta SNÖLJUDEN lumiäänet i Savolax: knirr, knarr, 
svusch, schösch, mirr, njaurr. SAVOLAXKAN savonkieli 
är onomatopoetisk: det FONETISKA ääntämyksellinen 
muoto är UTTÖMMANDE BESKRIVANDE täysin 
kuvaileva och en översättning är ONÖDIG tarpeeton.

Mia Huvudvärk kan upplevas låta som: DUNK, 
BANK, KRASCH, RIV, IL, VRÅL, DUNDER, DÅN. 
Päänsäryn voi kokea monella eri lailla.

Kielioppi
Kielen opettelu on oivaa aivojumppaa. Kielioppi GRAMMATIKEN on esterata. Ratkaisut 
mystisiä MYSTISKA ja kryptisiä KRYPTISKA kuin sokkelossa. Siirrot konstikkaita 
KNEPIGA ja ovelia KLURIGA kuin shakkipelissä. Kun luulee osaavansa, pöytään lyödään 
mustapekka SVARTE PETTER, nokkelan sukkela poikkeus FINURLIGT UNDANTAG. 
Mutta kimpassa TILLSAMMANS meillä on voimaa ja viisautta, jonka avulla ratkomme 
visaisetkin virkkeet.

31  100 :
Mia Aniharva on monikielinen ilman kovaa työtä ja jatkuvaa harjoittelua DET KRÄVER HÅRT 
ARBETE OCH MYCKET ÖVNING ATT BLI FLERSPRÅKIG.

Marcus Jag kan inte fikonspråk men VEDE-kieltä. Vemätäde venode veuskaahade. Tämä on 
hauskaa. Man sätter vede efter varje ord och så ”vänder” man det. Vemmärrätköyde?

Äänet
Miltä kuulostaa HUR LÅTER DET? Tuuli suhisee SUSAR. Pienet eläimet inisevät PIPER 
ja sähisevät VÄSER. Isot karjut röhisevät ROSSLAR. Vanhat puuveneet ja ikävät ihmiset 
narisevat KNARRAR. Kuluneet esineet ja ihmissuhteet nitisevät GNISSLAR. Ukkonen 
jyskyy DÅNAR. Liikenne jylisee BULLRAR. Yleinen meteli on OLJUD. Kauneinta on 
hiljaisuus TYSTNAD. Se on musiikkia korville MUSIK FÖR ÖRONEN. Mikä on sinun 
suosikkiäänesi?

Tuoksut
Hurrit saattavat olla nenäkkäitä NÄSVISA ja hajuista heillä on selkeät mielipiteet. 
Tuoksua hyvältä on DOFTA GOTT ja haista pahalle LUKTA ILLA. Väärinkäytöksiä epäilevä 
voi sanoa HÄR OSAR DET BRÄNT, haisee palaneen käry. Haju on LUKT ja paha haju 
ODÖR tai STANK. Viinin tuoksu on ranskalaisittain BOUQUET [bukee]. Aromi on AROM, 
tuoksu DOFT ja mukava tuoksu VÄLLUKT. Mikä ruotsin kielen sana ”tuoksuu” mielestäsi 
parhaalta?

17  49 :
Mia HÄRLIGA DOFTER ihania tuoksuja. NYBADAD BABY vastapesty vauva. TJÄRA terva. 
TALLSÅPA mäntysuopa. SYREN sireeni. LILJEKONVALJ kielo. JASMIN jasmike. REN TVÄTT 
puhdas pyykki. UGNSVARMT RÅGBRÖD och SMÖR vastapaistettu ruisleipä voilla. DOFTER 
tuoksut MINNEN muistot.

Christian LAVENDEL laventeli.

Anu Jos nyt ei puhuta siitä mikä ASIA tuoksuu hyvälle, vaan mikä SANA tuoksuu hyvälle, 
niin minusta parhaimman tuoksuinen ruotsin sana on HULLER OM BULLER. Siinä on jotain 
pehmeää ja pyöreää, ja siitä tulee pulla mieleen.

Tanja Ordet värme doftar gott. Associerar till sommar, sol, varm ugn, bastu.

Katja Liljekonvalj       kielo, sekä sana että kukka itse.

Samuli Smultronställe mansikkapaikka.

Kirsi Olen aina tykännyt sanonnasta Det luktar pyton. Det finns en pyton i 
toaletten. Tai kun bussiin astuu odööri-rambopyton-mannen. Toisinpäin taas: oj vilken 
pyton-fri spårvagn! Ei ramboja.

Pehmeys
Kovat arvot HÅRDA VÄRDEN hiiteen VÄCK. Pehmeys MJUKHET maan perii. 
Mieto on MILD, hellä ÖM, vieno SKÖR ja hieno FIN. Rosot saa hiottua hellästi 
pois hienolla hiekkapaperilla FINT SANDPAPPER. Pehmeä on MJUK ja pintana 
se on LEN, kuten sametinpehmeä SAMMETSLEN. Hurrin saaristokallio on sileä 
SLÄT. Mikä on mielestäsi ihanin pehmeä asia?

19  74 :
Henrik Det är ju förstås en babys hud vauvan iho.

Emmi Hästens nos hevosen turpa. Det är intressant att hästens turpa på svenska är nos, och 
en ko har en mule. Men hur böjer man ordet ko? ”Kos mule” låter främmande.

Pia Hästen har också en mule, och jag instämmer! Kons mule, en komule, hästens mule, puss 
på mulen.

Robert Mild sunnanvind lempeä suvituuli.

Marcus Varför har norrmannen med sig sandpapper i öknen? Han behöver en karta.

Mia MJUK är MOTSATSEN till HÅRD, pehmeä on kovan vastakohta. Man kan falla HÅRT i 
SLALOMBACKEN (laskettelurinteessä) även om PISTEN (rinne) är mjuk, om man inte kan göra 
en MJUKLANDNING (laskeutua pehmeästi).


