
Teini–
Aikuinen

sanakirja



angstata kieriskellä itsesäälissä, 
valittaa 

aukoa soittaa suutaan, vittuilla, 
haastaa riitaa

bestis paras ystävä
bibikset bileet, juhlat
biisti  vähemmän kaunis nainen
bilettää  pitää hauskaa
blondi vaaleahiuksinen nainen/ 

yksinkertainen, tyhmä
borettaa pitkästyttää

chillata rentoutua
chicksit tytöt

dataus olla tietokoneella/netissä
deeku juoppo
demittäjä	 demi.fi:n	käyttäjä
deitti tapaaminen
diggari ihailija, fani
dissata väheksyä, haukkua
dodii no niin

ebin ”epic win”, ylivoimainen voitto
eeppinen ylivoimaisesti paras, 

massiivinen
ernu erilainen nuori
ES-jonne energiajuomia juova 

teinipoika

fanittaa pitää jostakin
fantsu hieno, ihmeellinen
feidata jättää saapumatta jonnekkin 

sovittuna aikana
feilata epäonnistua, munata 
fiilis tunne, tunnelma
filmi poikki muistikatkos esim. päihteiden 

käytön seurauksena
flirttailla keimailla
frenu ystävä, kaveri
fruittari katso ”pissis” 

happo juoppo tai jokin  
psykedeelinen huume 

heebo henkilö, tyyppi 
hikinen surkea, pieni 
hilata itsensä tulla/raahautua paikalle,
holisti alkoholisti 

A

B

H

C

D

F

E



idari idiootti, tyhmä
idlata norkoilla, olla jouten
ihq ihana 
imuttaa ladata Internetistä 
irkki IRC-keskusteluohjelma tai 

IRC-galleria, galtsu 

jorata tanssia
jyystää harrastaa sukupuoliyhteyttä
jäynä kiusa
jäätyä mennä lukkoon, lamaantua
  

kehiin tuoda esille
keitto alkoholi
kuspo haukkumasana, kusipää

laatata oksentaa
leijua leveillä, kerskua
lintsari velvollisuuksiaan välttävä 

henkilö
luukuttaa  soittaa musiikkia täysillä
luuseri  huono-onninen, häviäjä
lämätä  lyödä
lärvit  voimakas humalatila

mahtis  mahtava
mauto mopoauto

narauttaa  ilmiantaa
nettimeemi netissä olevia kuvia, joissa 

on erilaisia vitsejä
newbie  myös nobo, nuubi, nöösi, 

noob; uusi käyttäjä sivustolla, 
taitamaton jossain asiassa 

nihkeä  huono, kehno
nörtti  tietokoneen liiallinen käyttäjä

olla kaasuissa olla päihteiden vaikutuksen 
alaisena

peelo  ärsyttävä henkilö, idiootti
pelittää  toimia
pissis  pissaliisa, pinnallinen ja mas-

san mukana menevä teini
pleksit vetää pleksit eli kännit
porukat  perhe
puistokemisti rappioalkoholisti
punttis  punttisali
pönde maaseutu, maalainen
päristä energisellä ja vilkkaalla, yli-

väsyneellä henkilöllä pärisee 

ragettaa raivota
randomi satunnainen, tuntematon
relata  ottaa rauhallisesti
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sairaan  erittäin
salee niin varmaan, varmasti
samis  esim. vaatemakusamis eli 

samanlaisen vaatemaun 
omistaminen

sekstata  suudella
servata saada toinen hiljaiseksi 

sarkastisella kommentilla
skuutata potkulaudalla temppuilu
stalkata vakoilla
spede haukkumasana, pelle
spedeillä hölmöillä, pelleillä
swag itsevarmaksi, rennoksi ja 

seksikkääksi itsensä tunteva 
henkilö

tehdä bänät  erota, lopettaa suhde
tehdä gutaa  tuntua hyvältä
täpönä täysillä

ziisus  jeesus sentään

örveltää  riehua juovuspäissään
överit yliannostus, ylilyönti 

Lyhenteitä
BRB Be Right Back 

tulen pian takaisin
BTW By the Way 

muuten
EMT en mä tiedä
F2F Face to Face 

kasvokkain
IHQ ihku, ihana
IRL In Real Life 

oikeassa elämässä
LOL Laughing Out Loud 

nauraa ääneen
NP No Problem 

ei ongelmaa
OMG Oh My God voi luoja
STFU Shut the Fuck Up 

tuki suusi
TGIF Thank God it’s Friday 

Luojan kiitos, että on perjantai
TLDR Too Long, Didn’t Read 

liian pitkä, en lukenut
WNB wannabe pyrkyri
WTF What The Fuck mitä hittoa
YOLO You Only Live Once 

elät vain kerran
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Taisit jo tietääkin, että olet 
idarispede. Ei hätää, kohta olet 

enää vain tavallinen spede.

Teini–Aikuinen -sanakirja 
johdattaa sinut käsittämättömän 

nuorisokielen saloihin. Enää sinua 
ei voida harhauttaa päättömällä 

jargonilla.

Hahaa. Kohta teinisi ei voi enää 
vältellä normaalin lapsi–vanhempi 

-suhteen rakentamista.


