www.finnlectura.fi

¡Hasta mañana! – espanja–suomi-sanasto

ESPANJA–SUOMI
A
a la derecha
a la izquierda

oikealla, oikealle
vasemmalla,
vasemmalle
a la romana
leivitettyinä ja
öljyssä paistettuina
a lo mejor
ehkä
a mi cuenta
minun piikkiini
a mí...
minua taas...
a pie
jalan, jalkaisin
a porcentaje (M) prosenttia qué hora
mihin aikaan
a rayas (F)
raidallinen
a ti
sinua
a usted(es)
palveluksessanne
abajo
alas, alhaalla
abandonar
hylätä
abogado (M)
asianajaja
abrazo (M)
syleily; terveiset
abril (M)
huhtikuu
abrir
avata
abstemio, -a
absolutisti
abuela (F)
isoäiti
abuelo (M)
isoisä
abundante
runsas, yltäkylläinen,
uhkuva
acabar
päättyä; lopettaa
acabar (de) + inf. olla juuri tehnyt jtak
acceso (M) a
(sisään)käynti/pääsy
aceite (M)
öljy
aceituna (F)
oliivi
acompañar
saattaa; seurata;
mennä mukaan;
säestää
adecuado -a
asianmukainen,
sopiva
adelante
eteenpäin; Sisään!
además
sen lisäksi
adiós
näkemiin, hyvästi
adónde
mihin
aduana (F)
tulli
agencia (F) de
viajes
matkatoimisto
agosto (M)
elokuu
agotamiento (M) uupumus, rasitus
agradable
miellyttävä
agua (F)
vesi
aguantar
kestää, sietää
aguja (F)
neula
agujereado, -a
reiällinen
ahora le paso
yhdistän teidät
aivan heti
aire (M)
(kylmällä ja lämpiacondicionado
mällä toimiva)
ilmastointi

al aire libre
al ajillo
al atún (M)
al baño María
al contado
al día siguiente
al estilo payés
al fin y al cabo
al fondo
al horno (M)
al lado de
al regresar
al salir
al sol
al vapor
albaricoque (M)
albóndiga (F)
alcohólico, -a
alegre
Alemania
algo
algo más
algunos, -as
alivio (M)
allí
alma (F)
alquilar
alquiler (M)
alto, -a
ama (F) de
casa (F)
amable
amarillo, -a
amigo, -a (M, F)
amor (M)
ampolla (F)
analgésico (M)
andaluz, -a
andar
anteayer/antes
de ayer
anterior
antes (de)
antes de dejarlos
cocer
antibiótico (M)
antiguo, -a
anular
aparecer
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ulkoilmassa
valkosipulikastikkeessa
tonnikalakastikkeessa
vesihauteessa
käteisellä
seuraavana päivänä
maalaistyylinen
loppujen lopuksi
pohjalla, perällä,
taustalla
uunissa
vieressä
palatessaan
poistuessaan
auringonpaisteessa
höyrytetty(i)nä
aprikoosi
lihapulla
alkoholiiloinen;
hiukan humalassa
Saksa
jotakin
vielä muuta
joitakin, muutamia
helpotus
tuolla, tuonne, siellä,
sinne
sielu
vuokrata
vuokra
korkea; (ihmisestä)
pitkä
perheenemäntä
ystävällinen
keltainen
ystävä
rakkaus; rakastettu
ampulli; rakkula
särky-, kipulääke
andalusialainen
kävellä
toissapäivänä
aiempi, edellinen
ennen kuin
ennen niiden
kypsentämistä
antibiootti
vanha, antiikkinen
mitätöidä; peruuttaa
ilmestyä, ilmaantua

apasionado, -a
apellido (M)
aperitivo (M)

intohimoinen
sukunimi
aperitiivi (syötävää
tai juotavaa)
aplaudir
osoittaa suosiota,
taputtaa
aplauso (M)
taputukset,
suosionosoitukset
aprender
oppia
aquí
tässä, täällä, tänne,
tähän
árbol (M)
puu
ardiente
hehkuva; palavissaan
arena (F)
hiekka
argentino, -a
argentiinalainen
arquitecto (M)
arkkitehti
arreglado, -a
kunnossa,
järjestyksessä;
laitettu, pyntätty
arreglar
panna kuntoon;
korjata; järjestää
arriba
ylhäällä, ylös
arroz (M) a la
riisiä kuubalaisittain
cubana
(annos valkoista riisiä
muotista paistetun
kananmunan kera)
artista (M+F)
taiteilija
asado, -a
grillattu; paahdettu
asar
grillata; paahtaa
ascensor (M)
hissi
así
siten, sillä tavoin, niin
así que
joten
así tiene que
sillä tavalla elämän
marchar la vida
pitää rullata
asiento (M)
istuin; istumapaikka
astuto, -a
ovela
asunto (M)
asia
atención (F)
huomio, tarkkaavaisuus; ihailu
aterrizar
laskeutua (lentokoneesta)
atontado -a
typertynyt
atractivo, -a
puoleensavetävä
aunque
vaikka(kin)
australiano, -a
australialainen
autobús (M)
kaupunkibussi
autocar (M)
linja-auto, turistibussi
autopista (F)
moottoritie
avenida (F)
puistokatu
avión (M)
lentokone
avisar
ilmoittaa
ayer
eilen
ayuda (F)
apu
azul
sininen
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buenos días

B
bailar
bajar
bajito, -a
bajo, -a
balón (M)
baloncesto (M)
bañador (M)
banco (M)
baño (M)
bar (M)
barato, -a
barbacoa (M)
barco (M)
barman (M)
barra (F)
bastante
bastar
beber
bebida (F)
beicon (M)
Bélgica
belleza (F)
bello, -a
berenjena (F)
bésame
besar
besito (M)
beso (M)
bien
billete (M)
bistec (M) a la
pimienta (F)
blanco, -a
blusa (F)
bobo, -a
bolígrafo (M)
bolso (M)
bonito
boquerón (M)
borbónico, -a
borracho, -a
bota (F)
bote (M) de
remos (M)
botella (F)
bragas (F)
brazo (M)
bronceado, -a
buceador (M)
buen provecho
buen viaje
buenas noches
buenas tardes
bueno, -a
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tanssia
tulla/viedä/tuoda alas
lyhyenpuoleinen
matala; (ihmisestä)
lyhyt
pallo
koripallo
uimapuku,
uimahousut
pankki; penkki
kylpy; kylpyhuone
baari, kapakka
halpa
grillijuhlat
laiva
baarimikko
baaritiski
melko, aika
riittää
juoda
juoma
pekoni
Belgia
kauneus; kaunotar
kaunis
munakoiso
suutele minua
suudella
suukko, pusu
suudelma; tervehdys
hyvin
(matka)lippu
pippuripihvi
valkoinen
pusero
tyhmä
kuulakärkikynä
käsilaukku, laukku
hienoa!
kilohaili
Bourbonien (esp.
Borbón)
humalassa, juopunut
saapas
soutuvene
pullo
naisten alushousut
käsivarsi, käsi
ruskettunut
sukeltaja
hyvää ruokahalua
hyvää matkaa
hyvää iltaa/yötä
hyvää iltapäivää/iltaa
hyvä

buscar
butaca (F)
buzón (M)
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hyvää huomenta/
päivää
etsiä, hakea
nojatuoli
postilaatikko

cara (F)
carajillo (M)
caramelo (M)
cariño
carne (F)
carne (F) picada
carrete (M) de

C
cabeza (F);
cabeza (M)
cabezota (M+F)
cabina (F)
cada
cada media hora
cada uno/una
cadáver (M)
café (M)
café (M) solo
café con leche (F)

café cortado
café doble
café largo

caja (F)
cajero, -a (M, F)
cala (F)
calamar (M)
calculadora (F)
caliente
cállate
calle (F)
calzado (M)
calzar
cama (F)
cámara (F)
(fotográfica)
camarero, -a
(M, F)
camarote (M)
cambiar
caminar
camino (M)
camisa (F)
camiseta (F)
campo (M)
campo (M) de
fútbol (M)
caña (F)
canción (F)
cansado, -a
cantante (M+F)
cantar
capital (F/M)

pää; perheenpää
jukuripää
koppi, puhelinkoppi
joka, jokainen
puolen tunnin välein
kukin, jokainen
ruumis (eloton)
kahvi; kahvila
musta kahvi
maitokahvi (iso kupillinen keitettyä
maitoa, jossa tilkka
vahvaa kahvia)
musta kahvi, jossa
tilkka maitoa
musta kahvi (kaksinkertainen annos)
musta kahvi (jossa
kaksinkertainen
määrä vettä)
kassa
kassa, kassanhoitaja
(pieni) lahti
kalmari, mustekala
laskin
kuuma, lämmin
pää kiinni
katu
jalkine
olla kenkäkokoa
sänky
kamera
tarjoilija
hytti
vaihtaa, muuttaa
kävellä, kulkea
polku, tie, kulkureitti
(kaulus)paita
t-paita
maaseutu; pelikenttä
jalkapallokenttä
tuoppi, lasillinen
(hanaolutta)
laulu
väsynyt
laulaja
laulaa
pääkaupunki/pääoma

carretera (F)
carta (F)
carta (F)
certificada
cartera (F)
cartero (M)
cartuja (F)
casa (F)
casero, -a
casi
casita (F)
caso (M)
castellano (M)
castillo (M)
causar
cena (F)
centro (M)
cerca (de)
cercanía (F)
cerdo (M)
cereza (F)
cerilla (F)
cerveza (F)
césped (M)
cesto (M)
chaleco (M)
salvavidas (M)
champán (M)
cheque (M)
cheque (M) de
viaje/viajero (M)
chica (F)
chico (M)
chillando
chillar
chocolate (M)
chuleta (F)
churro (M)

cigarrillo (M)
cinco
cinturón (M)
circunstancia (F)
cita (F)
claro
claro que

kasvot
musta kahvi (jossa
loraus esim. brandya)
karamelli
rakas, kulta
liha; liharuoka
jauheliha
película (F) filmikasetti tms.
maantie
pelikortti; kirje
kirjattu kirje
lompakko
postinkantaja
luostari
talo; koti
kotimelkein
mökki
tapaus
espanjan kieli
linna
aiheuttaa
illallinen
keskusta, keskiosa
lähellä
lähiympäristö
sika; sianliha
kirsikka
tulitikku
olut
nurmikko
kori
pelastusliivi
samppanja
shekki
matkashekki
tyttö
poika
kiljuen
kiljua
suklaa; kaakao
kyljys
churro-leivonnainen
(öljyssä keitetty
leivonnainen; tippaleivän ja munkin
välimuoto)
savuke
viisi
vyö
olosuhde
tapaaminen, treffit
tietenkin; selvä,
kirkas
tietenkin (on selvää,
että...)
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clase (F)
cliente (M + F)
cocer

luokka
asiakas
keittää, kypsentää
(nesteessä)
coche (M)
auto; vaunu
cocido, -a
keitetty, kypsennetty
cocina (F)
keittiö
cocinero, -a (M, F) kokki, keittäjä
cóctel (M)
cocktail
coger
ottaa, tarttua; valita
cola (F)
jono; häntä
colina (F)
kukkula
comedor (M)
ruokasali
comer
syödä
comida (F)
ruoka, ruokailu
comisaría (F)
poliisilaitos
comisión (F)
palkkio
como
kuten, kuin; koska
como cliente
asiakkaana
cómo
kuinka, miten;
millainen
cómodo, -a
hyväntuntuinen,
mukava
compañía (F)
seura; yhtiö, yritys
compra (F)
ostos
comprar
ostaa
comprender
ymmärtää, käsittää
con
kera, kanssa
concentrado,
-a (en)
keskittynyt
condición (F)
olosuhde, tila
conducir
ajaa autoa; ohjata;
johtaa
confiar (en)
luottaa
conmigo
kanssani
conocer
tuntea, tutustua
conservado, -a
säilynyt, säilytetty
consultorio (M)
lääkärin vastaanotto(tila)
contento, -a
tyytyväinen, iloinen
contestar
vastata
contigo
kanssasi
contiguo, -a
viereinen, naapuricontrol (M) de
pasaportes (M) passintarkastus
convencer
saada vakuuttuneeksi, vakuuttaa
conversar
keskustella
copa (F)
jalallinen juomalasi;
’paukku’
coquetón, coqueta keimaileva, koketti
corazón (M)
sydän
cordero (M)
karitsa; lampaanliha
corredor (M)
juoksija
Correos (M)
posti
correr
juosta; virrata
correspondiente
kuuluva, vastaava
cortina (F)
verho
cosa (F)
asia; tavara; juttu

¡Hasta mañana! – espanja–suomi-sanasto
Costa (F) del
Sol (M)
costar

Aurinkorannikko
maksaa, olla jonkin
hintainen
costilla (F)
kylkiluu, kyljys
costumbre (F)
tapa
cotización (F)
noteeraus
cree saberlo todo uskoo tietävänsä
kaiken
creer
uskoa, luulla, otaksua
crema (F)
voide, kreemi
criar
kasvattaa (yl. eläimiä)
cruelmente
julmasti
cuadro (M)
taulu
cuál
mikä; kumpi
cuando
(silloin) kun
cuándo
milloin
cuánto cuesta...
paljonko...maksaa
cuánto tiempo
miten kauan onkaan
viime tapaamisestamme
cuánto, -a, -os, -as kuinka paljon/monta
cuarto (M) de
hora (F)
neljännestunti
cubrir
kattaa, peittää
cuenta (F)
pankkitili; lasku
cuenta corriente shekkitili
cueva (F)
luola
cuidadoso, -a
varovainen
cumpleaños (M)
syntymäpäivä
cuñada (F)
käly
cuñado (M)
lanko

D
dama (F)
dar
dar un paseo
dar una vuelta
datar (de)
de
de acuerdo (M)
de buen
humor (M)
de día
de guardia
de la otra noche
de mal humor
de mediana
edad (F)
de modo que
de momento
de nada
de ningún
modo (M)
de parte de quién
de prisa (F)
de pronto
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daami, rouva
antaa
tehdä (kävely- tms.)
lenkki
käydä kävelyllä/
ajelulla
olla peräisin
-sta, -lta
selvä; sovittu
hyvällä tuulella
päiväsaikaan
päivystävä
siitä yhdestä illasta
pahalla tuulella
keski-ikäinen
joten
toistaiseksi
ei kestä
ei millään muotoa
kuka kysyy
kiireesti
äkkiä

de qué color
minkä värinen
de repente
yhtäkkiä
de restaurante (M)
en restaurante ravintolasta toiseen
de sobra
ylimääräinen
de verdad
todella
de viaje
matkalla, matkalle
(de) color café
kahvinruskea
(de) color naranja oranssi
debajo de
alla
deber
täytyä; olla velkaa
decidir
päättää
decir
sanoa, kertoa, käskeä
decir tonterías (F) puhua roskaa
degustación (F)
maistiaiset
dejar
jättää; antaa, sallia
dejar plantado, -a jättää (kuin nalli
kalliolle)
del todo
kokonaan
delante de
edessä
delgado, -a
hoikka, laiha
delicado, -a
herkkä, arka
delicioso, -a
herkullinen
demasiado
liikaa, liian
demonio (M)
demoni, piru
dentista (M+F)
hammaslääkäri
dentro de
kuluessa
dentro de la casa sisällä talossa
dependiente (M) myyjä
deportivo, -a
urheilullinen
desayuno (M)
aamiainen
descafeinado
kofeiiniton
descansar
levätä
desde
-sta, -lta
desear
haluta, toivoa
despacho (M)
työ-, vastaanottohuone, toimisto
despertador (M)
herätyskello
despertar
herättää
después
sitten, myöhemmin
después de
jälkeen
destino (M)
määränpää
detrás de
takana
día (M)
päivä
día de los Reyes
loppiainen
día de San Juan
juhannus
día de todos
los santos
pyhäinmiestenpäivä
día del trabajo (M) vappu
día onomástico
nimipäivä
diccionario (M)
sanakirja
diciembre (M)
joulukuu
diez
kymmenen
diferente
eri; erilainen
difícil
vaikea
díga(me)
haloo
dinero (M)
rahat, raha
dirección (F)
osoite; suunta
director, -a (M, F) johtaja
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dirigirse
disco (M)
discoteca (F)
disfrutar (de)
dispuesto, -a (a)
distancia (F)
diversión (F)
divisas (F)
documento (M)
dolor (M)
domingo (M)
don
doña
donde
dónde
dormido, -a
dormir
dos
dos veces al año
ducha (F)
dueña (F)
dueño (M)
dormir la siesta
durante

kääntyä puoleen;
suunnata kulkunsa
levy
diskoteekki
nauttia
valmis
etäisyys, välimatka
huvi, huvitus
valuutta
asiapaperi
kipu; särky; tuska
sunnuntai
(+ etunimi) herra
(+ etunimi) rouva
jossa, missä
missä
unessa
nukkua
kaksi
kaksi kertaa vuodessa
suihku
emäntä, omistaja
isäntä, omistaja
viettää/nukkua
siestaa
ajan, aikana

educado, -a
el año que viene
el más bonito
el próximo mes
el/la mejor
el/la menor
el/la único, -a
elegante
empezar
empleado, -a
(M, F)
empresario (M)
en
en broma
en cambio
en efecto
en ese caso
en medio del
campo
en metálico
en orden (M)
en plena temporada (F) alta
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en total
en un segundo
en voz baja
encantad/o, -a
encima de
enérgico, -a
enero (M)
enfermero,
-a (M, F)
enfrente de
ensaimada (F)

ensalada (F)
(mixta)
ensaladilla (F)
rusa
enseñar
entonces
entrada (F)

E
económico, -a
edad (F)

en qué puedo
servirle
en seguida
en serio

taloudellinen, säästöikä; ikäkausi;
aikakausi
kasvatettu,
koulutettu
ensi vuonna
sievin, kaunein
seuraavassa kuussa
paras
nuorempi, pienempi,
nuorin, pienin
ainoa
tyylikäs
alkaa; aloittaa
virkailija
yrittäjä
-ssa, -lla
leikilläni, leikillään
jne.
sen sijaan, sitävastoin
itse asiassa
siinä tapauksessa
keskellä,
-lle maaseutua
käteisenä
kunnossa,
järjestyksessä
keskellä parasta
sesonkia

entrada gratis/
gratuita
entrar
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miten voin palvella
(Teitä)
heti
vakavissani,
vakavissaan jne.
kaikkiaan, yhteensä
sekunnissa
hiljaisella äänellä
on/oli hauska
tutustua
päällä
energinen
tammikuu
hoitaja
vastapäätä
ensaimada-leivonnainen (pehmeä,
viineriä muistuttava
leivonnainen)
sekasalaatti
italiansalaatti
näyttää; opettaa
siispä, siinä
tapauksessa; silloin
sisäänkäynti;
pääsylippu

ilmainen sisäänpääsy
mennä/tulla/astua/
viedä/tuoda sisään
entremés (M)
alkupala
enviar
lähettää
envío (M)
lähetys
episodio (M)
välikohtaus, episodi
época (F)
kausi, jakso
error (M)
erehdys, virhe
es decir
toisin sanoen
es hora de ir
on aika mennä
es que...
on niin että...;
nimittäin
es un pedazo
hän on tosi kiltti
de pan
tyyppi
esa misma noche (sinä) samana iltana
esas
ne, niitä, noita,
sellaisia
escaparate (M)
näyteikkuna
escribir
kirjoittaa
escuchar
kuunnella
escultor, -a (M, F) kuvanveistäjä
eso
se, sen, sitä, niin...
esos
ne, niitä, noita,
sellaisia
eso es
niin se on
eso sí
kylläkin
espada (F)
miekka
espaguetis (M)
spagetti
espalda (F)
selkä

España
español (M)
español, -a
especial
especialmente
espectáculo (M)

Espanja
espanjan kieli
espanjalainen
erityinen, erikoiserityisesti, varsinkin
esitys, näytös,
näytelmä, show
esperar
toivoa; odottaa
espíritu (M)
henki(olento)
esposa (F)
puoliso
esposo (M)
puoliso
esquiar
hiihtää
está como un tren hän on erittäin
hyvännäköinen
está de peluquero hän toimii
kampaajana
está despejado
taivas on kirkas;
on kirkas sää
está nublado
taivas on pilvessä,
on pilvistä
estación (F) de
ferrocarriles (M) rautatieasema
estanco (M)
tupakkakauppa
estar
olla (tilassa)
estar mejor
voida/viihtyä
paremmin
este, -a
tämä
este (M)
itä
este siglo
tällä vuosisadalla
esto
tämä
estofado (M)
muhennos, pata
estudiante (M+F) opiskelija
estudiar
opiskella
estupendamente loistavasti
estupendo, -a
loistava; selvä on
exactamente
täsmällisesti,
täsmälleen
excelente
erinomainen
excursión (F)
retki
éxito (M)
vetonaula; menestys
explicación (F)
selitys
explicar
selittää
extranjero (M)
ulkomaat
extranjero, -a
ulkomaalainen

F
falda (F)
fallar
faltar
jäljellä
familia (F)
familiar (M)
familiarizarse
famoso, -a
fantasma (M)
fantástico, -a

farmacia (F)

hame
mennä pieleen, pettää
puuttua; (ajasta) olla
perhe
sukulainen
tutustua
kuuluisa
kummitus
fantastinen,
ihmeellinen
mielikuvituksellinen
apteekki
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febrero (M)
felices fiestas
felices pascuas
feliz cumpleaños
feliz Navidad
feliz Pascua
feliz santo
festivo (M)
fiebre (F)
fiel
fiesta (F)
fijamente
fijar
fijo, -a
filtro (M)
finalmente
finlandés,
finlandesa
Finlandia
flan (M)
flor (F)
fonda (F)
forma (F)
formulario (M)
foto/fotografía (F)
fotocopia (F)
Francia
frasco (M)
freír
fresco, -a
frito, -a
fruta (F)
fuera

fuerte
fumador (M)
funcionar
futuro, -a

helmikuu
hyviä pyhiä
hyviä pyhiä
hyvää syntymäpäivää
hyvää joulua
hyvää pääsiäistä
hyvää nimipäivää
juhla-, pyhäpäivä
kuume
uskollinen
juhlat; juhlapyhä
kiinteästi
määrätä, sopia;
kiinnittää
vakituinen
filtteri
lopulta
suomalainen
Suomi
vanukas
kukka
majatalo
muoto
kaavake
valokuva
valokopio
Ranska
pullo
paistaa
raikas, kylmä; tuore
paistettu (öljyssä)
hedelmät
ulos, ulkona,
ulkopuolelle,
ulkopuolella
voimakas
tupakoitsija,
tupakoiva
toimia (laitteesta,
järjestelmästä)
tuleva

G
gafas (F) de sol
gamba (F)
garganta (F)
gastar
gasto (M)
gato, -a (M, F)
gente (F)
ginebra (F)
gira (F)
gracias
gracias,
igualmente
grande

aurinkolasit
(keskikokoinen)
katkarapu
kurkku, nielu
kuluttaa, tuhlata,
käyttää
kulu
kissa
ihmiset; kansa
gini
kierros
kiitos, kiitoksia
kiitos, samoin
suuri
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grandes almacenes
(M)
tavaratalo
gratuito, -a
ilmainen
grave
vakava; jyrkkä
Grecia
Kreikka
grupo (M)
ryhmä
guapísimo, -a
hyvin kaunis, komea
guapo, -a
sievä, soma, kaunis
guardia (M+F)
poliisi (virkailija)
guía (F) telefónica puhelinluettelo
guía (M+F)
opas
guisante (M)
herne
güisqui (M)
viski
guitarra (F)
kitara
gusto (M)
maku, makuaisti

H
haber
habitación (F)
hablar
hace sol
hace un rato
hace viento
hacer
hacer juego
hacer una siesta
hacer/tomar/
sacar fotos
hamaca (F)
harto, -a (de)
hasta
hasta ahora
hasta luego
hasta pronto
hay (haber)
hay tormenta (F)
helado (M)
hermana (F)
hermano (M)
hermoso, -a
hielo (M)
hija (F)
hijita (F)
hijo (M)
hola
hombre (M)
homosexual
hora (F)
horita, hora (F)
horroroso, -a
hotel (M)
hoy
huevo (M)
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olla (olemassa, jossakin); olla (apuverbi)
huone
puhua
on aurinkoista
hetki sitten
sää on tuulinen;
on tuulista
tehdä; (säästä:) olla
sopia/käydä yhteen
viettää lepohetki
ottaa valokuvia
lepo-, rantatuoli,
riippumatto
kyllästynyt,
tympääntynyt
saakka, asti ym.
nähdään ihan kohta
näkemiin, näkemisiin
nähdään pian
(jossakin) on (jotakin)
on myrsky, myrskyää
jäätelö; jäätynyt,
jäädytetty
sisar
veli; sisarus
kaunis
jää
tytär
tyttö-pieni
(oma) poika; lapsi
hei, terve, päivää
mies
homoseksuaali
aika; tunti
tunti
hirvittävä
hotelli
tänään
kananmuna

I
ibicenco, -a
ibizalainen
ida (F) y vuelta (F) meno-paluu
idea (F)
aate, ajatus
igual que
samoin kuin
importar
olla merkitystä;
tuoda maahan
indígena (M)
alkuasukas
infantil
lapsellinen
Inglaterra
Englanti
ingrediente (M)
valmistusaine
injusto, -a
epäoikeudenmukainen
insolación (F)
auringonpistos
instantáneo, -a
pikainteresado, -a (en) kiinnostunut
interesante
kiinnostava
interior
alus-; sisäintramuscular
lihaksensisäinen,
lihakseen pistettävä
invito yo
minä tarjoan
inyección (F)
pistos, injektio
ir
mennä; lähteä
ir en...
mennä
(kulkuneuvolla)
irresponsable
vastuuton,
vastuuntunnoton
irritado, -a
ärtynyt
isla (F)
saari
Italia
Italia

J
jamón (M)
jardín (M)
jeringa/
jeringuilla (F)
joven (M+F)
juego (M)
jueves (M)
jugar
jugar a las cartas
julio (M)
junio (M)
junto a
juntos, -as
justo

kinkku
puutarha, piha
ruisku
nuorukainen;
nuori nainen
peli, leikki; setti
torstai
pelata, leikkiä
pelata korttia
heinäkuu
kesäkuu
äärellä
yhdessä
juuri, aivan

K
kilo (M)
kilómetro (M)
kiosco (M)

kilo
kilometri
kioski

L
la semana pasada viime viikolla
labio (M)
huuli
lado (M)
sivu, puoli, kylki
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ladrón, ladrona
(M, F)
langosta (F)
lavabo (M)
le
leche (F)
lechona (F)
leer
lejos (de)
lenguado (M)
les
ley (F)
libre
libre de
impuestos (M)
licor (M) dulce
liguero (M)
limón (M)
limonada (F
línea (F)
lío (M)
líquido (M)
lista (F)
listín (M)
telefónico
listo, -a (estar)
lo bien que habla

varas
hummeri
WC
hänelle, häneltä;
Teille, Teiltä (yks.)
maito
maitoporsas
lukea
kaukana
kampela
heille, heiltä; Teille,
Teiltä (mon.)
laki
vapaa
veroton
likööri
sukkanauhaliivi
sitruuna
sitruunavirvoitusjuoma
linja; rivi
sotku, hässäkkä
neste
lista, ruokalista

puhelinluettelo
valmis
miten hyvin (hän)
puhuu
lo de la otra noche se yhtenä iltana
sattunut juttu
lo de menos
vähiten tärkeä
seikka, pikkuasia
lo dicho
kuten sanottu
lo mismo que
sama(a) kuin
lo que quiere
mitä hän haluaa
lo siento
olen pahoillani
localidad (F)
paikka(kunta)
locuaz
suulas
lomo (M)
ulkofilee
los nervios de
hermot riekaleina,
punta
pinna kireällä
los/las dos
molemmat
luego
sitten; myöhemmin
lugar (M)
paikka
luna (F)
kuu
lunes
maanantai

LL
llamado, -a
llave (F)
llegar
lleno, -a
llueve (llover)

6

nimeltään
avain
tulla perille, saapua,
yltää
täysi, täynnä
sataa
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M
macarrón (M)
madre (F)
maduro, -a
maestro, -a (M, F)
mal
maleta (F)
mallorquín,
mallorquina
mamá (F)
mañana
mandar
mandón, mandona
manera (F)
mantequilla (F)
mar (M)
maravilla (F)
maravilloso, -a
marchoso, -a
(M, F)
marco (M)
marido (M)
marrón
martes (M)
marzo (M)
más
más o menos bien
más tarde
matrícula (F)
mayo (M)
mayor
mayor de edad (F)
me gusta

makaroni
äiti
kypsä
opettaja
huonosti
matkalaukku
mallorcalainen
äiti
huomenna
lähettää; käskeä
määräilevä
tapa, keino
voi
meri
ihme
ihmeellinen, ihmeen
ihana

bailaajatyyppi
markka
aviomies
ruskea
tiistai
maaliskuu
enemmän, lisää, vielä
kohtalaisen hyvin
myöhemmin
rekisteritunnus
toukokuu
vanhempi
täysi-ikäinen
minua miellyttää
(minä pidän)
me han robado
minulta on ryöstetty
me llamo
nimeni on
me pregunto
kysynpä vain
media hora (F)
puoli tuntia
medianoche (F)
keskiyö
medias (F)
pitkät sukat;
sukkahousut
medicamento (M) lääke
medicina (F)
lääketiede; lääke
médico (M)
lääkäri
medio (M) de
transporte (M) kulkuneuvo
mediterráneo, -a Välimeren
mejillón (M)
sinisimpukka
melón (M)
(hunaja)meloni
menores (M)
(tässä:) perheen
pienimmät
menos
vähemmän
menos mal
onneksi
mente (F)
mieli
mentir
valehdella
mentira (F)
valhe
mentiroso, -a
epärehellinen;
valehtelija

menú (M)
merienda (F)
merluza (F)
mermelada (F)
mesa (F)
meter
metro (M)
mexicano, -a
(mejicano, -a)
miércoles (M)
mi, mis
mientras
mientras que
mientras tanto
mil
millón (M)
minuto (M)
mirar
mis cheques
son buenos
mismo, -a
misterioso, -a
molestar
moneda (F)
moneda
extranjera
montaña (F)
morado, -a
moreno, -a
mostrador (M)
muchas gracias
mucho
mucho gusto
mucho gusto de
conocerte
muchos, -as
muelle (M)
mujer (F)
mundo (M)
músculo (M)
musculoso, -a
museo (M)
música (F)
músico (M)
muy
muy bien

menu, ruokalista
välipala; eväät
valkoturska
marmeladi
pöytä
panna, laittaa
metri; metro
meksikolainen
keskiviikko
minun
sillä aikaa kun
kun taas
sillä välin
tuhat
miljoona
minuutti
katsella
shekkini ovat
kelvollisia
sama; itse; juuri
salaperäinen
häiritä
kolikko; rahayksikkö
ulkomaanvaluutta
vuori, vuoristo
violetti
tumma(hiuksinen)
matkatavara- ja
ilmoittautumistiski
paljon kiitoksia
paljon, kovin
hauska tutustua
on/oli mukavaa
tutustua sinuun
paljon, monta
laituri
aviovaimo; nainen
maailma
lihas
lihaksikas
museo
musiikki
muusikko, soittaja
erittäin
selvä on; erittäin
hyvin

N
nacionalidad (F)
nada
nadar
naranja (F)
naranjada (F)
naranjo (M)
naturalmente

kansallisuus
ei mitään, ei
ollenkaan, ei yhtään
uida (matkaa)
appelsiini
appelsiinivirvoitusjuoma
appelsiinipuu
luonnollisesti
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nave (F)
Navidad (F)
necesitar
negocio (M)
negro, -a
nervio (M)
nervioso, -a
nieto, -a (M, F)
nieva (nevar)
niño (M)
no

no – ni
no hay de qué
no importa
no me entiendas
(entender) mal
no me gusta
no pasa nada
no se preocupe
(preocuparse)
no va (bien)
no vale (valer)
la pena (F)
no...hasta
Nochebuena (F)
Nochevieja (F)
nocturno, -a
nombre (M)
noreste (M)
normal
normalmente
noroeste (M)
norte (M)
notar
novia (F)
noviembre (M)
novio (M)
número (M)
nunca

alus
joulu
tarvita
liikeyritys, -toimi,
-asia
musta
hermo
hermostunut
lapsenlapsi
sataa lunta
pikkupoika; lapsi
ei; en, et, ei, emme,
ette, eivät; enkö,
etkö jne.
ei – eikä
eipä kiittämistä; ei
ole syytä pahoitella
ei sillä ole merkitystä
älä käsitä sanojani
väärin
se ei miellytä minua
ei mitään hätää,
kaikki kunnossa
älkää surko
(huolestua)
ei sovi, ei toimi
ei maksa vaivaa
vasta
jouluaatto
uudenvuodenaatto
yö-, öinen
nimi
koillinen
tavallinen
tavallisesti
luode
pohjoinen
huomata
tyttöystävä, kihlattu,
morsian
marraskuu
poikaystävä,
sulhanen, kihlattu
numero
ei koskaan

O
o/u
observar
octubre (M)
odiar
oeste (M)
oficina (F)
oficina (F) de
cambio (M)

tai, vai
huomata, tarkkailla,
tutkia
lokakuu
vihata
länsi
toimisto, konttori
rahanvaihtotoimisto
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oído (M)
oiga (oír)
oír
ojo (M)
olvidar
opinar
orgulloso, -a
orilla (F)
oro (M)
otra cosa
otra vez
otro, -a, -os, -as
oveja (F)

korva, sisäkorva;
kuuloaisti
haloo (kuuluuko);
kuulkaa(han)
kuulla
silmä
unohtaa
olla mieltä
ylpeä
ranta
kulta
muuta
taas
toinen, muu
lammas

P
padrastro (M)
padre (M)
padres (M)
paga (F) extra/
doble
pagar
palabra (F)
palmera (F)
palo (M)
pan (M)
panorama (M)
papá (M)
Papá (M) Noel
papel (M)
papel (M) de
avión (M)
paquete (M)
para
para la misma
noche
para qué
parada (F)
parado, -a (M, F)
parar
parasol (M)
parecer

isäpuoli
isä
isät, vanhemmat
(lakisääteinen)
ylimääräinen palkka
maksaa (antaa maksu)
sana
palmupuu
maila, keppi
leipä
näkymä, näköala
isi, isä
joulupukki
paperi
lentopostipaperi
paketti; rasia
varten

sitä iltaa varten
mitä varten
pysäkki
työtön
pysähtyä; pysäyttää
aurinkovarjo
vaikuttaa; näyttää;
tuntua
parte (F)
osa
partir
lähteä
pasado mañana
ylihuomenna
pasaje (M)
matkalippu
pasajero, -a (M, F) matkustaja
pasar
viettää; kulua (ajasta);
tulla, siirtyä, kulkea
pasar a la cola
mennä jonoon
pasar el tiempo
viettää, kuluttaa
aika(a)nsa
pasar por entre
kulkea välistä, välitse
Pascua (F)
pääsiäinen
pasear
kävellä, kuljeskella;
ajella
patata (F)
peruna
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pavo (M)
pedazo (M)
peine (M)
pelota (F)
peluquero, -a
(M, F)
pensar

kalkkuna
pala
kampa
pallo

kampaaja
ajatella; aikoa;
olla mieltä
pensativo, -a
miettiväinen
pensión (F)
pensionaatti; eläke
pequeño, -a
pieni
perdón
anteeksi
perdona
suo anteeksi
perdone
suokaa anteeksi
(yks. teititt.)
perfume (M)
hajuvesi
periodista (M+F) toimittaja
permiso (M)
lupa
permitir
sallia, antaa
pero
mutta
pero bueno
mutta olkoon
menneeksi
perro (M)
koira
persona (F)
henkilö, ihminen
personal (M)
henkilökunta
pesado, -a
raskas, painava,
rasittava
pescado (M)
kala; kalaruoka
pescador (M)
kalastaja
peseta (F)
peseta
pez (M)
(uiva) kala
picado, -a
hienonnettu, silputtu,
pilkottu
piel (F)
iho; nahka; kuori
pieza (F)
pala, kappale, osa
pintar
maalata
pintarse
maalata (huulensa,
kasvonsa)
pintor, -a (M, F) maalari
pipa (F)
piippu
piscina (F)
uima-allas
pista (F)
kenttä; rata; tanssilattia; johtolanka
planta (F)
kerros; kasvi
planta (F) baja
pohjakerros
plato (M)
lautanen; ruokalaji
playa (F)
hiekka-, uimaranta
plaza (F)
aukio; paikka (kulkuneuvossa tms.)
pocas veces
harvoin
poco, poca
hyvin vähän; tuskin
lainkaan
poder
voida, pystyä
polideportivo (M) kunnallinen urheilukeskus
pollo (M)
broileri
Polonia
Puola
poner
panna, laittaa
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poner atención

popular
por delante
por el día
por eso
por este lado de
la isla
por favor

kiinnittää huomiota;
paneutua asiaan,
keskittyä
suosittu
edessäpäin
päivällä
sen vuoksi, siksi

saaren tässä osassa
saisinko, ole/olkaa
hyvä, kiitos
(pyydettäessä)
por fin
lopultakin
por la madrugada aamuyöllä
por la mañana
aamulla,
aamupäivällä
por la noche
illalla, yöllä
por la tarde
iltapäivällä, illalla
por lo bajito
kuiskaten; hiljaa
por lo menos
ainakin
por qué
miksi
por qué demonios miksi hitossa
por su lado (M)
omille teilleen
por un momento hetkisen ajan
porque
sillä; siksi että
Portugal
Portugali
posibilidad (F)
mahdollisuus
posible
mahdollinen
postal (F)
postikortti
postre (M)
jälkiruoka
practicante (M+F) terveysavustaja (us.
kouluttamaton alalla
toimiva henkilö, joka
tekee pienestä
maksusta yksinkertaisia toimenpiteitä;
suomen kielessä ei
ole käytössä
vastaavaa termiä)
practicar
harjoittaa, harrastaa
precioso, -a
ihana, hurmaava;
arvokas
precisamente
juuri, täsmälleen,
tarkalleen
preferir
pitää parempana;
tehdä mieluummin
pregunta (F)
kysymys
prenda (F) (de
vestir)
vaatekappale
preocupado,
huolissaan,
-a (por)
huolestunut
preparar
valmistaa, valmistella
preparativo (M)
valmistelu,
juhlavalmistelu
pretender
aikoa; teeskennellä
pretendiente (M) kilpakosija
prima (F)
serkku
primero
ensiksi
primero de mayo vappu
primero, -a
ensimmäinen
primo (M)
serkku
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prisa (F)
probablemente
problema (M)
productos (M) de
maquillaje (M)
productos de
belleza (F)
profesión (F)
profesor, -a (M, F)
prohibido, -a
prometer
pronto
pronunciar
propietario, -a
(M, F)
propina (F)
próspero Año
Nuevo
protección (F)
público (M)
pueblo (M)
puerto (M)
pues
puesta (F) del sol
pulmón (M)
pulpo (M)
punto (M)
puro (M)
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kiire
luultavasti
ongelma

quisiera
quita las manos
quitarse

meikkitarvikkeet
kauneudenhoitotuotteet
ammatti
opettaja
kielletty
luvata
pian
ääntää

quizás

haluaisin; hän haluaisi; Te haluaisitte
näpit irti
poistaa, ottaa pois,
riisua
ehkä(pä)

R
ración (F)
rape (M)
rápido, -a
raqueta (F)
raro, -a

omistaja
juomaraha
onnellista uutta
vuotta
suoja
yleisö
kylä; kansa
satama
no; siis
auringonlasku
keuhko
meritursas,
mustekala
piste; kohta
sikari

rato (M)
realidad (F)
realmente
rebajado, -a
recepción (F)
recepcionista
(M+F)
recetar

Q
que
että; joka, jotka
qué
mitä; mikä
qué aproveche(n) hyvää ruokahalua
(yks. /mon. teititt.)
qué día es hoy
mikä (viikon)päivä
tänään on
que dice ser
joka sanoo olevansa
qué hay para
comer
mitä on ruoaksi
qué hay/tal
mitä kuuluu,
miten menee
qué hora es
paljonko kello on
qué le debo
mitä olen (Teille)
(deber)
velkaa
que no sabe
joka ei tiedä
qué panorama
mikä näkymä
qué pasa
mitä nyt; mikä on;
mikä hätänä
qué remedio
eihän tässä
muutakaan voi
qué suerte
mikä tuuri
quemado, -a
palanut
querer
haluta; rakastaa
querido, -a
rakas, rakastettu;
arvoisa
queso (M)
juusto
quién, -es
kuka, ketkä
quiosco/kiosco (M) kioski

recordar
recto
recuperado, -a
refresco (M)
región (F)
regresar
rellenar
relleno, -a
reloj (M)
repetir
reservado, -a
resignado, -a
resistir
respirar
Reyes (M) Magos
rincón (M)
rinconcito (M)
robar
rojo, -a
ropa (F)
rosa (F)
roto, -a
rubio, -a
rueda (F)
ruidoso, -a
ruina (F)
Rusia
ruta (F)

annos
merikrotti
nopeasti, nopea
maila
outo, kummallinen,
harvinainen, harva,
ohut
hetki
todellisuus
todella(kin)
ale-hintainen
vastaanotto(tiski)
vastaanottovirkailija
määrätä, kirjoittaa
lääkemääräys
muistaa; muistuttaa
suoraan
toipunut
virvoke
seutu, alue
palata
täyttää
täytetty
(ranne)kello
toistaa, toistella
varautunut; varattu
alistunut
vastustaa
hengittää
Itämaan tietäjät
kulma, nurkka
mukava pikku
nurkkaus
ryöstää, varastaa
punainen
vaatteet; pyykki
ruusu;
vaaleanpunainen
rikki
vaalea(hiuksinen)
rengas, pyörä
meluisa
raunio
Venäjä
reitti

S
sábado (M)
saber

lauantai
tietää; osata

© Oy Finn Lectura Ab · © Johanna Lauranto

www.finnlectura.fi
sacar

lunastaa; ottaa
esiin/ulos
sala (F)
sali
sala (F) de espera odotustila
sale más
económico
se tulee halvemmaksi
salida (F)
uloskäynti; lähtö
salida (F) del
sol (M)
auringonnousu
salir
mennä ulos, lähteä;
seurustella;
(auringosta) nousta
salsa (F)
kastike
salteado, -a
käristetty
saltear
käristää
saludar
tervehtiä; lähettää
terveisiä
sandía (F)
arbuusi
santo (M)
pyhimys; nimipäivä
se aparta
(apartarse)
väistyy
se bañan (bañarse) uitte (mon. teititt.)
se mete en todo
hän pistää nenänsä
joka asiaan
se pone (ponerse) (auringosta) laskee
se ponen (ponerse) he meikkaavat
maquillaje (M)
kasvonsa
seco, -a
kuiva
secretario, -a
(M, F)
sihteeri
secreto, -a
salainen
seda (F)
silkki
seguir
seurata; jatkaa;
noudattaa
segundo, -a
toinen
seguro (M)
de viaje
matkavakuutus
seguro, -a
varmasti; varma
seis
kuusi
sello (M)
postimerkki; leima
semana (F)
viikko
Semana (F) Santa pääsiäisviikko;
pääsiäispyhät
señor (M)
herra
señora (F)
rouva
señores (M)
herrat; herra ja
rouva, herrasväki
señorita (F)
neiti
señorito
nuoriherra
sensación (F)
tunne, tuntemus
sensato, -a
järkevä
septiembre (M)
syyskuu
ser
olla
será posible
ei voi olla totta
servicio (M)
palvelu, palveluraha
servicios (M)
WC:t
servilleta (F)
lautasliina
servir
tarjoilla; palvella
sesión (F)
näytäntö, näytös
sevillano, -a
sevillalainen

¡Hasta mañana! – espanja–suomi-sanasto
sexo (M) opuesto
si miro (mirar)
bien los asuntos
si te he criado
yo misma
siempre
siento que...
siglo XVIII
siguiente
simpático, -a
sin
sin embargo
sino (que)
sirena (F)
sitio (M)
situado, -a
sobre (M)
sobre las diez
sobre todo
sobrina (F)
sobrino (M)
socorro
sol (M)
solamente
solar
solitario, -a
sollozar
sollozo (M)
sólo
solo, -a
solomillo (F)
soltero, -a (M, F)
sombra (F)
sombrilla (F)
son ellas las
que sufren
sonar
sonrisa (F)
sopa (F)
sorpresa (F)
sospechoso, -a
su, sus
suave
subir
sudor (M)
suegra (F)
suegro (M)
sueño (M)
suerte (F)
sufrir
sujetador (M)
superlargo, -a
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vastakkainen
sukupuoli
tarkemmin ajatellen
olenhan itse
kasvattanut sinut
aina
olen pahoillani siitä,
että...
1700-luku
seuraava
miellyttävä,
sympaattinen
ilman
kuitenkin
vaan
seireeni, merenneito
paikka
joka sijaitsee
kirjekuori; pieni pussi
kymmenen maissa
ennen kaikkea
veljen-, sisarentytär
veljen-, sisarenpoika
apua
aurinko
vain, ainoastaan
aurinkoyksinäinen
nyyhkyttää
nyyhkytys
vain, ainoastaan
yksinäinen, yksinään,
pelkkä
sisäfilee
naimaton
varjo, varjopaikka
aurinkovarjo
hehän siitä joutuvat
kärsimään
soida
hymy
keitto
yllätys
epäilyttävä
hänen, heidän,
Teidän
pehmeä
mennä/viedä/tuoda
ylös
hiki
anoppi
appi
uni, unelma
onni, tuuri; kohtalo;
tapa
kärsiä
rintaliivit
tosipitkä

supermercado (M)
suponer
sur (M)
sureste (M)
suroeste (M)

valintamyymälä
olettaa
etelä
kaakko
lounas

T
tabaco (M)
tacaño, -a
tacón (M)
talón (M)
talonario (M)
también
tampoco
tan
tantos, -as
tapa (F)
tapón (M)
taquilla (F)
tarifa (F)
tarjeta (F) de
crédito (M)
tarjeta (F)/postal
(F)/tarjeta postal
tarta (F)
taxi (M)
taxista (M+F)
té (M)
Tejas/Texas
telefonear
teléfono (M)
tema (M)
tempranito =
temprano
temprano, -a
ten
ten/tenga (yks.
teititt.) paciencia
tener
tener ganas (F)
tener hambre (F)
tener la culpa (F)
tener miedo (M)
tener que
tener sed (F)
tenga
tenis (M)
tentación (F)
terminar
ternera (F)
terraza (F)
tía (F)
tiempo (M)
tiene mala cara
tienen que ser
salteados
tienes razón

tupakka
kitsas
korko
kanta; shekki
shekkivihko
myös, -kin
ei myöskään
niin, yhtä
niin moni(a)
tapa-pala (suolapala,
välipala)
tulppa
lippu-, asiointiluukku
voimassa oleva hinta
luottokortti
postikortti
kakku, torttu
taksi
taksinkuljettaja
tee
Teksas
soittaa
puhelin
aihe
hyvin aikaisin,
aikaisin
aikainen; aikaisin
kas tässä; ole hyvä
ole/olkaa
kärsivällinen
olla (jollakulla)
haluttaa; tehdä mieli
olla nälkä
olla syypää
pelätä
täytyä
olla jano(inen)
kas tässä; olkaa hyvä
tennis
kiusaus
päättyä; lopettaa
vasikka; naudanliha
terassi, parveke
täti
(vuoden)aika; sää
hän on kurjan
näköinen
ne pitää käristää
olet oikeassa
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¡Hasta mañana! – espanja–suomi-sanasto
tímido, -a
tío (M)
típico, -a

ujo
setä, eno
tyypillinen,
ominainen
tique (M)
lippu, bussilippu
tirón (M)
nykäys
tocar
soittaa; koskettaa;
osua
tocino (M)
pekoni
todavía
vielä
todo
kaikki; koko
todo el día
koko päivä(n)
todo el mundo
kaikki ihmiset
todo el rato
koko ajan
todo para su gusto kaikkea makuunne
todos, -as
kaikki
tomar
ottaa; nauttia
(syömistä/juomista)
tomar el sol
ottaa aurinkoa
tomar un autocar mennä linja-autolla
tomar una
ducha (F)
käydä suihkussa
tomate (M)
tomaatti; tomaattikastike
tónica (F)
tonic-vesi
tontería (F)
tyhmyys, typeryys
tonto, -a
typerä, tyhmä
tortilla (F)
munakas
tortilla española perunamunakas
toser
yskiä
tostada (F)
paahtoleivänpala
tostado, -a
paahdettu
trabajador, -a
ahkera, työteliäs
trabajar
tehdä työtä
traer
tuoda
tráfico (M)
liikenne
tranquila, hija
ota rauhallisesti
(tyttöseni)
tranquilamente
kaikessa rauhassa,
rauhallisesti
tranquilidad (F)
rauha
tranquilo, -a
rauhallinen
transporte (M)
kulkuneuvo, kuljetus
tranvía (M)
raitiovaunu
tras
jälkeen
tren (M)
juna
tres
kolme
triste
surullinen
trozo (M)
pala
tu, tus
sinun
tú
sinä
tumbado, -a
makuullaan

U
último, -a
mainittu
un par de
un poco (de)
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viimeinen, viimeksi
pari, muutama
hiukan, jonkin verran

Unión (F)
Europea
uno, una
unos, unas
urgente
usted, ustedes
útil
uva (F)
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Y

Euroopan Unioni
yksi
muutamia
kiireellinen
Te
hyödyllinen
viinirypäle

y cosas así
y/e
ya
ya está todo
on jo koossa
ya te cuidas
(cuidarse) tú
de eso

V
vacaciones (F)
vale (valer)
vámonos
vamos a bajar
vamos a pasear
un poco
vamos a pedir
vamos a ver
vaqueros (M)
variado, -a
vaso (M)
vaya
velomar (M)
vender
venir
ventanilla (F)
ventilador (M)
ver
verdad (F)
verde
verdura (F)
vestido (M)
vez (F)
viajar
viaje (M)
vida (F)
viejo, -a
viento (M)
viernes (M)
vino (M)
visitar
viudo, -a (M, F)
vivaz
vivir
volar
volver
vomitar
voy a buscarte
voz (F)
vuelo (M)
vuelta (F)
paluu(lippu)

loma
selvä, ok, sopii
lähdetään(pä)
mennään alas
mennään hiukan
kävelemään/ajelulle
pyydetään(pä)
katsotaanpa;
saa nähdä
farmarit
eri(lainen)
lasi
kappas; niin sitä
pitää; ohhoh
polkuvene
myydä
tulla
(kulkuneuvon)
ikkuna
tuuletin
nähdä; katsella
totuus
vihreä
vihannes; kasvis
puku
kerta
matkustaa
matka
elämä
vanha
tuuli
perjantai
viini
käydä
leski
eläväinen
elää, asua
lentää
palata
oksentaa
tulen hakemaan sinut
(ihmis)ääni
lento
vaihtoraha;

ja sen sellaista
ja
jo; toki, aivan; nyt
siinä kaikki; kaikki
kyllä sinä itse
huolehdit siitä
puolesta

Z
zapato (M)
zumo (M)

kenkä
mehu, tuoremehu
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