Säästöpankin käteiskysely 2016: rahan suosituimmat lempinimet
Säästöpankin käteiskysely selvitti verkkokyselyssään 30.6 - 15.8.2016 käteisen käyttöön liittyviä ilmiöitä ja
käyttötapoja. Samassa kysyttiin myös rahan ja käteisen lempinimiä. Kyselyyn vastasi 3 959 suomalaista.
Kymmenen suosituinta termiä rahalle olivat:
1.) cash (145)
2.) fyrkka (125)
3.) massi (117)
4.) mani (85)
5.) fyffe (79)
6.) pätäkkä (62)
7.) tuohi (58)
8.) hillo (57)
9.) hynä (46)
10.) paalu (26)
Muita suosittuja olivat:
hilu (25), kahiseva (16), money (16), rahna (15), nappula (14), riihikuiva (13), "Oikea raha" (13)
oravannahka (11)
Suosittuja olivat luonnollisesti myös viralliset termit kuten: euro (71), kolikot 57 (myös: kolsu, kolikoi),
käteinen (42), valuutta (42), setelit (34), raha (12). Monet sanoivat käyttävänsä pelkästään virallisia
termejä, mutta esimerkiksi euro- tai valuutta-termejä käytetään kuvaamaan myös puhekielessä laajemmin
esimerkiksi käytössä olevaa rahamäärää.
Englannin cash-termistä johdettuja lempinimiä löytyi myös runsaasti: kässi (23), käshi (18), cashi (8), kätsy
(8), cäshhi (6), käsh (5), cassi (5), käässi (4), käsbä (3), kääs (3), cäsh (2), käshbä (2), cässi (2), chäässi, cach,
chäshä, kässy, käspä, kässä, käschi ja kächi.
Eurosta johdettuja lempinimiä olivat muun muassa eke (8), ege (4), eku (2), esko (2), eugen, eukka, eukki,
eukko, euronen, oiro, juuro.
Jokseenkin suosittu oli myös vanha Suomen valuutta: markka (8).
Muista valuutoista kuvaamaan yleensä rahaa suosittuja olivat: taala (7), dollari (3), peseta, dinarit, rupla ja
peso
Loput rahan ja käteisen lempinimistä alkukirjaimen mukaan
aitoraha, aktiiviraha, arvopaperi
bargeld, bath, byffe, budjetti, bucksi
coins, cold in cash
dinero (2), dralla, dengi, dyffe
efectivo, eliksiiri, ekorrskinn, ei pennin jeniä (ei yhtään käteistä)
gäsmy

fygy (5), fyge (3), fyrk (3), fyrkkendaali (4), fyrkkendahl (2), fyffendahl, fyffenberg, fynffe, flätä, fiffe, flis, f,
femma (vitosesta)
hyna (4), hynkky (3), hinta (2), hyffe (2), hyntsy (2), humpuukiraha (2), hintsu (2), humpuukia, haettu raha,
hynäkkä, hykkyrä, hile, hilkut, hivakka, hely, huke, huge, hyne, hynde, hätävara
irtoraha (3), irtonahka
jenin sentti, jemmafemma
kyhny (8), käs (5), kahviraha (4), kontanter (2), kättäri (2), käsikassa (2), kassa, kaura, katainen, kole, känkky,
käkkynä, käkkylä, kässäri, käärö, käyttövara, kosing, kollarit, killingit, kuititon hinta, kuulat, käytössä oleva
Suomen valuutta, k "käteinen", kätteinen, kät, kätsä, käteisvarat, kortti, jossa on aina voimaa, kuparit
pöytään, kova raha, kova valuutta, kylmä valuutta, kuponki
lati (5), lantti (2), liksa (2), lantar, liula, louvo, lonko, likvidi, lännen tuohi, lompsaraha, lire, lyömäraha, läjä
mammona (3), mynt (2), massukka, manitsookki, manitsu, mansikat, meni, monivoima, muinaismuisto,
mujuus-raha, myntti, mäbä
nalitshnyje, nippu, nuts, nutsua, nutsun
ostovoima (2), one coin, oravan
pelimerkki (6), paperiraha (5), pinkka (4), pikkuraha (4), pennoset (3), pätikkä (3), paali (2), paperi (2),
patakka, pojo, plata, pinta, paketti kasas, paperinen, paine, pankkiautomaattiripuli, paine, painolasti, pänggan, pennin hyrrä, penni, pengar, pito, piisaminnahka, prassel, plätä, "pennosia" (alle 2 euron kolikoista)
pööke, pino (esim. onko pino kunnossa, panaman valuutta
rahuli (4), rahe (3), ruuti (2), ränkylä (2, vieraasta valuutasta), rahuski, rahukka, rahnu, rahuska, rahhoo,
rahhaa, rautaraha, ropo, roposet, riesa, rock’n’ roll cash real €
seteliraha (3), salva (2), sentit (2), stålar (2), smetana, småpengar, sponssi, snellmanneja, sellu (vastaajan
mukaan mahdollisesti hänen oma keksintönsä), Suomen pankin lahjakortti, spede, sätti, schaber, sedlari,
settu, syffä schabinotter, sualot, sularaha, Sveitsissä frangi, syltin
täppi (4), täppä (4), täpäkkä (2), taskuraha (2), taaleri, taateli, tammenterho, tase, terapia, tollo, topaska,
tollari, tuahi
voimapaperi (4), vyrmi (2), vararahat, vararahasto, vaihtovaluutta, velkakirja, vellu, virikepaperi, virta, vyffe,
voide, voi (voita leivän päälle), vippi
Seteleiden värien mukaan "harmaita, punaisia, sinisiä, vihreitä, keltaisia ja liloja".

