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Ajonopeus    خێرایی ئاژۆتن، خێرایی لێخوڕین، خێرایی ڕانین 

Desinfioida   دژەبۆگەن لێدان، دژە بۆگەن کردن 

Ehjä   ساخ، خراو نەبوو، بریندار نەبوو 

Esiliina   بەرهەڵبێنە، پێشگرە، پێشبەند، بەرکۆش 

Hanska, käsine   دەسکێش، دەستەوانە، لەپک، پەنجەوانە 

Hengityssuojain   کەرەسەی هەناسە کێشان،  مەکینەی  نەفەسی

دەسکرد، پڕێچکە یان دەمبەستی پزشكی بۆ  

 زار. 

Henkari   جێ لیباس )ڕەختا ویز(، جاکەلا، ئەوەی لیباسی

 پێوە هەڵدەواسن. 

Huolto   ،پاراستن، ئاگاداری لێکر دن، چاک  کردنەوە

 تەعمیرات  

Huoltotoimet    ،کاروباری  چاک  کردنەوە و ئاگاداری لێکردن

 کاروباری  سێرویس کردن 

Huppu, suojahuppu    ،هوود، کلاوی پارێزگەر، کاپووتی خۆ پاراستن

 باڵاپۆش 

Hygienia    ،پاکوخاوێنی، تەمیسیی، پاقژیی، بێهداشت 

 زانستی پاقژیی، زانستی تەندرووستی 

Höyrynpaine    فشاری هەڵم،  زەختی هەڵم 

Ilmavirta   ڕەوتی هەوا، لەبەردەم ڕەوتی هەوا، لە

 پێشگای هەوادابوون 

Imutäyttö   ،لوولەیەک  کە لیباسەکان هەڵدەمژێ

شیلانگێکی گەورەیە کە جلەکان هەڵدەمژێ 

 ودەیانباتە نێو  مەکینەی شۆردنەوە. 

Infektio    چڵک، عفوونت، ئیلتیهاب 

Kemikaali   شیمیایی، کیمیایی 

Kirjopyykki    جلی ڕەنگاوڕەنگ، قۆماشی ڕەنگاوڕەنگ 

Kori   سەوەتە، سەبەتە، بەرچنه 

Korjaus   چاک  کردنەوە، تەعمیر، تەعمیرکاریی 

Kostea   کەمێک  تەڕ، نمدار، کەمێ شێدار 

Kuiva   وشک، هشک، هیشک، بێ ئاو 

Kuivausrumpu   مەکینەی وشک  کەرەوە 

Kuljettimet   کەرەسەی هاتوچۆ، کەرەسەی هێنان و بردن 

Kuljetus   هاتوچۆ، هاموشۆ 

Kunnossapito    ئاگاداریی لێکردن 

Kunto    بیچم، حاڵەت، دۆخ،  چۆنیەتی 

Kuuma   داغ، زۆر گەرم 

Kylmä   سارد، سار 

Kärry   داشقە، فەڕغوون، )سەوەتە یان داشقەی

 خەرید لە بازاڕ( 

Käsidesi    ژێل یان شڵەی دژە چڵك بۆ  دەست 
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Laite   دەزگا، مەکینە، کەرەسە 

Lajittelu   لێک  جیاکردنەوە، پۆلبەندی کردن، بەپۆل کردن 

Lakana    مەلافە، بەرگ، والایەک  کە لەسەر دۆشەگ

 ڕایدەخەن. 

Liina   پارچه، قوماش، واڵا 

Liina (kiinnitys)   )پارچه، قوما ش، واڵا )لک ێندراو 

Liina (siivous)   )پارچه )بۆ خاوێن کردنەوە 

Lika    چڵک، پەڵە، لەکه، خاک 

Likainen    پیس، چڵکن، خاکی 

Luukku   دەربیجەیەی بچکۆلانە، کەشەو 

Lämmin   گەرم 

Lämpötila   پلە یان دەرەجەی گەرما 

Mankeli   مانکێل، کەرەسەیەک  بۆ لە  ئوتو لێدان ی مەلافە

 و قۆماش 

Mankelointi   ئوتو لێدان به کەرەسەی مانکێلی 

Matto   فەرش، بەڕە، ڕاخەر، قاڵی، مافوور 

Mikrobi    میکرۆب 

Mikrokuituliina   پارچەی میکرۆفیبر 

Myssy, päähine    کڵاو، سەرپۆش، لەچک 

Märkä   تەڕ، خوساو، ئاودار، شێدار 

Niputus   ،دەستەبەندی کردن، دەسک   کردن

 بەستەبەندی کردن، پاکەت  کردن 

Nouto, haku    ،هەڵگرتن، بڵیند کردن، گرتن، بەدواداچوون 

 بەدوادا گەڕان، لێگەڕان 

Nukkasihti    ،سەوەتەی کۆکە و تووک  و خووری جلوبەرگ

سەوەتەیەکی چکۆڵي کە کۆکەی 

 جلوبەرگەکانی  

 تێدا کۆ دەبێتەوە. 

Näyte    نموونه،  نموونه بەڵگر تنەوە، نموونە نیشان

 دان 

Ongelmajäte    زبڵی مەترسیدار، ئەو زبڵانەی تێکەڵ به ژینگه

 نابنەوە، زبڵێ کە مردەوەژی نابێ 

Pakkaus   بەستەبەندی کردن، پاکەت  کردن 

Pakkausmateriaali   کەرەسەکانی پاکەت  و بەستەبەندی کردن 

Pakkausmuovi   پلاستیکی تایبەت  بۆ بەستەبەندی کردن 

Pakkausväline   ئاميرەکانی پاکەت  و بەستەبەندی کردن 

Pehmennin    نەرم کەرەوه 

Pesu   شۆردن 

Pesuaine   کەرەسەی شۆردن 

Pesukone   ماشێن یان مەکینەی جلشۆریی 
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Pesula    ،کارگەی وشکشۆریی، کارگەی جلشۆریی

 جلشۆرخانه 

Pinta, pinnat    ڕوو، پانتا، ڕووەکان 

Prässäys   فشار دان، پرێس کردن، دەزگای پرێس 

Puhdas   خاوێن، پاقژ، تەمیس 

Puhdistaa   خاوێن کردنەوە، پاقژ کردن 

Puhtaanapito   ،بەڕێوەبردنی ڕێکارەکانی  پاقژیی، چاکسازی 

 ڕەچاوگرتنی ئەرکەکانی پاک وخاوێنی 

Puristin   پرێس، فشار، بەند، گیرە 

Pussilakana    بەرگەباڵنج، روکێشی باڵنج و لێفە و دۆشەگ 

Pyyhe   خاولی،  حەوله 

Pyykki   جل، بەرگ، قۆماش، لیباس، والا 

Pöly    ،خاک، خاک وخۆڵ، تەپ وتۆز، گەرد، گەردە

 گەردیلە،  غومار  

Rikkinäinen   خراپ، خراو،  شکاو،  تێكچوو، بەکەڵک  نەهاتوو 

Roska     زبڵ، ئەشغاڵ 

Rullakko   چەڕخی دەستی، داشقەی بارکێش، واگۆنی

 بارکێش 

Rumpukuivaus     کەرەسەی وشک  کەرەوە 

Saippua   سابوون 

Siivous    وڵات  خاوێن کردنەوە، کاری پاقژیی، کار خاوێن

 کردنەوە 

Silitys   ئوتو کردن 

Silityslauta   مێز یان تەختەی ئوتو 

Silitysrauta   ئوتوی ئاسن 

Suojain    ،پاسەوان، نیگابان، کەرەسەی  پارێزگاری

 پارێزگەر 

Suojavisiiri   گیرەی پارێزگار، جۆرە سەوەتەیەکە )لە نێو

مەکینەی  جلشۆریی  یای مەکینەی وشک   

کەرەوە( کە کۆکە و تووک  و خووری جل و 

 واڵاکان دەخۆیدا کۆ دەکاتەوە. 

Säilytys   خزن کردن، هەماریی، مەخزەن 

Säilytys   ، خزن کردن، هەمار کردن، هەماری کەل و پەل

 مەخزەن، پاشکەوت  کردن 

Säkki   کیسه، توورەکە 

Tahra   پەڵە، پەڵەدار، لەکە، لەکه دار 

Taitto    قەدکردن، تاکردن، چین لێدان 

Taukotila   دۆخی پشوو، دۆخی ڕاوەستان، کاتی پشوو 

Tauti   مەرەز، نەخۆشیی 

Tekstiili    جلی تەنراو، والای هەوریشم 

Tunneli    تونێل، مەکینەیەکە لە چەشنی تونێل 

Tyyny   باڵنج، پاڵپشت، پاڵشت، بالیف، پشتیی، سەرین 
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Tyynyliina    بەرگە باڵنج، بەرگی  پالیشت 

Työpiste   شوێنی کار، کارگه، ئێزگەی کار 

Työvaate   جلی کار، لیباسی کار 

Täkki    لێفه، پەتوو، بەتانی 

Vaate   پۆشاک، جلوبەرگ، لیباس 

Vaatekoko  

XXS-XS-S-M-L-XL-XXL  

 سایز، پيوەر و ئەندازەی جۆراوجۆر  

Vaha   مۆم 

Valkaisu    سپی کردنەوە، سپی بوونەوە، مەبەست  لە

 خاوێن بوونەوەیە 

Valkopyykki    جلی سپی ڕەنگ، قۆماشی  سپیی یان چەرمگ 

Varasto    هەماری، ئەنبار، مەخزەن، بارخانە، خزن، شوێنی

 پاشەکەوت  کردن 

Vaunu     گالیسکه، ئەڕابه، داشقە 

Välivarastointi   خزن کردنی کاتیی 

Yleispuhdistusaine     مادەی خاوێن کردنەوەی چەند مەبەست 

Ympäristö   دەوروبەر، ژینگه 

Ympäristömyrkky   سەم یان ژاری ژینگەیی 

Öljy   رۆن، ڕوون، ڕۆغەن 

 


