
 

 

 

 
 

Pyykinpesuun liittyviä 
sananlaskuja, runoja, 
arvoituksia 
 
 
 
SANANLASKUJA 
 
Pukee ko hajuvesi saippuaa. Kuusamo  

Ei oo syömätä lihava eikä pesemätä puhuras. Peräseinäjoki 

Onko prunni palanu kun niin on paita musta? Isojoki (prunni – kaivo) 

Vereltä se pesty haiso. Kauhava 

Yläkuulla villast, alakuulla liinast. Jaala 

Kärellä se on ko pykki lähtee. Loimaa  

Parampi on hyvä virutus kun huano hivutus. Ruovesi 

Silloon on köyhän pyykki kuovaa kun rikkahan on vasta lios. Kauhajoki 

Älä tuo paitaashi pessoon ko sull ei ole liukasta. Alatornio  

Otra puinnillee, kaura puistelullee, pyykki huuhonnilee. Kitee 

Kyl mää sun tapas tunnen, sit valkenek kos kuivat! Sano Tuupalan Kaisa pyykkiis. Marttila 

Kyl ne oikkem pitovaatte o, vaikken is piros käörä, sano äi jokapäevässiäs. Varsinais-Suomi 

Puhtaus om pual ruakka, sano Tanel ku lauanta ehtostem paitas kääns. Varsinais-Suomi 

Pyykki lähtee alkukuussa, leipä nousee loppukuussa. Somero 

Keritte lampaas alkukuussa, pesev villat loppukuussa. Somero 

Puhtaaksihan Lapin tytöt pyykkinsä pesee, mutta kun ne ei malta huuhtoa. Ristiina 

Sauna se on reissumiehen pyykki. Temmes 

Liinasta lika luiskahtaa. Pomarkku 

Laskiholkis pesty, korstenis kuivattu. Sammatti  

Vesi se on kuran pappi. Lapinjärvi 

Siisti ku veellä pesty. Raahe 

Kovalla kädellä ja vähällä vedellä. Ylihärmä 

Niin käi ko pyykin pesu valtion saippuulla. Parikkala 

Purjoo ku suovan kokki. Vierämä 

Nopea kuin pesijän saippua. Siikainen 

Kiahuu niinko tuhatta pyykkiä. Muurajärvi 

Kiire kun saippuan keitossa. Ähtäri 



 

 

 

Täys kun pyykkärin kuppi. Vihti  

Porisee niin ikän pyykpata. Laitila 

Pessee ko Hauvaara lakkia. Kemi 

Kuohuu kun kunnon soopa. Nurmes 

Koikisteloo kun helvetistä karannu suopan kokki. Kuusamo 

Istuu niinko suovan kokki. Alatornio 

Häärää ninko soopan keittäjä. Hinnerjoki, Kalajoki 

 
Häksää kun soopan kokki eikä mitään aikaan saa. Hailuoto 

Hyppää ja häärää ko soopan kokki. Kempele 

Hossuu niinko soopan kokki. Lempäälä 

Homppasoo kun suopan kokki. Sotkamo 

On hievereissään kun suovan keittäjä. Viitasaari 

 
Heiluu kun soopan kokki. Haapavesi 

Teill on lampait niinko Sumperin pyykkii. Nakkila (Satakunta) 

Niin syttöövät ja survoovat ku Sumperin pyykkiä. Nilsiä (joutuisasta työnteosta) (Pohjois-
Savo) 

Sitä tulee ko Sumberin pyykki. Kalanti (Varsinais-Suomi) 

Niinhän tätä pessöö ku Lumperi pyykkiä. Sulkava (Etelä-Savo) 

Lyä niinku Sumperi pyykki. Rymättylä (Varsinais-Suomi) 

Sepä upposi kun kauppiaan lanka saippuaan. Pudasjärvi 

Se lykkää sitä niinkun Simperi pyykkiä. Kuru (Pirkanmaa)  

 

 
 

ARVOITUKSIA 

Kun pistät, niin pirskahtaa, kun nostat niin norskahtaa, kun vedät, niin vettä lähtee. 
(Vaatteiden pesu/survonta) 

Kun pistää niin pirskahtaa, kun vetää niin vettä viskaa. (Vaatteiden pesu/survonta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RUNOJA 

 

Homssulan Hemssu 

Homssulan Hemssulla  

Rimpsut ja ramsut,  

Kaiken karvaiset kimpsut ja kampsut.  

Pesua pelkää, kampaa kaihtaa, 

Kerran vuodessa vaatteita vaihtaa.  
 

Kaija Pekkanen 

 

Akka pesee pyykkiä 

Akka pesee pyykkiä 

Pytyssä, hei pytyssä. 

On likavaatteet mytyssä, 

Mytyssä, hei mytyssä. 

Kun vaatteet ovat putipuhtaat, 

Akka niihin pukeutuu. 

Kas: fiini daami sukeutuu, 

Ja akka alkaa tanssia, 

Pientareella valssia.  

 

Engl kansanruno, suom. Kaarina Helakisa 

 

Pyykinripustaja 

Lepata, lepata, lennä, 

Nuttu, pusero, paita. 

Saa vinhasti narulle mennä 

Koko liinainen paitojen aita! 

Kakssiipinen perhonen  

Joka pöksyparin on pikkuinen.  

Kirjavoi pari perhosten  

Koko taivaan kaaren sinisen.  

Purjena tuulessa pullistuu 

Vitivalkea lakana. 

Taivaan meri on sininen 

Pyykkinarumme takana.  

 

Ellen Niit, suom. Kaarina Helakisa 


