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koonnut Sami Koponen 2004 

Kyberpunkslangisanasto 
 

1-0: 1) yks-nolla, kybällä, paljon, tosihyvä >alan, guta, hip, jahti, jää, killeri, pinta, shitti, tosi tai-

detta, ässä  

2) binäärinen, digitoitu 

2020 takakatse: viisasta selustansa vahtimista >vp 

 

A 
 

A-pojat: eräs boosterijengien alalajit, joiden motiivina ovat tietyt eläimet >eksot 

aave: >spinneri 

Al: keinoäly. Itsenäiseen ajatteluun kykenevä, tiedostava tietokone. Näitä on olemassa, mutta kansa-

laisoikeuksia niiden on turha hakea. Huhut kertovat luopiokeinoälyistä, jotka käyttävät kyberava-

ruustietouttaan hyväkseen ja piileskelevät tyhjissä Netin loukoissa 

aivoperuna: simstim-addikti. 
alan: hyvä (Tää on alan juttu) >1-0, guta, hip, jahti, jää, killeri, pinta, shitti, tosi taidetta, ässä. 

alieni: halventava ilmaus kiertoradalla asuvasta >ratamatkaaja 
ankka: henkilö, joka kantaa enemmän aseita kuin tarpeellista, tai joka haluaa vähintään yhden jo-

kaista asetyyppiä. 

APTR: kybernetiikkaohjelmistolastu, joka sisältää refleksiivistä tai motorista dataa 
arkopolis: >projekti 

asba: tärkeä asia (Puhua asbaa). 

 
B 
 
ballerina: naispuolinen salamurhaaja >soolo 

bini: >smash 
bioskulpti: 21. vuosisadan plastikkakirurgiaa, jolla voi liittää uusia ja erilaisia ruumiinosia >putki-

kalut, wetware. 
blisauttaa: 1) sytyttää (palamaan)  2) räjäyttää >pasauttaa 
boga: muodinmukainen 
bommata: sotkea paikkoja spraymaalilla tai tussilla >kannu, käppi, piissi 
boosteri: minkä tahansa jengin jäsen, joka käyttää kyberwarea, nahkavaatteita ja sattumanvaraista 

väkivaltaa boosterijengi >posse, vauhtijengi 

bostailla: oleskella, odottaa. 
boxi: sähköinen ilmoitustaulu. Paikka mihin voi jättää sähköpostia ja tavata toisia Netissä 

budi: >dorffi 
bugi: virhe, fiba, paha juttu (Täs on ny joku bugi) >klesa, leimeri, olla scheissena, poris, shitti 
börsta: iso tuoppi smashia 
böögis: homoseksuaali mies. 

 

C 
 
chippi: >lastu 

cowboy: >dekkeri 
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D 
 
dadi: >MRAM 

data: pää, aivot, muisti (Mun data ei toimi) 
dataterm: datsku. Kadunkulman ”tiedotusautomaatti”, jossa on kuvaruutu, faxaritulostin, kyber-

linkki ja näppäimistö. Datatermistä saa tulostettua uutisia, informaatiota ja säätiedotuksia, liittyä 

Nettiin ja puhelinsoittoihin 

debi: transvestiitti. Miehiä esittäviä naisia tai naisia esittäviä miehiä. Feikkijengin alalaji 

dekkeri: henkilö, joka liikkuu Netissä, useimmiten hakkerointitarkoituksessa >cowboy, jockey 

dekki: kyberdekki. Kyberneettinen modeemi, jolla liitytään Nettiin ekassa persoonassa, usein läppis 

dekot: koristeet klubeilla. 
dellata: poistaa, tuhota (Netissä) 
deressaatio: ohjelman ”kuolema” tai toimintakyvyn menetys >kaatua 
dermi: >dorffi. 

diippi: ikävä, vainoharhainen. (Simolla on diippiä toimintaa) 
dikki: penis. 
dinkki: toisen boosterijengin jäsen 

diski: tavallisesti optinen laserlevyke eli lastu. 

dissata: 1) haukkua.  2) laittaa pois päältä. 
doppleri: persoonallisuus, joka imetään Nettiin, mistä se myöhemmin siirretään johonkuhun tai 

johonkin muuhun. >flatline, identti. 

dorffi: 1) synteettinen endorfiini l. taisteluhuume, joka nopeuttaa paranemista ja poistaa uupumuk-

sen ja muut ikävät tunteet. Aiheuttaa saman euforian kuin kehon omat endorfiinit hyvälaatuisen 

rasituksen jälkeen. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa keskushermostohäiriöitä >budi, dermi, jopo, kuk-

ka, taisteluhuume, pl, sihauttaa 2) henkilö, joka on riippuvainen huumeista >niideri. 

dosa: naisen iso rinta >leka, kannu 
dossi: raha >paalu, pätäkkä 
download: tiedonsiirto tietokoneesta toiseen. Yleensä suuremmasta koneesta tai keskusyksiköstä 

pienempään. Tavallisesti ilman lupaa l. laittomasti >upload 

drive: lastulipas lastuille. 

 
E 
 
eksot: eräs boosterijengin alalaji, jonka jäsenet ovat omaksuneet epäinhimillisiä elementtejä ulko-

näköönsä bioskulptien avulla; torahampaita, sarvia, häntiä, raatelukynsiä, jne. > A-pojat. 

esso: >sinilasi. 
 
F 
 
faxari: 2000-luvun sanomalehti. Telefax-tekniikalla toimiva uutispalvelu, josta lukija voi tilata ha-

luamiaan uutissivuja joko kotiinsa tai kadunkulman dataterm -palvelupisteeseen. Päivystävät toi-

mittajat pitävät uutiset jatkuvasti ajan tasalla 

feidata: jättää väliin, huomiotta. 
feikkijengi: jengi, jonka jäsenet omaksuvat jonkun tietyn ulkonäön, tyylin tai plastikkakirurgian. 

Usein jäsenet omaksuvat joidenkin kuuluisuuksien ulkonäön >debi 

filkka: elokuva. Tarkoittaa vanhoja, filmille kuvattuja elokuvia. 

flatline-konstruktio: >viivakonstruktio. 
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flipata: seota >kyberpsykoosi 
freestyle: improvisoitu (Heitettiin keikka freestylenä) 
 
G 
 
gaijin: halventava sana ulkopuolisesta >juntti 

gato: 1) taitava fikseri 2) rento henkilö >zuba 
gemmi: gramma >kapula, heikki 
gibsoni: henkilö, joka osaa ennustaa tulevaa, meedio tai tiedemies  

giri: kunnia, velvollisuus, tehtävä 
gurko: 1) mukava, kunnioitettava henkilö >zuba  2) korttipakan kuningas. 
guta: hyvä (tehdä gutaa) >1-0, alan, hip, jahti, jää, killeri, pinta, shitti, tosi taidetta, ässä. 
gyro: pieni, yhden tai kahden hengen helikopteri. Käytössä poliisilla ja yhtiöiden rynnäkköjoukoil-

la. 

 
H 
 
hardware: hardis. 1) tietokonelaitteistojen fyysinen olemus  2) raskas kyberware, kuten kehopans-

sarointi ja kyberraajat 

heikki: 100 grammaa >gemmi, kapula 
heittää eskot: oksentaa hieman >h. pirjot, spyymaa 
heittää pirjot: oksentaa rajusti >h. eskot, spyymaa 
hip: asiallinen, maittava, mahtava >1-0, alan, guta, jahti, jää, killeri, pinta, shitti, tosi taidetta, äs-

sä. 

hra Kuka: työnantaja, joka on korkeammassa asemassa (eikä siksi halua kertoa nimeään) 
hurtta: palkkionmetsästäjä, yleensä soolo 

hydro: hyde. Vetypolttoaine. Kolinan jälkeen käytetyin polttoaine. 

hötömölö: netin ohjelmointikieli, html. 
 
I 
 
identti: henkilö, jonka persoonallisuus on asetettu Nettiin >viivakonstruktio identtiluukku: ohjel-

misto, johon identti on koodattuna 

imuttaa: ladata tiedosto tietokoneelle >download, upload 
inputti: 1) tyttöystävä. Lyhennetään usein vain ”I”  2) koneen syöttöportti. 

ittis: itsenäinen, yksityisyrittäjä 
iso poppari: keinoäly; yleensä sotilasyhteydessä >poppari. 

 
J 
 
jack: raha >dossi, paalu, pätäkkä 
jahti: mainio, erinomainen. >1-0, alan, guta, hip, jää, killeri, pinta, shitti, tosi taidetta, ässä 
jakittaa: liittyä Nettiin >juosta, kusoilla, leivonlento, nettijuoksu tai kyberoperoituun laitteeseen 

>pökkiä  jakki: 1) kolo, mihin linkkiplugi työnnetään  2) olla jakissa = olla Netissä. 
jammata: 1) tapella (jamit pydeen!) >vetää kasetti ulos, vetää pataan 2) paeta 3) harrastaa seksiä 

>stögötä 

jockey: >dekkeri. 

jokeri: yhden yön seksikumppani. 
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jopo: >dorffi. 
juntti: kaupungin ulkopuolinen >gaijin 
juosta: liikkua Netissä. Yleensä mennä Nettiin ja hakkeroida >jakittaa, kusoilla, leivonlento, netti-

juoksu. 
jää: 1) ICE (= Intrusion Countermeasure Electronics) eli tietokoneen turvajärjestelmät. Yleensä 

mikä hyvänsä keino tietokoneen luvattoman käytön estämiseksi, usein Netissä >musta jää. 2) suoja-

ta ohjelmistonsa tai kommunikaatiolinkkinsä (jäädytä tää puhelu) 3) olla jäässä; cool, hyvä juttu 

>1-0, alan, guta, hip, jahti, killeri, pinta, shitti, tosi taidetta, ässä 

jäätelömiehet: NetWatch. Nettiä valvovat poliisit, joiden tarkoituksena on valvoa tietokonelakien 

noudattamista 
 
K 
 
kaatua: 1) ohjelman kuolema >deressoituminen. 2) tietokoneen keskusyksikön lamaantuminen tai 

lukkiutuminen, jolloin se on rebootattava uudestaan. 
kaima: koeputkessa kasvatettu elämänmuoto, jolla on tietokoneavusteisesti suunniteltu desing-

muisti ja persoonallisuus. >klooni, replikantti. 

kannu: 1) spraymaalipullo >bommata, piissi  2) naisen iso rinta >dosa, leka 
kapula: gramma >gemmi, heikki 
Katu: paha maailma turvallisten yhtiökompleksien ulkopuolella. Ei pelkästään katu, jolla autot aja-

vat ja ihmiset kulkevat, vaan koko kadun maailman ja sen (ala)kulttuuri >legenda 
kierrättää: ympäristöystävällinen tapa viedä tapettu ruumispankkiin 
kiesi: auto. 
kiksu: melodinen, nopeatempoinen musiikki >piripolkka 
killeri: todella hyvä, pätevä >1-0, alan, guta, hip, jahti, jää, pinta, shitti, tosi taidetta, ässä. 
kilo: tuhat euroa. (Palkkio olis 20 kiloa liksaa) >dossi, jack, paalu, pätäkkä 
kilppari: kilpikonna, henkilö jolla on yllään turhan raskas panssari (PV 18 heinäkuussa) >ankka 
kirvesmies: laittoman kyberwaren asentamiseen ja muihin kirurgisiin toimenpiteisiin erikoistunut 

lääkäri. 

KKK: media (kulttuurikorppikotka, median mikään-ei-ole-pyhää -asenne) >sopuli 
klepis: varas  
klesa: heikko, huonokuntoinen >bugi, leimeri, olla scheissena, poris, shitti 
klooni: geneettisesti identtinen jäljennös mistä hyvänsä elämänmuodosta >kaima, nukke, replikant-

ti, tekonahka, zombi 

klousata: sulkea >dissata. 
koeputkilapsi: henkilö, jota on muutettu tai uudistettu niin paljon, ettei normaali kirurgia ollut enää 

mahdollista, vaan hänen ruumiinsa tai osa siitä on hajoitettu ja koottu uudestaan kasvatusaltaassa 

>putkikalut. 

kolina: CHOOH2-meta-alkoholi. Synteettistä alkoholia, jolla on suurempi palamislämpötila kuin 

metanolilla. Yleisin polttoaine ajoneuvoissa >hydro 

konffata: virittää, säätää (tietokonetta). 
koodata: soittaa puhelimella. 
korppi: 1) CORPSE (=Corporate Security Expert) yhtiön turvaekspertti, ts. palkkamurhaaja >samu-

rai, stevari  2) yhtiö (yhtiösota = korppisota) >lafka 3) yhtiön 1. luokan johtomies >pukumies. 

korppu: >lastu. 

kromirock: Heavy Metalin alalaji, jolle on tyypillistä maksimaalinen sähköisyys, simppelit rytmit 

ja äärimmäisen väkivaltaiset sanoitukset kromari: 2020-luvun Heavy Metal -fani 

kukka: >dorffi 
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kusoilla: liittyä Nettiin ja liikkua kyberavaruudessa ainoastaan huvin vuoksi ja tapailemassa muita 

kusoilijoita >juosta, jakittaa, leivonlento, nettijuoksu kusoilija, kusopää: henkilö, joka viettää 

enemmän aikaa Netissä kuin oikeassa maailmassa. Termiä käytetään myös halventavassa tarkoituk-

sessa dekkeristä, joka ei tiedä hakkeroinnista oikeastaan hevon... 

kyberavaruus: Netin ”maisema” käyttäjien näkemänä. Tietokoneen sisäinen näennäistodellisuus 

kyberlinkki: yleisnimike liitinlaitteistolle ja softwarelle (linkkiplugit ja neuraaliprosessori), jonka 

avulla kytkeydytään kyberoperoituihin laitteisiin 

kyberoperoitu: laite (tavallisesti ajoneuvo), johon on mahdollista liittyä linkkiplugeilla ja ohjata 

sitä sitten ajatuksillaan >jakittaa, psykoase, pökkiä 
kyberpsykoosi: kybernetiikan asentamisen ja vastaavasti ihmisyyden asteittaisen rappeutumisen 

aiheuttama mielenhäiriö >flipata 

kyberware: kybernetiikkalaitteisto eli kyberneettiset kehoparannukset. Koskee sekä hardwarea että 

softwarea >sibis 

kybäkyberit: asentaa itseensä niin paljon kyberwarea kuin mahdollista menemättä kuitenkaan 

Reunan yli >kyberpsykoosi 

käppi: tussi, jolla piirretään tageja. 
 
L 
 
ladata lastua: 1) hankkia kyberwarea ensimmäistä kertaa  2) omistautua koneille, ladata paljon 

kyberwarea 3) totutella lastutaitoon 
lafka: 1) asunto, kämppä  2) (levy-)yhtiö >korppi 
lande: yhteiskunnan reunamat. Tuhoutunut luonto, rauniot ja loputtomat erämaat, missä kulkurit 

kulkevat. 
lastu: tallenne datalle, kuvalle ja/tai äänelle. Muoviin valettua puolijohdetta tai laseroptinen tallen-

ne, muoto vaihtelee. Jaetaan yleensä kognitiivista (APTR) ja motorista dataa (MRAM) sisältäviin, 

jotka kytketään linkkiplugeihin, josta käyttäjä saa totutteluajan jälkeen uusia taitoja >chippi, diski, 

korppu, siru, taffeli 

legenda: kyberslangi, Kadun kieli. 

leimeri: epäsuosittu, huono >bugi, klesa, olla scheissena, poris, shitti 
leivonlento: Netin kyberavaruudessa liikkuminen, yleensä hakkerointitarkoituksessa. Dekkeri, jolla 

on menossa tosi lujaa, lentää leivona (mä lensin leivona Arasakan datalinnoitukselle) >juosta, jakit-

taa, kusoilla, nettijuoksu. 

leka: naisen iso rinta >dosa, kannu 
lenkkeilijä: yhtiön 2. luokan työntekijä, joka asuu lähiössä mutta käy keskustassa töissä >sil-

ta&tunneli 
levytys: vapaa-aika, aika työajan ulkopuolella, rentoutua levyttää: rentoutua 
lihan tietä: kuolla, päätyä ruumispankkiin. (Mun nakki on mennä lihan tietä...) >kierrättää, vetää 

viivaa 

linkkiplugit: kytketään hermojen välityksellä neuraaliprosessoriin, ja ne toimivat datavälittäjinä 

prosessoreiden ja kyberoperoitujen laitteiden välillä. Itse plugia voi käyttää informaatio (MRAM)- ja 

refleksilastujen (APTR) kiinnityskohtana tai plugina linkkikaapeleille >narutettu, piuhoissa 
luukku: äärimmäisen pieni, noin 2 x 3 x 3m asunto, jossa huonekalut taittuvat seinien tai lattian 

sisään kun niitä ei tarvita >lafka 

luuranko: henkilön kaikki elektroniset merkinnät; elektroninen henkilöllisyys 
lähteä levolle: lähikiertorata. Käydä jollakin sisemmistä avaruusasemista >alieni, ratamatkaaja 

läppäri: kannettava tietokone/dekki. 
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M 
 
midis: mitään (Eihän täs midistä). 
modi:  henkilö, jota on geneettis-biologisesti muutettu tai parannettu; vähäisempi koeputkilapsi 

>wetware. 

MRAM: kybernetiikkaohjelmistolastu, joka sisältää kognitiivista dataa, toisin kuin reflek-

si/motoriikkalastut >dadi 
muskelipoika/mimmi: henkilö, jonka ruumiinvoimia on lisätty huomattavasti biologisin keinoin 

>modi, wetware. 

musta jää: tietokoneen turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on tappaa tai vahingoittaa hakkeroivia 

dekkereitä. 

musta pitsi: todellinen taisteluhuume, dorffin vahvempi versio. Käyttäjästä tulee peloton, kylmäve-

rinen tappokone - jatkuva käyttö tuottaa pysyvän tilan >mättö 
muussi: vahvaa smashia 
mässätä: syödä nopeasti, syödä toissijaisena toimintona 
mättö: >musta pitsi. 
mörssi: isokokoinen mies >muskelipoika, taaki. 
 
N 
 
narutettu: >piuhoissa. 

Netti: maailmanlaajuinen kolmiulotteinen tietokone- ja tiedonvälitysverkosto >dekki, kyberavaruus 

nettietana: terminaalioperaattori, jotka liikkuvat Netissä paljon oikeiden dekkien käyttäjiä hitaam-

min (ja turvallisimmin) >näbis 

nettijouksu: Netin kyberavaruudessa liikkuminen, yleensä hakkerointitarkoituksessa >jakittaa, 

juosta, kusoilla, leivonlento. 

neuraaliprosessori: laite, joka välittää signaalit ulkoisesta kyberwaresta keskushermostoon ja toi-

sinpäin. Se toimii pääjärjestelmänä kaikille neuraaliliitännäisille >linkkiplugit, täppi 

niideri: narkomaani >dorffi. 
ninja: soolo, joka on erikoistunut salamurhiin >soolo. 

nipsu: >sinilasi. 
noiduttu: 1) olla kyberpsykoosissa 2) olla nettiriippuvainen 
nukke: >klooni. 

nyytti: kivekset >dikki 
näbis: terminaali. Dekki, jossa on näppäimistö plugin sijaan >nettietana. 

näennäistodellisuus: kyberavaruuteen luotu ”maailma”. 

 
O 
 
olla scheissena: olla huonokuntoisena >bugi, klesa, leimeri, poris, shitti 
organitskaya: venäläinen mafia, joka toimii paljon salakuljetusten yhteydessä >yakuza 
ottaa lekaa: nauttia smashia 
outputti: 1) poikaystävä. Lyhennetään usein vain ”O” >inputti  2) koneen ulostuloportti. 
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P 
 
paalu: raha >dossi, jack, pätäkkä. 
pasauttaa: 1) käyttää käymälää 2) räjäyttää >blisauttaa 
pastettaa: liittää, liimata (tietokoneohjelmalla). 
pepsi: >syntkoka. 
piissi: graffiti >bommata. 
pinta: upea. Esiintyy yleensä jahti-sanan kanssa (Jahtipinta!) >1-0, alan, guta, hip, jahti, jää, kille-

ri, shitti, tosi taidetta, ässä. 
piri: >stim. -polkka: nopea, raju elektroninen musiikki >kiksu. 
piskikiusa: poliisin omaisuuden (erityisesti robokoirien) väijyminen ja uudelleenohjelmointi 
piuhoissa: olla piuhoissa. Henkilö, jolla on neuraaliprosessori ja linkkiplugit >narutettu. 

pl: marokkolainen dorffi. Tulee sanasta peruslätkä. 
plugi: pistoke linkkiplugeissa 
polymeeripapatti: mikä hyvänsä halpa muovipistooli. Yleensä kaliiperia 5 - 6mm. 

poppari: robotti >iso poppari. 

poris: tavallinen, alaluokkainen >bugi, klesa, leimeri, olla scheissena, shitti, spede, viiva 
posse: jengi (Se oli Olarin posse). 
pousata: tulla klubille näyttäytymään. 
progis: 1) ohjelma  2) tapahtuma. 
projekti: 1) 2020-luvun työsuhdeasunto. Yhtiöiden omistamia jättikomplekseja, joiden sisällä on 

kaikki tarpeellinen asuintiloista viihteeseen ja virkistykseen ja kauppoihin. 2) arkopolis. Edellisen 

kaltainen, mutta paljon suurempi mega-asumalähiö yhdessä kompleksissa á la Judge 

Dredd.projektori: henkilö, joka asuu projektissa 

prole: fikseri, joka työskentelee toisen fikserin alaisena >gato 
psykoase: kyberoperoitu ase, jonka tähtäin- ja laukaisumekanismi on kyberneettisesti suorassa yh-

teydessä hermostoon. 

pukumies: yhtiön palveluksessa oleva liikehenkilö. ”Mies” myös naisista >korppi 

putkikalut: koeputkessa kasvatettuja elimiä ja ruumiinosia niille, joilla on paljon rahaa. >koeputki-

lapsi. 

pätäkkä: raha >dossi, jack, paalu. 
pökkiä: >jakittaa 

pössis: tunnelma, olotila, meininki (Mikä pössis?) 
 
R 
 
raato: henkilö, joka vuokraa kehonsa erilaisiin ”töihin”. Tietoisuus on joko horroksessa tai Netissä 

ja ruumista kontrolloi joku muu tai tietokone 

rassari: henkilö, jonka kehoon on asennettu kyberteräaseita >steppaava skalpelli. 

ratamatkaaja: halventava ilmaus kiertoradalla asujasta >alieni 
rave: nuorten tanssijuhla, jossa soi elektroninen musiikki >kiksu, piripolkka 
reboottaus: 1) tyhjennys, nollaus (Mun pää tarttee reboottausta)  2) tietokoneen uudelleenkäynnis-

tys. Joko kylmä- (virta pois) tai kuumakäynnistys (virta päällä). 
reflat: vieroitusoireet, kouristukset. 
replikantti: >klooni. 

resessaatio: ohjelman palauttaminen toimintakykyiseksi. 
ressaatio: ohjelman aktivoiminen. 
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Reuna: 1) raja elämän ja kuoleman, tylsyyden ja vaarallisuuden välillä. Reunaltaja elää vaarallisesti 

ja on siten kunnioituksen arvoinen. 2) kyberpsykoosin ja tervejärkisyyden raja 3) kahden eri alueen 

leikkausalue 

rimbo: rambo + bimbo >ballerina 
rocktähti: muusikko, joka on yhtiön hallussa ja tekee mitä käsketään >rokkari. 
rokkari: freelance-muusikko, joka käyttää taidettaan poliittisten tai sosiaalisten mielipiteiden ilmai-

suun; viesti on yleensä yhtiövastainen >rocktähti. 

ronin: freelancer-soolo >samurai. 

ruumisarkku: vuokrattava ahdas yösija, jossa on sänky: joskus myös tv ja/tai puhelin. 

ruumispankki: liike, joka ottaa vastaan kuolleita (joilta löytyvät viralliset luovutuskortti ja kuolin-

todistus) elimen- ja raajanluovutusta varten ja maksaa näistä palkkion: sotatoimialueen mustan 

pörssin ruumiskaupassa ei papereita kysellä (ostajat kirvesmiehiä) >kierrättää 
rännittää: käyttää huumausaineita suonensisäisesti (spray hypolla). 
 
S 
 
saada dunkkuun: tulla hakatuksi. 
sammuttaa: tappaa >vetää viivaa. 

samurai: yhtiön palkkasoturi tai -murhaaja, joka on palkattu suojelemaan yhtiötä tai tekemään isku-

ja muihin yhtiöihin >ballerina, korppi. 

sardiini: Metal Geariin pukeutuneet erikoisjoukot 
serti: yleisnimike ravintoainepuristeille, jotka juuri elättävät, mutta maistuvat suunnilleen samalta 

kuin lempinimensäkin. 

shitti: 1) huono  2) hyvä (Pukkaa tosidouppii shittii) >1-0, alan, guta, hip, jahti, jää, killeri, pinta, 

tosi taidetta, ässä 
sibis: >kyberware. 

sihauttaa: polttaa dorffia savukkeena. 
silta & tunneli(asukkaat): yhtiöntyöntekijät, jotka asuvat lähiöissä mutta käyvät keskustassa töissä 

>lenkkeilijä 
simstim: simultaanistimulaatio. 1) tallenne, joka on tehty henkilön aistikokemuksista. Käytetään 

mm. viihdetarkoituksessa ja näennäistodellisuuksien luomisessa >aivoperuna, noiduttu, vidiootti. 

2) suora lähetys ihmisen aivoista toiselle, siirtää aistihavainnot ja tuntemukset, ei ajatuksia 

sinilasi: kehitettiin alunperin biologiseksi aseeksi, nykyään käytetään LSD:n ja ekstaasin sijaisena 

>esso, nipsu 
siru: 1) luottotili >tippi siruttaa: avata varastettu luottokortti 2) lastu. 

skene: alakulttuuri. 

sladi: sivuluisu ajoneuvolla. 
smash: vastaa alkoholia: poistaa estoja ja tekee hilpeäksi ja kun vaikutus lakkaa, on pää kipeä. Lii-

allinen käyttö aiheuttaa psyykkisen addiktion ja ajan myötä syvän masennuksen >bini, börssi, 

muussi, ottaa lekaa, velli  
smurffata: lähettää häiritseviä viestejä Netissä >spämmätä. 
software:  softa. 1) ohjelmisto. Tietokonelaitteistojen ”sielu”, joka tallennetaan hardwareen 2) ke-

vyt kyberware, kuten lastut ja hermostolinkit 

soolo: palkkasoturi tai -murhaaja >ballerina, ninja, ronin, samurai. 

sopuli: tiedotusvälineiden, median , parissa työskentelevä henkilö >KKK 

sorsa: lähdekoodi. 
spede: tyhmä, typerä >poris, viiva. 



 9 

spinneri: suihkusuuntauslentokone (AV) eli suunattavilla suihkumoottoreilla lentävä, ilmaa ras-

kaampi lentokone. Spinnerin aerodynamiikkaa voi verrata kivenmurikkaan, ja se pysytteleekin il-

massa pakosuihkujen raa’an voiman avulla >aave. 

spyymaa: oksentaa >heittää eskot / pirjot. 
spämmätä: lähettää häiritseviä viestejä, lähinnä Netissä >smurffata. 
steppaava skalpelli: henkilö, joka on asennuttanut itseensä kyberteräaseita >rassari. 

stevari: yhtiön turvamies tai poliisi. Lievästi halventava, tarkoittaen tavallista rivimiestä eikä hyvin 

koulutettuja turvaspesialisteja, samuraita >korppi. 
stikata handuun: masturboida >vetää kuivat 
stim: huume, joka lisää kestävyyttä, ja pitää käyttäjän vireänä. Sivuvaikutuksina harhakuvitelmat 

>piri, svimba 
stuffata: pakata (tietokoneen yhteydessä) >zipata 
stögötä: 1) seksuaaliakti >jammata  2) unohtaa tai antaa olla (Turpa kii ja stögöö!)  3) tumpata sa-

vuke. 

svimba: >stim. 
svoluch: kunniaton äpärä >giri, yono 
syntkoka: toisen sukupolven synteettinen kokaiini >pepsi 
 
T 
 
taaki: siisti, miehekäs, macho >muskelipoika, mörssi. 
taffeli: >lastu. 

tagi: 1) ”tavaramerkki”; taiteilija- tai työnimike >piissi, käppi  2) html-koodauksessa koodi, merkki. 

taisteluhuumeet: mikä hyvänsä sotilaskäyttöön tehty design-huume, joka lievittää kipua tai lisää 

voimaa, kestävyyttä ja reaktionopeutta >dorffi, musta pitsi. 

tavis: tavallinen ihminen >poris 
tekonahka: >klooni. 

tippi: lahjoitettu credchip-tili, josta voi vain nostaa rahaa >siru 
tosi taidetta: olla hippiä hipimpi; olla Reunalla >1-0, alan, guta, hip, jahti, jää, killeri, pinta, shitti, 

ässä. 

tsyge: 1) polkupyörä 2) halventava ilmaus moottoripyörästä 
täppi: >neuraaliprosessori. 

upload: tiedon siirtäminen tietokoneestasi johonkin muuhun koneeseen. Yleensä pienemmästä suu-

rempaan >download. 

 
V 
 
vauhtijengi: >boosterijengi. 

velli: mieto smash 
vetää kasetti ulos: lyödä jnkn leuka sijoiltaan >jammata, vetää pataan. 
vetää kuivat: 1) poistua Netistä, vetää plugi ulos (useimmiten pakonalaisena ja kiireesti). 2) mas-

turboida >stikata handuun. 

vetää pataan: hakata >jammata, vetää kasetti ulos. 
vetää viivaa: 1) olla kuollut  2) tappaa (mä vedätin Reiskalla viivaa) 3) kuolla (se veti viivan) >li-

han tietä, viivata 

vidiootti: simstim-riippuvainen >aivoperuna, noiduttu 
viiva: tyhmä, typerä >poris, spede. 
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viivakonstruktio: simuloitu tai todellinen persoonallisuus muistilastulla, Netissä tai moduulissa. 

Tavallisesti oikean henkilön. Usein kuolleen dekkerin Nettiin jäänyt ”sielu” >doppleri, identti. 
viivata: tappaa >vetää viivaa. 
vp: varmista selustasi, valmistaudu puolustautumaan (sanoista vahdi persettäsi) >2020 takakatse 
wetware: mikä hyvänsä parannus, joka on puhtaasti biologinen >bioskulpti, modi, muskelipoi-

ka/mimmi. 

 
Z 
 
zipata: pakata >stuffata 
zombi: klooni, joka on tehty jo kuolleesta ihmisestä 

zuba: kaveri tai perheenjäsen >gato, gurko. 

 
Y 
 
yakuza: japanilainen mafia, joka pyrkii noudattamaan samurai-ihanteita >organitskaya 
yono: epäluotettava, kunniaton petturi >giri, svoluch 

 

Ä 
 
ässä: hyvä, hieno >1-0, alan, guta, hip, jahti, jää, killeri, pinta, shitti, tosi taidetta. 


