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Biologisesti, bioteknisesti, nanoteknisesti  
Voit ottaa mallia luonnosta katso biomimetiikka. Luonnontieteet ja niiden menetelmät kehittyvät ja 

maailmalla tehdään paljon tutkimustyötä. Kohteita voidaan kehittää ja tutkia nanokokoisella tasolla.  

Kemiallisesti, aineellisesti, fysikaalisesti Vihreän 

kemian periaattein:   

1. Jätteen synnyn ehkäisy  

2. Atomiekonomia  

3. Vaarattomat kemialliset synteesit  

4. Turvallisten kemikaalien suunnittelu  

5. Turvallisten liuottimien käyttö ja apuyhdisteiden käytön välttäminen  

6. Energian käytön minimoiminen  

7. Uudistuvien lähtöaineiden käyttö  

8. Tarpeettoman johdosten muodostumisen välttäminen  

9. Katalyyttien suosiminen  

10. Tuotteiden hajoaminen elinkaaren lopussa  

11. Reaaliaikaiset analyysit  

12. Onnettomuuksien välttäminen esimerkiksi oikeilla kemikaalivalinnoilla  

Fysiikassa havaitaan yhä uusia ilmiöitä, mihin niitä vodaan hyödyntää?  

Ympäristöystävällisesti  
Ympäristöongelmien ratkaisuihin on jo paljon menetelmiä. Voit kehittää niitä edelleen ja ottaa käyttöön, 

markkinoida muille.  

Energiaa säästävästi, energiaa tehokkaasti käyttämällä  
Paljon on olemassa jo ratkaisuja, niitä voidaan etsiä, parannella, arvioida ja ottaa käyttöön.  

Terveellisesti, lääketieteellisesti  
Paremmat lääkkeet, vähemmän sivuvaikutuksia, täsmälääkkeet. Laadukas, terveellinen, puhdas ja sopivasti 

annosteltu ja jaksotettu ruokavalio. Tutkimuksin ja kokemuksin hyödyllisiksi ja tehokkaiksi varmistetuin 

lisäravintein. Hyvin elämäntavoin. Liikunnalla. Levolla.  

Tiedollisesti, tieteellisesti  
Hanki tietoa eri vaihtoehdoista. opiskele. Tutki. Hyödynnä jo tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia.  

Hallinnollisesti, poliittisesti, oikeudenmukaisesti, sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti 
Voit vaikuttaa mielipiteilläsi, aktiivisesti osallistumalla, perustelemalla päätöksentekoon.  

Henkisesti, hengellisesti, eettisesti  
Pahuuden vuoksi tulee paljon ongelmia. Kansakunnat, joilla on hyvä moraali menestyvät paremmin. Miten 

moraalia voisi kohentaa?  

Hitaasti tai nopeasti, ahkerasti  
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Panosta ajassa ja aktiivisuudessa. Perusteellisesti vai hätiköiden.  

Järjestelmällisesti, loogisesti, ajatellen, pohtien, yksinkertaisesti tai 

monimutkaisesti, matemaattisesti, rakenteellisesti, mallintaen, innovatiivisesti Laita 

tärkeysjärjestykseen. Järjestä. Mallinna. Kehitä. Laske. Arvioi.  

Ohjelmallisesti, automaattisesti, digitaalisesti, tekoälyllä  
On kohteita, joita kannattaa automatisoida, hyödyntää digitalisaatiota, tietoteknisiä menetelmiä.  

Käytännöllisesti ja teoreettisesti  
Kätevästi, käyttäjäystävällisesti. Opiskele teorioita ja kokeile käytännössä. Hyvästä käytännöstä voidaan 

kehittää myös teoria ja malli. Testaa, kokeile.  

Teknisesti, teollisesti, käsityönä  
Paljon on olemassa teknisiä ratkaisuja, niitä pitää etsiä maailmalta ja kehittää.  

Paikallisesti ja/tai maailmanlaajuisesti  
Paikalliset ja maailmanlaajuiset ongelmat koskettavat. Selvitettävä mitä ratkaisuja on jo kehitetty.   

Taloudellisesti, kalliisti tai halvasti, laadullisesti, kaupallisesti  
Lisää tietoa hyödykkeiden mahdollisuuksista. Hyvä hinta/laatusuhde. Missä voi säästää. Missä ei kannata 

olla pihi. Jos ei panosta taloudellisesti, ei tulostakaan välttämättä synny. Vältä kuitenkin virhesijoituksia.  

Taiteellisesti, graafisesti, humoristisesti  
Taide voi antaa uusia virikkeitä, sillä voidaan havainnollisesti kuvata, luoda uutta arkkitehtuuria, muotoilua 

jne.  

Yksin tai yhteistyössä.  
Ratko sekä yksin että yhteistyössä. Hyödynnä sosiaalisia verkostoja, verkostoidu toimijoiden kesken.  

Edellä oli vain muutamia esimerkkejä. Alla on luettelo, jota voit käydä läpi ja poimia sieltä huomiotavia 

asioita.  

Lisää ajateltavaa, miten, kuinka tai ei? Alleviivaa mihin haluat keskittyä. 

Tästä voi saada ideoita kehittämiseen ja se parantaa huomiointikykyä. 

Mukana on huumorikin. Ratkaise hyvin tai paremmin, mutta älä huonosti, 

pahasti tai epäeettisesti! Mukana voi olla alatyylin sanoja, jotka on 

poimittu ohjelmallisesti noin 100 000 suomen kielen sanasta, älä ota 

niistä huonoa esimerkkiä vaan, jos huomaat parantamista niin kehitä. 
aakkosellisesti; aasimaisesti; aatteellisesti; aavemaisesti; absoluuttisesti; abstraktisesti; absurdisti; 

adekvaatisti; adjektiivisesti; adverbiaalisesti; adverbisesti; adversatiivisesti; aerodynaamisesti; 

affektiivisesti; affektisesti; aggressiivisesti; agnostisesti; ahdashenkisesti; ahdasmielisesti; 

ahdasnäköisesti; ahdasrajaisesti; ahdistuneesti; ahkerasti; ahnaasti; ahneesti; ahtaasti; aidosti; 

aiheellisesti; aiheettomasti; aistikkaasti; aistillisesti; ajallisesti; ajanmukaisesti; ajattelemattomasti; 

ajattomasti; ajatuksellisesti; ajatuksettomasti; akateemisesti; akkamaisesti; aksiaalisesti; 

aksiomaattisesti; aktiivisesti; aktuaalisesti; akustisesti; akuutisti; ala-arvoisesti; alakuloisesti; 
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alamaisesti; alentuvaisesti; alentuvasti; alhaisesti; alituisesti; alkeellisesti; alkukantaisesti; 

alkuperäisesti; allegorisesti; altruistisesti; alueellisesti; alustavasti; ammatillisesti; ammattimaisesti; 

anakronistisesti; analgeettisesti; analogisesti; analyyttisesti; anarkistisesti; anatomisesti; 

andrologisesti; aneemisesti; anestesiologisesti; ankarasti; ankeasti; anomaalisesti; ansaitusti; 

ansiokkaasti; ansiottomasti; antaumuksellisesti; anteeksiantamattomasti; anteliaasti; 

antimilitaristisesti; antoisasti; antropologisesti; apaattisesti; apeasti; apokryfisesti; apriorisesti;  

arasti; aristokraattisesti; arkaistisesti; arkeologisesti; arkisesti; arkkitehtonisesti; armeliaasti; 

armollisesti; armottomasti; arvaamattomasti; arvattavasti; arvelevasti; arveluttavasti; 

arvoituksellisesti; arvokkaasti; arvostelevasti; arvostelukyvyttömästi; arvottomasti; arvovaltaisesti 

arvoväritteisesti; asenteellisesti; aseptisesti; asiallisesti; asianmukaisesti; asiantuntevasti; 

asiattomasti; askeettisesti; asosiaalisesti; astrologisesti; astronomisesti; asymmetrisesti; atavistisesti; 

ateistisesti; attraktiivisesti; auktoritatiivisesti; auliisti; aurinkoisesti; automaattisesti; autoritaarisesti; 

autoritäärisesti; auttamattomasti; auttavasti; autuaallisesti; autuaasti; avarakatseisesti;  

avaramielisesti; avoimesti; avokatseisesti; avokätisesti; avomielisesti; avonaisesti; avosydämisesti; 

avuliaasti; avuttomasti; bakteriologisesti; barbaarimaisesti; barbaarisesti; bilateraalisesti; 

biodynaamisesti; biokemiallisesti; biologisesti; bioteknisesti; botaanisesti; byrokraattisesti; 

deduktiivisesti; defensiivisesti; definiittisesti; definitiivisesti; dekoratiivisesti; demagogisesti; 

demografisesti; demokraattisesti; demonisesti; demonstratiivisesti; depressiivisesti; 

dermatologisesti; deskriptiivisesti; despoottisesti; deterministisesti; diagnostisesti; dialektisesti; 

didaktisesti; digitaalisesti; diktatorisesti; diplomaattisesti; dogmaattisesti; draamallisesti; 

dramaattisesti; drastisesti; dualistisesti; dynaamisesti; edesvastuuttomasti; edistyksellisesti; 

edullisesti; edustavasti, eettisesti; efektiivisesti; egoistisesti; egosentrisesti; ehdollisesti; 

ehdottomasti; eheästi; ehjästi; ehtoisesti; ekologisesti; ekonometrisesti; ekonomisesti; eksaktisti; 

eksentrisesti; eksoottisesti; ekspansiivisesti; eksplisiittisesti; eksponentiaalisesti; ekspressiivisesti; 

ekstaattisesti; elastisesti; eleettömästi; elegantisti; elegisesti; eleisesti; elektrolyyttisesti; 

elektronisesti; elementaarisesti; elimellisesti; eloisasti; elottomasti; eläimellisesti; elämyksellisesti; 

elämänkatsomuksellisesti; elämänkielteisesti; elämänläheisesti; elämänmyönteisesti; elävästi; 

embryologisesti; emotionaalisesti; empaattisesti; empiirisesti; emäksisesti; endeemisesti; 

endokrinologisesti; enenevästi; energisesti; ennakkoluuloisesti; ennakkoluulottomasti; 

ennenaikaisesti; ennenkuulumattomasti; ennennäkemättömästi; ennätyksellisesti; ennätysmäisesti; 

ensiluokkaisesti; ensisijaisesti; enteellisesti; epidemiologisesti;  epäaidosti; epäasiallisesti; 

epädemokraattisesti; epäedullisesti; epäesteettisesti; epähavainnollisesti; epähienosti; 

epähistoriallisesti; epähygieenisesti; epäilevästi; epäilyttävästi; epäinhimillisesti; epäitsekkäästi; 

epäitsenäisesti; epäjohdonmukaisesti; epäkeskisesti; epäkiitollisesti; epäkohteliaasti; epäkriittisesti; 

epäkristillisesti; epäkunnioittavasti; epäkypsästi; epäkäytännöllisesti; epälojaalisesti; epäloogisesti; 

epäluonnollisesti; epäluotettavasti; epäluuloisesti; epämiehekkäästi; epämiellyttävästi; 

epämieluisasti; epämukavasti; epämuodollisesti; epämusikaalisesti; epämääräisesti; epänaisellisesti; 

epänormaalisti; epäoikeudenmukaisesti; epäolennaisesti; epäortodoksisesti; epäparlamentaarisesti; 

epäpoliittisesti; epäpuhtaasti; epäpätevästi; epärealistisesti; epärehellisesti; epäreilusti; epäselvästi; 

epäsiististi; epäsiveellisesti; epäsointuisesti; epäsopuisesti; epäsosiaalisesti; epäsovinnaisesti; 

epäsuhtaisesti; epäsuomalaisesti; epäsuopeasti; epäsuorasti; epäsuosiollisesti; epäsuotuisasti; 

epäsymmetrisesti; epäsäännöllisesti; epätaiteellisesti; epätaloudellisesti; epätarkasti; 

epätarkoituksenmukaisesti; epätasaisesti; epätavallisesti; epäterveellisesti; epäterveesti; 

epätieteellisesti; epätodennäköisesti; epätoivoisesti; epätyydyttävästi; epätäsmällisesti; 

epätäydellisesti; epäurheilijamaisesti; epäuskoisesti; epäuskottavasti; epävakaasti; epävakaisesti; 

epävarmasti; epäviihtyisästi; epäviisaasti; epävirallisesti; epävireisesti; epäyhtenäisesti; 

epäystävällisesti; epäämättömästi; ergonomisesti; erheellisesti; eriaikaisesti; eriasteisesti; 
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erikoisesti; erikoislaatuisesti; erimielisesti; erimuotoisesti; erinomaisesti; eripuraisesti; 

eriskummallisesti; erisuuntaisesti; eritasoisesti; erityisesti; erityyppisesti; eroottisesti; 

erottamattomasti; esikuvallisesti; esimerkillisesti; esteettisesti; estottomasti; eteerisesti; etevästi; 

etiologisesti; etnisesti; etnografisesti; etnologisesti; etupainotteisesti; etymologisesti; etäisesti; 

eufemistisesti; euforisesti; faktisesti; fakultatiivisesti; falskisti; fanaattisesti; fantastisesti; 

farmakologisesti; fataalisesti; fatalistisesti; feminiinisesti; feministisesti; fennistisesti; 

fenomenaalisesti; fenomenologisesti; feodaalisesti; feodalistisesti; figuratiivisesti; fiksusti; 

fiktiivisesti; filantrooppisesti; filmaattisesti; filologisesti; filosofisesti; finaalisesti; flegmaattisesti; 

foneettisesti; foniatrisesti; fonologisesti; formaalisesti; formaalisti; formalistisesti;  

fragmentaarisesti; frontaalisesti; fundamentaalisesti; fundamentalistisesti; funktionaalisesti; 

funktionalistisesti; futurologisesti; fylogeneettisesti; fysiatrisesti; fysikaalisesti; fysiologisesti; 

fyysisesti; galvaanisesti; gastronomisesti; gemmologisesti; geneettisesti; geodeettisesti; 

geofysikaalisesti; geologisesti; geometrisesti; geomorfologisesti; geopoliittisesti; geriatrisesti; 

giganttisesti; globaalisesti; globaalisti; gnostisistisesti; graafisesti; grafologisesti; grammaattisesti; 

haaveellisesti; haikeasti; haitallisesti; haitattomasti; hajamielisesti; hajanaisesti; hajuttomasti; 

hakuisesti; hallinnollisesti; hallitusti; halpamaisesti; halukkaasti; haluttomasti; halventavasti; 

hampaattomasti; hanakasti; happamasti; harkitsemattomasti; harkitusti; hartaasti; hassusti; hatarasti; 

haudanvakavasti; hauskasti; havainnollisesti; havaittavasti; hedelmällisesti; heikosti; hektisesti; 

hekumallisesti; helakasti; heleästi; hellittämättömästi; helläkätisesti; hellästi; hellävaraisesti; 

helposti; helpottuneesti; helppotajuisesti; helteisesti; helvetisti; hemaisevasti; hemmetisti; 

hempeästi; hengenvaarallisesti; hengettömästi; henkevästi; henkilökohtaisesti; henkisesti; 

heppoisesti; hereästi; herkeämättömästi; herkullisesti; herkästi; hermeettisesti; hermostuneesti; 

herraskaisesti; herttaisesti; hervottomasti; hetkellisesti; hienoisesti; hienosti; hienostuneesti; 

hienotunteisesti; hienovaraisesti; hiipivästi; hiivatisti; hiljaisesti; hillittömästi; hillitysti; hilpeästi; 

himmeästi; himokkaasti; hirmuisesti; hirveästi; hirvittävästi; hitaasti; hitosti; hiuksenhienosti; 

hohdokkaasti; holtittomasti; huikeasti; huikentelevaisesti; huikentelevasti; huimaavasti; 

huimapäisesti; huimasti; hullunkurisesti; hullusti; humaanisti; humoristisesti; hunajaisesti; 

huolehtivaisesti; huolellisesti; huolettomasti; huolimattomasti; huomaamattomasti; huomaavaisesti; 

huomattavasti; huonosti; hupaisasti; hupsusti; hurjasti; hurmaavasti; hurskaasti; huumorintajuisesti; 

hydraulisesti; hygieenisesti; hyisesti; hypertekstillä; hypnoottisesti; hysteerisesti; hyveellisesti; 

hyväksyttävästi; hyvänsuovasti; hyväntahtoisesti; hyväntuulisesti; hyvästi; hyväsydämisesti; 

hyväuskoisesti; hyödyllisesti; hyödyttömästi; hyökkäävästi; häijysti; häikäilemättömästi; 

hälyttävästi; hämärästi; häpeällisesti; häpeämättömästi; härkäpäisesti; härskisti; hätäisesti; 

häveliäästi; hävyttömästi; häävisti; hölläkätisesti; höllästi; hölmösti; höperösti; iankaikkisesti; 

idealistisesti; identtisesti; idioottimaisesti; idyllisesti; ihailevasti; ihailtavasti; ihanasti; 

ihanteellisesti; ihastuttavasti; ihmeellisesti; ihmeteltävästi; ihmisläheisesti; ihmismäisesti; iisisti; 

ikuisesti; ikävystyneesti; ikävystyttävästi; ikävästi; iljettävästi; ilkeästi; ilkikurisesti; ilkivaltaisesti; 

ilmanpitävästi; ilmastollisesti; ilmatiiviisti; ilmavasti; ilmeettömästi; ilmeikkäästi; ilmielävästi; 

ilmiselvästi; ilmiömäisesti; iloisesti; ilottomasti; imelästi; implisiittisesti; impulsiivisesti; 

individualistisesti; inhimillisesti; inhottavasti; innokkaasti; innostuneesti; innottomasti; 

intensiivisesti; interaktiivisesti; intertekstuaalisesti; intiimisti; intohimoisesti; intohimottomasti; 

intomielisesti; intuitiivisesti; ironisesti; irrallisesti; irrationaalisesti; irstaasti; irtonaisesti; 

irvokkaasti; iskevästi; isosti; isällisesti; isänmaallisesti; itarasti; itsekeskeisesti; itsekkäästi; 

itsenäisesti; itsepintaisesti; itsepäisesti; itserakkaasti; itseriittoisesti; itsetietoisesti; itsetyytyväisesti; 

itsevaltaisesti; itsevaltiaasti; itsevarmasti; ivallisesti; iäisesti; iänikuisesti; jaksoittaisesti; 

jalomielisesti; jatkuvasti; johdonmukaisesti; jouheasti; joustavasti; joutuisasti; juhlallisesti; 

juhlavasti; julkeasti; julkisesti; julmasti; julmetusti; jumalaisesti; jumalattomasti; jumalisesti; 
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juoheasti; juohevasti; juoksevasti; juonellisesti; juonikkaasti; juridisesti; jurosti; jyhkeästi; 

jykevästi; jylhästi; jyrkästi; jähmeästi; jämerästi; jämptisti; jämttisti; jämäkästi; jännittävästi; 

jännästi; jänskästi; jäntevästi; järeästi; järjellisesti; järjestelmällisesti; järjettömästi; järkevästi; 

järkiperäisesti; järkkymättömästi; järkyttävästi; järkähtämättömästi; jäyhästi; jäykästi; 

jäännöksettömästi; jääräpäisesti; jäätävästi; kaameasti; kaarevasti; kaavamaisesti; kahdenkeskisesti; 

kahdesti; kaihoisasti; kaikuvasti; kainosti; kaksinapaisesti; kaksinkertaisesti; kalseasti; kamalasti; 

kammottavasti; kanamaisesti; kankeasti; kansainvälisesti; kansallisesti; kansanomaisesti; 

kansantajuisesti; kansanvaltaisesti; kaoottisesti; kapeasti; kapillaarisesti; karheasti; karkeasti; 

karmeasti; karsaasti; karskisti; kartografisesti; karusti; karvaasti; katalasti; kategorisesti katkerasti 

katkonaisesti; kauheasti; kaukonäköisesti; kauniisti; kaunopuheisesti; kaupallisesti; 

kaupunkilaisesti; kavalasti; kehnosti; kehuttavasti; keinotekoisesti; kekseliäästi; keljusti; 

kelvollisesti; kelvottomasti; kemiallisesti; kepeästi; kepulisti; kerkeästi; kernaasti; -kertaisesti; 

kertakaikkisesti; keskeisesti; keskihakuisesti; keskimääräisesti; keskinkertaisesti; keskinäisesti; 

keskipakoisesti; kestävästi; kesysti; kesäisesti; ketterästi; keveästi; kevyesti; kevytmielisesti; 

keväisesti; kiehtovasti; kielellisesti; kielevästi; kieliopillisesti; kielteisesti; kierosti; kierteisesti; 

kiihkeästi; kiihkoisasti; kiihkottomasti; kiinnostavasti; kiinteästi; kiintoisasti; kiireellisesti; kiireesti; 

kiireettömästi; kiireisesti; kiiruusti; kiistattomasti; kiistämättömästi; kiitettävästi; kiittämättömästi; 

kiivaasti; kiltisti; kimakasti; kimeästi; kimmoisasti; kipakasti; kiperästi; kipeästi; kireästi; 

kirjaimellisesti; kirjallisesti; kirjanpidollisesti; kirjavasti; kirjeellisesti; kirkkaasti; kirkollisesti; 

kirotusti; kirpeästi; kirurgisesti; kitkattomasti; kitkerästi; kitsaasti; kituliaasti; kiukkuisesti; 

kiusallisesti; kivasti; kiverästi; kivuliaasti; kivuttomasti; klassisesti; kliinisesti; kodikkaasti; 

kohtaisesti; kohtalaisesti; kohtalokkaasti; kohteliaasti; kohtisuorasti; kohtuullisesti; kohtuuttomasti; 

kokeellisesti; kokemusperäisesti; kokeneesti; kokonaisvaltaisesti; koleasti; kolkosti; kollektiivisesti; 

kolmasti; kolmesti; kolminkertaisesti; kolmiäänisesti; komeasti; koneellisesti; konemaisesti; 

konkreettisesti; konservatiivisesti; konsti; konstikkaasti; koomisesti; kopeasti; kopisti; koppavasti; 

koreasti; koristeellisesti; korjaamattomasti; korkeasti; korosteisesti; korrektisti; korskeasti; 

koruttomasti; kosteasti; kotoisesti; kouraantuntuvasti; kouriintuntuvasti; kouristuksenomaisesti; 

kovakouraisesti; kovakätisesti; kovasti; kovasydämisesti; kovaäänisesti; kriittisesti; kristillisesti; 

kritiikittömästi; kronologisesti; kroonisesti; kuivakiskoisesti; kuivasti; kujeellisesti; kulmikkaasti; 

kultaisesti; kulttuurisesti; kumeasti; kummallisesti; kummasti; kumoamattomasti; kuninkaallisesti; 

kunniakkaasti; kunniallisesti; kunnianhimoisesti; kunniattomasti; kunnioitettavasti; kunnioittavasti; 

kunnollisesti; kuolemanvakavasti; kuolettavasti; kurillisesti; kurittomasti; kurjasti; kursorisesti; 

kuudesti; kuuliaisesti; kuultavasti; kuulumattomasti; kuuluvasti; kuumasti; kuumaverisesti; 

kuumeisesti; kuutiollisesti; kuutiomaisesti; kuvaamattomasti; kuvaannollisesti; kuvallisesti; 

kvalitatiivisesti; kvantitatiivisesti; kylmäkiskoisesti; kylmäpäisesti; kylmästi; kylmäsydämisesti; 

kylmäverisesti; kymmenesti; kypsästi; kysyvästi; kyynisesti; käheästi; kärjekkäästi; kärkevästi; 

kärkkäästi; kärsimättömästi; kärsivällisesti; kärttyisästi; käsiteollisesti; käsitteellisesti; 

käsittämättömästi; käsivaraisesti; kätevästi; -kätisesti; käytännöllisesti; käyvästi; käänteentekevästi; 

käänteisesti; kömpelösti; köpelösti; köyhästi; köykäisesti; laadukkaasti; laadullisesti; laajasti; 

laatuunkäyvästi; lahjakkaasti; lahjomattomasti; laillisesti; lainmukaisesti; lainvastaisesti; laiskasti; 

laittamattomasti; laittomasti; lakimääräisesti; lakonisesti; lammasmaisesti; lapsekkaasti; 

lapsellisesti; lapsenomaisesti; lapsentajuisesti; laskennallisesti; latteasti; lauhkeasti; laulavasti; 

laupiaasti; laveasanaisesti; laveasti; leikillisesti; leikisti; leikkisästi; lemmekkäästi; lempeästi; 

lennokkaasti; leppeästi; leppoisasti; leppymättömästi; lepsusti; letkeästi; leudosti; leuhkasti; 

leukavasti; leveästi; levollisesti; levottomasti; leväperäisesti; liberaalisesti; liberaalisti; liehakkaasti; 

lievästi; liiketaloudellisesti; liikkuvasti; liikuttavasti; likeisesti; likimääräisesti; linjakkaasti; 

lipevästi; liukkaasti; liukuvasti; lohduttomasti; loistavasti; loisteliaasti; loivasti; lojaalisesti; 
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lojaalisti; lokaalisesti; lokoisasti; loogisesti; loppumattomasti; lopullisesti; loputtomasti; luihusti; 

lujakätisesti; lujasti; lukuisasti; lukumuisti; lukumääräisesti; lunkisti; luonnikkaasti; luonnollisesti; 

luonnonmukaisesti; luonnottomasti; luontaisesti; luonteenomaisesti; luonteisesti; luontevasti; 

luotaantyöntävästi; luotettavasti; luottamuksellisesti; luottavaisesti; luovasti; lupaavasti; lupsakasti; 

lupsakkaasti; lurjusmaisesti; luultavasti; luvallisesti; luvattomasti; luvuttomasti; lyhyesti; 

lyhykäisesti; lyhytjännitteisesti; lyhytjänteisesti; lyhytnäköisesti; lyhytsanaisesti; lystikkäästi; 

lyyrisesti; läheisesti; lähtemättömästi; lämpimästi; lämpöisesti; länsimaisesti; läpikotaisesti; 

läpitunkevasti; lääketieteellisesti; löperösti; löyhästi; löysästi; maagisesti; maailmanhistoriallisesti; 

maailmanlaajuisesti; maalaisesti; maalaismaisesti; maalauksellisesti; maantieteellisesti 

magneettisesti; mahdikkaasti; mahdollisesti; mahdottomasti; mahtailevasti; mahtavasti; 

mahtipontisesti; maineikkaasti; mainittavasti; mainonnallisesti; mainostekstillä; maireasti; 

mairittelevasti; majesteettisesti; makeasti; maksuttomasti; mallikelpoisesti; mallikkaasti; 

maltillisesti; maltittomasti; malttamattomasti; maneerimaisesti; mannermaisesti; manuaalisesti; 

markkamääräisesti; masentuneesti; masokistisesti; massiivisesti; matalamielisesti; matelevasti; 

materialisti; materialistisesti; matkailullisesti; maukkaasti; mauttomasti; mehevästi; mehukkaasti; 

mekaanisesti; melankolisesti; melkoisesti; melodisesti; melodramaattisesti; meluisasti; 

menestyksekkäästi; menestyksellisesti; mentaalisesti; merisotilaallisesti; merkantilistisesti; 

merkillisesti; merkitsevästi; merkittävästi; mestarillisesti; metaforisesti; metkasti; metodisesti; 

metsänhoidollisesti; miedosti; miehekkäästi; miehevästi; miehuullisesti; mielekkäästi; 

mielenkiinnottomasti; mielenkiintoisesti; mielenosoituksellisesti; mielenterveydellisesti; 

mielettömästi; mielevästi; mielikuvituksekkaasti; mielipuolisesti; -mielisesti; mielivaltaisesti; 

miellyttävästi; mieluisasti; mieluisesti; mieluusti; mieskohtaisesti; mieslukuisesti; miesmäisesti; 

mietteliäästi; miettiväisesti; miimisesti; mikroskooppisesti; mittaamattomasti; modernisti; 

moitittavasti; moitteettomasti; moittivasti; molemminpuolisesti; monasti; monesti; monilukuisesti; 

monimielisesti; moninkertaisesti; monipuolisesti; monisanaisesti; monisatakertaisesti; 

monituhatkertaisesti; monotonisesti; monumentaalisesti; moraalisesti; moraalittomasti; 

moukkamaisesti; muhkeasti; muikeasti; mukaansatempaavasti; mukaisesti; mukavasti; 

mukiinmenevästi; mullistavasti; muodikkaasti; muodinmukaisesti; muodollisesti; murhaavasti; 

murheellisesti; murskaavasti; murteellisesti; musiikillisesti; musikaalisesti; mustasukkaisesti; 

mutkattomasti; mutkikkaasti; myrkyllisesti; myrskyisästi; mystisesti; myönteisesti; myöntyvästi; 

myöntävästi; myötäisesti; myötämielisesti; myötätuntoisesti; määräilevästi; määräisesti; 

määrällisesti; määrätietoisesti; määrättömästi; määräävästi; naiivisti; naisellisesti; naismaisesti; 

naivisti; napakasti; narrimaisesti; narsistisesti; nasevasti; naurettavasti; nautinnollisesti; 

nautittavasti; navakasti; negatiivisesti; neitseellisesti; nelikätisesti; nelinkertaisesti; neliäänisesti; 

neljästi; nenäkkäästi; nerokkaasti; neutraalisti; neuvokkaasti; nihkeästi; niin sanotusti; nimellisesti; 

nimenomaisesti; nirsosti; niukasti; niukkasanaisesti; noitakonstein; nokkavasti; nokkelasti; nolosti; 

nopeasti; nopsasti; normaalisti; nostalgisesti; notkeasti; nousukasmaisesti; nuhteettomasti; nuivasti; 

numerollisesti; nuorekkaasti; nurinkurisesti; nurjamielisesti; nurjasti; nuukasti; nykyaikaisesti; 

nyreästi; nyrpeästi; näennäisesti; nähtävästi; näkymättömästi; näkyvästi; näppärästi; näpsäkästi; 

näpsästi; näpäkästi; nätisti; nöyrästi; objektiivisesti; odotetusti; odottamattomasti; 

odotuksenmukaisesti; odotuksenvastaisesti; ohimenevästi; ohjelmallisesti; ohraisesti; ohuesti; 

oikea-aikaisesti; oikeamielisesti; oikeaoppisesti; oikeasti; oikeudellisesti; oikeudenmukaisesti; 

oikeudenvastaisesti; oikeudettomasti; oikeutetusti; oikukkaasti; oikullisesti; oivallisesti; 

olennaisesti; oletettavasti; oma-aloitteisesti; omaehtoisesti; omahyväisesti; -omaisesti; 

omakohtaisesti; omakätisesti; omalaatuisesti; omaperäisesti; omapäisesti; omatoimisesti; 

omavaltaisesti; omavastuisesti; ominaisesti; omintakeisesti; omistushaluisesti; omituisesti; 

ongelmallisesti; onnekkaasti; onnellisesti; onnettomasti; onnistuneesti; ontosti; operatiivisesti; 



;  

 

opettavaisesti; opettavasti; opillisesti; oppineesti; optimistisesti; optisesti; oraakkelimaisesti; 

orgaanisesti; orjallisesti; orjamaisesti; osaaottavasti; osapäivätoimisesti; osuvasti; otaksuttavasti; 

otollisesti; oudosti; ovelasti; paatoksellisesti; pahanilkisesti; pahankurisesti; pahanlaisesti; 

pahanpäiväisesti; pahansuovasti; pahantuulisesti; pahasti; paheellisesti; pahuksesti; paikallisesti; 

painavasti; -painoisesti; painokkaasti; painotteisesti; pakanasti; pakottomasti; paksusti; 

palikkatestein; palkattomasti; palvovasti; panelisti; papillisesti; paradoksaalisesti; 

parantumattomasti; parlamentaarisesti; parodisesti; pasifistisesti; passiivisesti; pateettisesti; 

pedagogisesti; pedanttisesti; peevelisti; pehmeästi; peijakkaasti; peitellysti; peitetysti; 

pelkurimaisesti; pelokkaasti; pelottavasti; pelottomasti; penikkamaisesti; pensasmaisesti penseästi 

pentumaisesti; perfektionistisesti; perinnäisesti; perinpohjaisesti; perinteellisesti; perinteisesti; 

periodisesti; persoonallisesti; persoonallisuustestein; persoonattomasti; perusteellisesti; 

perusteettomasti; perustuslaillisesti; peruuttamattomasti; peräkkäisesti; perättäisesti; perättömästi; 

peräänantamattomasti; pessimistisesti; petoksellisesti; petollisesti; petomaisesti; pettämättömästi;; 

pidäkkeettömästi; pidättyväisesti; pidättyvästi; pieteettisesti; piikikkäästi; piilotajuisesti; 

piinallisesti; piittaamattomasti; pikaisesti; pikkumaisesti; pikkutarkasti; pikkuvanhasti; pilkallisesti;  

pilleristisesti; pimeästi; pinnallisesti; pintapuolisesti; pirullisesti; pirusti; pisteliäästi; 

pitkäjännitteisesti; pitkäjänteisesti; pitkämielisesti; pitkäpiimäisesti; pitkästi; pitkästyttävästi; 

pitkäveteisesti; piukasti; plastisesti; pneumaattisesti; -pohjaisesti; pohjattomasti; poikamaisesti; 

poikkeavasti; poikkeuksellisesti; pointillisti; poleemisesti; poliittisesti; polikliinisesti; 

poljennollisesti; pomminvarmasti; ponnekkaasti; pontevasti; poppakonstein; porrasteisesti; 

porsasmaisesti; portaattomasti; porvarillisesti; positiivisesti; poskettomasti; postitse; 

potentiaalisesti; pottumaisesti; pragmaattisesti; prameasti; primaarisesti; primaaristi; primitiivisesti; 

privaatisti; problemaattisesti; profeetallisesti; profylaktisesti; progressiivisesti; proosallisesti;; 

prosenttisesti; prosentuaalisesti; provokatiivisesti; provokatorisesti; psykologisesti; psykoottisesti; 

psyykkisesti; puhtaasti; puisevasti; pulskasti; puoleensavetävästi; -puoleisesti; puoliautomaattisesti; 

puolihuolimattomasti; puolinaisesti; puolivillaisesti; puolivirallisesti; puolueellisesti; 

puolueettomasti; puolustuksellisesti; purevasti; puristeisesti; puristisesti; puritaanisesti; 

puuhakkaasti; puuskittaisesti; puutteellisesti; pyhästi; pystysuorasti; pysyväisesti; pyyteettömästi; 

pyöreästi; päiväkirurgisesti; päivänselvästi; pääasiallisesti; päämäärättömästi; pääpiirteisesti; 

pääsääntöisesti; päättäväisesti; päättävästi; päättömästi; pöllösti; pöyhkeästi; raa'asti; radikaalisesti; 

radikaalisti; radioaktiivisesti; raflaavasti; rahallisesti; rahtivapaasti; rahvaanomaisesti; raihnaisesti; 

railakkaasti; raisusti; raittiisti; raivoisasti; raivokkaasti; rajallisesti; rajattomasti; rajoitetusti; rajusti; 

rakastettavasti; rakenteellisesti; rankasti; rasistisesti; rasittavasti; raskaasti; rationaalisesti; 

ratkaisevasti; rattoisasti; rauhallisesti; rauhattomasti; raukeasti; raukkamaisesti; rautaisesti; 

ravakasti; ravinto-opillisesti; reaaliaikaisesti; realistisesti; reflektorisesti; rehdisti; rehellisesti; 

rehevästi; rehvakkaasti; reilusti; reippaasti; remakasti; rempseästi; rennosti; repäisevästi; 

resitatiivisesti; reteästi; retorisesti; riehakkaasti; riemuisasti; riemukkaasti; riettaasti; rigoristisesti; 

riipaisevasti; riippumattomasti; riitaisesti; riittoisasti; riittämättömästi; riittävästi; riivatusti; 

rikkaasti; rikkiviisaasti; rikollisesti; rinnakkaisesti; ripeästi; ristikkäisesti; ritarillisesti; riuskasti; 

rivakasti; rodullisesti; rohkeasti; roimasti; roistomaisesti; romahdusmaisesti; romanttisesti; 

ronskisti; rosoisesti; ruhtinaallisesti; rumasti; runollisesti; runsaasti; runsaskätisesti; 

runsaslukuisesti; ruotsinvoittoisesti; russisti; rutiiniluonteisesti; rutiinimaisesti; rutkasti; rutosti; 

ruumiillisesti; ryhdikkäästi; ryhdittömästi; ryppyotsaisesti; rytmikkäästi; rytmillisesti; rytmisesti; 

räikeästi; räiskyvästi; räjähdysmäisesti; räkäisesti; rämeästi; rämäkästi; rämäpäisesti; räväkästi; 

räävittömästi; rääväsuisesti; römeästi; röyhkeästi; sadasti; sadistisesti; sadunomaisesti; saidasti; 

sairaalloisesti; sairaasti; salaisesti; salakavalasti; salakähmäisesti; salamannopeasti; salamyhkäisesti; 

salaperäisesti; salavihkaisesti; sallivasti; salonkikelpoisesti; samanaikaisesti; samankaltaisesti; 



;  

 

samankeskisesti; samansuuntaisesti; -sanaisesti; sanallisesti; sananmukaisesti; sanatarkasti; 

sanattomasti; sankarillisesti; sankasti; sanomattomasti; sanottavasti; sanskritisti; sapekkaasti; 

sarkastisesti; satakertaisesti; sataprosenttisesti; sattumanvaraisesti; sattuvasti; satunnaisesti; 

saumattomasti; seikkaperäisesti; seitsemästi; sekaisesti; sekapäisesti; sekasortoisesti; sekavasti; 

seksikkäästi; seksuaalisesti; sekularistisesti; sekundaarisesti; sekundaaristi; selektiivisesti; 

selittämättömästi; selkeästi; selkotekstillä; -selkäisesti; selkärangattomasti; selväkielisesti; 

selvänäköisesti; selväpiirteisesti; selväsanaisesti; selvästi; sensitiivisesti; sentimentaalisesti; 

separatistisesti; seremoniallisesti; sesonkiluonteisesti; setämäisesti; seudullisesti; seuraavasti; 

seuranhaluisesti; siedettävästi; siekailemattomasti; sielukkaasti; sielullisesti; sietämättömästi; 

sievästi; siististi siivosti; siivottomasti; sikamaisesti; sikeästi; sileästi; silmiinpistävästi; 

silminnähtävästi; silmittömästi; -silmäisesti; silmämääräisesti; siloisesti; simppelisti; 

simultaanisesti; sinisilmäisesti; sinnikkäästi; sisarellisesti; sisukkaasti; sisäisesti; sisällisesti; 

sisäpoliittisesti; sitkeästi; sitovasti; siveellisesti; siveettömästi; siveästi; sivistymättömästi; 

sivistyneesti; skenaristisesti; skeptisesti; skitsofreenisesti; snobistisesti; soinnikkaasti; soinnillisesti; 

soinnittomasti; soinnukkaasti; soinnullisesti; sokeasti; sokkotestein; solidaarisesti; somasti; 

sopimattomasti; sopimustekstein; sopivasti; sopuisasti; sopusointuisesti; sopusuhtaisesti; soreasti; 

sosiaalisesti; sotaisasti; sotaisesti; sotilaallisesti; sotilaspoliittisesti; sotkuisesti; soveltuvuustestein; 

sovinistisesti; sovinnaisesti; sovinnollisesti; sovittelevasti; spatiaalisesti; spesialistisesti; 

spontaanisti; sporadisesti; sporttisesti; staattisesti; stereotyyppisesti; steriilisti; stoalaisesti; 

strategisesti; strukturalistisesti; subjektiivisesti; subjektivisti; suggestiivisesti; suhteellisesti; 

suhteellisuudentajuisesti; suhteettomasti; sujuvasti; sukkelasti; sukupuolisesti; sulavasti; suloisesti; 

sulokkaasti; sulosti; summaarisesti; summattomasti; summittaisesti; suomalaisesti; suonensisäisesti; 

suopeasti; suoranaisesti; suorasti; suorasukaisesti; suoraviivaisesti; suosiollisesti; suotuisasti; 

supisuomalaisesti; suppeasti; surkeasti; surrealistisesti; surullisesti; surumielisesti; suruttomasti; 

sutjakasti; suulaasti; suullisesti; suunnattomasti; suunnitelmallisesti; suunnittelemattomasti; 

suuntaisesti; suurellisesti; suurenmoisesti; suuresti; suurieleisesti; suurisanaisesti; suurisuisesti; 

suurisuuntaisesti; suuriäänisesti; suurkapitalistisesti; suurpiirteisesti; suvaitsemattomasti; 

suvaitsevaisesti; suvaitsevasti; suvereenisesti; suvereenisti; suvullisesti; suvuttomasti; 

sydämellisesti; sydämettömästi; symbioottisesti; symbolisesti; symmetrisesti; sympaattisesti; 

synergeettisesti; synkästi; synnillisesti; synnynnäisesti; synteettisesti; syntisesti; syntyisesti; 

systeemisesti; systemaattisesti; syvällisesti; syvästi; syyttömästi; sähköisesti; sähköpostilla; 

sähäkästi; säntillisesti; särmikkäästi; säteittäisesti; sävyisesti; sävyisästi; säyseästi; säädyllisesti; 

säädyttömästi; säälimättömästi; säällisesti; säännöllisesti; säännönmukaisesti; säännöttömästi; 

säästeliäästi; säästäväisesti; -säätöisesti; söpösti; söötisti; taajasti; taantumuksellisesti; taatusti; 

tahallisesti; tahattomasti; tahdikkaasti; tahdittomasti; tahmeasti; tahtoisesti; taianomaisesti; 

taidehistoriallisesti; taidokkaasti; taidollisesti; taidottomasti; taikauskoisesti; taipuisasti; 

taitamattomasti; taitavasti; taiteellisesti; taiturillisesti; taiturimaisesti; taivaallisesti; tajuisesti; 

tajuttomasti; takapajuisesti; takaperoisesti; takkuisesti; taktisesti; taloudellisesti; tanakasti; 

tanttamaisesti; tapaisesti; tapaturmaisesti; tappiollisesti; tarkasti; tarkkaamattomasti; tarkkaavaisesti; 

tarkkaavasti; tarkkakätisesti; tarkkanäköisesti; tarkkasilmäisesti; tarkoituksellisesti; 

tarkoituksenmukaisesti; tarkoituksettomasti; tarkoitushakuisesti; tarmokkaasti; tarpeettomasti; 

tarunomaisesti; tasa-arvoisesti; tasaisesti; tasajatkuisesti; tasamittaisesti; tasapainoisesti; 

tasapainottomasti; tasapaksusti; tasapuolisesti; tasapäisesti; tasasuhtaisesti; tasatahtisesti; 

tasavaltaisesti; tasaveroisesti; tasavertaisesti; tasaväkisesti; tauottomasti; tautisesti; tavallisesti; 

tavanmukaisesti; tavanomaisesti; tavattomasti; tavoitteellisesti; teatraalisesti; teennäisesti; 

teeskentelemättömästi; tehdasmaisesti; -tehoisesti; tehokkaasti; tehottomasti; teknisesti; 

tekohurskaasti; -tekoisesti; tekopyhästi; tekstillä; teleskooppisesti; teollisesti; teoreettisesti; 



;  

 

terhakasti; terhakkaasti; terveellisesti; terveesti; tervehenkisesti; teräväjärkisesti; teräväkatseisesti; 

teräväkielisesti; terävänäköisesti; teräväsanaisesti; terävästi; testillä; tiedottomasti; tieteellisesti; 

tietoisesti; tietokoneavusteisesti; tietopuolisesti; tietoteknisesti; tiettävästi; tietävästi; tiheästi; 

tiiviisti; tilapäisesti; tilastollisesti; tilastotieteellisesti; tilavasti; tinkimättömästi; tiukasti; 

tiukkapipoisesti; todellisesti; todellisuudentajuisesti; todenmukaisesti; todennäköisesti; todesti; 

todisteellisesti; toimekkaasti; toimeliaasti; toissijaisesti; toistuvasti; toiveikkaasti; toivottavasti; 

toivottomasti; tolkuttomasti; tomerasti; tonaalisesti; topakasti; topografisesti; torjuvasti; 

tosiasiallisesti; tosikkomaisesti; totaalisesti; totalitaarisesti; totisesti; tottelemattomasti; 

tottelevaisesti; totuudellisesti; totuudenmukaisesti; touhukkaasti; toverillisesti; traagisesti; 

traditionaalisesti; trendikkäästi; tuhannesti; tuhatkertaisesti tuhdisti; tuhmasti; tuhoisasti; 

tuhottomasti; tuhruisesti; tuikeasti; tuimasti; tuittupäisesti; tukalasti; tukevasti; tukkoisesti; tulisesti; 

tulkinnanvaraisesti; tullittomasti; tuloksekkaasti; tuloksellisesti; tungettelevasti; tunkeilevasti; 

tunnekylläisesti; tunneperäisesti; tunnetusti; tunnokkaasti; tunnollisesti; tunnontarkasti; 

tunnottomasti; tunnustuksellisesti; tunteellisesti; tunteenomaisesti; tunteettomasti; tunteikkaasti; 

tunteisesti; -tuntoisesti; tuntuisesti; tuntuvasti; tuoreesti; tuottamattomasti; tuottamuksellisesti; 

tuottavasti; tuotteliaasti; tuottoisasti; tuplasti; turhamaisesti; turhantarkasti; turkasesti; turmiollisesti; 

turvallisesti; tuskaisasti; tuskaisesti; tuskallisesti; tuskattomasti; tutkivasti; tuttavallisesti; 

tutunomaisesti; tutusti; tuulenpitävästi; tyhjentävästi; tyhjänpäiväisesti; tyhmänrohkeasti; tyhmästi; 

tylpästi; tylysti; tympeästi; typerästi; tyrannimaisesti; tyttömäisesti; tyydyttävästi; tyylikkäästi; 

tyylillisesti; tyylinmukaisesti; tyylisesti; tyylittömästi; tyynesti; tyypillisesti; tyytymättömästi; 

tyytyväisesti; työläästi; tähdellisesti; tähysteisesti; täpärästi; tärkeilevästi; tärkeästi; täsmällisesti; 

tätimäisesti; täydellisesti; täydesti; täysilukuisesti; täysimittaisesti; täysimääräisesti; 

täysipainoisesti; täysipäiväisesti; täysitehoisesti; täysivaltaisesti; täysivoimaisesti; täyspäisesti; 

täyspäiväisesti; täyteläisesti; töhryisesti; tökerösti; törkeästi; törkyisesti; töykeästi; uhkaavasti; 

uhkarohkeasti; uhkeasti; uhmakkaasti; uhmamielisesti; uhmapäisesti; uhrautuvasti; 

ujostelemattomasti; ujosti; uljaasti; ulkoisesti; ulkokohtaisesti; ulkokultaisesti; ulkomuistista; 

ulkonaisesti; ulkopoliittisesti; umpimielisesti; umpimähkäisesti; umpinaisesti; uneliaasti; unisesti; 

unohtumattomasti; upeasti; uppiniskaisesti; uraauurtavasti; urbaanisesti; urbaanisti; urheasti; 

urhoollisesti; useasti; uskaliaasti; -uskoisesti; uskollisesti; uskomattomasti; uskonnollisesti; 

uskottavasti; uteliaasti; utopistisesti; uupumattomasti; uusrahvaanomaisesti; uutterasti; vaarallisesti; 

vaateliaasti; vaatimattomasti; vaativasti; vahingollisesti; vahingoniloisesti; vahvasti; vaiheittaisesti; 

vaihtoehtoisesti; vaikeaselkoisesti; vaikeasti; vaikeatajuisesti; vaikuttavasti; -vaikutteisesti; 

vaillinaisesti; -vaistoisesti; vaistomaisesti; vaistonvaraisesti; vaisusti; vaiteliaasti; vaitonaisesti; 

vaivaisesti; vaivalloisesti; vaivattomasti; vajaatehoisesti; vajanaisesti; vajavaisesti; vakaasti; 

vakaumuksellisesti; vakavasti; vakinaisesti; vakituisesti; vakuuttavasti; valaehtoisesti; valheellisesti; 

valinnaisesti; valitettavasti; valjusti; vallankumouksellisesti; vallattomasti; vallitsevasti; 

valloittavasti; valmistavasti; valoisasti; valokuvauksellisesti; valppaasti; valtaisasti; -valtaisesti; 

valtakunnallisesti; valtavasti; valtioviisaasti; valtoimesti; vanhahtavasti; vanhanaikaisesti; 

vanhoillisesti; vankasti; vankkumattomasti; vapaaehtoisesti; vapaamielisesti; vapaamuotoisesti; 

vapaasti; -varaisesti; varakkaasti; varauksellisesti; varauksettomasti; varmasti; varomattomasti; 

varovaisesti; varovasti; varsinaisesti; vasemmistolaisesti; vasenkätisesti; vasituisesti; 

vastaanottavaisesti; vastaanottavasti; vastaansanomattomasti; vastaavanlaisesti; vastaavasti; 

vastahakoisesti; vastaisesti; vastakkaisesti; vastavuoroisesti; vastenmielisesti; vastentahtoisesti; 

vastuisesti; vastuksellisesti; vastustamattomasti; vastustushaluisesti; vastuullisesti;  

vastuuntunnottomasti; vastuuntuntoisesti; vastuuttomasti; vauhdikkaasti; vauraasti; vedenpitävästi; 

vegetaristisesti; veikeästi; veitikkamaisesti; veljellisesti; veltosti; velvollisuudentuntoisesti; 

verenhimoisesti; verisesti; veritestein; verkkaisasti; verkkaisesti; veroisesti; verotuksellisesti; 



;  

 

verrannollisesti; verrattomasti; vertaisesti; vertauskuvallisesti; vetelästi; vetävästi; viattomasti; 

viehkeästi; viehkosti; viehättävästi; viekkaasti; vienosti; vieraanvaraisesti; vieraanvoittoisesti; 

viestillä; viettelevästi; vietävästi; vihaisesti; vihamielisesti; viheliäisesti; viidesti; viihteellisesti; 

viihtyisästi; viileästi; viisaasti; viistosti; viitseliäästi; viitteellisesti; -viivaisesti; viivasuorasti; 

vikkelästi; viktoriaanisesti; vilkkaasti; villisti; vilpittömästi; vilpoisasti; vilpoisesti; vimmaisesti; 

vimmatusti; vinhasti; vinkeästi; vinosti; vippaskonstein; virallisesti; vireästi; virheellisesti; 

virkaintoisesti; virkavaltaisesti; virkeästi; vissisti; visuaalisesti; visusti; vitaalisesti; vitsikkäästi; 

viuhkamaisesti; vivahteettomasti; vivahteikkaasti; voimaisesti; voimakkaasti; voimallisesti; 

voimaperäisesti; voimattomasti; voitokkaasti; voitollisesti; voitonriemuisesti; voitonvarmasti; 

voittoisasti; -voittoisesti voittopuolisesti; vuolaasti; vuolassanaisesti; vuorenvarmasti; 

vuorovaikutteisesti; vähäeleisesti; vähäilmeisesti; vähälukuisesti; väistyvästi; väistämättömästi; 

väkevästi; väkinäisesti; väkivallattomasti; väkivaltaisesti; väliaikaisesti; välillisesti; 

välinpitämättömästi; välittömästi; väljästi; välttämättömästi; värikkäästi; värikylläisesti; 

värittömästi; väsymättömästi; väsyneesti; vääjäämättömästi; väärämielisesti; yhdenmukaisesti; 

yhdesti; yhtaikaisesti; yhteisesti; yhteiskunnallisesti; yhteisvastuisesti; yhteisvastuullisesti; 

yhtenäisesti; yhtäaikaisesti; yhtäjaksoisesti; yhtäkkisesti; yhtäläisesti; yhtämittaisesti; yhtäpitävästi; 

yksilökeskeisesti; yksilökohtaisesti; yksilöllisesti; yksimielisesti; yksinkertaisesti; yksinomaisesti; 

yksinvaltaisesti; yksinvaltiaasti; yksioikoisesti; yksipuolisesti; yksiselitteisesti; yksisilmäisesti; 

yksitoikkoisesti; yksitotisesti; yksittäisesti; yksituumaisesti; yksityisesti; yksityiskohtaisesti; 

yksivakaisesti; yksiviivaisesti; yleisesti; yleismaailmallisesti; yleispätevästi; yleistajuisesti; 

ylellisesti; ylenkatseellisesti; ylenpalttisesti; ylettömästi; ylhäisesti; yli-inhimillisesti; 

yliluonnollisesti; ylimaallisesti; ylimalkaisesti; ylimielisesti; ylimuistoisesti; ylimyksellisesti; 

yliolkaisesti; ylivoimaisesti; yllättävästi; yllätyksellisesti; ylpeästi; yltiöpäisesti; yltäkylläisesti; 

ylväästi; ymmärrettävästi; ymmärtämättömästi; ymmärtäväisesti; ymmärtävästi; ympäripyöreästi; 

ynseästi; yritteliäästi; yrmeästi; ystävällisesti; ystävällismielisesti; ytimekkäästi; äidillisesti; 

äitelästi; äkeästi; äkillisesti; äkisti; äkkijyrkästi; äkkipikaisesti; äksysti; äkäisesti; älykkyystestein; 

älyllisesti; älyperäisesti; älyttömästi; äreästi; ärhäkästi; ärtyisästi; ääliömäisesti; äänekkäästi; 

äänenpitävästi; äänettömästi; äänisesti; äärettömästi; öykkärimäisesti; ;   
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