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ESIPUHE 

Suomen kirjallisuus on bibliografia , joka sisältää tie
dot Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta. Vuoden 
1978 alusta lähtien kirjojen bibliografiset tiedot on 
luetteloitu kansallisbibliografian tiedostoon atk
menetelmin. Tämä työmenetelmän muutos , joka to
teutetaan eri julkaisumuotojen osalta asteittain , on 
aiheuttanut eräitä muutoksia bibliografian kokoon
panossa. Kausijulkaisut , sanoma- ja aikakauslehdet , 
erittelemättömät sarjat sekä pääosa vuosikirjoja, jot
ka ovat sisältyneet Suomen kirjallisuuden monivuo
tisluetteloihin , rekisteröidään ja julkaistaan erillise
nä luettelona. Sama koskee karttoja ja painettuja 
musiikkijulkaisuja, jotka tähän asti on julkaistu 
vuosiluettelon yhteydessä. Myös ulkomailla ilmesty
nyt Suomi-kirjallisuus , aiemmin monivuorisaineis
toa, julkaistaan erillisluettelona, joka sisältää suo
menkielisen ja suomalaisten kirjoittaman , kuvitta
man tai kääntämän kirjallisuuden lisäksi myös Suo
mea koskevan kirjallisuuden. 

Kirjaosa luetteloinriyhteistyönä 

Aineisto vuosiluetteloon 1979 on kerätty ja luette
loitu kolmen vapaakappalekirjaston, Helsingin yli
opiston kirjaston, Jyväskylän yliopiston kirjaston ja 
Turun yliopiston kirjaston yhteistyönä. Yhteistyö
suunnitelma perustuu yhteiseen luetteloitavaan ai
neistoon. Jakoperusteena on käytetty ISBN kustan
tajanrunnusta. Päävastuu tiedoston sisällöstä on 
Kansallisbibliografian toimistolla. Tiedostosta jul
kaistaan kansallisbibliografian painetut luettelot se
kä kirjastojen kotimaisten kokoelmien luettelot fil
mikorttina. 
Suomen kirjallisuuden kirjaosa julkaistaan kolmena 
kumuloituvana laitoksena 
1. kuukausiluettelo (ilmestyy 10 numeroa vuodessa) 
2 . vuosiluettelo 
3 . viisivuotisbibliografia . 

Aineisto 

Aineisto koostuu pääasiassa maamme kirjapainojen 
lähettämistä vapaakappaleista . Tästä hankinratavasta 
johtuen vuosiluettelo 1979 sisältää tietoja myös 

edellisen vuoden jälkipuoliskolla julkaistuista kir
joista. 
Luetteloon sisältyvät Suomessa julkaistut kirjat , mu
kaan lukien sarjojen itsenäiset osat ja moniosaisten 
teosten uudet osat. Mukana on myös aineistoa, jota 
ei ole saatavissa kirjakaupoista . Sen sijaan luetteloon 
ei oteta esim . kaupallisia ja mainospainatteita, ku
ten tavara- ja hintaluetteloita, osto-oppaita ym., 
liikkeitten ja yhdistysten sisäisiä julkaisuja eikä tila
päiseen käyttöön tarkoitettuja painatteita kuten 
näyttelyluetteloja ja aikatauluja . 
Teosten uudet painokset luetteloidaan ja huomau
tustietona mainitaan myös edellisen painoksen il
mestymisvuosi . Muuttamattomat lisäpainokset il
moitetaan viisivuotisluettelossa. 
Musiikkijulkaisuista otetaan mukaan kouluopetuk
seen tarkoitetut laulukirjat säestyksineen , musiikin 
operusoppaat sekä teokset , joissa tekstin osuus on 
merkittävä. Kirjanmuoroiset kartastot luetteloidaan 
myös kirja-aineiston yhteydessä. 
Viisivuotisluetteloon, joka pohjautuu vuosiluetteloi
hin, otetaan mukaan lisäksi sarjoihin kuulumatto
mat monisteet sekä alle 16-sivuiset pienpainatteet. 
Eripainoksista luetteloidaan numeroituun sarjaan si
sältyvät eripainokset, useasta julkaisusta kootut eri
painokset , joilla on oma sivutus ja nimiölehti , bib
liografiaeripainokset, sanomalehtieripainokset sekä 
varsinaisena kustannusartikkelina julkaistut eripai
nokser. 

Luettelointi periaatteet 

Luettelot sisältävät aakkosellisen ja alanmukaisen 
osaston. Aakkosellinen osasto on luettelon pääosa, 
joka esittää julkaisuista täydelliset pääkirjaukset 
aakkosjärjestyksessä hakusanan mukaan ja niiden li
säksi lisäkirjaukset ja viittaukset. 
Luetteloinnissa noudatetaan Suomalaisia luettelointi
sääntöjä (Hki 1977), jotka perustuvat kansainväli
sesti hyväksyttyihin suosituksiin . Julkaisun pääkir
jaus sisältää seuraavat tiedot : 

Pääkirjauksen otsikko 
Päänimeke = Rinnakkaisnimeke : alanimeke / teki
jämerkinrö ; toinen ja seuraava rekijämerkintö . -



Painos / painoskohtainen tekijämerkintö. - Kus
tannuspaikka : kustantaja , julkaisuaika (painopaikka 
: kirjapaino). - Sivumäärä : kuvitus ; koko + liit
teet . - Sarjannimi , ISS ; sarjannumero) 
Huomautukset. -
ISBN (sidosasu) : hinta 
Mainittujen kuvailutietojen ja kuvailualueiden jär
jestys on kiinteä ja niitä• edeltävät välimerkit ovat 
vakioita. 
Kuvailua edeltävä otsikko (hakuelementti) jonka 
mukaan tiedot löytyvät luettelosta , voi olla henkilö
tekijä, yhteisötekijä , bibliografinen nimeke (pääni
meke) tai yhtenäistetty nimeke (esim. Kalevala) . 
Kun päävastuullisia tekijöitä on kaksi tai kolme , 
merkitään otsikkoon ainoastaan yksi. Salanimeä käy
tetään tietyissä tapauksissa myös pääkirjauksen ha
kuelementtinä. Pääkirjauksen hakuelementti osoite
taan typografisesti puolilihavalla kirjaintyypillä. 
Henkilötekijöiden syntymä- ja kuolinvuodet ilmoi
tetaan , mikäli ne on voitu selvittää. Hintatiedot 
ovat julkaisijoiden ilmoittamia. 
Atk-rekisteröinnin vaatima tietueen tunnistenumero 
on ISBN, milloin se on kirjalle annettu, sen puut
tuessa käytetään kansallista bibliografista numeroa 
(esim. F790044). 

Seuraavassa esimerkki pääkirjauksesta lisäkirjauksi
neen 

RimpeJä, Ulla, 1946-
Tupakoinnin vähentäminen / Ulla ja Matti Rim
pelä ; (toim. Eeva-Liisa Moilanen). Hki : Manner
heimin lastensuojeluliitto, 1978 (Joensuu : Poh
jois-Karjalan kirjap.). - (2}, 52, (1) s. : kuv. ; 21 
cm. - (Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisu. 
Lapsirapomi A, ISSN 0357-136X; 26) 
ISBN 95 1-9311-17-3 (nid.): 15 mk 

Tupakoinnin vähentäminen ""' Rimpelä, Ulla 
Rimpelä, Matti , 1942-, Tupakoinnin vähentämi

nen ""' Rimpelä , Ulla 
Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisu. Lapsira

portti A; 26 
""' Rimpelä, Ulla , Tupakoinnin vähentäminen 

Kirjausten järjestys 

Merkkien perusjärjestys on seuraava: tyhjämerkki 
(= tyhjä väli) , symbolit, numerot, kirjaimet. Kir-
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jaimissa noudatetaan suomalaista aakkosjärjestystä: 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö. w = v; u = y. Yh
dysviivalla (-) ja vinoviivalla (/) on tyhjämerkkiä vas
taava lajitteluarvo. Kaksoisnimet ja yhdyssanat jär
jestetään siis alkuosansa mukaan , vaikka osien välis
sä on yhdysviiva. Esim. Yli-Panula, Jussi järjeste
tään kuten Yli Panula , Jussi . 

ISBN ja ISSN 

Kirjan kansainvälinen standardinumero ISBN, joka 
on kirjan ainutkertainen tunniste , on annettu Suo
messa julkaistuille kirjoille vuodesta 1972 lähtien. 
Sen muodostaa kirjaimet ISBN (= International 
Standard Book Number) sekä kymmenen numeroa, 
jotka väliviivoin on jaettu neljään ryhmään: maan
tunnus (Suomi 951), kustantajatunnus, kirjantun
nus ja tarkistusnumero. Mikäli ISBN todetaan vir
heelliseksi, annetaan oikea numero ja korjauksen 
merkiksi numeron perään tulee kirjain K (K). Vää
rin annetuista numeroista ja niiden korjauksista jul
kaistaan virhelista. 
Sarjan kansainvälinen standardinumero ISSN (= In
ternational Standard Serial Number) on annettu suo
malaisille kausijulkaisuille v:sta 1974 lähtien. Kan
sallisbibliografiassa se on sarjamerkinnön yhteydessä 
julkaistu vuodesta 1978 alkaen. Se muodostuu kir
jaimista ISSN ja kahdeksasta numerosta. 

Alanmukainen osasro 

Alanmukainen osasto sisältää aineiston UDK -järjes
telmän mukaisesti ryhmitettynä. Luokituksen perus
tana on käytetty lyhennettyä suomalaista laitosta 
(Yleinen kymmenluokittelu . 3. p. Hki 1975). Jul
kaisuista mainitaan tekijä ja nimeke . Kirjausten jär
jestys otsikoiden jälkeen on UDK -luvun mukainen. 
Osaston alussa on yleiskatsaus sisältöön suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielisine käsitteineen . Lopussa 
olevan aakkosellisen asiahakemiston luvut viittaavat 
ao. alanmukaiseen ryhmään . 



FÖRETAL 

Finlands nacionalbibliografi innehåller uppgifcer om 
litteratur publicerad i Finland . 
Fr .o.m. 1978 har de bibliografiska uppgifcerna om 
böcker kacalogiseracs i nacionalbibliografins regiscer 
med ADB . Denna förändring av arbecsmecoderna, 
som gra<lvis cillämpas på de olika publicenngsfor
merna, har å sm sida förorsakac en del föråndringar i 
bibliografins sammansäcrning. Periodiska publika
cioner, vilka cidigare ingått i flerårskacalogerna av 
Finlands lirceratur , regiscreras och produceras nu i 
en särskild karalog. Decsamma gäller karcor och 
musikalier, vilka hiccills cagics med i årskacalogen . 
Även den ucomlands publicerade fennicalicceracuren, 
cidigare inkluderad i flerårskacalogerna, skall kom
ma uc som en sarskild kacalog. Den kommer acc in
nehålla licceratur på finska , verk skrivna, illustrera
de eller översacca av finländare samc dessucom licce
racur angående Finland. 

Samarbete vid kacalogisermg av bokdelen 

Macerialet cill årskacalogen 1979 har insarnlats och 
kacalogiseracs i samarbece mellan cre friexemplars
bibliocek, Helsingfors univers1cecsbibliocek , Jy
väskylä univers1rersbibliocek och Åbo universirets
bibliocek (Turun yliopisron kirjasco) . Fördelningen 
av der gemensamma macerialec sker med hjälp av 
förlagskoden i ISBN-syscemer. Huvudansvarec för 
dacaregisrrecs innehåll har Nacionalbibliografiska 
byrån. Ur dacaregiscrec publiceras de cryckta kacalo
gerna av nationalbibliografin samc kacaloger över 
bibliorekens inhemska samlingar på mikrofiche . 
Bokdelen av Finlands nacionalbibliografi publiceras i 
rre kumulerande upplagor 
1. månadsförceckning 
2. årsförceckning 
3. femårsbibliografi. 

Macerialet 

Dee katalogiserade macerialec består huvudsakligen 
av friexemplar insända av landecs rryckerier. På 
grund av denna förvärvsmetod innehåller årskacalo-

gen 1979 även uppgifcer om böcker publicerade un
der senare delen av år 1978. 
Kacalogen innehåller i Finland uckomna böcker, in
klusive självscändiga delar av serier och nya delar av 
flerbandsverk . Även sådanr materia!, som inte finns 
i bokhandeln har medcagics. Däremoc upptar kacalo
gen c. ex. inte kommersiellc cryck eller reklamrryck, 
såsom varu- och priskacaloger , köpguider mm ., in
cerna publikacioner ucg1vna av affärer eller före
ningar samt inre cillfälligc cryck såsom ucscällnings
kacaloger eller cidcabeller. 
Nya upplagor av böcker kacalog1seras, och i anmärk
ningarna anges cryckåret för den cidigare upplagan. 
Oförändrade cilläggsupplagor uppcas i femårskacalo
gen. 
Av musikalier upptas för skolundervisning avsedda 
sångböcker med nocer, lärarhandledningar i musik
undervisning samc arbecen som cill en becydande 
del innehåller cexc. Av karcor medras sådana ucgivna 
i bokform. 
I femårskacalogen, som baserar sig på årskacaloger
na, uppcas dessucom duplicerade skrifter som ince 
hör cill serier samc smårryck under 16 sidor. Av sär
crycken kacalogiseras sådana som ingår i en numre
rad serie, sådana som samlacs ur olika publikacioner, 
sådana som har egen paginering och eget cirelblad, 
bibliografisärcryck, ridningssärcryck samt särcryck 
publicerade som regul jära förlagsarciklar. 

Kacalogiseringsprinciper 

Karalogen omfattar en alfaberisk och en sysrematisk 
del. Den alfaberiska delen utgör kacalogens huvud
del, som för varje arbece anger fullscändigc huvud
uppslag Jämce hänvisningar i alfaberisk ordning . 
I den aucomat1serade regiscreringen cillämpas de nya 
finländska kacalogiseringsreglerna . Suomalaiset luec
celoincisäännöc (Hki 1977) grundar sig för beskriv
ningens del på de internacionellr godkända ISBD
scandarderna. 
Huvuduppslagecs sökelemenr anryds cypografiskc 
med halvfer scil. Författarnas födelse- och dödsår 
uppges, såvicr der har varic möjligc att få reda på 
dem. 



Uppslagens inbördes ordning 

Teckenföljden är denna: blank (mellanslag) , symbo
ler , nummer, bokscäver. 
Bokscavsordningen följer dec finska alfabecec: ab
cdefghijklmnopqrscuvxyzåäö. w = v; i.i = y. Binde
srreck (-) och snedsrreck (/) har samma ordningsvär
de som blank-reckner. Dubbelnamn och sammansar
ca ord ordnas allcså enligr den försca delen, även om 
bindescreck finns. Exempel Yli-Panula, Jussi ordnas 
s~om Yli Panula , Jussi. 

Som idenrifikacionsnummer vid dararegiscreringen 
användes ISBN . Om ISBN saknas, användes ecr na
cionellr bibliografiskr nummer (r .ex. F790044). 

ISBN ja ISSN 

Inrernarionellr srandardboknummer (ISBN) har se
dan 1972 rilldelars i Finland urkomna böcker. Err 
scandardboknummer besrår av bokscävema ISBN (= 
Inrernacional Standard Book Number) samr rio sif
fror som med bindesrreck delacs i fyra gruppnum
mer: landecs nummer (Finland 951), förlagsnum-
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mer, ricelnummer och konrrollsiffra. Ifall der konsc
areras , att ISBN är felakrigr, ges korrekt nummer 
efrerföljt av boksraven K (K) . En särskild fellisca an
ger de felakciga numren med rärrelser . 

Der inrernarionella serienumret ISSN (lncernational 
Standard Serial Number) har rilldelacs finländska 
periodiska publikarioner fr.o .m. 1974 . I narional
bibliografin har ISSN angivics i samband med serie
uppgifcen fr .o.m . 1978 . Den besrår av bokstäverna 
ISSN och åcra siffror. 

Den sysremaciska avdelningen 

Den sysremariska delen är klassificerad enligt UDK. 
Som grundval för klassificeringen har den förkorcade 
finska upplagan använrs (Yleinen kymmenluokirte
lu. 3 uppl. 1975) . 
I den syscemariska delen anges endast författare och 
citel ordnade enligt UDK. I början av den sysce
mariska delen finns en översikr av innehåller på fins
ka, svenska och engelska. Numren i slurer på der al
faberiska sakregisrrer hänvisar tili ifrågavarande sys
cemariska grupper. 



PREFACE 

The Finnish national bibliography contains informa
tion on literature published in Finland. Since the 
beginning of 1978, bibliographic information on 
books has been catalogued to the file of the national 
bibliography with ADP methods . This change in 
the working methods, which will gradually be im
plemented in the different forms of publication, has 
caused some alterations in the com~ition of the bib
Jiography. Serials, traditionally included in the 
multi-year catalogues of Finnish literature, will now 
be filed and produced as a separate catalogue. This 
concerns also maps and printed music, which until 
recently have been included in the annual volume. 
Literature on Finland published abroad, regarded 
earlier as materia! for multi-year catalogues, will 
appear as a separate catalogue. lt will contain litera
ture in Finnish as well as works written, illustrated 
or translated by Finns or concerning Finland, which 
have been published abroad. 

The book part as a joint undertaking 

The materia! contained by the annual volume of 
1979 has been collected and catalogued as a joint 
undertaking by three deposit copy libraries, Hel
sinki University Library, Jyväskylä University Li
brary and Turku University Library. The basis for 
the distribucion of the common materia! is the pu
blisher' s code in the ISBN system. The main res
ponsibility for the contents of the file rests with the 
National Bibliography Office. The primed cata
logues of the national bibliography as well as the ca
talogues of the national collections are published 
from the files, the latter as microfiche. 
The book part of the Finnish national bibliography 
is produced from the files in three cumulative edi
tions: 
1. momhly catalogue 
2. annual catalogue 
3. five-year catalogue. 

Materia! 

The catalogued materia! consists mainly of the depo-

sit copies delivered by the Finnish printers. Because 
of this method of acquisition the 1979 volume also 
comains information on books published in the lat
ter part of 1978. 
The catalogue comains books published in Finland, 
independent volumes of series, and new volumes of 
multi-volume works. It also contains materia! not 
available in bookshops. On the other hand, certain 
kinds of materia! are excluded: commercial and ad
vertising publications such as lists of goods, price 
lists, shopping guides etc., imernal publications of 
firms and societies, and occasional publications such 
as exhibition catalogues and timetables . 
New editions of books are catalogued and the year of 
the earlier edition is given in the notes. New im
pressions will be included in the five-year catalogue. 
Of printed music are included song-books with no
tes, intended for schools, guides for music teachers, 
and works where the share of the text is notable. At
lases are also catalogued in connection with the book 
materia!. 
The five-year catalogue, based on annual catalogues, 
will also contain duplicated publications which do 
not belong to any series, and pamphlets of Jess than 
16 pages . 
Offprints belonging to a numbered series are catalo
gued , as well as offprints which have a pagination 
and a title page of rheir own and are collected from 
several publications , bibliography offprims , newspa
per offprints, and offprints which have appeared as 
actual publishing articles. 

Cataloguing principles 

The catalogue comprises an alphabetical and. a sys
tematic section. The alphabetical section is the main 
part of the catalogue: it contains complete main 
entries in alphabetical order according to the head
ing as well as additional entries and references . 
ln the automated registration the new Finnish cata
loguing rules are observed . Suomalaiset luettelointi
säännöt (Hki 1977) are, as to the description, based 
on the internationally approved ISBD standards. 
The heading of the main entry is typographically 



shown with a medium-face type . The years of birth 
and deach of Finnish auchors are given , when possi
ble . 

Order of encries 

The basic order of the signs is the following: space, 
symbols , numbers , letters. 
The letters follow the Finnish alphabet : abcdefghij
klmnopqrstuvxyzll.äö. w = v; ii = y. 
The hyphen (-) and che slash (/) have the same filing 
value as the space. Double names and compound 
words are thus arranged according to the first parc , 
also when there is a hyphen between the parts . For 
instance Yli-Panula, Jussi is arranged as Yli Panula, 
Jussi. 
The record indentification number required for the 
registration is the ISBN when it appears in the 
book. If the book has no such symbol, a national 
bibliographic number will be used (for instance 
F790044). 

ISBN and ISSN 

The International Standard Book Number , ISBN, 
which is a unique identifier of the book , has in Fin-
1.<>nd been given to works published in the country 
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since 1972 . It consists of the letcers ISBN and ten 
digits , which have been divided by dashes into four 
groups: the group identifier (Finland 951) , the 
publisher prefix , the title number and the check di
git . If the ISBN has been found incorrect , the right 
number will be given and as a sign of the correction 
the letter K (K) added afcer the number . A lisc of 
the invalid numbers and their corrections will be 
published. 
The International Standard Serial Number ISSN has 
been given to Finnish serials since 1974 . The natio
nal bibliography has included it in the series state
menc since 1978 . Ic consiscs of the letters ISSN and 
eight digics . 

Systematic section 

The systematic section contains the same materia! 
classified according to the UDC. As the classifica
tion basis the abridged Finnish edition (Yleinen 
kymmenluokittelu . 3rd ed. Helsinki 1975) has been 
used . Author and citle of publications are given . 
The encries are arranged according co che UDC. At 
the beginning of the section is a general survey of 
contents with the concepts in Finnish , Swedish and 
English. The alphabetical subject index ac che end 
contains numbers referring to the systematic group 
in question . 



Ab 
avust . 
bearb. 
cm 
comp. 
compl. 
corr. 
diss. 
distr . 
ed . 
erip. 
et al. 
förk. 
Hfors 
Hki 
1.e. 
ill . 
ilm. 
ircol. 
julk. 
(K) 
kam. 
karttal. 
kert . 
kirj . 
kirjap. 
korj. 
korr . 
kuv. 
k~val. 
käänt . 
laaj. 
laat. 
liitel. 
lis . 
lyh. 
muk. 
nid. 
no, n:o 
nr 
nuott . 
omarb. 
oy 
p. 
pain. 
piirt. 
pubi. 
red. 

s. 
sid. 

LYHENTEITÄ - FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS 

aktiebolag - osakeyhtiö - company 
avustaja, avustanut - medverkare , medverkad - collaborator , collaborated 
bearberad, bearberning - mukaillut, mukailu - rev1sed , revision 
senctimetnä - cennmeter 
compiled - koonnut - samlad 
completed - tilydencänyt - kompletterad = corrected - korjannut - korngerad 
dissertation - väitöskirja - doktorsavhandling 
dimibutör - jakaja - distributor 
edited, editor, edition - toimmanut, to1m1rcaja, painos - redigerad, redaktör , upplaga eripainos - särtryck - repnnt 
et alii 
förkorcad - lyhennetty - abridged 

= _Helsingfors - Helsinki 
Helsitiki - Helsingfors 
id est 
illustrationer, iHustrerad - kuvitus, kuvittanut - illustrations , illustrated 
ilmestynyt - utkommit - published 
irtolehti, irtoliite - lösblad - loose leaf 
julkaissut, julkaisija - publicerad, utg1vare - published, publisher 
korjattu ISBN - korrigerad ISBN - cor ected ISBN 
karttoja - kartor - maps 
karttalehti, karctaliite - kartblad - map sheet = kertonut - berättad - told 
kirjoittanut, kirjoittaja - av - by 
kirjapaino - tryckeri - princmg house 
korjattu, korjannut - korrigerad - corrected = korrigerad - korjannut, korjattu - corrected 
kuvia, kuvitus, kuvmanut - illustranoner, illust rerad - illustrated, illustrations 
kuvaliite - plansc,hblad - plate 
kääntänyt - o'versatt - translated 
laajennettu - utvidgad - extended 
laatinut - utarbetad - compiled 
liitelehti - tilläggsblad - appendix 

= lisätty - ucvidgad - extended 
lyhennetty, lyhentänyt - förkortad - abndged = mukailtu, mukaillut - bearbetad - adapted 
nidottu ...., häfi:ad - sewn 
numero(t) - nummer - number(s) = nummer - numero(t) - number(s) = nuotteja - notcr - notes 
omarbetad - uusinut - revised 
osakeyhtiö - aktiebolag - company 
painos - upplaga - edition 
painettu - tryckt - printed 
piirtänyt - tecknad - drawn 
published - julkaissut - publicerad 

= redigerad, rcdaktion , redaktör - toimittanut, toimttus, toimittaja - edited , edirorial staff, editor 
= sivu(t) - sida, sidor - page(s) 

sidottu - inbunden - bound 



suom. 
tark. 
ta:.tl . 
teckn. 
coim. 
tr. 
transl. 
täyd . 
uppl. 
utarb. 
utg . 
uud. 
uus. 
valik. 
voi. 
vsk. 
WSOY 
väitösk. 
1rg. 
övers . 
1/2-n. 

suomentanut, suomentaja översatt, övers!ittare tili finska - translated, tcanslator into Finnish 
tarkastettu , tarkastanut - reviderad - revised 

= taulukoita - cabeller - rabies 
ceckningar - piirroksia - drawings 
toimittanut, toimittaja - redigerad, re<laktör - edited, edicor 
cryckning, tryckeri - painos, kirjapaino - princing, printing house 
cranslated - kääntänyt - översatt 
täydennetty - komplettt~rad - completed 

- upplaga - painos - edition 
utarbetad - laatinut - compiled 
utgiven, ucgivare - julkaissut, julk_llisija - published, publisher 
uudistettu - omarbetad - revised 
uusittu - omarbetad - revised 
valikoinut - ucvald - selected 
volym - osa, vuosikerta - volume 
vuosikerta - volym - volume 
Werner Söderström Oy 
väitöskirja - akademisk avhandling - dissertation 
1rg1ng - vuosikerta - volume 
översatt , översättning - kääntänyt, käännös - translated, translacion 
nahka~elkäinen - halvfranskt band - half leather binding 

kauo - se - see 
puhelin - telefon - celephone 

= postisiirto - poscgiro - postal giro 11ecount 
pankl<isiirco - bankgiro - bank giro ac.counc 
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