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Huonesiivooja - Nita Prose 2022-01-24
Nita Prosen Huonesiivooja-romaanissa
ihastuttavan omintakeisen huonesiivoojan
maailma kääntyy ylösalaisin, kun hän päätyy
selvittämään hotellissa tapahtunutta murhaa
English-Finnish Dictionary - George Halonen
1924

Finnish Dictionary & Phrasebook - Ville
Kataja 2002
This compact dictionary and phrasebook
features a concise, easy-to-use grammar guide, a
pronunciation table, and a handy reference
section that provides the reader with the basics
of the Finnish language. Also included is an
introduction to the country's history as well as
useful tips and practical information on how to
navigate one's way through the streets, shops
and restaurants of Finland.
EEVAN PUUTARHA - Brian Stewart
"Ole hedelmällinen ja lisäänny", Jumala sanoi
Aatamille ja Eevalle. Vuosia myöhemmin Johnny
Walker tunsi Pyhän Hengen käskeen häntä
jättämään tuottoisan uransa taideohjaajana ja
tuottamaan live-toimintaelokuvan, joka perustuu
Genesiksen kirjaan. Usein ihmiset eivät luovu
kaikesta seuratakseen Jumalaa. Me kaikki
pidämme kiinni urastamme, rahoistamme ja
tavoistamme, sekä hyvistä että huonoista.
Etsimme monia meille haitallisia asioita.
Emmekö me kaikki ole ihmisiä? Mutta on
olemassa parempi tapa, kapea tapa, jossa valittu
polku ei ole se leveä, joka johtaa tuhoon, vaan
todella kapea, joka johtaa iankaikkiseen
elämään.
Englantilais-suomalainen sanakirja - Karl
Vilhelm Arminen 1914

Finnish-English Dictionary - 1919
Finnish-English Hand Dictionary - Raija Hurme
1987
Finnish for Foreigners - Maija-Hellikki Aaltio
1973
Timo Taskurapu rakastuu - Tuula Pere
2018-11-16
Colin the Crab is a hard worker who loves
spending his spare time with friends. He has a
charming home, but lately it has started to feel a
bit empty and lonely. Is it time for Colin to find a
spouse? Colin is confused, and none of his
friends knows how to advise him. One day Finley
the Frog, the director of the river museum, calls
Colin for help when an accident befalls an
important exhibition of shells and corals. Among
the broken shelves, Colin makes a delightful
discovery: a girl crab with the most beautiful
eyes along the riverbank. --- Timo Taskurapu
tekee ahkerasti töitä ja viettää mukavia hetkiä
monien ystäviensä kanssa. Mutta miksi hänen
mainio talonsa tuntuu välillä niin autiolta ja
yksinäiseltä? Olisiko hänenkin aika löytää oma

Dokumentti - Juha Vuorinen 2021-12-17
Dokumentti on Juha Vuorisen kulttimaineeseen
nousseen Juoppohullun päiväkirja romaanisarjan viides ja samalla viimeinen osa.
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puoliso? Timo on hämillään, eivätkä hänen
ystävänsäkään osaa neuvoa. Jokimuseon johtaja
Sakari Sammakko hälyttää Timon apuun, kun
näyttelyä on kohdannut onnettomuus. Hyllyjen
välistä löytyy yllättäen jotain ainutlaatuista;
taskuraputyttö, jolla on maailman kauneimmat
silmät.
Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 1983

available for listening and downloading, is listed
at the beginning of the book on the copyright
page.
Geological Survey of Finland, Current Research
1991-1992 - Geologian tutkimuskeskus 1993
Lymphocyte Updates - Gheorghita Isvoranu
2017-07-12
This book represents a synergic effort of an
international team of specialists in immunology
to expand the scientific achievements in the field
of lymphocytes. It offers important and specific
updated information to researchers, students,
teachers, and medical professionals. Moreover,
considering the remarkable dynamics of
immunology and immunotherapy, this book
"Lymphocyte Updates - Cancer, Autoimmunity,
and Infection" aims to represent a significant
source of concise scientific data and
advancement of knowledge in this field. The
chapters offer new insights into the latest
scientific progress on lymphocyte roles in
protective immunity, as well as their
involvement in pathogenesis of various
disorders.
Finnish-English dictionary - P. E. Halme 1957

Colloquial Finnish - Daniel Abondolo 1998
English-Finnish Dictionary - Aino Wuolle 1952
Susanna Majuri - Susanna Majuri 2016
For the past 14 years, Finnish photographer
Susanna Majuri has been working with water.
She uses water as if it were paint. It merges
people and landscapes together, blurs the
dimensions and adds a metaphorical depth to
her photography. Sense of Water is Susanna
Majuri's first book. It takes the spectator on a
visual and emotional journey inside these deeply
personal scenes, which are loaded with things
one cannot express with words.
Estonian Literary Magazine - 2000

Institutionalizing Gender Equality - Yulia
Gradskova 2015-10-08
The book explores the internationalization and
institutionalization of gender politics from the
late 1960s to the present. It examines the
successes, difficulties, and contradictions of this
process by taking a global perspective, including
case studies on the European Union, Mexico,
South Korea, and Egypt, among others.
Pöytäkirjat - Finland. Eduskunta 2012

Finnish historical bibliography - Kirsti Antin
1992
English-Finnish dictionary - Toivo Wallenius
1916
First Finnish Reader for Beginners - Enni
Saarinen 2019-06-24
The book consists of Elementary and Preintermediate courses with parallel FinnishEnglish texts. The author maintains learners'
motivation with funny stories about real life
situations such as meeting people, studying, job
searches, working etc. The ALARM method
(Approved Learning Automatic Remembering
Method) utilize natural human ability to
remember words used in texts repeatedly and
systematically. The author composed each
sentence using only words explained in previous
chapters. The second and the following chapters
of the Elementary course have only about 30
new words each. The book is equipped with the
audio tracks. The address of the home page of
the book on the Internet, where audio files are
hieno-paiva-finnish-edition

Retweeted - Karri Kokko 2016-02-05
"Tarvittiin ainoastaan kaksi asiaa: mahdollisuus
ilmaista asiansa enimmillään 140 merkin tilassa
ja lupaus rajattomasta sosiaalisesta
vaikutuspiiristä." Retweeted on noin 10 000
poimintaa tekijän Twitter-tililtä keväältä 2014 ja
Karri Kokon käsitteellisen runouden
huipentuma. Samalla se on klassikoksi
muodostuneen Varjofinlandian (2005)
sukulaisteos. ”Aika alkaa kohista tekstin keinoin.
(...) Jokainen twiitti (...) on käsin poimittu. (...)
Sateenkaaren kirkas spektri, mutta myös
harmaan kaikki sävyt. (...) [t]ämä on ehkä se,
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miltä internet kuulostaa.” (Tekijän jälkisanoista)
Elina Brotherus - Elina Brotherus 2015-11
A documentation of Elina Brotherus' series
Announciation. The series deals with a topic that
is still very much a taboo: that of involentary
childlessness. With this work Elina Brotherus
returns to the autobiographical documentary she
became known for in the late '90s. We follow her
through times of alternating hope and deception,
with the intercepting calendar pages showing
that yet another year has passed.
Keski-ikäinen nainen (Finnish Language) Honoré de Balzac 2014-12-18
Example in this ebook I. Oli eräs sunnuntai
huhtikuun alussa v. 1813. Aamu lupasi yhden
niistä kauniista päivistä, jolloin pariisilaiset ensi
kerran vuodessa näkevät katunsa puhtaina ja
taivaansa pilvistä vapaana. Vähää ennen kello
kahtatoista kiitivät komeat ajovaunut kahden
tulisen hevosen vetäminä Rivolin kadulle
Castiglianen kadulta ja pysähtyivät toisten
ajoneuvojen taakse, jotka pitkässä jonossa
seisoivat äsken avatun kalleriportin edessä
keskellä Feuillantin pengermää. Näiden
keveiden ajoneuvojen ajajana oli muuan
sairaalloisen ja huolestuneen näköinen mies;
harmaa tukka peitti niukasti hänen kellertävän
päälakensa ja teki hänet vanhemman näköiseksi
kuin hän todella oli. Hän heitti ohjakset
palvelijalle, joka ratsasti vaunun perässä, astui
alas ja otti käsivarsillensa nuoren, sievän tytön,
jonka kauneus veti kaikkien pengermällä
kävelijöiden huomion puoleensa. Pikku neiti
antoi aivan tyynesti ottaa itseänsä vyötäisiltä
seisoessaan vaunun laidalla, pani kätensä
seuraajansa kaulaan ja tämä nosti hänet alas
jalkakäytävälle rypistämättä hänen viheriäisen
ripsihameensa koristeita. Rakastaja ei olisi
voinut olla huomaavaisempi. Hän oli varmaankin
tytön isä. Kiittämättä häntä tarttui tyttö
tuttavallisesti hänen käsipuoleensa vetäen hänet
kiirehtien mukanansa puistoon. Vanha isä näki
kuinka ihastunein katsein pari nuorta miestä
katselivat hänen tytärtään ja surullinen ilme,
joka tavallisesti kuvastui hänen kasvoillaan,
hävisi hetkeksi. Vaikka hän jo kauvan sitten oli
saavuttanut sen iän, jolloin miesten tulisi luopua
turhamaisuuden tuottamista petollisista
nautinnoista, hymyili hän. "Ihmiset luulevat, että
sinä olet vaimoni", kuiskasi hän nuorelle tytölle.
Hän oikaisihe suoraksi ja käveli niin hitaasti, että
hieno-paiva-finnish-edition

se saattoi tytön epätoivoon. Näytti siltä kuin olisi
hän keikaillut tyttärensä tähden. Hän näytti
nauttivan enemmän kuin tyttö niistä uteliaista
katseista, joita ohikulkevat heittivät hänen
pieniin, ruskeitten lastinkikenkien peittämiin
jalkoihinsa, hänen miellyttävään vartaloonsa
tuossa viheriäisessä hameessa valkeasta
harvasta kankaasta tehtyine hihoineen ja
kauluksineen ja hänen sievään kaulaansa, jota
pieni koruommeltu kaulus ei täydellisesti
peittänyt. Hänen kävellessään kohosi hame
toisinaan, niin että kenkien yläpuolella saattoi
nähdä hänen hienot, hyvin muodostuneet
säärensä rei'ikkäissä silkkisukissa. Useampi kuin
yksi kävelijöistä kääntyikin, kulettuaan tämän
parin ohi, ympäri ihaillakseen tahi saadakseen
vielä kerran nähdä nämä nuoret kasvot, joiden
ympärillä ruskeat kutrit leikkivät ja joiden
valkea, heleä hipiä tuli vielä kauniimmaksi hänen
komean viittansa ruusunvärisen vuorin
heijastuksesta, ja hänen vilkkaudestaan ja
kärsimättömyydestään. Lempeä veitikkamaisuus
loisti hänen kauniista mustista
mantelimuotoisista silmistään kaarevine
kulmakarvoineen ja pitkine silmäripsineen.
Eloisuus ja nuoruus rikkauksineen kuvastui
näissä pienissä kasvoissa omavaltaisine
ilmeineen ja tässä vartalossa, joka oli niin
solakka huolimatta siitä, että siihen aikaan vyö
oli sidottu korkealle rinnan alle.
Välinpitämättömänä kaikesta häntä
ympäröivästä ihailusta katseli nuori tyttö
levottomin silmäyksin Tuillerin linnaa, joka
näytti olevan hänen kiireisen kulkunsa päämaali.
Kello oli neljännestä vailla kaksitoista.
Huolimatta näin varhaisesta ajasta näkyi useita
vallasnaisia, kaikki komeissa puvuissa, palaavan
takaisin linnasta harmistuneesti kääntäen
päätään, juurikuin olisivat katuneet myöhäistä
tuloaan, jonka takia eivät päässeet nauttimaan
jotain, jota olivat tahtoneet nähdä. Muutamat
tyytymättömät lauseet, jotka pääsivät näiltä
pettyneiltä ja jotka tämä tuntematon kaunotar
sivumennen kuuli, näkyivät mitä suurimmassa
määrässä huolestuttavan häntä. To be continue
in this ebook
Translations on International Communist
Developments - 1965
Hieno hyppy, Sinttu - Lin Hallberg 2019-06-10
Elina on haljeta onnesta. Hänellä on äidin kanssa
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erikoistehtävä: Inka on pyytänyt heitä hoitamaan
Sinttua ja muita Siltakylän poneja oman lomansa
aikana. Siitä tulee hauskaa!
Representations of Finnishness in Sweden Lotta Weckström 2019-01-16
More than half a million Swedes - one in twenty is of Finnish descent. This book explores
Finnishness, multilingualism and identities of
young people with Finnish background in
Sweden. What does it mean to grow up in a
Finnish family in Sweden? Who are "real Finns"
and what does it take to be(come) one? Is a
shared minority language essential for the
survival of the minority, or can a minority
culture stay viable without it? What is
Finnishness and who, in the end, can define
ethnicity? How to make sense of, and how to
present interviews that are rich with imitations
of accents, jokes and laughter? Representations
of Finnishness is Sweden is an ethnographic
interview study in the domain of applied
language studies. This book is aimed at readers
interested in sociolinguistics, linguistic
ethnography, and the study of identities.
Interviewees' voices take a central position in
this book and interview excerpts are used not
only as illustrations, but also serve as starting
points for discussing broader theoretical
concepts. The author, Dr. Lotta Weckström,
grew up bilingual - Finnish and Swedish - in
Finland. She studied linguistics and migration
studies in Germany and the Netherlands, and in
this longitudinal study encompasses her
expertise.
Nuoren Wertherin kärsimykset (Finnish
Edition) - Johann Wolfgang von Goethe
2014-11-05
Olen huolellisesti koettanut koota mitä vain olen
löytänyt semmoisia, joka valaisisi onnettoman
Wertherin elämää, ja julkaisen sen nyt varmana
siitä, että sillä saavutan kiitollisuutenne. Ette
saata olla ihailematta hänen hengenlahjojaan ja
luonnettaan ja tuntematta mieltymystä niitä
kohtaan, eikä hänen onnettomuutensa ole
jättävä teitä kyynelettömiksi. Ja sinä lämmin
sielu, joka tunnet itsessäsi samaa poltetta kuin
hänkin, ammenna lohtua hänen kärsimyksistään
ja ota kirjanen ystäväksesi, ellet omasta syystäsi
tai kohtalon vuoksi ole löytänyt ketään
läheisempää.
Rakkaita muistoja (Finnish Language) - Joel
hieno-paiva-finnish-edition

Lehtonen 2015-01-20
Example in this ebook RAKKAITA MUISTOJA
"Aikansa lapsi." Niin usein mietin, suren itseäin
ja kirjavuutta elämäni harhain! Syyt niihin? Yksi
ehkä veressäin, — mi vaisto siinä pahin on, mi
parhain? ja toinen? Vaikutteet kai lapsuutein ja
ympäristön, outo murros-aika, jok' ensin
suuntasi mun haavehein. Ja kolmas itse, — koko
elon taika! Mua aivan painaa miete se! Taas
kaipuu hakevi syitä mailta muistojen. Kidutus
turha! Katson: näe en! Mut ehkä laulain raskas
vaiva haipuu! Siks muistu, armas aika, joka
johdit ens askeleeni, kuvin rikkain hohdit! Kuink'
oot nyt muuttunut ja tullut uudeks, ja muutut,
loittonet pois kaukaisuudeks. Kyll' onnetar, yösilmä, kultahaps, loi elämääni, luulen,
vastakohtaa. Kas oonhan Savon loiton, kauniin
laps, — veet välkkyy siellä, vaarat siintää, hohtaa
— niin, sieltä, josta harhaunut ei muu lie heimo
koskaan takaa karun salon: kehässä vaarain
laakso avartuu, — siell' ahdas kyly, siellä näin
ens valon. Mut kuinka jouduin sitten loitos sieltä,
pois, korven poika? Kyllin kiertämään! Ehk'
aikaisin jo veivät, — niinpä tään näin maani
jotkut kolkat, etsin mieltä elämän turhan. Miks
juur minä maita sain muita kummastella
loistokkaita? Ma heikko, huono, miks näin Juutin,
Saalen, Provencet, kulta-templit Morrealen?
Miks? Mitä olen? Vastauksenko saan! — Mun
äitini — kuin synkkä kirja, jota hän tutki, vanhaa
Testamenttiaan: Ismailin orvon äidin turmiota ja
Saulin tietä synkän-ylpeää, näkyjä kuumeisia
Ilmestyksen, Niist' älyn ymmärtääkö elämää hän
saanut ois? Vain älyn hämmennyksen. Niin ehkä
tuskastui, siks alla taivaan mont' ilkkui seikkaa,
nautti miten voi. Ja niinpä taivaan koston lyödä
soi. Ah, leikkien mun elon riemuun, vaivaan loi
poikasena oikullisna lehdon, — maantiestä, siinä
enne, mulle kehdon hän antoi, konsa ylkä, nähdä
hellä, unohti, huonon, tylyn-sydämellä.
Jalomieliset. Mi onni! Onnettaren hoitohon niin
jouduin, — aina maantien ojaan saakka. Siks
lienen vapaa, — kirkkahinkin on äit' usein lasten
taantumus ja taakka. Mut onnetar, se kultahaps,
nyt vei maantieltä heikon turviin jalon naisen.
Kuink' aika vierii! Hänkään elä ei nyt enää!
Mutta varmaan siunaavaisen luo katseen minuun
yhä taivahastaan: jos taivas kelle lie, hän siellä
lie! Niin, turvaan johti hyvän onnen tie mua
silloin. Sadat ruudut pientä vastaan sädehti
sieltä, nurmet, puisto taaja mun leikkiin kutsui.
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Siis ain' olkoon saaja hän ylistykseni! Hän kertoi
sadut minulle, — niistä alkoi haaveen ladut. Se
suku oli vanhaa, vankkaa niin, — puolgermaaneja, nuorimmat täys-fennot. Jo ammoin
ansioikseen piirrettiin mies-kunto, — eipä
haaveet, runon lennot! He uskoi Jumalaan, — tai
muodon vuoks ja miettimättä taipui
tunnustukseen, — viistoista-vuotisna mun kaikki
juoks jo uskot epäilyni kurimukseen! Mut he, —
nuo vakaat, teki virkatyötä tai pyrki virkaan.
Pelas lomallaan yks Plevnaa, toinen jahtas;
verkoissaan he loikoi vanhat, rakkaat kirjat
myötä: Tegnér, Schwarz, — Välskär, Stoolin
miekan-hakkaus. Niiss' oli Usko, Isänmaa ja
Rakkaus niin kaunein kapaloitu kulta-nitein, —
ne uinahtaa soi varmoin mielipitein! Uus aika
henkäs. Nuorin herttaisin, jo "Viimeistä
Atenalaista" luki, — se ennekö jo risti-aaltoihin,
joiss' uppos meiltä moni vanha tuki? Mut siitä ei
nyt! Kerron tässä vain, mit' ihmeitä uus onnen
olo näytti ja miten hohtelee se muistossain. Sen
rakkaan talon aika-ajoin täytti kotoiset, vieraat,
— Suomen lippu nousi, ja keittiössä juostiin,
touhuttiin; — jokaista luokkaa, asti "aateliin",
ajeli rilloin sinne, salmet sousi. Luutnantit,
riemun ruusut poskipäissä, helisti kannusta, ain'
aatos häissä. Verannan kirjolyhdyt illoin loisti.
Ah, aika onnen sen jo vei, jo poisti! To be
continue in this ebook
Finnish Americana - 1992

go-to resource for researchers, students,
practitioners, and policy makers looking for
current knowledge on behavior change and
guidance on how to develop effective
interventions to change behavior.
Finnish-English dictionary - Vieno Severi
Alanne 1919
Finnish: An Essential Grammar - Fred Karlsson
2013-02
This second edition of Finnish: An Essential
Grammar has undergone profound revisions. The
chapter on basic sentence structure has been
rewritten and syntax has been given more space.
Sections have been added on phrase types,
simple clause types, and types of complex
sentences. A section on discourse particles has
been added. The vocabulary of the copious
example sentences has been updated to give it a
touch of the twenty-first century. The section on
modern colloquial Finnish has been considerably
expanded. Internet addresses helpful for any
learner of Finnish are provided which make is
possible to automatically analyse the
grammatical structure of any Finnish words and
sentences. It gives not only a systematic account
of the structures of the written language, but
also features the characteristics of colloquial
Finnish. No prior knowledge is assumed on the
part of the reader and grammatical rules are
clearly explained without jargon. Features
include: pronunciation guide, including the
tendencies in present-day colloquial Finnish
thorough descriptions of morphology (word
structure) and syntax (sentence structure) clear
rules and an abundance of concrete examples
inflection tables subject index internet addresses
to online software for grammatical analysis of
Finnish. This is the ideal reference source both
for those studying Finnish independently and for
students in schools, colleges, universities and
adult classes of all types.
Vaippaihottuma - Juha Vuorinen 2021-12-17
Juha Vuorisen kulttimaineeseen nousseen
Juoppohullun päiväkirja -romaanisarjan
neljännessä osassa Juhan elämä muuttuu
vuoristoradaksi, kun puolimetrinen kakkalinko
asettuu taloksi.
Patellofemoral Pain, Instability, and Arthritis David Dejour 2020-05-23
This excellently illustrated book adopts an

The Handbook of Behavior Change - Martin S.
Hagger 2020-07-15
Social problems in many domains, including
health, education, social relationships, and the
workplace, have their origins in human behavior.
The documented links between behavior and
social problems have compelled governments
and organizations to prioritize and mobilize
efforts to develop effective, evidence-based
means to promote adaptive behavior change. In
recognition of this impetus, The Handbook of
Behavior Change provides comprehensive
coverage of contemporary theory, research, and
practice on behavior change. It summarizes
current evidence-based approaches to behavior
change in chapters authored by leading
theorists, researchers, and practitioners from
multiple disciplines, including psychology,
sociology, behavioral science, economics,
philosophy, and implementation science. It is the
hieno-paiva-finnish-edition
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options in the event of failed surgery are also
evaluated. Throughout, careful attention is paid
to the literature in an attempt to establish the
level of evidence for each imaging and treatment
method. The new edition has been thoroughly
updated, with inclusion of additional chapters, in
order to present the latest knowledge on
biomechanics, diagnosis, surgical techniques,
and rehabilitation.
Supplement to the Official Journal of the
European Communities - 1996

evidence-based approach to evaluate the efficacy
of different techniques for the imaging and
treatment of patellofemoral pain, instability, and
arthritis. The aim is to equip practitioners with
an informative guide that will help them to
manage disorders of the patellofemoral joint by
casting light on the many issues on which a
consensus has been lacking. The opening
chapters supply essential background
information and explain the role of various
imaging modalities, including radiography, CT,
MRI, and bone scan. The various conservative
and surgical treatment approaches for each of
the three presentations – pain, instability, and
arthritis – are then described and assessed in
depth, with precise guidance on indications and
technique. Postoperative management and
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Lávlo vizar biellocizaš - Nils-Aslak Valkeapää
1994
Geological Survey of Finland, Special Paper 1987
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