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ALKULAUSE. 

Tcitii sanakirjaa laatiessani ovat lcihimpinii liihteiniini olleet 
A.lanteen v. 1919 Amerikassa ilmestynyt suomalais-englantilai
nen sanakirja sekii Fowlerin »The Concise Oxford Dictionary». 
Kiiytettiivissiini ovat myos olleet Cannelinin suomalais-ruotsa
laisen sanakirjan viides painos, josta pi.iaasiassa olen ottanut 
uudemmat suomalaiset halmsanat, Kataran suomalais-salcsalai
nen sanakirja selcii useat muut hakuteolcset. 

Yleensii olen pyrlcinyt sisi.illytti.imiirin sanakirjaan runsaasti 
nykytiirkeiitii sanastoa, jota mm. olen poiminut ailcakaus- ja 
sanomalehdistii. Sanakirja sisiiltiiii myos tavallisinta oppi- ja 
amm.attisanastoa. Esim. kauppaldelen sanoja olen pyrldnyt 

erikoisesti ottamaan hu,omioon. 

N eiti Agnes D aw s on on koko tyon 1.-estiiessti antanut au
liisti apuaan, mistii tassii pyydiin esittiiii hiinelle parhaat ldi-

toksenL 

Te k i j ii. 

ALKULAUSE KUUDENTEEN PAINOKSEEN. 

Kuudenteen painokseen, samoin ]min edellisiinl.:in painoksiin, 
olen tehnyt tarpeellisiksi katsomiani korj,auksia ja lisi.iyksiii. 

Te ki j ii. 



SAN AKIRJ AN KA YTT!.J !.LLE. 

Titan siiiistamiseksi on sanakirjassa usein kiiytetty apuna 
sulkumerkkejii. 

Tavallisissa sulkeissa ( ) annetaan vaihtoehto, jolla voidaan 
korvata edellinen sana tai sanonta. 

Hakasulkumerkeissii [] esiintyy sellaisia sanoja (tai sanan
osia), jotka voidaan jiittiiii pois merkityksen muuttumatta. Sitii 
paitsi annetaan hakasissa verbien jiiljessii niitten yhteydessii 
kiiytettiivi:it prepositiot sekii joskus selventiivia sanoja ja viit
tauksia. 

Sulkumerkkejii on myos kiiytetty samoin kuin Cannelinin 
suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa tilan siiiistiimiseksi seu
raavanlaisissa tapauksissa: 

luku number; jne. . .••.....•.... 
........ -kausi term; (~maksu 
terminal fee; ~ todistus termi
nal report). -kirja reader. 

Sellaiset adverbit, jotka voidaan helposti muodostaa vastaa
vista adjektiiveista piiiitteellii -ly, on yleensii jiitetty pois; sa
moin ei ole lueteltu kaikkia -ness piiiitteellii vastaavista ad
jektiiveista muodostuvia substantiiveja. Esim. pehmeys soft
ness jne. tarkoittaa siis, cttii muistakin pehmeii-sanan vasti
neista voidaan samalla lailla muodostaa nimisana. 

Kuten apuna kiiytetyissii suomalais- ja ruotsalais-englanti
laisissa sanakirjoissa on tiissiikin jiitetty tiihdellii merkitse
mi:ittii siiiinnottomiisti taipuvat verbit, joita englannin kielessii 
onkin suhteellisen viihiin. Sanakirjan loppuun olen kuitenkin 
liittiinyt siiiinnottomien verbien luettelon. 

Englannin kielen oikeinkirjoituksen mallina olen pitiinyt 
edellii mainittua »The Concise Oxford Dictionary»a. Siten olen 
esim. johdonmukaisesti kiiyttiinyt -ize, -ization-piiiitteisiii muo
toja (esim. civilize, civilization), vaikka -ise, -isation-piiiitteiset 
rinnakkaismuodot lieneviit Englannissa tavallisempiakin. 

VII 

Sana kirjassa kiiytettyjii lyhennyksili.. 

a. adjektiivi 
adv. adverbi 
Amer. Amerikassa 
anal. anatomian alalta 
biol. biologian alalta 
bot. kasvitieteen alalta 
ed. edellinen, edellii 
Eng l. Englannissa 
et. etenkin, etupiiiissii 
f. feminiini 
fil. filosofian alalta 
fys . fysiikan alalta 
fysio l . fysiologian alalta 
geo l . geologian alalta 
geom. geometrian alalta 
halv. halveksien 
harv. harvoin 
hist. historian alal ta 
ilm. ilmailun alalta 
inf. infinitiivi 
intr. intransitiivinen 
jkpv. jokapiiiviiisessii pu-

heessa 
kaupp. kauppa-alalta 
keitt. keittotaidon alalta 
kem. kemian alal ta 
kiel. kielitieteen alalta 
kirjanp. kirjanpidon alalta 
kirjap. kirjapainon alalta 
kirk. kirkolliselta alalta 
koll. kollektiivinen, ryhmii-

sana 
ks. katso 
kuv. kuvaannollisessa merki-

tyksessii 
leik. leikillisesti 
liilc. liikealalta 
luonn. luonnontieteen alalta 
l. v. liihin vastine 
lyh. lyhennys, lyhennettynii 
liiiik. liiaketieteen alalta 
m. myos 

maant. maantiedon alalta 
mat. matematiikan ala! ta 
mek. mekaniikan alalta 
mer. merenkulun alalta 
min(er). kivenniiisopin alalta 
mus. musiikin alalta 
nyk. nykyiiiin 
pilk. pilkallisesti 
pl. monikko, monikollinen 
pol. politiikan alalta 
prep. prepositio 
pron. pronomini 
psyk. psykologian alalta 
puh.puhuttaessa, puheen ollen 
puut. puutarhanhoidon alalta 
raam. raamatussa 
rad. radioalalta 
raut(at). rautatietermi 
run. runokielessii 
s. substantiivi 
seur. seuraava(a) sana(a) 
Skotl. Skotlannissa 
sot. sotilaalliselta alalta 
sahk. siihkotekniikan alalta 
taid., tail. taidealalta 
tav. tavallisesti 
teatt. teatterialalta 
tekn. tekniikan alalta 
tiet. tieteellinen 
tr. transitiivinen 
urh. urheilun alalta 
usk. uskonnon alalta 
v. verbi 
valok. valokuvauksen alalta 
valt. valtio-opin alalta 
vanh. vanhentunut 
vir. virallisessa tyylissii 
voim. voimistelun alalta 
vrt. vertaa 
yhd. yhdistyksissii 
yl. yleensii, yleinen 
zo. elainopin alalta 



VIII 

a p. = a person = joku, jonkun, jotakuta; a p.'s 
= jonkun. 

a th. = a thing = jolcin, jonlcin, jotakin. 

a person's 

jku = jolrn, jlc = jokin; j/cta = jotalcuta, jtk = jotalcin; 
jkn = jonkun; jnk = jonlcin; jlcssa = jossakussa, jsslc = 
jossakin; jkh = johonkuhun, jhk = johonlcin; jksta = jos
ta/custa, jstlc = jostalcin; jlclla = jollakulla, jllak = jolla
kin; j/clle = jollelculle, jlle/c = jolle/cin; j/flta = joltakulta, 
jltalc = joltakin; jk/csi = jolcsiku/csi, jksk = jo/csilcin. 

A. 
a at; ~ 12 mk at 12 marks\ aamiaislloma lunch hour. -poy-

[each]. ta: a-poydassa at the breakfast-
aakko\sellinen alphabeticfal]. table. 
-sellistaa arrange alphabetical-I aamu morning; ~lla in them.; 
ly. -set alphabet; (lcuv.) abc, ~n sarastaessa at dawn, at 
elements. -s\jarjestys alpha- daybreak; eraana ~na one m.; 
betic[al] · order. tuna ~ na this m.; ~ lla var-

aallokko swell; surging [of the hain in the early m. -hartaus 
waves]; merella /cay kova ~ morning prayer. -hetki morn
the sea is very rough, there is ing [hour] ; ~ /cullan /callis the 
a high (heavy) sea. early bird catches the worm. 

aallon\harja crest of a wave. -hamara morning twilight, 
-murtaja breakwater, mole; dawn. -inen (yhd.): eilis~ 
pier. -pituus wave-length; 31 yesterday morning's. -ism in 
metrin a-pituudella on the 31 the morning; of a morning. 
metre band. -pohja trough [of -juna early train. -kirkko 
a wave]. morning service, matins. -kyl-

aallotar water-nymph. ma cool of a morning, morning 
aalto wave; billow; (vyory-) freshness. -n\koite, -n\sarastus 
roller. -asteikko wave-scale. dawn, daybreak. -puku dress-

aaltoi\leva (meri) surging, roll- ing-gown, ha,th-robe.-pli.ivli fore
ing; (tulclca) waving, wavy; noon, morning; /cello 10 ~lla at 
swaying. -lla (meri) heave, 10 [o'clock] in the morning (lyh. 
surge; wave; undulate; (huo- at 10 a. m.). -rusko morning 
jua) sway; jarvi a-lee kovasti glow. -uninen sleepy in the 
the lake is [very] rough. -Ju morning. -yo: ~stii after mid
heaving, surging, swell; (esim. night, towards daybreak. 
maan) undulation. aapinen abc-book; spelling-

aalto\levy corrugated iron book. 
[sheets]. -liike wave-motion. aarakki arrack. 
-mainen wavY, wave-like; aari (alamitta) are. 
undulating. -pahvi corrugated aaria (mus.) aria. 
pasteboard. -pituus = aallon- aarniometsa primeval forest. 
pituus. -viiva wavy line. aarre treasure; hoard. -aitta 

aamiai\nen breakfast; (lounas) treasury, treasure-house. -liiytii 
lunch; a-sen ai/caan at break- treasure trove. 
fast-time; $Yoda a-sta [have] aarteen\etsijli treasure-seeker. 
breakfast. -kaiva.ia digger for trea&ure[s]. 
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