
Nimeke Ilmestynyt vuosinaURL

Ahjo : Työväen-opiston toimittama sosialistinen tieteellis-kaunokirjallinen kuukausijulkaisu1916 - 1922 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34057

Ajan joulu : Satakunnan työväen joululehti 1942 - 1993 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0789-5070

Ajuri 1906 - 1913 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00065

Ajuri 1917 - 1924 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00066

Eteenpäin : Kyminlaakson työväen joulujulkaisu 1908 - 1909 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk36237

Eteenpäin : kalenteri kansalle 1903 - 1908 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk35612

Figaro : kähertäjä- ja parturiapulaisäänenkannattaja Suomessa 1920 - 1921 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00272

Folkets blad 1893 - 1896 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00343

Folktribunen : socialdemokratisk månadstidskrift 1907 - 1910 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00348

Heikkojen ääni : palvelijattarien albumi 1900 - 1901 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090614

Helsingin Toverit : Helsingin Toverien jäsenlehti 1935 - 1952 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00469

Helsingin piiriosaston tiedoituksia 1935 - 1962 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk03108

Helsingin viesti : TUL:n Helsingin piirikunnan kevätjulkaisu 1938 - 1939 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk27969

Henki-Kansa : Kansa-yhtiön tiedonantoja 1938 - 1949 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00485

Heränneiden vappu : Kansan äänen julkaisu vappuna 1908 1908 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20100511

Huutawan ääni : Suomen kristillisen työwäenliiton julkaisu 1908 - 1909 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20080637

Ihanne : sosialidemokratinen lastenlehti 1908 - 1914 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00558

Ilmarinen : Rauta- ja metallityöntekijäin äänenkannattaja 1899 - 1901 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00567

Industrialistin joulu 1919 - 1927 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34836

Industrialistin joulu 1946 - 1960 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20262

Itä ja länsi : työväen kuvalehti 1924 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00605

Joululehti : kristillisen työväenliiton lehti 1909 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20100644

Joulun viesti : kristillinen työväen joululehti 1908 - 1909 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20050966

Joulusoihtu : Turun l. etel. vaalip. sos.-dem. piiritoimikunnan joulujulkaisu 1912 - 1915 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk35683

Joulutähti 1907 - 2018 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/1239-6923

Kamrat! 1906 - 1908 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00686

Kansa : Kansa-yhtiön tiedonantaja 1924 - 1937 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00486

Kansan Lehti 1893 - 1897 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00709

Kansan Lehti 1894 - 1896 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00710

Kansan Toveri 1892 - 1893 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00715

Kansan Toveri 1899 - 1900 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00716
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Kansan joulu 1936 - 1938 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20298

Kansan toveri 1901 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00717

Kipinä : työläis- ja talonpoikaislasten lehti 1927 - 1937 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk32804

Kirjatyö : Suomen kirjatyöntekijäin liiton äänenkannattaja 1916 - 2009 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0450-3163

Kivityömies : Suomen kivityöntekijäin liiton äänenkannattaja 1920 - 1924 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk00884

Koitar : työväen kalenteri 1904 - 1905 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090603

Kommunisti : kommunistinen aikakauslehti 1925 - 1937 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31125

Kommunistinen kalenteri 1920 - 1921 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20080627

Koneteollisuus 1909 - 1910 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/1458-672X

Konetyömies 1906 - 1908 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/1455-3015

Kotikutoja : Suomen kone- ja kankaankutojien sekä käsityönharrastajien äänenkannattaja1934 - 1935 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk04216

Kuljetustyöläinen : Suomen kuljetustyöläisten liiton äänenkannattaja 1913 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01000

Kurikka 1904 - 1954 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01021

Kutomatyöläinen 1914 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01031

Kähertäjä : Suomen kähertäjäin ja parturien ammatillinen äänenkannattaja 1915 - 1932 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01181

Kähertäjä : Suomen kähertäjäliiton äänenkannattaja 1918 - 1996 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0022-7714

Käsityö- ja teollisuuslehti : Suomen teollisuusvaliokunnan äänenkannattaja 1909 - 1991 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0022-9229

Köyhälistön kevät : "työn" albumi 1907 - 1908 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090613

Lastu : Suomen puutyöntekiäin äänenkannattaja 1906-1924 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01238

Liike- ja taloustyöläinen : Suomen liike- ja taloustyöläisten äänenkannattaja 1921 - 1924 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk03026

Liikeapulainen : Suomen liikeapulaisliiton äänenkannattaja 1906 - 1933 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk03451

Liiketyöläinen 1925 - 1943 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk03027

Maalarien viesti : Suomen maalarintyöntekijäin liiton äänenkannattaja 1907 - 1925 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01361

Maalarilehti : Suomen maalarityönantajainliiton julkaisu 1917 - 2002 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0024-8568

Majakka : Merimiesten ja satamatyöläisten internationalen suomalaisen jaoston julkaisu1932 - 1933 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090604

Merimies : Suomen merimies- ja lämmittäjä-unionin äänenkannattaja. Rinnakkaisnimike ruotsiksi1922 - 2018 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-872X

Metallarbetaren : organ för Finska metallindustriarbetar förbundet 1918 - 1923 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01465

Metallityöläinen : Suomen metallityöntekijäin liiton äänenkannattaja 1907 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01467

Metsätyöläinen : L. W. I. U. C. of Ontarion piirin äänenkannattaja 1925 - 1934 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20110206

Mielisairaanhoitaja 1938 - 1969 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk03532

Mäntän työväen näyttämön uutislehti 1940 - 1941 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01985

Nahka- ja kumityöläinen 1929 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01989

Naistyöläinen : köyhälistönaisten äänenkannattaja 1925 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01993
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Neovius : Suomen kone- ja kankaankutojien sekä käsityönharrastajien äänenkannattaja1927 - 1934 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk04215

Neuvostonainen : NKP(b):n Leningradin ja Karjalan aluekomiteain äänenkannattaja1932 - 1937 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20080618

Nouseva kosto : Suomen sos. dem. nuorisoliiton joulualbumi 1907 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090615

Nouseva voima : työväen urheilupoikain lehti 1926 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09119

Nuorisoliitto : Sosialistisen nuorisoliiton r.y. äänenkannattaja 1924 - 1925 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09159

Palo-Kansa : tiedonantoja asiamiehille 1929 - 1949 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09277

Palvelijatarlehti 1905 - 1906 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09284

Paperityöläinen : Suomen paperiteollisuustyöväen liiton äänenkannattaja 1917 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09292

Paukku-Petteri 1919 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090270

Penikka Sosialisti 1920 - 1925 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09323

Peruskivi : Suomen muurarien liiton äänenkannattaja 1907 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09331

Piiska 1908 - 1943 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk32607

Pioneeri : työläislasten lehti 1927 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20080614

Postilainen : Postivirkamiesten äänenkannattaja 1906 - 1910 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09405

Postimies 1906 - 2003 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-6581

Postitorvi : Suomen postiyhdistyksen äänenkannattaja 1918 - 2003 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-8150

Puna-apu : MOPRin albumi 1932 - 1937 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk32619

Puna-kantele : Karjalan proletkirjailijain julkaisu 1928 - 1931 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31611

Punainen kalenteri : Työväenjärjestöjen tiedonantajan julkaisema 1925 - 1929 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34194

Punainen soihtu 1915 - 1941 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31610

Punainen taskukalenteri 1928 - 1929 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34398

Punainen valistustyö 1926 - 1931 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34050

Punalippu : Karjalais-suomalaisen SNT:n neuvostokirjailijain liiton kirjallis-taiteellinen ja yhteiskunnallis-poliittinen aikakausjulkaisu1940 - 1990 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0206-4235

Punalippu : työläistyttöjen ja -poikien lehti 1923 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09425

Punanen Häme : Hämeen Voiman joulujulkaisu 1908 - 1909 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk36342

Punanen viesti : Sosialidemokratinen kevätjulkaisu 1907 - 1922 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34565

Punatähti 1930 - 1939 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31865

Punavartio : maanpuolustus- ja urheiluväenlehti : KASNT:n ja Leningradin alueen Oso-aviahimin ja fyysillisen kulttuurin neuvostojen äänenkannattaja1932 - 1937 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20080619

Punikki 1919 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090276

Punikki 1922 - 1936 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk32911

Puuseppäin kalenteri : Turun puuseppäin-, sorvarein- ja kuvanveistäjäin-ammattiyhdistys1898 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk36589

Puutyöläinen : Suomen puuteollisuustyöv. liiton äänenkannattaja 1925 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09443

Raataja 1904 - 1910 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk09469
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Raatajain joulu : Turun läänin eteläisen vaalipiirin sosialidemokratisen piiritoimikunnan juhlajulkaisu1908 - 1910 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090607

Raatajan joulu 1907 - 1908 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090606
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Raitis kansa : Suomen sosialidemokraattisen raittiusliiton äänenkannattaja 1926 - 1967 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk03764
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Ravintolahenkilökunta : Suomen hotelli- ja ravintolahenkilökunnan äänenkannattaja1933 - 1999 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-6956
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Stuvaren : organ för organiserade stuveriarbetsgivare i Finland 1924 - 1925 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01155

Suomen ammattijärjestö : Suomen ammatillisen työväenliikkeen äänenkannattaja1908 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01178

Suomen kristillisen työväen kalenteri 1910 - 1911 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk35736

Suomen puu : Suomen puutavara- ja paperimiesten äänenkannattaja 1925 - 1949 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01568

Suomen tehdas- ja sekatyöväenliiton tiedonantolehti 1912 - 1921 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01583

Suomen teollisuusteknikkojen liiton tiedonantoja 1941 - 1943 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31327

TUL:n joulu 1935 - 2018 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk14153

Taistelun viiri : Canadan suomalaisten työläisten ja farmarien syysjulkaisu 1933 - 1936 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31349

Taisteluun! : Suomen työväen raittiusliiton äänenkannattaja 1924 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01656
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Tampereen työväen teatterin teatteriuutiset 1938 - 1939 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01676

Toimitsija : Liikeliiton tiedonantoja osastojen toimitsijoille 1941 - 1968 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk04064

Toveritar : Suomen sos.-dem. työläisnaisliiton äänenkannattaja 1922 - 1943 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk04084
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Työläisnainen : Suomen sos.-dem. naisliiton äänenkannattaja 1920 - 1923 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01893

Työläisnaisten urheilulehti : Työväen urheiluliiton naisten äänenkannattaja 1921 - 1946 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk03585

Työläisopiskelija : Työväen sivistysliiton äänenkannattaja 1928 - 1966 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk04109

Työmiehen illanvietto : Suomen työväen viikkolehti 1902 - 1906 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01895

Työmiehen joulu 1903 - 1929 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34314

Työmiehen kalenteri : Suomen sosialistisen työväenpuolueen puoluetoimikunnan julkaisema1921 - 1922 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34624

Työn Vappu : Canadan suomalaisten työläisten ja farmarien kevätjulkaisu 1934 - 1936 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31411

Työn kalenteri 1924 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34316

Työn sävel 1921 - 1928 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0786-7891

Työväen Urheilulehti 1917 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01916

Työväen joulualbumi : Suomen sosialidemokraattisen sanomalehtimiesliiton joulujulkaisu1925 - 1947 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk27818

Työväen joulualpumi 1917 - 1924 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk36186

Työväen kalenteri 1893 - 1901 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk36610

Työväen kalenteri 1907 - 2018 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0783-2060

Työväen kuvalehti 1912 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01912

Työväen kuvalehti 1917 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01913

Työväen lehti 1895 - 1896 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk23772

Työväen musiikkilehti : Suomen työväen musiikkiliiton julkaisu 1929 - 1967 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0786-7808

Työväen näyttämötaide : Suomen työväen näyttämöiden liiton äänenkannattaja 1921 - 1944 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01914

Työväen shakki 1934 - 1938 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01915
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Työväen taskukirja 1915 - 2018 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0787-3255

Työväen-opiston kevätjulkaisu 1900 - 1999 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20110216

Työväenopisto : Työväenopistojen liiton (johon kuuluu työväen-, kansalais- ja vapaaopistoja) pyrintöjen äänenkannattaja1924 - 1963 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk04127

Tähkä : Suomen leipurityöntekijäin liiton äänenkannattaja 1908 - 1918 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01919

Tähkä : Suomen ravinto- ja nautintoainetyöväen liiton r.y. äänenkannattaja 1925 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01920

Ullgarnsarbeten 1928 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01935

Uuden ajan joulu 1937 - 1945 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31423

Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen alpumi 1898 - 1916 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090612

Uusi rautatielehti 1906 - 1913 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk02643

Uusi sosialistinen aikakauslehti 1929 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk02647

Uusi vankeinhoitolehti : Suomen vankilapalvelijain äänenkannattaja 1928 - 1979 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0356-5726

Uusi yhteiskunta : kuvitettu sosialistinen kuukausijulkaisu 1912 - 1913 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk02655

Vaatetustyöläinen : Suomen vaatetustyöntekijäin liiton äänenkannattaja 1914 - 1930 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk02668

Vaatturi : pukuteollisuuden harjoittajain äänenkannattaja 1899 - 2006 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0356-8083

Vankeinhoito : Suomen vankeinhoitotyöntekijäin äänenkannattaja 1920 - 2013 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0356-2697

Vankeinhoitolehti : Suomen vanginvartijain äänenkannattaja 1899 - 1918 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk02709

Vapaa Työ 1930 - 1944 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk02717

Vapauden soihtu : Canadan suomalaisen työväen kesäjulkaisu 1919 - 1922 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk34670

Vapauden viiri : Canadan suomalaisten neljännesvuosijulkaisu 1937 - 1939 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk31455

Vesityöläinen : julkaisu laiva-, lotja- ja kanavatyöläisille 1909 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20090609

Viesti : työväen kuukausijulkaisu käsitellen marxilais-lenininiläistä teoriaa ja työväen kirjallisuutta ja taidetta1930 - 1937 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20110657

Virkamieslehti 1933 - 2018 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0357-1416

Virkamiesten aikakauskirja 1919 - 1932 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk04221

Vyöry : punakaartilaisen pääsiäislehti 1918 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20150091

Weljeys 1909 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk02769

Äänenkannattaja 1915 - 1916 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk20110662
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