Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
Rajatiedon Yhteistyön erikoiskirjaston kokoama asiasanaluettelo perustuu etupäässä Yleisen suomalaisen
ontologian ja KOKO-ontologian
asiasanoihin sekä muihin alatunnisteessa ilmoitettuihin tietolähteisiin.
Se kokoaa keskeiset termit Rajatiedon erikoiskirjaston käsittelemästä
kirjallisuudesta sekä nimistötietoja.
Erikoissanaston lisäksi mukana on
erillinen liitännäissanasto, joka
sisältää muita alan kirjallisuudessa
usein tarvittavia hakutermejä. Myös
Finton tekoäly auttaa löytämään
sopivia
asiasanoja
ai.finto.fi
Asiasanojen ja nimistön yhteydessä
on kunkin termin kohdalla linkki
sanasto- ja ontologiapalvelu Finton
sivulta
löytyvään
tarkempaan
kuvaukseen
(linkki
toimii
asiasanoissa myös pysyvänä URItunnisteena ja tekijänimistössä linkin
finaf-numerosarja viittaa nimen
pysyvään Asteri-ID:hen). Käsiteehdotukset ovat tähän poikkeus, sillä
useimpia niistä ei löydy Fintosta ja
ne on lueteltu lopussa erikseen;
niiden linkit johtavat USA:n
kongressin kirjaston asiasanoihin tai
Wikidataan. Vahvennetulla ovat ne
käsite-ehdotukset,
joilla
on
vahvistamaton kuvaus Fintossa tai
joiden kohdalla vahvistettu kuvaus
koskee jotain toista samannimistä
käsitettä.
Kursiivilla merkittyjä pääluokkia ei
ole tarkoitettu kuvailun asiasanoiksi,
ne ovat mukana vain hakuvinkkeinä
ja käsite-ehdotuksina. Yliviivatuissa
ohjaustermeissä tulisi käyttää niiden
päätermiä ja poistetuissa termeissä
korvaavaa termiä. SEKO & GEO ontologiat (URL-osoitteessa ”gtk” &
”seko”) eivät ole toistaiseksi
yhteensopivia Marc 21 -formaatin
kanssa. Tarkempia tietoja löytyy
sisällönkuvailuoppaasta
sekä
asiasanojen
ja
ontologioiden
käyttöohjeista, joiden pohjatekstit
löytyvät
Kiwin
sivuilta.
Rajatiedon
erikoiskirjaston
luokittelutapa
ja
aiheluokat:
rajatieto.fi/studio-rajatieto/luokittelu/

ERIKOISSANASTO
A
aarnikotkat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6351
aarrekartat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50350
Aarva, Pauliina, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
39832
aaveet
PÄÄTERMI: kummitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11615
aavelaivat
http://www.yso.fi/onto/koko/p74595

http://www.yso.fi/onto/yso/p11676
Aho, Antti J., 1900-1960
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
13344
Ahokallio, Tapio, 1945http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
39971
Ahola-Valo, Aleksanteri, 1900-1997
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
40003
Ahtola, Jouko
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
40068
aiemmat elämät
http://www.yso.fi/onto/yso/p28978

aaveraaja
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010591

aikaisemmat elämät
PÄÄTERMI: aiemmat elämät
http://www.yso.fi/onto/yso/p28978

abduktio
PÄÄTERMI: abduktio (ufologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p23291

aikakoneet
http://www.yso.fi/onto/yso/p19978

acai
PÄÄTERMI: paranassaipalmu
http://www.yso.fi/onto/kassu/k46915
A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupāda, 1896-1977
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41092

aikamatkat
http://www.yso.fi/onto/yso/p365
aikido
http://www.yso.fi/onto/yso/p10404
aistiharhat
PÄÄTERMI: harha-aistimukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10960

adeptit
PÄÄTERMI: aktorit
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y377889

aistihäiriöt
OHJAUSTERMIT: sensoriset häiriöt
http://www.yso.fi/onto/koko/p60055

Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:289.1

aistiyliherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p28324

affirmaatiot
PÄÄTERMI: voimaantuminen
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314733

ajattomuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50566

afrikkalainen perinteinen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016488

ajatuskartat
PÄÄTERMI: miellekartat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5364

agape-terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6260
agnostisismi

ajatusten lukeminen
PÄÄTERMI: telepatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14682
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akaatti
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D54

akustinen stimulaatio
OHJAUSTERMIT: akustinen ärsytys
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000161

Akong Tulku, Rinpoche
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
10076

akvamariini
http://www.yso.fi/onto/yso/p26135

amatsonit (mytologia)
OHJAUSTERMIT: amatsonit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29626
Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot
ja mytologiat
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:289.2

akuhieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p9501

albigenssit
PÄÄTERMI: kataarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11667

akupainanta
PÄÄTERMI: akuhieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p9501

Aleksanteri-tekniikka
PÄÄTERMI: Alexander-tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p19156

ametisti
http://www.yso.fi/onto/yso/p25721

akupunktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p9502

Aleksej, 1931-2008
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
76002

Amma, äiti, 1953http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
29051

Alexander-tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p19156

ammoterapia
PÄÄTERMI: hiekkakylpyhoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000646

akupunktioanalgesia
PÄÄTERMI: akupunktuuripuudutus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015667
akupunktiopiste
PÄÄTERMI: akupunktuuripisteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015669
akupunktiopisteet
PÄÄTERMI: akupunktuuripisteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015669
akupunktiopuudutus
PÄÄTERMI: akupunktuuripuudutus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015667
akupunktuuri
PÄÄTERMI: akupunktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p9502
akupunktuurianalgesia
PÄÄTERMI: akupunktuuripuudutus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015667
akupunktuuripiste
PÄÄTERMI: akupunktuuripisteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015669
akupunktuuripisteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015669
akupunktuuripuudutus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015667
Akupunktuurityöryhmä
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
00078

alienit
http://www.yso.fi/onto/koko/p74511
alkemia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17440
alkuasukkaat
PÄÄTERMI: alkuperäiskansat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5737
alkuperäiskansat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5737
alkuperäisväestö
PÄÄTERMI: alkuperäiskansat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5737
allashoito
PÄÄTERMI: hydroterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006875
aloe vera
PÄÄTERMI: lääkeaaloe
http://www.yso.fi/onto/yso/p17410
alttari-ikonit
http://www.yso.fi/onto/koko/p85079
Alstedt, Maria
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
85189
amalgaamiyliherkkyys
http://www.yso.fi/onto/koko/p51478

amerikantaikapähkinä
http://www.yso.fi/onto/kassu/k94470

Amritaswarupananda, swami
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
90062
amuletit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17927
amurinkorkkipuu
http://www.yso.fi/onto/kassu/k17049
analgesia
PÄÄTERMI: kivunhoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000698
analyyttinen trilogia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19871
Ananda Marga Joogayhteisö
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
00167
Ánandamúrti, 1921-1990
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
63759
Ananda Seva (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
15801
Andreas, veli
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
40476
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Andrés, Pablo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
47735
androidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p38190
anekdootit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000739
animaalinen magnetismi
PÄÄTERMI: mesmerismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10062
animismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6426
anomaliat
http://www.yso.fi/onto/yso/p37794
anteeksiantaminen
PÄÄTERMI: anteeksianto
http://www.yso.fi/onto/yso/p5253
anteeksianto
OHJAUSTERMIT: anteeksiantamus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5253
anti-ageing
PÄÄTERMI: nuorentuminen
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y393303
antiage-ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y504442
antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot
ja mytologiat
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:285
antiikin mytologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18483
antikristus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19920
antioksidantit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4727

20820
antroposofinen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p21114
Antroposofisen lääketieteen
lääkäriyhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
39098
Antroposofisen lääketieteen yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
06956
antroposofiset valmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1564
antroposofit
http://www.yso.fi/onto/yso/p10267
apiterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D056705
apofaattinen teologia
OHJAUSTERMIT: negatiivinen
teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p21017

arabialainen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008514
Ara, Ture, 1903-1979
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66554
arginiini
http://www.yso.fi/onto/yso/p14087
arkeoastronomia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25444
Arkkienkelit, kristinusko
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:23.1
arkkityypit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5869
Arktinen modernin luontaisterapian
yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
20734

apokalyptiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17206

armolahjat
OHJAUSTERMIT: karisma (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p9973

apokryfikirjat
PÄÄTERMI: apokryfit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7204

Arnkil, Rolf, 1923-1964
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66586

apokryfiset kirjat
PÄÄTERMI: apokryfit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7204

aromaattiset yhdisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p23502

apokryfit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7204
apologetiikka
OHJAUSTERMIT: kristinuskon
puolustaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p20532

antirealismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22321

apoteoosi
OHJAUSTERMIT: jumalaksi
julistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p28281

antropomorfismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23403

apportti
http://www.yso.fi/onto/koko/p53915

antroposofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1898

Apuli, Rita
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001

aromahieronta
PÄÄTERMI: aromaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18533
aromaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18533
Artemajos
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
43177
Artemidóros, Daldislainen
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
40725
asahi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21559
asetyylikarnitiini
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http://www.yso.fi/onto/mesh/D000108
Astragalus propinquus
PÄÄTERMI: Astragalus propinquus kasvilaji
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027885
Astragalus propinquus -kasvilaji
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027885
Asikainen, Olavi J., 1931http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
40759
askeesi
OHJAUSTERMIT: asketismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19432
askeettisuus
PÄÄTERMI: askeesi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19432
askorbiinihappo
PÄÄTERMI: C-vitamiini
http://www.yso.fi/onto/yso/p16966
aspekti
PÄÄTERMI: aspekti (astrologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p8369
Aspinen, Risto, 1926http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
40778
ashtangajooga
PÄÄTERMI: astangajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p19846
astanga
PÄÄTERMI: astangajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p19846
astangajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p19846
asthangajooga
PÄÄTERMI: astangajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p19846
Astanga joogakoulu
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
19005
astraaliuskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p19307

astrobiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19430
astrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027
astrologit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20379
Atlantis
http://www.yso.fi/onto/yso/p20300
auditointi
PÄÄTERMI: dianetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p7985
aura (rajatieto)
OHJAUSTERMIT: aura (okkultismin
ilmiöt)
http://www.yso.fi/onto/yso/p11645
aurikuloterapia
PÄÄTERMI: korvanlehtistimulaatio
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055097
Aurinko-Maa ry
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
05638
autenttinen liike
OHJAUSTERMIT: autenttinen liike menetelmä, autenttinen liike työskentely
http://www.yso.fi/onto/yso/p26753
automaattikirjoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14262
autuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p57882
avaruuden asutus
PÄÄTERMI: avaruuden asutus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50192
avaruusalukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p12613
avaruus – asutus
POISTETTU: avaruuden asutus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50192
avaruuskulkuneuvot
http://www.yso.fi/onto/yso/p5077
avaruusoliot

PÄÄTERMI: avaruusolennot
(avaruusolennot, yliluonnolliset
olennot)
http://www.yso.fi/onto/koko/p16608
avaruusolennot
OHJAUSTERMIT: avaruusoliot,
humanoidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4325
avaruusolennot (avaruusolennot,
yliluonnolliset olennot)
http://www.yso.fi/onto/koko/p16608
aventuriini
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D4349
A-vitamiini
http://www.yso.fi/onto/yso/p17998
ayahuasca
http://www.yso.fi/onto/yso/p38987
ayurveda
http://www.yso.fi/onto/yso/p5235
Azazelin rukous
http://www.yso.fi/onto/yso/p27094
Azazelin tähti (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27077

B
baabilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28305
babilaisuus
PÄÄTERMI: baabilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28305
Bachin kukkaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17670
Bach-kukkaterapia
PÄÄTERMI: Bachin kukkaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17670
bahaismi
PÄÄTERMI: baha'i-usko
http://www.yso.fi/onto/yso/p18979
baha'i-usko
http://www.yso.fi/onto/yso/p18979
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http://www.yso.fi/onto/yso/p6167
Bahá'u'lláh, 1817-1892
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
18068
balneologia
OHJAUSTERMIT: kylpylähoitooppi,
kylpyläoppi, kylpyoppi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001452
balneoterapia
PÄÄTERMI: kylpyhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6532

biofeedback
PÄÄTERMI: biopalaute
http://www.yso.fi/onto/yso/p25269
BioforceCenter association
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27447
biohakkerointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28322

Banks, Anja,
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
57815

bioimpedanssimenetelmä
PÄÄTERMI:
kehonkoostumusmittaus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y507787

basiliskit
http://www.yso.fi/onto/yso/p9811

biopalaute
http://www.yso.fi/onto/yso/p25269

Baxter, Mary
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
91827

bioresonanssihoito
OHJAUSTERMIT:
bioresonanssiterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D066236

Bell Werber, Eva
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41006
Berg, Katrina, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
74868
Bergström, Matti, 1922http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41069
Besant, Annie
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41088
Bhagavad Gita
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:29.52
bibliodraama
http://www.yso.fi/onto/yso/p7101
biodynaaminen viljely
http://www.yso.fi/onto/yso/p14642
Biodynaaminen yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
00284
bioenergia
PÄÄTERMI: energia (esoteria)

biorytmiikka
http://www.yso.fi/onto/koko/p59704
biorytmit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16614
bioterapia
PÄÄTERMI: biologinen hoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001691
Blavatsky, Helena Petrovna
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41159
Blomqvist, Johanna, 1973http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
64656
Blomster, Salme
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66570
Bock, Ior, 1942-2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
89176
Bodhidharma (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
25790

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
80092
Boguslawski, Julia von, 1984http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
10298
bon
OHJAUSTERMIT: bon-po, bön, bönpo
http://www.yso.fi/onto/yso/p8622
Borg, Björn, 1945http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
47672
Borg, Marika
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
31843
Bowellan, Suvi, 1975http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
37430
Bô Yin Râ
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
79436
brahmalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16556
Broman, Johanna
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
82249
Broo, Måns, 1973http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
13720
Brunson, Nancy M.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41347
Buddha
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
03858
Buddhalainen Dharmakeskus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
37019
buddhalainen kirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26860
buddhalainen taide
http://www.yso.fi/onto/yso/p38233

Boehme, Mirjam de
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Buddhalainen yhteisö Triratna
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
32050
buddhalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p19029
buddhalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8624
budolajit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16918
Bulwer-Lytton, Edward
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66667
Busch, Oscar
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41375
B-vitamiinit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25125

C
CAM-hoidot
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
CAM-terapia
PÄÄTERMI: homeopatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11485
camelinaöljy
OHJAUSTERMIT: kitupellavaöljy,
ruistankioöljy
http://www.yso.fi/onto/yso/p38895
Camphill-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14881
candomblé
OHJAUSTERMIT: candomble
http://www.yso.fi/onto/yso/p28299
cargokultit
PÄÄTERMI: cargo-kultit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29002
cargo-kultit
OHJAUSTERMIT: kargokultit,
rahtikultit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29002

Cascara Sagrada
http://www.yso.fi/onto/mesh/D002362
Cayce, Hugh Lynn
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
86440
chakrat
OHJAUSTERMIT: tsakrat, tšakrat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5232
Charpentier, Pehr, 1931http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41517

http://www.yso.fi/onto/yso/p37808
Davitašvili, Džuna
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41652
deja vu
PÄÄTERMI: déjà vu –ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27057
déjà vu
PÄÄTERMI: déjà vu –ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27057

ch'i
http://www.yso.fi/onto/mesh/D019413

déjà-vu
PÄÄTERMI: déjà vu –ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27057

chi
PÄÄTERMI: ch'i
http://www.yso.fi/onto/mesh/D019413

déjà-vu-ilmiö
PÄÄTERMI: déjà vu –ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27057

Chinmoy, Sri
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
32341

déjà vu –ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27057

Chlorella
http://www.yso.fi/onto/mesh/D002708
Chögyam Trungpa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
61239
Coco, Vuokko, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
23863
Crowley, Aleister
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
32428
C-vitamiini
http://www.yso.fi/onto/yso/p16966

D

demonit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11835
derviššit
PÄÄTERMI: dervissit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28261
dervissit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28261
detox
http://www.yso.fi/onto/yso/p29063
detox-dieetti
PÄÄTERMI: detox
http://www.yso.fi/onto/yso/p29063
Dharmakustannus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
80683

Dalai Lama XIV
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
74738

Dhyan Manik
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
77333

daolaisuus
PÄÄTERMI: taolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3796

dianetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p24923

dark tourism
PÄÄTERMI: musta matkailu

didgerido
OHJAUSTERMIT: didgeridoo,
didgeridu, didjeridoo, didjeridu,
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dijjariduu
http://www.yso.fi/onto/yso/p29803
dieettihoito
PÄÄTERMI: ruokavaliohoito
http://www.yso.fi/onto/koko/p59287
disinformaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p29444
Divine Light Mission
http://www.yso.fi/onto/yso/p20492
DLM
PÄÄTERMI: Divine Light Mission
http://www.yso.fi/onto/yso/p20492
downshiftaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26184
downshifting
PÄÄTERMI: downshiftaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26184
Doyle, Arthur Conan
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41719
druidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20953
druusilaisuus
PÄÄTERMI: druusit
http://www.yso.fi/onto/yso/p38546
druusit
http://www.yso.fi/onto/yso/p38546
dryadit
http://www.yso.fi/onto/yso/p38879
Dunderfelt, Tony, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
71452
D-vitamiini
http://www.yso.fi/onto/yso/p15422
dynamismi
http://www.yso.fi/onto/koko/p76670

E
Eccles, John C., 1903-1997
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
22787

Edberg, Rolf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
85027

ekopankit
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313891

Edda
http://www.yso.fi/onto/yso/p931

ekopsykologia
PÄÄTERMI: ekologinen psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5911

edistyksellisen hyödyntämisen teoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p20741

ekoteologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20954

eetterit
PÄÄTERMI: eetteriteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3840

ekoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25816

EFT
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569
EFT-menetelmät
PÄÄTERMI: EFT
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569

ekoyhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p28524
eksobiologia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D018559
eksoplaneetat
http://www.yso.fi/onto/yso/p12836

EFT-tekniikat
PÄÄTERMI: EFT
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569

eksorkismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22328

ego-state terapia
PÄÄTERMI: ego state –terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27413

eksorsismi
PÄÄTERMI: eksorkismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22328

ego state –terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27413

ekstaasi
PÄÄTERMI: hurmio
http://www.yso.fi/onto/koko/p57354

Ehdin, Sanna, 1961http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
33626
eheyttävä dialogi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25500
eheytyminen
PÄÄTERMI: eheytyshoito
http://www.yso.fi/onto/koko/p50643
eklektisismi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027681
eklektismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5960
ekokylät
PÄÄTERMI: ekoyhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p28524
ekologinen psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5911

ekstaattiset ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p4054
ekstaattiset kokemukset
PÄÄTERMI: ekstaattiset ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p4054
ekstraterrestiaalinen elämä
PÄÄTERMI: maapallon ulkopuolinen
elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p21567
ekstraterrestinen elämä
PÄÄTERMI: maapallon ulkopuolinen
elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p21567
elementit (filosofia)
PÄÄTERMI: neljä elementtiä
http://www.yso.fi/onto/yso/p27493
elementit (itämainen filosofia)
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PÄÄTERMI: viisi elementtiä
http://www.yso.fi/onto/yso/p28352
elinvoima
PÄÄTERMI: elämänenergia
http://www.yso.fi/onto/koko/p65529
Elmon tuli
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314511

http://www.yso.fi/onto/yso/p9342

http://www.yso.fi/onto/yso/p8061

elämän tarkoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9342

energia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1310

elämänviisaus
PÄÄTERMI: elämänfilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14803

energiahieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p23937
energiahoidot
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282

elokuvaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17582

elämänviisaus
PÄÄTERMI: elämäntaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p3167

elolliset esineet
http://www.yso.fi/onto/koko/p51075

elämänviisaus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50282

Elovaara, Jorma, 1946-2019
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
41962

Elävä maa (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
74518

eläinavusteinen terapia
OHJAUSTERMIT:
lemmikkiavusteinen terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p22136

Elävän ravinnon yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
12563

enneunet
http://www.yso.fi/onto/koko/p74703

elävä ravinto
http://www.yso.fi/onto/yso/p9027

ennustajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p22851

elävät esineet
PÄÄTERMI: elolliset esineet
http://www.yso.fi/onto/koko/p51075

ennustaminen (magia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6090

eläinidolit
http://www.yso.fi/onto/koko/p87345
eläinten palvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p5062
elämänkaariterapia
PÄÄTERMI: psykologinen
vyöhyketerapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17146
elämänohjeet
PÄÄTERMI: elämäntaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p3167
elämänpuu
OHJAUSTERMIT: elämän puu
http://www.yso.fi/onto/yso/p37996

EMDR-silmänliikehoito
PÄÄTERMI: EMDR-terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p28970
EMDR-terapia
OHJAUSTERMIT: EMDR, EMDRhoito, EMDR-menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p28970
emergenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10289

elämäntaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p3167

emergenssi (muutos)
PÄÄTERMI: emergenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10289

elämäntaidon oppaat
PÄÄTERMI elämäntaito-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27918

emotionaaliset taidot
PÄÄTERMI: tunnetaidot
http://www.yso.fi/onto/yso/p23975

elämäntaito-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27918

Emotional Freedom Techniques
PÄÄTERMI: EFT
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569

elämäntarkoitus
PÄÄTERMI: elämän tarkoitus

energetiikka

Enges, Pasi, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
50272
enkelit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18664
enneagrammi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11780

ennustukset
OHJAUSTERMIT: ennustaminen
(okkultismi), ennustaminen (rajatieto)
http://www.yso.fi/onto/koko/p49911
enteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6087
entiselämys
PÄÄTERMI: déjà vu –ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27057
entiset elämät
PÄÄTERMI: aiemmat elämät
http://www.yso.fi/onto/yso/p28978
erityisherkkyys
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y403063
Ertama, Erkki, 1927-2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
29918
Ervast, Pekka, 1875-1934
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
42137
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http://www.yso.fi/onto/yso/p394
esanssit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4942
esi-isäkultti
PÄÄTERMI: vainajaolennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p28254
eskatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3913

eurytmia
http://www.yso.fi/onto/yso/p10027
eurytmiataide
PÄÄTERMI: eurytmia
http://www.yso.fi/onto/yso/p10027

fatalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10279
faunit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25976
Feldenkrais-menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p22282

evankeliumi
PÄÄTERMI: evankeliumi (sanoma)
http://www.yso.fi/onto/yso/p12378

feeniks-lintu
http://www.yso.fi/onto/yso/p8135

evankeliumi (sanoma)
http://www.yso.fi/onto/yso/p12378

feministinen radikaaliterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20320

esoterismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6603

evankeliumit
http://www.yso.fi/onto/yso/p12379

fengshui
OHJAUSTERMIT: feng shui
http://www.yso.fi/onto/yso/p4561

essentia
PÄÄTERMI: olemus (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6424

E-vitamiini
OHJAUSTERMIT: alfatokoferoli,
tokoferolit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4961

feniks
PÄÄTERMI: feeniks-lintu
http://www.yso.fi/onto/yso/p8135

F

fetissit
http://www.yso.fi/onto/koko/p48414

Esko Jalkanen - luonnonvoimat
yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
22763

essentialismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p38367
Estés, Clarissa Pinkola
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
53256

Fagerström, Ritva, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66800

eteeriset öljyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p16694

Fahler, Jarl, 1925http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66801

etiäiset
PÄÄTERMI: enteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6087
etiäiset
PÄÄTERMI: yliluonnolliset olennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p796
Etnia (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
22129
etniset uskonnot
OHJAUSTERMIT: kirjoituksettomien
kulttuurien uskonnot, primitiiviset
uskonnot, varhaiskantaiset uskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p19605
etnofarmakologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p28465
etnomedisiina
PÄÄTERMI: kansanlääkintä

Fakiirit, sirkus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:79.91
fantastinen realismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p26261
fantomiraaja
PÄÄTERMI: aaveraaja
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010591
Farhi, Donna
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
19746
farmakognosia
OHJAUSTERMIT: farmaseuttinen
biologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20028
fasilitointi
OHJAUSTERMIT: fasilitaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p26260

fetissit
PÄÄTERMI: kulttiesineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1015
fetissit
PÄÄTERMI: taikaesineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1017
figuriinit
PÄÄTERMI: pienoisveistokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p26982
filosofinen antropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p12464
flebotomia
OHJAUSTERMIT: laskimon aukaisu,
laskimon avaus, phlebotomia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D018962
folklore
PÄÄTERMI: kansanusko
http://www.yso.fi/onto/yso/p798
Four Winds Tuki (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
25748
Fortune, Dion
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72915
France, Anatole
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
42426
frenologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19118
fluoriitti
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D774
fruitarianismi
PÄÄTERMI: fruitarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28272
fruitarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28272
fruitismi
PÄÄTERMI: fruitarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28272
funktionaalinen lääketiede
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391

http://www.yso.fi/onto/yso/p23160
gemmologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p26283

gnostisismi
PÄÄTERMI: gnostilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12578

Geomantia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:192

Golem, saviolento
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
12772

germaaninen mytologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p37782

gongi
http://www.yso.fi/onto/yso/p30035

Gestalt-teoria
PÄÄTERMI: hahmoteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p24838

Govinda, Anagarika
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
49793

Gestalt-terapia
PÄÄTERMI: hahmoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14656

Graal
http://www.yso.fi/onto/yso/p23641

Ghost Dance
PÄÄTERMI: henkitanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28861
Gibran, Kahlil, 1883-1931
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
90316

Graalin malja
PÄÄTERMI: Graal
http://www.yso.fi/onto/yso/p23641
grafologia
PÄÄTERMI: käsialantutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14495

Gilgameš
http://www.yso.fi/onto/kulo/k178

Grann, Juhan af
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
04583

funktionaaliset elintarvikkeet
PÄÄTERMI: terveysvaikutteiset
elintarvikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10973

ginsengjuuri
OHJAUSTERMIT: Panax ginseng
http://www.yso.fi/onto/yso/p197

griipit
PÄÄTERMI: aarnikotkat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6351

Fyrqvist, Minna-Maria, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65561

glossolalia
PÄÄTERMI: kielilläpuhuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p9972

Gullman, Erik, 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
42733

fysiognomia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8679

glukosamiini
OHJAUSTERMIT: Arthrimel, Arthryl,
Comfora, Dolenio, Flamolide, G-Lenk,
Glucadol, Glucomed, Glucosamin
Alternova, Glucosamine Peseri,
Glucosamin Orifarm, Glucosamin
Orion, Glucosamin Pharma Nord,
Glucosamin Ratiopharm, Glucosine
Glukamin, Perigona, Revamox
http://www.yso.fi/onto/mesh/D005944

Gurdjieff, G. I., kuollut 1949
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
20737

fysionomia
PÄÄTERMI: fysiognomia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8679
fytoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7899

G
Ganoderma lucidum
PÄÄTERMI: Reishi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020940
Gaudiya Vaishnavismi
PÄÄTERMI: vaishnavismi

glyseryylifosforyylikoliini
http://www.yso.fi/onto/mesh/D005997
gnostilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12578

gurut
http://www.yso.fi/onto/yso/p20960
Gustafsberg, Jutta, 1973http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
60140

H
haamut
PÄÄTERMI: kummitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11615

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
Haasiosalo, Pentti
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
14928
hagiografiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5831
hagiologiat
PÄÄTERMI: hagiografiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5831
Haikonen, Sanna, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72696
hahmoteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p24838
hahmoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14656
hajuharhat
http://www.yso.fi/onto/koko/p87616
Halén, Harry, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
43174
Hallenberg, Helena, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
43107
hallusinaatiot
PÄÄTERMI: harha-aistimukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10960
hallusinogeenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29592
Halmetoja, Jaakko, 1987http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65152
haltiat
PÄÄTERMI: haltijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p18973
haltijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p18973
Happy Science Finland (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52912
Hare Krishna -liike
PÄÄTERMI: Krishna-liike

http://www.yso.fi/onto/yso/p14007
Hare Krišna -liike
PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007
harha-aistimukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10960
Harjunpää, Heli, 1963http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
57409

Heikkilä, Antti, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
82708
Heilala, Johannes, 1909http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66892
heilurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18219

Harmagedon, kristillinen dogmatiikka
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:23.6

Heima, Tuula, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66893

Harmia-Pulkkinen, Tuulikki, 1956http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
51488

Heindel, Max
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
58112

hasidilaisuus
PÄÄTERMI: hasidismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19076

Heinola, Seppo, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
09293

hasidismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19076

hellenismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16956

hathajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p21657

Hellsten, Tommy, 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
70020

Haukatsalo, Kim, 1953http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
95305
hauntologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p29594
Hautala, Tiina (kirjailija)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
60613
Havina, Heikki, 1932http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
20422
Hawk, Olliver, 1930-1988
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
04783
heijastehoito
PÄÄTERMI: refleksoterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012028
heijasteterapia
PÄÄTERMI: refleksoterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012028

hematiitti
http://www.yso.fi/onto/yso/p12442
Heng, Bey, 1925http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
82617
hengellinen elämä
PÄÄTERMI: spiritualiteetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p176
hengellinen elämä
PÄÄTERMI: uskonelämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p17711
hengellinen herätys
PÄÄTERMI: kääntymys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412
hengellinen herätys
PÄÄTERMI: uskonnolliset
kokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7453
hengellinen kirjallisuus
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PÄÄTERMI: uskonnollinen
kirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7289
hengellinen musiikki (kristinusko)
http://www.yso.fi/onto/yso/p8500
hengellinen ohjaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p175
hengellinen työ
http://www.yso.fi/onto/koko/p68837
hengellinen väkivalta
http://www.yso.fi/onto/yso/p29647
hengelliset harjoitukset
PÄÄTERMI: henkiset harjoitteet
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y407078
hengelliset johtajat
PÄÄTERMI: uskonnolliset johtajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8419

henki
PÄÄTERMI: henki (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p1434

henkiparannushoito
PÄÄTERMI: henkiparannus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026443

henki (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p1434

henkisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15308

Henkien manaaminen
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:192

henkitanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28861

henkimaailma
http://www.yso.fi/onto/yso/p26331

henoteismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25108

Henkimaailman ilmiöt, okkultismi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:192

hermeneutiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p9695

henkinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1946

hermetismi (okkultismi)
http://www.yso.fi/onto/yso/p39237

henkinen kasvu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3305

Hermonen, Merja, 1962http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
24435

hengelliset ritarikunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5289

henkinen kehitys (elämäntaito)
PÄÄTERMI: henkinen kasvu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3305

hengellisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p17710

henkinen tasapaino
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313946

henget
http://www.yso.fi/onto/yso/p24502

henkinen työ
PÄÄTERMI: hengellinen työ
http://www.yso.fi/onto/yso/p5861

hengitysharjoittelu
PÄÄTERMI: hengitysharjoitukset
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001945
hengitysharjoitukset
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001945
hengitysharjoitus
PÄÄTERMI: hengitysharjoitukset
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001945
hengitys- ja ääniterapia
PÄÄTERMI: musiikkiterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16380
hengitysvoimistelu
PÄÄTERMI: hengitysharjoitukset
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001945
hengitysterapia
PÄÄTERMI: psykofyysinen
hengitysterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25018

henkinen valmennus
PÄÄTERMI: psyykkinen valmennus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3806

hermoratahieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p17786
herätys
PÄÄTERMI: kääntymys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412
herätys
PÄÄTERMI: uskonnolliset
kokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7453
hesykasmi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14895

henkiolennot
PÄÄTERMI: henget
http://www.yso.fi/onto/yso/p24502

hiekkakylpyhoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000646

henkiolennot
PÄÄTERMI: yliluonnolliset olennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p796

Hildén, Leo, 1919http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
44105

henkiparannus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026443

hiljentyminen
PÄÄTERMI: mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p5231

henkiparannus
PÄÄTERMI: ihmeparannus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16304
henkiparannushoidot
PÄÄTERMI: henkiparannus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026443

Hiltunen, Juha, 1953http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
72028
Hiltunen, Paavo, 1923-2013
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
44133

http://www.yso.fi/onto/mesh/D018939

hindulainen kirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p27012

holistinen lääketiede
PÄÄTERMI: holistinen terveys
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006694

hinduismi
PÄÄTERMI: hindulaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14005
hindulaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14005
hindulaiset
PÄÄTERMI: hindut
http://www.yso.fi/onto/yso/p14006
hindut
http://www.yso.fi/onto/yso/p14006
hipit
http://www.yso.fi/onto/koko/p51020
hippiliike
http://www.yso.fi/onto/yso/p13454
hirudoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23948
hirviöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p9854
historiallinen kudoshoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D014023
historiallinen kudosterapia
PÄÄTERMI: historiallinen kudoshoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D014023
hitailu
PÄÄTERMI: downshiftaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26184
hiusanalyysi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000081
205
hivenaineanalyysi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10169
hivenaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p13664
holismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p13921

holistinen terveys
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006694
holistisuus
PÄÄTERMI: kokonaisvaltaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13922
holokaustidenialismi
PÄÄTERMI: holokaustin kiistäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p30233
holokaustin kiistäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p30233
homeopaattiset farmakopeat
PÄÄTERMI: homeopaattisten
valmisteiden farmakopeat aiheena
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010603
homeopaattiset lääkelistat
PÄÄTERMI: homeopaattisten
valmisteiden luettelot aiheena
http://www.yso.fi/onto/mesh/D005571
homeopaattiset valmisteet
OHJAUSTERMIT: lääkkeenomaiset
tuotteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1565
homeopaattisten valmisteiden
farmakopeat aiheena
OHJAUSTERMIT: homeopaattisten
valmisteiden farmakopea aheena
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010603
homeopaattisten valmisteiden luettelot
aiheena
OHJAUSTERMIT: homeopaattisten
valmisteiden lista aiheena,
homeopaattisten valmisteiden listat
aiheena, homeopaattisten valmisteiden
luettelo aiheena, homeopaattisten
valmisteiden opas aiheena,
homeopaattisten valmisteiden oppaat
aiheena
http://www.yso.fi/onto/mesh/D005571
homeopatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11485

Honkanen, Nina Kristiina, 1965http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
11898
horoskoopit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026
Horstmann-hoito
PÄÄTERMI: Horstmann-tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p38795
Horstmann-menetelmä
PÄÄTERMI: Horstmann-tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p38795
Horstmann-tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p38795
Horstmann-terapia
PÄÄTERMI: Horstmann-tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p38795
Hovi, Tuomas, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
59672
hulluruohot
OHJAUSTERMIT: Datura,
hulluruohojen suku
http://www.yso.fi/onto/mesh/D032302
humanistinen psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6866
humanoidit
PÄÄTERMI: avaruusolennot
(avaruusolennot, yliluonnolliset
olennot)
http://www.yso.fi/onto/koko/p16608
hurmio
http://www.yso.fi/onto/koko/p57354
hurmoksellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7399
huuhtelut
OHJAUSTERMIT: huuhtelu,
huuhteluhoito, irrigaatio, irrigaatiot,
irrigatio, lavaatio, lavaatiot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D007507
hybridit (biologia)
PÄÄTERMI: risteymät (biologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p9176

holistinen hoitotyö
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hydroterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006875
hydrotherapia
PÄÄTERMI: hydroterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006875
hyperavaruuden teoria
KORVAAVA TERMI: säieteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p6051
hyperestesia
OHJAUSTERMIT: herkkätuntoisuus,
hyperaesthesia, hyperaesthesia cutis,
ihon liikaherkkätuntoisuus,
liikaherkkätuntoisuus, lisääntynyt
tuntoherkkyys
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006941
hypertodellisuus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y508475
hypnoosi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10063
hypnoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7866

http://www.yso.fi/onto/yso/p38340

http://www.yso.fi/onto/koko/p50195

Hyötykasviyhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
01136

ihmenäytelmä
OHJAUSTERMIT:
miraakkelinäytelmä
http://www.yso.fi/onto/koko/p64645

Hyötyniemi, Heikki, 1963http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
80961
Häkkinen, Perttu, 1979-2018
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
51339
Hämeenniemi, Eero, 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
44983
Hämäläinen, Pekka, 1949http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45028
Hänninen, Osmo, 1939http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45063

I

Hytönen, Elina, 1936http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
44835

iankaikkisuus
PÄÄTERMI: ikuisuus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313970

hyvinvointiala
http://www.yso.fi/onto/yso/p21801

I ching
PÄÄTERMI: kiinalaiset
ennusmenetelmät
https://www.wikidata.org/wiki/Q51007
94
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:15.9

hyvinvointi (henkinen)
PÄÄTERMI: henkinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1946
hyvinvointikeskukset
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y385760
hyvinvointipalvelut
http://www.yso.fi/onto/yso/p26128

idealismi (filosofia)
OHJAUSTERMIT: filosofinen
idealismi, idealismi, ontologinen
idealismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5145

hyvinvointi (terveydellinen)
PÄÄTERMI: fyysinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p38424

idolit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1046

hyvinvointiyritykset
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y330336

idäntuija
OHJAUSTERMIT: kiinantuija
http://www.yso.fi/onto/kassu/k95316

hyvä elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p1045

ihmeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p627

hyväksyminen (psykologia)

ihmelapset

ihmenäytelmät
PÄÄTERMI: uskonnolliset näytelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p7288
ihmeparannus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16304
ihmetarinat
http://www.yso.fi/onto/koko/p49909
ihmishahmoiset idolit
http://www.yso.fi/onto/koko/p86997
ihmissudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6398
ihmissuhdetyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p8415
Ihmisyyden tunnustajat
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
01163
iilimatohoito
PÄÄTERMI: hirudoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23948
iirisdiagnostiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17668
Iitti, Vesa, 1972http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
59197
ikiliikkujat
http://www.yso.fi/onto/yso/p206
ikonit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17137
ikonologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3745
ikuinen elämä
PÄÄTERMI: kuolemanjälkeinen elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p629
ikuinen elämä
PÄÄTERMI: kuolemattomuus
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http://www.yso.fi/onto/yso/p632

http://www.yso.fi/onto/mesh/D055048

Ilkka, Seppo, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
70561

International society for Krishna
Consciousness
PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007

ilmajooga
OHJAUSTERMIT: aerial yoga, air
jooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p28332
ilmakehän valoilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p11487

intialainen päähieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7861
intialainen päänhieronta
PÄÄTERMI: intialainen päähieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7861

ilmestykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p29400

Intian uskonnot ja mytologiat
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:29.52

Ilmestyskirja
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:22.22

introspektio
PÄÄTERMI: itsehavainnointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25850

immanenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12985
implantit
OHJAUSTERMIT: implantaatit,
istutteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20281

intuitio
http://www.yso.fi/onto/yso/p9871
Inuliini
http://www.yso.fi/onto/mesh/D007444

inhimilliset eläimet
http://www.yso.fi/onto/koko/p49927

Ionowa, Aleksandra, 1899-1980
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
26049

initiaatiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p15543

irrationalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5785

inkamusiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p30006

ISKCON
PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007

inkarnaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p6747
inkvisitio
http://www.yso.fi/onto/yso/p12543
Inside Flame
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
04102

islam ja sen mytologia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:287
itseapukirjallisuus
PÄÄTERMI: elämäntaito-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27918

OHJAUSTERMIT: omahoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p19265
itsehoito-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p38882
itsensä kehittäminen
PÄÄTERMI: itsekasvatus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3304
itsesuggestio
http://www.yso.fi/onto/yso/p9771
itsesyttyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p3075
itsetarkkailu
PÄÄTERMI: itsehavainnointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25850
itsetuntemus
http://www.yso.fi/onto/yso/p17218
itsetutkiskelu
PÄÄTERMI: itsehavainnointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25850
Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:29.51
itämainen filosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3109
Itämaiset uskonnot ja mytologiat
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:29.5
Ivalo, Mielikki, 1907-1995
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45453
iyengarjooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p38141

J

itseapukirjat
PÄÄTERMI: elämäntaito-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27918

Jaakkola, Kaisa, 1982http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
49081

itseapu (psykologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p28709

integraalinen psykoanalyysi
PÄÄTERMI: analyyttinen trilogia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19871

jainalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4171

itsehavainnointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25850

integratiivinen lääketiede

itsehoito

Jakonen, Juha-Pekka
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
46924

integraalinen ajattelu
PÄÄTERMI: integraaliteoria
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y505714
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Jalkanen, Esko, 1921http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45544

johdatus
PÄÄTERMI: kaitselmus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25893

jalokivioppi
PÄÄTERMI: gemmologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p26283

Jokiniva, Mia, 1978http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
49635

Jumalan valtakunta
OHJAUSTERMIT: taivasten
valtakunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p20728

jalokiviterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14577

jooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111

jumalasuhde
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y371683

Janerva, Juha
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
70504

joogit
http://www.yso.fi/onto/yso/p23636

jumalat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7943

joruba-uskonto
http://www.yso.fi/onto/yso/p26741

jumalatodistukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1013

Jovaliste, Jean
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45833

jumalattaret
http://www.yso.fi/onto/yso/p7942

jang ja jin
PÄÄTERMI: jin ja jang
http://www.yso.fi/onto/yso/p3110
jaspis
http://www.yso.fi/onto/koko/p87156
jedit
http://www.yso.fi/onto/koko/p74435
Jeesus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:23.2
Jeesus-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p9537

Juhola, Niina-Matilda, 1974http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
24373
Jumala
OHJAUSTERMIT: Jumala
(monoteistiset uskonnot)
http://www.yso.fi/onto/yso/p13849

Jumalan suunnitelma
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y508675

jumalolennot
PÄÄTERMI: jumalat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7943
jumaluus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13850
Jung, C. G.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45873

jumalaistarut
PÄÄTERMI: mytologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7687

jungilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14266

jesidismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28590

jumalaistarut
PÄÄTERMI: myytit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1248

Junkkaala, Eero, 1947http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45880

jesidit
OHJAUSTERMIT: dasnilaiset, jezidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28585

jumalakuva
PÄÄTERMI: jumalakäsitykset
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313992

Junnonaho, Martti, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45900

jetit
PÄÄTERMI: lumimiehet
http://www.yso.fi/onto/koko/p51131

jumalakäsitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10555

Juntumaa, Birgitta, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45911

Jeromaa, Liisa, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
79476

jingluo
PÄÄTERMI: meridiaanit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016740
jin ja jang
http://www.yso.fi/onto/yso/p3110
jnanajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p38351

jumalalliset ilmoitukset
PÄÄTERMI: profetiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3912
jumalallistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p28685
Jumalan johdatus
PÄÄTERMI: kaitselmus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25893

juotikashoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D024763
Juurikkala, Kaija, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
42882
Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:29.6
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Jyväkorpi, Markku, 1942http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
11869

Kajava-hieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p17914

jälleensyntyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p625

kaksoisolennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p22333

Järveläinen, Petri, 1965http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
46101

Kalajoki, Olli, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
32808

Järvilehto, Lauri, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
45921

kalevalainen jäsenkorjaus
PÄÄTERMI: jäsenkorjaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28198

jäsenkorjaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28198

kalevanpojat
OHJAUSTERMIT: kalevinpojat
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y364313

jättiläiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p4155

K
kaanonit (valikoimat)
http://www.yso.fi/onto/yso/p9577
Kaarakainen, Pekka
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
62515
Kaartinen, Marjo, 1964http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
82760
kabbala
http://www.yso.fi/onto/yso/p5589
kabinetit
http://www.yso.fi/onto/koko/p38546
kadotus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7274
Kaitaharju, Tapio, 1923-2004
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
16095

80898

Kallinen, Yrjö, 1886-1976
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
46512
Kallio, Maaret, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
61959
Kallio, Pirjo, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
31625
Kallio-Soukainen, Ilmo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
46553
Kallio-Tamminen, Tarja, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
82858
Kampman, Reima, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
46611
kampo-lääketiede
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020835

Kaitera, Pentti, 1905-1985
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
63985

kanavointi
PÄÄTERMI: kanavointi
(spiritualismi)
http://www.yso.fi/onto/koko/p61910

kaitselmus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25893

kannabis
http://www.yso.fi/onto/yso/p10692

kaivonkatsojat
http://www.yso.fi/onto/koko/p38465

Kannisto, Liisa, 1942http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000

kanonisointi (pyhimykset)
PÄÄTERMI: pyhimykseksi
julistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p21515
Kansainvälinen yhteisvapaamuurarijärjestö le Droit Humain
Suomen liitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
21906
kansanlääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p394
kansanparannus
PÄÄTERMI: kansanlääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p394
kansanparannustaito
PÄÄTERMI: kansanlääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p394
kansanparantajat
PÄÄTERMI: parantajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2089
kansantarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7686
kansanusko
http://www.yso.fi/onto/yso/p798
Karén, Michelle, 1960http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
75247
karhukultti
http://www.yso.fi/onto/yso/p28457
karhunpalvonta
PÄÄTERMI: karhukultti
http://www.yso.fi/onto/yso/p28457
karhunpeijaiset
PÄÄTERMI: karhukultti
http://www.yso.fi/onto/yso/p28457
Karilahti, Anne, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65215
karma
http://www.yso.fi/onto/yso/p628
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Karmanen, R. A.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65917

Kassinen, Aino, 1900-1977
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67845

Karmen Shi Englan
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
32062

Kasvisparantaminen
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:59.4

Karmitsa, Kalevi, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
77519
Karppinen, Hannes
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
82702
kartesianismi
PÄÄTERMI: kartesiolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19349
kartesiolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19349
karuna
http://www.yso.fi/onto/yso/p5816
karuna (hoitomenetelmät)
PÄÄTERMI: karuna
http://www.yso.fi/onto/yso/p5816
Kaski, Liisa, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
22501
Kasl, Charlotte Davis
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
84726
Kassara, Heidi, 1949http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
75926
kassiakaneli
OHJAUSTERMIT: Cinnamomum
aromaticum, Cinnamomum cassia,
kiinankaneli
http://www.yso.fi/onto/mesh/D032904
Kassila, Taavi, 1953http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
47038
Kassila, Teemu, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
63602

http://www.yso.fi/onto/yso/p8639
kaukoparantaminen
PÄÄTERMI: ihmeparannus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16304

kasvisravinto
http://www.yso.fi/onto/yso/p9024

kaukosiirtäminen
PÄÄTERMI: teleportaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p26071

kasvilääkintä
PÄÄTERMI: fytoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7899

kaupunkilegendat
PÄÄTERMI: nykytarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p10423

kasvisruoat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9025

kaupunkitarinat
PÄÄTERMI: nykytarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p10423

kasvisruuat
PÄÄTERMI: kasvisruoat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9025

kefiiri
http://www.yso.fi/onto/yso/p38188

kasvisyönti
PÄÄTERMI: kasvisravinto
http://www.yso.fi/onto/yso/p9024

keho ja mieli
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734

kasviuute
PÄÄTERMI: kasviuutteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010936

kehomerkit
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y344514

kasviuutteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010936

kehonpuhdistus
PÄÄTERMI: detox
http://www.yso.fi/onto/yso/p29063

kasvovyöhyketerapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24626

kehopsykoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23600

kasvu (henkinen)
PÄÄTERMI: henkinen kasvu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3305

kehoterapiat
PÄÄTERMI: mind-body-hoidot
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y335049

kataarilaisuus
PÄÄTERMI: kataarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11667

kehontuntemus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25130

kataarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11667

keijukaiset
PÄÄTERMI: keijut
http://www.yso.fi/onto/yso/p11073

katarsis
http://www.yso.fi/onto/yso/p1944

keijut
http://www.yso.fi/onto/yso/p11073

katharsis
PÄÄTERMI: katarsis
http://www.yso.fi/onto/yso/p1944

keinoäly
PÄÄTERMI: tekoäly
http://www.yso.fi/onto/yso/p2616

katoaminen
OHJAUSTERMIT: häviäminen
(katoaminen)

kendo
http://www.yso.fi/onto/yso/p19375
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kentaurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p13107
Keppe, Norberto R.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
58174
Keski-Kujala, Irene
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
82199
Keskitalo, Jupe, 1974http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
04525
Keskitalo, Marko, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
49340
kestävä elämäntapa
http://www.yso.fi/onto/yso/p38791
Keuruun ekokylä
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52629
Khalsa, Inderjit Kaur, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
50568
khassidilaisuus
PÄÄTERMI: hasidismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19076
kielilläpuhuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p9972
kieltämisen teologia
PÄÄTERMI: apofaattinen teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p21017
kiinalainen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p14353
kiinalaiset yrttilääkkeet
OHJAUSTERMIT: kiinalainen
yrttilääke, kiinalainen yrttirohdos,
kiinalainen yrttivalmiste, kiinalaiset
yrttirohdokset, kiinalaiset
yrttivalmisteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D004365
kiinanginseng
PÄÄTERMI: ginsengjuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p197

http://www.yso.fi/onto/yso/p28734
kiinankarhunputki
OHJAUSTERMIT: Angelica sinensis,
kiinanväinönputki
http://www.yso.fi/onto/mesh/D029971

Kiuru, Paavo, 1907-1985
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
47646

kiliasmi
PÄÄTERMI: millenarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9035

kivennäisainevalmisteet
PÄÄTERMI: ravintoainevalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16430

Kilpeläinen, Irja, 1911-1999
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
47525

kivikautinen ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/yso/p22557

kinesiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14976

Kivimetsä, Raija
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
50845

kinesiologia
PÄÄTERMI: soveltava kinesiologia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D018953

Kivimäki-Luukkonen, Katriina
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
63065

King, Serge Kahili
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
84238

Kivimäki, Ulla, 1954http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67227

Kinnaman, Gary D.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
90620

kiviterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27203

Kinnunen, Liisa, 1937http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
39894
kirkasvalohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p24068
Kirlian-ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p14516
Kirliankuvaus
PÄÄTERMI: Kirlian-ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p14516
Kirlian-kuvaus
PÄÄTERMI: Kirlian-ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p14516
kiropraktiikka
OHJAUSTERMIT: nikamahoito,
niksautus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14061

Kivilohkare, Benjamin, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
46069
koettu hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p30522
koettu terveys
http://www.yso.fi/onto/yso/p21377
Kōfuku no kagaku
OHJAUSTERMIT: Institute for
research in human happiness, IRH, The
science of happiness
http://www.yso.fi/onto/yso/p17445
kohtalo
http://www.yso.fi/onto/yso/p2417
kohtalousko
PÄÄTERMI: fatalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10279

kiropraktikot
http://www.yso.fi/onto/yso/p12757

kohtuullistaminen (elämäntapa)
PÄÄTERMI: downshiftaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26184

kiroukset

Koivula, Tapani, 1946-
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
47983
Koivunen, Pasi, 1936http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
87519
Kokkinen, Nina, 1978http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
92184
kokonaisvaltainen hammashoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D003190
kokonaisvaltainen hammashuolto
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
hammashoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D003190

48625
Kontala, Janne, 1969http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
57503

koululääketiede
http://www.yso.fi/onto/koko/p60606

kontemplaatio
PÄÄTERMI: mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p5231

koululääketieteeseen kuulumaton hoito
PÄÄTERMI: uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529

Kontro, Miia, 1982http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
74927

koululääketieteeseen kuulumattomat
hoidot
PÄÄTERMI: uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529

korealainen kansanlääkintä
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055670
korteista ennustaminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p2221

kokonaisvaltainen hoitotyö
PÄÄTERMI: holistinen hoitotyö
http://www.yso.fi/onto/mesh/D018939

Kortejärvi, Hanna, 1972http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
33083

kokonaisvaltainen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p1838

korvanlehtistimulaatio
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055097

kokonaisvaltainen lääketiede
PÄÄTERMI: holistinen terveys
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006694

korvan akupunktuuri
OHJAUSTERMIT: aurikuloterapia,
korvan akupunktio, korvan neulahoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020831

kokonaisvaltainen terveys
PÄÄTERMI: holistinen terveys
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006694
kokonaisvaltainen terveydenhoito
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
terveydenhuolto
http://www.yso.fi/onto/mesh/D003191
kokonaisvaltainen terveydenhuolto
http://www.yso.fi/onto/mesh/D003191
kokonaisvaltaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13922
kollektiivinen piilotajunta
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314467
kombucha
OHJAUSTERMIT: kombutsa,
teesieni, volgansieni, volgansienitee
http://www.yso.fi/onto/yso/p7612
konfutselaisuus
PÄÄTERMI: kungfutselaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13665

Koskela, Kirsti, 1945http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65900
Koski, Kaarina, 1968http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
47287

kraniologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19353
kraniosakraalinen terapia
PÄÄTERMI: kranio-sakraaliterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14699
kranio-sakraaliterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14699
kreationismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9608
kreikkalainen mytologia
PÄÄTERMI: mytologia -- antiikki -Kreikka
http://www.yso.fi/onto/kulo/k1404
Kriittinen korkeakoulu
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
29634
Krishnaliike
PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007

Koskinen, Eero V., 1891-1974
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
71399

Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007

kosminen puu
PÄÄTERMI: maailmanpuu
http://www.yso.fi/onto/yso/p38000

Krishnamurti, J.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
48733

kosmogonia
PÄÄTERMI: aurinkokunnan synty
http://www.yso.fi/onto/yso/p2869

Krishna-tietoisuus
PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007

kosmoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25441

Krišnaliike
PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007

Kossila, Pentti, 1927-1993
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000

Krišna-tietoisuus
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PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007
kristologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6748
kristosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25049
Kristosofinen kirjallisuusseura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
02133
kristusviisaus
PÄÄTERMI: kristosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25049
Krohn, Helmi, 1871-1967
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
48749

11510
kultit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1016
kulttiesineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1015
kulttuuripaikan haltijat
OJAUSTERMIT: kodinhaltiat,
kodinhaltijat, kulttuuripaikan haltiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29541
kummittelu
http://www.yso.fi/onto/koko/p51076
kummitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11615
kummitustalot
http://www.yso.fi/onto/koko/p74614

Krohn, Sven, 1903-1999
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
48753

kummitustarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28615

krusifiksit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17412

kum nye
http://www.yso.fi/onto/yso/p20735

kryoniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p28499

kum-nye
PÄÄTERMI: kum nye
http://www.yso.fi/onto/yso/p20735

krysopraasi
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D1805

kuolemanjälkeinen elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p629
kuolemakokemukset
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:193
kuoleman lähikokemukset
PÄÄTERMI: kuolemanrajakokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25751
kuolemarajakokemukset
PÄÄTERMI: kuolemanrajakokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25751
kuolemanrajakokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25751
kuolemantanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22145
kuolemantutkimus
PÄÄTERMI: tanatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20657
kuoleman tutkimus
PÄÄTERMI: tanatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20657
kuolemaoppi
PÄÄTERMI: tanatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20657

Kumranin kirjoitukset
PÄÄTERMI: Qumranin kirjoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14723

kuolemattomuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p632

Kuhalampi, Harri, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
42276

kundalinijooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p25460

kuolevaisuus (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p27022

Kuisma, Väinö, 1961http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
59737

kung fu
PÄÄTERMI: kung-fu
http://www.yso.fi/onto/yso/p18042

kuolevaisuus (uskonto)
PÄÄTERMI: kuolevaisuus (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p27022

kukkaisterapia
PÄÄTERMI: Bachin kukkaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17670

kung-fu
http://www.yso.fi/onto/yso/p18042

Kuolleenmeren kirjoitukset
PÄÄTERMI: Qumranin kirjoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14723

kukkaterapia
PÄÄTERMI: Bachin kukkaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17670
kukkaesanssit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D065829
Kulovesi, Anja
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001

kungfutselaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13665
Kuningas, Tapani, 1945-2009
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
48948
Kunz, Dora
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
98183

Kuolleenmeren kääröt
PÄÄTERMI: Qumranin kirjoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14723
kuolleistaherääminen
PÄÄTERMI: kuolleista herääminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p74437
kuolleista herääminen
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http://www.yso.fi/onto/koko/p74437
Kuoppamäki, Jukka, 1942http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
64053
kuppaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19536
kuppikivet
http://www.yso.fi/onto/koko/p39425
kurare
http://www.yso.fi/onto/mesh/D003472
kuuhulluus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50447
kuukivi
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D1869
kuuloharhat
http://www.yso.fi/onto/koko/p87614
kuumakivihieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p27184

kylpyhoito
PÄÄTERMI: hydroterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006875
Kyröläinen, Juhani, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
49274
kyudo
http://www.yso.fi/onto/yso/p19299

käsillä parantaminen
PÄÄTERMI: ihmeparannus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16304

lahkot
PÄÄTERMI: uskonnolliset yhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5605

käyrät savi-idolit
http://www.yso.fi/onto/koko/p87720

laihdutustuotteet
PÄÄTERMI: laihdutusvalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24950

kääntyminen
PÄÄTERMI: kääntymys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412

Kuvajainen, Juha
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65947

kääpiöt
PÄÄTERMI: kääpiöt (taruolennot)
http://www.yso.fi/onto/yso/p23486

Kuva ja sana (yhtiö)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
02302

kääpiöt (taruolennot)
http://www.yso.fi/onto/yso/p23486

kykloopit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27317
kylmähoito
OHJAUSTERMIT: huippukylmähoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p23692
kylpyhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6532

Lahdenperä, Osmo, 1939http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
49585
lahkolaisuus
PÄÄTERMI: kultit
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y328935

kuvainpalvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p5506

kybernetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p14429

Lahden Minerva
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
20744

kädestä ennustaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p15421

kääntymys
OHJAUSTERMIT: parannus,
uskoontuleminen, uskoon tuleminen,
uskoontulo
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412

K-vitamiini
OHJAUSTERMIT: fyllokinoni
http://www.yso.fi/onto/yso/p19321

63712

L
Laakso, K. Oso
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
49465
Laaksonen, Salli
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
77875
labradoriitti
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D1941
Lafontaine, Juan Francisco, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001

laihdutusvalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24950
Laitinen, Jaakko, 1938http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
49784
Lakanen, Ensio, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
49823
lakritsijuuri
OHJAUSTERMIT: Glycyrrhiza
uralensis
http://www.yso.fi/onto/mesh/D029882
lamalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
lamarckismi
OHJAUSTERMIT: lamarkismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14648
Lapinoja, Harri, 1982http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
54912
Lassus, Allan, 1938http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
50051
lastikultit
PÄÄTERMI: cargo-kultit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29002
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Latva, Otto, 1985http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
92299
lauluterapia
PÄÄTERMI: musiikkiterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16380
Lauraéus, Ritva, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
98020
Laurikainen, K. V., 1916-1997
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67893
Lectorium Rosicrucianum
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27413
Leeuw, J. J. van der
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
39498
legendat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4989
Lehtinen, Reino, 1941http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
80375
Lehtiranta, Erkki, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
17165
Lehto - Suomen luonnonuskontojen
yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
26532
Lempiäinen, Pentti, 1932http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
50616
lentävät lautaset
PÄÄTERMI: ufot
http://www.yso.fi/onto/yso/p528
lentävät matot
http://www.yso.fi/onto/koko/p50616
Leponiemi, Aila Minerva
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
27883

leppoistaminen
PÄÄTERMI: downshiftaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26184
lesitiinit
OHJAUSTERMIT: lesitiini
http://www.yso.fi/onto/mesh/D054709
levitaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p26174
levitointi
PÄÄTERMI: levitaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p26174
ley-linjat
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y377964
Liikala, Pauli, 1950http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52322
liipaisinpisteet
OHJAUSTERMIT: liipaisinpiste,
triggerpiste, triggerpisteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D061028
Lilius-Mustapa, Margit
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
50827
Lilja, Jenny, 1925-1998
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
50829
Lilja, Jukka-Pekka
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
18631
liminaalisuus
OHJAUSTERMIT: liminaali,
liminaalitila, välitila
http://www.yso.fi/onto/yso/p28355
Lindholm, Tiina, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
35003
Lindqvist, Martti, 1945-2004
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
50977
lintukotolaiset
OHJAUSTERMIT: taivaanääreläiset,
ääreläiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p29498

lisäravinteet
PÄÄTERMI: ravintoainevalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16430
lisäravintoaineet
PÄÄTERMI: ravintoainevalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16430
Liuksiala, Katja, 1966http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72964
logoterapeutit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26689
logoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3842
lohikäärmeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p18214
Lohtaja, Kirsi, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
55020
Lohvansuu, Eino
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
81600
loismatohoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D061147
loitsut
http://www.yso.fi/onto/yso/p6091
luennat
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y506519
luenta
PÄÄTERMI: luennat
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y506519
lukumi
PÄÄTERMI: santeria
http://www.yso.fi/onto/yso/p28851
lukumystiikka
PÄÄTERMI: numerologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14767
lukusymboliikka
PÄÄTERMI: numerologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14767
lume
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PÄÄTERMI: plasebo
http://www.yso.fi/onto/yso/p5609

luonnonhaltijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28293

luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390

lumehoito
http://www.yso.fi/onto/koko/p63288

luonnonhenget
PÄÄTERMI: henget
http://www.yso.fi/onto/yso/p24502

luontaishoitolat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8685

lumimiehet
http://www.yso.fi/onto/koko/p51131
lumotut olennot
http://www.yso.fi/onto/koko/p50043

luonnonhenget
PÄÄTERMI: luonnonhaltijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28293

luontaiskosmetiikka
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173
luontaislääketiede
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390

lumotut paikat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50253

luonnonkansat
PÄÄTERMI: alkuperäiskansat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5737

lumous
http://www.yso.fi/onto/koko/p50680

luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173

luontaislääketiede
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391

Lundberg, Tom, 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
19548

Luonnonlapsi (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
18652

luontaislääkkeet
PÄÄTERMI: luonnonlääkkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p393

Luoja
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
l/

luonnonlääketiede
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390

luontaislääkintä
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390

Luoma, Matti, 1925-2007
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
51370

Luonnonlääketieteen keskusliitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
24024

luontaisterapeutit
PÄÄTERMI: luontaishoitajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p24082

luominen (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p9610

luonnonlääkintä
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390

luontaistuoteala
http://www.yso.fi/onto/yso/p23513

luomiskertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p21981
luomistarut
PÄÄTERMI: luomiskertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p21981
luomistarut
PÄÄTERMI: syntykertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p15340
luonnollinen teologia
OHJAUSTERMIT: fysikaalinen
teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20548
luonnonfilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14119
luonnonhaltiat
PÄÄTERMI: luonnonhaltijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28293

luonnonlääkkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p393
luonnonmukainen viljely
OHJAUSTERMIT: biologinen viljely,
luomuviljely, luontaisviljely
http://www.yso.fi/onto/yso/p1439
luonnonpalvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p578
luonnonparannus
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390
luonnonuskonnot
PÄÄTERMI: etniset uskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p19605
luontaishoitajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p24082

luontaistuotekaupat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23512
luontaistuotteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16431
luovuusterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7484
Luukanen, Rauni-Leena, 1939-2015
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
51430
Luukkonen, Helena, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
42247
Luukkonen, Monika, 1971http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
06086
lymfaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9498
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Lähde, Erkki, 1938http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
51489
lähellä kuolemaa -kokemukset
PÄÄTERMI: kuolemanrajakokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25751
Länsimaisen buddhalaisen
veljeskunnan ystävät
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
02675
läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p9266
lääkeaaloe
http://www.yso.fi/onto/yso/p17410
lääkekasvit
OHJAUSTERMIT: lääkeainekasvit,
rohdoskasvit, yrttikasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14478

M
maaginen realismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p26066
maagiset esineet
PÄÄTERMI: taikaesineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1017
maahiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p8194
maailmankaikkeuden harmonia
PÄÄTERMI: sfäärien harmonia
http://www.yso.fi/onto/yso/p38020

maankaltaistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p37949

makrobiotiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p3795

maan ulkopuolinen elämä
PÄÄTERMI: maapallon ulkopuolinen
elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p21567

makrokosmos
PÄÄTERMI: mikrokosmos
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y399151

Maan ystävät ry
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
31846

malakiitti
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D2257

maapallon ulkopuolinen elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p21567

Malkavaara, Mari, 1956http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
51711

Maarala, Janne, 1971http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
37067
Maarala, Lauri, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
16930
maarianohdake
OHJAUSTERMIT: Silybum marianum
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020944
maasäteily
http://www.yso.fi/onto/yso/p14393
Maatiainen (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27292
magia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6089
magia
PÄÄTERMI: taikuus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008273

Maailman kristinuskon yhdistämisseura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
23858

magneettiaisti
http://www.yso.fi/onto/yso/p28315

maailmanloppu
http://www.yso.fi/onto/yso/p6382

magneettihoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p20504

maailmanopettaja
http://www.yso.fi/onto/yso/p38292

mahabharata
http://www.yso.fi/onto/kulo/k636

maailmanpuu
http://www.yso.fi/onto/yso/p38000

mahajana
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y508725

maailmansyntymyytit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28893

Mahlamäki, Tiina, 1964http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001

mana
http://www.yso.fi/onto/yso/p38002
manaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25061
mandalat
http://www.yso.fi/onto/yso/p37952
mandealaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p21690
manikealaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p23180
manipulaatiohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p12095
Mannero, Jorma, 1919-1972
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
69539
Manninen, Markku, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
51818
mantrat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23460
Marian palvonta
OHJAUSTERMIT: marianpalvonta,
Neitsyt Marian palvonta
PÄÄTERMI: mariologia
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y396838
marihuana
http://www.yso.fi/onto/yso/p24262
markionalaisuus
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PÄÄTERMI: markionismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28776
markionismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28776
Markoff, Anu, 1978http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
36134
Maunonen, Tamara
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52137
mausteneilikkapuun öljy
OHJAUSTERMIT:
mausteneilikkapuuöljy,
mausteneilikkaöljy
http://www.yso.fi/onto/mesh/D045783

http://www.yso.fi/onto/mesh/D056705
Meller, Leo, 1942http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52221
memoraatit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20512
menneet elämät
PÄÄTERMI: aiemmat elämät
http://www.yso.fi/onto/yso/p28978
menninkäiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p23344
mentaaliharjoittelu
PÄÄTERMI: mielikuvaharjoittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3808

McGlinn, Sari
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
35385

mentaalinen harjoittelu
PÄÄTERMI: mielikuvaharjoittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3808

meditaatio
PÄÄTERMI: mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p5231

mental healing
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008602

meditaatiomusiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p29953
meditointi
PÄÄTERMI: mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p5231
mediumismi
PÄÄTERMI: kanavointi (spiritualismi)
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314172
meediot
http://www.yso.fi/onto/yso/p527
mehiläisiä hyödyntävä hoito
PÄÄTERMI: apiterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D056705
mehiläislääkintä
PÄÄTERMI: apiterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D056705

Mentalismi, psykologia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:14.1
mentalistit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27809
merenneidot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7015
meridiaani
PÄÄTERMI: meridiaanit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016740
meridiaanit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016740
merihirviöt
http://www.yso.fi/onto/koko/p49901
meripihkaidolit
http://www.yso.fi/onto/koko/p88070

mesoterapia
PÄÄTERMI: bioaktiivisten aineiden
injektointi ihon alle, bioaktiivisten
aineiden laittaminen ihon alle,
bioaktiivisten aineiden perfuusio ihon
alle
http://www.yso.fi/onto/mesh/D057748
messianismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p20455
mestarit
http://www.yso.fi/onto/koko/p50432
metafysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p1059
metamorfoosi
PÄÄTERMI: muodonvaihdos
http://www.yso.fi/onto/yso/p10976
Method Putkisto
http://www.yso.fi/onto/yso/p8429
metsäjooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p38151
metsänpeitto
http://www.yso.fi/onto/yso/p38003
mielenhallinta
PÄÄTERMI: tietoinen läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
mielenrauha
OHJAUSTERMIT: tyyneys
http://www.yso.fi/onto/yso/p1948
mieli ja keho
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734
mieli ja ruumis
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734
mielikuvaharjoittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3808

mehiläistuotteilla hoitaminen
PÄÄTERMI: apiterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D056705

meskaliini
OHJAUSTERMIT: 3,4,5trimetoksifenetyyliamiini
http://www.yso.fi/onto/yso/p38966

mieli-ruumis-ongelma
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734

mehiläistuotteita hyödyntävä hoito
PÄÄTERMI: apiterapia

mesmerismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10062

mielikuvakartat
PÄÄTERMI: miellekartat
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http://www.yso.fi/onto/yso/p5364
miellekartat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5364

miraakkelit
PÄÄTERMI: uskonnolliset näytelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p7288

mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p5231

Mithran kultti
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:29.3

Miettinen, Esko, 1947http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52397
Mikkonen, Nanna, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
66406
millenarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9035
millenialismi
PÄÄTERMI: millenarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9035
millennialismi
PÄÄTERMI: millenarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9035
Miller, Sherod
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52501
mindfulness
PÄÄTERMI: tietoinen läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
mind and body -ongelma
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734
mind-body-hoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026441
mind-body-hoito
PÄÄTERMI: mind-body-hoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026441
mind maps
PÄÄTERMI: miellekartat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5364
minätilojen terapia
PÄÄTERMI: ego state –terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27413
mikrokosmos
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y399151

mobilisaatiohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p25186
mobilisointihoito
PÄÄTERMI: mobilisaatiohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p25186
modaalinen realismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25273
Moilanen, Mauno, 1947http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
88898
Moilanen, Olavi, 1945http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52540

Morita-terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11156
Muhonen, Jaakko, 1966http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
96602
muinaisusko
http://www.yso.fi/onto/yso/p27264
muinaisuskonnot
PÄÄTERMI: muinaisusko
http://www.yso.fi/onto/yso/p27264
multiversumi
http://www.yso.fi/onto/yso/p8154
muodonvaihdos
http://www.yso.fi/onto/yso/p10976
muodonvaihtajat
OHJAUSTERMIT: shapeshifters
http://www.yso.fi/onto/koko/p78464
musta magia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9011

Moisala, Marjut
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
49905

musta matkailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p37808

moksaus
PÄÄTERMI: moksibustio
http://www.yso.fi/onto/kulo/k694

musta turismi
PÄÄTERMI: musta matkailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p37808

moksibustio
http://www.yso.fi/onto/kulo/k694

Mustonen, Esko, 1926-1999
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
81487

monadologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20621
mongolialainen kansanlääkintä
http://www.yso.fi/onto/mesh/D056785

mutahoito
PÄÄTERMI: mutakylvyt
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009094

monikemikaaliyliherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p29416

mutakylpy
PÄÄTERMI: mutakylvyt
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009094

moniäänisyys
http://www.yso.fi/onto/koko/p65327

mutakylvyt
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009094

Montonen, Uuno, 1891-1973
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
65397

mutantit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20711

moonilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25757

mutaterapia
PÄÄTERMI: mutakylvyt
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009094
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muuntuneet tajunnantilat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29024
muuntuneet tietoisuuden tilat
PÄÄTERMI: muuntuneet tajunnantilat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29024
Mysteeni (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
88132
mysteerinäytelmät
PÄÄTERMI: uskonnolliset näytelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p7288
mysteerit
http://www.yso.fi/onto/koko/p74682
mysteeriuskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p12285
mystiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5405
mystikot
http://www.yso.fi/onto/yso/p19231
mytologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7687
mytologia -- antiikki -- Kreikka
http://www.yso.fi/onto/kulo/k1404
mytologia -- antiikki -- Rooma
http://www.yso.fi/onto/kulo/k1405
mytologian sanasto
http://www.yso.fi/onto/koko/p58729
myytit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1248
myyttikritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p28431
myyttitutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28443
myötätunto
PÄÄTERMI: empatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8625
Mäkelä, Hannamari, 1978http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52165

Mäkelä, Rauli, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52888
Mäkelä, Sirpa, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
68103
Mäki, Oili, 1925-2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52922

N
Namhila, Ellen Ndeshi, 1963http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
09610
naprapaatit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5052
naprapatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p12096
naturopathia
PÄÄTERMI: naturopatia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009324
naturopatia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009324
naurujooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p26724
nauruterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18021
Nefastos, Johannes
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
47732
neljä elementtiä
http://www.yso.fi/onto/yso/p27493
nenähuuhtelu
http://www.yso.fi/onto/koko/p65712
neoplatonismi
PÄÄTERMI: uusplatonismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7312
Neurolinguistic Programming
PÄÄTERMI: NLP
http://www.yso.fi/onto/yso/p14701

neurolingvistinen ohjelmointi
PÄÄTERMI: NLP
http://www.yso.fi/onto/yso/p14701
Nerval, Gérard de
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
32331
New Age -liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p16595
new age -musiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p19199
Niemi, Merja, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
89196
Nieminen, Jukka E., 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
46846
Nieminen, Kauko, 1929http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
53389
Nieminen, Saul, 1913-1990
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
53409
Niinimäki, Mikael
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
53440
nikamahoito
PÄÄTERMI: manipulaatiohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p12095
niksautus
PÄÄTERMI: jäsenkorjaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28198
niksautus
PÄÄTERMI: manipulaatiohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p12095
Nikula, Raimo A., 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
53526
nirvana
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y393278
Nissinen, Aila, 1916-1973
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
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Nissinen, Vesa, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
11828
NLP
http://www.yso.fi/onto/yso/p14701
noidat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2088

Nyholm Winqvist, Agneta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
18570
nykyperinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p10422
nykytarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p10423

O
Odd Fellow -järjestöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p8480
oivallus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314295

nymfit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26052

Oja, Airi, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
30991

näennäistiede
PÄÄTERMI: pseudotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p12190

Ojanen, Eero, 1954http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54135

noituus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7777

näkijät
PÄÄTERMI: tietäjät
http://www.yso.fi/onto/kulo/k1175

Ojanen, Markku, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54140

noni
http://www.yso.fi/onto/yso/p22658

näkymättömyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p21860

okkultismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p530

Nooan arkki
http://www.yso.fi/onto/yso/p25664

näköharhat
http://www.yso.fi/onto/koko/p87613

Nordin, Maria, 1983http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
14110

Näreaho, Leo, 1962http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
12572

Oksanen, Osmo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54210

Noreika, Valdas, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
57159

Närvä, Jaakko, 1973http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
36174

Noronen, Olavi, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
53694

näyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p10963

noitarummut
http://www.yso.fi/onto/yso/p16259
noitavainot
http://www.yso.fi/onto/yso/p17078

nosebo
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314478
Nostradamus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
91623
numerologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14767
nuorentuminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p50332
Nydahl, Ole
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
13911

näyttöön perustuva lääketiede
OHJAUSTERMIT: näyttöön perustuva
hoito, näyttöön perustuva kliininen
lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p19284
näyttöön perustuvaan
nykylääketieteeseen kuulumaton hoito
PÄÄTERMI: uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529
näyttöön perustuvaan
nykylääketieteeseen kuulumattomat
hoidot
PÄÄTERMI: uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529

oksetusjuuri
OHJAUSTERMIT: ipeka, ipekajuuri,
ipekajuurisiirappi, ipekakuana,
ipekakuanasiirappi, ipekakuanha,
ipekasiirappi, Radix Ipecacuanhae
http://www.yso.fi/onto/mesh/D007486
Olcott, Henry S.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
09951
olemus
PÄÄTERMI: olemus (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6424
olemus (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6424
omalakisuus
PÄÄTERMI: regimenttioppi
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
o/
Omar Khaijam, 1048-1131
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54286
omegarasvahapot
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http://www.yso.fi/onto/yso/p23183
omega-rasvahapot
PÄÄTERMI: omegarasvahapot
http://www.yso.fi/onto/yso/p23183
opaali
http://www.yso.fi/onto/yso/p26130
oppimistyylit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7416
optiset harhat
http://www.yso.fi/onto/koko/p62168
optiset illuusiot
PÄÄTERMI: optiset harhat
http://www.yso.fi/onto/koko/p62168
oraakkelit
http://www.yso.fi/onto/yso/p22850
organoterapia
OHJAUSTERMIT: organotherapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009945
orfilaiset mysteerit
PÄÄTERMI: orfilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25753
orfilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25753
orgaaninen kosmetiikka
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173
Ortodoksinen kirjallisuusyhdistys
Ortokirja
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
03210
Osho, 1931-1990
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67401
osteopaatit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20294
osteopatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14062
Osuuskunta Suomen Taolainen
Neijing-koulu
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
16869

16749
otsonihoito
PÄÄTERMI: otsoniterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27051

pakanuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14521

otsoniterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27051

pakurikääpä
http://www.yso.fi/onto/yso/p26722

outous
http://www.yso.fi/onto/koko/p49897

paleodieetti
PÄÄTERMI: kivikautinen ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/yso/p22557

outsider art
http://www.yso.fi/onto/yso/p13236
outsider-taide
PÄÄTERMI: outsider art
http://www.yso.fi/onto/yso/p13236

P
Paakkola, Esko, 1950-2020
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54413
Pacheco, Cláudia Bernhardt
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54502
Padmasambhava
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
06365
pahat henget
PÄÄTERMI: demonit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11835
paholainen
OHJAUSTERMIT: piru, saatana,
sielunvihollinen
http://www.yso.fi/onto/yso/p11834
Pajuluoma, Anne, 1948-2013
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
28799
paha silmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p29004
pakanat
PÄÄTERMI: pakanuus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y338321
Pakanaverkko (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000

Palomäki, Ulla, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
81976
palmisteria
PÄÄTERMI: kädestä ennustaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p15421
Palmu, Annu, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
56995
Palomäki, Karita, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
63927
Palosaari, Iris, 1932http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
27288
palvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p5063
palvoskivet
http://www.yso.fi/onto/koko/p38233
panteismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p18143
Paracelsus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
06394
parannusmagia
http://www.yso.fi/onto/yso/p28923
parannustavat
PÄÄTERMI: parantaminen (terveys)
http://www.yso.fi/onto/yso/p425
paranoia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23668
Paranormaalin tieteellinen
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tutkijaverkosto ParaNet
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
18390
paranormaalit ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p526
parantajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2089
parantaminen
PÄÄTERMI: parantaminen (terveys)
http://www.yso.fi/onto/yso/p425
parantaminen (tervehdyttäminen)
PÄÄTERMI: parantaminen (terveys)
http://www.yso.fi/onto/yso/p425
parantaminen (terveys)
http://www.yso.fi/onto/yso/p425
parantolat
OHJAUSTERMIT: sanatooriot,
sanatoriot, sanatoriumit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1095
paraneminen
PÄÄTERMI: parantuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p12013
parantuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p12013
parapsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
parapsykologit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8447

peikot
http://www.yso.fi/onto/yso/p16101

Pimiä, Vappu, 1978http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
63005

Peltola, Heikki, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
12190

Pistemaa, Anita
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
61413

Pentikäinen, Juha, 1940http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
55156

Plaami, Aulikki
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
97991

permakulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p17458

Plaami, Seppo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
97992

personalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21712
persoonallisuusenneagrammi
PÄÄTERMI: enneagrammi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11780
Perttola-Flinck, Aikki, 1922http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
68405
ph-dieetti
OHJAUSTERMIT: ph-dieetit
PÄÄTERMI: alkalinen ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y504453
Piekkola, Hannu, 1960http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66493
pienienerginen valohoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D028022

parijooga
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y352849

pienienerginen valoterapia
PÄÄTERMI: pienienerginen valohoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D028022

Parkkinen, Marja-Leena, 1945http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54792

Pietiäinen, Antti, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
00805

parsilaisuus
PÄÄTERMI: zarathustralaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15570

Piippo, Sinikka, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
55492

pastoraalipsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1539

pikaluku
http://www.yso.fi/onto/yso/p12102

Peale, Norman Vincent
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
54945

Pilates-menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p15624

plasebo
http://www.yso.fi/onto/yso/p5609
pneumatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13926
pohjoismainen mytologia
PÄÄTERMI: skandinaavinen
mytologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20461
Pohjonen, Mauno, 1907http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
55694
polariaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18785
poltergeist
http://www.yso.fi/onto/yso/p6814
Popol Vuh
http://www.yso.fi/onto/kulo/k879
Pore, Uuno, 1905-1982
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
15144
Porin joogakerho
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
26261
Porkka-Helenius, Aila, 1934http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
34903
possessio
http://www.yso.fi/onto/yso/p28837
povaaminen
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PÄÄTERMI: korteista ennustaminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p2221

psykofyysinen hengitysterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25018

povaaminen
PÄÄTERMI: kädestä ennustaminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p8917

psykokineesi
PÄÄTERMI: psykokinesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23883

Prami, Ulla, 1982http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65512

psykokinesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23883

prebiootit
http://www.yso.fi/onto/yso/p24181
predestinaatio
OHJAUSTERMIT:
ennaltamäärääminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p10527
Predestinaatio-oppi, kristillinen
dogmatiikka
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:23.3
pre-eksistenssi
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
p/
primaaliterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p15978
primaariterapia
PÄÄTERMI: primaaliterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p15978
probiootit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8633
profeetat
http://www.yso.fi/onto/yso/p19564
profetiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3912
profetismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28944

psykologinen vyöhyketerapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17146
psykometria
PÄÄTERMI: psykoskopia
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y405753
psykoskopia
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y405753
psykosynteesi
http://www.yso.fi/onto/yso/p27457
puhdistusriitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28835
puhdistusrituaalit
PÄÄTERMI: puhdistusriitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28835
puhelaulu
http://www.yso.fi/onto/yso/p2427
puolijumalat
http://www.yso.fi/onto/koko/p51115
puoskarit
OHJAUSTERMIT: valelääkärit
PÄÄTERMI: puoskarointi
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y506914
Pusa, Satu
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
17844

Prometheus-leirit
http://www.yso.fi/onto/yso/p22507

Putkisto-menetelmä
PÄÄTERMI: Method Putkisto
http://www.yso.fi/onto/yso/p8429

Prophet, Elizabeth Clare
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
89090

puunymfit
PÄÄTERMI: dryadit
http://www.yso.fi/onto/yso/p38879

pseudotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p12190

Puustinen, Antti, 1961http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67015

puutarhaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14594
pyhimykseksi julistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p21515
pyhimykset
PÄÄTERMI: pyhimykset ja pyhät
http://www.yso.fi/onto/yso/p5832
pyhimykset ja pyhät
http://www.yso.fi/onto/yso/p5832
pyhimyselämäkerrat
PÄÄTERMI: hagiografiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5831
pyhimysnäytelmät
PÄÄTERMI: uskonnolliset näytelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p7288
pyhimystarinat
PÄÄTERMI: legendat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4989
pyhitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p14712
pyhyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p2621
pyhä (pyhyys)
PÄÄTERMI: pyhyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p2621
pyhät
PÄÄTERMI: pyhimykset ja pyhät
http://www.yso.fi/onto/yso/p5832
pyhät esineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p28009
pyhät kirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p11248
pyhät lähteet
http://www.yso.fi/onto/koko/p40411
pyhät paikat
http://www.yso.fi/onto/yso/p579
pyhät patsaat
http://www.yso.fi/onto/koko/p40992
pyhät puut

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
http://www.yso.fi/onto/koko/p38035
pyhä (uskonnolliset käsitteet)
Päätermi: pyhyys
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y112585
http://www.yso.fi/onto/yso/p2621
Pylkkänen, Paavo, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
74728
Pyramiditerapia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:59.4
päivännäkemättömät
http://www.yso.fi/onto/koko/p37960

Q

Raippamaa, Orvo, 1907-1976
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
55547
rajajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p24576

ratamoiden siemenet
OHJAUSTERMIT: psyllium
http://www.yso.fi/onto/mesh/D011620

rajakokemukset
PÄÄTERMI: kuolemanrajakokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25751

Rauhala, Lauri, 1914-2016
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56597

Rajatiedon yhteistyö (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
59766

Raunio, Raili, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
49966

rajatieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p531

Rautaniemi, Matti, 1981http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
50429

qawwali
http://www.yso.fi/onto/yso/p29973

rakkausterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7950

qi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28636

Ramacharaka, Yogi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
91397

qigong
OHJAUSTERMIT: chi kung, qi gong
http://www.yso.fi/onto/yso/p8718
Qumranin kirjoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14723
Qvick, Jeremy, 1988http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
64323

R
raakaravinto
http://www.yso.fi/onto/yso/p21770
Raami, Asta, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56239
radiestesia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D011844
Rahikainen, Klaus, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56270
Raipala-Cormier, Virpi, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
90229

rastafari
http://www.yso.fi/onto/yso/p15509

Ramana Maharshi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56387
Ramayana
http://www.yso.fi/onto/kulo/k934
Ramstadius, Nina
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
56329
Ramstedt, Tommy, 1984http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
04913
Ranta-Kahila, Jenni
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
76044
Rantanen, Vilho, 1899-1978
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56525
Ranto, Kirsi, 1978http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52408
Rasku, Teuvo, 1909http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56566

Rautaparta, Malla, 1953http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
01284
Rautavaara, Toivo, 1905-1987
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56673
ravintoainelisät
PÄÄTERMI: ravintoainevalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16430
ravintoainevalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16430
ravintolisät
PÄÄTERMI: ravintoainevalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16430
ravintoterapia
PÄÄTERMI: ravitsemushoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6589
ravitsemushoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6589
ravitsemusterapia
PÄÄTERMI: ravitsemushoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6589
ravitsemusterapeutit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16147
rebalancing-kehoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2534
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refleksologia
PÄÄTERMI: vyöhyketerapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17145

resitatiivit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25250

rituaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1251

refleksoterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012028

resitoiminen
PÄÄTERMI: puhelaulu
http://www.yso.fi/onto/yso/p2427

rituaalitanssit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28234

Reijonen, Annikki, 1897-1934
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
86220

resitointi
PÄÄTERMI: puhelaulu
http://www.yso.fi/onto/yso/p2427

rohdosoppi
PÄÄTERMI: farmakognosia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20028

Reijonen, Kati, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
62038

resurssipohjainen talous
http://www.yso.fi/onto/yso/p26499

rohdosvalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1566

retriitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p177

rohtokurjenherne
PÄÄTERMI: Astragalus propinquus kasvilaji
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027885

reiki
http://www.yso.fi/onto/yso/p16853
Reiki (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
29544
reinkarnaatio
PÄÄTERMI: jälleensyntyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p625
Reishi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020940
relativismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23940
rentoutuminen
PÄÄTERMI: rentoutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5234
rentoutumismenetelmät
OHJAUSTERMIT: rentoutumishoito,
rentoutumismenetelmä,
rentoutumistekniikat,
rentoutumistekniikka,
rentoutusmenetelmä,
rentoutusmenetelmät,
rentoutustekniikat, rentoutustekniikka
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012064
rentoutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5234
rentoutusmusiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p29786
Reponen, Oskar, 1928-1997
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56842

riimukivet
http://www.yso.fi/onto/yso/p14588
riimut
http://www.yso.fi/onto/koko/p40266

rohtoparkkipuu
OHJAUSTERMIT: eukommia
http://www.yso.fi/onto/kassu/k61605

riitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1247

rohtosalkoruusu
http://www.yso.fi/onto/kassu/k39311

riittitekniikat
PÄÄTERMI: riitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1247

Roerich, Nicholas, 1874-1947
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
39744

riivaajat
PÄÄTERMI: demonit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11835

Rokka, Jukka, 1913-2002
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
57136

riivaus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50766

rokotekriittisyys
PÄÄTERMI: rokotevastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p39122

Rijckenborgh, Jan van
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
22630
rinnakkaiset maailmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p37837
rinnakkaismaailmat
PÄÄTERMI: rinnakkaiset maailmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p37837
rituaalimusiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p9819
rituaalinen puhtaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p29162
rituaalinen vaatetus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28947

rokoteskeptisyys
PÄÄTERMI: rokotevastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p39122
rokotevastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p39122
rokotusvastainen liike
OHJAUSTERMIT: rokotusten
vastainen liike
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000070
377
roomalainen mytologia
PÄÄTERMI: mytologia -- antiikki -Rooma
http://www.yso.fi/onto/kulo/k1405
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Rosenkreutz, Christian
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
84677
Rosen-menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p15290
Rosenterapia
PÄÄTERMI: Rosen-menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p15290
Rosen-terapia
PÄÄTERMI: Rosen-menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p15290
rosmariinien suku
PÄÄTERMI: rosmariinit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027542
rosmariinit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027542
Rosmarinus
PÄÄTERMI: rosmariinit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027542
rukouksella parantaminen
PÄÄTERMI: ihmeparannus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16304
Ruoho, Aila, 1964http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
50299
ruokavaliohoito
http://www.yso.fi/onto/koko/p59287
ruokavaliohoito
PÄÄTERMI: ravitsemushoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6589
ruumiistapoistuminen
PÄÄTERMI:
ruumiistairtautumiskokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p26493
ruumiistairtautumiskokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p26493
Ruuska, Anna-Liisa, 1927http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
57414
ruusujuuri (laji)
http://www.yso.fi/onto/yso/p11919

ruusukvartsi
http://www.yso.fi/onto/koko/p86995

saatananpalvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p9012

ruusuristiläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p21229

Sabelström, Hanna-Leena, 1964http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
64649

Ruusuristin veljeskunta AMORC
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
24444

ryhmätyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p4079

sadekeppi
OHJAUSTERMIT: albero della
pioggia, bastone della pioggia, bâton de
pluie, dešťová hůl, doŝovicâ, esőbot,
pal de pluja, palo de agua, palo della
pioggia, palo de lluvía, pau de chuva,
pau-de-chuva, rainstick, Regenmacher,
regnpinne, regnstav
http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:00875

Ryhmätyö (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
04038

Sagittarius
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
84183

Räisänen, Simo, 1942http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
56690

Sahimaa, Jaakko, 1923-2005
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
57816

räyhähenki
PÄÄTERMI: poltergeist
http://www.yso.fi/onto/yso/p6814

Saint-Germain, kreivi de
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
06870

Ruusu-Risti (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
38344

S
saagat
http://www.yso.fi/onto/yso/p121
Saarikoski, Tuula, 1936http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
57696
Saarinen, Reima, 1950-2003
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
59740
Saarinen, Saana, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
16114
Saarisalo, Aapeli, 1896-1986
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
57759
Saarni, Jorma
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
16052

sairaalasielunhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p1274
sairas rakennus -oireyhtymä
http://www.yso.fi/onto/yso/p19315
sakti
http://www.yso.fi/onto/kulo/k1007
salakirjoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5478
salaliitot
http://www.yso.fi/onto/yso/p13702
salaliittoteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p22525
salaseurat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8481
salatieteet
PÄÄTERMI: okkultismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p530
Sallamo-Lavi, Anuirmeli, 1963http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
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Salmenperä, Liisa, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
88217

Sathya Sai Baba
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
58475

self-help-kirjat
PÄÄTERMI: elämäntaito-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27918

Satri, Janna, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
55752

selittämättömät ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p534

satyyrit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25915

selväkuulo
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y348559

savi-idolit
http://www.yso.fi/onto/koko/p87412

selvänäkö
http://www.yso.fi/onto/yso/p10081

saunahoito
PÄÄTERMI: saunaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24593

selvätunto
PÄÄTERMI: selväkuulo
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y348559

samanismi
PÄÄTERMI: šamanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1252

saunaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24593

šamanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1252

savant-ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27297

Sampo (kansanrunous)
http://www.yso.fi/onto/yso/p25677

savantismi
PÄÄTERMI: savant-ilmiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p27297

selän manipulaatiohoito
OHJAUSTERMIT: selkärangan
manipulaatio, selkärangan
manipulaatiohoito, selkärangan
manuaalinen hoito, selän manipulaatio,
selän manuaalinen hoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020393

Salo, Matti J., 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
83812
samaanit
PÄÄTERMIT: šamaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2087
šamaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2087

sanamagia
http://www.yso.fi/onto/yso/p29148
Sande, Helmer, 1922-2014
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
55925
Sangharakshita, sthavira
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
75830
Sankelo, Merja, 1956http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
60815
Santavuori, Risto, 1954http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
07998
santeria
http://www.yso.fi/onto/yso/p28851
Sappinen, Jorma-Veikko
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
58344
satanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p17833

savihoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p5931
Search for Extra-Terrestrial
Intelligence
PÄÄTERMI: SETI-tutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11072
seerumi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4127
seerumioppi
PÄÄTERMI: serologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8306
seetrit
PÄÄTERMI: setrit
http://www.yso.fi/onto/koko/p70766
seidat
http://www.yso.fi/onto/yso/p577
seireenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p12280
self-help-kirjallisuus
PÄÄTERMI: elämäntaito-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27918

senna
PÄÄTERMI: sennauute
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012676
sennauute
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012676
sensoriset taideterapiat
OHJAUSTERMIT: sensorinen
taidepsykoterapia, sensorinen
taideterapia, sensoriset
taidepsykoterapiat
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026421
Seppälä, Johannes, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
70394
Seppälä, Olli, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
58768
serafit
http://www.yso.fi/onto/koko/p84208
serologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8306
setiläinen gnostilaisuus
PÄÄTERMI: setiläisyys
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http://www.yso.fi/onto/yso/p18560
setiläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p18560
SETI-tutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11072
setrit
http://www.yso.fi/onto/koko/p70766
Setälä, Johannes, 1941http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
58843
sfäärien harmonia
http://www.yso.fi/onto/yso/p38020
sfäärien musiikki
PÄÄTERMI: sfäärien harmonia
http://www.yso.fi/onto/yso/p38020
shakti
PÄÄTERMI: sakti
http://www.yso.fi/onto/kulo/k1007
shaktismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p38045
Shamaaniseura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
13924
shamaanit
PÄÄTERMI: šamaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2087

PÄÄTERMI: oraakkelit
http://www.yso.fi/onto/yso/p22850
sielu
http://www.yso.fi/onto/yso/p1536
sielu ja ruumis
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734
sielunhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p1275
sielunhoitoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23867
sielunvaellus
http://www.yso.fi/onto/yso/p631
Siirala, Aarne, 1919-1991
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
70886
Siitoin, Pekka, 1944-2003
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
68224
Siivola, Markku, 1945http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
31098
sikhiläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p16875
sikhiläiset
PÄÄTERMI: sikhit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27550

shamanismi
PÄÄTERMI: šamanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1252

sikhit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27550

Shanti Devi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
05962

silmänliiketerapia
PÄÄTERMI: EMDR-terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p28970

shiatsu
http://www.yso.fi/onto/yso/p14295

Siltala, Markku, 1964http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
93351

shintolaisuus
PÄÄTERMI: šintolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p18488
siankärsämö
http://www.yso.fi/onto/kassu/k94631
sibyllat

Silva-menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p14075
Silvo, Satu, 1962http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
18880

sintolaisuus
PÄÄTERMI: šintolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p18488
šintolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p18488
Siren, Päivi Ingrid, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
03914
Sivelä, Jonas, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
60617
skandinaavinen mytologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20461
Skarp, Ari-Pekka, 1975http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
04044
Skepsis (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
08905
Skeptikot, rajatiedon tutkimus (190)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:190
skeptisismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11675
skientismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11732
skientologia
OHJAUSTERMIT: scientologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18048
Skinnari, Simo, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
59342
Soback, Dan
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
30554
sodaliitti
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D3497
soiva kulho
OHJAUSTERMIT: Himalayan bowls,
laulava kulho, rin gong, singing bowl,
soiva kello, soiva malja, suzu gong,
Tibetan bowl, Tibetan singing bowl,
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äänimalja
http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:00957

http://www.yso.fi/onto/yso/p176

http://www.yso.fi/onto/yso/p10291

solipsismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7719

Sri Aurobindo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
07128

suggestio
http://www.yso.fi/onto/yso/p9772

Somppi, Jani, 1972http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
44792

Stead, William T.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
59646

Somppi, Taija, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
44791

steinerkoulut
http://www.yso.fi/onto/yso/p385

Sormunen, Urho, 1947http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
46473
sosioterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3980
soveltava kinesiologia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D018953

Steiner-koulut
PÄÄTERMI: steinerkoulut
http://www.yso.fi/onto/yso/p385
steinerpedagogiikka
OHJAUSTERMIT: Steinerpedagogiikka, waldorfpedagogiikka,
Waldorf-pedagogiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p1897

suggestopedia
http://www.yso.fi/onto/yso/p15395
suggestoterapia
PÄÄTERMI: hypnoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7866
Suhola, Johannes, 1908-1984
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67349
Sui, Choa Kok
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
13910
suitsukkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p25780

Steiner, Rudolf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
59655

suitsutteet
PÄÄTERMI: suitsukkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p25780

spektroliitti
http://www.yso.fi/onto/yso/p11151

Stenberg, Sven, 1934http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
59666

Summit Lighthouse. Helsingin
opintoryhmä
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
14661

speleoterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055161

stevia
http://www.yso.fi/onto/yso/p26077

spelttivehnä
OHJAUSTERMIT: spelt, speltti
http://www.yso.fi/onto/yso/p13065

stigmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26495

Sovijärvi, Olli, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65153

spiritismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p529

Styrman, Tuula, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
82854

spirituaalisuus
PÄÄTERMI: henkisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15308

Subba Row, T.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
09950

spirituaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8502

subjektivismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22495

spiritualismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5144

substanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1058

spiritualismi (okkultismi)
PÄÄTERMI: spiritismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p529
spiritualiteetti

Suntola, Tuomo, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
70831
suolahuonehoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p23176
suomalainen mytologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8976
Suomen aikidoliitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
38054
Suomen Amma-keskus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
19336

sufilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10291

Suomen analyyttinen trilogia -yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
07844

sufismi
PÄÄTERMI: sufilaisuus

Suomen antroposofinen liitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
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23649
Suomen arkeoastronominen seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
88122
Suomen aromaterapeutit
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
13017
Suomen aromaterapiaopisto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
18173
Suomen astrologinen seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
04424
Suomen bahá'íden kansallinen
henkinen neuvosto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
08496
Suomen bahá'í-julkaisut
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
60115
Suomen bahà'í-yhteisö
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
19779
Suomen biohammaslääketieteen
yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
13422
Suomen Enneagrammi (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
60407
Suomen henkisen kehityksen liitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
04512
Suomen homeopaatit
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
12671
Suomen hypnoosiyhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
10354
Suomen itämainen seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
04537

Suomen jalokiviharrastajain yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
30105
Suomen joogaliitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
04551
Suomen kinesiologiayhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
17104
Suomen kiropraktikkoliitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27649
Suomen kristiyhteisö
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
35055
Suomen logoterapiainstituutti
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
25553
Suomen logoterapiayhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
18217
Suomen luonneanalyyttinen
vegetoterapiayhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
26322
Suomen luontaisterapeuttien liitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
18147
Suomen makrobioottinen yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
13802
Suomen manuaalisen lääketieteen
yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27891
Suomen Moniääniset
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
31439
Suomen NLP-yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
39224
Suomen perinteisen kiinalaisen
lääketieteen yhdistys

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
25633
Suomen refleksologit
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
16837
Suomen Rosen-terapeutit (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
60248
Suomen sielunhoitoterapeutit
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
31107
Suomen Soka Gakkai International
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
26546
Suomen spiritualistinen seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
07292
Suomen suurloosi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27728
Suomen sähköherkät
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
11928
Suomen taido dan -yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
20994
Suomen taidoliitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
31311
Suomen Terveysjärjestö
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
53723
Suomen ufotutkijat
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
05000
Suomen Urantia-seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
24551
Suomen vapaa katolinen kirkko
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27042
Suomen Vodder-lymfaterapeutit
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
22981
Suomen vyöhyketerapeutit
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
11861
suoneniskentä
http://www.yso.fi/onto/yso/p27654
superfood
PÄÄTERMI: superruoka
http://www.yso.fi/onto/yso/p29209

http://www.yso.fi/onto/yso/p12150
syntykertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p15340
syntymämerkit
PÄÄTERMI: neevus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009506
syntymämerkki
PÄÄTERMI: neevus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009506

superruoka
http://www.yso.fi/onto/yso/p29209

Syrjälä, Teemu, 1982http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
73012

sutrat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27140

syvyyspsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13813

suufilaisuus
PÄÄTERMI: sufilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10291

Székely, Edmond Bordeaux
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
30153

suutrat
PÄÄTERMI: sutrat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27140

sädekehä
http://www.yso.fi/onto/mesh/D002924
https://www.wikidata.org/wiki/Q33418
93

Svanberg, Jan, 1968http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
15225
Swedenborg, Emanuel
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
85677
swedenborgilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19439
Svennevig, Hanna
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
23203
synestesia
OHJAUSTERMIT: aistinanalogia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20334
synkkä matkailu
PÄÄTERMI: musta matkailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p37808
synkkä turismi
PÄÄTERMI: musta matkailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p37808
synkretismi

sähköallergia
PÄÄTERMI: sähköherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p26838

T
Tahkokallio, Keijo, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
04024
taiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7776
tai chi
PÄÄTERMI: taiji
http://www.yso.fi/onto/yso/p17588
taiji
http://www.yso.fi/onto/yso/p17588
taijiquan
PÄÄTERMI: taiji
http://www.yso.fi/onto/yso/p17588
taikaesineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1017
taikajauheet
http://www.yso.fi/onto/koko/p50012
taikajuomat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50021
taikakalut
http://www.yso.fi/onto/koko/p37481

sähköherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p26838

taikasauvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p37896

sähköyliherkkyys
PÄÄTERMI: sähköherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p26838

taikatemput
http://www.yso.fi/onto/yso/p1290

sähköakupunktio
PÄÄTERMI: sähköpunktuuri
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015671
sähköakupunktuuri
PÄÄTERMI: sähköpunktuuri
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015671

taikausko
http://www.yso.fi/onto/yso/p533
taikavarvut
http://www.yso.fi/onto/yso/p26807
taikuus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008273

sähköneulahoito
PÄÄTERMI: sähköpunktuuri
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015671

taikuus
PÄÄTERMI: magia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6089

sähköpunktuuri
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015671

taikuus
PÄÄTERMI: noituus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7777
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taikominen
PÄÄTERMI: taikuus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008273

tanssiterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11725

taikurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1288

tantra
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068

Tainio, Tiina, 1972http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
10080

tantrismi
PÄÄTERMI: tantra
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068

Taipale, Anna, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72437

taolaiset
https://finto.fi/iptc/fi/page/?uri=120170
00

Taivasmaa, Jarko, 1975http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
92222

taolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3796

taivas (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p7273
tajunnan taso
http://www.yso.fi/onto/yso/p28926
tajunnantaso
PÄÄTERMI: tajunnan taso
http://www.yso.fi/onto/yso/p28926
tajunnanvirta
http://www.yso.fi/onto/yso/p6894
tajunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7065
talismaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p24903
Tampereen astrologinen seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
75655
tanatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20657
tankat (uskonnollinen taide)
PÄÄTERMI: thangkat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15610
Tammes
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
20371
tanssi- ja liiketerapia
PÄÄTERMI: tanssiterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11725

tarinahieronta
OHJAUSTERMIT: satuhieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p30183
tarokki
PÄÄTERMI: tarot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2223

Taylor, Gordon Rattray
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
70979
Taylor, John, 1960http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
92545
teepuun öljy
OHJAUSTERMIT: Melaleuca
alternifolia -öljy
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020947
Teerikorpi, Pekka, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
60669
Teide, Timo, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
80464
Teilhard de Chardin, Pierre
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52044

tarokkikortit
PÄÄTERMI: tarot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2223

tekoelämä
OHJAUSTERMIT: digitaalielämä,
keinoelämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p7988

tarot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2223

tekoäly
http://www.yso.fi/onto/yso/p2616

tarotkortit
PÄÄTERMI: tarot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2223

telekinesia
PÄÄTERMI: psykokinesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23883

tarotkortit
PÄÄTERMI: tarot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2223

teleologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19109

tarueläimet
PÄÄTERMI: taruolennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p797
taruolennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p797
Tarvainen, Veikko, 1956http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
64747
taulaaminen
PÄÄTERMI: moksibustio
http://www.yso.fi/onto/kulo/k694

telepatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14682
teleportaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p26071
Telos-Finland
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
30449
temppeliherrat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27959
tendenssikirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p38095
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Tenhiälä, Juho, 1912-1999
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
60713

terveysuskomukset
http://www.yso.fi/onto/koko/p62431

teosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p10026

terveysvaikutteiset elintarvikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10973

Teosofinen seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27253

terveysväittämät
http://www.yso.fi/onto/yso/p26669

Teosofinen seura. Kalevala-loosi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
14680
teosofit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20415
terapeutit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8114
terapeuttinen kosketus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1965
ternimaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p14109
terraformaatio
PÄÄTERMI: maankaltaistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p37949
terraformointi
PÄÄTERMI: maankaltaistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p37949
Tervas, Taimi, 1883-1937
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
36612
Terveydenhoidon valinnanvapaus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
05582
terveyskaupat
PÄÄTERMI: luontaistuotekaupat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23512
terveyskertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1301
terveyskylpylät
PÄÄTERMI: kylpylät
http://www.yso.fi/onto/yso/p8541
terveyslähteet
http://www.yso.fi/onto/koko/p39528

thaihieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p24899
thai-hieronta
PÄÄTERMI: thaihieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p24899
thailääketiede
OHJAUSTERMIT: perinteinen
thailääketiede, thai-lääketiede,
traditionaalinen thailääketiede
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y386569
thanatologia
PÄÄTERMI: tanatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20657
thangkat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15610
tiedekriittisyys
PÄÄTERMI: tiedevastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p39129
tiedeskeptisyys
PÄÄTERMI: tiedevastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p39129
tiedevastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p39129
tiedostava läsnäolo
PÄÄTERMI: tietoinen läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
tieteenkritiikki
OHJAUSTERMIT: tiedekritiikki,
tieteen kritiikki
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y329026
tietoinen läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
tietoisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7672

tietoisuustaidot
PÄÄTERMI: tietoinen läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
tietoisuustaito
PÄÄTERMI: tietoinen läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
tietoisuusteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p24208
tietäjät
http://www.yso.fi/onto/yso/p2086
tiibetiläinen hieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p23936
tiibetiläinen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p1837
tiibetinbuddhalaisuus
PÄÄTERMI: lamalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
Tiibetin buddhalaisuus
PÄÄTERMI: lamalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
Tillander, Asta, 1945http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
60960
Timonen, Aarne
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
60971
TM-liitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
31188
TM-mietiskely
PÄÄTERMI: transsendenttinen
mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p7553
toiminnallinen lääketiede
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
toiseus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11114
toisinajattelijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2988
Tolonen, Matti, 1941-
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
61127
tolstoilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16627
Tolstoi, Leo, 1828-1910
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
61138

http://www.yso.fi/onto/yso/p2716
transsendenttinen mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p7553
transsi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4053

Turun joogayhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
29516
turvehoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p15248

tricksterit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29361

tuskaturismi
PÄÄTERMI: musta matkailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p37808

triksterit
PÄÄTERMI: tricksterit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29361

tähdistä ennustaminen
PÄÄTERMI: astrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027

trullit
PÄÄTERMI: noidat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2088

tähtimerkit
PÄÄTERMI: astrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027

toteemit
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314595

tuhatvuotinen valtakunta
PÄÄTERMI: millenarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9035

tähtimerkit
PÄÄTERMI: horoskoopit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026

totemismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10266

tuina-hieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p19100

totuudellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p22213

tui na -hieronta
PÄÄTERMI: tuina-hieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p19100

täsmäruoka
PÄÄTERMI: terveysvaikutteiset
elintarvikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10973

Tompuri, Sinikka, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
96063
tontut
http://www.yso.fi/onto/yso/p20244
Torinon käärinliina
http://www.yso.fi/onto/yso/p23501

totuuden jälkeinen aika
PÄÄTERMI: totuudenjälkeinen
politiikka
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y505585
totuudenjälkeisyys
PÄÄTERMI: totuudenjälkeinen
politiikka
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y505585
Toukonen, Marja Leena, 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
33830
Trager-terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27649

tumma turismi
PÄÄTERMI: musta matkailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p37808
tunnetaidot
http://www.yso.fi/onto/yso/p23975
tunteensiirto
PÄÄTERMI: transferenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16934
tunteiden vapautustekniikat
PÄÄTERMI: EFT
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569

transaktioanalyysi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19732

Tuomola, Martti, 1938-2001
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
08419

transsendenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12984

tuonela
http://www.yso.fi/onto/yso/p9821

transsendentaalifilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24105

Turunen, Kari E., 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
61513

transsendentalismi

täydentävä lääketiede
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
täydentävä hoito
PÄÄTERMI: uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529
täydentävät hoidot
PÄÄTERMI: uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529
täydentävät hoitomuodot
PÄÄTERMI: liitännäishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p7900
Töytäri, Juhani, 1953http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
78387

U
ubuntu (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p29743
ufologia
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http://www.yso.fi/onto/yso/p9054
UFO-Finland (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
18211
ufot
http://www.yso.fi/onto/yso/p528
ufotutkimus
PÄÄTERMI: ufologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9054
ufouskonnot
PÄÄTERMI: ufologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9054
ukonvaajat
http://www.yso.fi/onto/koko/p40170
umpipuut
http://www.yso.fi/onto/koko/p37542
unani-lääketiede
http://www.yso.fi/onto/mesh/D019367
unien tulkinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p12466

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
39457
urbaanilegendat
PÄÄTERMI: nykytarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p10423
usko
http://www.yso.fi/onto/yso/p1726
uskolla parantaminen
http://www.yso.fi/onto/mesh/D029221
uskomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6088

uskonnollinen identiteetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p22876

uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529

uskonnollinen kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p10481

uskomusjärjestelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p38135

uskonnollinen kirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7289

uskomuslääkintä
PÄÄTERMI: uskomushoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000529

uskonnollinen käyttäytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p18550

uskomuslääkintä
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
uskomusperinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p28630

unijooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p25275

uskomustarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p19305

unikirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29051

uskonelämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p17711

unitaarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17542

uskonelämä – kriisit
PÄÄTERMI: henkiset hätätilat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50732

universaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15585
universalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25198
Upanisadit
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y507108
Uranus looshi

uskonnollinen herääminen
PÄÄTERMI: kääntymys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412
uskonnollinen herääminen
PÄÄTERMI: uskonnolliset
kokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7453

unientulkinta
PÄÄTERMI: unien tulkinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p12466

unitaariuniversalistit
PÄÄTERMI: unitaarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17542

uskonnollinen hoitotyö
OHJAUSTERMIT: diakoniahoitotyö
http://www.yso.fi/onto/mesh/D064698

uskonlahkot
PÄÄTERMI: uskonnolliset yhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5605
uskonnollinen ajattelu
PÄÄTERMI: uskonnollinen
käyttäytyminen
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y315299
uskonnollinen elämä
PÄÄTERMI: uskonelämä
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y386601

uskonnollinen musiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p28101
uskonnollinen perinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p28801
uskonnollinen taide
http://www.yso.fi/onto/yso/p1358
uskonnollinen viestintä
http://www.yso.fi/onto/koko/p42669
uskonnolliset johtajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8419
uskonnolliset järjestöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p7545
uskonnolliset kokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7453
uskonnolliset kulkueet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4870
uskonnolliset käsitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p26368
uskonnolliset laulut
http://www.yso.fi/onto/yso/p38225
uskonnolliset lehdet
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http://www.yso.fi/onto/yso/p11661
uskonnolliset liikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4851
uskonnolliset rakennukset
OHJAUSTERMIT:
sakraalirakennukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p26392
uskonnolliset tilaisuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1253
uskonnolliset vaikuttajat
PÄÄTERMI: uskonnolliset johtajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8419
uskonnolliset yhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5605
uskonnollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3937

uudelleensyntyminen
PÄÄTERMI: jälleensyntyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p625
uudestisyntyminen
PÄÄTERMI: kääntymys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412

PÄÄTERMI: uususkonnollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16664
uutteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1403

V

uudet uskonnolliset liikkeet
PÄÄTERMI: uususkonnollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16664

Vaarama, Pentti, 1925http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
61873

uusateismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25173

Vahtera, Sarita
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
11140

uushengellisyys
PÄÄTERMI: uususkonnollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16664
uusi aika
http://www.yso.fi/onto/yso/p5076

vaihdokkaat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50548
vaihtoehtoenergia
PÄÄTERMI: ekoenergia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1214

uskonnon alkuperäteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6427

uusi maailmanjärjestys
PÄÄTERMI: Illuminati
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y329038

vaihtoehtohistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p16646

uskonnon psykologia
PÄÄTERMI: uskontopsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19771

uuskonfutselaisuus
PÄÄTERMI: uuskungfutselaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p37834

vaihtoehtohoitajat
PÄÄTERMI: luontaishoitajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p24082

uskonto ja lääketiede
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012068

uuskungfutselaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p37834

vaihtoehtohoidot
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390

Uskontojen uhrien tuki
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
17914

uusnoituus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7775

uskontokunnat
PÄÄTERMI: uskonnolliset yhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5605
uskontopsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19771
Usma, Anna-Maija
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
83955
Utele-instituutti
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
20151
Utriainen, Terhi, 1962http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
99863

uuspakanuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9099
uusplatonismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7312
uusromantiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p12825
uussamanismi
PÄÄTERMI: uusšamanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21488
uusšamanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21488
uususkonnollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16664

vaihtoehtohoidot
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
vaihtoehtoinen elämäntapa
http://www.yso.fi/onto/yso/p16130
vaihtoehtoinen energia
PÄÄTERMI: ekoenergia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1214
vaihtoehtoinen historia
PÄÄTERMI: vaihtoehtohistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p16646
vaihtoehtoinen lääketiede
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
vaihtoehtoiset hoitomuodot
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391

uususkonnot
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vaihtoehtoiset todellisuudet
http://www.yso.fi/onto/koko/p51061
vaihtoehtoiset viljelymenetelmät
http://www.yso.fi/onto/koko/p45349
vaihtoehtolehdet
PÄÄTERMI: mielipidelehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17243
vaihtoehtoliikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p3333
vaihtoehtolääketiede
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
vaihtoehtolääkintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p391
vainajainpalvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7574
vainajien palvonta
PÄÄTERMI: vainajaolennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p28254
vainajienpalvonta
PÄÄTERMI: vainajaolennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p28254
vainoharhaisuus
PÄÄTERMI: paranoia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23668
vaishnavismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23160
valaistuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p21069
valentinolaisuus
OHJAUSTERMIT: valentinolainen
kristillisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15106
valohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p8721

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
21077

http://www.yso.fi/onto/yso/p10318

Valtonen, Leila, 1947http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62102

vedenhaltijat
OHJAUSTERMIT: näkit, vedenhaltiat,
vesihiidet, vetehiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p23343

Valvanne, Hugo, 1894-1961
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
07638

vedenneidot
PÄÄTERMI: merenneidot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7015

vampyyrit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1496

vedenpaisumus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25663

Van Praagh, James
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
99916

Veenkivi, Liisa, 1943-2009
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62314

Vapa, Marko, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
44130

vegaanit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000066
989

vapaa energia
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D4095

veganismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9028

Vapaamuurarius
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:204.3
vapaamuurarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p12120
Vasara, Mitra, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
62749
Vaskilampi, Tuula, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62286
vatsahieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p23938
Vatsjajana
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62300
vauvahieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p21816

Valonkantajat (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
37649

Veda
http://www.yso.fi/onto/yso/p11554

valoravinto
http://www.yso.fi/onto/yso/p22365

vedanta
http://www.yso.fi/onto/yso/p8361

Valo, Tuomas, 1962-

veda-uskonto

velhot
http://www.yso.fi/onto/koko/p18701
veljeskunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p24918
verenseisautus
http://www.yso.fi/onto/yso/p29032
vesihoito
PÄÄTERMI: hydroterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006875
vesihoito
PÄÄTERMI: kylpyhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6532
vesisuonet
http://www.yso.fi/onto/yso/p26806
Via (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
29324
Via-akatemia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
13428
Via-akatemian säätiö
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
26976
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Vihreäsalo, Keiju, 1971http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
83712
vieraat sivilisaatiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p4326
viinirypäleen siemenuute
http://www.yso.fi/onto/mesh/D056604
viisauskirjallisuus
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
v/
viisi elementtiä
http://www.yso.fi/onto/yso/p28352
Viljanne, Eino
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62639
Vikström, Erik, 1941http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62599
villivihannekset
http://www.yso.fi/onto/yso/p28519
Viro, Voitto, 1914-1999
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62733

http://www.yso.fi/onto/yso/p3808

http://www.yso.fi/onto/yso/p38001

vitalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7734

väriterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19996

vitamiinihoito
http://www.yso.fi/onto/koko/p45818

värähtelyt
OHJAUSTERMIT: vibraatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p708

vitamiinivalmisteet
PÄÄTERMI: ravintoainevalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16430
vitamiinit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4962
Vivekananda, Swami
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62867
voice dialogue
PÄÄTERMI: eheyttävä dialogi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25500
voimajooga
PÄÄTERMI: astangajooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p19846
Voipio, Aarni, 1891-1965
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
76472

Virolainen, Harri, 1974http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
44144

voodoo
OHJAUSTERMIT: vodon, vodou,
vodun, voudou, vudun
http://www.yso.fi/onto/yso/p9013

Virolainen, Ilkka, 1974http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
42261

Vuolanto, Pia, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
53454

Virta, H. N.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62754

vuorikristalli
http://www.yso.fi/onto/koko/p87265

Virtanen, Leea, 1935-2002
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62803

Vuorisaarna
http://www.yso.fi/onto/yso/p14042
vuorisuola
http://www.yso.fi/onto/yso/p8765

vishnulaisuus
PÄÄTERMI: vaishnavismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23160

vyöhyketerapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17145

visualisointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7938

väki
PÄÄTERMI: väki (mytologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38001

visualisointi (psykologia)
PÄÄTERMI: mielikuvaharjoittelu

väki (mytologia)

Väänänen, Mikko, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
94516

W
wabi-sabi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23812
Wahlström, Riitta, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
71997
Waldorf-koulut
PÄÄTERMI: steinerkoulut
http://www.yso.fi/onto/yso/p385
Watts, Alan W.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
53878
Westcott, W. Wynn
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
10709
Wettenhovi-Aspa, Sigurd, 1870-1946
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66090
wicca
http://www.yso.fi/onto/yso/p9100
wiccalaisuus
PÄÄTERMI: wicca
http://www.yso.fi/onto/yso/p9100
wicca-liike
PÄÄTERMI: wicca
http://www.yso.fi/onto/yso/p9100
wikka-liike
PÄÄTERMI: wicca
http://www.yso.fi/onto/yso/p9100
Wihuri, Antti-Juhani, 1965http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
74048
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Wikström, Sanna, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65827
Wilenius, Reijo, 1930-2019
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67973
Will-Vidlund, Marjaana, 1963http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
51988
Wirén, Ulvi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52925
Virtanen, Leea, 1935-2002
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
62803
wushu
PÄÄTERMI: kung-fu
http://www.yso.fi/onto/yso/p18042
Wyskiel, Anu
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
31633

X
Xavier, Francisco Cândido
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
54261

Y
yangin puute
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016711
yang ja yin
PÄÄTERMI: jin ja jang
http://www.yso.fi/onto/yso/p3110
yang-puute
PÄÄTERMI: yangin puute
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016711
Yesudian, Selvarajan
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
63592

http://www.yso.fi/onto/mesh/D016710

http://www.yso.fi/onto/yso/p3111

yin ja yang
PÄÄTERMI: jin ja jang
http://www.yso.fi/onto/yso/p3110

yoruba-uskonto
PÄÄTERMI: joruba-uskonto
http://www.yso.fi/onto/yso/p26741

yinjooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p38988

yrtit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2612

yin-puute
PÄÄTERMI: yinin puute
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016710

yrttihoito
http://www.yso.fi/onto/koko/p56846

yiquan
PÄÄTERMI: yi quan
http://www.yso.fi/onto/yso/p8128
yi quan
http://www.yso.fi/onto/yso/p8128
ykseys
http://www.yso.fi/onto/yso/p13031
Ykseys (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
61138
yksisarviset
http://www.yso.fi/onto/yso/p19930
Ylenius, Enni, 1987http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
64113
yli-ihminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p51067
yliluonnolliset ilmiöt
PÄÄTERMI: paranormaalit ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p526
yliluonnolliset olennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p796
yliluonnolliset voimat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50342
yliminä
http://www.yso.fi/onto/koko/p50207
ylösnousemus
http://www.yso.fi/onto/yso/p630

yhdistymiskirkko
PÄÄTERMI: moonilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25757

ympäristöherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p29734

yinin puute

yoga
PÄÄTERMI: jooga

yrttikasvit
PÄÄTERMI: lääkekasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14478
yrttikasvit
PÄÄTERMI: yrtit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2612
yrttikirjat aiheena
OHJAUSTERMIT:
luonnonlääkintäopas aiheena,
luonnonlääkintäoppaat aiheena,
yrttikirja aiheena, yrttiopas aiheena,
yrttioppaat aiheena
http://www.yso.fi/onto/mesh/D064425
yrttilääkintä
PÄÄTERMI: fytoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7899
yrttimausteet
PÄÄTERMI: yrtit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2612
yrttitilat
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y386632

Z
zarathustralaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15570
Zeitgeist-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p26050
zen
PÄÄTERMI: zenbuddhalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13972
zenbuddhalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13972
zen-estetiikka
OHJAUSTERMIT: zen-taide
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390403
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http://www.yso.fi/onto/yso/p38387
zeniläisyys
PÄÄTERMI: zenbuddhalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13972
zombiet
PÄÄTERMI: zombit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25319

adventti
http://www.yso.fi/onto/yso/p16432

OHJAUSTERMIT: materia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1433
aineeton kulttuuriperintö
http://www.yso.fi/onto/yso/p26925

aforismit
OHJAUSTERMIT: ajatelmat,
mietelauseet. mietelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p15630

aineistonkeruu
OHJAUSTERMIT: aineiston keruu
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y377887

afrosentrismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25531

Ainola
http://www.yso.fi/onto/yso/p18239

älykäs suunnittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p23823

agaave
OHJAUSTERMIT: Agave
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027882

aistimukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10961

äänihieronta
http://www.yso.fi/onto/koko/p69379

agroekologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23290

LIITÄNNÄISSANASTO

Ahola, Ritva, 1941http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
62490

aivoaallot
OHJAUSTERMIT: aivokäyrät,
aivosähkökäyrän aallot,
aivosähkökäyrän heilahdukset
http://www.yso.fi/onto/mesh/D058256

AIDS
OHJAUSTERMIT: immuunikato
http://www.yso.fi/onto/yso/p12005

aivojen kemia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001923

aihehakemistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p1320

aivokemia
PÄÄTERMI: aivojen kemia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001923

zombit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25319

Ä

A
Aalberg, Veikko, 1941http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
39694
aallonpituus
http://www.yso.fi/onto/yso/p702
Aasia
http://www.yso.fi/onto/koko/p58021
aatteelliset järjestöt
OHJAUSTERMIT: aatteelliset
yhdistykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p17650
aatteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p220
aboriginaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p24360

aika
http://www.yso.fi/onto/yso/p21034
aika-avaruus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y315133
aikakaudet
OHJAUSTERMIT: historian
aikakaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4623
aikakauskirjat
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y369403

addiktiivinen käyttäytyminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p55282

aikakauslehdet
OHJAUSTERMIT: lehdet
(aikakauslehdet)
http://www.yso.fi/onto/yso/p1255

adivasit
http://www.yso.fi/onto/yso/p24184

aikakäsitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24947

adventismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14598
adventistit

aistit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1938

aivokuolema
http://www.yso.fi/onto/yso/p11790
aivoriihi
http://www.yso.fi/onto/koko/p56454
aivot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7040
ajanhallinta
OHJAUSTERMIT: aikasuunnittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p22168
ajan henki
OHJAUSTERMIT: ajanhenki, Zeitgeist
http://www.yso.fi/onto/yso/p27521
ajanlasku
http://www.yso.fi/onto/yso/p10822

ainaishaudat
http://www.yso.fi/onto/koko/p84787

ajan taju
OHJAUSTERMIT: ajantaju
http://www.yso.fi/onto/mesh/D013998

aine

ajattelu
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OHJAUSTERMIT: ajatteleminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p6007
ajattelumallit
http://www.yso.fi/onto/koko/p66723
ajattelun lait
OHJAUSTERMIT: ajatuslait
http://www.yso.fi/onto/yso/p21553
ajatuksenvapaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7004
alakarppaus
PÄÄTERMI: vähähiilihydraattinen
ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/yso/p24517
alakulttuurit
PÄÄTERMI: osakulttuurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8552
Alankomaat
OHJAUSTERMIT: Hollanti
http://www.yso.fi/onto/koko/p54970
Alaspää, Samuli, 1936http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
66516
Albergan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p7068
Aleksanterin teatteri
http://www.yso.fi/onto/yso/p28263
Alikartano
OHJAUSTERMIT: Frugård, Frugård
(Mäntsälä)
http://www.yso.fi/onto/yso/p11188
aliravitsemus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5749
alkeet
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313830
alkeishiukkaset
http://www.yso.fi/onto/yso/p2064
alkuräjähdys
http://www.yso.fi/onto/yso/p21501
allegoriat
OHJAUSTERMIT: vertauskuvalliset
teokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5555

allergia
OHJAUSTERMIT: allergiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p342

Andersson, Minna, 1973http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
27998

almut
http://www.yso.fi/onto/yso/p18779

Andit
http://www.yso.fi/onto/yso/p107390

alttarit
OHJAUSTERMIT: alttaritila
http://www.yso.fi/onto/yso/p14450

Anjalan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p17378

aluskaappaukset
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y327581
amalgaami
http://www.yso.fi/onto/yso/p14244
Amazon
http://www.yso.fi/onto/yso/p105321
ambient
http://www.yso.fi/onto/yso/p29942

Anjalan liitto
http://www.yso.fi/onto/yso/p15446
antihiukkaset
http://www.yso.fi/onto/yso/p2936
antiikin filosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20343
antiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p3973

amerikansuomalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5280

antiklerikalismi
PÄÄTERMI: kirkkokritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p16818

ammatinnimet
http://www.yso.fi/onto/koko/p59020

antimateria
http://www.yso.fi/onto/yso/p2937

ammattietiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p862

antimilitarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22255

ammattikunnat
http://www.yso.fi/onto/koko/p40972

antiteismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p24796

ammattiperinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p9003

antropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1560

ammattitaudit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17068

antropologit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26245

amnesia
PÄÄTERMI: muistinmenetys
http://www.yso.fi/onto/yso/p2609

apostasia
http://www.yso.fi/onto/yso/p29359

analyysi
OHJAUSTERMIT: analysointi,
analytiikka, analyysit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6851
analyyttinen psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5868
anatomia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1523

appelsiini
http://www.yso.fi/onto/yso/p20243
apriorinen tieto
OHJAUSTERMIT: a priori tieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p378
arabialainen filosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2116
areiolaisuus

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
http://www.yso.fi/onto/yso/p28406
argumentaatioteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p24581
argumentointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12814
aristotelismi
OHJAUSTERMIT: aristoteelilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11226
arkeologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1265
arkeologiset löydöt (löydöt)
http://www.yso.fi/onto/koko/p78858
arkitieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p13333
arkkikirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p29397

kieltäytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p1692
aseksuaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26750
asennot (ruumiinasennot)
OHJAUSTERMIT: asennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p11788
asenteet
OHJAUSTERMIT: näkemykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5619
asiakaslehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p19680
Aspergerin oireyhtymä
http://www.yso.fi/onto/yso/p4156
assyriologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2195

arkkipiispat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5770

assyriologit
OHJAUSTERMIT: assyrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24443

arkkitehtuuri
OHJAUSTERMIT: rakennustaide
http://www.yso.fi/onto/yso/p8025

asteekit
OHJAUSTERMIT: atsteekit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20528

arktiset kulttuurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6309

asteroidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27330

armeliaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26234

astrofysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p20188

aroniat
http://www.yso.fi/onto/koko/p44775

astrokemia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19206

artefaktit
PÄÄTERMI: esineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1018

astronautit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19706

arvoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p3503
arvostelukyky
http://www.yso.fi/onto/yso/p20659

asuminen
OHJAUSTERMIT: asuinolot, asuntoolot
http://www.yso.fi/onto/yso/p1797

Aulanko (Hämeenlinna)
OHJAUSTERMIT: Aulanko
http://www.yso.fi/onto/yso/p106417
auringonpilkut
http://www.yso.fi/onto/yso/p12541
auringonpimennykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6593
auringonpurkaukset
OHJAUSTERMIT: auringon
purkaukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p20878
aurinko
http://www.yso.fi/onto/yso/p5051
aurinkoenergia
OHJAUSTERMIT: aurinkovoima
http://www.yso.fi/onto/yso/p19636
Australia
http://www.yso.fi/onto/yso/p105116
autenttisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11872
autiotalot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2075
autiotilat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2951
autiotuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p14992
autismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p18190
autoetnografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25194
autoimmuniteetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p21598

ateismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12424

auttaminen
OHJAUSTERMIT: apu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3847

arvot
OHJAUSTERMIT: arvot (ilmiöt)
http://www.yso.fi/onto/yso/p1044

ateistit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25038

avajaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p2110

aseistakieltäytyminen
OHJAUSTERMIT: aseista

attribuutioteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p18412

avaruuden sotilaallinen käyttö
http://www.yso.fi/onto/koko/p80485
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avaruus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4402
avaruusaseet
http://www.yso.fi/onto/koko/p50038
avaruuslennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p8840
avaruuslentäjät
PÄÄTERMI: astronautit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19706
avaruusliikenne
http://www.yso.fi/onto/yso/p17257
avaruusromu
http://www.yso.fi/onto/yso/p15578
avaruussukkulat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5717
avaruussää
http://www.yso.fi/onto/yso/p1282
avaruustekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17376
avaruusteleskoopit
OHJAUSTERMIT: teleskoopit,
tähtikaukoputket
http://www.yso.fi/onto/yso/p29455

Baltian maat
http://www.yso.fi/onto/koko/p62963

biosähköisyys
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313867

bariatrinen lääketiede
OHJAUSTERMIT:
painonhallintalääketiede
http://www.yso.fi/onto/mesh/D052938

biosähkömagnetiikka
http://www.yso.fi/onto/koko/p66298

basaltti
http://www.yso.fi/onto/yso/p18919
Belgia
http://www.yso.fi/onto/yso/p105206
bestsellerit
OHJAUSTERMIT: menekkiteokset,
menestyskirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p12639

biofysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p6097

Bysantti
http://www.yso.fi/onto/koko/p43349

biohoito
PÄÄTERMI: biologinen hoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001691

Bäckman, Johan, 1971http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
88659

biologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1782

avaruustutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7499

biologiset rytmit
PÄÄTERMI: biorytmit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16614

Babylonia
http://www.yso.fi/onto/yso/p107980
balladit (kirjallisuus)
OHJAUSTERMIT: balladit,
kansanballadit, taideballadit
http://www.yso.fi/onto/koko/p4803

Brasilia
http://www.yso.fi/onto/yso/p108126
Brinkhall
OHJAUSTERMIT: Brinkala,
Brinkkala, Prinkkala
http://www.yso.fi/onto/yso/p19815

biologinen hoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001691

B

botuliinihoito
OHJAUSTERMIT: Azzalure-hoito,
Botox-hoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p24763

bibliografiat
OHJAUSTERMIT: julkaisuluettelot,
kirjallisuusluettelot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3462

avaruusturismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21019

Azorit
http://www.yso.fi/onto/yso/p150278

bolidit
OHJAUSTERMIT: bolidi, tulipallo
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D425

bioluminesenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1645
biomagnetismi
PÄÄTERMI: biosähkömagnetiikka
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y317847
bioniikka
OHJAUSTERMIT: biomimetiikka,
biomimiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p22751
biosynteesi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14405

C
capoeira
http://www.yso.fi/onto/yso/p15975
CD-levyt
OHJAUSTERMIT: kompaktilevyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p2163
CD-R-levyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p17425
CD-ROM-levyt
OHJAUSTERMIT: CD-tietolevyt,
romput
http://www.yso.fi/onto/yso/p18394
cleantech
OHJAUSTERMIT: clean tech, puhdas
teknologia, vihreä teknologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27419
coaching
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http://www.yso.fi/onto/koko/p68281
corpus ciliare
PÄÄTERMI: sädekehä
http://www.yso.fi/onto/mesh/D002924
COVID-19
OHJAUSTERMIT: korona (COVID19), koronavirustauti 2019,
koronavirustauti COVID-19
http://www.yso.fi/onto/yso/p38829
Crohnin tauti
OHJAUSTERMIT: regionaalinen
enteriitti
http://www.yso.fi/onto/yso/p23556

D
dadaismi
OHJAUSTERMIT: dada
http://www.yso.fi/onto/yso/p14247
Dalcroze-rytmiikka
OHJAUSTERMIT: Dalcrozemenetelmä, eurytmiikka, JaquesDalcroze-menetelmä, Jaques-Dalcrozerytmiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p16478
dalit-teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25877
debriefing
OHJAUSTERMIT: henkinen
jälkiselvitys, henkinen tuki (kriisit),
kriisituki, psyykkinen kriisiapu
http://www.yso.fi/onto/yso/p20124
degrowth-ajattelu
OHJAUSTERMIT: degrowth-liike,
kohtuutalous, miinuskasvu, vihreä
kasvu
http://www.yso.fi/onto/yso/p25991
deismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14691
dekonstruktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p14904
delfiinit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11230

Delfoi
http://www.yso.fi/onto/yso/p194893

diskurssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p17817

delirium
OHJAUSTERMIT: juoppohulluus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10962

dissosiaatiohäiriöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p17224

demonstraatiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7052
deodorantit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8769
depersonalisaatio
OHJAUSTERMIT: depersonalisatio
http://www.yso.fi/onto/koko/p58355
deprivaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p16729
determinismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10278
diabetes
OHJAUSTERMIT: sokeritauti
http://www.yso.fi/onto/yso/p8304
dialektiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p2874
dialektinen materialismi
OHJAUSTERMIT: dialektinen
logiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p2873

distinktioteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p25086
DNA-tekniikka
PÄÄTERMI: geenitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17994
dogmaattisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p290
dogmatismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11677
dogmit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4387
doketismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28603
dokumentointi
OHJAUSTERMIT: dokumentaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p16361
dokumenttielokuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p13105
dokumenttikamerat
http://www.yso.fi/onto/yso/p37957

diffuusio
http://www.yso.fi/onto/yso/p18009

dokumenttikirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p10615

digilehdet
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y361907

dokumenttinäytelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p27814

digilore
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y385738

dokumenttiohjelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p13104

digitaaliset kirjastot
OHJAUSTERMIT: elektroniset
kirjastot, verkkokirjastot
http://www.yso.fi/onto/yso/p22354

dokumenttisarjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28710

dikotomiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27388
dinosaurukset
OHJAUSTERMIT: hirmuliskot
http://www.yso.fi/onto/yso/p22074

doulat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27919
draamadokumentit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5668
draamaelokuvat
OHJAUSTERMIT: näytelmäelokuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26500
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draamasarjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27510
droonit
PÄÄTERMI: miehittämättömät ilmaalukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24149
Drottningholmin linna
http://www.yso.fi/onto/yso/p29438
dualismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14208
DVD-R-levyt
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y334945
DVD-ROM-levyt
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y334946
dyssomniat
OHJAUSTERMIT: dyssomnia,
ulkosyntyinen unihäiriö, ulkosyntyiset
unihäiriöt
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020920
dystopiat
OHJAUSTERMIT: antiutopiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20646

E
Ecuador
http://www.yso.fi/onto/yso/p108648
edelläkävijät
OHJAUSTERMIT: pioneerit,
(edelläkävijät) uranuurtajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p17164
Edinburgh
http://www.yso.fi/onto/yso/p115954
edistys
http://www.yso.fi/onto/yso/p8957
edistäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p14978
edustustilaisuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p958

EEG
OHJAUSTERMIT: aivosähkökäyrä,
elektroenkefalografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3328
eepokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6478
Eerikäinen, Atso, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
02425
eetos
OHJAUSTERMIT: ethos
http://www.yso.fi/onto/yso/p26659
eettinen kulutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p21079
eettinen sijoittaminen
OHJAUSTERMIT: eettinen
sijoitustoiminta eettiset rahastot eettiset
sijoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p16872
eettisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p23085
ego
PÄÄTERMI: minä
http://www.yso.fi/onto/yso/p9742
Egypti
http://www.yso.fi/onto/koko/p54801
egyptologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2192
egyptologit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1747
eheyttäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p9021
ehkäisevä lääketiede
OHJAUSTERMIT: ennaltaehkäisevä
lääketiede, preventiivinen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p17163
eideettiset ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5294
e-julkaisut
PÄÄTERMI: sähköiset julkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p1998

ekoenergia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1214
ekofeminismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14694
ekokatastrofit
OHJAUSTERMIT:
ympäristökatastrofit, ympäristötuhot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7750
ekologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p634
ekologinen asuminen
OHJAUSTERMIT: ekoasuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p14357
ekologinen kestävyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p21004
ekologinen rakentaminen
OHJAUSTERMIT: ekorakentaminen,
kestävä rakentaminen,
luonnonmukainen rakentaminen vihreä
rakentaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p14358
eksistenssi
OHJAUSTERMIT: olemassaolo,
oleminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p15960
eksistentiaalipsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19162
eksistentialismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9293
eksotiikka
OHJAUSTERMIT: eksoottisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3015
eksternalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21225
ekumenia
OHJAUSTERMIT: ekumeeninen liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p13701
eleet
OHJAUSTERMIT: gestiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p6837
elektrolyyttitasapaino
http://www.yso.fi/onto/yso/p25343
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elektroninen vaikuttaminen
OHJAUSTERMIT: elektroninen
hyökkäys, ELVA
http://www.yso.fi/onto/koko/p55365
elektroniset julkaisut
PÄÄTERMI: sähköiset julkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p1998
elektroniset kirjastot
OHJAUSTERMIT: verkkokirjastot
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y111582

eläinkokeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2780
eläinkokeettomat menetelmät
OHJAUSTERMIT: eläinkokeet
korvaavat menetelmät, eläinkokeita
korvaavat menetelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p25803
eläinratavalo
OHJAUSTERMIT: zodiakaalivalo,
zodiakkivalo
http://www.yso.fi/onto/yso/p11486

elämänmuutokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p4356
elämänodotukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p819
elämänpolku
http://www.yso.fi/onto/koko/p68209
elämän synty
http://www.yso.fi/onto/yso/p2870

elementit
http://www.yso.fi/onto/koko/p43544

eläinsadut
http://www.yso.fi/onto/yso/p17861

elämäntapa
OHJAUSTERMIT: elämäntyyli
http://www.yso.fi/onto/yso/p8760

elimistön rytmit
PÄÄTERMI: biorytmit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16614

eläinten oikeudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17347

elämäntapalehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p26854

elinkaari
http://www.yso.fi/onto/yso/p16922

elämys
OHJAUSTERMIT: elämykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p3211

elämäntapaohjelmat
OHJAUSTERMIT: lifestyle-ohjelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28848

elintarvikekemia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14379

elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p3168

elävät fossiilit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28032

elintarviketeollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3373

elämäkerrat
OHJAUSTERMIT: biografiat,
elämänkerrat
http://www.yso.fi/onto/yso/p11597

emergentti materialismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p2605

elintarvikkeet
OHJAUSTERMIT: ruokatavarat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6580
elintavat
OHJAUSTERMIT: elämäntavat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5530
elinvoimaisuus
OHJAUSTERMIT: vitaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p20950

elämänfilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14803
elämänhallinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p4357
elämänjano
http://www.yso.fi/onto/koko/p50826

elohopea
http://www.yso.fi/onto/yso/p14245

elämänkaari
OHJAUSTERMIT: elämänkulku
http://www.yso.fi/onto/yso/p3313

elokuvakäsikirjoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24212

elämänkatsomus
http://www.yso.fi/onto/yso/p221

eloperäiset lannoitteet
OHJAUSTERMIT: orgaaniset
lannoitteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4886

elämänkokemus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y315150

eläimet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2023

elämänkoulu
http://www.yso.fi/onto/koko/p50338
elämänlaatu
http://www.yso.fi/onto/yso/p10759

emotionaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11269
empaattisuus
PÄÄTERMI: empatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8625
empatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8625
emätinhuuhtelu
OHJAUSTERMIT: emättimen
huuhtelu, vaginahuuhtelu, vaginan
huuhtelu
http://www.yso.fi/onto/mesh/D044364
ensyklopediset romaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29702
englanninkieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p18940
ennakkoluulot
http://www.yso.fi/onto/yso/p12678
Enqvist, Kari, 1954-
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
67577

http://www.yso.fi/onto/yso/p19343

http://www.yso.fi/onto/yso/p3550

entsyymit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4769

erehdys
OHJAUSTERMIT: erehtyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p5693

esitelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p12644

entropia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5009

erikoisbibliografiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p19484

Enäkoski, Ritva, 1948http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
68319

erikoiskirjastot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7747

esitykset
OHJAUSTERMIT: näytökset
http://www.yso.fi/onto/yso/p401

erikoislahjakkuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13068

esivanhemmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2210

erikoisruokavaliot
OHJAUSTERMIT: dieetit,
erityisruokavaliot
http://www.yso.fi/onto/yso/p18295

eskapismi
OHJAUSTERMIT:
todellisuuspakoisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p6645

erityislapset
http://www.yso.fi/onto/yso/p28565

Eskelinen, Kirsi, 1961http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
17819

epidemiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p12979
epigeneettinen periytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p21979
epigenetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p24631
epikurolaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p126
epilepsia
OHJAUSTERMIT: kaatumatauti
http://www.yso.fi/onto/yso/p9413
epookki
http://www.yso.fi/onto/koko/p64160

erotiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5896
esihistoria
OHJAUSTERMIT: esihistoriallinen
aika
http://www.yso.fi/onto/yso/p4622

epäinhimillisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p16074

esihistoriallinen arkeologia
PÄÄTERMI: arkeologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1265

epäily
http://www.yso.fi/onto/yso/p1724

esihistoriallinen taide
http://www.yso.fi/onto/yso/p12463

epäjumalat
http://www.yso.fi/onto/yso/p21604

esiintymisjännitys
PÄÄTERMI: esiintymispelko
http://www.yso.fi/onto/yso/p19677

epämuodostumat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6004
epäonnistuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p2436
epäpuhtaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p433
epäterveellisyys
http://www.yso.fi/onto/koko/p50363
erakot
OHJAUSTERMIT: anakoreetit,
eremiitit

esiintymiskuume
PÄÄTERMI: esiintymispelko
http://www.yso.fi/onto/yso/p19677
esiintymispelko
http://www.yso.fi/onto/yso/p19677
esikuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1041
esineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1018
esirukous

esittelyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p7051

eskimot
http://www.yso.fi/onto/yso/p24293
Espanja
http://www.yso.fi/onto/yso/p105209
espanjankieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p2199
Espoo
http://www.yso.fi/onto/yso/p94105
Espoon kartano
OHJAUSTERMIT: Espoonkartano
(kartanot)
http://www.yso.fi/onto/yso/p15618
esseet
http://www.yso.fi/onto/yso/p19188
esteettisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p22843
estetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5196
Estlander, Ann-Mari, 1947http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
42212
Etelä-Amerikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p105006
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etiikka
OHJAUSTERMIT: moraalifilosofia,
siveysoppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p3166
etnobiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25116
etnobotaniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p10301

evankelis-luterilainen kirkko
OHJAUSTERMIT:
evankelisluterilainen kirkko
http://www.yso.fi/onto/yso/p11817
evoluutio
http://www.yso.fi/onto/yso/p8278
evoluutioteoria
OHJAUSTERMIT: evolutionismi,
polveutumisoppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21943

etnografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14028
etnomusikologia
OHJAUSTERMIT:
kansanmusiikintutkimus,
musiikkiantropologia,
musiikkietnologia, vertaileva
musiikkitiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p8727
etnosentrismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5168
etruskit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20217
etsintä
OHJAUSTERMIT: haku (etsiminen)
http://www.yso.fi/onto/yso/p13207
etymologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p15453
etäkokoukset
OHJAUSTERMIT: verkkokokoukset,
verkkokonferenssit, verkkoneuvottelut
http://www.yso.fi/onto/yso/p28060
eukalyptukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p16907
EU-kriittisyys
OHJAUSTERMIT: euroskeptisismi,
euroskeptismi, EU-vastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p27619
EU-maat
http://www.yso.fi/onto/koko/p25492
Euroopan unionista eroaminen
OHJAUSTERMIT: EU:sta eroaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p38319

farmakologia
OHJAUSTERMIT: lääkeaineoppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1738
feminismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7254
feministiteologia
OHJAUSTERMIT: feministinen
teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5509
fenkolit
http://www.yso.fi/onto/koko/p47754

F
faaraot
OHJAUSTERMIT: faraot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3000
Fagervikin kartano
OHJAUSTERMIT: Fagervik
http://www.yso.fi/onto/yso/p17385
fakelore
OHJAUSTERMIT: epäaito
kansanperinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p28536
faktantarkistus
http://www.yso.fi/onto/yso/p29639
fallibilismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p15996
falsifiointi
OHJAUSTERMIT: falsifikaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p6608
fanaattisuus
OHJAUSTERMIT: fanatismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14291
fantasia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8512
fantasiaelokuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6735
fantasiakirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14840
fantasiasarjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27833

fenomenalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5735
fenomenografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20240
fenomenologinen antropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p28795
festivaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1304
Fibonaccin lukujono
OHJAUSTERMIT: Fibonaccin jono
Fibonaccin luvut
http://www.yso.fi/onto/yso/p28107
fiktiiviset henkilöt
OHJAUSTERMIT: kuvitteelliset
henkilöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p1273
fiktiiviset paikat
OHJAUSTERMIT: kuvitteelliset
paikat, tarunomaiset paikat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2423
fiktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p14600
filantropia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25496
filosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1056
filosofit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19124
flow-tila
OHJAUSTERMIT: flow-kokemus
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http://www.yso.fi/onto/yso/p24415
foinikialainen kulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p8888
foinikialaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6634
folklorismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7385
folkloristiikka
OHJAUSTERMIT:
kansanrunoudentutkimus,
kansanrunoustiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p17883
folkloristit
OHJAUSTERMIT:
kansanrunoudentutkijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5095

fysikaalinen hoito
OHJAUSTERMIT: liiketerapia
(fysikaalinen hoito)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6533
fysikalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5734
fysioakustinen menetelmä
OHJAUSTERMIT: FA-menetelmä,
fysioakustinen hoito, fysioakustinen
terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19272

geenitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17994
geeniterapia
OHJAUSTERMIT: geenihoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p15776
geologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2179
Gesar
http://www.yso.fi/onto/kulo/k176

fysiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2317

glukoosi
OHJAUSTERMIT: dekstroosi,
rypälesokeri
http://www.yso.fi/onto/yso/p18742

fysioterapia
OHJAUSTERMIT: lääkintävoimistelu,
lääkitysvoimistelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p10515

glukoosi-intoleranssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25426

fotobiologia
OHJAUSTERMIT: valobiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27666

fyysikot
http://www.yso.fi/onto/yso/p18632

fotodynaaminen hoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p2912

fyysinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p38424

fotonit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2063

G

fraktaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6341

galaksit
OHJAUSTERMIT: tähtikunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1324

gluteeni
OHJAUSTERMIT: gluteenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20534
gluteeniton ruokavalio
OHJAUSTERMIT: gluteiiniton
ruokavalio, keliakiaruokavalio
http://www.yso.fi/onto/yso/p22135
glyfosaatti
http://www.yso.fi/onto/yso/p21564

freeganismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22862

gammasäteily
http://www.yso.fi/onto/yso/p14248

goottikulttuuri
OHJAUSTERMIT: gootit
(alakulttuurit)
http://www.yso.fi/onto/yso/p19498

freskot
http://www.yso.fi/onto/yso/p1483

geenimanipulaatio
PÄÄTERMI: geenitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17994

gospelmusiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p8499

geenimuuntelu
PÄÄTERMI: geenitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17994

Graae, Markku, 1940http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
92078

futurismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1323

geeninsiirto
PÄÄTERMI: geenitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17994

Grahn-Wilder, Malin, 1981http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
64712

fuusioenergia
OHJAUSTERMIT: fuusiovoima
http://www.yso.fi/onto/yso/p26054

geenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p147

fysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p900

geeniteknologia
PÄÄTERMI: geenitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17994

gravitaatio
OHJAUSTERMIT: painovoima,
vetovoima
http://www.yso.fi/onto/yso/p1175

freudilaisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50438
fundamentalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9609
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gravitaatioaallot
OHJAUSTERMIT: gravitaatiosäteily,
painovoima-aallot (gravitaatiosäteily)
http://www.yso.fi/onto/yso/p28903
Grönlund, Elina, 1940http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
50751

H
Haapanen, Atso, 1963http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
81879
haastattelut
http://www.yso.fi/onto/yso/p17111
haastattelututkimus
OHJAUSTERMIT: galluptutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10632
Hahkialan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p23492
hahmopsykologia
OHJAUSTERMIT: Gestalt-psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3588
hahmottaminen
OHJAUSTERMIT: hahmotus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25732
Haikko
OHJAUSTERMIT: Haikon kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p12686
Haiti
http://www.yso.fi/onto/koko/p54441
hajuaineet
OHJAUSTERMIT: hajuaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4939
hajuaisti
http://www.yso.fi/onto/yso/p15209
hakaristi
OHJAUSTERMIT: svastika, swastika
http://www.yso.fi/onto/yso/p26264
hakemistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p1321

Hakkarainen, Pekka, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
43019
hakkerointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16687

happamuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4554
happeningit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2112
happi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11518

Hakunilan kartano
PÄÄTERMI: Håkansbölen kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p23603

happihoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6474

hakuteokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p9544

happo-emästasapaino
http://www.yso.fi/onto/yso/p25111

Halleyn komeetta
OHJAUSTERMIT: Halleyn pyrstötähti
http://www.yso.fi/onto/yso/p16157

harhaanjohtava tieto
http://www.yso.fi/onto/koko/p62649

hallitsijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3001
halloween
http://www.yso.fi/onto/yso/p19242
Halme, Esko, 1911-1981
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
11588
haloilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p17583
halvaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10764
hamppu
http://www.yso.fi/onto/yso/p10690
hamppukasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p10691
hanke
OHJAUSTERMIT: projekti, projektit
http://www.yso.fi/onto/koko/p35789
hanketoiminta
http://www.yso.fi/onto/koko/p63135
hapenpuute
OHJAUSTERMIT: asfyksia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19161
hapettumisenestoaineet
PÄÄTERMI: antioksidantit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4727

harhaanjohtavuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p64263
harhaluulot
http://www.yso.fi/onto/koko/p50748
harhaoppisuus
OHJAUSTERMIT: kerettiläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15455
harhat
http://www.yso.fi/onto/yso/p24506
harhauttaminen
OHJAUSTERMIT: harhautus
http://www.yso.fi/onto/yso/p22925
harjoitteet
OHJAUSTERMIT: liikkeet
(harjoitteet)
http://www.yso.fi/onto/yso/p24969
harjoitukset
OHJAUSTERMIT: harjoitustehtävät
http://www.yso.fi/onto/yso/p13335
harjoitusmenetelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p5233
harmonia
http://www.yso.fi/onto/yso/p15612
harrastajat
OHJAUSTERMIT: amatöörit,
harrastelijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p10699
harrastajatutkijat
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http://www.yso.fi/onto/yso/p27977

http://www.yso.fi/onto/yso/p38653

harrastelehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10472

hautaus
OHJAUSTERMIT: hautaaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p967

hellyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p17124
Helsingin kaupunginmuseo.
Ruiskumestarin talo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
16928

harrastukset
OHJAUSTERMIT: harrasteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2901

hautausmaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8507

hartauspuheet
http://www.yso.fi/onto/yso/p7467

hautaustavat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26069

Helsingin seurakuntayhtymä
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
37524

harvinaiset taudit
OHJAUSTERMIT: harvinaiset
sairaudet, harvinaistaudit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25145

havainnointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p8802

Helsinki
http://www.yso.fi/onto/yso/p94137

havainnollistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p13091

helvetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p7275

harvinaiskirjat
OHJAUSTERMIT:
kirjaharvinaisuudet, rariteetit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6528

havainnot
OHJAUSTERMIT: aistihavainnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p5284

hemmottelu
OHJAUSTERMIT: lelliminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p50098

Hatanpään kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p15004

havaintokyky
http://www.yso.fi/onto/koko/p68322

hengitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5640

haudat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8506

havaintopsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p4033

henkilöbibliografiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p19904

hauta-alueet
http://www.yso.fi/onto/koko/p84283

Havaiji
http://www.yso.fi/onto/yso/p108840

henkilöhakemistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p6019

hautakammiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p21482

hedelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p4647

henkilöhistoria
OHJAUSTERMIT: henkilöhistoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2718

hautakirjoitukset
OHJAUSTERMIT: epitafit
http://www.yso.fi/onto/yso/p21084

hegeliläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p6469

hautakummut
http://www.yso.fi/onto/koko/p39234
hautalöydöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5713
hautamuistomerkit
OHJAUSTERMIT: hautakivet,
mausoleumit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18568
hautarauha
http://www.yso.fi/onto/yso/p20781
hautaröykkiöt
OHJAUSTERMIT: hautarauniot,
hiidenkiukaat, lapinrauniot,
röykkiöhaudat, vareet

heikot signaalit
OHJAUSTERMIT: hiljaiset signaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2889
Heikka, Mikko, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
43515
heimot
http://www.yso.fi/onto/yso/p6060
helkajuhla
http://www.yso.fi/onto/yso/p1079
helluntailiike
OHJAUSTERMIT: helluntaiherätys,
helluntailaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8396

henkilökohtainen hygienia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9991
henkilökohtainen terveydenhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p27200
henkilökuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5400
henkilöllisyys
OHJAUSTERMIT: henkilöys
http://www.yso.fi/onto/yso/p22334
henkilönnimet
OHJAUSTERMIT: henkilönimet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1334
henkilöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p1272
henkinen maanpuolustus
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http://www.yso.fi/onto/yso/p18936
henkinen pahoinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21574
henkinen tuki
OHJAUSTERMIT: psyykkinen tuki
http://www.yso.fi/onto/yso/p7459
henkinen väkivalta
http://www.yso.fi/onto/yso/p66
heprean kieli
OHJAUSTERMIT: hebrean kieli,
heprea, ivritin kieli
http://www.yso.fi/onto/yso/p10450
herkkyys (psykologia)
OHJAUSTERMIT: herkkätunteisuus,
sensitiivisyys, tunneherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p20121

hieronta
OHJAUSTERMIT: urheiluhieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7862
hiidenkirnut
http://www.yso.fi/onto/yso/p19253
hiippakunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p17660
hiljainen tieto
OHJAUSTERMIT: piilevä tieto,
piilotieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p12777
hiljaisuus
OHJAUSTERMIT: äänettömyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p4692
hirmulisko
PÄÄTERMI: dinosaurukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p22074

herkkäuskoisuus
PÄÄTERMI: hyväuskoisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50971

Hirvihaaran kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p38237

hermeneuttinen kehä
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean_
Energy_Research:hermeneutic_circle

Hirvonen, Kaarle, 1914-1997
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
44231

Herttoniemen kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p18237

historia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

herännäisyys
OHJAUSTERMIT: körttiläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p6269

historiallinen aika
http://www.yso.fi/onto/yso/p28301

herätysliikkeet
OHJAUSTERMIT: kansanherätykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6270
heteroseksuaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1829
heuristiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p11286
hierarkia
http://www.yso.fi/onto/yso/p623
hieroglyfit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2194
hierojat
http://www.yso.fi/onto/yso/p12753

historiallinen antropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5973
historiallinen arkeologia
OHJAUSTERMIT: historiallisen ajan
arkeologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16476
historialliset elokuvat
OHJAUSTERMIT: historiaelokuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5667

http://www.yso.fi/onto/yso/p17377
historian elävöittäminen
OHJAUSTERMIT: elävän historian
toiminta, historianelävöittäminen,
historian elävöitys, historianelävöitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p38277
historiankäsitys
OHJAUSTERMIT: historiakäsitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p12717
historiantutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10414
historiikit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1778
historismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5959
hiukkasfysiikka
OHJAUSTERMIT:
alkeishiukkasfysiikka, hitufysiikka,
suurenergiafysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p15576
HIV-tartunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p12006
Hjelm, Titus, 1974http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
10253
hoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p824
hoitoaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p26604
hoitoala
http://www.yso.fi/onto/yso/p13751
hoitoetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p24237
hoitokulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p26204

historialliset henkilöt
OHJAUSTERMIT: todelliset henkilöt
http://www.yso.fi/onto/koko/p74482

hoitomateriaalit
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313956

historialliset kartat
http://www.yso.fi/onto/koko/p9476

hoitomatkailu
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y364300

historialliset romaanit

hoitomenetelmät
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http://www.yso.fi/onto/yso/p392
hoitomuodot
PÄÄTERMI: hoitomenetelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p392
hoitomyöntyvyys
OHJAUSTERMIT: hoitomyönteisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p20515
hoito-ohjeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p19578
hoitoonpääsy
http://www.yso.fi/onto/koko/p63116
hoitopaikat
OHJAUSTERMIT: laitospaikat,
potilaspaikat, sairaalapaikat
http://www.yso.fi/onto/yso/p18203
hoitosuhde
OHJAUSTERMIT: hoitajapotilassuhde, lääkäri-potilassuhde,
potilas-hoitajasuhde, potilaslääkärisuhde
http://www.yso.fi/onto/yso/p17230
hoitosuositukset
OHJAUSTERMIT: käypä hoito suositukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11421

homesairaudet
PÄÄTERMI: sairas rakennus oireyhtymä
http://www.yso.fi/onto/yso/p19315

http://www.yso.fi/onto/yso/p19500

homiletiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p18084

hymnit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16052

homoseksuaalisuus
OHJAUSTERMIT: homofilia,
homoseksualismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1825

hyperavaruus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y313965

Huhtamies, Mikko, 1960http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
90701
huhut
OHJAUSTERMIT: juorut
http://www.yso.fi/onto/yso/p14189
huijarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7430
huijaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p171
hullut tiedemiehet
http://www.yso.fi/onto/koko/p50950
hulluus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26730

hylätyt rakennukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p28916

hypokondria
OHJAUSTERMIT: hypokondrinen
häiriö, luulosairaus, luulotautisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p23311
hysteria
http://www.yso.fi/onto/yso/p13037
hyveet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4823
hyvinvointi
OHJAUSTERMIT: hyvinvointi
(aineellinen), hyvinvointi
(taloudellinen)
http://www.yso.fi/onto/yso/p1947
hyvinvointi (fyysinen)
PÄÄTERMI: fyysinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p38424
hyvinvointikertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p28962

hoitotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p11402

humanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9451

hoiva-ala
http://www.yso.fi/onto/yso/p22774

humanistit
http://www.yso.fi/onto/yso/p21407

hyvinvointi (psyykkinen)
PÄÄTERMI: henkinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1946

hoivatyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p7422

hunaja
http://www.yso.fi/onto/yso/p19754

hyvinvointityö
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y335013

holografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1977

huolestuneisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8740

hyvyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p7259

holografinen periaate
http://www.yso.fi/onto/yso/p38825

huono-osaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p6220

hologrammit
http://www.yso.fi/onto/yso/p22289

huumeet
OHJAUSTERMIT: huumausaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p5465

hyväntekeväisyys
OHJAUSTERMIT: yksityinen
avustustoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p3846

home- ja kosteusvauriosairaudet
PÄÄTERMI: sairas rakennus oireyhtymä
http://www.yso.fi/onto/yso/p19315

huumori
http://www.yso.fi/onto/yso/p9239

hyväuskoisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50971
hyöty
http://www.yso.fi/onto/yso/p8880

Hvitträsk
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hyötykasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p438
Håkansbölen kartano
OHJAUSTERMIT: Hakunilan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p23603
Häkkinen, Jukka, 1969http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
16866
Hämeenkylän kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p23604
Hämeen linna
OHJAUSTERMIT: Kronoborgin linna
http://www.yso.fi/onto/yso/p19899
Hämeenniemi, Eero, 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
44983
hämärä valo
http://www.yso.fi/onto/koko/p42009
Hän Joka Uneksii
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
82397

I
ideat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23818
identifiointi
OHJAUSTERMIT: identifikaatio,
identifioiminen, samaistaminen,
samastaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p8689
identiteetti
OHJAUSTERMIT: minuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9743
identtiset kaksoset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24322
idut
http://www.yso.fi/onto/yso/p10530
idyllit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27463
idän katoliset kirkot

OHJAUSTERMIT:
kreikkalaiskatolinen kirkko,
uniaattikirkot
http://www.yso.fi/onto/yso/p15410
idän ortodoksiset kirkot
OHJAUSTERMIT: orientaaliset
ortodoksiset kirkot
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y359326
idätys
http://www.yso.fi/onto/yso/p10605
ihanteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1039
ihmesadut
http://www.yso.fi/onto/yso/p19727
ihminen
OHJAUSTERMIT: ihmiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p18849
ihminen-konejärjestelmät
OHJAUSTERMIT: ihmisen ja koneen
vuorovaikutus, man-machine system
http://www.yso.fi/onto/yso/p6680
ihmisapinat
OHJAUSTERMIT: Hominoidea
http://www.yso.fi/onto/yso/p3336
ihmisenkaltaistaminen
PÄÄTERMI: antropomorfismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23403
ihmiskokeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20707
ihmiskunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p19246

ihmisyys
OHJAUSTERMIT: humaanisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14396
ihonhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p5671
ihotaudit
OHJAUSTERMIT: ihosairaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p8746
ikonimaalaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p24798
ikonipylväät
http://www.yso.fi/onto/koko/p85591
ikonitaide
http://www.yso.fi/onto/yso/p24797
ikonoklasmi
OHJAUSTERMIT: kuvainraastaminen,
kuvainraasto
http://www.yso.fi/onto/yso/p4429
ikuisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p22378
ikääntyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p5056
ilkeät ongelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29729
illuusiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p10964
ilma
http://www.yso.fi/onto/koko/p32876
ilmaisjakelulehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p15989

ihmiskuva
OHJAUSTERMIT: ihmiskäsitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p11166

ilmaisupsykologia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:126.1

ihmissuhteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6936

ilmalaivat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7590

ihmisen rytmit
PÄÄTERMI: biorytmit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16614

ilmanpuhdistus
http://www.yso.fi/onto/koko/p67266

ihmistuntemus
http://www.yso.fi/onto/yso/p17217

ilmapiiri
http://www.yso.fi/onto/yso/p6056
ilmastointi
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OHJAUSTERMIT: koneellinen
ilmanvaihto
http://www.yso.fi/onto/yso/p6628
ilmastonmuokkaus
OHJAUSTERMIT: geoengineering,
planeettatekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p24321
ilmastonmuutokset
OHJAUSTERMIT: ilmastomuutokset,
ilmaston lämpeneminen, ilmaston
muutokset, ilmastonmuutos, ilmaston
muutos
http://www.yso.fi/onto/yso/p5729
ilmastoteknologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25759
ilmatilan koskemattomuuden valvonta
ja turvaaminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p80720
ilmavalvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7434
ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p3974
ilmoituslehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p27742
ilo
http://www.yso.fi/onto/yso/p2420
Imatran Valtionhotelli
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72173
immunologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18810
immuunijärjestelmä
OHJAUSTERMIT:
puolustusjärjestelmä (lääketiede)
http://www.yso.fi/onto/yso/p16041
improvisointi
OHJAUSTERMIT: improvisaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p14993

http://www.yso.fi/onto/ysa/Y344507
indologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24072
Indonesia
http://www.yso.fi/onto/koko/p61133
Indus-kulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p6780
infektiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7316
influenssa
OHJAUSTERMIT: infektio, tartunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p8656
informaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p14428
informaatiosodankäynti
OHJAUSTERMIT: informaatiosota,
tietosodankäynti, verkkosodankäynti,
verkostokeskeinen sodankäynti,
verkostosodankäynti
http://www.yso.fi/onto/yso/p8874

innovaatio
http://www.yso.fi/onto/koko/p56357
innovatiivisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8310
inspiraatio
OHJAUSTERMIT: innoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9316
insuliini
http://www.yso.fi/onto/yso/p8422
insuliiniresistenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p22290
insuliinisokkihoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6785
intellektualismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p13771
intentio
http://www.yso.fi/onto/yso/p1001

informaatioteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p14427

intentionaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4393

infraääni
http://www.yso.fi/onto/yso/p12086

interferenssi (fysiikka)
http://www.yso.fi/onto/yso/p700

inhimillistäminen
PÄÄTERMI: antropomorfismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23403

Intia
http://www.yso.fi/onto/koko/p58852

inhimillisyys
OHJAUSTERMIT: humaanisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14397
injektiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7525
inkat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20129
inkivääri
http://www.yso.fi/onto/yso/p13559

impulsiivisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p24801

Innanen, Toivo, 1908-1963
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
08325

indigo
http://www.yso.fi/onto/yso/p18804

innostus
OHJAUSTERMIT: innostuneisuus

intiaanikulttuurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19760
intiaanipäälliköt
http://www.yso.fi/onto/yso/p27484
intiaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p646
intianlootus
OHJAUSTERMIT: lootuksenjuuri
http://www.yso.fi/onto/kassu/k82396
Irlanti
http://www.yso.fi/onto/koko/p58215
irrationaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4488
irtolehtijulkaisut
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http://www.yso.fi/onto/ysa/Y380086

http://www.yso.fi/onto/yso/p17219

http://www.yso.fi/onto/koko/p52553

islam
http://www.yso.fi/onto/yso/p2082

itsehavainnointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25850

itsetuhokäyttäytyminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p52553

islamilainen kirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26634

itsehillintä
http://www.yso.fi/onto/koko/p62910

itsetunto
OHJAUSTERMIT: omanarvontunto
http://www.yso.fi/onto/yso/p266

islamilainen kulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p14178

itsekasvatus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3304

islamilaiset maat
OHJAUSTERMIT: islamilaiset valtiot
http://www.yso.fi/onto/koko/p3764

itsekkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p2893

Islanti
http://www.yso.fi/onto/koko/p62255
Iso-Britannia
OHJAUSTERMIT: Iso Britannia,
Yhdistynyt kuningaskunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p104990
Isomäki, Heli, 1971http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72894
Isomäki, Risto, 1961http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
45408
Israel
http://www.yso.fi/onto/koko/p63497
isyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15334
Italia
http://www.yso.fi/onto/yso/p105111
italiankieliset
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ykl:80.62
itkeminen
OHJAUSTERMIT: itku
http://www.yso.fi/onto/yso/p7716
itkijät
OHJAUSTERMIT: itkijänaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7970
itse
http://www.yso.fi/onto/yso/p22794
itsehallinta
OHJAUSTERMIT: mielenhallinta

itsekritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p6252
itsekuri
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y371681
itsensä johtaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p27940
itselääkintä
http://www.yso.fi/onto/koko/p60404
itsensä hyväksyminen
OHJAUSTERMIT: itsearvostus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50870
itsensä toteuttaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p20691
itseohjautuvuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8016

Itä-Aasia
http://www.yso.fi/onto/koko/p60896
itämaat
OHJAUSTERMIT: orientti
http://www.yso.fi/onto/koko/p4258
itämainen kulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p18194
itämainen tanssi
OHJAUSTERMIT: napatanssi,
vatsatanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19065
Itäranta, Emmi, 1976http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
45804
Itätalo
OHJAUSTERMIT: Istro, Itätalo
(Kaurissalo), Itätalon
talonpoikaiskartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p29190
Itävalta
http://www.yso.fi/onto/yso/p105294

itseopiskelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p14362
itsepetos
http://www.yso.fi/onto/yso/p5512
itsepuolustus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3507
itsereflektio
OHJAUSTERMIT: itserefleksiivisyys,
itsereflektiivisyys, itsetutkiskelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p26772
itsetajunta
OHJAUSTERMIT: itsetietoisuus
(filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p7064
itsetietoisuus

J
jade
http://www.yso.fi/onto/yso/p7113
jaksaminen
OHJAUSTERMIT: työssä jaksaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p135
jaksolliset ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p705
jalat
OHJAUSTERMIT: alaraajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p13757
jalkojenhoito
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OHJAUSTERMIT: jalkahoito, jalkojen
hoito, pedikyyri
http://www.yso.fi/onto/yso/p5673
jalokivet
http://www.yso.fi/onto/yso/p11152
jalokivityöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p15226

joukkoäly
OHJAUSTERMIT: kollektiivinen äly,
kollektiiviäly
http://www.yso.fi/onto/yso/p24770
joulu
http://www.yso.fi/onto/yso/p419

http://www.yso.fi/onto/yso/p15113
järjestöt
OHJAUSTERMIT: seurat
(järjestötoiminta), yhdistykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1393

judo
http://www.yso.fi/onto/yso/p17159

Järvinen, Matti, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
28985

Jalovaara, Ville, 1976http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
27710

juhlapäivät
http://www.yso.fi/onto/yso/p2571

jäsenlehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p23873

Japani
http://www.yso.fi/onto/yso/p105023

juhlat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1574

jäsenyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p9757

jatulintarhat
http://www.yso.fi/onto/yso/p27547

julkisuuden henkilöt
OHJAUSTERMIT: julkiset henkilöt,
julkkikset
http://www.yso.fi/onto/yso/p9596

jätinkirkot
http://www.yso.fi/onto/koko/p84808

Jehovan todistajat
OHJAUSTERMIT: hartevalaisuus,
russellilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19379
jesuiitat
http://www.yso.fi/onto/yso/p16640
johdon coaching
http://www.yso.fi/onto/koko/p68599
johtajuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8420
Jokioisten kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p18387
joukkoitsemurha
http://www.yso.fi/onto/koko/p50220
joukkoliikkeet
OHJAUSTERMIT: kansalaisliikkeet,
kansanliikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20

julistukset
OHJAUSTERMIT: manifestit
http://www.yso.fi/onto/yso/p604
jumalanpelko
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y395501

jääkaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p8231
jäännökset
http://www.yso.fi/onto/koko/p38602

jumalanpilkka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17299
jumaläidin karmeliittaluostari
http://www.yso.fi/onto/yso/p16437
Jupiter (planeetat)
OHJAUSTERMIT: Jupiter (planeetta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p20626
juutalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p8494
juutalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p727

joukkomurha
http://www.yso.fi/onto/yso/p4076

jäljennökset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14834

joukkopsykologia
OHJAUSTERMIT: massapsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16452

jäljet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10888

joukkopsykoosit
OHJAUSTERMIT: massapsykoosit
http://www.yso.fi/onto/koko/p50200

jättiläiskalmari
OHJAUSTERMIT: Architeuthis dux
http://www.yso.fi/onto/yso/p38842

järjestöhistoriikit
OHJAUSTERMIT: yhdistyshistoriikit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1794

K
kaamos
http://www.yso.fi/onto/yso/p19139
kaaosteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p6339
kadonneet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20303
kadonneet rakennukset
OHJAUSTERMIT: hävinneet
rakennukset, hävinnyt arkkitehtuuri,
kadonnut arkkitehtuuri, tuhoutuneet
rakennukset, tuhoutunut arkkitehtuuri
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y505239
kafkalaisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50015
Kahiluodon kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p2734

järjestölehdet
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kaiken teoria
OHJAUSTERMIT: suuri
yhtenäisteoria, yhtenäisteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p20997

http://www.yso.fi/onto/yso/p8508

Kaivopuisto (Helsinki)
OHJAUSTERMIT: Kaivopuisto
http://www.yso.fi/onto/yso/p115946

kamomilla
OHJAUSTERMIT: Anthemis nobilis,
kamomillasaunio, Matricaria
chamomilla, Matricaria perforata,
Matricaria recutita, sauramo,
Tripleurosperum perforatum
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020843

kaksisuuntainen mielialahäiriö
OHJAUSTERMIT: bipolaarinen häiriö,
bipolaariset psykoosit,
maanisdepressiivinen mielisairaus,
maanisdepressiiviset psykoosit,
maanisdepressiivisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p7997
kaksiulotteisuus
OHJAUSTERMIT: 2D, 2-ulotteisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p22765
kaksoiselämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p22942
kaksostutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p18525
kalanmaksaöljy
http://www.yso.fi/onto/yso/p19009
kalendaaririitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29125
Kalevala
http://www.yso.fi/onto/yso/p9672
Kalevipoeg
http://www.yso.fi/onto/yso/p14412
kalium
http://www.yso.fi/onto/yso/p11555
kalligrafia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2651
kalliomaalaukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p27964
kalliopiirrokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p27963
kallo
OHJAUSTERMIT: pääkallo
http://www.yso.fi/onto/yso/p12820
kalmistot

Kaluzan-Kleinin teoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p14659

kampanjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5279
kamppailulajit
OHJAUSTERMIT: taistelulajit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6854
kandidaatintutkielmat
OHJAUSTERMIT: kandidaatintyöt,
kandityöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p27125
kangastukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p20024
Kankaanniemi, Matti, 1974http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
42533
kankaat
OHJAUSTERMIT: kangaslaadut,
neulokset, trikoo
http://www.yso.fi/onto/yso/p2540

kansainvälinen viestintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p12769
kansainvälinen yhteistyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p1730
kansainväliset järjestöt
OHJAUSTERMIT: maailmanjärjestöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p17837
kansainväliset koulut
http://www.yso.fi/onto/yso/p6695
kansainväliset liikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16
kansalaisjournalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1160
kansalaistaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p18677
kansalaisuskonto
OHJAUSTERMIT: yhteiskuntauskonto
http://www.yso.fi/onto/yso/p29362
kansalliseepokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p932
kansalliskirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14783
kansallisromantiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p8953

Kankaisten kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p38047

kansallissosialismi
OHJAUSTERMIT: natsismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12596

kannabinoidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p24479

kansallissymbolit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28478

kannibalismi
OHJAUSTERMIT: ihmissyönti
http://www.yso.fi/onto/yso/p18062

kansallisteatterit
http://www.yso.fi/onto/yso/p38281

kannanotot
http://www.yso.fi/onto/yso/p18400

kansanhurskaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28719

kannatusyhdistykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1839

kansankertomukset
OHJAUSTERMIT: folklore
http://www.yso.fi/onto/yso/p3505

kansainvälinen politiikka
OHJAUSTERMIT: maailmanpolitiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5208

kansanlaulut
OHJAUSTERMIT: riimilliset
kansanlaulut
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http://www.yso.fi/onto/yso/p2842
kansanluonne
http://www.yso.fi/onto/yso/p11175
kansanmusiikki
OHJAUSTERMIT: etninen musiikki,
etnomusiikki, folklore,
nykykansanmusiikki, perinnemusiikki,
tanhumusiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p2841
kansanopistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p12915
kansanperinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p1362
kansanrunot
http://www.yso.fi/onto/yso/p1363
kansanrunous
OHJAUSTERMIT: folklore
http://www.yso.fi/onto/yso/p1361
kansansadut
http://www.yso.fi/onto/yso/p12552
kansantaide
OHJAUSTERMIT: etninen taide
http://www.yso.fi/onto/yso/p15441
kansantavat
OHJAUSTERMIT: folklore
http://www.yso.fi/onto/yso/p3688
kansanvalistus
OHJAUSTERMIT: kansansivistys,
kansansivistystyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p21207
kansatiede
OHJAUSTERMIT: etnologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9510
kantilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p38104

karikatyyrit
PÄÄTERMI: pilakuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2737

http://www.yso.fi/onto/yso/p1899
kasvatusoppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p12577

Kariranta, Kaisa, 1973http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
54615

kasvatusteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7960

karismaattiset liikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p11832

kasvatustiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p4537

karnevaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11425

kasviestrogeenit
OHJAUSTERMIT: fytoestrogeenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18739

karpalo
OHJAUSTERMIT: isokarpalo
http://www.yso.fi/onto/yso/p18176
karppaus
PÄÄTERMI: vähähiilihydraattinen
ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/yso/p24517
karsinogeenit
OHJAUSTERMIT: syöpää aiheuttavat
aineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2533
kartanot
http://www.yso.fi/onto/yso/p832
kastajaliikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20408
kaste
http://www.yso.fi/onto/yso/p3370
Kastelholman linna
http://www.yso.fi/onto/yso/p14125
kastijärjestelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p6318
kastittomat
OHJAUSTERMIT: kastilaitos, kastit
http://www.yso.fi/onto/yso/p24921

karate
http://www.yso.fi/onto/yso/p18411

kasvatus
OHJAUSTERMIT: kasvatus (ihmisen),
lastenkasvatus
http://www.yso.fi/onto/yso/p476

karhu
OHJAUSTERMIT: harmaakarhu,
maakarhu, ruskeakarhu
http://www.yso.fi/onto/yso/p21533

kasvatusfilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2746

kasvihuoneilmiö
OHJAUSTERMIT: ilmaston
lämpeneminen, kasvihuonevaikutukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5726
kasvinjalostus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14030
kasvilajit
http://www.yso.fi/onto/koko/p45796
kasviproteiinit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27261
kasvisravintolat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26404
kasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1755
kasviöljyt
OHJAUSTERMIT: ruokaöljyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p6480
kasvojenkohotus
OHJAUSTERMIT: kasvojen kohotus,
kasvojen kohotusleikkaus,
rhytidoplastia, rytidoplastia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015361
katakombit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14115
katalepsia
OHJAUSTERMIT: catalepsi,
jännitysjäykkyystila
http://www.yso.fi/onto/mesh/D002375
katapleksia
http://www.yso.fi/onto/koko/p87842

kasvatusjärjestelmät
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katastrofit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5654
katekismukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14655
katoliset
OHJAUSTERMIT: katolilaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5343
katolisuus
OHJAUSTERMIT: katolilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4670

http://www.yso.fi/onto/koko/p68419
kaupungit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1688
kaupunkiarkeologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1264
kausaliteetti
OHJAUSTERMIT: kausaalisuus,
syysuhde
http://www.yso.fi/onto/yso/p333

kekri
http://www.yso.fi/onto/yso/p12100
keksinnöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p866
Kelosaari, Artemis, 1989http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
64993
keltit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2475

kausijulkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p1188

kelttiläinen taide
http://www.yso.fi/onto/yso/p19298

Kazantzakis, Niko
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
47222

Kemppainen, Rauni, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72421

Kauhanen, Riku, 1986http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
75733

kehitysoppi
OHJAUSTERMIT: evolutionismi,
polveutumisoppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4474

kemia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1801

Kauhanen-Simanainen, Anne, 1952http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
47094

keho
OHJAUSTERMIT: ruumis, vartalo
http://www.yso.fi/onto/koko/p33882

kemialliset ominaisuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4038

kauhu
http://www.yso.fi/onto/yso/p4440

kehonhallinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p24041

kemikaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7757

kauhuelokuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7966

kehonkoostumus
OHJAUSTERMIT: kehon koostumus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26989

Kemin kaupunginteatteri
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
01823

kehopositiivisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p38392

kenotafit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14451

kehotietoisuus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y403064

kenttätallenteet
OHJAUSTERMIT: kenttänauhoitukset
kenttä-äänitteet kenttä-äänitykset
äänitteet (kenttätallenteet) äänitykset
(kenttätallenteet)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38997

katumus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5411
Kauhanen, Erkki, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
91202

kauhukirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15087
kauhusarjakuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p25055
Kaukoitä
http://www.yso.fi/onto/yso/p112148

keinotekoisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50945

kauneudenhoito
OHJAUSTERMIT: kosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5672

keisarinnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9665

kauneus
OHJAUSTERMIT: kaunis
http://www.yso.fi/onto/yso/p18118

keisarit
OHJAUSTERMIT: tsaarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p9668

kaunokirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4

keittokirjat
OHJAUSTERMIT: kokkikirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p11274

kaupungin psykiatriset sairaalat

kemialliset ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p3656

kenttätutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12328
keramiikkataide
http://www.yso.fi/onto/yso/p5378
kerronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p6895
kertomakirjallisuus
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OHJAUSTERMIT: kertominen,
narraatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p2128
kertomarunot
OHJAUSTERMIT: eeppiset runot
http://www.yso.fi/onto/yso/p17090
kertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24639
kertomusperinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p28731
keruukilpailut
http://www.yso.fi/onto/yso/p29099
keskiaika
http://www.yso.fi/onto/yso/p2559
keskittymiskyky
OHJAUSTERMIT: keskittyminen
(psykologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p4251
keskustelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p14004
keskustelutaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p564
kestävyyden tiede
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean_
Energy_Research:sustainability_scienc
e
kestävä kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p8470
Ketola, Kimmo, 1965http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
90718
ketogeeninen ruokavalio
OHJAUSTERMIT: ketogeeninen
dieetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p38226
ketoosi
http://www.yso.fi/onto/yso/p13327
keuhkosairaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p11376
k'iche't
OHJAUSTERMIT: k'iche'-intiaanit,

k'iche'-mayat, kichet, k'ichét
http://www.yso.fi/onto/yso/p29677
kidetiede
OHJAUSTERMIT: kristallografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p643
kielelliset vähemmistöt
OHJAUSTERMIT: kielivähemmistöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p9309
kieli ja kielet
OHJAUSTERMIT: kielet, kieli, kieli
(kielitiede)
http://www.yso.fi/onto/yso/p556
kierrätys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5268
kiertueet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17758
Kiina
OHJAUSTERMIT: Kiinan
kansantasavalta
http://www.yso.fi/onto/yso/p104984
kiinteät muinaisjäännökset
http://www.yso.fi/onto/yso/p38240
kiintymys
OHJAUSTERMIT: kiintyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p11312
kiintymyssuhde
http://www.yso.fi/onto/yso/p25039
kiintymyssuhdeteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p8503
kiirastuli
http://www.yso.fi/onto/yso/p27530
kiireettömyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p25381
kiitollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19304
kilpailut
OHJAUSTERMIT: kilvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p836
Kiminkinen, Tapani, 1954http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
28341

kipuaisti
http://www.yso.fi/onto/yso/p26151
kipulääkkeet
OHJAUSTERMIT: särkylääkkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p13174
kirja-ala
http://www.yso.fi/onto/yso/p17341
kirjailijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8970
kirjaimistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2106
kirjakaupat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5035
kirjakauppiaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p11973
kirjakerhot
http://www.yso.fi/onto/yso/p17779
kirjalliset lähteet
OHJAUSTERMIT: kirjoitetut lähteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17515
kirjallisuudenhistoria
OHJAUSTERMIT: kirjallisuuden
historia, kirjallisuushistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p17103
kirjallisuudentutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1066
kirjallisuus
OHJAUSTERMIT: kirjallisuus
(taidelajit), maailmankirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8113
kirjallisuustapahtumat
OHJAUSTERMIT:
kirjallisuusfestivaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17083
kirjasarja
http://www.yso.fi/onto/yso/p18814
kirjastoala
http://www.yso.fi/onto/yso/p14700
kirjastopalvelut
http://www.yso.fi/onto/yso/p8432
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kirjastot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2787

kirkolliset lehdet
OHJAUSTERMIT: seurakuntalehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24531

kirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p156

kirurgia
http://www.yso.fi/onto/yso/p846

kirjeenvaihto
http://www.yso.fi/onto/yso/p4844

kissaeläimet
http://www.yso.fi/onto/yso/p864

kirjeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p8646

kivenjalostus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14609

kirjeopistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p540

kivennäisaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p9039

kirjoittamattomat lähteet
OHJAUSTERMIT: suulliset lähteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p13652

kivennäisvedet
OHJAUSTERMIT: kivennäisvesi,
mineraalivedet, mineraalivesi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008900

kirjoitusjärjestelmät
OHJAUSTERMIT: kirjoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p2627
kirjoituskilpailut
http://www.yso.fi/onto/yso/p11024
kirjoitusmerkit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25282
Kirjokiven kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p23597
kirkkokritiikki
OHJAUSTERMIT: antiklerikalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16818
kirkkoon kuulumattomat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23958
kirkkorakennukset
OHJAUSTERMIT: kirkot
(rakennukset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p25
kirkkotekstiilit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6840
kirkollinen kansanperinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p28845
kirkolliset esineet
OHJAUSTERMIT: kirkollinen
esineistö, sakraaliesineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p13651

kivet
OHJAUSTERMIT: kivet
(luonnonobjektit), kivi
http://www.yso.fi/onto/yso/p21163
kivikausi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4624
kivikehät
http://www.yso.fi/onto/koko/p37604
kivikirkot
http://www.yso.fi/onto/yso/p4766
kivikorut
http://www.yso.fi/onto/koko/p88103
kiviseidat
http://www.yso.fi/onto/koko/p38263
kivituotteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17995
kivunhoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000698
kivun hoito
PÄÄTERMI: kivunhoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000698
kivunlievitys
PÄÄTERMI: kivunhoito
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000698

PÄÄTERMI: neljä elementtiä
http://www.yso.fi/onto/yso/p27493
kliininen lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p25942
kloonaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p17448
kloonit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20737
Knuuti, Juhani, 1960http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
79141
koetoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p14511
kognitiivinen antropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2461
kognitiivinen dissonanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p38416
kognitiivinen kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15532
kognitiivinen terapia
OHJAUSTERMIT: kognitiivinen
psykoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16088
kognitiivinen uskontotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p10377
kognitiiviset prosessit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5283
kognitiiviset taidot
http://www.yso.fi/onto/yso/p24920
kognitiivinen uskontotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p10377
kognitiiviset vinoumat
OHJAUSTERMIT: kognitiiviset
harhat, kognitiiviset vääristymät
http://www.yso.fi/onto/yso/p38921
kognitio
http://www.yso.fi/onto/yso/p642
kognitiotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p16969

klassiset alkuaineet
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Koivukari, Tapio, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
47974

kokoomateokset
OHJAUSTERMIT: artikkelikokoelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p17283

Kojonen, Erkki Vesa Rope, 1982http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
57059

kokoontumiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7764

koherenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14283
kohina
http://www.yso.fi/onto/yso/p19269
kohonnut verenpaine
http://www.yso.fi/onto/yso/p21452
kohtaaminen
OHJAUSTERMIT: essentiaalinen
verenpainetauti, hypertensio,
hypertonia, verenpainetauti
http://www.yso.fi/onto/yso/p22700

kokoukset
OHJAUSTERMIT: kongressit,
palaverit, symposiumit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7500

OHJAUSTERMIT: pyrstötähdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16158
kommuunit
http://www.yso.fi/onto/yso/p3872
kompleksisuusteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p23349
koneet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2005

kollageenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8590

koneoppiminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p21846

kollektiivinen muisti
OHJAUSTERMIT: sosiaalinen muisti
http://www.yso.fi/onto/yso/p5935

Konevitsan luostari
http://www.yso.fi/onto/yso/p20467

kollektiivinen älykkyys
PÄÄTERMI: joukkoäly
http://www.yso.fi/onto/yso/p24770

konferenssit
OHJAUSTERMIT: kokoukset
(konferenssit), kongressit, symposiumit
http://www.yso.fi/onto/yso/p38203

kokeellinen psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6329

kolloidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8837

konjunktiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p240

kokeet (tutkimustoiminta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p30155

kolmas sektori
OHJAUSTERMIT: epävirallinen
sektori
http://www.yso.fi/onto/yso/p6901

konsertit
OHJAUSTERMIT: live-konsertit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11185

kokemuksellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p20871
kokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p3209
kokemusasiantuntijat
OHJAUSTERMIT: kokemusohjaajat,
kokemusosaajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29599
kokemuskerronta
OHJAUSTERMIT: henkilökohtainen
kerronta, muistelukerronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p28953
kokemustieto
OHJAUSTERMIT: aposteriorinen
tieto, kokemuksellinen tieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p379
kokoelmaluettelot
http://www.yso.fi/onto/yso/p22616
kokoelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p12676

kolmas valtakunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p10793
kolmen maailman teoria
OHJAUSTERMIT: Popperin kolmen
maailman teoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p20930
kolminaisuusoppi
OHJAUSTERMIT: pyhä kolminaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p17664
kolmiulotteisuus
OHJAUSTERMIT: 3D, 3-ulotteisuus,
stereoskopia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1978

kontaktit
OHJAUSTERMIT: yhteydet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1966
Kontula, Osmo, 1951http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
48200
kookosöljy
OHJAUSTERMIT: kookosrasva
http://www.yso.fi/onto/yso/p28512
koosteet
http://www.yso.fi/onto/koko/p41876
kootut teokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p15390

kolttasaamelaiset
OHJAUSTERMIT: koltat
http://www.yso.fi/onto/yso/p16921

Kopakkala, Aku, 1958http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
23206

Kolumbia
http://www.yso.fi/onto/yso/p106419

koptilainen kirkko
http://www.yso.fi/onto/yso/p937

komeetat

koptilaisuus
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PÄÄTERMI: koptit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26243
koptit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26243
Koraani
http://www.yso.fi/onto/yso/p11247
korpelalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5425
korruptio
http://www.yso.fi/onto/yso/p329
korttitemput
http://www.yso.fi/onto/yso/p9092
korukivet
OHJAUSTERMIT: puolijalokivet
http://www.yso.fi/onto/yso/p14304
korvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9422
Koski, Mervi, 1955http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
83317
Koskinen, Inkeri, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
17830
kosminen inflaatio
OHJAUSTERMIT: inflaatio
(kosmologia), kosmologinen inflaatio,
maailmankaikkeuden inflaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p27805
kosminen taustasäteily
OHJAUSTERMIT: avaruussäteily
kolmen, kelvinin säteily, terminen
taustasäteily
http://www.yso.fi/onto/yso/p8188
kosmiset säteet
OHJAUSTERMIT: kosminen säde
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D1762
kosmologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7160
kosmologit
http://www.yso.fi/onto/yso/p27082

kosmonautit
PÄÄTERMI: astronautit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19706
Kosmos, Kari, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
98109
kosto
OHJAUSTERMIT: kostaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p22090
kotikoulutus
PÄÄTERMI: kotiopetus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14275
kotiopetus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14275
koulut
OHJAUSTERMIT: koulut
(oppilaitokset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p386
kouluttajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1118
koulutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p84
kraatterit
OHJAUSTERMIT:
meteoriittikraatterit, törmäyskraatterit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11117

http://www.yso.fi/onto/yso/p24862
kriittinen rationalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6330
kriittinen realismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5012
kriittisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15653
kristillinen eksistentialismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23508
kristillinen etiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p9366
kristillinen kirjallisuus
OHJAUSTERMIT: hengellinen
kirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26964
kristillinen taide
http://www.yso.fi/onto/yso/p13361
kristilliset järjestöt
PÄÄTERMI: uskonnolliset järjestöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p7545
kristillisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p14270
kristinusko
http://www.yso.fi/onto/yso/p4668

Kreikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p105037

kristityt
http://www.yso.fi/onto/yso/p6991

kriisipalvelut
http://www.yso.fi/onto/yso/p11666

kritisismi
OHJAUSTERMIT: kriittinen filosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11679

kriisipuhelimet
OHJAUSTERMIT: auttava puhelin,
palveleva puhelin
http://www.yso.fi/onto/yso/p6907

kronikaatit
OHJAUSTERMIT: henkilötarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28449

kriisit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6173

kronobiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16281

kriisiriitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29159

kronologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7785

kriisiterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14485

krooniset taudit
OHJAUSTERMIT: krooniset sairaudet,
pitkäaikaissairaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p22702

kriittinen ajattelu
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http://www.yso.fi/onto/yso/p10645
Kruununhaka (Helsinki)
OHJAUSTERMIT: Kruununhaka
http://www.yso.fi/onto/yso/p105349

kulttuurierot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2190

Kruunuvuori
http://www.yso.fi/onto/yso/p167902

kulttuuriesineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17815

kryptografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5480

kulttuurievoluutio
OHJAUSTERMIT: sosiaalinen
evoluutio
http://www.yso.fi/onto/yso/p8279

Kuismanen, Raimo, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
90931
kuivakäymälät
http://www.yso.fi/onto/yso/p12749
kukat (kasvit)
OHJAUSTERMIT: kukkaset
http://www.yso.fi/onto/yso/p488
kulkueet
http://www.yso.fi/onto/yso/p9547
kulta
http://www.yso.fi/onto/yso/p19016
kultainen leikkaus
OHJAUSTERMIT: sectio aurea
http://www.yso.fi/onto/yso/p21543
kultainen sääntö
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
k/
kultapiisku
http://www.yso.fi/onto/kassu/k58391
kulttuuri
OHJAUSTERMIT:
kulttuurijärjestelmät, kulttuurimuodot,
kulttuurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p372
kulttuuriala
http://www.yso.fi/onto/yso/p19511
kulttuurienvälinen tutkimus
OHJAUSTERMIT: kulttuurien välinen
tutkimus, monikulttuuritutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p2975
kulttuurienvälisyys
OHJAUSTERMIT: interkulttuurisuus,
kulttuurienvälinen kompetenssi

kulttuurihistorialliset museot
http://www.yso.fi/onto/yso/p10041
kulttuuri-identiteetti
OHJAUSTERMIT: kulttuurinen
identiteetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p10648
kulttuurikohteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24227
kulttuurilehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1681
kulttuurintutkimus
OHJAUSTERMIT: kulttuuritutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7493
kulttuuriperintö
http://www.yso.fi/onto/yso/p8475
kulttuurirelativismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p15657
kulttuuritapahtumat
http://www.yso.fi/onto/yso/p360
kulttuurivaikutukset
OHJAUSTERMIT: kulttuurivaikutteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2189
kumina (laji)
http://www.yso.fi/onto/yso/p17545
kuningasvesi
http://www.yso.fi/onto/yso/p26890
kuningattaret
http://www.yso.fi/onto/yso/p9667
kuninkaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9664

kuntoliikunta
OHJAUSTERMIT: kuntoharjoittelu,
kuntoilu, kuntourheilu, kuntovoimistelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3708
kuntoutuminen
PÄÄTERMI: parantuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p12013
kuntoutus
OHJAUSTERMIT: kuntouttaminen,
kuntoutuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p3320
Kuokkalan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p14240
kuolema
http://www.yso.fi/onto/yso/p626
kuolemakäsitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25782
kuolemanpelko
http://www.yso.fi/onto/yso/p12797
kuolleeksi julistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p4581
kuolleet
OHJAUSTERMIT: vainajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p200
kuona-aineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p14409
Kuorelahti, Elina, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
73146
kuriositeetit
http://www.yso.fi/onto/koko/p38816
kurpitsa
http://www.yso.fi/onto/yso/p1239
kurssijulkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p14355
kurssikeskukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p20485
kurssit
http://www.yso.fi/onto/yso/p9270
kustantajat
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OHJAUSTERMIT: kustantamot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7239
kutsumus
http://www.yso.fi/onto/yso/p18759
kutsut (juhlat)
OHJAUSTERMIT: kutsut
http://www.yso.fi/onto/yso/p11757
Kuu (Maan)
OHJAUSTERMIT: Kuu
http://www.yso.fi/onto/yso/p9644
kuulennot
PÄÄTERMI: avaruuslennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p8840
kuulo
http://www.yso.fi/onto/yso/p1937
kuulohavainnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p23127
kuumat lähteet
OHJAUSTERMIT: geysirit
http://www.yso.fi/onto/yso/p13869
kuunpimennykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11821
kuututkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13628
kuvaaminen
PÄÄTERMI: kuvaus (kuvailu)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38306
kuvailu
OHJAUSTERMIT: deskriptio
http://www.yso.fi/onto/yso/p334
kuvakirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p11808

kuvateokset
OHJAUSTERMIT: valokuvateokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p2599
kuvaukset (kuvailu)
PÄÄTERMI: kuvaus (kuvailu)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38306
kuviot
http://www.yso.fi/onto/yso/p14148
kuvitteellisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p62277
kuvittelu
http://www.yso.fi/onto/koko/p50900
Kuznetsov, Boris
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
49216
kvalia
OHJAUSTERMIT: kvaliat, qualia,
qualiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28831
kvalitatiivinen tutkimus
OHJAUSTERMIT: kvalitatiiviset
menetelmät laadullinen tutkimus
laadulliset menetelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p11782
kvantitatiivinen tutkimus
OHJAUSTERMIT: kvantitatiiviset
menetelmät määrällinen tutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p18834
kvanttifysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5564
kvantti-informaatio
OHJAUSTERMIT: kvanttiinformaatioteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p38824

kuvakirjoitus
OHJAUSTERMIT: piktografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2626

kvanttimekaniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5563

kuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1149

kvanttiteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p5565

kuvataide
OHJAUSTERMIT: kuvaamataide,
kuvaamataiteet, kuvataiteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2739

kvanttitietokoneet
OHJAUSTERMIT: kvanttikoneet
http://www.yso.fi/onto/yso/p38991

kvarkit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19627
kvartsi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12702
kveekarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14497
kvinoa
OHJAUSTERMIT: kinua, quinoa
http://www.yso.fi/onto/yso/p25855
kyberavaruus
OHJAUSTERMIT: kybertila,
verkkoavaruus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7989
kyborgit
http://www.yso.fi/onto/koko/p50656
kylpylät
http://www.yso.fi/onto/yso/p8541
kylvyt
PÄÄTERMI: kylpyhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p6532
kylähullut
http://www.yso.fi/onto/yso/p2659
kymmenen käskyä
OHJAUSTERMIT: 10 käskyä,
dekalogi
http://www.yso.fi/onto/yso/p27318
kynttilät
http://www.yso.fi/onto/yso/p3572
kypärät
OHJAUSTERMIT: päänsuojaimet,
suojakypärät
http://www.yso.fi/onto/yso/p9570
kyseenalaistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p26315
kyselytutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10631
Kytäjän kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p25554
Kännö, Heikki, 1968http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72323
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käpyrauhanen
OHJAUSTERMIT: corpus pineale
epifyysi, epiphysis cerebri, glandula
pinealis, gl. pinealis, käpylisäke,
pineaalirauhanen
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010870
kärsimys
http://www.yso.fi/onto/yso/p4620
kärsimysnäytelmät
OHJAUSTERMIT: passionäytelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p18942
käsialantutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14495
käsitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6333
käsiala
http://www.yso.fi/onto/yso/p2511
käsikauppalääkkeet
OHJAUSTERMIT: itsehoitolääkkeet
reseptittä saatavat lääkkeet
reseptittömät lääkkeet reseptivapaat
lääkkeet
http://www.yso.fi/onto/koko/p52050
käsikirjat
OHJAUSTERMIT: manuaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p9543

http://www.yso.fi/onto/yso/p6497

54825

käytännöllisyys
http://www.yso.fi/onto/koko/p50113

lahjakkuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p6729

käyttöoppaat
PÄÄTERMI: oppaat (teokset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p4641

Lahti (Somero)
http://www.yso.fi/onto/yso/p106959

käännynnäiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p23367
käännytys
OHJAUSTERMIT: käännyttäminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p62310

käskyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p37741
kävelykierrokset
OHJAUSTERMIT: kiertokävelyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p25338
käyttäytymisanalyysi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19534
käyttäytymismallit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2486
käyttäytymistieteet

laihdutuslääkkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24949

käännöskirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16348

Laine, T. P., 1931http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
02235

käännösnimet
http://www.yso.fi/onto/koko/p60773

laitteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2442

kääntäminen
OHJAUSTERMIT: kielenkääntäminen,
käännöstyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p9586

laivalöydöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p8869

käärmeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10342
körttiläiset
http://www.yso.fi/onto/koko/p39966
köyhäinapu
http://www.yso.fi/onto/yso/p5625

käsitteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2267
käsitykset
OHJAUSTERMIT: näkemykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6333

laihdutus
OHJAUSTERMIT: laihduttaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p825

L
Laatikainen, Reijo, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
51858
laattatektoniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p25770
laboratoriotutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p6757
Lagerstedt, Ilpo, 1949http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
49571
Lahdes, Tero, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001

laivat
OHJAUSTERMIT: matkustajalaivat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4911
lajiliitot
http://www.yso.fi/onto/yso/p38193
lajiristeymät
PÄÄTERMI: risteymät (biologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p9176
lajit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2765
lajittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p9102
laktovegetaarinen ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/koko/p48527
Lamberg, Marko, 1969http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
95927
langaton viestintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p5443
Lappalainen, Mirkka, 1975http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
96065
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Lappi
OHJAUSTERMIT: Kemin Lappi,
Tornion Lappi
http://www.yso.fi/onto/yso/p94256
Lappi, Arto, 1966http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
09738
lapset (ikäryhmät)
OHJAUSTERMIT: lapset
http://www.yso.fi/onto/yso/p4354
lapset (perheenjäsenet)
OHJAUSTERMIT: lapset
http://www.yso.fi/onto/yso/p2357
lapsettomuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16967
lapsinerot
PÄÄTERMI: ihmelapset
http://www.yso.fi/onto/koko/p50195

laulut
http://www.yso.fi/onto/yso/p2371
lavastetut kuvat
http://www.yso.fi/onto/koko/p42006
lavastettu kuolema
http://www.yso.fi/onto/koko/p74642
lavastetut rikokset
http://www.yso.fi/onto/koko/p50770
lavastus
OHJAUSTERMIT: lavastustaide
http://www.yso.fi/onto/yso/p4110
laventelit
OHJAUSTERMIT: Lavandula,
laventelien suku
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027523
lehdistö
OHJAUSTERMIT: lehdet (lehdistö)
http://www.yso.fi/onto/yso/p2422

http://www.yso.fi/onto/yso/p1053
lentoliikenne
OHJAUSTERMIT: ilmaliikenne,
siviili-ilmailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p4262
lento-onnettomuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2593
lentäjät
http://www.yso.fi/onto/yso/p15638
lentäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p16230
lepo
http://www.yso.fi/onto/yso/p8298
levottomat jalat -oireyhtymä
OHJAUSTERMIT: levottomat jalat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23007
Lhasa
http://www.yso.fi/onto/yso/p234583

lapsivuodepsykoosi
OHJAUSTERMIT:
puerperaalipsykoosi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4144

lehdistökirjoittelu
OHJAUSTERMIT: lehtikirjoittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p20540

lapsuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13735

leikekokoelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p19756

lastenkirjallisuus
OHJAUSTERMIT: lastenkirjat, lasten
kirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4742

leikkaushoito
OHJAUSTERMIT: kirurginen hoito,
leikkaus (hoito), leikkaus (lääketiede)
http://www.yso.fi/onto/yso/p842

lastenpelit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26478

leimautuminen (sosiologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p17320

lihantuotanto
http://www.yso.fi/onto/yso/p1422

Lauerma, Hannu, 1961http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
83928

Leisti, Tuomas, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0002
11833

liidokit
http://www.yso.fi/onto/yso/p12619

Laukon kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p17655

lennokit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8578

laulaminen
OHJAUSTERMIT: laulu,
laulutekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p2428

lentolehtiset
OHJAUSTERMIT: lennäkit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25907

laulunoppaat
OHJAUSTERMIT: lauluoppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3175

lennätin
http://www.yso.fi/onto/yso/p6646
lentokoneet
OHJAUSTERMIT: suihkukoneet

Libanon
http://www.yso.fi/onto/yso/p106051
liberaaliteologia
OHJAUSTERMIT: liberaalinen
teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27117
lihansyönti
http://www.yso.fi/onto/yso/p17429

liike
OHJAUSTERMIT: liikkeet,
liikkuminen (liike)
http://www.yso.fi/onto/yso/p706
liikeaisti
OHJAUSTERMIT: kinesteettinen aisti,
kinestesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23334
liiketerapia
OHJAUSTERMIT: tanssi- ja
liiketerapia
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http://www.yso.fi/onto/yso/p25165
liikunta
OHJAUSTERMIT: liikkuminen
(liikunta) liikuntakäyttäytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p916
liikuntafilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24017
liikuntahoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p7811
liikuntalehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p12118
liikuntatapahtumat
OHJAUSTERMIT: urheilutapahtumat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1963
liitännäishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p7900
liitännäistaudit
OHJAUSTERMIT: liitännäissairaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24217
Lillqvist, Outi, 1969http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
90712
Lindstedt, Laura, 1976http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
29326
Lin, Jutang
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
69491
Linnaisten kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p21743
linnakkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20695
linnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6790
linnoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14633
lisensiaatintutkimukset
OHJAUSTERMIT:
lisensiaatintutkielmat, lisensiaatintyöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p27061

liskot
http://www.yso.fi/onto/yso/p11766

(luettelot)
http://www.yso.fi/onto/yso/p2281

lisäaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4938

lukutaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p11405

lisääntymisoikeudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p3108

lunastus (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p24818

liveroolipelit
OHJAUSTERMIT: larppaaminen,
larppailu, larppaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19001

luokitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1401

liveäänitteet
OHJAUSTERMIT: konserttitaltioinnit,
live-äänitteet, liveäänitykset, liveäänitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p38517
lohdutus
OHJAUSTERMIT: lohduttaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p15457
lomittuminen (kvanttimekaniikka)
OHJAUSTERMIT:
kvanttilomittuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p38828
looginen empirismi
OHJAUSTERMIT: looginen
positivismi, uuspositivismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14958

luolat
http://www.yso.fi/onto/yso/p17525
luomet
PÄÄTERMI: neevus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009506
luomi
PÄÄTERMI: neevus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009506
luomakunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p29112
luomuruoka
http://www.yso.fi/onto/yso/p23647
luomutilat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15150

lorut
OHJAUSTERMIT: lastenlorut
http://www.yso.fi/onto/yso/p12207

luomutuotteet
OHJAUSTERMIT: luonnonmukaiset
maataloustuotteet, luonnonmukaiset
tuotteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10654

Louhisaari
http://www.yso.fi/onto/yso/p20054

luonnonilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p24218

LSD
OHJAUSTERMIT: lysergidi,
lysergihapon dietyyliamidi
http://www.yso.fi/onto/yso/p27460

luonnonkasvit
OHJAUSTERMIT: luonnonvaraiset
kasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p10556

luddiitit
OHJAUSTERMIT: luddiittiliike,
luddismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28258

luonnonkivi
OHJAUSTERMIT: kivi, raakakivi
http://www.yso.fi/onto/yso/p3207

luennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p15875
luettelot
OHJAUSTERMIT: katalogit, listat

luonnonlait
http://www.yso.fi/onto/yso/p21445
luonnonlähteet
OHJAUSTERMIT: luonnollinen lähde,
luonnolliset lähteet, luonnonlähde,
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luonnon lähde, luonnon lähteet, lähde,
lähteet, pohjavesilähde,
pohjavesilähteet
http://www.yso.fi/onto/mesh/D060985
luonnonmarjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p754
luonnonmukainen metsänhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p1441
luonnonmukainen tuotanto
OHJAUSTERMIT: luomutuotanto
http://www.yso.fi/onto/yso/p1440
luonnonmukaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1438
luonnonhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p4574
luonnonsuojelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p11
luonnontieteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6227
luonnontuotteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p9545
luonnonvoimat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26737
luonnonäänet
http://www.yso.fi/onto/yso/p19764

OHJAUSTERMIT: ihminenluontosuhde
http://www.yso.fi/onto/yso/p715

lähihistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p10954

luostarikirjastot
http://www.yso.fi/onto/yso/p29337

lähimmäisenrakkaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5129

luostarilaitos
http://www.yso.fi/onto/yso/p1005

lähimmäispalvelu
OHJAUSTERMIT: ystäväpalvelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p6908

luostarit
OHJAUSTERMIT: konventit
(luostarit)
http://www.yso.fi/onto/yso/p816
Luoto, Reima T. A., 1940http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
51405
luovuus
OHJAUSTERMIT: luominen (luovuus)
http://www.yso.fi/onto/yso/p8311
luulotauti
PÄÄTERMI: hypokondria
http://www.yso.fi/onto/yso/p23311
lyhennys
OHJAUSTERMIT: lyhentäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p9213
Lymen borrelioosi
OHJAUSTERMIT: Lymen tauti
http://www.yso.fi/onto/yso/p13975

luontaiselinkeinot
http://www.yso.fi/onto/yso/p19848

lyriikka
OHJAUSTERMIT: runous
http://www.yso.fi/onto/yso/p1365

luonteenpiirteet
OHJAUSTERMIT: luonne
http://www.yso.fi/onto/yso/p4824

Lång, Markus, 1968http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
21633

luonto
http://www.yso.fi/onto/yso/p13084

lähdeaineisto
OHJAUSTERMIT: dokumentit,
lähdeaineistot, lähdejulkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p7605

luontolehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p22241
luonto-oppaat (teokset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p9654
luontosuhde
http://www.yso.fi/onto/yso/p16315
luopuminen

lähdekritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p14440
läheisriippuvuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p17875
lähetystyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p11784

lämmönsieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p25351
lämpöhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p14768
lämpökamerat
OHJAUSTERMIT: infrapunakamerat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7685
lämpötila
http://www.yso.fi/onto/yso/p2100
lääketeollisuus
OHJAUSTERMIT: farmaseuttinen
teollisuus, farmasianteollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11187
lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p469
lääketieteellinen antropologia
OHJAUSTERMIT: antropologinen
lääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p8985
lääketieteellinen hoito
http://www.yso.fi/onto/koko/p57426
lääketieteen filosofia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010686
lääkinnällinen marihuana
http://www.yso.fi/onto/mesh/D064086
lääkintäpedagogiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p1900
lääkkeenomaiset tuotteet
PÄÄTERMI: rohdosvalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1566
lääkkeet
OHJAUSTERMIT: hoitopedagogiikka,
lääkintäpedagogia
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http://www.yso.fi/onto/yso/p1077
lääkkeetön hoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p23207

maailmanuskonnot
PÄÄTERMI: uskonto ja uskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2921

lääkärit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6182

maalaukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1485

löydökset (lääketiede)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38089

maallikot
http://www.yso.fi/onto/yso/p8003

löydöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p26616

maallistuminen
OHJAUSTERMIT: sekularisaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p15296

löytölapset
http://www.yso.fi/onto/koko/p49957
löytöretkeilijät
http://www.yso.fi/onto/yso/p25794
löytöretket
http://www.yso.fi/onto/yso/p13427

M
maadoitus
OHJAUSTERMIT: maatto
http://www.yso.fi/onto/yso/p12337
maailma
http://www.yso.fi/onto/yso/p7319
maailmanhistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p19656
maailmanjärjestys
http://www.yso.fi/onto/yso/p24495
maailmankaikkeuden synty
http://www.yso.fi/onto/yso/p2872
maailmankaikkeus
OHJAUSTERMIT: universumi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4403
maailmankatsomus
http://www.yso.fi/onto/yso/p215
maailmankuva
OHJAUSTERMIT: maailmankäsitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p219
maailmanrauha
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y385820

maamagnetismi
OHJAUSTERMIT: geomagnetismi,
maan magneettisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10571
maanjäristykset
OHJAUSTERMIT: maanvärähtelyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p8259
maanpuolustus
OHJAUSTERMIT: sotilaallinen
maanpuolustus
http://www.yso.fi/onto/yso/p731
maantiede
OHJAUSTERMIT: geografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p601
maanviljely
OHJAUSTERMIT: maanviljelys
http://www.yso.fi/onto/yso/p10943
Maan ulkopuolinen ympäristö
OHJAUSTERMIT:
ekstraterrestriaalinen ympäristö,
maapallon ulkopuolinen ympäristö
http://www.yso.fi/onto/mesh/D005118
maanviljelyskulttuurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18030
maapallo
OHJAUSTERMIT: Maa, Maa
(planeetta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p11861
maataide
http://www.yso.fi/onto/yso/p5451
maatalous
http://www.yso.fi/onto/yso/p4503

maataloustieteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p8423
maatiaislajikkeet
OHJAUSTERMIT: maatiaiskasvit,
perinnekasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4594
Machu Picchu
http://www.yso.fi/onto/yso/p196765
magneettikentät
http://www.yso.fi/onto/yso/p19032
magnesium
http://www.yso.fi/onto/yso/p3518
makkabilaiskirjat
OHJAUSTERMIT: makkabealaiskirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p16401
makuaisti
http://www.yso.fi/onto/yso/p15474
manifestaatiot
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y385802
manipulaatio
OHJAUSTERMIT: indoktrinaatio,
manipulointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5616
mannerlaatat
OHJAUSTERMIT: litosfäärilaatat,
tektoniset laatat
http://www.yso.fi/onto/yso/p21654
maorit
http://www.yso.fi/onto/yso/p486
markkinat (tapahtumat)
http://www.yso.fi/onto/yso/p24062
Mars (planeetat)
OHJAUSTERMIT: Mars (planeetta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p20078
maskuliinisuus
OHJAUSTERMIT: miehekkyys,
miehisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p930
matematiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p3160
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materiaalisuus
OHJAUSTERMIT: aineellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26978
materiaalitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p13561
materialismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1436
Matilainen, Tuulia, 1972http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
59193
matineat
OHJAUSTERMIT: päivänäytökset
http://www.yso.fi/onto/koko/p76678
matkailu
OHJAUSTERMIT: turismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p3917
matkakertomukset
OHJAUSTERMIT: matkakirjat,
matkakuvaukset, matkapäiväkirjat,
matkaraportit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5977
matkakirjallisuus
OHJAUSTERMIT: matkakirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5978
matkaoppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9756
matkat
http://www.yso.fi/onto/yso/p366
matriarkaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12674
matriisit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18099
Mattila, Antti, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
08000
maustekasvit
OHJAUSTERMIT: yrttikasvit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2610
mayat
http://www.yso.fi/onto/yso/p647
media

OHJAUSTERMIT: massamedia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2445
mediakritiikki
OHJAUSTERMIT: journalismikritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p17233
medialukutaito
OHJAUSTERMIT: kriittinen
medialukutaito mediapedagogiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p14048
medikalisaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p17400
meemit
OHJAUSTERMIT: internetmeemit,
internet-meemit, kulttuurigeenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p10362
megaliittikulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p14800
Meksiko
http://www.yso.fi/onto/yso/p105032

Mesopotamia
OHJAUSTERMIT: Kaksoisvirranmaa
http://www.yso.fi/onto/yso/p107978
messiaaniset juutalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14815
messukirjat
OHJAUSTERMIT: missalet, missalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p12267
messut (tapahtumat)
OHJAUTERMIT: messut (kauppa)
http://www.yso.fi/onto/yso/p4892
mestaruus
http://www.yso.fi/onto/koko/p74488
meta-analyysi
http://www.yso.fi/onto/yso/p27697
metaetiikka
OHJAUSTERMIT: analyyttinen
etiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p28492

menetelmät
OHJAUSTERMIT: metodit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1913

metaforat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3517

mentaalinen ilmiö
http://www.yso.fi/onto/koko/p89061

metakognitio
http://www.yso.fi/onto/yso/p19878

mentaaliset objektit
OHJAUSTERMIT: mentaaliset
ominaisuudet
http://www.yso.fi/onto/koko/p34937

metallurgia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9336

mentalisaatio
OHJAUSTERMIT: mielen teoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p11426
mentorointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p298
merionnettomuudet
OHJAUSTERMIT: meriturmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20821
merirosvot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3345
Merkurius (planeetat)
OHJAUSTERMIT: Merkurius
(planeetta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6223

metamorfoosi (biologia)
PÄÄTERMI: muodonvaihdos
http://www.yso.fi/onto/yso/p10976
meteoriitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p12087
meteorit
OHJAUSTERMIT: tähdenlennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p5721
metodologia
OHJAUSTERMIT: menetelmäoppi,
metodiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p7509
metropoliitat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28870
metsiköt
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http://www.yso.fi/onto/yso/p19312
metsä
http://www.yso.fi/onto/koko/p50866
metsäekologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8062
metsämarjat
PÄÄTERMI: luonnonmarjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p754
metsänparannus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11074
metsäsaamelaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p27408
metsäsuomalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11159

OHJAUSTERMIT: mentaalihygienia,
psyykkinen terveys
http://www.yso.fi/onto/yso/p1949
mielenterveyshäiriöt
OHJAUSTERMIT: mielenterveyden
häiriöt, mielisairaudet, psykiatriset
sairaudet, psyykkiset häiriöt,
psyykkiset sairaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p990

migreeni
http://www.yso.fi/onto/yso/p17736
mikroaallot
OHJAUSTERMIT: millimetriaallot
http://www.yso.fi/onto/yso/p5741
mikrobisto
OHJAUSTERMIT: mikrobifloora,
mikrobiomi, mikrofloora
http://www.yso.fi/onto/yso/p27039

mielenterveysongelmat
OHJAUSTERMIT: mielenterveyden
ongelmat, psyykkiset ongelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20629

mikrosirut
http://www.yso.fi/onto/yso/p20833

mieli
PÄÄTERMI: psyyke
http://www.yso.fi/onto/yso/p10626

mikrotubulukset
OHJAUSTERMIT: microtubulus,
mikroputket, mikroputki, mikrotubulus,
pienoisputket, pienoisputki
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008870

mieheys
http://www.yso.fi/onto/yso/p9137

mielihyvä
OHJAUSTERMIT: nautinto
http://www.yso.fi/onto/yso/p12544

militarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p17142

miehitetyt avaruuslennot
http://www.yso.fi/onto/yso/p8839

mielikuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1490

minimalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p18549

miehittämättömät ajoneuvot
http://www.yso.fi/onto/yso/p24152

mielikuvitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8511

minä
http://www.yso.fi/onto/yso/p9742

miehittämättömät ilma-alukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24149

mielikuvitusmaailma (KAUNO)
http://www.yso.fi/onto/koko/p74428

minäkuva
OHJAUSTERMIT: minäkäsitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p267

miehittämättömät ilmakulkuneuvot
PÄÄTERMI: miehittämättömät ilmaalukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24149

mielipidekirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8211

miehittämättömät lentolaitteet
PÄÄTERMI: miehittämättömät ilmaalukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p24149

mielipidelehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17243
mielipidetutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10630

minäpsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13812
minätietoisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p112
mineraalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2368

miekka ja magia -kirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50278

mielipiteet
OHJAUSTERMIT: näkemykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p8418

mitätöinti
http://www.yso.fi/onto/yso/p23728

mielekkyys
OHJAUSTERMIT: merkityksellisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p14869

mielisairaat
PÄÄTERMI: psyykkisesti sairaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5887

mobiililaitteet
OHJAUSTERMIT: langattomat laitteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4834

mielenfilosofia
OHJAUSTERMIT: mielen filosofia,
mielifilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p10470

mielisairaus
http://www.yso.fi/onto/koko/p60236

mobiilitekniikka
PÄÄTERMI: langaton tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p23070

mielenterveys

mieltymykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p22910

mobiiliteknologia
PÄÄTERMI: langaton tekniikka
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http://www.yso.fi/onto/yso/p23070
modernismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5001

OHJAUSTERMIT: Myöhempien
aikojen pyhien liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p10625

muinaiskielet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10326
muinaislinnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7347

Moision kartano (Kouvola)
http://www.yso.fi/onto/yso/p10355

moskeijat
OHJAUSTERMIT: minareetit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8866

monarkia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11329

mototerapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11895

monarkismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p20296

Mount Everest
http://www.yso.fi/onto/yso/p116445

muinaistutkimus
PÄÄTERMI: arkeologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1265

moniaistisuus
OHJAUSTERMIT: multisensorisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p27102

M-teoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p20996

muistaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p20846

muinaisaika
http://www.yso.fi/onto/koko/p54705

muistelmat
OHJAUSTERMIT: autobiografiat,
omaelämäkerrallinen kirjallisuus,
omaelämäkerrat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8111

moniavioisuus
OHJAUSTERMIT: polygamia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1128
moniselitteisyys
OHJAUSTERMIT: monitulkintaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26027

muinais-DNA
OHJAUSTERMIT: aDNA
http://www.yso.fi/onto/yso/p29546

monismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14210

muinaiseläimet
OHJAUSTERMIT: esihistorialliset
eläimet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2919

monitieteisyys
OHJAUSTERMIT: monitieteellinen
tutkimus monitieteellisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p11916

muinaisesineet
OHJAUSTERMIT: artefaktit
(arkeologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p10417

monoteismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10554

muinaiset maat
OHJAUSTERMIT: muinainen maa,
muinaismaa, muinaismaat
http://www.yso.fi/onto/mesh/D018436

Montessori-pedagogiikka
OHJAUSTERMIT: Montessorimenetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p13761

muinaistiede
PÄÄTERMI: arkeologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1265

muistihäiriöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p2608
muisti (kognitio)
OHJAUSTERMIT: muisti
http://www.yso.fi/onto/yso/p2607
muistinmenetys
http://www.yso.fi/onto/yso/p2609
muistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p13859
muistotilaisuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p21051

muinaishaudat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5714

Mukkulan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p21672

Morgellonsin tauti
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055535

muinaishistoria
http://www.yso.fi/onto/mesh/D049690

munkit (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p5865

moraali
http://www.yso.fi/onto/yso/p861

muinaisjäännökset
OHJAUSTERMIT: arkeologiset
löydöt, muinaislöydöt, muinaismuistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p5340

munkkijärjestöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5866

moraalinen paniikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p26609
moralismi
OHJAUSTERMIT: moraalipaniikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p14882
mormonit

muinaiskansat
http://www.yso.fi/onto/yso/p14665
muinaiskaupungit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25702

murha
OHJAUSTERMIT: surmaaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p5069
murrekirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1984
museologia
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http://www.yso.fi/onto/yso/p15607
musiikki
OHJAUSTERMIT: säveltaide
http://www.yso.fi/onto/yso/p1808
musiikkiterapeutit
http://www.yso.fi/onto/yso/p9639

elintarvikkeet, geeniruoka,
siirtogeeniset elintarvikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p18396
muutoksenhallinta
OHJAUSTERMIT: muutoksen hallinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p24458

N
naamiaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5610
naamiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p29

musiikkiterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16380

muutos
OHJAUSTERMIT: muutokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p277

naevus
PÄÄTERMI: neevus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009506

muslimit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5314

muutosjohtaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p12913

Nag Hammadi
http://www.yso.fi/onto/yso/p116444

mustaherukka
OHJAUSTERMIT: mustaviinimarja,
musta viinimarja
http://www.yso.fi/onto/yso/p1369

Müller-Freienfels, Richard
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
78011

naisellisuus
OHJAUSTERMIT: feminiinisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p927

musta surma
http://www.yso.fi/onto/yso/p15189

Mylläri, Marketta, 1941http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
31642

naiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p16991

mustat aukot
http://www.yso.fi/onto/yso/p18360

myrkytys
http://www.yso.fi/onto/yso/p11724

Mustavuori, Jaana-Mirjam, 1961http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
91378

myyjäiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p9376

naiskuva
OHJAUSTERMIT: naiskäsitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p11173

myöhäiskeskiaika
http://www.yso.fi/onto/yso/p13058

nanolääketiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p28422

myöhäisromantiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p25635

nanomateriaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p22976

myötätuntouupumus
OHJAUSTERMIT:
myötätuntouupuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p24790

nanorakenteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p25315

Mustelin, Nils, 1931-2004
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
52706
mustikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p12507
Mustion linna
OHJAUSTERMIT: Mustion kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p8389
mutaatiot
OHJAUSTERMIT: geenimutaatiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p15346
muukalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11116
muumiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2193
muunsukupuolisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p38176
muuntogeeniset elintarvikkeet
OHJAUSTERMIT: geenimuunnellut

mäkikuisma
http://www.yso.fi/onto/yso/p2767
määritelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p18344
määrittely
http://www.yso.fi/onto/yso/p22059
Móró, Levente, 1972http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
84493

naiseus
http://www.yso.fi/onto/yso/p929

nanotekniikka
OHJAUSTERMIT: nanoteknologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11463
narkolepsia
OHJAUSTERMIT: hypnolepsia,
nukahtelusairaus,
pakkonukahtelusairaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p24788
narratiivi
http://www.yso.fi/onto/koko/p80712
narratiivisuus
OHJAUSTERMIT: kerronnallisuus,
tarinallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10164
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narsismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p114
nativistiset liikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p13895
naturalismi (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p28533
navajot
OHJAUSTERMIT: navahot
http://www.yso.fi/onto/yso/p18498
neandertalinihminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p24564
neevukset
PÄÄTERMI: neevus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009506

neurokemia
http://www.yso.fi/onto/yso/p24603
neurokirurgia
OHJAUSTERMIT: hermokirurgia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13905
neurologia
OHJAUSTERMIT: hermotautioppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p17305
neuropalaute
http://www.yso.fi/onto/mesh/D058765
neuroplastisuus
OHJAUSTERMIT: aivojen plastisuus,
synaptinen plastisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p24786

neevus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009506

neuropsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14664

neidonhiuspuu
OHJAUSTERMIT: Ginkgo biloba
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020441

neurotieteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p18502

Neitsyt Maria
http://www.yso.fi/onto/kulo/k752
neliulotteisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p65356
neofyytit
PÄÄTERMI: uustulokkaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28419
Nepal
http://www.yso.fi/onto/koko/p52971
Neptunus (planeetat)
OHJAUSTERMIT: Neptunus
(planeetta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p16962
nerous
http://www.yso.fi/onto/yso/p6730
nestetasapaino
http://www.yso.fi/onto/yso/p18085
neulat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20892
neurofilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18867

Nikolainen, Aimo T., 1912-1995
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
53509
ninjutsu
http://www.yso.fi/onto/yso/p27034
niveljalkaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p14438
nivelreuma
http://www.yso.fi/onto/yso/p11946
nobelistit
OHJAUSTERMIT: Nobelin palkinnon
voittajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26251
nollaenergiatalot
http://www.yso.fi/onto/yso/p24784
nonsense
http://www.yso.fi/onto/yso/p12208

neutriinot
http://www.yso.fi/onto/yso/p5219

normipoikkeamat
PÄÄTERMI: anomaliat
http://www.yso.fi/onto/yso/p37794

neuvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p23

nostalgia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18863

Neuvostoliitto
http://www.yso.fi/onto/koko/p65093

no-teatteri
OHJAUSTERMIT: noh-teatteri, nooteatteri
http://www.yso.fi/onto/yso/p6529

neuvottelut
OHJAUSTERMIT: palaverit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6129
Niemi, Niilo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
16765
Nieminen, Petteri, 1968http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
02289
nietzscheläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p12943
nihilismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11678
Niinisalo, Suvi, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
26527

novellit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2126
nudismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11824
Nuhjala
http://www.yso.fi/onto/yso/p26711
nuket
http://www.yso.fi/onto/yso/p4588
numerot
http://www.yso.fi/onto/yso/p10616
numismatiikka
OHJAUSTERMIT: mitalitiede,
rahatiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p6092

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
nunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1004
Nurminen, Maarit, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
48353

OHJAUSTERMIT: Occupy Wall Street
-liike, Vallatkaa Wall Street
http://www.yso.fi/onto/yso/p26177

OHJAUSTERMIT: itseapuryhmät,
itseauttavat ryhmät, vertaistukiryhmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p15769

ohjaus (neuvonta ja opastus)
OHJAUSTERMIT: ohjaaminen
(neuvonta ja opastus), ohjaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p178

olosuhteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p25374

nuortenkirjallisuus
OHJAUSTERMIT: nuorisokirjallisuus,
nuortenkirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5398

ohjeet
OHJAUSTERMIT: ohjeistot
http://www.yso.fi/onto/yso/p9583

Nurminen, Raija, 1956http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
08440

ohjekirjat
OHJAUSTERMIT: manuaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p13866

nutritionismi
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y365992

oikeellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15493

Nuutinen, Rainer, 1917http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
08607

oikeudenkäynti
http://www.yso.fi/onto/yso/p9063

näkö
http://www.yso.fi/onto/yso/p1451
näkökulma
OHJAUSTERMIT: perspektiivi
(näkökulma)
http://www.yso.fi/onto/yso/p9361
näytelmät
OHJAUSTERMIT: draama
http://www.yso.fi/onto/yso/p5000
näytteleminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p1281
näyttelijät
http://www.yso.fi/onto/yso/p5328
nöyryys
http://www.yso.fi/onto/yso/p25050

O
obeliskit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19740
objektiivisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4241
Occupy-liike

oikeudenmukaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p6275
oikeustiede
OHJAUSTERMIT: juridiikka, lakitiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p3582
oireet
OHJAUSTERMIT: taudinoireet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2414
okapi
http://www.yso.fi/onto/yso/p3407
Olavinlinna
http://www.yso.fi/onto/yso/p17627
oleva
OHJAUSTERMIT: oleminen,
olevainen
http://www.yso.fi/onto/yso/p1060
oliot
http://www.yso.fi/onto/yso/p4762
oliot (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p1057
olmeekit
OHJAUSTERMIT: olmekit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14249

omaelämäkerrallisuus
OHJAUSTERMIT:
omaelämäkerrallinen kirjallisuus,
omaelämäkerralliset romaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16155
omakustanteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2044
omantunnonvapaus
OHJAUSTERMIT:
vakaumuksenvapaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15731
omavaraisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14687
omatunto
http://www.yso.fi/onto/yso/p5415
onnellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p2416
onni
http://www.yso.fi/onto/yso/p2415
ontologia (filosofia)
OHJAUSTERMIT: ontologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1055
oopperat
OHJAUSTERMIT: musiikkidraamat,
oopperasävellykset, oopperateokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6421
opaskartat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6852
opetus
OHJAUSTERMIT: aineenopetus,
aineopetus, opettaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p2630
opetuslapset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5160
opettajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1117

oma-apuryhmät
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opetukset
http://www.yso.fi/onto/koko/p51153
opetusaineisto
http://www.yso.fi/onto/yso/p12049
opetuskokeilut
http://www.yso.fi/onto/yso/p26584
opinnäytteet
OHJAUSTERMIT: opinnäytetyöt,
päättötyöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p1380
opintoapurahat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5434
opinto-oppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6081

optiset harhat
OHJAUSTERMIT: optiset illuusiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p25100
orapihlajat
http://www.yso.fi/onto/koko/p45993
orientalismi
OHJAUSTERMIT: itämaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13646
orientalistiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p11898
originellit
OHJAUSTERMIT: eksentrikot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2662

opiskelijaliikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6063

ortodoksinen kirkko
OHJAUSTERMIT:
kreikkalaiskatolinen kirkko
http://www.yso.fi/onto/yso/p18123

oppaat (teokset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p4641

ortodoksisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4666

opaskirjat
PÄÄTERMI: oppaat (teokset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p4641

ortodoksit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4669

oppaat
PÄÄTERMI: oppaat (teokset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p4641
oppihistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p16329

ortopedinen manuaalinen terapia
OHJAUSTERMIT: OMT
http://www.yso.fi/onto/yso/p24866
ortomolekulaarinen hoito
OHJAUSTERMIT: ortomolekulaarinen
terapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D009974

oppimateriaali
OHJAUSTERMIT: opetusmateriaali,
oppimateriaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p157

osakulttuurit
OHJAUSTERMIT: alakulttuurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8552

oppineisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p20772

osallistumistalous
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y359385

oppipojat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50293

osallistuva havainnointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p15550

oppiriidat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8611

Oseania
http://www.yso.fi/onto/yso/p105113

optimismi
OHJAUSTERMIT: myönteinen
ajattelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p4041

Oulasmaa, Minna, 1967http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
51023

P
Paasselkä
OHJAUSTERMIT: Paasivesi
http://www.yso.fi/onto/yso/p126432
paasto
http://www.yso.fi/onto/yso/p9686
paavit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20453
pahoinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16744
pahuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14359
paikallistarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28783
paikallisyhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p10997
paikannimet
OHJAUSTERMIT: maantieteelliset
nimet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10410
paikat
http://www.yso.fi/onto/koko/p39823
painajaiset
OHJAUSTERMIT: painajaisunet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24997
painetut julkaisut
http://www.yso.fi/onto/koko/p64333
painonhallinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p822
painotuotteet
OHJAUSTERMIT: painatteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p7528
pakinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5725
pakkohoito
OHJAUSTERMIT: tahdonvastainen
hoito, tahdosta riippumaton hoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p9721
pakkomielteet
OHJAUSTERMIT: pakkoajatukset
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http://www.yso.fi/onto/yso/p9792

http://www.yso.fi/onto/yso/p10121

pakko-oireinen häiriö
OHJAUSTERMIT: ananakstinen
häiriö, ananakstinen neuroosi,
obsessiivis-kompulsiivinen neuroosi,
pakkoneuroosi, pakko-oireinen
persoonallisuushäiriö
http://www.yso.fi/onto/yso/p11959

paniikkihäiriö
http://www.yso.fi/onto/yso/p10847

palaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p1974
palatsit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17541
paleoantropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18947
paleobiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p26164
paleomaantiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p14711
paleontologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8275
paljastus/paljastukset
OHJAUSTERMIT:
juonipaljastus/juonipaljastukset
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y508519

pankkikriisit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18168
panseksuaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p38180
papisto
http://www.yso.fi/onto/yso/p6343
papit
OHJAUSTERMIT: pastorit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5468
pappeus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1498
pappilat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20041
papyrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8713
papyrukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p21820
paradigmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3018

palmuöljy
http://www.yso.fi/onto/yso/p20869

paradoksit
http://www.yso.fi/onto/yso/p13482

palovammat
http://www.yso.fi/onto/yso/p14923

paranassaipalmu
OHJAUSTERMIT: kaalipalmu
http://www.yso.fi/onto/kassu/k46915

palsamointi
OHJAUSTERMIT: balsamointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12179
palveluala
http://www.yso.fi/onto/yso/p10001

parasomniat
OHJAUSTERMIT: parasomnia, uneen
liittyvä erityishäiriö, uneen liittyvät
erityishäiriöt
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020447

palveluammatit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1009

paratiisi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7276

palvelut
http://www.yso.fi/onto/yso/p838

parisuhde
http://www.yso.fi/onto/yso/p2797

pamfletit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8210

pariterapia
OHJAUSTERMIT: parisuhdeterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23727

pasifismi
OHJAUSTERMIT: sodanvastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1503
pasifistit
OHJAUSTERMIT: sodanvastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1503
patentit
OHJAUSTERMIT: patenttijulkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p3069
patologia
OHJAUSTERMIT: tautioppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7343
Paulamäki, Essi, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72459
pedagogiikka
OHJAUSTERMIT: kasvatusoppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1584
peilisolut
OHJAUSTERMIT: empatianeuronit,
peilineuronit
http://www.yso.fi/onto/koko/p55062
pelastus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5255
pelko
OHJAUSTERMIT: pelko (tunteet),
pelot
http://www.yso.fi/onto/yso/p10848
pellava
OHJAUSTERMIT: Linum
usitatissimum, peltopellava
http://www.yso.fi/onto/yso/p16951
Pelli, Raija, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
66643
perfektionismi
OHJAUSTERMIT: täydellisyyden
tavoittelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p26902
performanssi
OHJAUSTERMIT: performanssit,
performanssitaide
http://www.yso.fi/onto/yso/p4098

pandemiat
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perhesuhteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p16436
perimätieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p3690
perinne
OHJAUSTERMIT: perinteet, traditio
http://www.yso.fi/onto/yso/p7037
perinnekasvit
PÄÄTERMI: maatiaislajikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4594
perinnelajianalyysi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19048
perinteenkeruu
http://www.yso.fi/onto/yso/p28620
perinteenkerääjät
http://www.yso.fi/onto/yso/p28772
perinteentaitajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28623

http://www.yso.fi/onto/yso/p9786
Peru
http://www.yso.fi/onto/koko/p63092
perustarpeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4527
perusturvallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5548
perustutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5581
Peura, Aleksi, 1990http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
49603
Pessi, Anne Birgitta, 1975http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
34983
pidot
http://www.yso.fi/onto/yso/p16876

pimeä aine
http://www.yso.fi/onto/yso/p14101
pimeä energia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1309
piparminttu
http://www.yso.fi/onto/yso/p7741
piparjuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p19038
pirulliset ongelmat
PÄÄTERMI: ilkeät ongelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29729
pitkäikäisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p1230
planeetat
OHJAUSTERMIT: kiertotähdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6224

pienoisveistokset
OHJAUSTERMIT: statyetit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26982

planeettojen evoluutio
http://www.yso.fi/onto/mesh/D019419

pietismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p8672

platonismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7311

Persia
http://www.yso.fi/onto/yso/p105673

piilotajunta
OHJAUSTERMIT: alitajunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p8818

persoona
http://www.yso.fi/onto/yso/p7199

piiskat
http://www.yso.fi/onto/koko/p41163

Plesiosauria
OHJAUSTERMIT: joutsenlisko,
plesiosaurus
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D2927

persoonallisuuden arviointi
OHJAUSTERMIT:
persoonallisuusarviointi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010552

piispat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5769

perinteentutkijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p22725
perisynti
http://www.yso.fi/onto/yso/p7083

persoonallisuus
OHJAUSTERMIT: luonne
http://www.yso.fi/onto/yso/p7075
persoonallisuusteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23219
persoonallisuustestit
OHJAUSTERMIT:
persoonallisuustesti,
persoonallisuustutkimukset,
persoonallisuustutkimus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010556

pikkuplaneetat
http://www.yso.fi/onto/yso/p10343
piktogrammit
OHJAUSTERMIT: kuvamerkit
http://www.yso.fi/onto/yso/p20731
pilakuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2737
pilapiirrokset
PÄÄTERMI: pilakuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2737

pluralismi
OHJAUSTERMIT: moniarvoisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14209
Pluto (kääpiöplaneetat)
OHJAUSTERMIT: Pluto
(kääpiöplaneetta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p11584
Pohjanmaan museo
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
03514
Pohjois-Amerikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p105416
poikkeava käyttäytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p2661

pilvet
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poliittiset kriisit
OHJAUSTERMIT: kansainväliset
selkkaukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p9900
politiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p454
polttohautaus
OHJAUSTERMIT: tuhkaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11798

http://www.yso.fi/onto/yso/p18263
potilaslehdet
OHJAUSTERMIT:
potilasyhdistyslehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p22484
Potinkara, Nika
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65315
pragmatismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5766

psykedeelinen rock
OHJAUSTERMIT: psykedeelinen
musiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p30129
psykiatria
OHJAUSTERMIT: mielitautioppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4372

polyamoria
OHJAUSTERMIT: monisuhteisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26168

profaani
http://www.yso.fi/onto/yso/p29152

psykiatrinen hoito
OHJAUSTERMIT: psykiatrinen
sairaanhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p7915

Polynesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p108839

profilointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p11455

psykiatriset sairaalat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4816

polyteismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p20106

pro gradu -tutkielmat
OHJAUSTERMIT: gradut, pro gradut
http://www.yso.fi/onto/yso/p27010

psykoanalyysi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5870

Portugali
http://www.yso.fi/onto/yso/p105409
positiivinen pedagogiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p29074
positiivinen psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25140
positiivisuus
OHJAUSTERMIT: myönteinen
ajattelu, myönteisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p12031
positivismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p2927
Poskiparta, Pete, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72999
posthumanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p28278
postmodernismi
OHJAUSTERMIT: jälkimodernismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12236
poststrukturalismi
OHJAUSTERMIT: jälkistrukturalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p13592
potentiaali
http://www.yso.fi/onto/yso/p5018

projektio
http://www.yso.fi/onto/yso/p8992
Prometheus-leirin tuki
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
13906

psykoanalyytikot
http://www.yso.fi/onto/yso/p12720
psykoanalyyttiset teoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5867
psykodraama
http://www.yso.fi/onto/yso/p8366

proosarunot
OHJAUSTERMIT: runoproosa
http://www.yso.fi/onto/yso/p5808

psykofysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p18796

propaganda
http://www.yso.fi/onto/yso/p5617

psykofysiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7543

prosessiteologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20936

psykofyysinen ongelma
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734

proteiinit
OHJAUSTERMIT: valkuaisaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4332

psykohistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p4546

protestantismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5043

psykokulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p22379

protestanttiset kirkot
http://www.yso.fi/onto/yso/p6842

psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1632

pseudodokumentit
OHJAUSTERMIT: mokumentit,
pseudodokumenttielokuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26398

psykologinen regressio
OHJAUSTERMIT: psykologinen
taantuma, regressio, taantuma,
taantuminen
http://www.yso.fi/onto/mesh/D012043

pseudepigrafit
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psykologinen sodankäynti
http://www.yso.fi/onto/yso/p8873

psyykkisesti sairaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5887

psykologiset teoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26378

puhdasoppisuus
OHJAUSTERMIT: ortodoksia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14474

psykologiset testit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5305
psykologisointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6743
psykologit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6875
psykomaantiede
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y505528
psykoosit
OHJAUSTERMIT: mielisairaudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4145
psykopatologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7342
psykosomatiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p18767
psykoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2587
psyyke
http://www.yso.fi/onto/yso/p10626
psyykenlääkkeet
OHJAUSTERMIT: psykofarmakat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7977
psyykkinen hyvinvointi
PÄÄTERMI: henkinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1946
psyykkinen kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p2124
psyykkinen terveys
PÄÄTERMI: henkinen hyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1946
psyykkinen valmennus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3806
psyykkisesti häiriintyneet
PÄÄTERMI: psyykkisesti sairaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5887

pyhäinjäännökset
http://www.yso.fi/onto/yso/p18877
pyhäköt
OHJAUSTERMIT: pyhätöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p21204

puhdistaminen
PÄÄTERMI: puhdistus
http://www.yso.fi/onto/koko/p31331

Pyhäniemen kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p26039

puhdistus
http://www.yso.fi/onto/koko/p31331

pylväät
http://www.yso.fi/onto/yso/p12786

pulsarit
http://www.yso.fi/onto/yso/p10869

pyramidit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18569

puolijohteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p18256

pythagoralaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16636

puolukka (laji)
http://www.yso.fi/onto/yso/p12884

päihderiippuvuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26390

puolustuspuheet
OHJAUSTERMIT: apologiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p30199

päihdetyö
OHJAUSTERMIT: huumetyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p6206

Puotilan kartano
OHJAUSTERMIT: Puotinkylän
kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p25243

päihteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10886

puritaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p26303
puritanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p18545
purjelaivat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20211
puutarhatalous
http://www.yso.fi/onto/yso/p8879
Pyhien apostolienvertaisten Vladimirin
ja Maria Magdaleenan kirkko
http://www.yso.fi/onto/yso/p18991

päihteettömyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p24215
päihtymys
OHJAUSTERMIT: humalatila
http://www.yso.fi/onto/yso/p8292
päiväkirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2717
pääkallo
PÄÄTERMI: kallo
http://www.yso.fi/onto/yso/p12820
Pääsiäissaari
http://www.yso.fi/onto/yso/p107756

pyhiinvaellukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7098

päättely
OHJAUSTERMIT: päätteleminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p5902

pyhiinvaeltajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7100

pörssit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11924

Pyhä Henki
http://www.yso.fi/onto/yso/p14713

Q
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Qumran
OHJAUSTERMIT: Khirbet Qumran,
Kumran
http://www.yso.fi/onto/yso/p156522

http://www.yso.fi/onto/yso/p20125

R

radiotähtitiede
OHJAUSTERMIT: radioastronomia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17550

raaka-aineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p3443
Raamattu
http://www.yso.fi/onto/yso/p14387
raamattutieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p26307
Raamatun henkilöt
OHJAUSTERMIT: raamatulliset
henkilöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p9133
raamatunhistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p18663
raamatunkertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p4009
raamatunkritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p10496
raamatuntulkinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p9984
Raaseporin linna
http://www.yso.fi/onto/yso/p16661
radikalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p17092
radio (joukkoviestimet)
OHJAUSTERMIT: radiotoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p855
radioaallot
OHJAUSTERMIT: radiotaajuinen
säteily radiotaajuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p5743
radioaktiivinen säteily
OHJAUSTERMIT: radioaktiivinen
hajoaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p458
radioaktiivisuus

radiohiiliajoitus
OHJAUSTERMIT: C 14 -menetelmä
http://www.yso.fi/onto/yso/p19077

Raevaara, Tiina, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
21332
raha
OHJAUSTERMIT: rahat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3574
rahajärjestelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p7278
rahatalous
http://www.yso.fi/onto/yso/p2554
rahateoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p16292
raittius
http://www.yso.fi/onto/yso/p10885
raja-alueet
http://www.yso.fi/onto/yso/p21271
rajatilat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20271
rakennelmat
http://www.yso.fi/onto/koko/p89227
rakkaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5131
rakkausromaanit
OHJAUSTERMIT: romanttinen
viihdekirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19812
rakkausrunot
http://www.yso.fi/onto/yso/p14766
rakkaussuhde
http://www.yso.fi/onto/yso/p5898
ramppikuume
PÄÄTERMI: esiintymispelko
http://www.yso.fi/onto/yso/p19677

Rankki (Kotka)
OHJAUSTERMIT: Rankki
http://www.yso.fi/onto/yso/p113565
Ranska
http://www.yso.fi/onto/yso/p104968
ranskankieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p15628
rantaminttu
OHJAUSTERMIT: peltominttu
http://www.yso.fi/onto/kassu/k86829
raportit
http://www.yso.fi/onto/yso/p237
Rasimus, Tuomas, 1974http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
27864
raskaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8749
rasvat
OHJAUSTERMIT: rasva
http://www.yso.fi/onto/yso/p4153
rationaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4487
rationalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4489
rationalisointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p13505
ratkaisukeskeinen terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25385
rauhallisuus
OHJAUSTERMIT: tyyneys
http://www.yso.fi/onto/yso/p22464
rauhanaate
http://www.yso.fi/onto/yso/p9041
rauhanjärjestöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p7007
rauhankasvatus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13400
rauhanliikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4906
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http://www.yso.fi/onto/yso/p8071
rauhantyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p4907
ravekulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p14256

Reinikainen, Pekka, 1947http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
56757

revisionismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6697
revontulet
http://www.yso.fi/onto/yso/p12044

ravinteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p3938

rekisteröinti
OHJAUSTERMIT: rekisteröiminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p3803

ravinto
http://www.yso.fi/onto/yso/p3671

relevanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25587

ravintoaineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p3939

reliabiliteetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p9970

Riippumattoman Odd Fellow veljeskunnan Suomen suurloosi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
12727

ravintovalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p25590

reliefit
OHJAUSTERMIT: kohokuvat,
korkokuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15432

riipukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p27450

ravintoarvo
OHJAUSTERMIT: kalorit,
ravintoainepitoisuus, ruoka-aineiden
kalorimäärät
http://www.yso.fi/onto/yso/p14080
ravitsemus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5748
ravitsemushäiriöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p5750
ravitsemusneuvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7092
ravitsemussuositukset
OHJAUSTERMIT: ravintosuositukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7095
ravitsemustiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p11378
reaaliaikaisuus
OHJAUSTERMIT: tosiaikaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25256
realismi (filosofia)
OHJAUSTERMIT: realismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p2884
reduktionismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4430
reformismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19885
reilu kauppa

reliikit
PÄÄTERMI: pyhäinjäännökset
http://www.yso.fi/onto/yso/p18877
REM-uni
OHJAUSTERMIT: hidasaaltouni,
vilkeuni
http://www.yso.fi/onto/yso/p10269
Remes, Marjo, 1957http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
23232

Riilahden kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p24240
riimukirjoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p6218

rikkaus
OHJAUSTERMIT: vauraus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3479
rikokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p125
rikoskirjallisuus
OHJAUSTERMIT: dekkarikirjallisuus,
dekkarit, noir-kirjallisuus,
rikosromaanit
http://www.yso.fi/onto/yso/p5088

renessanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4979

rinnakkaiselo
OHJAUSTERMIT: rinnakkainelo
http://www.yso.fi/onto/yso/p22544

replikaatio
OHJAUSTERMIT: kahdentuminen
(biologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p22799

risteymät (biologia)
OHJAUSTERMIT: hybridit (biologia),
lajiristeymät
http://www.yso.fi/onto/yso/p9176

representaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p1407

ristiinnaulitseminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p28163

requiemit
OHJAUSTERMIT: missa pro
defunctis, sielunmessut
http://www.yso.fi/onto/yso/p19741

ristiretket
http://www.yso.fi/onto/yso/p7099

resonanssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5834
resonanssi (sosiologia)
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y508431

ristiretkiaika
http://www.yso.fi/onto/yso/p2557
ristiritarit
PÄÄTERMI: hengelliset ritarikunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5289
RNA
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OHJAUSTERMIT: ribonukleiinihappo
http://www.yso.fi/onto/yso/p7689
robotit
OHJAUSTERMIT: teollisuusrobotit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2619
rodut
OHJAUSTERMIT: rodut (rooli)
http://www.yso.fi/onto/yso/p21376
rohkeus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10737
rokoteturvallisuus
http://www.yso.fi/onto/koko/p55545
rokotetutkimus
http://www.yso.fi/onto/koko/p58443
rokotteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p15634
rokotus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7523
romantiikka
OHJAUSTERMIT: romantiikan aika,
romantiikka (taide), romantiikka
(tyylit)
http://www.yso.fi/onto/yso/p12824
roolit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14418
roomalaiskatolinen kirkko
OHJAUSTERMIT: katolinen kirkko,
roomalais-katolinen kirkko
http://www.yso.fi/onto/yso/p15408

http://www.yso.fi/onto/yso/p23260
rukoukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1522
rukoushuoneet
http://www.yso.fi/onto/yso/p15990
rukousmyllyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p39001
rukousnauhat
OHJAUSTERMIT: rukoushelmet,
ruusukot
http://www.yso.fi/onto/yso/p8462
runologia
OHJAUSTERMIT: riimututkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p29406
runot
http://www.yso.fi/onto/yso/p24644
ruoansulatus
OHJAUSTERMIT: ruuansulatus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12121
ruoanvalmistus
OHJAUSTERMIT: keittotaito,
ruoanlaitto, ruuanlaitto, ruuanvalmistus
http://www.yso.fi/onto/yso/p2846

Ruotsi
http://www.yso.fi/onto/koko/p63442
ruotsinkieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11735
ruumiillisuus
OHJAUSTERMIT: kehollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4006
ruumiinkuva
OHJAUSTERMIT: kehonkaava,
kehonkuva
http://www.yso.fi/onto/yso/p11168
ruumiinosat
OHJAUSTERMIT: elimet (anatomia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p109
ruumishaudat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6477
ruumis ja mieli
PÄÄTERMI: mind and body
http://www.yso.fi/onto/yso/p9734

ruokalajit
OHJAUSTERMIT: ruoat, ruuat
http://www.yso.fi/onto/yso/p368

ryhmäterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6378

rotuteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29593
ruistankio
OHJAUSTERMIT: Camelina sativa,
kitupellava
http://www.yso.fi/onto/yso/p38905

Ruokanen, Katariina, 1954http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
57329

rukoilevaisuus
OHJAUSTERMIT: renqvistiläisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p18272

Ruonansuu, Jutta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
65622

ruoka
OHJAUSTERMIT: ruoat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3670

ruokalehdet
OHJAUSTERMIT:
ruoanvalmistuslehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p21219

rukoileminen
OHJAUSTERMIT: rukous, rukous
(toiminta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p3551

ruokavaliot
OHJAUSTERMIT: dieetit
http://www.yso.fi/onto/yso/p3790

ruokaohjeet
OHJAUSTERMIT: reseptit, reseptit
(ruoat)
http://www.yso.fi/onto/yso/p11273
ruokasooda
OHJAUSTERMIT:
natriumbikarbonaatti,
natriumvetykarbonaatti

ryhmätoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p20748
räjähdykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p16124

S
saamelaiset
OHJAUSTERMIT: lappalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11537
saamelaiskirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p37928
saamelaiskulttuuri
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http://www.yso.fi/onto/yso/p24860
saamelaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9931
saamenkieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p9930
saarnaajat
OHJAUSTERMIT: evankelistat
(saarnaajat), maallikkosaarnaajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6344
saarnat
OHJAUSTERMIT: postillat,
saarnakokoelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4897

Saksa
http://www.yso.fi/onto/yso/p105087
saksankieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p18047
salaisuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p22526
salakielet
http://www.yso.fi/onto/yso/p5477
salamanterit
http://www.yso.fi/onto/yso/p3303
salamat
http://www.yso.fi/onto/yso/p536

saastuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p436

salamurha
http://www.yso.fi/onto/yso/p5650

saattohoito
OHJAUSTERMIT: kuolevan hoito,
terminaalihoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p17752

salanimet
OHJAUSTERMIT: pseudonyymit
http://www.yso.fi/onto/yso/p10230

saavutettavat julkaisut
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y404069
sadut
http://www.yso.fi/onto/yso/p15564
sairaanhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p2807

salassapitovelvollisuus
OHJAUSTERMIT: salassapito,
vaitiolovelvollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3638
Salmenpohja, Ilkka, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
19246

sairastuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p11647

Salminen, Matti, 1956http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
43477

sairaudet
OHJAUSTERMIT: taudit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2633

Salomaa, Paula, 1956http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
44919

sairaus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y106000

Salomies, Ilmari, 1893-1973
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
58159

sairauskertomukset
OHJAUSTERMIT: potilaskertomukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1299
sairauskäsitykset
OHJAUSTERMIT: taudinselitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p28951
sakramentit
http://www.yso.fi/onto/yso/p12617

salviat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23267
samurait
http://www.yso.fi/onto/yso/p8176
sananlaskut
http://www.yso.fi/onto/yso/p10468
sananvapaus

OHJAUSTERMIT: ilmaisunvapaus,
ilmaisuvapaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7003
sanastot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7407
sanaton viestintä
OHJAUSTERMIT: ei-kielellinen
viestintä, ei-verbaalinen viestintä, nonverbaalinen viestintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p1855
sankarit
OHJAUSTERMIT: sankarittaret
http://www.yso.fi/onto/yso/p1040
sankaruus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1042
sanomalehdet
OHJAUSTERMIT: lehdet
(sanomalehdet), päivälehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2421
sanonnat
OHJAUSTERMIT: sanontatavat
http://www.yso.fi/onto/yso/p23817
sanskritin kieli
http://www.yso.fi/onto/yso/p18486
sapatti
http://www.yso.fi/onto/yso/p24118
sarjajulkaisut
OHJAUSTERMIT: julkaisusarjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20498
sarjakuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1148
sarkofagit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14454
sateenkaaret
http://www.yso.fi/onto/yso/p17392
sattuma
http://www.yso.fi/onto/yso/p10280
satukirjat
http://www.yso.fi/onto/koko/p39555
Satulinna (Hirvensalmi)
http://www.yso.fi/onto/yso/p22601
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satunnaisluvut
http://www.yso.fi/onto/yso/p19222
satunnaistaminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p53457
satunnaistetut vertailukokeet
OHJAUSTERMIT: satunnaistetut
kontrolloidut tutkimukset,
satunnaistetut vertailevat kokeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p38295
satuolennot
OHJAUSTERMIT: satuhahmot
http://www.yso.fi/onto/yso/p21416
Saturnus (planeetat)
OHJAUSTERMIT: Saturnus
(planeetta)
http://www.yso.fi/onto/yso/p19586
satutunnit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14710
saunat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6381
Saure, Heikki, 1965http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
26601
sedimentit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14605
seerumi
http://www.yso.fi/onto/yso/p4127
seikkailijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p13423
Seili (Nauvo)
OHJAUSTERMIT: Seili
http://www.yso.fi/onto/yso/p106455
seismologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9661
seksi
http://www.yso.fi/onto/yso/p24817
seksologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13569
seksuaalinen kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5036

seksuaalinen käyttäytyminen
OHJAUSTERMIT:
seksikäyttäytyminen,
seksuaalikäyttäytyminen,
sukupuolikäyttäytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p247
seksuaalineuvonta
OHJAUSTERMIT: sukupuolineuvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p8459
seksuaalioppaat
OHJAUSTERMIT: seksioppaat,
sukupuolioppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8457
seksuaalipsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p31498
seksuaalisuus
OHJAUSTERMIT: seksualiteetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p1826
seksuaaliterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7189
sekularismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p29492
seleeni
http://www.yso.fi/onto/yso/p10413

selonteot
http://www.yso.fi/onto/yso/p21538
selvitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p15212
semantiikka
OHJAUSTERMIT: merkitysoppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6804
seminaarit
OHJAUSTERMIT: seminaarit
(kokoukset)
http://www.yso.fi/onto/yso/p7765
sensaatiolehdet
OHJAUSTERMIT: keltainen lehdistö,
skandaalilehdet, skandaalilehdistö
http://www.yso.fi/onto/yso/p8659
sensomotorinen kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p16769
sensorisen integraation terapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17253
Seppälä, Pertti
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
58772
Seppälä, Serafim, 1970http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
11310

seleniitit
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D3400

seremoniat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1249

selibaatti
http://www.yso.fi/onto/yso/p5177

seurakuntalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p27663

selittäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p332

sfinksit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8307

selkoaineistot
OHJAUSTERMIT: selkokieliset
aineistot, selkotekstiaineistot,
selkotekstit (selkoaineistot)
http://www.yso.fi/onto/yso/p29707

showt
OHJAUSTERMIT: show't
http://www.yso.fi/onto/yso/p7157

selkokirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6190
selkounet
OHJAUSTERMIT: selväunet
http://www.yso.fi/onto/yso/p27992

sielunelämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p10627
siemenet
http://www.yso.fi/onto/yso/p11309
signaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p25766
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sienivalmisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10529

sisäelimet
http://www.yso.fi/onto/yso/p12475

food -liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p26947

siirtolohkareet
http://www.yso.fi/onto/yso/p19117

sisäilma-altistuminen
OHJAUSTERMIT: altistuminen ja
sisäilma sisäilma-altistus
http://www.yso.fi/onto/koko/p67767

Smith, Wilbur
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
59394

siirtymäriitit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4672
sikiö
http://www.yso.fi/onto/yso/p19931
sikiönkehitys
OHJAUSTERMIT: sikiökehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p7281
Sikstuksen kappeli
OHJAUSTERMIT: Sikstiiniläiskappeli
http://www.yso.fi/onto/yso/p16423
silkkimaalaus
OHJAUSTERMIT: silkinmaalaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p18945
Sillfors, Mikko, 1973http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
67273
silminnäkijät
http://www.yso.fi/onto/yso/p16283
silmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p18324
simputus
OHJAUSTERMIT: pennalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p68
sinivalohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p24071
sinologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11896
Sirenius, Ilari, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
90942
sisustus
OHJAUSTERMIT: kodinsisustus,
sisustaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p9426
sisustusoppaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28010

sisällissota
OHJAUSTERMIT: kansalaissodat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15837
sitruuna
http://www.yso.fi/onto/yso/p17913
Siukonen, Jyrki, 1959http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
59275
siunaaminen
OHJAUSTERMIT: siunaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p20705
siunaukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p8407
siveellisyys
OHJAUSTERMIT: siveys
http://www.yso.fi/onto/yso/p24869
sivilisaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p14980
sivistys
http://www.yso.fi/onto/yso/p14979
sivupersoonat
http://www.yso.fi/onto/koko/p50066
Sjundbyn kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p24264
skeemat
http://www.yso.fi/onto/yso/p6369

sofismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p19567
soija
http://www.yso.fi/onto/yso/p12239
Sokrates
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
07091
somatisaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p22533
sopeutuminen
OHJAUSTERMIT: adaptaatio
kotiutuminen (sopeutuminen)
mukautuminen psykologinen
sopeutuminen sosiaalinen
mukautuminen sosiaalinen
sopeutuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p6137
sosiaaliantropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13839
sosiaalietiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p5603
sosiaalinen eristäytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p38370
sosiaalinen konstruktivismi
OHJAUSTERMIT: sosiaalinen
konstruktionismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p17923

skenaariot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3296

sosiaalinen media
OHJAUSTERMIT: some sosiaalinen
web yhteisöllinen media
http://www.yso.fi/onto/yso/p20774

skitsofrenia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9659

sosiaalipsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19035

skolastiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p2886

sosiaaliset kysymykset
http://www.yso.fi/onto/koko/p59528

slow food
OHJAUSTERMIT: slowfood, slow

sosiaaliset taidot
http://www.yso.fi/onto/yso/p6444
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http://www.yso.fi/onto/yso/p22496
sosiaalityö
http://www.yso.fi/onto/yso/p3286
sosiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p331
sosiometria
http://www.yso.fi/onto/yso/p4080
sotilaspsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9974
sotatekniikka
http://www.yso.fi/onto/koko/p18451

stimulointi
OHJAUSTERMIT: stimulaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p20809
stoalaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1471
Stonehenge
http://www.yso.fi/onto/yso/p7197
strategiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4632

sotateknologia
http://www.yso.fi/onto/koko/p18451

steganografia
PÄÄTERMI: kryptografia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5480

sovellettu rentoutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13741

stressi
http://www.yso.fi/onto/yso/p133

soveltava psykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13322

strukturalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p13593

soveltavat tieteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p5075

stupat
http://www.yso.fi/onto/yso/p26044

sovitus (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p5254

Suhr, Carla, 1972http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
50030

spektrikuvaus
OHKAUSTERMIT:
spektrikuvantaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p26364
spekulatiivinen fiktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p27925
spin (kvanttimekaniikka)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38874
Spirulina
http://www.yso.fi/onto/mesh/D053545
spontaanius
OHJAUSTERMIT: spontaanisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p24802
Stark, Laura, 1966http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
27273
Stendhalin syndrooma
OHJAUSTERMIT: Stendhalin
oireyhtymä

suhteellisuusteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p9145
sukupuoli
OHJAUSTERMIT: sukupuolisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5291
sukupuoli-identiteetti
OHJAUS: sukupuolisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3440
sukupuuttoon kuolleet eläimet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4717
suljetut yhteisöt
http://www.yso.fi/onto/koko/p74578
sumerilaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p15877
suojaus
OHJAUSTERMIT: sumerit
http://www.yso.fi/onto/yso/p3601

suolayrtti
http://www.yso.fi/onto/yso/p21710
suolöydöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p6074
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
04352
suomalaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p3180
Suomen aforismiyhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
31808
suomenkieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p18075
Suomen lääketieteen filosofian seura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
23431
Suomen manuaalisen lääketieteen
yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
27891
Suomen merkkimestarimuurarien
suurloosi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
07018
Suomen Montessoriliitto
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
35455
Suomen muinaistaideseura
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
19520
Suomen Rose Croix yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
31234
Suomen syrjäytetyt (yhdistys)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
17861
Suomen temppeliritarien ja Maltan
ritarien yhdistys
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
14232
Suomi-Intia-seura
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
09972
Suonoja, Kyösti, 1937http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
60006
supersymmetria
http://www.yso.fi/onto/yso/p25407
suprajohtavuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9398
surrealismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p5013

Suutari, Viljo, 1903http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
60077
Sveitsi
http://www.yso.fi/onto/yso/p105295
sydän
http://www.yso.fi/onto/yso/p16731
symbioosi
http://www.yso.fi/onto/yso/p8363

systeemiajattelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p24299
systeemiteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p13479
syväekologia
PÄÄTERMI: ekofilosofia
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y346332
Syvärinen, Katri, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
47460

suru
http://www.yso.fi/onto/yso/p17963

symboliantropologia
OHJAUSTERMIT: symbolinen
antropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p29562

syyllistäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p7506

surutyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p8286

symboliikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p4510

syyllisyydentunne
OHJAUSTERMIT: syyllisyys
(psykologia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p8153

Susanna, Terhi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72559

symbolit
OHJAUSTERMIT: vertauskuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2015

syyllisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p7505

suullinen perinne
http://www.yso.fi/onto/yso/p27868

symmetria
http://www.yso.fi/onto/yso/p15022

sähkö
http://www.yso.fi/onto/yso/p5828

suun ja kasvojen lihasharjoittelu
OHJAUSTERMIT:
myofunktionaalinen hoito,
myofunktionaalinen terapia, oraalinen
myoterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020247

sympatia
OHJAUSTERMIT: myötätunto
http://www.yso.fi/onto/yso/p12213

sähköhoito
http://www.yso.fi/onto/tero/p19721

suuntaukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10138

synergia
http://www.yso.fi/onto/yso/p22966

suurjännitelinjat
OHJAUSTERMIT: voimalinjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28099

synteesi
http://www.yso.fi/onto/yso/p8467

suurjännitetekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p25820
suuronnettomuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p5655
suuruusharha
OHJAUSTERMIT: megalomania,
suuruudenhulluus
http://www.yso.fi/onto/yso/p24504
suurvallat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9910

synapsit
http://www.yso.fi/onto/yso/p28072

synteettinen biologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p27811
synti
http://www.yso.fi/onto/yso/p5414
syntiinlankeemus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25863
syntymä
http://www.yso.fi/onto/yso/p13026
syntymäaika
http://www.yso.fi/onto/yso/p23931

sähköinen aineisto
OHJAUSTERMIT: elektroninen
aineisto
http://www.yso.fi/onto/yso/p25653
sähköiset julkaisut
OHJAUSTERMIT: e-julkaisut,
elektroniset julkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p1998
sähkökatkot
OHJAUSTERMIT: sähkökatkokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p21611
sähkökentät
http://www.yso.fi/onto/yso/p8138
sähkömagneetit
http://www.yso.fi/onto/yso/p17361
sähkömagneettinen säteily
OHJAUSTERMIT: radiotaajuinen
säteily
http://www.yso.fi/onto/yso/p1298
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sähkömagneettiset ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p4351

Tabet, Sirpa, 1943http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
60277

sähkömagneettiset kentät
http://www.yso.fi/onto/yso/p4352

tabut
http://www.yso.fi/onto/yso/p7136

taidot
OHJAUSTERMIT: valmiudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p5798

sähkömagnetismi
OHJAUSTERMIT: elektromagnetismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9447

tahdonvapaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1776

taiga
http://www.yso.fi/onto/yso/p16690

tahdonvoima
OHJAUSTERMIT: tahdonlujuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p27331

taiteenlajit
OHJAUSTERMIT: taidelajit, taiteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20653

tahto
http://www.yso.fi/onto/yso/p1775

Taiteiden yö
http://www.yso.fi/onto/yso/p17037

taide
OHJAUSTERMIT: taide (erikoisala)
http://www.yso.fi/onto/yso/p2851

taiteilijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7017

sähköshokkihoito
OHJAUSTERMIT: ECT-hoito,
elektrokonvulsiivinen hoito, sähköhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p38908
sähköverkot
http://www.yso.fi/onto/yso/p7753
sähköärsytyshoito
OHJAUSTERMIT: elektroterapia,
sähköhoito,
sähköstimulaatiohoitoelektroterapia,
sähköhoito, sähköstimulaatiohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p38913
säieteoria
OHJAUSTERMIT: hyperavaruuden
teoria, jousiteoria, supersäieteoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p8706
säteily
http://www.yso.fi/onto/yso/p4150
säteilyltä suojaaminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p64636
sää
http://www.yso.fi/onto/yso/p1283
säähavaintovälineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p223
sääilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p537
säätiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p271

T
taajuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p704

taidearvostelut
OHJAUSTERMIT:
kuvataidearvostelut, näyttelyarvostelut
(taide)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6779
taide-elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p12351
taide-esineet
http://www.yso.fi/onto/yso/p25025
taidefilosofia
OHJAUSTERMIT: taiteenfilosofia,
taiteen filosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5597
taidehistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p19845
taidenäyttelyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p6889

taido
http://www.yso.fi/onto/yso/p12976

taivaankappaleet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20648
taivaanmekaniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p3752
tajuttomuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8875
tallenteet
OHJAUSTERMIT: nauhoitteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1999
Talmud
http://www.yso.fi/onto/yso/p19574
talous
http://www.yso.fi/onto/yso/p2555
talouselämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p12621
talousjärjestelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p4773

taidetapahtumat
OHJAUSTERMIT:
kuvataidetapahtumat
http://www.yso.fi/onto/yso/p20844

talouskasvu
OHJAUSTERMIT: taloudellinen kasvu
http://www.yso.fi/onto/yso/p6150

taideteokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p778

talousteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3863

taideterapia
OHJAUSTERMIT: kuvataideterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17647

Tamminen, Tapio, 1954http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
16553
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Tampere
http://www.yso.fi/onto/yso/p94436
Tampereen teatteri
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
17700
Tanskanen, Elina, 1977http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
44820
tanssi
OHJAUSTERMIT: tanssit, tanssitaide
http://www.yso.fi/onto/yso/p1278
tanssilajit
OHJAUSTERMIT: tanssit
http://www.yso.fi/onto/yso/p3046
tapahtumalehdet
OHJAUSTERMIT: festivaalilehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p27875
tapahtumamatkailu
http://www.yso.fi/onto/yso/p23909
tapahtumat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2108
tapahtumat ja toiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p15238
tarha-assaipalmu
PÄÄTERMI: paranassaipalmu
http://www.yso.fi/onto/kassu/k46915
tarinat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4990
tarinateatteri
http://www.yso.fi/onto/yso/p23410
tarkkaavaisuus
OHJAUSTERMIT: tarkkaavuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9105
tarkoitusperäisyys
OHJAUSTERMIT: päämäärähakuisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4394
tatuoijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29421
tatuointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10695

taudinaiheuttajat
OHJAUSTERMIT: patogeenit
http://www.yso.fi/onto/yso/p8822
taukoliikunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p27007
taulut
http://www.yso.fi/onto/yso/p26363
taustamusiikki
OHJAUSTERMIT: muzak
http://www.yso.fi/onto/yso/p1807
taustasäteily
http://www.yso.fi/onto/yso/p8187
tavarat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2156
teatteriala
http://www.yso.fi/onto/yso/p25610
teatterit (organisaatiot)
OHJAUSTERMIT: laitosteatterit,
teatterit
http://www.yso.fi/onto/yso/p3203
teatteritapahtumat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2315
tee
http://www.yso.fi/onto/yso/p15063
teemat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3405
teemavuodet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1038
teeseremoniat
OHJAUSTERMIT: teetaide
http://www.yso.fi/onto/yso/p26952
tehtäväkirjat
PÄÄTERMI: harjoituskirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p155
teismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p14223
tekijyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p14774
tekniikat
OHJAUSTERMIT: tekniikka

(menetelmät)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38430
teknologia
OHJAUSTERMIT: tekniikka (laitteet),
tekniikka (tieteet)
http://www.yso.fi/onto/yso/p2339
teknologiakritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p21201
teknologinen kehitys
OHJAUSTERMIT: tekninen kehitys,
teknologian kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p8956
tekopyhyys
http://www.yso.fi/onto/koko/p50872
tekstianalyysi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1068
tekstit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16697
tekstiviestit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14638
tektoniikka
OHJAUSTERMIT: geotektoniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p6897
televisiokanavat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8618
televisio-ohjelmat
OHJAUSTERMIT: tv-ohjelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p204
temperamentti
OHJAUSTERMIT: luonteenlaatu
http://www.yso.fi/onto/yso/p7077
Temppeliaukion kirkko
http://www.yso.fi/onto/yso/p12719
temppelit
http://www.yso.fi/onto/yso/p11347
temput
http://www.yso.fi/onto/yso/p791
Tenkanen, M. V., 1911-1971
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
85105
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teodikea
OHJAUSTERMIT: teodikean ongelma
http://www.yso.fi/onto/yso/p12453

http://www.yso.fi/onto/yso/p17433

teokratia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14756

terveyden edistäminen
OHJAUSTERMIT: kansanterveystyö,
terveydenedistäminen, terveysvalistus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12732

teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3830

terveydenhoitajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7967

teologinen etiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p21033

terveydenhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p2641

teologit
http://www.yso.fi/onto/yso/p14144
teoreettinen filosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1322

terveydenhuolto
OHJAUSTERMIT: julkinen
terveydenhuolto, kansanterveystyö,
terveyshuolto
http://www.yso.fi/onto/yso/p2658

teoreettinen fysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p38202

terveydentila
http://www.yso.fi/onto/yso/p11646

teoriat
OHJAUSTERMIT: teoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p127

terveys
http://www.yso.fi/onto/yso/p2762

terapeuttinen yhteisöhoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p21116
terapia
PÄÄTERMI: hoitomenetelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p392
terminologia
OHJAUSTERMIT: termit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1346
termodynamiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p14558
ternimaito
http://www.yso.fi/onto/yso/p14109
terroristi-iskut syyskuun 11. päivänä
http://www.yso.fi/onto/mesh/D047851
terveellinen ruokavalio
OHJAUSTERMIT: terveellinen dieetti
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000072
001
terveellisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p22256
terve järki
OHJAUSTERMIT: common sense

terveysala
OHJAUSTERMIT: terveydenhoitoala,
terveydenhuoltoala
http://www.yso.fi/onto/yso/p26126
terveyshaitat
OHJAUSTERMIT: terveydelliset
haittavaikutukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25129
terveyshyödyt
http://www.yso.fi/onto/yso/p25168

terveyslomakeskukset
OHJAUSTERMIT: terveyslomakeskus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006294
terveysvaikutukset
OHJAUSTERMIT: terveysvaarat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15449
terveysviestintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p24514
tibetologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25028
tiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p2240
tiedekasvatus
http://www.yso.fi/onto/yso/p22126
tiedelehdet
OHJAUSTERMIT: tieteelliset lehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10315
tiedepolitiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p13670
tiedeviestintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p24509
tiedeyhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p14035
tiedonhaku
OHJAUSTERMIT: haku (tiedonhaku)
http://www.yso.fi/onto/yso/p2964

terveysjournalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p24846

tiedonkäsitys
OHJAUSTERMIT: tietokäsitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p16981

terveyskäsitykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p26365

tiedonlähteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p9006

terveyskäyttäytyminen
OHJAUSTERMIT: terveystottumukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11100

tiedonsaanti
http://www.yso.fi/onto/yso/p2776

terveyslehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p23390

tiedonsosiologia
OHJAUSTERMIT: tiedon sosiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16790

terveysliikunta
OHJAUSTERMIT: terveyttä edistävä
liikunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p15095

tiedontarve
OHJAUSTERMIT: tiedon tarve,
tietotarve
http://www.yso.fi/onto/yso/p2963
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tiedonvälitys
OHJAUSTERMIT: kommunikaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p870
tiedostamaton
OHJAUSTERMIT: tiedostumaton
http://www.yso.fi/onto/yso/p21791
tiedostaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p7066
tiedostot
http://www.yso.fi/onto/yso/p8441
tiedotuslehdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p23391
tieteellinen ajattelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p7836
tieteellinen julkaisutoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p10480
tieteellinen maailmankuva
OHJAUSTERMIT: luonnontieteellinen
maailmankuva
http://www.yso.fi/onto/yso/p25982
tieteellinen tieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p7837
tieteellinen vilppi
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y400978
tieteellinen yhteistyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p10380
tieteellinen julkaisutoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p10480
tieteelliset seurat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15505
tieteenalat
OHJAUSTERMIT: tieteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p352
tieteen edistyminen
OHJAUSTERMIT: tiedon kasvu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3017

tieteen popularisointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p12063
tieteensosiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19328
tieteenteoria
OHJAUSTERMIT: tieteen teoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p3019
tieteidenvälisyys
OHJAUSTERMIT: tieteidenvälinen
tutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11915
tieteiselokuvat
OHJAUSTERMIT: science fiction scifi
tieteisfiktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p2003
tieteiskirjallisuus
OHJAUSTERMIT: science fiction scifi
tieteisfiktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p15527
tieteissarjat
OHJAUSTERMIT: science fiction sarjat, scifisarjat, tieteisfiktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p25680
tieto
OHJAUSTERMIT: tietoisuus (tieto
jostakin)
http://www.yso.fi/onto/yso/p261
tietokirjallisuus
OHJAUSTERMIT: tietokirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p12202
tietokoneet
OHJAUSTERMIT: pientietokoneet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6787
tietoliikenne
OHJAUSTERMIT:
telekommunikaatio, teleliikenne,
televiestintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p5446

tieteenfilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3016

tietosanakirjat
OHJAUSTERMIT: ensyklopediat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9542

tieteenhistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p16328

tietotekniikka
OHJAUSTERMIT:

informaatioteknologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5462
tietoteoria
OHJAUSTERMIT: epistemologia,
gnoseologia, tieto-oppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p15994
tietotyypit
http://www.yso.fi/onto/yso/p29535
tietovuodot
http://www.yso.fi/onto/yso/p24839
tietämys
OHJAUSTERMIT: tietoisuus (tieto
jostakin)
http://www.yso.fi/onto/yso/p10865
tievalaistus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13061
Tiibet
http://www.yso.fi/onto/yso/p106176
tilastot
OHJAUSTERMIT: tilastojulkaisut
http://www.yso.fi/onto/yso/p3156
tilastotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p3591
timantti
http://www.yso.fi/onto/yso/p12930
tipat
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y382651
tippukiviluolat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15691
todellisuudentaju
OHJAUSTERMIT: realiteetintestaus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D011936
todellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5016
todellisuuspohjaiset sarjat
OHJAUSTERMIT:
todellisuuspohjaiset televisiosarjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p38774
todennäköisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p16014

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
todennäköisyyslaskenta
http://www.yso.fi/onto/yso/p4746
todentaminen
OHJAUSTERMIT: autentikointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p24130
Todistajanpsykologia (330.12)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:330.1
2
todistajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p16284
todisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p5951
todistelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3078
todistustaakka
http://www.yso.fi/onto/yso/p3079
toiminnallinen somaattinen oireyhtymä
OHJAUSTERMIT: toiminnalliset
häiriöt, toiminnalliset oireet
http://www.yso.fi/onto/yso/p38382
toinen maailmansota
OHJAUSTERMIT: 2. maailmansota,
maailmansodat, maailmansota
http://www.yso.fi/onto/yso/p8900
toisen kivun peittämä kipu
OHJAUSTERMIT: kiputuntemuksen
estyminen toisen kivun kautta,
kiputuntemuksen estyminen toisen
kivun takia, kiputuntemuksen
estyminen toisen kivun välityksellä,
kiputuntemuksen häviäminen toisen
kivun kautta, kiputuntemuksen
häviäminen toisen kivun takia,
kiputuntemuksen häviäminen toisen
kivun välityksellä, kivun estyminen
toisen kivun kautta, kivun estyminen
toisen kivun välityksellä, kivun
häviäminen toisen kivun kautta, kivun
häviäminen toisen kivun takia, kivun
häviäminen toisen kivun välityksellä,
toisen kivun estämä kipu, toisen kivun
estämä kipuaistimus, toisen kivun
peittämä kipuaistimus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D059328
toistettavuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26295

toivo
http://www.yso.fi/onto/yso/p9658
toivottomuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4043
totaalikieltäytyminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p1696
tottumukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p4281
totuudellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p22213
totuudenjälkeinen politiikka
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y505585
totuudenkaltaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15332
totuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15331
totuusteoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5776
traditionalismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6109
transferenssi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16934
transformaatio
OHJAUSTERMIT: geneettinen
transformaatio
http://www.yso.fi/onto/mesh/D014170
transgeneesi
PÄÄTERMI: geenitekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p17994
transhumanismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p26735
Transilvania
OHJAUSTERMIT: Transsylvania
http://www.yso.fi/onto/yso/p108099
transistorit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16104
transkraniaalinen magneettistimulaatio
http://www.yso.fi/onto/yso/p26000

traumaperäinen stressireaktio
OHJAUSTERMIT: posttraumaattinen
stressireaktio
http://www.yso.fi/onto/yso/p16864
traumat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9794
Tukiainen, Maaretta, 1968http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
42249
tulevaisuudenodotukset
OHJAUSTERMIT: tulevaisuuden
odotukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p818
tulevaisuudentutkimus
OHJAUSTERMIT: futurologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2890
tulevaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p817
tuli
http://www.yso.fi/onto/yso/p17691
tulivuoret
http://www.yso.fi/onto/yso/p6555
tulkinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p4511
Tunguskan räjähdys
http://www.yso.fi/onto/gtk/GTK2015I
D3945
tunne-elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p8353
tunne-elämän häiriöt
OHJAUSTERMIT: psyykkiset häiriöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p9793
tunneäly
http://www.yso.fi/onto/yso/p6731
tunnistaminen
OHJAUSTERMIT: identifikaatio,
tunnistus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8265
tunnustuksellisuus (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p17039
tuntoaisti
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http://www.yso.fi/onto/yso/p3330

http://www.yso.fi/onto/yso/p23194

tunteet
OHJAUSTERMIT: emootiot, tunnetilat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3485

tutkimuslaitokset
OHJAUSTERMIT: tutkimuskeskukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p7563

tyrni
http://www.yso.fi/onto/yso/p18666

tunturisaamelaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p27495

tutkimuslaitteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2440

työhyvinvointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p1835

Tuomarinkylän kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p24875

tutkimusluettelot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3460

työkirjat
PÄÄTERMI: harjoituskirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p155

Turingin testi
OHJAUSTERMIT: Turingin koe
http://www.yso.fi/onto/yso/p25292

tutkimusmatkailijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p11383

Turku
http://www.yso.fi/onto/yso/p94447
Turun linna
http://www.yso.fi/onto/yso/p20026
turvallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7349
turvattomuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5549
tutkielmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p19189
tutkijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4523
tutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p183
tutkimusaineisto
http://www.yso.fi/onto/yso/p16752
tutkimusetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p20245
tutkimushaastattelut
http://www.yso.fi/onto/yso/p22070
tutkimushistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p21028
tutkimus- ja kehittämistoiminta
OHJAUSTERMIT: R&D, T & K,
T&K, TKI, T & K & I, T&K&I, TKItoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p2039

tutkimusmatkat
OHJAUSTERMIT: tutkimusretket
http://www.yso.fi/onto/yso/p13428
tutkimusmenetelmät
OHJAUSTERMIT: metodiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p415
tutkimusprojektit
OHJAUSTERMIT: tutkimushankkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17991

typologiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p4022

työura
OHJAUSTERMIT: ammattiura,
virkaura
http://www.yso.fi/onto/yso/p20671
työvälineet
OHJAUSTERMIT: työkalut
http://www.yso.fi/onto/yso/p3761
tähdet
OHJAUSTERMIT: auringot,
kiintotähdet
http://www.yso.fi/onto/yso/p1329

tutkimusrahoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p23735

tähdistöt
OHJAUSTERMIT: tähtikuviot
http://www.yso.fi/onto/yso/p18049

tutkimusryhmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p9161

tähtienvälinen avaruus
http://www.yso.fi/onto/yso/p10996

tutkimustieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p27006

tähtikartat
http://www.yso.fi/onto/yso/p16585

tutkimustoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p2040

tähtitieteelliset ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055580

tutkimustulokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p15640

tähtitaivas
http://www.yso.fi/onto/yso/p27280

tutkimustyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p20279

tähtitiede
OHJAUSTERMIT: astronomia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3754

Tuuri, Antti, 1944http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
68364
tyhjyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p20155
Tykkyläinen, Elise, 1980http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
44456

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
05979
tähtitieteilijät
OHJAUSTERMIT: astronomit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19215
tähtivalokuvaus

tutkimuskohteet
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http://www.yso.fi/onto/yso/p19739

U
uhkakuvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p10844
uhraaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p10265
uhrikivet
http://www.yso.fi/onto/yso/p4791
uhrilahjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28762
uhrilehdot
http://www.yso.fi/onto/koko/p41268

http://www.yso.fi/onto/yso/p26927

http://www.yso.fi/onto/yso/p6225

unihalvaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p38163

uskonnonharjoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28954

unihäiriöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p4600

uskonnonvapaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11491

unikauhukohtaus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D020184

uskonnot
PÄÄTERMI: uskonto ja uskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2921

uni (lepotila)
http://www.yso.fi/onto/yso/p8299
unissakävely
http://www.yso.fi/onto/yso/p18224
unitutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p21988

uhrilähteet
http://www.yso.fi/onto/koko/p38621

universumi
PÄÄTERMI: maailmankaikkeus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4403

uhripaikat
http://www.yso.fi/onto/yso/p580

Unkari
http://www.yso.fi/onto/koko/p59034

uhriröykkiöt
http://www.yso.fi/onto/koko/p85341

unohtaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p2606

uhrit
http://www.yso.fi/onto/yso/p16056

Urajärven kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p4132

uhriutuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p27899

Uranus (planeetat)
http://www.yso.fi/onto/yso/p17375

ulkoavaruus
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y392224

urbaani löytöretkeily
http://www.yso.fi/onto/yso/p29219

ulottuvuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7994

urheilijat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3315

ultraäänihoitajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28829

urheilu
http://www.yso.fi/onto/yso/p965

ultraäänihoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p4091

urheiluravitsemustiede
http://www.yso.fi/onto/mesh/D064132

underground
http://www.yso.fi/onto/yso/p20148

uskonnollinen kieli
http://www.yso.fi/onto/yso/p21766

unelmat
http://www.yso.fi/onto/koko/p15547

uskonnolliset juhlat
http://www.yso.fi/onto/yso/p9055

unet
http://www.yso.fi/onto/yso/p17981

uskonnolliset vähemmistöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p11266

unettomuus

uskonnonfilosofia

uskonnottomuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12422
uskonsodat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5206
uskonto
PÄÄTERMI: uskonto ja uskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2921
uskontoantropologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16472
uskontoekologia
http://www.yso.fi/onto/koko/p40342
uskontofenomenologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p2974
uskontohistoria
http://www.yso.fi/onto/yso/p14646
uskonto ja uskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2921
uskontojen vuorovaikutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p28959
uskontokritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p10497
uskontokunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5605
uskontokunnat
PÄÄTERMI: uskonto ja uskonnot
http://www.yso.fi/onto/yso/p2921
uskontomaantiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p19460
uskontososiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p16170
uskontoteologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p3829
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uskontotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p2976
uskontotieteilijät
http://www.yso.fi/onto/yso/p7531
uskonvainot
http://www.yso.fi/onto/yso/p8937

validiteetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p19898

V
vaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p3225
Vaanila (Lohja)
http://www.yso.fi/onto/yso/p234939

uskosta luopuminen
PÄÄTERMI: apostasia
http://www.yso.fi/onto/yso/p29359

vaellus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1102

uskottavuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9971

vaikutteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p12391

utopiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p2920

vaikutukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p795

utopistit
http://www.yso.fi/onto/yso/p19619

vainajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p200

uuden ajan alku
http://www.yso.fi/onto/yso/p25293

vainoaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p27120

uurnalehdot
http://www.yso.fi/onto/yso/p25634

vainot
http://www.yso.fi/onto/yso/p144

uusateismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p25173

vakaumus
http://www.yso.fi/onto/yso/p218

uuselintarvikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p18397

Vakkuri, Raimo, 1946http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
89933

uusi kansainvälinen talousjärjestys
http://www.yso.fi/onto/yso/p16531

Valamon luostari (Heinävesi)
http://www.yso.fi/onto/yso/p15929

Uusitalo, Nina, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
72893

Valamon luostari (Valamo)
http://www.yso.fi/onto/yso/p15928

Uusi testamentti
http://www.yso.fi/onto/koko/p75966

Valamon ystävät
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
06168

uusiutuvat energialähteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p20762
uusiutuvat luonnonvarat
http://www.yso.fi/onto/yso/p14146
uustulokkaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p28419
uutto
http://www.yso.fi/onto/yso/p1415

valinnanvapaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p20324
valistuksen aika
http://www.yso.fi/onto/yso/p6859
valistus (aatteet)
http://www.yso.fi/onto/yso/p6861
valistusfilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p26487
valistustoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p13459
Valitut Palat (yhtiö)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0000
38571
valkosipuli
http://www.yso.fi/onto/yso/p8073
valmentava johtaminen
http://www.yso.fi/onto/koko/p72820
valmennus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3734
valmennusmenetelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p5142
valmentajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p19861
valo
http://www.yso.fi/onto/yso/p5742
valokuvamuisti
http://www.yso.fi/onto/mesh/D004538
valokuvaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19988

valat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8142

valokuvaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1979

valemedia
http://www.yso.fi/onto/yso/p37810

valonnopeus
http://www.yso.fi/onto/yso/p20763

valeuutiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p37799

valovoima
http://www.yso.fi/onto/yso/p18225

valheenpaljastus
http://www.yso.fi/onto/yso/p2859

valta
http://www.yso.fi/onto/yso/p2551
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valtarakenteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2550
Valtioneuvoston linna
http://www.yso.fi/onto/yso/p512
valtiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3215
valuutat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3573
vampyyrinmetsästäjät
http://www.yso.fi/onto/koko/p74681
Vanajanlinna (linna)
http://www.yso.fi/onto/yso/p18251
vanhat kirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p21323

http://www.yso.fi/onto/yso/p8930
varallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3901
varhaiskasvatus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1650
varhaiskristillisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p16480
varjot
http://www.yso.fi/onto/yso/p19621
varmuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1723
varoitukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10594

veistokset
http://www.yso.fi/onto/yso/p1961
Venus (planeetat)
http://www.yso.fi/onto/yso/p11181
venyttely
http://www.yso.fi/onto/yso/p7858
Venäjä
http://www.yso.fi/onto/koko/p71600
venäjänkieliset
http://www.yso.fi/onto/yso/p11619
verensiirto
http://www.yso.fi/onto/yso/p14319
veri
http://www.yso.fi/onto/yso/p14506

Vanha testamentti
http://www.yso.fi/onto/koko/p76095

varpukasvit
PÄÄTERMI: varvut
http://www.yso.fi/onto/yso/p1411

verifiointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6609

vanhauskoiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p4667

varvut
http://www.yso.fi/onto/yso/p1411

verijuotikkaat
http://www.yso.fi/onto/yso/p24331

vanhemmuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3312

vastakulttuurit
http://www.yso.fi/onto/yso/p13455

verkkotutkimus
http://www.yso.fi/onto/yso/p37820

vanhuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p6490

vastauskonpuhdistus
http://www.yso.fi/onto/yso/p13131

verkkovalvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p23048

Vantaa
http://www.yso.fi/onto/yso/p94474

vastineet (viestintä)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38065

verkkoviestintä
http://www.yso.fi/onto/yso/p14112

vapaa-ajattelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p12423

vastuullisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p24111

verkkoyhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p23472

vapaaehtoistyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p3050

vasulaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p27177

verkostoituminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p20000

vapaakirkot
http://www.yso.fi/onto/yso/p5044

Vatikaani
http://www.yso.fi/onto/koko/p62280

verkostojohtaminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p25059

vapaa sivistystyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p12170

vauvat
http://www.yso.fi/onto/yso/p15937

verkostomarkkinointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p17187

vapaa tahto
http://www.yso.fi/onto/yso/p1774

vedenalainen arkeologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8868

verryttely
http://www.yso.fi/onto/yso/p7859

vapaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4064

vegetarismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p9026

vertaukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p5556

vapautuksen teologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p5508

vegetaristit
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000066
988

vertauskuvat
PÄÄTERMI: symbolit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2015

vapautuminen
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vertaistoiminta
http://www.yso.fi/onto/yso/p27499

visiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3295

värioppi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16823

vesivoimistelu
PÄÄTERMI: hydroterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006875

Viurilan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p20160

värit
http://www.yso.fi/onto/yso/p2284

vietit
http://www.yso.fi/onto/yso/p4175

voima
http://www.yso.fi/onto/yso/p5039

väärennökset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6848

viheliäiset ongelmat
PÄÄTERMI: ilkeät ongelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29729

voimaantuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p24516

viherminttu
http://www.yso.fi/onto/mesh/D031337
Vihma, Antto, 1978http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
25611
vihreä energia
PÄÄTERMI: ekoenergia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1214
viihdekirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p3
viikingit
http://www.yso.fi/onto/yso/p6479
viikinkiaika
http://www.yso.fi/onto/yso/p12738
viikonpäivät
http://www.yso.fi/onto/yso/p11110
viisaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p11362
vilpitön mieli
http://www.yso.fi/onto/yso/p15179
viranomaiset
http://www.yso.fi/onto/yso/p6946
Virtanen, Leena (Leena Kristiina),
1960http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
52084
virtuaalitodellisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p7990
Visala, Aku, 1979http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
30030

voimattomuus
PÄÄTERMI: astenia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001247
voimistelu
http://www.yso.fi/onto/yso/p963
Voipaalan kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p19464
voitelu (uskonto)
http://www.yso.fi/onto/yso/p7778
vuodenajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p1199
Vuojoen kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p13957

W
Weissenberg, Hanne von, 1969http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:0001
25700
wicked-problematiikka
PÄÄTERMI: ilkeät ongelmat
http://www.yso.fi/onto/yso/p29729
Wikileaks
http://www.yso.fi/onto/yso/p25428
World Trade Center (New York)
http://www.yso.fi/onto/yso/p16725
WWW
http://www.yso.fi/onto/yso/p10582

vuoristot
http://www.yso.fi/onto/yso/p4290

WWW-sivustot
PÄÄTERMI: verkkosivustot
http://www.yso.fi/onto/yso/p4047

vuorokausirytmi
http://www.yso.fi/onto/yso/p16613

Y

väestönkasvu
http://www.yso.fi/onto/yso/p3394
väestörakenne
http://www.yso.fi/onto/yso/p5058
vähemmistökirjallisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p29216
vähähiilihydraattinen ruokavalio
http://www.yso.fi/onto/yso/p24517
väittely
http://www.yso.fi/onto/yso/p8613
väitöskirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p11614
väkivallattomuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p1501

ydinenergia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17560
ydinfysiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p14759
ydinkokeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10519
ydinonnettomuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p28784
ydinvoima
PÄÄTERMI: ydinenergia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17560
yhdyskunnat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5859
Yhdysvallat
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http://www.yso.fi/onto/koko/p63178
yhteiskunta
http://www.yso.fi/onto/yso/p9778
yhteiskuntafilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p13819
yhteiskuntajärjestelmät
http://www.yso.fi/onto/yso/p5707
yhteiskuntakehitys
http://www.yso.fi/onto/yso/p9763
yhteiskuntakritiikki
http://www.yso.fi/onto/yso/p19297
yhteiskuntateoriat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5908
yhteiskuntatieteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p10429
yhteiskuntauskonto
PÄÄTERMI: kansalaisuskonto
http://www.yso.fi/onto/yso/p29362
yhteistyö
http://www.yso.fi/onto/yso/p6334
yhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p3835

yleismaailmallisuus
PÄÄTERMI: universaalisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15585
yleissivistys
http://www.yso.fi/onto/yso/p17294
yleisötilaisuudet
http://www.yso.fi/onto/yso/p2109
yliherkkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p343
ylikansallinen kulttuuri
http://www.yso.fi/onto/yso/p8491

ympäristöystävällisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p23825
YouTube
http://www.yso.fi/onto/yso/p21062
yritysetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p23081
ystävyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p9000
Yyterin kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q18663
122

ylipaino
http://www.yso.fi/onto/yso/p826
ylistys
http://www.yso.fi/onto/yso/p25567
ylisukupolvisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p38788

Z
Zone-dieetti
http://www.yso.fi/onto/yso/p17480

yltäkylläisyys
http://www.yso.fi/onto/koko/p50929

Å

ymmärrettävyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p13704

Åvikin kartano
http://www.yso.fi/onto/yso/p10738

ymmärtäminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p335

yhteyshenkilöt
PÄÄTERMI: yhdyshenkilöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p11142

ympäristö
http://www.yso.fi/onto/yso/p6033

yhteystiedot
http://www.yso.fi/onto/yso/p11141

ympäristöarvot
http://www.yso.fi/onto/yso/p11281

yksiavioisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p15153

ympäristöasenteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p24174

yksinäisyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p6935

ympäristöekologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25399

yksityiselämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p10910

ympäristöfilosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7952

yleinen mielipide
http://www.yso.fi/onto/yso/p14998

ympäristöjärjestöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p3334

yleishyödylliset yhteisöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p4610

ympäristökysymykset
http://www.yso.fi/onto/yso/p4339

yleishyödyllisyys
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y375896

ympäristöliikkeet
http://www.yso.fi/onto/yso/p12

Ä
älykkyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p6727
älytekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p27260
ääni (fysikaaliset ilmiöt)
http://www.yso.fi/onto/yso/p4572
äänihäiriöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p15560
äänikirjat
http://www.yso.fi/onto/yso/p25071
äänitiedostot
http://www.yso.fi/onto/yso/p20793
äänitteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p12687
äärettömyys
http://www.yso.fi/onto/yso/p18375
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Ö
öljyt (orgaaniset yhdisteet)
http://www.yso.fi/onto/koko/p47553
öljyteollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25397
örkit
http://www.yso.fi/onto/koko/p74549

5
5G-tekniikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p29372

EPÄVIRALLISIA
HAKUTERMEJÄ
YSO:n
sanastoja
kehitetään
jatkuvasti ja Finton avulla voi tehdä
helposti sitä koskevia ehdotuksia.
Ohessa on listattu käsite-ehdotuksia,
joita ei tätä kirjoittaessa ole heille
vielä lähetetty. Voit lähettää YSO:lle
ehdotuksen lomakkeella osoitteessa
ehdotus.finto.fi tarkistettuasi ensin
käsite-ehdotusten
sivulta
finto.fi/yse/, ettei samaa ehdotusta
ole jo tehty. Ehdotuksessa tulisi
käyttää pääterminä samaa kuin tässä
listassa ja lisätä ehdotukseen myös
kaikki listan ohjaustermit kyseiselle

käsitteelle (päätermi on tarkoitettu
kirjastojen
kuvailutyöhön
ja
ohjaustermit
vaihtoehtoisiksi
termeiksi, joiden avulla asiakkaat
voivat löytää oikeat nimikkeet).
Uudet siirretään tarkistuksen jälkeen
YSEn käsite-ehdotusten sivuille ja
ne käsitellään neljä-viisi kertaa
vuodessa järjestet-tävissä ns. YSAkokouksissa.
Mikäli
ehdotus
hyväksytään, se poistetaan YSEstä ja
sitä koskeva keskustelu suljetaan.
Tämän jälkeen ehdotus lisätään
uutena
käsitteenä
Yleiseen
Suomalaiseen Ontologiaan ja sitä voi
käyttää
virallisesti
kuvailussa.
Viralliset käsite-ehdotukset ovat
hakemiston erikoissanasto-osassa.
Epävirallisia
hakutermejä
on
mahdollista käyttää kuvailussa
”kontrolloimattomina
hakutermeinä”. On kuitenkin aina
parempi luoda termille käsiteehdotus YSOn sivuille ja odottaa sen
käsittelyä, jos käsite esimerkiksi
hyväksytään
ehdotetusta
poikkeavassa muodossa (tai ellei sitä
hyväksytä
lainkaan).
Myös
erikoissanastossa
lueteltuja
kirjallisuusluokittelujen päätermejä.
on
mahdollista
käsitellä
luetteloinnissa ikään kuin ne olisivat
epävirallisia hakutermejä, sillä niiltä
puuttuu
toistaiseksi
vastine
asiasanoista.

aaveen metsästäjät
PÄÄTERMI: paranormaalin tutkijat
https://www.wikidata.org/wiki/Q14990
07
aavehotellit
PÄÄTERMI: kummitustalot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95007005
http://www.yso.fi/onto/koko/p74614
aavekipu
PÄÄTERMI: aaveraaja
https://www.wikidata.org/wiki/Q12029
06
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010591
aavenäkö
PÄÄTERMI: näköharhat
https://www.wikidata.org/wiki/Q35089
08
http://www.yso.fi/onto/koko/p87613
aavenäyt
PÄÄTERMI: apparitiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85006080
aaveraketit
https://www.wikidata.org/wiki/Q20376
82
aavesaaret (maantiede)
https://www.wikidata.org/wiki/Q12926
4

aalto-hiukkasdualismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85145786

aavevalokuvat
PÄÄTERMI: henkivalokuvaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126745

aasainusko
PÄÄTERMI: hetenismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q21348
3
https://www.wikidata.org/wiki/Q28544
1

aavistus
PÄÄTERMI: ennaltatietäminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q53570
527
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85106236

aasialaiset mytologiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089376

abaddon
PÄÄTERMI: helvetti
https://www.wikidata.org/wiki/Q27676
5
http://www.yso.fi/onto/yso/p7275

aaveen metsästys
https://www.wikidata.org/wiki/Q10289
413

abduktio (ufologia)
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https://www.wikidata.org/wiki/Q89275
7

Access Consciousness
Termiä ei löydy mistään tietokannasta

Abhidhamma pitaka
PÄÄTERMI: paali-kaanon
https://www.wikidata.org/wiki/Q87809
2
https://www.wikidata.org/wiki/Q21568
5

Acintya
PÄÄTERMI: Luoja
https://www.wikidata.org/wiki/Q4674
185
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
l/

Abhijñā
PÄÄTERMI: siddhi
https://www.wikidata.org/wiki/Q25202
93
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85122309

acroyoga
PÄÄTERMI: akrojooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q46765
74

Agrippa, Heinrich Cornelius
https://www.wikidata.org/wiki/Q76568

adamiitit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85000787

ahimsa
PÄÄTERMI: väkivallattomuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85002524
http://www.yso.fi/onto/yso/p1501

abiogeneesi
PÄÄTERMI: elämän synty
https://www.wikidata.org/wiki/Q23121
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p2870

Adamski, George
https://www.wikidata.org/wiki/Q43733
5

abnormaali psykologia
PÄÄTERMI: poikkeava psykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q19877
82
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108479

advaita
PÄÄTERMI: nondualismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85001058
https://www.wikidata.org/wiki/Q25053
22

aboriginaalien mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089378

aerokinesia
PÄÄTERMI: psykokinesia
https://www.wikidata.org/wiki/Q28256
26
http://www.yso.fi/onto/yso/p23883

aborttikysymys
PÄÄTERMI: lisääntymisoikeudet
https://www.wikidata.org/wiki/Q2549
098
http://www.yso.fi/onto/yso/p3108
abreaktio
PÄÄTERMI: katarsis
https://www.wikidata.org/wiki/Q6238
41
http://www.yso.fi/onto/yso/p1944
absoluutti
PÄÄTERMI: Jumala
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85000239
http://www.yso.fi/onto/yso/p13849
Access Bars -hoito
PÄÄTERMI: Access Consciousness
Termiä ei löydy mistään tietokannasta

aeromantia
https://www.wikidata.org/wiki/Q38153
4
Aerotoksinen oireyhtymä
https://www.wikidata.org/wiki/Q38178
4
affirmaatiokortit
PÄÄTERMI: OH-kortit
https://www.wikidata.org/wiki/Q34185
18
Agartha (myyttinen paikka)
https://www.wikidata.org/wiki/Q39071
9
agnotologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q39502
7

agnijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q59145
5
agnostikot
PÄÄTERMI: agnostisismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90005875
http://www.yso.fi/onto/yso/p11676

ahmadiyya
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85002528
aikaisempien elämien luennat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002384
aikaisempien elämien terapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112432
aikahyppy
PÄÄTERMI: aikamatkat
https://www.wikidata.org/wiki/Q78054
33
http://www.yso.fi/onto/yso/p365
aikasilmukka
PÄÄTERMI: aikamatkat
https://www.wikidata.org/wiki/Q18661
0
http://www.yso.fi/onto/yso/p365
aikidoharjoitukset
PÄÄTERMI: aikido
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93009222
http://www.yso.fi/onto/yso/p10404
ailuromantia
PÄÄTERMI: eläimistä ennustaminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q43566
65
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89001159
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aineellistuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082064

akosmismi
PÄÄTERMI: panteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q42057
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p18143

aineettomuus
PÄÄTERMI: ruumiittomuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q33851
09

akrojooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q46765
74

aistien hallinta
PÄÄTERMI: pratyahara
https://www.wikidata.org/wiki/Q2108
071

akupunktiohoitajat
PÄÄTERMI: akupunkturistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85000766

aivojumppa
https://www.wikidata.org/wiki/Q29163
32

akupunktiolehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009113561

ajatusvalokuvaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q33122
95

akupunkturistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85000766

ajna
PÄÄTERMI: kolmas silmä
https://www.wikidata.org/wiki/Q12914
50
https://www.wikidata.org/wiki/Q22498
26

akuteippaus
PÄÄTERMI: akuhieronta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006007958
http://www.yso.fi/onto/yso/p9501

aivopesu
PÄÄTERMI: manipulaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85016371
http://www.yso.fi/onto/yso/p5616
aivot vadissa
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q85294
7
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84
akaasiset aikakirjat
PÄÄTERMI: akaasinen arkisto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96008721
akaasinen arkisto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96008721
Akakor (myyttinen paikka)
https://www.wikidata.org/wiki/Q25272
44

alkalinen ruokavalio
https://www.wikidata.org/wiki/Q74645
7
alkemian historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007100970
alkemistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85003263
alkuperämyytti
PÄÄTERMI: syntykertomukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q39024
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p15340
allopatia
PÄÄTERMI: koululääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q11413
45
http://www.yso.fi/onto/koko/p60606
Alue 51
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97005343

alastonjooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q41413
24

Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot
https://www.wikidata.org/wiki/Q51623
45

Alexander-tekniikan kouluttajat
PÄÄTERMI: Alexander-tekniikan
opettajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99012919

amerikkalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054812

Alexander-tekniikan opettajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99012919
alexandrialainen wicca
PÄÄTERMI: wicca
https://www.wikidata.org/wiki/Q23568
17
http://www.yso.fi/onto/yso/p9100
aliran kepercayaan
PÄÄTERMI: indonesialainen
mystiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q47268
61
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86002084

amerikkalaiset näkijät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91003291
amerikkalaiset salaseurat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112406
amrita
PÄÄTERMI: eliksiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85004673
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042583
amulettikivet
PÄÄTERMI: onnenkivet
https://www.wikidata.org/wiki/Q19707
994
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anatta
PÄÄTERMI: ykseys
https://www.wikidata.org/wiki/Q48850
6
http://www.yso.fi/onto/yso/p13031
angelologia
PÄÄTERMI: enkelit
http://www.yso.fi/onto/yso/p18664
Anima mundi
PÄÄTERMI: gaia-hypoteesi
https://www.wikidata.org/wiki/Q11472
95
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90000383
animatismi
PÄÄTERMI: animismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q54787
1
http://www.yso.fi/onto/yso/p6426
anirasetaami
https://www.wikidata.org/wiki/Q41763
0
anitismi
PÄÄTERMI: filippiiniläinen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089419
ankh
https://www.wikidata.org/wiki/Q18043
9
annihilaatio-oppi
PÄÄTERMI: annihilationismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005355
annihilationismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005355

PÄÄTERMI: sääanomaliat
https://www.wikidata.org/wiki/Q57013
081
anomalistiikka
PÄÄTERMI: selittämättömät ilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q56755
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p534
anomalistinen psykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q47699
21
antahkarana
PÄÄTERMI: olemisen tasot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q26717
58
https://www.wikidata.org/wiki/Q24770
0
antigravitaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005680
antikulttiliike
https://www.wikidata.org/wiki/Q26682
97
antioksidanttihoito
PÄÄTERMI: antioksidantit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009113512
http://www.yso.fi/onto/yso/p4727
antipsykiatria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005738
antireduktionismi
PÄÄTERMI: holismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q47752
07
http://www.yso.fi/onto/yso/p13921

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005792
antrooppinen periaate
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005383
antroposofia ja parapsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2019101538
antroposofia kirjallisuudessa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93008392
antroposofinen arkkitehtuuri
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002009311
antroposofinen liike
PÄÄTERMI: antroposofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1898
anunnakit
https://www.wikidata.org/wiki/Q67637
9
anusarajooga
PÄÄTERMI: hathajooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q25457
00
http://www.yso.fi/onto/yso/p21657
apassien mytologia
PÄÄTERMI: intiaanien mytologiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000800
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001033
apofenia
PÄÄTERMI: pareidolia
https://www.wikidata.org/wiki/Q61967
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2013000648

anomaalinen kognitio
PÄÄTERMI: yliaistillinen havainnointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587

antitiede
PÄÄTERMI: tiedevastaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q25089
77
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y508480

anomaaliset kokemukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q56432
04

antitrinitianismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q58420
5

apperseptio (tiedostaminen)
https://www.wikidata.org/wiki/Q62099
5

anomaaliset sääilmiöt

antoinismi

apuolennot

apparitiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85006080
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http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001549
apsarat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85006197
aquabalancing
PÄÄTERMI: hydroterapia
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006875
arabialainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008896
archaeus
PÄÄTERMI: elämänenergia
https://www.wikidata.org/wiki/Q28600
54
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143946
argentiinalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2012001766
argumentaatiovirheet
PÄÄTERMI: argumentointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85044728
http://www.yso.fi/onto/yso/p12814
ariosofia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002002501
arjava
PÄÄTERMI: vilpitön mieli
https://www.wikidata.org/wiki/Q25302
583
http://www.yso.fi/onto/yso/p15179
arkeoastronomit
https://www.wikidata.org/wiki/Q15137
728
arkeosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q27230
72
arkkienkelit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97007612
arkkityyppinen pedagogia
PÄÄTERMI: arkkityypit

https://www.wikidata.org/wiki/Q4786
157
http://www.yso.fi/onto/yso/p5869
arkkityyppinen psykologia
PÄÄTERMI: arkkityypit
https://www.wikidata.org/wiki/Q19801
25
http://www.yso.fi/onto/yso/p5869
arkonit
https://www.wikidata.org/wiki/Q2614
157
amageddon
PÄÄTERMI: maailmanloppu
https://www.wikidata.org/wiki/Q19315
1
http://www.yso.fi/onto/yso/p6382
armenialainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089375
aromaattisuus
PÄÄTERMI: aromaattiset yhdisteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p23502
aromakologia
PÄÄTERMI: aromaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p18533
aromaöljyt
PÄÄTERMI: eteeriset öljyt
https://www.wikidata.org/wiki/Q31428
40
http://www.yso.fi/onto/yso/p16694
aromiyhdisteet
PÄÄTERMI: aromaattiset yhdisteet
https://www.wikidata.org/wiki/Q21519
63
http://www.yso.fi/onto/yso/p23502
arktinen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089374
armollisuus
PÄÄTERMI: armeliaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26234
arpakuutioista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85050998

asanat
PÄÄTERMI: asennot (ruumiinasennot)
https://www.wikidata.org/wiki/Q46679
7
http://www.yso.fi/onto/yso/p11788
asatru
PÄÄTERMI: hetenismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q28544
1
ashramit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008604
askendantti
PÄÄTERMI: nousevat merkit
(astrologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q75281
6
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89006780
aspekti (astrologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q73569
5
Association for Research and
Enlightenment
https://www.wikidata.org/wiki/Q48095
13
assyro-babylonialainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008897
astraalikeho
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91002601
astraalimatkailu
PÄÄTERMI:
ruumiistairtautumiskokemukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008879
http://www.yso.fi/onto/yso/p26493
astraaliprojektio
PÄÄTERMI:
ruumiistairtautumiskokemukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008879
http://www.yso.fi/onto/yso/p26493
astraalitaso
https://www.wikidata.org/wiki/Q24861
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72

86000318

astrodiagnoosi
PÄÄTERMI: astrologinen lääketiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082869

astrologian historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008894

astrolatria
PÄÄTERMI: astraaliuskonnot
https://www.wikidata.org/wiki/Q36276
40
http://www.yso.fi/onto/yso/p19307
astrologia arkipäivän elämässä
PÄÄTERMI: mundaaniastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90001470
astrologia ja avioliitto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008930

astrologinen lääketiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082869
astrologiset aikakaudet
https://www.wikidata.org/wiki/Q1502
7185
astrologiset ennustukset
PÄÄTERMI: astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91004474
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027

astrologia ja grafologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86001968

astrologiset kartat
PÄÄTERMI: horoskoopit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009116097
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026

astrologia ja jälleensyntyminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008938

astrologiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009114733

astrologia ja maanviljelys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005737

astrologiset symbolit
https://www.wikidata.org/wiki/Q3174
349

astrologia ja mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93001786

astrologiset tapahtumat
PÄÄTERMI: tähtitieteelliset ilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q75198
9
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055580

astrologia ja puutarhanhoito
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89002720
astrologia ja psykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008936
astrologia ja psykoterapia
PÄÄTERMI: astrologia ja psykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008937
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008936
astrologiakritiikki
PÄÄTERMI: tiede ja astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

astrologiset taulukot
PÄÄTERMI: horoskoopit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009116097
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026
astrometeorologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006008284
astronomiset tapahtumat
PÄÄTERMI: tähtitieteelliset ilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q75198
9
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055580

astropsykologia
PÄÄTERMI: astrologia ja psykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008936
astroteologia
PÄÄTERMI: astraaliuskonnot
https://www.wikidata.org/wiki/Q36276
40
http://www.yso.fi/onto/yso/p19307
atavismit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85009079
ateistinen henkisyys
PÄÄTERMI: naturalistinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q2866
29
ateistiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009116132
atijooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111625
atsteekkien astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91001681
atsteekkien mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000328
auguurit
https://www.wikidata.org/wiki/Q21590
9
aumismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q77336
4
aurakuvaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q71286
243
aura-soma
PÄÄTERMI: väriterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q37127
6
http://www.yso.fi/onto/yso/p19996
auraterapiat
PÄÄTERMI: energiahoidot
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http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007002492
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282
auringonpalvonta
PÄÄTERMI: astraaliuskonnot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85130494
http://www.yso.fi/onto/yso/p19307
auringonpilarit
PÄÄTERMI: haloilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q18235
79
http://www.yso.fi/onto/yso/p17583
aurinkomerkit
PÄÄTERMI: horoskoopit
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026
aurinkomerkkiastrologia
PÄÄTERMI: horoskoopit
https://www.wikidata.org/wiki/Q18373
18
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026

automatismit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85010119
Avalon (myyttinen paikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97008445
avaruuden asutus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85125921
avaruusbiologia
PÄÄTERMI: kosmobiologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85125916
avaruusolentojen artefaktit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2016001959
avataarat
PÄÄTERMI: avatarat (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85010505

aurinkotervehdys
PÄÄTERMI: jooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q11393
57
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111

avatarat (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85010505

australialaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95003546

avoin individualismi
PÄÄTERMI: solipsismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q17607
88
http://www.yso.fi/onto/yso/p7719

autodidaktit
PÄÄTERMI: itsekasvatus
https://www.wikidata.org/wiki/Q20765
0
http://www.yso.fi/onto/yso/p3304

ayahuasca-seremonia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2003001923

autokinesia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85010077

ayurvedahoitajat
PÄÄTERMI: ayurveda
http://www.yso.fi/onto/yso/p5235
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082998

automaattisäveltäminen
PÄÄTERMI: automaattikirjoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p14262
automaattitaide
PÄÄTERMI: henkitaide
https://www.wikidata.org/wiki/Q10355
291
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85126743

ayurvedalääkärit
PÄÄTERMI: ayurveda
http://www.yso.fi/onto/yso/p5235
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082998
Babaji
https://www.wikidata.org/wiki/Q94742

babylonialainen astrologia
PÄÄTERMI: assyro-babylonialainen
astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q24916
79
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008897
bahailehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009116581
bahaimeditaatiot
PÄÄTERMI: bahaimystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86006297
bahaimystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86006297
bahait
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85010991
Bailey, Alice
https://www.wikidata.org/wiki/Q26057
5
balilainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h92004265
balilainen hieronta
https://www.wikidata.org/wiki/Q48509
42
balilainen mytologia
PÄÄTERMI: indonesialainen
mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089379
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089402
balttilainen muinaisusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089380
balttilainen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q52023
0
bambuhieronta
https://www.wikidata.org/wiki/Q19562
133
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85013366
banshee
PÄÄTERMI: kelttiläinen mytologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q27311
2
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089387
bardo
PÄÄTERMI: välitila (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q25658
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067303
basilidelaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93006500
basilikaöljy
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92002684
baskimytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089381
Bates-menetelmä
PÄÄTERMI: silmäharjoitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q70913
6
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88005734

Bhagavad Gītā
https://www.wikidata.org/wiki/Q46802
Bhagavadgītā ja raamattu
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005241
Bhagavadgītā ja tiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079823
bhajanit
PÄÄTERMI: kirtanat
https://www.wikidata.org/wiki/Q85477
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009000248
bhakti
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85013530
bhaktijooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149176
bhakti marga
PÄÄTERMI: bhaktijooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85013530
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149176

Baunscheidt-hoidot
PÄÄTERMI: homeopatia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85012452
http://www.yso.fi/onto/yso/p11485

Biefeld-Brownin ilmiö
https://www.wikidata.org/wiki/Q85721
2

Be Set Free Fast
PÄÄTERMI: EFT
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569

bikameralismi
PÄÄTERMI: kaksikamarisuus
(psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q19769
693

Bemer-terapia
PÄÄTERMI: magneettihoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q31836
197
http://www.yso.fi/onto/yso/p20504
Betlehemin tähti
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85127377
Bermudan kolmio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

bikramjooga
PÄÄTERMI: kuumajooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q86013
6
https://www.wikidata.org/wiki/Q48833
8
Bilderberg-ryhmä
https://www.wikidata.org/wiki/Q18493
7

bilokaatio
PÄÄTERMI: kaksoisolennot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92003868
http://www.yso.fi/onto/yso/p22333
binauraaliset äänet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020001129
bioastronautiikka
PÄÄTERMI: kosmobiologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85125916
biodynaaminen psykoterapia
PÄÄTERMI: kehopsykoterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23600
bioelektrodynamiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q49147
99
bioenergeettinen analyysi
PÄÄTERMI: bioenergeettinen terapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85014132
bioenergeettinen psykoterapia
PÄÄTERMI: bioenergeettinen terapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85014132
bioenergeettinen terapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85014132
bioenergiahoidot
PÄÄTERMI: energiahoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007002492
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282
biofotonit
https://www.wikidata.org/wiki/Q55133
8
biohammaslääketiede
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
hammashoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q58806
87
http://www.yso.fi/onto/mesh/D003190
biokosmetiikka
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
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http://www.yso.fi/onto/yso/p30173
biokosmetologia
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173
biokinesiologia
PÄÄTERMI: kinesiologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14976
biontologia
PÄÄTERMI: biofotonit
https://www.wikidata.org/wiki/Q55133
8
biosentrismi
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q86492
2
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84
bioviestintä (paranormaali)
https://www.wikidata.org/wiki/Q57675
23
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005167
Blåkulla
https://www.wikidata.org/wiki/Q84278
5
bodhicitta
PÄÄTERMI: bodhisattvat
https://www.wikidata.org/wiki/Q83833
9
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85015213
boddhisattvat
PÄÄTERMI: bodhisattvat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85015213
bodhisattvat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85015213

https://www.wikidata.org/wiki/Q64641
9
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005383
bomoh
PÄÄTERMI: poppamiehet
https://www.wikidata.org/wiki/Q29097
91
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009011020
borān kammaṭṭhāna (buddhalaisuus)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020000601
Bosnian pyramidit
https://www.wikidata.org/wiki/Q74676
5
Bowen-tekniikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q89540
3
Brahma
PÄÄTERMI: Luoja
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85016299
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
l/
brahman
PÄÄTERMI: brahmalaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q74699
0
http://www.yso.fi/onto/yso/p16556
brahmacarya
PÄÄTERMI: siveellisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q89731
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p24869
Brahma Kumaris
https://www.wikidata.org/wiki/Q89729
9

Body-Mind Centering -tekniikka
PÄÄTERMI: kehopsykoterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001105
http://www.yso.fi/onto/yso/p23600

brahmalainen mystiikka
PÄÄTERMI: hindumystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089346
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089349

Boltzmannin aivot
PÄÄTERMI: antrooppinen periaate

brasilialainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

2014002688
breathwork
PÄÄTERMI: hengitysharjoitukset
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001945
brittiläinen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089384
bronnikov-menetelmä
PÄÄTERMI: silmätön näkökyky
https://www.wikidata.org/wiki/Q19656
26
Brunton, Paul
https://www.wikidata.org/wiki/Q13345
93
buddhalainen astrologia
PÄÄTERMI: tiibetiläinen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008899
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008919
buddhalainen demonologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85036665
buddhalainen etiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017537
buddhalainen magia
PÄÄTERMI: tantra
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079608
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068
buddhalainen musiikki
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85088817
buddhalainen mytologia
PÄÄTERMI: buddhalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089385
http://www.yso.fi/onto/yso/p8624
buddhalainen kalenteri
PÄÄTERMI: buddhalaiset juhlapäivät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020009931
https://www.wikidata.org/wiki/Q25599
33
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85025909
buddhalaiset juhlapäivät
https://www.wikidata.org/wiki/Q25599
33

buteyko-menetelmä
https://www.wikidata.org/wiki/Q10179
05

buddhalaiset keskukset
PÄÄTERMI: buddhalaiset temppelit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88003911
https://www.wikidata.org/wiki/Q53933
08

böhmeläisyys
PÄÄTERMI: kristillinen mystiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q65597
0
https://www.wikidata.org/wiki/Q48809
36

buddhalaiset temppelit
https://www.wikidata.org/wiki/Q53933
08

Camelot (myyttinen paikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004138

buddhalaiset kultit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017531

cammalot seichem
PÄÄTERMI: reiki
http://www.yso.fi/onto/yso/p16853

buddhalaiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007102182

caodaismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85019851

buddhalaiset meditaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017567

Castaneda, Carlos
https://www.wikidata.org/wiki/Q15887
8

buddhalaisuuden haarat
PÄÄTERMI: buddhalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017583
http://www.yso.fi/onto/yso/p8624

Cayce, Edgar
https://www.wikidata.org/wiki/Q31092
0

buddhalaisuus ja teosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q49841
99
buddhalaisuuteen perutuvat meditaatiot
PÄÄTERMI: buddhalaiset meditaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017567
buddhaluonto
PÄÄTERMI: immanenssi
https://www.wikidata.org/wiki/Q64096
2
http://www.yso.fi/onto/yso/p12985
burmalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008900
burmalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007001459

cereologia
PÄÄTERMI: viljapeltokuviot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93000098
chanting
PÄÄTERMI: veisaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85019811
Cheiro
https://www.wikidata.org/wiki/Q72802
1

Clark, Hulda
https://www.wikidata.org/wiki/Q10956
66
colonic-terapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q11105
46
comfa-spiritualismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q65082
518
conquest-kasvojenkohotus
PÄÄTERMI: kasvojenkohotus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D015361
creepypasta
PÄÄTERMI: nykytarinat
https://www.wikidata.org/wiki/Q30024
31
http://www.yso.fi/onto/yso/p10423
dantian
PÄÄTERMI: chakrat
https://www.wikidata.org/wiki/Q11650
48
http://www.yso.fi/onto/yso/p5232
daya
PÄÄTERMI: myötätunto
https://www.wikidata.org/wiki/Q41555
44
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001007814
debunkkaajat
PÄÄTERMI: skeptikot
https://www.wikidata.org/wiki/Q37044
26
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85123126

chiball
https://www.wikidata.org/wiki/Q54861
22

debunkkaus
PÄÄTERMI: skeptisismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q37044
26
http://www.yso.fi/onto/yso/p11675

chupacabrat
https://www.wikidata.org/wiki/Q18357
1

deevat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95003040

Cibolan seitsemän kaupunkia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

demarkaatio-ongelma
https://www.wikidata.org/wiki/Q31675
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7
demiurgi
PÄÄTERMI: Luoja
https://www.wikidata.org/wiki/Q18348
8
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
l/
demoninen possessio
PÄÄTERMI: possessio
https://www.wikidata.org/wiki/Q26155
706
http://www.yso.fi/onto/yso/p28837
demonologia
PÄÄTERMI: demonit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85036663
http://www.yso.fi/onto/yso/p11835
demonologit
https://www.wikidata.org/wiki/Q48558
140
denderan tähtikartta
PÄÄTERMI: egyptiläinen astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q31001
39
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008902
denialismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2017004461
dermografia
https://www.wikidata.org/wiki/Q12002
68
dermo-optinen havaitseminen
PÄÄTERMI: silmätön näkökyky
https://www.wikidata.org/wiki/Q19656
26
devatat
PÄÄTERMI: deevat
https://www.wikidata.org/wiki/Q34884
14
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95003040
devekut (juutalaisuus)
PÄÄTERMI: mystinen kokemus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089344

https://www.wikidata.org/wiki/Q21707
257
Dhammapada
https://www.wikidata.org/wiki/Q74887
8
dharana
PÄÄTERMI: keskittymiskyky
https://www.wikidata.org/wiki/Q12075
87
http://www.yso.fi/onto/yso/p4251
dharma-astrologia
PÄÄTERMI: nadi-astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q35234
30
dharma (buddhalaisuus)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85037435
dharmachakra
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98003633
dhyana (hindulaisuus)
PÄÄTERMI: hindumeditaatiot
https://www.wikidata.org/wiki/Q65778
29
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060922
dieetti
PÄÄTERMI: laihdutuskuuri
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112139
dievturība (uuspakanuus)
PÄÄTERMI: balttilainen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q94704
https://www.wikidata.org/wiki/Q52023
0
digitaalinen filosofia
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q5276
133
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84
digitaalinen fysiikka
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q65271
9
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428

84
dim mak -tekniikat
PÄÄTERMI: kuolonkosketus
(kamppailulajit)
https://www.wikidata.org/wiki/Q12256
73
diskordianismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q7340
diteismi
PÄÄTERMI: dualismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q11856
173
http://www.yso.fi/onto/yso/p14208
divinaatio
PÄÄTERMI: ennustaminen (magia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85038589
http://www.yso.fi/onto/yso/p6090
divinisaatio
PÄÄTERMI: apoteoosi
https://www.wikidata.org/wiki/Q60738
771
http://www.yso.fi/onto/yso/p28281
dogonien astronomia
PÄÄTERMI: dogonien kosmologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91004196
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2014000325
dogonien kosmologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2014000325
dogonien mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91004198
dogonit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85038787
dolmenit
PÄÄTERMI: megaliitit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85038885
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85083278
domancic-menetelmä
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PÄÄTERMI: energiahoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007002492
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282

https://www.wikidata.org/wiki/Q12812
68
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002455

egottomuus
PÄÄTERMI: egokuolema
https://www.wikidata.org/wiki/Q53481
68

doppelgänger
PÄÄTERMI: kaksoisolennot
https://www.wikidata.org/wiki/Q46136
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p22333

eckistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002455

egregori
https://www.wikidata.org/wiki/Q12990
81

eck-mestarit
PÄÄTERMI: eckistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002454
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002455

egyptiläinen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008902

dorn-menetelmä
PÄÄTERMI: jäsenkorjaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q37318
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p28198
Doterra
PÄÄTERMI: eteeriset öljyt
https://www.wikidata.org/wiki/Q18149
972
http://www.yso.fi/onto/yso/p16694
Doverin demoni
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009006820
drujooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q27106
06
druidien juhlapäivät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020009932
dukun
PÄÄTERMI: šamaanit
https://www.wikidata.org/wiki/Q41989
47
http://www.yso.fi/onto/yso/p2087
dysteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q53195
73
dzogchen
PÄÄTERMI: atijooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111625
von Däniken, Erich
https://www.wikidata.org/wiki/Q12296
5
eckankar
PÄÄTERMI: eckistit

edellisten elämien tulkinnat
PÄÄTERMI: aikaisempien elämien
luennat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002384
Eedenin puutarha
PÄÄTERMI: paratiisi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85040949
http://www.yso.fi/onto/yso/p7276
Eenok
https://www.wikidata.org/wiki/Q21302
7
eenokilainen magia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90001979

egyptiläinen magia
PÄÄTERMI: muinaisen Egyptin
uskonnot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079610
https://www.wikidata.org/wiki/Q44713
1
egyptiläinen mytologia
PÄÄTERMI: muinaisen Egyptin
uskonnot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089393
https://www.wikidata.org/wiki/Q44713
1
eheytyshoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q15389
47
ehkäisevä homeopatia
https://www.wikidata.org/wiki/Q85767
157

eetterikeho
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q14144
37
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204

ei-kaksinaisuus
PÄÄTERMI: nondualismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q25053
22

eetteriteoriat
https://www.wikidata.org/wiki/Q97535
7

eklektinen lääkintä
PÄÄTERMI: eklektisismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85083136
http://www.yso.fi/onto/mesh/D027681

egoideaali
PÄÄTERMI: ihanneminä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85041255

eklektinen psykoterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87003611

egokuolema
https://www.wikidata.org/wiki/Q53481
68

ekofilosofia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009103314
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ekohenkisyys
PÄÄTERMI: ekoteologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q53338
75
http://www.yso.fi/onto/yso/p20954
ekojooga
PÄÄTERMI: ekofilosofia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009103314

http://www.yso.fi/onto/yso/p12836
eksopolitiikka
PÄÄTERMI: maan ulkopuolinen
antropologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q13841
30
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046590

ekokosmetiikka
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173

eksoteerinen
PÄÄTERMI: yleistieto
https://www.wikidata.org/wiki/Q37737
9

ekokosmetologia
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173

eksoteerinen astrologia
PÄÄTERMI: astrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027

ekonominen astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q54496
91

eksploratiivinen tutkimus
https://www.wikidata.org/wiki/Q10917
31

ekosofia
PÄÄTERMI: ekofilosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q29546
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009103314

ekstaattinen tanssi
PÄÄTERMI: rituaalitanssit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99004419
http://www.yso.fi/onto/yso/p28234

ekoterapia
PÄÄTERMI: ekologinen psykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q48818
118
http://www.yso.fi/onto/yso/p5911
eksistentiaalikriisi
PÄÄTERMI: eksistentialismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q26033
58
http://www.yso.fi/onto/yso/p9293
eksistentiaaliriskit
PÄÄTERMI: maailmanloppu
https://www.wikidata.org/wiki/Q15316
22
http://www.yso.fi/onto/yso/p6382
eksistentiaaliset kokemukset
PÄÄTERMI: eksistentiaalipsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p19162
eksoplanetologia
PÄÄTERMI eksoplaneetat
https://www.wikidata.org/wiki/Q38094
31

ektoplasma (parapsykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q38713
8
elan vital
PÄÄTERMI: elämänenergia
https://www.wikidata.org/wiki/Q27457
4
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143946
El Dorado (myyttinen paikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85041452
elektroninen häirintä
PÄÄTERMI: psykotroniikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q53583
63
https://www.wikidata.org/wiki/Q15934
91
elementaalit
https://www.wikidata.org/wiki/Q17863
47

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042537
eliksiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042583
elinkelpoiset planeetat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005004576
elinkelpoisuus (planeetat)
PÄÄTERMI: elinkelpoiset planeetat
https://www.wikidata.org/wiki/Q84603
0
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005004576
eläimistä ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89001159
eläinakupunktio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93007502
eläinhieronta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93007509
eläinhomeopatia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143054
eläinkiropraktiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97003834
eläinkommunikaatio
PÄÄTERMI: bioviestintä
(paranormaali)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85062837
eläinkommunikoijat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002000838
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002000837
eläinkummitukset
PÄÄTERMI: kummitukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89002659
http://www.yso.fi/onto/yso/p11615

eleusiin mysteerit
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eläinrefleksologia
PÄÄTERMI: eläinakupunktio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93007502
eläinten sataminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q11380
03
eläinten tietoisuus
PÄÄTERMI: tietoisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88001446
http://www.yso.fi/onto/yso/p7672
eläinten yliaistillinen havainnointi
PÄÄTERMI: bioviestintä
(paranormaali)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046588
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005167
elämäneliksiiri
PÄÄTERMI: eliksiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042583
elämänenergia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143946
elämänkatsaus
PÄÄTERMI: välitila (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q15552
35
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067303
elämänkukka
https://www.wikidata.org/wiki/Q91323
8
elämän peruskysymykset
PÄÄTERMI: elämän tarkoitus
http://www.yso.fi/onto/yso/p9342
elämänpyörä
https://www.wikidata.org/wiki/Q13402
22
elämäntaidon valmennus
PÄÄTERMI: coaching
http://www.yso.fi/onto/koko/p68281
elämänvoima

PÄÄTERMI: elämänenergia
https://www.wikidata.org/wiki/Q12087
30
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067303
elävän veren analyysi
https://www.wikidata.org/wiki/Q66571
06
elävä vesi
https://www.wikidata.org/wiki/Q27031
101
emanaatio
PÄÄTERMI: vuodatus
https://www.wikidata.org/wiki/Q84685
6
emmanuel-liike
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042804
empaatit
PÄÄTERMI: empatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p8625
energia-aseet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85038260
energia (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q19708
52
energiakeho
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204
energiakeho
PÄÄTERMI: astraalikeho
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91002601
energiakentät (esoteria)
PÄÄTERMI: energia (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q19708
52
energiakentän häiriöt
PÄÄTERMI: energia (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q53770
52
https://www.wikidata.org/wiki/Q19708
52

energialääketiede
PÄÄTERMI: energiahoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007002492
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282
energia (psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q36230
00
energiapsykologia
PÄÄTERMI: EFT
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2003006471
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569
energiarannekkeet
https://www.wikidata.org/wiki/Q58840
84
energiatyrmäys
PÄÄTERMI: kaatumisilmiö
https://www.wikidata.org/wiki/Q25043
902
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90003966
energiavampyyrit
PÄÄTERMI: psyykkiset vampyyrit
https://www.wikidata.org/wiki/Q33067
91
englantilainen kabbala
PÄÄTERMI: kabbala
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2017000151
http://www.yso.fi/onto/yso/p5589
englantilainen mytologia
PÄÄTERMI: brittiläinen mytologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q52699
397
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089384
englantilaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054816
enkelihenkisyys
PÄÄTERMI: enkeliusko
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814
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enkelihierarkia
https://www.wikidata.org/wiki/Q65865
28
enkelihoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q10822
665
enkelikortit
PÄÄTERMI: OH-kortit
https://www.wikidata.org/wiki/Q34185
18
enkelin hiukset
PÄÄTERMI: enkelintukka
(kansanperinne)
https://www.wikidata.org/wiki/Q14482
50
enkelintukka (kansanperinne)
https://www.wikidata.org/wiki/Q14482
50
enkelipallot
PÄÄTERMI: henkivalokuvaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095321
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126745
enkelit antroposofiassa
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020011622
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814
enkelit buddhalaisuudessa
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005003
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814
enkelit gnostilaisuudessa
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/sh202001
1626
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814
enkelit islaminuskossa
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85005005
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402

814
enkelit juutalaisuudessa
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005007
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814
enkelit kristinuskossa
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007101112
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814
enkelit populaarikulttuurissa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006001489
enkelit taiteessa
PÄÄTERMI: uskonnollinen taide
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005008
http://www.yso.fi/onto/yso/p1358
enkeliusko
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814
enkratismi
PÄÄTERMI: askeesi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87004021
http://www.yso.fi/onto/yso/p19432
ennaltatietäminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85106236
ennustuskortit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99005579
ennustuspalvelut
PÄÄTERMI: ennustajat
http://www.yso.fi/onto/yso/p22851
enteogeeni
PÄÄTERMI: hallusinogeenit
https://www.wikidata.org/wiki/Q31049
1
http://www.yso.fi/onto/yso/p29592
entisten elämien luennat
PÄÄTERMI: aikaisempien elämien

luennat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002384
entisten elämien terapia
PÄÄTERMI: aikaisempien elämien
terapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112432
entiteetit
PÄÄTERMI: oliot (filosofia)
http://www.yso.fi/onto/yso/p1057
entsyymihoidot
PÄÄTERMI: entsyymit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008119806
http://www.yso.fi/onto/yso/p4769
ensimmäisen asteen yhteydet
PÄÄTERMI: ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679
epipsykologia
PÄÄTERMI: EVP (ilmiö)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001010617
epäkuolleet
https://www.wikidata.org/wiki/Q23987
2
epälokaalisuus (kvanttimekaniikka)
PÄÄTERMI: lomittuminen
(kvanttimekaniikka)
http://www.yso.fi/onto/yso/p38828
epäpuhtaat henget
PÄÄTERMI: demonit
https://www.wikidata.org/wiki/Q78828
54
http://www.yso.fi/onto/yso/p11835
epätarkkuusperiaate
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85059968
erottelukyky
PÄÄTERMI: arvostelukyky
http://www.yso.fi/onto/yso/p20659
esitiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q37584
3
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esoteerinen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92000070
esoteerinen buddhalaisuus
PÄÄTERMI: tantra
https://www.wikidata.org/wiki/Q17217
5
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068
esoteerinen hindulaisuus
PÄÄTERMI: tantra
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068
esoteerinen kosmologia
PÄÄTERMI: uskonnollinen
kosmologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q53986
68
https://www.wikidata.org/wiki/Q29983
21

PÄÄTERMI: esoterismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p6603
esoteria taiteessa
PÄÄTERMI: fantastinen realismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q6595
1915
http://www.yso.fi/onto/yso/p26261
ESP
PÄÄTERMI: yliaistillinen havainnointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587
espanjalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95004673
espanjalainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089428

esoteerinen kristillisyys
PÄÄTERMI: kristillinen esoterismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q20824
53

espiritismo
PÄÄTERMI: spiritismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2015000087
http://www.yso.fi/onto/yso/p529

esoteerinen kristinusko
PÄÄTERMI: kristillinen esoterismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q20824
53

eteeristen öljyjen tuotanto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85044923

esoteerinen parantaminen
PÄÄTERMI: energiahoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q66190
29
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282
esoteeriset kaikkeuskäsitykset
PÄÄTERMI: uskonnollinen
kosmologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q2998
321
esoteeriset koulukunnat
PÄÄTERMI: esoterismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q84219
76
http://www.yso.fi/onto/yso/p6603
esoteeriset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108566
esoteerisuus

ET-hypoteesi
PÄÄTERMI: ufologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q27193
01
http://www.yso.fi/onto/yso/p9054
eudaimonia
PÄÄTERMI: hyvä elämä
https://www.wikidata.org/wiki/Q17712
60
http://www.yso.fi/onto/yso/p1045
evidentialismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q54183
63
evokaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046027
evolutionaarinen
PÄÄTERMI: evoluutio
http://www.yso.fi/onto/yso/p8278

EVP (ilmiö)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001010617
ex-juutalaiset
PÄÄTERMI: apostasia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h99014151
http://www.yso.fi/onto/yso/p29359
ex-kultistit
PÄÄTERMI: apostasia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87007423
http://www.yso.fi/onto/yso/p29359
exu
PÄÄTERMI: santeria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87007424
http://www.yso.fi/onto/yso/p28851
faaraon kirous
PÄÄTERMI: muumion kirous
https://www.wikidata.org/wiki/Q46576
8
fakiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046942
Falun Dafa
PÄÄTERMI: Falun Gong-liike
https://www.wikidata.org/wiki/Q18580
2
Falun Gong-liike
https://www.wikidata.org/wiki/Q18580
2
Falun Gongin harjoitteet
PÄÄTERMI: Falun Gong-liike
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002010025
https://www.wikidata.org/wiki/Q18580
2
fana (sufilaisuus)
PÄÄTERMI: egokuolema
https://www.wikidata.org/wiki/Q27154
50
https://www.wikidata.org/wiki/Q53481
68
fantasiaan taipuvainen persoonallisuus
PÄÄTERMI: suggestioalttius
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https://www.wikidata.org/wiki/Q28953
59
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063747

https://www.wikidata.org/wiki/Q19666
7

984

filippiiniläinen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089419

fysikaalinen mediumismi
PÄÄTERMI: kanavointi (spiritualismi)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88004727

filippiiniläiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006005146

gaia-hypoteesi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90000383

fantomit
PÄÄTERMI: apparitiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85006080

Findhorn
https://www.wikidata.org/wiki/Q21527
41

gaialaisuus
PÄÄTERMI: gaia-hypoteesi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90000383

fantomikissat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006001824

flogiston
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85023004

fantosmia
PÄÄTERMI: hajuharhat
https://www.wikidata.org/wiki/Q15527
76
http://www.yso.fi/onto/koko/p87616

flow-jooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q7263
16

fantasmofobia
PÄÄTERMI: kummitusten pelko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011005654

Fatiman ihme
PÄÄTERMI: neitsyt marian
ilmestykset ja ihmeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85047469
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85081694
feministinen henkisyys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005155

fluidi
PÄÄTERMI: eetteriteoriat
https://www.wikidata.org/wiki/Q97535
7
fohat
PÄÄTERMI: elämänenergia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143946

Galaktinen liitto (ufologia)
PÄÄTERMI: Ground Crew projekti
https://www.wikidata.org/wiki/Q55177
99
https://www.wikidata.org/wiki/Q25326
557
ganzfeld-ilmiö
PÄÄTERMI: ganzfeld-kokeet
https://www.wikidata.org/wiki/Q55215
63
https://www.wikidata.org/wiki/Q49869
4
ganzfeld-kokeet
https://www.wikidata.org/wiki/Q49869
4

foo-hävittäjät (ufologia)
PÄÄTERMI: haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q94226
8
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40

gardnerilainen wicca
PÄÄTERMI: wicca
https://www.wikidata.org/wiki/Q23567
72
http://www.yso.fi/onto/yso/p9100

Forer-efekti
https://www.wikidata.org/wiki/Q65317
5

Gauthier-hieronta
PÄÄTERMI: hieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7862

fengshui-puutarhat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97008287

Fort, Charles
https://www.wikidata.org/wiki/Q44332
5

Geller, Uri
https://www.wikidata.org/wiki/Q44657

Fermin paradoksi
PÄÄTERMI: antrooppinen periaate
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002004655
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005383

fosfeeni
PÄÄTERMI: näköharhat
https://www.wikidata.org/wiki/Q18909
0
http://www.yso.fi/onto/koko/p87613

fideismi

Frantsilan yrttitila
https://www.wikidata.org/wiki/Q11859

feministiteologia
PÄÄTERMI: feministinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q13305
20
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005155

gematria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85053705
geobiologia
PÄÄTERMI: maasäteily
https://www.wikidata.org/wiki/Q96379
179
http://www.yso.fi/onto/yso/p14393
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geoglyfit
https://www.wikidata.org/wiki/Q45791
geomantia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054121
geosentrinen maailmankuva
PÄÄTERMI: maakeskinen
maailmankuva
https://www.wikidata.org/wiki/Q16580
0
germaaninen magia
PÄÄTERMI: germaaninen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079612
http://www.yso.fi/onto/yso/p37782
ghostbox
PÄÄTERMI: EVP (ilmiö)
https://www.wikidata.org/wiki/Q16783
852
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001010617
Gizan pyramidit
https://www.wikidata.org/wiki/Q12508
Global Consciousness Project
https://www.wikidata.org/wiki/Q15315
96
globsterit
https://www.wikidata.org/wiki/Q14777
11
gnoomit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86006658

gnostilaiset tapahtumat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009125958
gnostilaisuuden historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008118214
godman
PÄÄTERMI: gurut
https://www.wikidata.org/wiki/Q55767
38
http://www.yso.fi/onto/yso/p20960
grafologit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85056494
grafoterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004621
gravitaatioanomaliat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85056566
grimoiret
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2018001537
Ground Crew projekti
https://www.wikidata.org/wiki/Q25326
557
Grönvikin kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q56128
65

gnostikot
PÄÄTERMI: gnostilaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p12578

guaranin mytologia
PÄÄTERMI: brasilialainen mytologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q27482
89
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2014002688

gnostilainen etiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055464

Gua Sha
https://www.wikidata.org/wiki/Q15525
56

gnostilainen viisaus
PÄÄTERMI: gnostilaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86005702
http://www.yso.fi/onto/yso/p12578

gurunpalvonta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85057975
haamukipu
PÄÄTERMI: aaveraaja

https://www.wikidata.org/wiki/Q12029
06
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010591
haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40
Haiharan kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q18658
808
haitilainen mytologia
PÄÄTERMI: voodoo
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98005318
http://www.yso.fi/onto/yso/p9013
hajuhallusinaatiot
PÄÄTERMI: hajuharhat
https://www.wikidata.org/wiki/Q15527
76
http://www.yso.fi/onto/koko/p87616
hallintakäsitys
https://www.wikidata.org/wiki/Q53458
9
hallusinogeeniset kalat
PÄÄTERMI: hallusinogeenit
https://www.wikidata.org/wiki/Q1707
7413
http://www.yso.fi/onto/yso/p29592
hallusinogeeniset kasvit
PÄÄTERMI: hallusinogeenit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85058493
http://www.yso.fi/onto/yso/p29592
hallusinogeeniset sienet
PÄÄTERMI: hallusinogeenit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85088759
http://www.yso.fi/onto/yso/p29592
harmaat (avaruusolennot)
PÄÄTERMI: avaruusolennot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010012822
http://www.yso.fi/onto/yso/p4325
haruspeksit
PÄÄTERMI: auguurit
https://www.wikidata.org/wiki/Q62345
5
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https://www.wikidata.org/wiki/Q21590
9
havaijilainen hieronta
PÄÄTERMI: lomilomi-hieronta
https://www.wikidata.org/wiki/Q14067
75
havaijilainen magia
PÄÄTERMI: havaijilainen uskonto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94005901
https://www.wikidata.org/wiki/Q50308
9
havaijilainen mytologia
PÄÄTERMI: havaijilainen uskonto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88000599
https://www.wikidata.org/wiki/Q50308
9
havaijilainen shamanismi
PÄÄTERMI: havaijilainen uskonto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92000961
https://www.wikidata.org/wiki/Q50308
9
havaijilainen uskonto
https://www.wikidata.org/wiki/Q5030
89
havaittava maailmankaikkeus
PÄÄTERMI: maailmankaikkeus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4403
healing
PÄÄTERMI: energiahoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007002492
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282
hedelmällisyyskultit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85047902

http://www.yso.fi/onto/yso/p15308
Hengen ja Tiedon messut
Termiä ei löydy mistään tietokannasta
https://www.rajatieto.fi/hengen-jatiedon-messut/
hengentiede
PÄÄTERMI: antroposofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p1898
henkien erottaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85038314
henkien manaaminen
PÄÄTERMI: manaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q82969
7
http://www.yso.fi/onto/yso/p25061
henkien vapauttaminen
PÄÄTERMI: eksorkismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q75780
53
http://www.yso.fi/onto/yso/p22328
henkikirjoitukset (parapsykologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126748
henkikirurgia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108402
henkilökemiat
PÄÄTERMI: synastria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85131599
henkinen elämä
PÄÄTERMI: spiritualiteetti
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126758
http://www.yso.fi/onto/yso/p176

hellenistinen astrologia
PÄÄTERMI: kreikkalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008903

henkinen ekologia
PÄÄTERMI: ekofilosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q75781
23
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009103314

Hemi-Sync
PÄÄTERMI: binauraaliset äänet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020001129

henkinen filosofia
PÄÄTERMI: henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q75781
30

henkinen hierarkia
PÄÄTERMI: ylösnousseet mestarit
https://www.wikidata.org/wiki/Q20775
06
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005819
henkinen herääminen
PÄÄTERMI: kääntymys
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412
hengessä kaataminen
PÄÄTERMI: kaatumisilmiö
https://www.wikidata.org/wiki/Q11796
214
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90003966
henkinen kuolema
PÄÄTERMI: annihilationismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q75781
19
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005355
henkinen matkailu
PÄÄTERMI: pyhiinvaellukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87004885
http://www.yso.fi/onto/yso/p7098
henkinen ohitus
https://www.wikidata.org/wiki/Q19898
445
henkioppaat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005271
henkioppi
PÄÄTERMI: spiritismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p529
henkiparannus ja spiritualismi
PÄÄTERMI: henkiparannus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126757
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026443
henkiparannustapaukset
PÄÄTERMI: henkiparannus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114472
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026443
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henkipuhelut
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126744

henkisyys ja terveys
PÄÄTERMI: uskonto ja terveys
https://www.wikidata.org/wiki/Q73111
40

henkiruumis
PÄÄTERMI: sielu
http://www.yso.fi/onto/yso/p1536

henkisyys Yhdysvalloissa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114500

henkisen elämän lehdet
PÄÄTERMI: henkiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114485
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114486

henkitaide
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85126743

henkisen kasvun valmennus
PÄÄTERMI: coaching
http://www.yso.fi/onto/koko/p68281
henkiset harjoitteet
https://www.wikidata.org/wiki/Q2270
606
henkiset journaalit
PÄÄTERMI: henkiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92001440
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114486
henkiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114486
henkiset tapahtumat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114502
henkiset hätätilat
https://www.wikidata.org/wiki/Q35071
30
henkiset kriisit
PÄÄTERMI: henkiset hätätilat
https://www.wikidata.org/wiki/Q35071
30
henkiset lahjat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054900
henkisyyden historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88003111

henkitasot
PÄÄTERMI: olemisen tasot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q24770
0
henkivalokuvaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126745
henoosi
PÄÄTERMI: ykseys
https://www.wikidata.org/wiki/Q57152
09
http://www.yso.fi/onto/yso/p13031
herbalistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060335
hermeetikot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060408
hermeettinen kabbala
PÄÄTERMI: kabbala
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2017000151
http://www.yso.fi/onto/yso/p5589
hermeneutiikan uskonnolliset
ulottuvuudet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060403
hermetismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060409
Hessdalenin valot
PÄÄTERMI: haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q13425
83
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863

40
hetenismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q28544
1
hevoskuiskaajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98001431
hidas elämä
PÄÄTERMI: downshiftaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p26184
hiekkakylpy
PÄÄTERMI: hiekkakylpyhoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q43170
9
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000646
hienojakoinen keho
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204
hienojakoinen keho
PÄÄTERMI: astraalikeho
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91002601
hienosäädetty maailmankaikkeus
PÄÄTERMI: antrooppinen periaate
https://www.wikidata.org/wiki/Q14017
49
https://www.wikidata.org/wiki/Q41065
93
hierofantti
PÄÄTERMI: uskonnollinen
mentorointi
https://www.wikidata.org/wiki/Q1443
775
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h2005008723
hiiva-allergia
https://www.wikidata.org/wiki/Q25705
34
hiljainen hetki
PÄÄTERMI: hiljaisuus (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q10680
56
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86003829
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hiljainen istuminen
PÄÄTERMI: hiljaisuus (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q62022
71
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86003829
hiljaisuuden retriitit
PÄÄTERMI: kristilliset meditaatiot
https://www.wikidata.org/wiki/Q11962
54
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005926
hiljaisuuden retriitti
PÄÄTERMI: kristilliset meditaatiot
https://www.wikidata.org/wiki/Q11962
54
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005926
hiljaisuuden vala
PÄÄTERMI: hiljaisuus (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q20667
67
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86003829

PÄÄTERMI: hindumystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089349
hindulaiset juhlapäivät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020009934
hindulaisuuden haarat
PÄÄTERMI: hindulaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060927
http://www.yso.fi/onto/yso/p14005
hindulaisuus ja teosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q57854
773
hindumagia
PÄÄTERMI: tantra
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079614
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068
hindumeditaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060922

http://www.yso.fi/onto/yso/p26184
Hof, Wim
https://www.wikidata.org/wiki/Q92648
2
hoitavat kivet
PÄÄTERMI: jalokiviterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q20715
82
http://www.yso.fi/onto/yso/p14577
holistinen psykologia
PÄÄTERMI: holistinen terveys
http://www.yso.fi/onto/mesh/D006694
hollantilaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054815
holografinen universumi
PÄÄTERMI: holografinen periaate
http://www.yso.fi/onto/yso/p38825
holografiset aivot
PÄÄTERMI: kvanttimieli
https://www.wikidata.org/wiki/Q34039
89
https://www.wikidata.org/wiki/Q29843
18

hiljaisuus (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86003829

hindumusiikki
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93001169

hinajana-buddhalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060865

hindumystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089349

holonit
PÄÄTERMI: holismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q32390
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p13921

hinduastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008905

hindumytologia
PÄÄTERMI: hindulaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089398
http://www.yso.fi/onto/yso/p14005

holotrooppinen hengitys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007009983

hindudemonologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98008152
hinduetiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060902
hindukultit
PÄÄTERMI: hindutaustaiset liikkeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88005021
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020004107
hindulainen mystiikka

hindutaustaiset liikkeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020004107

homeopaatit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85061723

historiallinen revisionismi
PÄÄTERMI: vaihtoehtohistoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q87480
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p16646

homeopaattinen farmasia
PÄÄTERMI: homeopaattiset
valmisteet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85100615
http://www.yso.fi/onto/yso/p1565

hitausliike
PÄÄTERMI: downshiftaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q13454
45

homeopaattinen kirurgia
PÄÄTERMI: homeopatia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85130778
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http://www.yso.fi/onto/yso/p11485
homeopaattinen lääkintä
PÄÄTERMI: homeopatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p11485
homunculus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88002307

https://www.wikidata.org/wiki/Q26280
09
http://www.yso.fi/onto/yso/p17583
hormonijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q1628
247

PÄÄTERMI: fengshui
https://www.wikidata.org/wiki/Q12176
341
http://www.yso.fi/onto/yso/p4561
huone (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88007975

ho'oponopono
https://www.wikidata.org/wiki/Q13492
61

horoskooppilehdet
PÄÄTERMI: astrologiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009126504
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009114733

hurmostila
PÄÄTERMI: ekstaattiset ilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q62514
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p4054

hopealanka
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q29971
57
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204

huayan-buddhalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85062722

huuhaa
PÄÄTERMI: pseudotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p12190

huichol-shamanismi
PÄÄTERMI: meksikolainen
shamanismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112905

hydromantia
https://www.wikidata.org/wiki/Q95180
0

hopealanka
PÄÄTERMI: astraalikeho
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91002601

huijarisyndrooma
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86000040

hylotsoismi
PÄÄTERMI: animismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063575
http://www.yso.fi/onto/yso/p6426

huippukokemukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89007237

Hyperborea (myyttinen paikka)
https://www.wikidata.org/wiki/Q24333
3

hopi-intiaanit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85061933

humanistinen astrologia
PÄÄTERMI: astrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027

hopimagia
PÄÄTERMI: hopimytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00006533
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000631

Human Potential-liike
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92006555

hypnagoginen tila
PÄÄTERMI: valveunet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86002492
https://www.wikidata.org/wiki/Q16412
20

hopifilosofia
PÄÄTERMI: hopimytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000676
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000631

hopimytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000631
horaariastrologia
PÄÄTERMI: horoskoopit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90002552
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026
horisonttirengas
PÄÄTERMI: haloilmiöt

humina
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2019000173
huna
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92000960
hunajaterapia
PÄÄTERM: apiterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008121848
http://www.yso.fi/onto/mesh/D056705
huoheian

hypnokirurgia
https://www.wikidata.org/wiki/Q12466
839
hypnologia
PÄÄTERMI: hypnoosi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10063
hypnologit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96008562
hypnopompiset hallusinaatiot
PÄÄTERMI: valveunet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86002492
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https://www.wikidata.org/wiki/Q16412
20
hypnoterapeutit
PÄÄTERMI: hypnologit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90005952
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96008562
hypnotisoijat
PÄÄTERMI: hypnologit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96008562
hyväksyvä läsnäolo
PÄÄTERMI: tietoinen läsnäolo
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
hyvälaatuiset hallusinaatiot
PÄÄTERMI: anomaaliset kokemukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q56432
04
härkä (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003144
Härkälä (Somero)
https://www.wikidata.org/wiki/Q11864
104
I Am -liike
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063865
iatrofysiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063898
I ching
PÄÄTERMI: kiinalaiset
ennusmenetelmät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063867
https://www.wikidata.org/wiki/Q51007
94

ietsismi
PÄÄTERMI: transteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q24798
01
https://www.wikidata.org/wiki/Q31222
1
Ifa (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85064189

http://www.yso.fi/onto/yso/p11615
ikuinen nyt
https://www.wikidata.org/wiki/Q54026
77
ikuinen paluu
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85045069

IFOt
PÄÄTERMI: ufohavaintojen
tunnistaminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q19767
41

ikuinen unohdus
PÄÄTERMI: annihilationismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q54027
30
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005355

ihanneminä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85041255

ikäregressio (hypnoosi)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87004306

ihmeaineet
PÄÄTERMI: eliksiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042583

illuminaatio
PÄÄTERMI: valaistuminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q52841
65
http://www.yso.fi/onto/yso/p21069

ihmeiden historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010102074
Ihmeiden oppikurssi
https://www.wikidata.org/wiki/Q72443
5
ihmeidenteko
PÄÄTERMI: taumaturgia
https://www.wikidata.org/wiki/Q60042
658
ihmemineraalilisä
PÄÄTERMI: solumineraalihoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q23484
11
ihmetys
https://www.wikidata.org/wiki/Q97743
3

ideomotorinen liike
https://www.wikidata.org/wiki/Q78739
3

ihmismagneetit
https://www.wikidata.org/wiki/Q17027
849

idolatria
PÄÄTERMI: kuvainpalvonta
http://www.yso.fi/onto/yso/p5506

ihtiriekot
PÄÄTERMI: kummitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q17758
28

Illuminati
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85064331
illuminationismi
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q71692
0
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
ilmahehku
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85002773
ilmakalat
https://www.wikidata.org/wiki/Q14681
75
Ilmestyskirja
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85013765
Impilinna
https://www.wikidata.org/wiki/Q11864
789
Incubus
PÄÄTERMI: psyykkiset vampyyrit
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http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85064809
https://www.wikidata.org/wiki/Q33067
91
indigolapset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005002288
indomania
https://www.wikidata.org/wiki/Q60257
68
indonesialainen esoteerinen
buddhalaisuus
PÄÄTERMI: borān kammaṭṭhāna
(buddhalaisuus)
https://www.wikidata.org/wiki/Q79089
54
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020000601
indonesialainen lääkintä
https://www.wikidata.org/wiki/Q42007
73

84
initiaatioasteet
PÄÄTERMI: initiaatiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p15543
inkamytologia
PÄÄTERMI: inkojen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000684
inkojen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000684
inkubaatio (rituaali)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85064806
inspirationaalinen kirjallisuus
PÄÄTERMI: uskonnollinen
kaunokirjallisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q60385
56

indonesialainen mystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86002084

instrumentaalinen transkommunikaatio
PÄÄTERMI: EVP (ilmiö)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001010617

indonesialainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089402

integraaliteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q27524
2

indonesialaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2017003366

integraljooga
PÄÄTERMI: jooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q22909
241
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111

indusoitu gravitaatio
PÄÄTERMI: antigravitaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q60850
9
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005680
inedia
PÄÄTERMI: valoravinto
https://www.wikidata.org/wiki/Q10722
75
http://www.yso.fi/onto/yso/p22365
informaatiofysiikka
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q65271
9
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428

integriteetti
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067134
interdimensionaalinen hypoteesi
PÄÄTERMI: multiversumi
https://www.wikidata.org/wiki/Q24638
07
http://www.yso.fi/onto/yso/p8154
intiaanien inkantaatio
PÄÄTERMI: invokaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85065302
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067760

intiaanien mytologiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001033
intiaanimagia
PÄÄTERMI: intiaanien mytologiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93008883
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001033
intiaaniuskonnot
PÄÄTERMI: Amerikan
alkuperäiskansojen uskonnot
https://www.wikidata.org/wiki/Q51623
45
intialainen psykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q60792
608
intialaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00001695
intuitiokortit
PÄÄTERMI: OH-kortit
https://www.wikidata.org/wiki/Q34185
18
inuiittien mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94008872
invokaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067760
involuutio
https://www.wikidata.org/wiki/Q17056
803
iranilainen astrologia
PÄÄTERMI: arabialainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008003707
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008896
iranilainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089403
iranilainen perinnelääkintä
https://www.wikidata.org/wiki/Q20707
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850
iridologia
PÄÄTERMI: iirisdiagnostiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q36871
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p17668
irlantilainen mytologia
PÄÄTERMI: kelttiläinen mytologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q14715
05
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089387
irlantilaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009000215

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85093823
islamilaiset meditaatiot
PÄÄTERMI: sufimeditaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85068466
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85129651
islamin enkelit
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005005
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814

irlantilaiset salaseurat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006002816

islamin haarat
PÄÄTERMI: islam
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85068480
http://www.yso.fi/onto/yso/p2082

irlenin syndrooma
https://www.wikidata.org/wiki/Q74357
32

islantilaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99013588

irroittautuminen (filosofia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q30452
61

isojalat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85117619

ishvara
PÄÄTERMI: Jumala
https://www.wikidata.org/wiki/Q71684
http://www.yso.fi/onto/yso/p7943

isopsefia
PÄÄTERMI: gematria
https://www.wikidata.org/wiki/Q25395
04
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85053705

islamilainen astrologia
PÄÄTERMI: arabialainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001000141
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008896
islamilainen lääkintä
PÄÄTERMI: arabialainen lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q62402
9
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008514
islamilainen mystiikka
PÄÄTERMI: sufilaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089353
http://www.yso.fi/onto/yso/p10291
islamilainen okkultismi

iso tammi
PÄÄTERMI: maailmanpuu
https://www.wikidata.org/wiki/Q53915
81
http://www.yso.fi/onto/yso/p38000
istunnot
PÄÄTERMI: seanssit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00009415
italialaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98000871
italialaiset salaseurat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85119441

itkevät patsaat
https://www.wikidata.org/wiki/Q82136
6
itsehypnoosi
PÄÄTERMI: itsesuggestio
https://www.wikidata.org/wiki/Q26599
86
http://www.yso.fi/onto/yso/p9771
itsemurhalahkot
PÄÄTERMI: joukkoitsemurha
http://www.yso.fi/onto/koko/p50220
itsemyötätunto
PÄÄTERMI: myötätunto
https://www.wikidata.org/wiki/Q74480
33
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001007814
itsen löytäminen
PÄÄTERMI: itseoivallus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17265
63
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85119788
itsen ylittäminen
PÄÄTERMI: mukavuusalue ja
epämukavuusalue
https://www.wikidata.org/wiki/Q82099
67
https://www.wikidata.org/wiki/Q41149
97
itseoivallus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85119788
itseoppineisuus
PÄÄTERMI: itsekasvatus
https://www.wikidata.org/wiki/Q20765
0
http://www.yso.fi/onto/yso/p3304
itsesytyntä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85028835
itsettömyys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85119808
itsevoimaannuttaminen
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PÄÄTERMI: voimaantuminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q38281
2
http://www.yso.fi/onto/yso/p24516
itämainen hygienia
PÄÄTERMI: itämainen lääketiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063527
itämainen lääketiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85083157

https://www.wikidata.org/wiki/Q42007
73
japanilainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089404
japanilaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054818
jarsanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q74858
54

itämaiset horoskoopit
PÄÄTERMI: kiinalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008901

jedismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q25894
5

Itämeren anomalia
https://www.wikidata.org/wiki/Q38750
80

Jeesuksen ilmestykset ja ihmeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85069961

jaetut kuolemankokemukset
PÄÄTERMI: kuolemanrajakokemukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p25751

Jerseyn paholainen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011001461

jainalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92000085

jinnit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85070546

jainalainen mystiikka
PÄÄTERMI: jainalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089354
http://www.yso.fi/onto/yso/p4171

Jin Shin Jyutsu
PÄÄTERMI: akuhieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p9501

jainalaiset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85069288
jainalaiset meditaatiot
PÄÄTERMI: jain-meditaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85069266
jain-meditaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85069266
jalokivistä ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87003374
jamu
PÄÄTERMI: indonesialainen lääkintä

jnana (hindulaisuus)
PÄÄTERMI: hindumeditaatiot
https://www.wikidata.org/wiki/Q65778
29
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060922
joogafilosofia
PÄÄTERMI: jooga
http://id.worldcat.org/fast/1182875/
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111
joogahoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149175
joogahieronta
PÄÄTERMI: joogahoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149175

joogalehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010119887
joogalentäminen
PÄÄTERMI: transsendenttinen
mietiskely
http://www.yso.fi/onto/yso/p7553
jooga liikuntana
PÄÄTERMI: jooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85149174
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111
Jooga Nidra (syvärentoutus)
PÄÄTERMI: rentoutus
https://www.wikidata.org/wiki/Q28398
63
http://www.yso.fi/onto/yso/p5234
joogaohjaajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2014100194
joogaopettajat
PÄÄTERMI: joogaohjaajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2014100194
joogaterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149175
joogayhdistykset
https://www.wikidata.org/wiki/Q78082
24
jorubalääkintä
PÄÄTERMI: afrikkalainen perinteinen
lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q80558
68
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016488
joukkohallusinaatio
PÄÄTERMI: harha-aistimukset
http://www.yso.fi/onto/yso/p10960
joukkohypnoosi
PÄÄTERMI: hypnoosi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10063
joukkohysteria
PÄÄTERMI: hysteria
https://www.wikidata.org/wiki/Q45321
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99
http://www.yso.fi/onto/yso/p13037
jousimies (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003141
Juche
https://www.wikidata.org/wiki/Q18180
0
jumalainen valo
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
jumalallinen säteily
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
jumalallinen tiede
PÄÄTERMI: teistinen realismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q10897
84
https://www.wikidata.org/wiki/Q44120
70
jumalakaipuu
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85037215
jumalallinen hulluus
https://www.wikidata.org/wiki/Q30750
74
jumalan kuva
https://www.wikidata.org/wiki/Q15389
55
jumalan lupaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85055548
jumalan rakkaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055539
jumalan tahto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055559
Jumalan valtaistuin
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85135084

jumalan viisaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055561
jumalataruskonnot
PÄÄTERMI: jumalattaret
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003267
http://www.yso.fi/onto/yso/p7942
jumalayhteys
PÄÄTERMI: mystinen kokemus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089344
https://www.wikidata.org/wiki/Q21707
257
juurichakra
https://www.wikidata.org/wiki/Q27290
77
juurirodut
https://www.wikidata.org/wiki/Q95188
8
juutalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008909
juutalainen magia
PÄÄTERMI: kabbala
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079616
http://www.yso.fi/onto/yso/p5589
juutalainen mystiikka
PÄÄTERMI: kabbala
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089355
http://www.yso.fi/onto/yso/p5589
juutalainen mytologia
PÄÄTERMI: juutalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089405
http://www.yso.fi/onto/yso/p727
juutalainen tiede
PÄÄTERMI: kristillinen tiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85070342
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85025190
juutalainen meditaatio
PÄÄTERMI: juutalaiset meditaatiot

https://www.wikidata.org/wiki/Q61900
82
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85070307
juutalaiset meditaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85070307
juutalaisuuden haarat
PÄÄTERMI: juutalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85070343
http://www.yso.fi/onto/yso/p727
juutalaisuus ja parapsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85070876
jyotish
PÄÄTERMI: hinduastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008905
jälkimaterialismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q42749
9
jälleensyntyminen buddhalaisuudessa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112431
jälleensyntyminen hindulaisuudessa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020009920
jälleensyntymämuistot
PÄÄTERMI: reinkarnaatiotutkimus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008110653
jälleensyntymätapaukset
PÄÄTERMI: reinkarnaatiotutkimus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008110653
jälleensyntymätutkimus
PÄÄTERMI: reinkarnaatiotutkimus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008110653
järvihirviöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q11877
04
jäsenkorjaajat
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http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85015557
jääkausiteorian vastustus
https://www.wikidata.org/wiki/Q11868
418
kaaosmagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q10625
85
kaatumisilmiö
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90003966

(psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q31016
77
https://www.wikidata.org/wiki/Q19769
693
kahdeksan ohjetta (buddhalaisuus)
PÄÄTERMI: buddhalainen etiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q32756
28
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017537

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85037662
kaksoisliekit
PÄÄTERMI: sielunkumppanit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91002505
kaksoistietoisuus
PÄÄTERMI: kaksikamarisuus
(psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q53101
90
https://www.wikidata.org/wiki/Q19769
693

kabaali
PÄÄTERMI: salaliitot
https://www.wikidata.org/wiki/Q14164
14
http://www.yso.fi/onto/yso/p13702

kahdeksan tietoisuutta
PÄÄTERMI: kaksikamarisuus
(psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q68312
8
https://www.wikidata.org/wiki/Q19769
693

Kabbalah Centre
https://www.wikidata.org/wiki/Q17195
89

kahvinporoista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94003824

kalasateet
PÄÄTERMI: eläinten sataminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q11380
03

kabbalan historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008100002

kaikkiallisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055545

kalat (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003110

kadonneet kulttuurit
https://www.wikidata.org/wiki/Q26207
76

kaikkinäkevä silmä
https://www.wikidata.org/wiki/Q28526
8

kambo-hoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q10388
631

kadonneet mantereet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85078439

kaikkitietävyys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85094699

kamboseremonia
PÄÄTERMI: kambo-hoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q10388
631

kadonneet planeetat
PÄÄTERMI: planeetat
https://www.wikidata.org/wiki/Q66843
57
http://www.yso.fi/onto/yso/p6224

kaikkivaltius
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055544

kadonnut teknologia
PÄÄTERMI: muinainen teknologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q47529
81
kagyu-koulukunta
PÄÄTERMI: lamalaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q12086
18
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
kahdeksan aivopiiriä
PÄÄTERMI: kaksikamarisuus

kaivonkatsonta
PÄÄTERMI: taikavarvut
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85038609
http://www.yso.fi/onto/yso/p26807
kakait
https://www.wikidata.org/wiki/Q31920
39
kaksikamarisuus (psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q19769
693
kaksipäisyys

kaksoset (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003100

kanavoidut tekstit
https://www.wikidata.org/wiki/Q83559
99
kanavoijat
PÄÄTERMI: meediot
http://www.yso.fi/onto/yso/p527
kanavointi (spiritualismi)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88004727
kansallissosialismi ja okkultismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86006192
kansanmagia
PÄÄTERMI: magia
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http://www.yso.fi/onto/yso/p6089
Kardecismi
PÄÄTERMI: spiritismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p529
karjansilpomiset
https://www.wikidata.org/wiki/Q27549
27
karmajooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149181
karma marga
PÄÄTERMI: karmajooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149181
karminen astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q78277
7
kartesiolainen teatteri
PÄÄTERMI: tietoisuuden valokeila
https://www.wikidata.org/wiki/Q97785
0
https://www.wikidata.org/wiki/Q55707
91

katoavat liftarit
https://www.wikidata.org/wiki/Q28724
86
katolinen mystiikka
PÄÄTERMI: kristillinen mystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108161
https://www.wikidata.org/wiki/Q65597
0
katoptromantia
PÄÄTERMI: taikapeilit
https://www.wikidata.org/wiki/Q28588
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85085967
katulamppu-interferenssi
PÄÄTERMI: Pauli-efekti
https://www.wikidata.org/wiki/Q76230
21
https://www.wikidata.org/wiki/Q20636
97
kaukaista räjähdystä muistuttavat ääniilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q68804
18

kartta-maasto
https://www.wikidata.org/wiki/Q19631
30

kaukohypnoosi
PÄÄTERMI: hypnoosi
http://www.yso.fi/onto/yso/p10063

Kasarminmäki
https://www.wikidata.org/wiki/Q18659
891

kaukokatsonta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95005024

kasveista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93009704

kauris (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003417

kasvot Marsissa
PÄÄTERMI: Marsin kasvot
https://www.wikidata.org/wiki/Q58969

kausaalikeho
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q29977
14
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204

katastrofismi
PÄÄTERMI: maailmanloppu
https://www.wikidata.org/wiki/Q82671
6
http://www.yso.fi/onto/yso/p6382
Katisten kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q11870
369

http://www.yso.fi/onto/yso/p9991
kehonkoostumusmittaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q8642
87
kehonvaihto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2016002492
kehon viestintä
PÄÄTERMI: ruumiinkieli
http://www.yso.fi/onto/yso/p6836
kehot (esoteria)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204
kehotyöskentely
PÄÄTERMI: mind-body-hoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026441
keijusalamat
https://www.wikidata.org/wiki/Q90496
1
keinotietoisuus
PÄÄTERMI: tekoäly
https://www.wikidata.org/wiki/Q29936
63
http://www.yso.fi/onto/yso/p2616
keinovalopilarit
PÄÄTERMI: haloilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q18235
79
http://www.yso.fi/onto/yso/p17583
keltahattuinen koulukunta
(buddhalaisuus)
PÄÄTERMI: lamalaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q31921
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
kelttiläinen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87000348

kehomieli
PÄÄTERMI: mind-body-hoidot
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026441

kelttiläinen magia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90000822

kehonhoito
PÄÄTERMI: henkilökohtainen
hygienia

kelttiläinen musiikki
PÄÄTERMI kelttimusiikki
https://www.wikidata.org/wiki/Q85445
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1
kelttiläinen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089387
kelttiläinen reiki
PÄÄTERMI: reiki
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011001685
http://www.yso.fi/onto/yso/p16853
kelttimusiikki
https://www.wikidata.org/wiki/Q85445
1
kemetismi
PÄÄTERMI: muinaisen Egyptin
uskonnot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2017003136
https://www.wikidata.org/wiki/Q44713
1
kemikaalivanat (salaliittoteoria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q72790
8
kerubit
https://www.wikidata.org/wiki/Q18556
9
keskittäminen (psykologia)
PÄÄTERMI: maadoittuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90004770
https://www.wikidata.org/wiki/Q11880
296
keskittävä rukous
https://www.wikidata.org/wiki/Q10536
11
keskustuli
https://www.wikidata.org/wiki/Q15097
867
kesämaa
https://www.wikidata.org/wiki/Q39845
47
kiinalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008901
kiinalainen kansanusko

https://www.wikidata.org/wiki/Q10742
75
kiinalainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089388
kiinalainen shamanismi
PÄÄTERMI: kiinalainen kansanusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112903
https://www.wikidata.org/wiki/Q10742
75
kiinalaisen lääketieteen historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008107523
kiinalaisen lääketieteen lehdet
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkinnän alan
lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010101341
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009113562
kiinalaiset ennustusmenetelmät
PÄÄTERMI: kiinalaiset
ennusmenetelmät
https://www.wikidata.org/wiki/Q51007
94
kiinalaiset ennusmenetelmät
https://www.wikidata.org/wiki/Q51007
94
kiinalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054814
kiinalaiset pelastususkonnot
https://www.wikidata.org/wiki/Q10874
708
kiinalaiset salaseurat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90005146
kiintymysvanhemmuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q24931
73
kiintymättömyys
PÄÄTERMI: irroittautuminen
(filosofia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q30452

61
kiirtan
PÄÄTERMI: kirtanat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009000248
kiistanalaiset teoriat
https://www.wikidata.org/wiki/Q55046
01
Kimala (Somero)
https://www.wikidata.org/wiki/Q11871
509
kipupisteet (kamppailulajit)
https://www.wikidata.org/wiki/Q17898
26
kirjalliset väärennökset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85077489
kirjallisuusterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85013878
kirjastoenkelit
PÄÄTERMI: synkronisiteetti
https://www.wikidata.org/wiki/Q11211
01
kirjoituslaudat
PÄÄTERMI: ouijalaudat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85102640
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85096121
kirkastuminen
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q20120
1
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
kirkasvalokuuloke
PÄÄTERMI: kirkasvalohoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p24068
kirkonväki
PÄÄTERMI: väki (mytologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q25657
02
http://www.yso.fi/onto/yso/p38001
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kiropraktiikkaopistot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85024471

https://www.wikidata.org/wiki/Q58806
87
http://www.yso.fi/onto/mesh/D003190

kolme oppisuuntaa
https://www.wikidata.org/wiki/Q11872
241

kirotut esineet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020001018

kokonaisvaltainen hoito
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
hoitotyö
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88002286

kolminkertaisen palautumisen laki
(magia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q83828
6

kirtanit
PÄÄTERMI: kirtanat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009000248
kirtanat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009000248
klassinen astrologia
PÄÄTERMI: astrologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027
klikki
PÄÄTERMI: salaliitot
https://www.wikidata.org/wiki/Q14164
14
http://www.yso.fi/onto/yso/p13702
Knuutilan kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q11872
027
koan
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85072751
koirahieronta
PÄÄTERMI: eläinhieronta
https://www.wikidata.org/wiki/Q32975
14
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93007509
koirankuonolaiset
https://www.wikidata.org/wiki/Q11220
64
kokonaisvaltainen eläinlääketiede
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
lääketiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93004642
http://www.yso.fi/onto/yso/p1838
kokonaisvaltainen hammaslääketiede
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
hammashoito

kokonaisvaltainen hoitotyö
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88002286
kokonaisvaltainen kasvatus
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
koulutus
https://www.wikidata.org/wiki/Q43856
44
kokonaisvaltainen koulutus
https://www.wikidata.org/wiki/Q43856
44
kokonaisvaltainen sairaanhoito
PÄÄTERMI: kokonaisvaltainen
hoitotyö
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88002286
kokonaisvaltaisen lääketieteen lehdet
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkinnän alan
lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009126453
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009113562
kollektiivinen tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q43088
0
kollektiiviset näyt
PÄÄTERMI: apparitiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85006080
kolmannen asteen yhteydet
PÄÄTERMI: ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679
kolmas silmä
https://www.wikidata.org/wiki/Q22498
26

kolmioufot
PÄÄTERMI: mustat kolmiot (ufologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q22275
05
kolumbialaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97007585
komplementaarisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85029357
konformismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85031062
konsientiologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q15635
757
Korholan kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q11872
477
korealainen astrologia
PÄÄTERMI: kiinalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008910
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008901
korealainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089406
korealainen shamanismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86001087
korealaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98003237
korkeakirjallisuus
PÄÄTERMI: korkeakulttuuri
https://www.wikidata.org/wiki/Q14792
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57
korkeakulttuuri
https://www.wikidata.org/wiki/Q14792
57
korkeampi tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
618
korkeampi voima
PÄÄTERMI: jumalat
https://www.wikidata.org/wiki/Q57582
34
http://www.yso.fi/onto/yso/p7943
korvakynttilähoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q58352
8
koshit
PÄÄTERMI: tuulikello
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85146916
kosketusmagia
PÄÄTERMI: magia
https://www.wikidata.org/wiki/Q65034
47
http://www.yso.fi/onto/yso/p6089
kosminen tietoisuus
PÄÄTERMI: korkeampi tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q51741
31
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
618
kosminen tilaaminen
PÄÄTERMI: vetovoiman laki
https://www.wikidata.org/wiki/Q51741
43
https://www.wikidata.org/wiki/Q90161
7
kosminen viestintä
PÄÄTERMI: tähtienvälinen viestintä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067524
kosmiset symbolit
PÄÄTERMI: astrologiset symbolit
https://www.wikidata.org/wiki/Q3174
349
kosmisten säteiden valonvälähdykset

https://www.wikidata.org/wiki/Q51741
46

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85006080

kosmismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q15777
41

kriisinäyttelijät
https://www.wikidata.org/wiki/Q24641
989

kosmobiologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85125916

Krishna
PÄÄTERMI: Krishna-liike
https://www.wikidata.org/wiki/Q42891

kosmogrammit
PÄÄTERMI: horoskoopit
https://www.wikidata.org/wiki/Q36951
86
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026

krishnaismi
PÄÄTERMI: Krishna-liike
http://www.yso.fi/onto/yso/p14007

kosmogrammit
PÄÄTERMI: mandalat
https://www.wikidata.org/wiki/Q36951
86
http://www.yso.fi/onto/yso/p37952
kosmos
PÄÄTERMI: maailmankaikkeus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4403
kotisynnytys
PÄÄTERMI: luomusynnytys
https://www.wikidata.org/wiki/Q23938
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090211

kristallihoidot
PÄÄTERMI: jalokiviterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q20715
82
http://www.yso.fi/onto/yso/p14577
kristallikallot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89006376
kristallilapset
PÄÄTERMI: indigolapset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005002288
kristallipallosta ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85034482

kraken
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009002912

kristallit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85034503

krampus
https://www.wikidata.org/wiki/Q92504
2

kristikunta
PÄÄTERMI: kristinusko
https://www.wikidata.org/wiki/Q64170
7
http://www.yso.fi/onto/yso/p4668

kreikkalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008903
kreikkalainen magia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88007390

kristillinen esoterismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q20824
53

kreikkalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98008117

kristillinen kabbala
PÄÄTERMI: kabbala
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85018547
http://www.yso.fi/onto/yso/p5589

kriisinäyt
PÄÄTERMI: apparitiot

kristillinen meditaatio
PÄÄTERMI: kristilliset meditaatiot
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https://www.wikidata.org/wiki/Q51103
42
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005926

kristinuskon haarat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85025193

kryptoarkeologia
PÄÄTERMI: pseudoarkeologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005001576

kristillinen mystiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q65597
0

kristiyhteisö
https://www.wikidata.org/wiki/Q66661
4

kryptoeläintiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94005718

kristillinen retriitti
PÄÄTERMI: kristilliset meditaatiot
https://www.wikidata.org/wiki/Q11962
54
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005926

kristosofit
PÄÄTERMI: kristosofia
http://www.yso.fi/onto/yso/p25049

kryptomnesia
https://www.wikidata.org/wiki/Q17903
93

Kristuksen valo
PÄÄTERMI: maailman valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q17050
872
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_of
_the_World

krystallomantia
PÄÄTERMI: kristallipallosta
ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85034482

kristillinen teosofia
PÄÄTERMI: kristillinen mystiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q55635
660
https://www.wikidata.org/wiki/Q65597
0
kristillinen tiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85025190
kristillinen vastakulttiliike
https://www.wikidata.org/wiki/Q33080
04
kristilliset meditaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005926
kristilliset salaseurat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020003424
kristinusko ja jooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85025289
kristinusko ja teosofia
PÄÄTERMI: raamattu ja teosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q42898
512
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85013807
kristinuskon enkelit
PÄÄTERMI: enkeliusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007101112
https://www.wikidata.org/wiki/Q56402
814

Kristus
PÄÄTERMI: vapahtaja
https://www.wikidata.org/wiki/Q41274
5
kristustietoisuus
PÄÄTERMI: korkeampi tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
618
kriyajooga
PÄÄTERMI: rajajooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149182
http://www.yso.fi/onto/yso/p24576
kruunuchakra
https://www.wikidata.org/wiki/Q25745
21
Kryon
https://www.wikidata.org/wiki/Q71290
9
kryptestesia
PÄÄTERMI: yliaistillinen havainnointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587
kryptidit
PÄÄTERMI: kryptoeläintiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q77263
6
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94005718

ksenografia
PÄÄTERMI: kielilläpuhuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p9972
ksenolalia
PÄÄTERMI: kielilläpuhuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85148788
http://www.yso.fi/onto/yso/p9972
kuhne-kylvyt
PÄÄTERMI: kylpyhoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q97391
http://www.yso.fi/onto/yso/p6532
kukkatipat
PÄÄTERMI: Bachin kukkaterapia
http://www.yso.fi/onto/yso/p17670
kuivakuppaus
PÄÄTERMI: kuppaus
http://www.yso.fi/onto/yso/p19536
kuivaverianalyysi
PÄÄTERMI: elävän veren analyysi
https://www.wikidata.org/wiki/Q66571
06
kukista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93009703
kulta-aika
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055743
kultistit
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PÄÄTERMI: kultit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00007039
http://www.yso.fi/onto/yso/p1016

2010013084
http://www.yso.fi/onto/koko/p74614

kuudes aisti
PÄÄTERMI: yliaistillinen havainnointi
https://www.wikidata.org/wiki/Q80957
22
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587

kumma
PÄÄTERMI: outous
https://www.wikidata.org/wiki/Q63385
2
http://www.yso.fi/onto/koko/p49897

kummitustelevisiosarjat
PÄÄTERMI: paranormaalit
televisiosarjat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002000364
https://www.wikidata.org/wiki/Q10186
0688

kummituselokuvat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98005912

kummitusten pelko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011005654

kuumajooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q48833
8

kummitusilmalaivat (ufologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008006799

kundalini
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85073437

kuumagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q17097
645

kummitusjahti
PÄÄTERMI: aaveen metsästys
https://www.wikidata.org/wiki/Q10289
413

kuninkaan kosketus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85115594

kuvamagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
379

kuolemanjälkeinen kommunikaatio
PÄÄTERMI: kanavointi (spiritualismi)
https://www.wikidata.org/wiki/Q19628
05
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88004727

kvanttiaivodynamiikka
PÄÄTERMI: kvanttimieli
https://www.wikidata.org/wiki/Q72690
13
https://www.wikidata.org/wiki/Q29843
18

kuolemankäärmeet
https://www.wikidata.org/wiki/Q27214
9

kvanttianimismi
PÄÄTERMI: animismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q43004
http://www.yso.fi/onto/yso/p6426

kummituskohteet
PÄÄTERMI: kummituspaikat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96002928
kummituslentokoneet (ufologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q11873
372
kummituslinnat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95000980
kummitusmaatilat
PÄÄTERMI: kummitustalot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020000286
http://www.yso.fi/onto/koko/p74614
kummitusmuseot
PÄÄTERMI: kummitustalot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2018000051
http://www.yso.fi/onto/koko/p74614
kummituspaikat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96002928
kummitussairaalat
PÄÄTERMI: kummitustalot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

kuolemanrajakokemusten
uskonnollinen ulottuvuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090499
kuolemanrajatutkimus
https://www.wikidata.org/wiki/Q69843
26
kuolinvuodekokemukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85036119
kuolonkosketus (kamppailulajit)
https://www.wikidata.org/wiki/Q12256
73
kuranderot
PÄÄTERMI: poppamiehet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009011020

kuukautiskierron synkronoituminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q29165
84

kvanttibiokemia
PÄÄTERMI: kvanttibiologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85109455
https://www.wikidata.org/wiki/Q14293
39
kvanttibiologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q14293
39
kvanttienergia
PÄÄTERMI: nollapiste-energia
https://www.wikidata.org/wiki/Q43279
71
kvanttienergian teleportaatio
PÄÄTERMI: teleportaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q72690
43
http://www.yso.fi/onto/yso/p26071
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18
kvanttievoluutio
PÄÄTERMI: evoluutio
https://www.wikidata.org/wiki/Q58528
83
http://www.yso.fi/onto/yso/p8278

kvanttimystiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q19531
88

kvanttifeminismi
PÄÄTERMI: feminismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7254

kvanttiteleportaatio
PÄÄTERMI: teleportaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005003424
http://www.yso.fi/onto/yso/p26071

kvanttifluktuaatio
PÄÄTERMI: nollapiste-energia
https://www.wikidata.org/wiki/Q11938
21
https://www.wikidata.org/wiki/Q43279
71

kvanttitietoisuus
PÄÄTERMI: kvanttimieli
https://www.wikidata.org/wiki/Q29843
18

kvanttihoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q3332
464
kvanttihypnoosi
PÄÄTERMI: kvanttihoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q3332
464
kvanttikognitio
PÄÄTERMI: kvanttimieli
https://www.wikidata.org/wiki/Q72690
19
https://www.wikidata.org/wiki/Q29843
18
kvanttikosketus
PÄÄTERMI: kvanttihoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q3332
464
kvanttikosmologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005001325
kvanttikuolemattomuus
PÄÄTERMI: ikuinen paluu
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85045069
https://www.wikidata.org/wiki/Q10734
86
kvanttimekaniikan tulkinta
https://www.wikidata.org/wiki/Q89913
7
kvanttimieli
https://www.wikidata.org/wiki/Q29843

kylmiltään lukeminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q93717
kylmäfuusio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91000926
kymatiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q17843
85
kymmenen prosentin myytti
PÄÄTERMI: psykologiset myytit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010103031
kynttilät ja valot
PÄÄTERMI: valo (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85019572
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85076874
Kyöpelinvuori
PÄÄTERMI: Blåkulla
https://www.wikidata.org/wiki/Q14814
273
https://www.wikidata.org/wiki/Q84278
5
kädestä ennustajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90003507
kättenpäällepaneminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85064653
käytännöllinen kabbala

PÄÄTERMI: kabbala
https://www.wikidata.org/wiki/Q6379
467
http://www.yso.fi/onto/yso/p5589
käärmeöljy
PÄÄTERMI: huijaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q30150
2
http://www.yso.fi/onto/yso/p171
laajeneva maa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046407
laajentunut mieli
PÄÄTERMI: korkeampi tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q68635
47
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
618
laantumistaipumus
https://www.wikidata.org/wiki/Q52495
12
laihdutuskuuri
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112139
lamat
PÄÄTERMI: lamalaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q1914
21
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
lapinnoidat
PÄÄTERMI: noidat
https://www.wikidata.org/wiki/Q35034
98
http://www.yso.fi/onto/yso/p2088
lasten kuolemanrajakokemukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99002716
lasten näyt
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002852
lasten parapsykologiset kyvyt
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108408
lastikulttitiede
PÄÄTERMI: pseudotiede
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https://www.wikidata.org/wiki/Q10360
10
http://www.yso.fi/onto/yso/p12190
latvialainen muinaisusko
PÄÄTERMI: balttilainen muinaisusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089380
laulujooga
PÄÄTERMI: äänijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q20716
66
layajooga
PÄÄTERMI: kundalinijooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149183
http://www.yso.fi/onto/yso/p25460
Lasarus-ilmiö
PÄÄTERMI: kuolleista herääminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q18095
01
http://www.yso.fi/onto/koko/p74437
leijona (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003103
Lemuria (myyttinen paikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85075966
lentosalva
PÄÄTERMI: lentovoide
https://www.wikidata.org/wiki/Q35696
6
lentovoide
https://www.wikidata.org/wiki/Q35696
6

PÄÄTERMI: energia (psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q17806
6
https://www.wikidata.org/wiki/Q36230
00
liettualainen muinaisusko
PÄÄTERMI: balttilainen muinaisusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089380
lihasenergiatekniikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q35168
97
lihastenluku
https://www.wikidata.org/wiki/Q36993
85
liikeharjoitukset
PÄÄTERMI: harjoitteet
https://www.wikidata.org/wiki/Q12152
96
http://www.yso.fi/onto/yso/p24969
Liisa ihmemaassa -syndrooma
https://www.wikidata.org/wiki/Q64934
0
liitonarkki
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85007198
limbo
PÄÄTERMI: välitila (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q2707
10
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067303

Lepaan kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q11875
594

linnuista ennustaminen
PÄÄTERMI: eläimistä ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85050994
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89001159

leprekaanit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85076083

liskoihmiset
https://www.wikidata.org/wiki/Q13114
416

libertiinit (henkisyys)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85076477

lisäaineallergia
https://www.wikidata.org/wiki/Q42198
193

libido

lisämunuaisten uupumus

https://www.wikidata.org/wiki/Q46847
12
litteä Maa
https://www.wikidata.org/wiki/Q66093
6
liuren
PÄÄTERMI: kolme oppisuuntaa
https://www.wikidata.org/wiki/Q86524
5
https://www.wikidata.org/wiki/Q11872
241
Loch Nessin hirviö
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85077967
lohduttomuus (henkisyys)
PÄÄTERMI: katarsis
https://www.wikidata.org/wiki/Q75781
21
http://www.yso.fi/onto/yso/p1944
loitsukulho
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001008098
lomilomi-hieronta
https://www.wikidata.org/wiki/Q14067
75
lootusasento
PÄÄTERMI: jooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2019005090
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111
Lourdes-efekti
https://www.wikidata.org/wiki/Q66897
88
Lourdesin neitsyt maria
PÄÄTERMI: neitsyt marian
ilmestykset ja ihmeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96009987
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85081694
luciferianismi
PÄÄTERMI: saatananpalvonta
https://www.wikidata.org/wiki/Q12632
23
http://www.yso.fi/onto/yso/p9012
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luista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89006922
luojajumala
PÄÄTERMI: Luoja
https://www.wikidata.org/wiki/Q6351
55
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
l/
luola-analogia
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q22738
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84
luomistiede
PÄÄTERMI: kreationismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q11867
69
http://www.yso.fi/onto/yso/p9608
luomuarkkitehtuuri
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095497
luomukosmetiikka
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173
luomupuutarhat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095507
luomuravintolat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090220
luomusynnytys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090211
luomuteollisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090221
luomuviljelijät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008008160
luonneanalyysi
PÄÄTERMI: persoonallisuuden
arviointi
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010552

luonnollinen hygienia
PÄÄTERMI: luonnonhygienia
https://www.wikidata.org/wiki/Q22605
16
luonnollinen synnytys
PÄÄTERMI: luomusynnytys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090211
luonnolliset hoidot
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390
luonnolliset makeuttajat
PÄÄTERMI: luonnonmakeuttajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090265
luonnonhenget
PÄÄTERMI: elementaalit
https://www.wikidata.org/wiki/Q97626
363
https://www.wikidata.org/wiki/Q17863
47
luonnonhygienia
https://www.wikidata.org/wiki/Q22605
16
luonnonmakeuttajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090265
luonnonmukainen arkkitehtuuri
PÄÄTERMI: luomuarkkitehtuuri
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095497
luonnonmystiikka
PÄÄTERMI: naturalistinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q2866
29
luonnonmagia
PÄÄTERMI: valkoinen magia
https://www.wikidata.org/wiki/Q69807
28
https://www.wikidata.org/wiki/Q18582
06
luonnon parantavat voimat
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090280
http://www.yso.fi/onto/yso/p390

luonnonravinto
PÄÄTERMI: luomuruoka
http://www.yso.fi/onto/yso/p23647
luonnonvalo
http://www.yso.fi/onto/yso/p11566
luontaisterapialehdet
PÄÄTERMI: vaihtoehtolääkinnän alan
lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009113562
luontaisterapiakoulut
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090298
luontaisterapiatutkimus
http://id.worldcat.org/fast/1034738/
luonteenkuvaus
PÄÄTERMI: persoonallisuuden
arviointi
https://en.wiktionary.org/wiki/luonteen
kuvaus
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010552
luontomystiikka
PÄÄTERMI: naturalistinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q2866
29
luontoterapia
PÄÄTERMI: ekoterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q48818
118
http://www.yso.fi/onto/yso/p25816
luontoyhteys
PÄÄTERMI: luontosuhde
https://www.wikidata.org/wiki/Q69809
61
http://www.yso.fi/onto/yso/p16315
luostarillinen hiljaisuus
PÄÄTERMI: hiljaisuus (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q22859
90
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86003829
lusikantaivutus
https://www.wikidata.org/wiki/Q25568
42
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lykantropia
PÄÄTERMI: ihmissudet
https://www.wikidata.org/wiki/Q18786
95
http://www.yso.fi/onto/yso/p6398
krooninen Lymen tauti
PÄÄTERMI: Lymen borrelioosi
https://www.wikidata.org/wiki/Q17103
401
http://www.yso.fi/onto/yso/p13975
lämpöjooga
PÄÄTERMI: kuumajooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q48833
8
länsimainen astrologia
PÄÄTERMI: astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q22668
71
http://www.yso.fi/onto/yso/p7027
länsimainen esoteria
PÄÄTERMI: esoterismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q79884
82
http://www.yso.fi/onto/yso/p6603
länsimaisen esoterian tutkimus
PÄÄTERMI: esoterismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92000584
http://www.yso.fi/onto/yso/p6603
läpinäkö
PÄÄTERMI: silmätön näkökyky
https://www.wikidata.org/wiki/Q19656
26
läsnäolo kaikkialla
PÄÄTERMI: kaikkiallisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055545
lääkesienet
https://www.wikidata.org/wiki/Q16861
95
lääketieteelliset harhakäsitykset
PÄÄTERMI: tieteelliset myytit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082914
https://www.wikidata.org/wiki/Q43145
96

lääketieteelliset myytit
PÄÄTERMI: tieteelliset myytit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082914
https://www.wikidata.org/wiki/Q43145
96
maadoittuminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q11880
296
maagikot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079601
maaginen ajattelu
PÄÄTERMI: taikausko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079629
http://www.yso.fi/onto/yso/p533
maailman seitsemän ihmettä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85120421
maakeskinen maailmankuva
https://www.wikidata.org/wiki/Q16580
0
maanalaiset sivilisaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85026505
maan energiat
PÄÄTERMI: maasäteily
http://www.yso.fi/onto/yso/p14393
maanjäristysvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q13489
52
maan muutokset
PÄÄTERMI: maailmanloppu
https://www.wikidata.org/wiki/Q53270
55
http://www.yso.fi/onto/yso/p6382
maailman valo
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_of_
the_World
maan mysteerit
PÄÄTERMI: pseudoarkeologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q53271
65
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

2005001576
maan ulkopuolinen antropologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046590
maan ulkopuoliset tukikohdat
PÄÄTERMI: avaruuden asutus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046591
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85125921
maavalot
PÄÄTERMI: haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q2091
9342
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40
maavirrat
PÄÄTERMI: maasäteily
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85040454
http://www.yso.fi/onto/yso/p14393
madonreiät (fysiikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2004010731
magian historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008107180
magick
PÄÄTERMI: magia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6089
magneettiset anomaliat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079687
mahatma
PÄÄTERMI: ylösnousseet mestarit
https://www.wikidata.org/wiki/Q12937
862
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005819
mahdi
PÄÄTERMI: vapahtaja
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079849
https://www.wikidata.org/wiki/Q41274
5
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maitreya
PÄÄTERMI: maailmanopettaja
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85079949
http://www.yso.fi/onto/yso/p38292

maorimytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089407

Major Arcana (tarot)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89006569

Marian ilmestys
PÄÄTERMI: neitsyt marian
ilmestykset ja ihmeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85081694

makropsia
PÄÄTERMI: Liisa ihmemaassa syndrooma
https://www.wikidata.org/wiki/Q61476
3
https://www.wikidata.org/wiki/Q64934
0
maksanpuhdistus
https://www.wikidata.org/wiki/Q13388
51
malesialaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010000892
mana
PÄÄTERMI: psyyke
http://www.yso.fi/onto/yso/p10626
mandela-efekti
PÄÄTERMI: valemuistot
https://www.wikidata.org/wiki/Q54765
858
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005727
mandela-ilmiö
PÄÄTERMI: valemuistot
https://www.wikidata.org/wiki/Q54765
858
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005727
manifestointi
PÄÄTERMI: vetovoiman laki
https://www.wikidata.org/wiki/Q90161
7

85082064

mariologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q65027
6
Marfan valot
PÄÄTERMI: haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q38017
6
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40
Mars-ilmiö
PÄÄTERMI: horoskoopit
https://www.wikidata.org/wiki/Q9274
97
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026
marsilaiset
PÄÄTERMI: avaruusolennot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96010159
http://www.yso.fi/onto/yso/p4325
Marsin kasvot
https://www.wikidata.org/wiki/Q58969
Martinin pirut
https://www.wikidata.org/wiki/Q11881
256
martinistit
https://www.wikidata.org/wiki/Q1544
389

materialisoituminen
PÄÄTERMI: aineellistuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082064
matkailun uskonnolliset ulottuvuudet
PÄÄTERMI: pyhiinvaellukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87004885
http://www.yso.fi/onto/yso/p7098
matosateet
PÄÄTERMI: eläinten sataminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q11380
03
maya (uskonto)
PÄÄTERMI: illuusiot
https://www.wikidata.org/wiki/Q22389
0
http://www.yso.fi/onto/yso/p10964
maya-astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005004492
maya-mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000358
mediaalinen taide
PÄÄTERMI: henkitaide
https://www.wikidata.org/wiki/Q10355
291
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85126743
medijooga
PÄÄTERMI: kundalinijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q56301
936
http://www.yso.fi/onto/yso/p25460
meditaatioterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90005912

manna
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85080582

matemaattisen maailmankaikkeuden
teoria
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q59513
21
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84

mantrajooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q31086
271

materialisaatio
PÄÄTERMI: aineellistuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

meksikolaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2015000064

megaliitit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85083278
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meksikolainen shamanismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112905
menestysteologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q65518
9
menhirit
PÄÄTERMI: megaliitit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85083552
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85083278
menneiden elämien luennat
PÄÄTERMI: aikaisempien elämien
luennat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002384
menneiden elämien terapia
PÄÄTERMI: aikaisempien elämien
terapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112432
menneisyyden arvoitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q10933
12
mentaaliprojektio
PÄÄTERMI:
ruumiistairtautumiskokemukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q68174
87
http://www.yso.fi/onto/yso/p26493
mentalismi
PÄÄTERMI: mentalistit
https://www.wikidata.org/wiki/Q82852
4
http://www.yso.fi/onto/yso/p27809
merkaba
PÄÄTERMI: Jumalan valtaistuin
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85083850
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85135084
messiaaninen aika
PÄÄTERMI: kulta-aika
https://www.wikidata.org/wiki/Q20729
28

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055743
messias
PÄÄTERMI: messianismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p20455
messiasmyytti
PÄÄTERMI: messianismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p20455
metafysiikan historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008107715
metafyysinen taide
https://www.wikidata.org/wiki/Q75368
3
metagnomia
PÄÄTERMI: yliaistillinen havainnointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587
metamorfinen tekniikka
PÄÄTERMI: vyöhyketerapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q82121
http://www.yso.fi/onto/yso/p17145
metanoia
PÄÄTERMI: kääntymys
https://www.wikidata.org/wiki/Q12965
65
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412
metapsykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q1925
151

https://www.wikidata.org/wiki/Q53813
6
https://www.wikidata.org/wiki/Q51623
45
mielenhallinta
PÄÄTERMI: manipulaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q74326
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p5616
mielenhallinta
PÄÄTERMI: psykotroniikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q68635
54
https://www.wikidata.org/wiki/Q15934
91
mielen ja kehon keskittäminen
PÄÄTERMI: kehopsykoterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001105
http://www.yso.fi/onto/yso/p23600
mielenvirta
PÄÄTERMI: tajunnanvirta
https://www.wikidata.org/wiki/Q68639
85
http://www.yso.fi/onto/yso/p6894
mielen voima
PÄÄTERMI: plasebo
http://www.yso.fi/onto/yso/p5609
mielen silmä
PÄÄTERMI: visualisointi
http://www.yso.fi/onto/yso/p7938

metempsykoosi
PÄÄTERMI: sielunvaellus
http://www.yso.fi/onto/yso/p631

mieli-keho interventiot
PÄÄTERMI: mind-body-hoidot
https://www.wikidata.org/wiki/Q68640
36
http://www.yso.fi/onto/mesh/D026441

metsänväki
PÄÄTERMI: väki (mytologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q18690
705
http://www.yso.fi/onto/yso/p38001

mielimyytit
https://www.wikidata.org/wiki/Q78474
9

metsästysmagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q59450
02
midewiwin
PÄÄTERMI: Amerikan
alkuperäiskansojen uskonnot

mielisairauksien vaihtoehtohoitolehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001925
mikropsykokinesia
PÄÄTERMI: psykokinesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23883
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mindfulness-pohjainen terapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008002964
mindstream (buddhalaisuus)
PÄÄTERMI: tajunnanvirta
https://www.wikidata.org/wiki/Q68639
85
http://www.yso.fi/onto/yso/p6894
Minä Olen
PÄÄTERMI: I Am -liike
https://www.wikidata.org/wiki/Q34056
08
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063865
misoteismi
PÄÄTERMI: dysteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q13600
43
https://www.wikidata.org/wiki/Q53195
73
mitahara
PÄÄTERMI: terveellinen ruokavalio
https://www.wikidata.org/wiki/Q19894
037
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000072
001
mithralaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q21990
3
modernit luontaishoidot
PÄÄTERMI: luontaishoito
http://www.yso.fi/onto/yso/p390
Modifioitu newtonilainen dynamiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q15035
56
mokele-mbembe
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h87004985
moksa (hindulaisuus)
PÄÄTERMI: valaistuminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q18337
9
http://www.yso.fi/onto/yso/p21069
moksa
PÄÄTERMI: moksibustio
http://www.yso.fi/onto/kulo/k694

mongolialainen astrologia
PÄÄTERMI: tiibetiläinen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008913
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008919
mongolialainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089411
mongolialainen shamanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q68997
30
monimaailmatulkunta
(kvanttimekaniikka)
PÄÄTERMI: multiversumi
https://www.wikidata.org/wiki/Q4059
0
http://www.yso.fi/onto/yso/p8154
moniulotteiset oliot
PÄÄTERMI: multiversumi
https://www.wikidata.org/wiki/Q17081
284
http://www.yso.fi/onto/yso/p8154

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2003008340
mu (myyttinen paikka)
PÄÄTERMI: Lemuria (myyttinen
paikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85075966
mudrat
PÄÄTERMI: eleet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6837
muinainen kirjallisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85077533
muinainen maantiede
PÄÄTERMI: muinaishistoria
http://www.yso.fi/onto/mesh/D049690
muinainen teknologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q47529
81

monoliitit
https://www.wikidata.org/wiki/Q65320
8

muinaisen egyptin mytologia
PÄÄTERMI: muinaisen Egyptin
uskonnot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089393
https://www.wikidata.org/wiki/Q44713
1

monomyytit
https://www.wikidata.org/wiki/Q15428
15

muinaisen Egyptin uskonnot
https://www.wikidata.org/wiki/Q44713
1

monopsykismi
PÄÄTERMI: korkeampi tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
618

muinaiset astronautit
https://www.wikidata.org/wiki/Q64698
8

Monroe instituutti
https://www.wikidata.org/wiki/Q42013
99
morfinen resonanssi
PÄÄTERMI: morfogeneettinen kenttä
https://www.wikidata.org/wiki/Q10752
234

muinaiset avaruusoliot
PÄÄTERMI: muinaiset astronautit
https://www.wikidata.org/wiki/Q64698
8
muinaiset sivilisaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85026433

morfogeneettinen kenttä
https://www.wikidata.org/wiki/Q10752
234

muinaiskulttuurit
PÄÄTERMI: muinaiset sivilisaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85026433

Mothman

muinaistekstit
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PÄÄTERMI: muinainen kirjallisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85077533
mukavuusalue ja epämukavuusalue
https://www.wikidata.org/wiki/Q41149
97
mundaaniastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90001470
muodonmuutokset
PÄÄTERMI: muodonvaihdos
http://www.yso.fi/onto/yso/p10976
muraqabah
PÄÄTERMI: sufimeditaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85068466
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85129651
musiikki ja mytologia
PÄÄTERMI: uuspakanallinen musiikki
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85088889
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2019100857
mustat kissat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90001066
mustasilmäiset lapset
https://www.wikidata.org/wiki/Q18205
569
mustapukuiset miehet (ufologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96011191
musta raamattu
https://www.wikidata.org/wiki/Q47677
7
musta salva
https://www.wikidata.org/wiki/Q50334
84
mustat helikopterit
https://www.wikidata.org/wiki/Q49223
42
mustat kolmiot (ufologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q22275

05

https://www.wikidata.org/wiki/Q26514
03

muti
PÄÄTERMI: afrikkalainen perinteinen
lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q17451
9
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016488

mystiikka musiikissa
PÄÄTERMI: sfäärien harmonia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2004014443
http://www.yso.fi/onto/yso/p38020

muumion kirous
https://www.wikidata.org/wiki/Q46576
8

mystinen kokemus
https://www.wikidata.org/wiki/Q21707
257

myristisiini
https://www.wikidata.org/wiki/Q41405
7

mystinen psykoosi
PÄÄTERMI: henkiset hätätilat
https://www.wikidata.org/wiki/Q42965
24
https://www.wikidata.org/wiki/Q35071
30

myrskybongaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17606
12
mystagogia
PÄÄTERMI: uskonnollinen
mentorointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000854
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h2005008723
mysterianismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q36426
55
mystifioinnit
PÄÄTERMI: kirjalliset väärennökset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85077489
mystiikan historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089350
mystiikan psykologia
PÄÄTERMI: uskontopsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108167
http://www.yso.fi/onto/yso/p19771
mystiikka ja runous
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089361
mystiikka ja taide
PÄÄTERMI: visionaarinen taide
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87003977

mystinen realismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q69490
06
mystinen yhteys
PÄÄTERMI: mystinen kokemus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089344
https://www.wikidata.org/wiki/Q21707
257
mytologiset kaikkeuskäsitykset
PÄÄTERMI: uskonnollinen
kosmologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q29983
21
mytologiset maalaukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q33743
76
mytopoeettinen ajattelu
PÄÄTERMI: arkkityypit
https://www.wikidata.org/wiki/Q19801
25
http://www.yso.fi/onto/yso/p5869
myyttien purkaminen (kirjallisuus)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85036689
myyttiset eläimet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005269
myyttiset paikat
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http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85053980
myofaskiaalinen hoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q30223
68
myötätunto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001007814
naam-jooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011006131
nadajooga
PÄÄTERMI: äänijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q20716
66
nadi-astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q35234
30
nadi (jooga)
https://www.wikidata.org/wiki/Q13535
84
Nagan tulipallot
PÄÄTERMI: haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q21388
33
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40
naismystisismi
PÄÄTERMI: feministinen henkisyys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005155
naiivi realismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q12109
68
napojen vaihtuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054120
natsiufot
https://www.wikidata.org/wiki/Q70006
3
naturalistinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q2866
29

naturalistinen panteismi
PÄÄTERMI: panteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q37400
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p18143
navajojen perinnelääkintä
https://www.wikidata.org/wiki/Q69816
61
navajomytologia
PÄÄTERMI: intiaanien mytologiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000633
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001033
navajo-terapia
PÄÄTERMI: navajojen perinnelääkintä
https://www.wikidata.org/wiki/Q69816
61
Nazcan linjat
PÄÄTERMI: geoglyfit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090462
https://www.wikidata.org/wiki/Q45791
neigong
PÄÄTERMI: qigong
https://www.wikidata.org/wiki/Q25264
46
http://www.yso.fi/onto/yso/p8718
neitsyt (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003145
Neitsyt Marian ilmestykset ja ihmeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85081694
nekromantia
PÄÄTERMI: musta magia
https://www.wikidata.org/wiki/Q33793
5
http://www.yso.fi/onto/yso/p9011
nektari
PÄÄTERMI: eliksiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85090578
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042583
neljäs tie

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92002177
neljä tuulta
PÄÄTERMI: saamelainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95008450
neohumanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q69930
16
nepalilainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089412
neulanreikälasit
https://www.wikidata.org/wiki/Q14324
06
neuro-emotionaalinen tekniikka
PÄÄTERMI: EFT
http://www.yso.fi/onto/yso/p27569
neurokardiologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q7002
155
neuroteologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q10765
37
New Age juhlapäivät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94003262
new age -matkailijat
https://www.wikidata.org/wiki/Q94931
8
new age -runous
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95008250
New Age vaikuttajat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92000089
New Thought -liike
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85091402
nganga
PÄÄTERMI: afrikkalainen perinteinen
lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q57220
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86
http://www.yso.fi/onto/mesh/D016488
Nibiru (planeetat)
https://www.wikidata.org/wiki/Q23978
15

noitapiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96010537
noitasapatti
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90004592

Nigredo
PÄÄTERMI: katarsis
https://www.wikidata.org/wiki/Q6837
45
http://www.yso.fi/onto/yso/p1944

Nojamaan kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q18660
996

nikamalukko
https://www.wikidata.org/wiki/Q13628
19

nollahypoteesi
PÄÄTERMI: tilastotiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q62837
4
http://www.yso.fi/onto/yso/p3591

nimestä ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85051001
noetiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q31253
41
noidankehä
https://www.wikidata.org/wiki/Q11651
03
noitalait
PÄÄTERMI: noitavainot
https://www.wikidata.org/wiki/Q2364
941
http://www.yso.fi/onto/yso/p17078
noitaoikeudenkäynnit
PÄÄTERMI: noitavainot
https://www.wikidata.org/wiki/Q19902
850
http://www.yso.fi/onto/yso/p17078
noitapullot
https://www.wikidata.org/wiki/Q16167
64
noitapussit
https://www.wikidata.org/wiki/Q25159
5
noitatohtorit
PÄÄTERMI: poppamiehet
https://www.wikidata.org/wiki/Q93040
2
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009011020

nollapiste-energia
https://www.wikidata.org/wiki/Q43279
71
nondualismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q25053
22
noosfääri
PÄÄTERMI: joukkoäly
https://www.wikidata.org/wiki/Q72967
2
http://www.yso.fi/onto/yso/p24770
norjalainen mytologia
PÄÄTERMI: skandinaavinen
mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089413
http://www.yso.fi/onto/yso/p20461
norjalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054820
nousevat merkit (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89006780
nukkehallitukset
PÄÄTERMI: syvä valtio
https://www.wikidata.org/wiki/Q20816
4
https://www.wikidata.org/wiki/Q16581
50
numeeninen kokemus
PÄÄTERMI: uskonnolliset

kokemukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q12191
03
http://www.yso.fi/onto/yso/p7453
numeroista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85051002
numerologit
https://www.wikidata.org/wiki/Q79136
455
Nummelan parantola
PÄÄTERMI: Röykän sairaala
https://www.wikidata.org/wiki/Q11884
859
nuoren Maan kreationismi
PÄÄTERMI: kreationismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q10748
21
http://www.yso.fi/onto/yso/p9608
nuoruuden lähde
PÄÄTERMI: eliksiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97008837
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042583
Nuutajärven kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q18682
349
näennäisarkeologia
PÄÄTERMI: pseudoarkeologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005001576
näennäisfysiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q72552
97
näennäishistoria
PÄÄTERMI: vaihtoehtohistoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q11146
759
http://www.yso.fi/onto/yso/p16646
näennäisskeptismi
PÄÄTERMI: pseudoskeptismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q90717
7
näköhoidot
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PÄÄTERMI: silmäharjoitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q79362
07
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88005734
näköterapia
PÄÄTERMI: silmäharjoitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q79362
07
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88005734
näkymätön maailma
PÄÄTERMI: henkimaailma
http://www.yso.fi/onto/yso/p26331
näyttöön perustuva psykoterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007006129
oahspe
https://www.wikidata.org/wiki/Q23513
81
obsessio
PÄÄTERM: pakkomielteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p9792
odinvoima
PÄÄTERMI: od-voima
https://www.wikidata.org/wiki/Q10079
7910
od-voima
https://www.wikidata.org/wiki/Q10079
7910
ohilentoanomalia
https://www.wikidata.org/wiki/Q14344
86
ohjattu meditaatio
PÄÄTERMI: mietiskely
https://www.wikidata.org/wiki/Q56154
93
http://www.yso.fi/onto/yso/p5231
OH-kortit
https://www.wikidata.org/wiki/Q34185
18
ohr
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q39087
4

https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
oinas (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003131
okematologia
PÄÄTERMI: aaveen metsästys
https://www.wikidata.org/wiki/Q10289
413
okkasionalismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85093807
okkultismi islamissa
PÄÄTERMI: islamilainen okkultismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q85790
154
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85093823
okkultismin historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108564
okkultistinen fiktio
PÄÄTERMI: paranormaali fiktio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004865
okkultistiset lehdet
PÄÄTERMI: esoteeriset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108566
okkultistiset rikokset
PÄÄTERMI: uskonnolliset rikokset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94004859
okkultistiset symbolit
https://www.wikidata.org/wiki/Q17097
703
okkultistiset televisiosarjat
PÄÄTERMI: paranormaalit
televisiosarjat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005001954
https://www.wikidata.org/wiki/Q10186
0688
okkultistiset yhdistykset
PÄÄTERMI: rajatiedon yhdistykset

http://id.worldcat.org/fast/1043148
okkultistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87003651
okkulttuuri
PÄÄTERMI: okkultismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p530
olemassaolon tasot
PÄÄTERMI: olemisen tasot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q24770
0
olemisen tasot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q24770
0
oma voima
PÄÄTERMI: voimaantuminen
http://www.yso.fi/onto/yso/p24516
omegapiste
PÄÄTERMI: singulariteetti (tekoäly)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85094685
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2017004997
omnipatia
PÄÄTERMI: kaikkitietävyys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85094699
omnipresentti
PÄÄTERMI: kaikkiallisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055545
omniskientia
PÄÄTERMI: kaikkitietävyys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85094699
om-tavu
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005870
oneiromantia
PÄÄTERMI: unista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91005940
oneironautit
PÄÄTERMI: selkounet

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
https://www.wikidata.org/wiki/Q13360
060
http://www.yso.fi/onto/yso/p27992
onnenkivet
https://www.wikidata.org/wiki/Q19707
994
ontto maa
https://www.wikidata.org/wiki/Q64914
3
onyksi
https://www.wikidata.org/wiki/Q18088
4
oraakkeliluuennustus
PÄÄTERMI: luista ennustaminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q74766
95
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89006922
orbit
PÄÄTERMI: henkivalokuvaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095321
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126745
OOPArtit
PÄÄTERMI: Out of place artefaktit
https://www.wikidata.org/wiki/Q10691
60
orgonienergia
PÄÄTERMI: orgonomia
https://www.wikidata.org/wiki/Q19313
54
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095596
orgoniitit
PÄÄTERMI: orgonomia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095596
orgonomia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095596
orion (tähtikuvio)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85095656
ortodoksinen mystiikka

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089356
ortogeneesi
PÄÄTERMI: lamarckismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q14248
80
http://www.yso.fi/onto/yso/p14648
ortopatia
PÄÄTERMI: luonnonhygienia
https://www.wikidata.org/wiki/Q22605
16
oseaaninen kokemus
PÄÄTERMI: mystinen kokemus
https://www.wikidata.org/wiki/Q11015
19
https://www.wikidata.org/wiki/Q21707
257
osoitin (spiritismi)
PÄÄTERMI: ouijalaudat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85102640
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85096121
otherkin
https://www.wikidata.org/wiki/Q24938
47
otsachakra
https://www.wikidata.org/wiki/Q12914
50
oudot sääilmiöt
PÄÄTERMI: sääanomaliat
https://www.wikidata.org/wiki/Q57013
081
ouijalaudat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85096121
ouroboros
https://www.wikidata.org/wiki/Q23797
0
Out of place artefaktit
https://www.wikidata.org/wiki/Q10691
60
overunity-tekniikat
PÄÄTERMI: ikiliikkujat
http://www.yso.fi/onto/yso/p206

oz-tekijä
PÄÄTERMI: ufologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p9054
paali-kaanon
https://www.wikidata.org/wiki/Q21568
5
p-adinen kvanttimekaniikka
PÄÄTERMI: kvanttimekaniikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q71169
20
http://www.yso.fi/onto/yso/p5563
paha matka
PÄÄTERMI: psykedeelinen kokemus
https://www.wikidata.org/wiki/Q62210
6
https://www.wikidata.org/wiki/Q10765
21
paholaiskolmio
PÄÄTERMI: Bermudan kolmio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85013366
paikallisuniversumi
PÄÄTERMI: maailmankaikkeus
http://www.yso.fi/onto/yso/p4403
painovoimamäki
https://www.wikidata.org/wiki/Q20868
96
pakanalliset juhlapäivät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020009937
pakanatutkimus
https://www.wikidata.org/wiki/Q71241
81
palautettujen muistojen terapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q73029
73
paleokontakti
PÄÄTERMI: muinaiset astronautit
https://www.wikidata.org/wiki/Q64698
8
palinopsia
https://www.wikidata.org/wiki/Q15687
37
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pallosalamat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85011219

PÄÄTERMI: anomalistinen psykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q47699
21

palveleva johtaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006005314

paranormaali fiktio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004865

pandeismi
PÄÄTERMI: panteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q16202
24
http://www.yso.fi/onto/yso/p18143
panenteismi
PÄÄTERMI: immanenssi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91006238
http://www.yso.fi/onto/yso/p12985
Panin yö
PÄÄTERMI: egokuolema
https://www.wikidata.org/wiki/Q70336
69
https://www.wikidata.org/wiki/Q53481
68
panpsykismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097482
panspermia
https://www.wikidata.org/wiki/Q18845
8
pantropia
PÄÄTERMI: avaruuden asutus
http://www.yso.fi/onto/koko/p50192
paradigman muutos
https://www.wikidata.org/wiki/Q68997
1
parafysiikka
PÄÄTERMI: parapsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
paramedikalisaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q71351
76
parannuspiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00009324
paranormaalien uskomusten psykologia

paranormaalit teoriat
PÄÄTERMI: kiistanalaiset teoriat
https://www.wikidata.org/wiki/Q69522
313
https://www.wikidata.org/wiki/Q55046
01

paranormaali kaunokirjallisuus
PÄÄTERMI: paranormaali fiktio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004865

parantaminen raamatussa
PÄÄTERMI: ihmeparannus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85059509
http://www.yso.fi/onto/yso/p16304

paranormaalin tutkijat
https://www.wikidata.org/wiki/Q14990
07

parantamisen armolahja
https://www.wikidata.org/wiki/Q55600
93

paranormaali romantiikka
PÄÄTERMI: paranormaali fiktio
https://www.wikidata.org/wiki/Q11921
85
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004865

parantava kosketus
PÄÄTERMI: terapeuttinen kosketus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007004910
http://www.yso.fi/onto/yso/p1965

paranormaalit huijaukset
PÄÄTERMI: fakelore
https://www.wikidata.org/wiki/Q87147
90
http://www.yso.fi/onto/yso/p28536
paranormaalit kokemukset
PÄÄTERMI: anomaaliset kokemukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q58306
874
https://www.wikidata.org/wiki/Q56432
04
paranormaalit kyvyt
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89002679
paranormaalit paikat
PÄÄTERMI: kummituspaikat
https://www.wikidata.org/wiki/Q58322
96
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96002928
paranormaalit radiosarjat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011005216
paranormaalit televisiosarjat
https://www.wikidata.org/wiki/Q10186
0688

parantropologia
PÄÄTERMI: transpersoonallinen
antropologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097894
https://www.wikidata.org/wiki/Q78348
04
parapsykologia ja antropologia
PÄÄTERMI: transpersoonallinen
antropologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097894
https://www.wikidata.org/wiki/Q78348
04
parapsykologia ja arkeologia
PÄÄTERMI: psyykillinen arkeologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097895
https://www.wikidata.org/wiki/Q72562
69
parapsykologia ja filosofia
PÄÄTERMI: mielenfilosofia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097901
http://www.yso.fi/onto/yso/p10470
parapsykologia ja kasvit
PÄÄTERMI: bioviestintä
(paranormaali)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
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85097902
https://www.wikidata.org/wiki/Q57675
23
parapsykologia ja kielet
PÄÄTERMI: kielilläpuhuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91006449
http://www.yso.fi/onto/yso/p9972
parapsykologia ja lääketiede
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89002678
parapsykologia ja päihteet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097900
parapsykologia ja taide
PÄÄTERMI: henkitaide
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097896
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85126743
parapsykologia ja tiede
PÄÄTERMI: parapsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097903
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
parapsykologia ja värit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097897
parapsykologia ja yhteensattumat
PÄÄTERMI: synkronisiteetti
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85027794
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85027792
parapsykologiakritiikki
PÄÄTERMI: parapsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097903
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
parapsykologian historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h2010105073
parapsykologian sotilaalliset
ulottuvuudet
PÄÄTERMI: sotilaspsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

85108407
http://www.yso.fi/onto/yso/p9974

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2013000648

parapsykologian tutkimus
PÄÄTERMI: parapsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89002677
http://www.yso.fi/onto/yso/p532

parisielut
PÄÄTERMI: sielunkumppanit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91002505

parapsykologian uskonnolliset
ulottuvuudet
PÄÄTERMI: anomalistinen psykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85112575
https://www.wikidata.org/wiki/Q47699
21
parapsykologia raamatussa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97007804
parapsykologia rikostutkinnassa
PÄÄTERMI: poliisipsyykikot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85097899
https://www.wikidata.org/wiki/Q72562
76
parapsykologinen fiktio
PÄÄTERMI: paranormaali fiktio
https://www.wikidata.org/wiki/Q71355
51
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004865
parapsykologiset konferenssit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108878
parapsykologiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108879
parapsykologiset tapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008108877
parapsykologiset yhdistykset
http://id.worldcat.org/fast/1053106
parapsyykkiset kyvyt
PÄÄTERMI: paranormaalit kyvyt
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89002679
pareidolia

patafysiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99012913
patologinen tiede
PÄÄTERMI: pseudotiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q2056
830
http://www.yso.fi/onto/yso/p12190
Pauli-efekti
https://www.wikidata.org/wiki/Q20636
97
Pauanne
https://www.wikidata.org/wiki/Q11886
910
pedon luku
PÄÄTERMI: peto (ilmestyskirja)
https://www.wikidata.org/wiki/Q666
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93003059
pehmeät arvot
PÄÄTERMI: arvot
http://www.yso.fi/onto/yso/p1044
peikonkulta
https://www.wikidata.org/wiki/Q54771
44
pelastusoppi
PÄÄTERMI: pelastus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002004790
http://www.yso.fi/onto/yso/p5255
pendek-mies
PÄÄTERMI: isojalat
https://www.wikidata.org/wiki/Q67957
4
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85117619
pentagrammit
PÄÄTERMI: viisikanta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
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85099616

94000684

perenniaalinen filosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q65748
8

perulainen shamanismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112907

perhekonstellaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q87044
4

perustila
PÄÄTERMI: nollapiste-energia
https://www.wikidata.org/wiki/Q44800
08
https://www.wikidata.org/wiki/Q43279
71

perimmäiset kysymykset
PÄÄTERMI: maailmankatsomus
http://www.yso.fi/onto/yso/p215
perinteinen kambodzalainen lääkintä
https://www.wikidata.org/wiki/Q28219
493
perinteinen kiinalainen lääkintä
PÄÄTERMI: kiinalainen lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q20025
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p14353
perinteinen vietnamilainen lääkintä
https://www.wikidata.org/wiki/Q44568
24
perjantai 13.
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97006425
persialainen astrologia
PÄÄTERMI: arabialainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008003707
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008896
persialainen mytologia
PÄÄTERMI: iranilainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089403
perulainen magia
PÄÄTERMI: perulainen shamanismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93008912
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112907
perulainen mytologia
PÄÄTERMI: inkojen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88000458
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

pescovegetarismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q15001
38
peto (ilmestyskirja)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93003059
pienet vihreät miehet
PÄÄTERMI: avaruusolennot
https://www.wikidata.org/wiki/Q26305
58
http://www.yso.fi/onto/yso/p4325
piiloluonnolliset ilmiöt
PÄÄTERMI: selittämättömät ilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q72421
30
http://www.yso.fi/onto/yso/p534
piilomuuttujateoriat
PÄÄTERMI: kvanttimekaniikan
tulkinta
https://www.wikidata.org/wiki/Q8985
21
https://www.wikidata.org/wiki/Q89913
7
piiloviestit
https://www.wikidata.org/wiki/Q16252
144
pimeät retriitit
PÄÄTERMI: retriitit
https://www.wikidata.org/wiki/Q29074
06
http://www.yso.fi/onto/yso/p177
pirut
PÄÄTERMI: poltergeist
http://www.yso.fi/onto/yso/p6814

PÄÄTERMI: ohilentoanomalia
https://www.wikidata.org/wiki/Q56909
1
https://www.wikidata.org/wiki/Q14344
86
planeettojen liikkeet
PÄÄTERMI: transiitti (astrologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q35376
26
planketti (spiritismi)
PÄÄTERMI: ouijalaudat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85102640
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85096121
plejadilaiset olennot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2019102444
plejadit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85103468
pneumatosofia
PÄÄTERMI: antroposofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q72059
86
http://www.yso.fi/onto/yso/p1898
pohjolan valo
PÄÄTERMI: maailman valo
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_of
_the_World
poikkeava psykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108479
poliisipsyykikot
PÄÄTERMI: selvänäkijät
https://www.wikidata.org/wiki/Q72562
76
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85026538
polyvesi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85104744
poppamiehet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009011020

pioneer-anomalia
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positiivinen ajattelu
https://www.wikidata.org/wiki/Q19697
52

pseudoarkeologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005001576

postmaterialismi
PÄÄTERMI: jälkimaterialismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q42749
9

pseudohallusinaatiot
PÄÄTERMI: harha-aistimukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q23614
68
http://www.yso.fi/onto/yso/p10960

potensointi
https://www.wikidata.org/wiki/Q13565
51
prakāśa
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
prana
PÄÄTERMI: elämänenergia
https://www.wikidata.org/wiki/Q50622
9
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143946
prānāyāma
PÄÄTERMI: hengitysharjoitukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90004361
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001945
pratyahara
https://www.wikidata.org/wiki/Q2108
071
pranic healing
https://www.wikidata.org/wiki/Q39098
90
prenataalinen ja perinataalinen
psykologia
PÄÄTERMI: primaaliterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q13500
15
http://www.yso.fi/onto/yso/p15978
profeetallinen lääkintä
PÄÄTERMI: arabialainen lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q72502
99
http://www.yso.fi/onto/mesh/D008514
proloterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q84263
0

pseudoskeptismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q90717
7
pseudoteknologia
PÄÄTERMI: pseudotiede
http://www.yso.fi/onto/yso/p12190
psi (psykologia)
PÄÄTERMI: energia (psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q36230
00
psi-ilmiöt
PÄÄTERMI: parapsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
psi-osumat
https://www.wikidata.org/wiki/Q72557
74
psilosiini
PÄÄTERMI: psilosybiini
https://www.wikidata.org/wiki/Q40915
0
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108318

psychiana-liike
PÄÄTERMI: New Thought -liike
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93006138
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85091402
psykedeelinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q65243
016
psykedeelinen kokemus
https://www.wikidata.org/wiki/Q10765
21
psykedeelit
PÄÄTERMI: hallusinogeenit
https://www.wikidata.org/wiki/Q23141
76
http://www.yso.fi/onto/yso/p29592
psykiatriaa koskevat kiistat
PÄÄTERMI: antipsykiatria
https://www.wikidata.org/wiki/Q23037
921
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005738
psykiatriakriittisyys
PÄÄTERMI: antipsykiatria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005738
psykiatrian vastaisuus
PÄÄTERMI: antipsykiatria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85005738

psilosybiini
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108318

psykodermatologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q39249
49

psioniikka
PÄÄTERMI: parapsykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q22062
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p532

psykodynamiikka
PÄÄTERMI: energia (psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q94092
3
https://www.wikidata.org/wiki/Q36230
00

psi-tutkimus
PÄÄTERMI: parapsykologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
psi wheel
https://www.wikidata.org/wiki/Q33161
72

psykofonia
PÄÄTERMI: kanavointi (spiritualismi)
https://www.wikidata.org/wiki/Q11922
3
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88004727
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psykografi
PÄÄTERMI: ouijalaudat
https://www.wikidata.org/wiki/Q72563
50
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85096121
psykografi
PÄÄTERMI: frenologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q72563
50
http://www.yso.fi/onto/yso/p19118
psykogrammi
PÄÄTERMI: käsialantutkimus
https://www.wikidata.org/wiki/Q72563
54
http://www.yso.fi/onto/yso/p14495
psykokineetikot
PÄÄTERMI: psykokinesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p23883
psykologian sotilaalliset ulottuvuudet
PÄÄTERMI: sotilaspsykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108477
http://www.yso.fi/onto/yso/p9974
psykologiset myytit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010103031
psykonautit
PÄÄTERMI: hallusinogeenit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2014001103
http://www.yso.fi/onto/yso/p29592
psykopompos
PÄÄTERMI: henkioppaat
https://www.wikidata.org/wiki/Q63430
4
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005271
psykososiaalinen hypoteesi
PÄÄTERMI: ufologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q1978
400
http://www.yso.fi/onto/yso/p9054
psykotroniikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q15934
91

psyykillinen arkeologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q72562
69
psyykillinen puolustautuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97002790
psyykillinen tutkimus
PÄÄTERMI: parapsykologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q60136
434
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
psyykillinen tutkimus ja lapset
PÄÄTERMI: lasten parapsykologiset
kyvyt
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108408

puhelut kuolleilta henkilöiltä
PÄÄTERMI: henkipuhelut
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126744
puhdas maa
PÄÄTERMI: paratiisi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85146266
http://www.yso.fi/onto/yso/p7276
puhtaan maan buddhalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85109172
puoskarointi
https://www.wikidata.org/wiki/Q14689
20

psyykillinen tutkimus ja ihmissuhteet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005004

purnajooga
PÄÄTERMI: jooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111

psyykkinen energia
PÄÄTERMI: energia (psykologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92000558
https://www.wikidata.org/wiki/Q36230
00

pyhimyskehä
PÄÄTERMI: sädekehä
https://www.wikidata.org/wiki/Q37419
2
https://www.wikidata.org/wiki/Q33418
93

psyykkinen kuolema
PÄÄTERMI: egokuolema
https://www.wikidata.org/wiki/Q53481
68

pyhä geometria
https://www.wikidata.org/wiki/Q58391
5

psyykkiset vampyyrit
https://www.wikidata.org/wiki/Q33067
91
Pudasjärven ufot
PÄÄTERMI: haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q18662
539
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40
puhdistava tie täyttymykseen
PÄÄTERMI: katarsis
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85109179
http://www.yso.fi/onto/yso/p1944
puhelintelepatia
PÄÄTERMI: telepatia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14682

pyhän hengen voitelu
PÄÄTERMI: voitelu (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97004304
http://www.yso.fi/onto/yso/p7778
pyhä tanssi
PÄÄTERMI: rituaalitanssit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112621
http://www.yso.fi/onto/yso/p28234
pyhät ateriat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85116283
pyhät luvut
PÄÄTERMI: numerologia
http://www.yso.fi/onto/yso/p14767
pyhä viisaus
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PÄÄTERMI: jumalan viisaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q75010
62
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055561
pylväspyhimykset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85102140
pyramidivoimat
https://www.wikidata.org/wiki/Q19684
23
pyramidologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q13105
74
pyrokinesia
PÄÄTERMI: psykokinesia
https://www.wikidata.org/wiki/Q20697
87
http://www.yso.fi/onto/yso/p23883
pyromantia
PÄÄTERMI: tulesta ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002005831
pörssit ja okkultismi
PÄÄTERMI: ekonominen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85128196
https://www.wikidata.org/wiki/Q54496
91
pöytätanssi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85131797
Qanon
https://www.wikidata.org/wiki/Q51213
808
qareen
PÄÄTERMI: kaksoisolennot
https://www.wikidata.org/wiki/Q13954
23
http://www.yso.fi/onto/yso/p22333
qimendunjia
PÄÄTERMI: kolme oppisuuntaa
https://www.wikidata.org/wiki/Q10553
36
https://www.wikidata.org/wiki/Q11872
241

quietismi
PÄÄTERMI: hiljaisuus (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85109845
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86003829
raakakaakao
PÄÄTERMI: raakasuklaa
https://www.wikidata.org/wiki/Q23461
193
raakasuklaa
https://www.wikidata.org/wiki/Q23461
193
raamattu ja astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85013796
raamattu ja spiritualismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85013805
raamattu ja teosofia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85013807
raamatulliset profetiat
PÄÄTERMI: profetiat
http://www.yso.fi/onto/yso/p3912
raamattukoodi
PÄÄTERMI: gematria
https://www.wikidata.org/wiki/Q85610
4
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85053705
raamatullinen numerologia
PÄÄTERMI: gematria
https://www.wikidata.org/wiki/Q49032
87
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85053705
radioniikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85110787
raelilaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q63189
7
rajatiedon ilmiöt

PÄÄTERMI: rajatieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p531
rajatiedon kenttä
PÄÄTERMI: rajatieto
http://www.yso.fi/onto/yso/p531
rajatiedon yhdistykset
http://id.worldcat.org/fast/1043148
rajatieteet
PÄÄTERMI: kiistanalaiset teoriat
https://www.wikidata.org/wiki/Q11403
08
https://www.wikidata.org/wiki/Q55046
01
rakenteellinen integraatio
PÄÄTERMI: rolfing-menetelmä
https://www.wikidata.org/wiki/Q17810
74
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85114864
rakkausmagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q10611
57
randonautica
PÄÄTERMI: satunnaistaminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q97610
013
http://www.yso.fi/onto/koko/p53457
ranskalainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88005298
rapportti
PÄÄTERMI: synastria
https://www.wikidata.org/wiki/Q11555
62
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85131599
rapu (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003099
raskausjooga
PÄÄTERMI: hormonijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q1628
247
rationaalinen mystiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q72957
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70
reaktioton moottori
PÄÄTERMI: ikiliikkujat
http://www.yso.fi/onto/yso/p206
rddhi
PÄÄTERMI: siddhi
https://www.wikidata.org/wiki/Q59877
93
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85122309
regressioterapia
PÄÄTERMI: aikaisempien elämien
terapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q15035
23
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112432

reptiliaanit
PÄÄTERMI: liskoihmiset
https://www.wikidata.org/wiki/Q13114
416
resonanssin laki
PÄÄTERMI: vetovoiman laki
https://www.wikidata.org/wiki/Q90161
7
restoratiivinen jooga
PÄÄTERMI: yinjooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q65057
333
http://www.yso.fi/onto/yso/p38988
retriittikeskukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001000505

regimenttioppi
https://www.wikidata.org/wiki/Q16371
7

retrokausaalisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q29431
39

reikipiiri
PÄÄTERMI: parannuspiirit
https://www.wikidata.org/wiki/Q22908
229
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00009324

retrokognitio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97000412

reinkarnaatioterapia
PÄÄTERMI: aikaisempien elämien
terapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q15035
23
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112432
reinkarnaatiotutkimus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008110653

Rhine, Joseph, 1895-1980
https://www.wikidata.org/wiki/Q73578
8
riimuista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85051003
riimumagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q22718
15
rituaalikaavat
PÄÄTERMI: rituaalit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1251

Remote Viewing -menetelmä
PÄÄTERMI: kaukokatsonta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95005024

rituaalimagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q26694
64

rentoutushoidot
PÄÄTERMI: rentoutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5234

ritualistiset rikokset
PÄÄTERMI: uskonnolliset rikokset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94004859

rentoutustekniikat
PÄÄTERMI: rentoutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5234

rolfaus
PÄÄTERMI: rolfing-menetelmä

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85114864
rolfing-menetelmä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85114864
rokotuskriittisyys
PÄÄTERMI: rokotevastaisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p39122
romanialainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089424
romuva (uuspakanuus)
PÄÄTERMI: balttilainen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q10946
19
https://www.wikidata.org/wiki/Q52023
0
roskatiede
PÄÄTERMI: pseudotiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q13733
56
http://www.yso.fi/onto/yso/p12190
Roswellin tapaus 1947
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00007776
rukouksen voima
PÄÄTERMI: rukoukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q17011
789
http://www.yso.fi/onto/yso/p1522
rukouskortit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85061562
rummutus
https://www.wikidata.org/wiki/Q88958
818
rumpuhoito
PÄÄTERMI: rumpupiiri
https://www.wikidata.org/wiki/Q37155
50
rumpupiiri
https://www.wikidata.org/wiki/Q37155
50
runsaudensarvi
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PÄÄTERMI: Sampo (kansanrunous)
https://www.wikidata.org/wiki/Q33268
2
http://www.yso.fi/onto/yso/p25677
runsaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q46706
31
ruotsalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005000366
ruumiillistuminen
PÄÄTERMI: aineellistuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85082064
ruumiittomuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q33851
09
ruusukkorukous
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089338
ruusuristiläiset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85115455
ruusuristiläiset yhdistykset
PÄÄTERMI: salaseurat
http://www.yso.fi/onto/yso/p8481
ryhmäajattelu
PÄÄTERMI: konformismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q75141
4
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85031062
ryhmäparannus
PÄÄTERMI: parannuspiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00009324
ryhmäsielu
PÄÄTERMI: egregore
https://www.wikidata.org/wiki/Q12990
81
röntgenkatse
PÄÄTERMI: silmätön näkökyky
https://www.wikidata.org/wiki/Q80415
86
https://www.wikidata.org/wiki/Q19656

26
Röykän sairaala
https://www.wikidata.org/wiki/Q11884
859
saamelainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95008450
sadas apina
https://www.wikidata.org/wiki/Q47176
7
sadepilvien kylväminen
PÄÄTERMI: säänmuokkaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111197
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85145849
sahaja
PÄÄTERMI: valaistuminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q44094
01
http://www.yso.fi/onto/yso/p21069
sahaja-jooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q17977
4
sahaja yoga
PÄÄTERMI: sahaja-jooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q17977
4
saksalainen mystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010103018
saksalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054817
salaiset johtajat
PÄÄTERMI: ylösnousseet mestarit
https://www.wikidata.org/wiki/Q11595
987
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005819

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85119439
samadhi
PÄÄTERMI: ykseys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85116983
http://www.yso.fi/onto/yso/p13031
samankaltaisuusmagia
PÄÄTERMI: magia
https://www.wikidata.org/wiki/Q48500
0
http://www.yso.fi/onto/yso/p6089
samatha
PÄÄTERMI: mielenrauha
https://www.wikidata.org/wiki/Q15692
52
http://www.yso.fi/onto/yso/p1948
sāmāyika
PÄÄTERMI: jain-meditaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q23426
695
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85069266
sammakkoarkut
PÄÄTERMI: noitapullot
https://www.wikidata.org/wiki/Q60791
499
https://www.wikidata.org/wiki/Q16167
64
sammakkosateet
PÄÄTERMI: eläinten sataminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q11380
03
samsara
PÄÄTERMI: sielunvaellus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17332
4
http://www.yso.fi/onto/yso/p631
sankarin matka
PÄÄTERMI: monomyytit
https://www.wikidata.org/wiki/Q15428
15

salaseurojen historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112405

Sannäsin kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q11892
399

salaseurojen rituaalit

santeliöljy
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http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85117214
Sant Mat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85117348
Santa Muerte
https://www.wikidata.org/wiki/Q20313
59
santosha
PÄÄTERMI: hyväksyminen
(psykologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q23763
55
http://www.yso.fi/onto/yso/p38340
sarlataanit
PÄÄTERMI: huijarit
https://www.wikidata.org/wiki/Q14309
56
http://www.yso.fi/onto/yso/p7430
sasquatch
PÄÄTERMI: isojalat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85117619
sateenteko
PÄÄTERMI: säänmuokkaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111197
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85145849
sati (buddhismi)
PÄÄTERMI: tietoinen läsnäolo
https://www.wikidata.org/wiki/Q17011
276
http://www.yso.fi/onto/yso/p24919
satori
PÄÄTERMI: valaistuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85044035
http://www.yso.fi/onto/yso/p21069
satsang
PÄÄTERMI: uskonnolliset tilaisuudet
https://www.wikidata.org/wiki/Q10539
7254
http://www.yso.fi/onto/yso/p1253
sattumus
https://www.wikidata.org/wiki/Q18669

875

85073437

saturnilianismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q20721
3

sekulaari henkisyys
PÄÄTERMI: naturalistinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q2866
29

satya
PÄÄTERMI: totuudenmukaisuus ja
valheellisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q23173
97
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85138286
Satya Yuga
PÄÄTERMI: kulta-aika
https://www.wikidata.org/wiki/Q16230
29
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85055743
saunasolmu
PÄÄTERMI: jooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111

sekulaari pakanuus
PÄÄTERMI: pakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q16897
517
http://www.yso.fi/onto/yso/p14521
selittämättömästi syntyneet syövät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2004003310
selittämättömät kokemukset
PÄÄTERMI: anomaaliset kokemukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q56432
04
selvänäkijät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85026538

Schumannin resonanssit
PÄÄTERMI: maasäteily
https://www.wikidata.org/wiki/Q91690
6
http://www.yso.fi/onto/yso/p14393

seminormaali
PÄÄTERMI: selittämättömät ilmiöt
http://www.yso.fi/onto/yso/p534

seanssit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00009415

seremoniamagia
PÄÄTERMI: rituaalimagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q26694
64

seitsemän kehoa
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q52963
36
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204
seitsemän sädettä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005266
seksimagia
PÄÄTERMI: rakkausmagia
https://www.wikidata.org/wiki/Q10611
57
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2019000748
seksuaalienergia
PÄÄTERMI: kundalini
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

serendipisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q16603
9
sefirot
PÄÄTERMI: elämänpuu
https://www.wikidata.org/wiki/Q66026
7
http://www.yso.fi/onto/yso/p37996
Sensomotorinen kuntoutus
PÄÄTERMI: aivojumppa
https://www.wikidata.org/wiki/Q11892
947
https://www.wikidata.org/wiki/Q29163
32
seurakunnasta eronneet
PÄÄTERMI: apostasia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85046053
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http://www.yso.fi/onto/yso/p29359

87005182

shamanistinen musiikki
https://www.wikidata.org/wiki/Q38686
31

shokkihoito
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97005686

shamanistinen taide
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85007895

sideerinen astrologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q22818
10

shamanistiset symbolit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85121086

siddhajooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98008095

shamanistiset konferenssit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112904

siddha-lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q32733
55

Shambala (myyttinen paikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85121090

siddhi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85122309

Shangri-La (myyttinen paikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96007274

sidekudoshieronta
PÄÄTERMI: hieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p7862

Share International
https://www.wikidata.org/wiki/Q25754
58

sielueläin
PÄÄTERMI: totemismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q19709
804
http://www.yso.fi/onto/yso/p10266

shaucha
PÄÄTERMI: rituaalinen puhtaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q35941
87
http://www.yso.fi/onto/yso/p29162
shikantaza
PÄÄTERMI: atijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q1497
501
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111625
shindo
PÄÄTERMI: venyttely
http://www.yso.fi/onto/yso/p7858
shinismi
PÄÄTERMI: korealainen shamanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q69974
7
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86001087
shintolaiset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh

sielunkumppanit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91002505
sielun pimeä yö
PÄÄTERMI: katarsis
https://www.wikidata.org/wiki/Q2803
762
http://www.yso.fi/onto/yso/p1944
sieludualismi
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q93617
0
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204
sielun suunnitelma
PÄÄTERMI: kohtalo
http://www.yso.fi/onto/yso/p2417
sielut
PÄÄTERMI: sielu
https://www.wikidata.org/wiki/Q93617

0
http://www.yso.fi/onto/yso/p1536
sikhiläinen mystiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089357
sikhiläiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010113099
sikhimusiikki
https://www.wikidata.org/wiki/Q33287
63
silmäharjoitukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88005734
silmäjumppa
PÄÄTERMI: silmäharjoitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q70913
6
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88005734
silmätön näkökyky
https://www.wikidata.org/wiki/Q19656
26
simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84
simuloitu todellisuus
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84
sinbyeong
PÄÄTERMI: egokuolema
https://www.wikidata.org/wiki/Q17063
412
https://www.wikidata.org/wiki/Q53481
68
singaporelaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008008306
singulariteetti (tekoäly)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2017004997
siperialainen shamanismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
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2010112908
Sirius
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85122983
sisäinen elämä
PÄÄTERMI: spiritualiteetti
https://www.wikidata.org/wiki/Q1684
7980
http://www.yso.fi/onto/yso/p176
sisäinen ohjaus
PÄÄTERMI: kaitselmus
http://www.yso.fi/onto/yso/p25893
sisäinen ohjaus
PÄÄTERMI: itseohjautuvuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p8016
sisäinen kriitikko
https://www.wikidata.org/wiki/Q17146
159
sisäinen lapsi
https://www.wikidata.org/wiki/Q16640
42
sisäinen rauha
PÄÄTERMI: mielenrauha
http://www.yso.fi/onto/yso/p1948
sisäinen valo
PÄÄTERMI: maailman valo
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85066512
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_of_
the_World
siunattu hulluus
PÄÄTERMI: jumalallinen hulluus
https://www.wikidata.org/wiki/Q30750
74
sivanandajooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q11237
17
sivuauringot
PÄÄTERMI: haloilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q20858
9
http://www.yso.fi/onto/yso/p17583
skapulimantia
PÄÄTERMI: luista ennustaminen

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009003341
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89006922
skeptikkoliike
https://www.wikidata.org/wiki/Q92977
1
skeptikkoyhdistykset
PÄÄTERMI: skeptikkoliike
https://www.wikidata.org/wiki/Q92977
1

https://www.wikidata.org/wiki/Q80278
23
solumineraalihoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q23484
11
solumuisti
https://www.wikidata.org/wiki/Q10443
05

skeptikot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85123126

soma
PÄÄTERMI: eliksiirit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85124751
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042583

skopestesia
https://www.wikidata.org/wiki/Q72562
79

somaattinen harjoittelu
https://www.wikidata.org/wiki/Q11894
052

skorpioni (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003151

somaattinen kokeminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q16044
45

skottilainen mytologia
PÄÄTERMI: kelttiläinen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089387

Somatic Experiencing®
PÄÄTERMI: rolfing-menetelmä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85114864

skottilaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008000412

somnambulismi
PÄÄTERMI: unissakävely
http://www.yso.fi/onto/yso/p18224

slaavilainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089427

sosioniikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q24474
4

Society for Psychical Research
https://www.wikidata.org/wiki/Q14342
54

sotateollinen kompleksi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88001569

sointukylvyt
PÄÄTERMI: soiva kulho
http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:00957

soteriologia
PÄÄTERMI: pelastus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002004790
http://www.yso.fi/onto/yso/p5255

sokkouttaminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q60851
0
Solar Plexus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85124533
solmumagia

spekulaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q17592
70
spiritistiset istunnot
PÄÄTERMI: seanssit
https://www.wikidata.org/wiki/Q10935
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22
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00009415

https://www.wikidata.org/wiki/Q76313
53
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412

spiritistiset keskukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q38911
43

subud-liike
https://www.wikidata.org/wiki/Q17727
36

spiritualismin historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010114495

Succubus
PÄÄTERMI: psyykkiset vampyyrit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009007027
https://www.wikidata.org/wiki/Q33067
91

spiritualistiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008112199
spiritualistiset yhdistykset
http://id.worldcat.org/fast/1130177/
spiritualistit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126778
spontaani itsesyttyminen
PÄÄTERMI: itsesytyntä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85028835
spontaani paraneminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85019555
spontaani remissio
PÄÄTERMI: spontaani paraneminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q16399
97
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85019555
spontaani sikiäminen
PÄÄTERMI: elämän synty
https://www.wikidata.org/wiki/Q17826
3
http://www.yso.fi/onto/yso/p2870
spontaanitapaukset
PÄÄTERMI: sattumus
https://www.wikidata.org/wiki/Q18669
875
stigmaatikot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96008063
subitismi
PÄÄTERMI: kääntymys

sufilainen metafysiikka
PÄÄTERMI: sufilaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q66388
97
http://www.yso.fi/onto/yso/p10291
sufimeditaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85129651
sufimeditaatiot
PÄÄTERMI: sufimeditaatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85129651
suggestioalttius
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063747
sukhavati
PÄÄTERMI: paratiisi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85146266
http://www.yso.fi/onto/yso/p7276
suljettujen silmien hallusinaatiot
PÄÄTERMI: näköharhat
https://www.wikidata.org/wiki/Q51353
15
http://www.yso.fi/onto/koko/p87613
sumerilainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089430
sunyata
PÄÄTERMI: atijooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85130568
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111625

suojausmagia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2004003048
suojelusenkelit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85057621
suojelushenget
PÄÄTERMI: suojelusenkelit
https://www.wikidata.org/wiki/Q11681
141
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85057621
suojeluspyhimykset
PÄÄTERMI: suojelusenkelit
https://www.wikidata.org/wiki/Q28914
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85057621
suolahoito
PÄÄTERMI: suolahuonehoito
https://www.wikidata.org/wiki/Q14579
76
http://www.yso.fi/onto/yso/p23176
suolihuuhtelu
PÄÄTERMI: colonic-terapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q11105
46
suomalainen uuspakanuus
PÄÄTERMI: suomenusko
https://www.wikidata.org/wiki/Q10921
80
suomalaisten muinaiset jumalat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2006002896
suomenusko
https://www.wikidata.org/wiki/Q10921
80
suorakirjoitus
PÄÄTERMI: henkikirjoitukset
(parapsykologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85126748
Suora mentaalinen yhteys eläviin
järjestelmiin
PÄÄTERMI: energiahoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
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2007002492
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y390282
suoraäänet
PÄÄTERMI: kanavointi (spiritualismi)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88004727
super-ESP
yliaistillinen havainnointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587
supermuistajat
https://www.wikidata.org/wiki/Q68858
97
supernaturalismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q21071
527
susilapset
PÄÄTERMI: villilapset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85047813
suuri filtteri
PÄÄTERMI: antrooppinen periaate
https://www.wikidata.org/wiki/Q41065
93
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005383
suuri nollaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q10223
2426
svabhava
PÄÄTERMI: substanssi
https://www.wikidata.org/wiki/Q62262
9
http://www.yso.fi/onto/yso/p1058
svasaṃvedana
PÄÄTERMI: tietoisuuden valokeila
https://www.wikidata.org/wiki/Q76517
33
https://www.wikidata.org/wiki/Q55707
91
swasthiajooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q39789
82
sydänchakra
https://www.wikidata.org/wiki/Q95493

8
sydänkoherenssi
PÄÄTERMI: neurokardiologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q7002
155
synastria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85131599
synkronisiteetti
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85027792
synnytyksen henkiset ulottuvuudet
PÄÄTERMI: lisääntymisoikeudet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85023405
http://www.yso.fi/onto/yso/p3108
synteismi
PÄÄTERMI: transteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q19364
384
https://www.wikidata.org/wiki/Q31222
1
syntymäkartat
PÄÄTERMI: horoskoopit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99013959
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026
syntymäpäivistä ennustaminen
PÄÄTERMI: horoskoopit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85050995
http://www.yso.fi/onto/yso/p7026
syntymätrauma
PÄÄTERMI: primaaliterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q77699
95
http://www.yso.fi/onto/yso/p15978
systeeminen konstellaatio
PÄÄTERMI: perhekonstellaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q87044
4
syvärentoutus
PÄÄTERMI: rentoutus
http://www.yso.fi/onto/yso/p5234

https://www.wikidata.org/wiki/Q16581
50
sähköinen universumi
https://www.wikidata.org/wiki/Q21895
17
sähköinen ääni-ilmiö
PÄÄTERMI: EVP (ilmiö)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2001010617
sähkömagnetismi lääketieteessä
PÄÄTERMI: sähköhoito
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85042186
http://www.yso.fi/onto/koko/p11490
sääanomaliat
https://www.wikidata.org/wiki/Q57013
081
säänmuokkaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85145849
Taaboriin vuoren valo
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q12899
60
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
taarausko
PÄÄTERMI: virolainen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q18823
32
tabula rasa
PÄÄTERMI: tyhjä taulu
https://www.wikidata.org/wiki/Q22380
2
taide ja antroposofia
PÄÄTERMI: eurytmia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2004007580
http://www.yso.fi/onto/yso/p10027
taide ja mytologia
PÄÄTERMI: mytologiset maalaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85007968
https://www.wikidata.org/wiki/Q33743
76

syvä valtio
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taideterapeutit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008087

tanskalaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011004003

taikapeilit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85085967

tanssimeditaatio
PÄÄTERMI: sufimeditaatio
https://www.wikidata.org/wiki/Q52153
84
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85129651

taikapiiri
PÄÄTERMI: noitapiirit
https://www.wikidata.org/wiki/Q22111
47
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96010537

tanssiterapeutit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2007010830

taikasienet
PÄÄTERMI: psilosybiini
https://www.wikidata.org/wiki/Q33635
8
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85108318

tantrinen astrologia
PÄÄTERMI: hinduastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008917
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008905

taivaalliset tapahtumat
PÄÄTERMI: tähtitieteelliset ilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q75198
9
http://www.yso.fi/onto/mesh/D055580

tantrinen theravada-buddhalaisuus
PÄÄTERMI: borān kammaṭṭhāna
(buddhalaisuus)
https://www.wikidata.org/wiki/Q20020
416
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020000601

taiyishenshu
PÄÄTERMI: kolme oppisuuntaa
https://www.wikidata.org/wiki/Q76758
60
https://www.wikidata.org/wiki/Q11872
241
tajunnantutkimus
http://id.worldcat.org/fast/875451/
takaperoiset viestit
PÄÄTERMI: piiloviestit
https://www.wikidata.org/wiki/Q10626
29
https://www.wikidata.org/wiki/Q16252
144
takyonit
PÄÄTERMI: ylivalonnopeus
https://www.wikidata.org/wiki/Q41995
https://www.wikidata.org/wiki/Q44207
Tambor de Mina
PÄÄTERMI: voodoo
https://www.wikidata.org/wiki/Q10378
014
http://www.yso.fi/onto/yso/p9013

taolainen astrologia
PÄÄTERMI: kiinalainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h97002768
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008901
taolainen musiikki
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94005744
taolainen mytologia
PÄÄTERMI: kiinalainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089432
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089388
taolaiset meditaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85132398
tapas (Intian uskonnot)
PÄÄTERMI: askeesi
https://www.wikidata.org/wiki/Q11235
52

http://www.yso.fi/onto/yso/p19432
Tapas akupainantatekniikka
PÄÄTERMI: akuhieronta
http://www.yso.fi/onto/yso/p9501
tarrahenget
PÄÄTERMI: psyykkiset vampyyrit
https://www.wikidata.org/wiki/Q33067
91
tattva (elementit)
PÄÄTERMI: siddha-lääketiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q18133
29
https://www.wikidata.org/wiki/Q32733
55
taumatologia
PÄÄTERMI: taumaturgia
https://www.wikidata.org/wiki/Q60042
658
taumaturgia
https://www.wikidata.org/wiki/Q60042
658
tawhid
PÄÄTERMI: ykseys
http://www.yso.fi/onto/yso/p13031
teenlehdistä ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85051005
teistinen realismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q44120
70
teistinen tiede
PÄÄTERMI: teistinen realismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q44120
70
teistinen satanismi
PÄÄTERMI: saatananpalvonta
https://www.wikidata.org/wiki/Q24789
65
http://www.yso.fi/onto/yso/p9012
teknologian historia
PÄÄTERMI: muinainen teknologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009102782
https://www.wikidata.org/wiki/Q47529
81
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telestesia
PÄÄTERMI: kaukokatsonta
https://www.wikidata.org/wiki/Q16886
643
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
95005024

teomatiikka
PÄÄTERMI: gematria
https://www.wikidata.org/wiki/Q25756
50
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85053705

tengrismi
PÄÄTERMI: mongolialainen
shamanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q68997
30
https://www.wikidata.org/wiki/Q83760
5

terapeuttinen ruoka
PÄÄTERMI: terveellinen ruokavalio
https://www.wikidata.org/wiki/Q77825
17
http://www.yso.fi/onto/mesh/D000072
001

https://www.wikidata.org/wiki/Q13226
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85134734
thetahealing
https://www.wikidata.org/wiki/Q19392
367
tiede ja astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86000318
tiede ja magia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85118619

tengut (taruolennot)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85133862

teriantropia
PÄÄTERMI: muodonvaihdos
https://www.wikidata.org/wiki/Q11496
49
http://www.yso.fi/onto/yso/p10976

tensegrity-liikkeet
PÄÄTERMI: taiji
https://www.wikidata.org/wiki/Q21644
07
http://www.yso.fi/onto/yso/p17588

terminaalinen selkeys
https://www.wikidata.org/wiki/Q25099
667

tiede ja spiritualismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85118621

terveydenhoidon valinnanvapaus
https://www.wikidata.org/wiki/Q41164
10

tienristeys (kansanperinne)
PÄÄTERMI: välitila (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q12055
677
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067303

teofaniat
PÄÄTERMI: ilmestykset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85134706
http://www.yso.fi/onto/yso/p29400
teofysiikka
PÄÄTERMI: uskonnollinen
kosmologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q77823
40
https://www.wikidata.org/wiki/Q29983
21
teosofia taiteessa
PÄÄTERMI: fantastinen realismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q6595
1915
http://www.yso.fi/onto/yso/p26261

terveysmeediot
https://www.wikidata.org/wiki/Q68065
53
terveysnäkijät
PÄÄTERMI: terveysmeediot
https://www.wikidata.org/wiki/Q68065
53
terveystuotteet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85059588
teurgia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2004003047

teosofinen mystiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q22909
391

thaiastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008918

teosofiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010116469

thelema
https://www.wikidata.org/wiki/Q74595
5

teosofiset yhdistykset
http://id.worldcat.org/fast/1149681/

Theravada-buddhalaisuus
PÄÄTERMI: Hinajana-buddhalaisuus

tiede ja okkultismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90000823

tieteellinen menetelmä
PÄÄTERMI: tiede
https://www.wikidata.org/wiki/Q46857
http://www.yso.fi/onto/yso/p2240
tieteellinen panteismi
PÄÄTERMI: panteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q37400
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p18143
tieteellinen skeptismi
PÄÄTERMI: skeptikkoliike
https://www.wikidata.org/wiki/Q92977
1
tieteelliset myytit
https://www.wikidata.org/wiki/Q43145
96
tietoinen evoluutio
https://www.wikidata.org/wiki/Q51627
42

LÄHTEET: YSO / YSE / YKL / HKLJ / KOKO / KANTO / MESH / FINMESH / KULO / KASSU / TTKA / SEKO / GEO

HTTP://WWW.RAJATIETO.FI

15.11.202
1

Rajatiedon asiasanaluettelo, versio 3.6 | Rajatiedon Yhteistyö ry
tietoinen hengitys
PÄÄTERMI: hengitysharjoitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q23721
529
http://www.yso.fi/onto/mesh/D001945
tietoinen liike
PÄÄTERMI: kehonhallinta
http://www.yso.fi/onto/yso/p24041
tietoisuuden sähkömagneettiset teoriat
https://www.wikidata.org/wiki/Q45308
87
tietoisuuden tasot (esoteria)
PÄÄTERMI: olemisen tasot (esoteria)
https://www.wikidata.org/wiki/Q17103
240
https://www.wikidata.org/wiki/Q24770
0
tietoisuuden uskonnolliset ulottuvuudet
PÄÄTERMI: korkeampi tietoisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86001554
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
618
tietoisuuden valokeila
https://www.wikidata.org/wiki/Q55707
91
tietoisuus -- historia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009121406
tietoisuuskonferenssit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008101562
tietoisuuslehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009121408
tiibetiläinen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008919
tiibetiläinen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89004806
tiibetinbuddhalainen musiikki
PÄÄTERMI: buddhalainen musiikki
https://www.wikidata.org/wiki/Q20380
119

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85088817
tilaustyöt
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2003003360
timanttipolku
PÄÄTERMI: lamalaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q12086
18
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
timanttipolkubuddhalaisuus
PÄÄTERMI: lamalaisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q12086
18
http://www.yso.fi/onto/yso/p8623
tinasta ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011004140
toinen näkö
PÄÄTERMI: yliaistillinen havainnointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85106236
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587
toisen asteen yhteydet
PÄÄTERMI: ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679
toistuva spontaani psykokinesia
PÄÄTERMI: poltergeist
http://www.yso.fi/onto/yso/p6814
toiveajattelu
https://www.wikidata.org/wiki/Q81543
61
Tolle, Eckhart, 1948https://www.wikidata.org/wiki/Q60137
tolteekkien mytologia
PÄÄTERMI: intiaanien mytologiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94006019
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001033
Toraslampi
Termiä ei löydy mistään tietokannasta

torsionkenttä
https://www.wikidata.org/wiki/Q11436
17
tosiuskovaisen syndrooma
https://www.wikidata.org/wiki/Q53529
2
totuudenmukaisuus ja valheellisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85138286
totuusrelativismi
PÄÄTERMI: relativismi
http://www.yso.fi/onto/yso/p23940
transfiguraatio
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85136916
transformatiiviset kokemukset
(henkisyys)
PÄÄTERMI: henkiset hätätilat
https://www.wikidata.org/wiki/Q35071
30
transmodernismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q43484
52
transiitti (astrologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q35376
26
transliminaalisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q24493
95
transpersoonallinen antropologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q78348
04
transpersoonallinen psykiatria
PÄÄTERMI: transpersoonallinen
psykoterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q65088
821
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85137005
transpersoonallinen psykologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
86001276
transpersoonallinen psykoterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
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85137005
transteismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q31222
1
traumasensitiivinen jooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q60744
418
trippi
PÄÄTERMI: psykedeelinen kokemus
https://www.wikidata.org/wiki/Q10765
21
trul khor
PÄÄTERMI: taikapiiri
https://www.wikidata.org/wiki/Q78476
50
https://www.wikidata.org/wiki/Q22111
47

PÄÄTERMI: vedenpaisumus
https://www.wikidata.org/wiki/Q27320
15
http://www.yso.fi/onto/yso/p25663
tunneloituminen (fysiikka)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85138672
tunneterapia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93006028
tunnistamaton lentävä kohde
PÄÄTERMI: ufot
https://www.wikidata.org/wiki/Q421
http://www.yso.fi/onto/yso/p528
tunnistamattomat vedenalaiset kohteet
https://www.wikidata.org/wiki/Q11505
11

tsekkiläisset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2013001616

tunnonsiirto
PÄÄTERMI: synestesia
http://www.yso.fi/onto/yso/p20334

tuijottamisen tunne
PÄÄTERMI: skopestesia
https://www.wikidata.org/wiki/Q72562
79

tuolijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q50680
49

tukahdutetut muistot
PÄÄTERMI: valemuistot
https://www.wikidata.org/wiki/Q11167
292
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005727
tulesta ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2002005831

tuomiopäivä
PÄÄTERMI: maailmanloppu
https://www.wikidata.org/wiki/Q18598
5
http://www.yso.fi/onto/yso/p6382
tuomiopäivän argumentti
PÄÄTERMI: antrooppinen periaate
https://www.wikidata.org/wiki/Q12424
93
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005383

tulijooga
PÄÄTERMI: agnijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q59145
5

tuomiopäivän kultit
PÄÄTERMI: kultit
http://www.yso.fi/onto/yso/p1016

tulikävely
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85048530

tuonpuoleinen
PÄÄTERMI: kuolemanjälkeinen elämä
http://www.yso.fi/onto/yso/p629

tulpa
https://www.wikidata.org/wiki/Q21666
75

tuonpuoleisuus
PÄÄTERMI: transsendenssi
https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
t/
http://www.yso.fi/onto/yso/p12984

tulvageologia

turiya
PÄÄTERMI: atijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q1210
992
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111625
turkkilainen mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089434
tutkaenkelit
https://www.wikidata.org/wiki/Q96400
948
tuulikello
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85146916
tuuliturbiinisyndrooma
PÄÄTERMI: ympäristöherkkyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q93503
34
http://www.yso.fi/onto/yso/p29734
tuulivoimalasyndrooma
PÄÄTERMI: ympäristöherkkyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q93503
34
http://www.yso.fi/onto/yso/p29734
tyhjiöenergia
PÄÄTERMI: nollapiste-energia
https://www.wikidata.org/wiki/Q11437
73
https://www.wikidata.org/wiki/Q43279
71
tyhjä taulu
https://www.wikidata.org/wiki/Q22380
2
tyrmäys ilman kosketusta
PÄÄTERMI: kaatumisilmiö
https://www.wikidata.org/wiki/Q25043
902
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90003966
työpaikkahenkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q80350
74
tähteläiset
https://www.wikidata.org/wiki/Q76012
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80
tähtienvälinen viestintä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067524
tähtihyytelö
https://www.wikidata.org/wiki/Q23458
29
tähtilapset
PÄÄTERMI: tähteläiset
https://www.wikidata.org/wiki/Q76012
80
ufohavainnot
PÄÄTERMI: ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679
ufojen luokittelu
PÄÄTERMI: ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679
ufohavaintojen tunnistaminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q19767
41
ufokirjallisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139675
ufokongressit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010117397
ufokontaktihenkilöt
PÄÄTERMI: ufokontaktit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96002203
ufokontaktit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96002203
ufokultit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94002451
ufolehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008113091
ufologiakritiikki
PÄÄTERMI: ufokirjallisuus

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139675
ufologit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2013001631
ufonkappaleet
PÄÄTERMI: avaruusolentojen
artefaktit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2016001959
uforaportit
PÄÄTERMI: ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679
ufosieppaukset
PÄÄTERMI: abduktio (ufologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q89275
7
http://www.yso.fi/onto/yso/p23291

PÄÄTERMI: aarrekartat
https://www.wikidata.org/wiki/Q22907
941
http://www.yso.fi/onto/koko/p50350
unelmakartat
PÄÄTERMI: miellekartat
http://www.yso.fi/onto/yso/p5364
uniaika (mytologia)
PÄÄTERMI: aboriginaalien mytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97007147
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089378
unisiepparit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
99003991
unissasaarnaaminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q30315
158

ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679

unista ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
91005940

ufotarusto
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90002955

unitaide
https://www.wikidata.org/wiki/Q53064
94

ufovalokuvat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96000138

unitaristiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010117416

ufoyhdistykset
http://id.worldcat.org/fast/1161325/

unitaariuniversalismi
PÄÄTERMI: unitaarit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
88004933
http://www.yso.fi/onto/yso/p17542

ukonusko
PÄÄTERMI: suomenusko
https://www.wikidata.org/wiki/Q10921
80
umbanda
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139516
ummo
PÄÄTERMI: ufotarusto
https://www.wikidata.org/wiki/Q15380
010
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90002955
unelmakartat

unitelepatia
https://www.wikidata.org/wiki/Q34585
08
universaali mieli
PÄÄTERMI: korkeampi tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q78941
42
https://www.wikidata.org/wiki/Q17029
618
universalistiset lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010117422
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http://www.yso.fi/onto/yso/p20954
unkarilanen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q16152
300
unus mundus
PÄÄTERMI: ykseys
https://www.wikidata.org/wiki/Q31164
90
http://www.yso.fi/onto/yso/p13031
uralilaisten kansojen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17049
641
urantia
https://www.wikidata.org/wiki/Q78468
3
urbaani shamanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q79001
68
uskonnollinen kaunokirjallisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q60385
56
uskonnollinen kosmologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q29983
21
uskonnollinen mentorointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h2005008723
uskonnollinen naturalismi
PÄÄTERMI: naturalistinen henkisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q2866
29
uskonnollinen sosiaalityö
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85025584
uskonnolliset rikokset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94004859
uskonto ja terveys
https://www.wikidata.org/wiki/Q73111
40
uskonto ja ympäristönsuojelu
PÄÄTERMI: ekoteologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q19855
376

uskosta luopuminen islamissa
PÄÄTERMI: apostasia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85006050
http://www.yso.fi/onto/yso/p29359
uskovaiset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2005004944
Usui, Mikao
https://www.wikidata.org/wiki/Q36451
1
uudelleensyntyminen
PÄÄTERMI: kääntymys
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85112345
http://www.yso.fi/onto/yso/p5412
uusi fysiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q25999
34
uuspakanallinen musiikki
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2019100857
uuspakanalliset juhlapäivät
PÄÄTERMI: pakanalliset juhlapäivät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020009936
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2020009937
uuspakanat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96007547
uusšamanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q15714
71
uusshamanismi
PÄÄTERMI: uusšamanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q15714
71
uustantra
PÄÄTERMI: tantra
https://www.wikidata.org/wiki/Q14783
16
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068

uusteosofia
PÄÄTERMI: teosofia
https://www.wikidata.org/wiki/Q49941
99
http://www.yso.fi/onto/yso/p10026
vaaka (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003164
vaginahieronta
PÄÄTERMI: yonihieronta
https://www.wikidata.org/wiki/Q28164
100
vahasta ennustaminen
PÄÄTERMI: tinasta ennustaminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011004140
vahvistusharhat
https://www.wikidata.org/wiki/Q43149
8
vaihtoehtohoidot -- addiktiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001814
vaihtoehtohoidot -- allergiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001684
vaihtoehtohoidot -- autismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001714
vaihtoehtohoidot -- epilepsia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001825
vaihtoehtohoidot -- influenssa
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001849
vaihtoehtohoidot -- krooniset kivut
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001757
vaihtoehtohoidot -- krooniset sairaudet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001755
vaihtoehtohoidot -- migreeni
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001927
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vaihtoehtohoidot -- stressi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009002028
vaihtoehtohoidot -- sukupuolitaudit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001979
vaihtoehtohoidot -- sydänsairaudet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001832
vaihtoehtohoidot -- traumat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001963
vaihtoehtohoidot -- tuberkuloosi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001991
vaihtoehtohoidot -- unihäiriöt
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009001981

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005727

https://en.wikipedia.org/wiki/Light_of_
the_World

valhalla
PÄÄTERMI: Edda
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
00007203
http://www.yso.fi/onto/yso/p931

valokeho
PÄÄTERMI: kehot (esoteria)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92003886
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89005204

valikoimaton tietoisuus
PÄÄTERMI: atijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q5104
046
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85111625
Walk in
PÄÄTERMI: kehonvaihto
https://www.wikidata.org/wiki/Q72444
68
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2016002492

vaihtoehtoinen henkisyys
PÄÄTERMI: uususkonnollisuus
http://www.yso.fi/onto/yso/p16664

Valkoinen Veljeskunta
PÄÄTERMI: ylösnousseet mestarit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005819

vaihtoehtolääkinnän alan lehdet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2009113562

valkoinen magia
https://www.wikidata.org/wiki/Q18582
06

vaihtoehtolääkinnän tutkinnot
https://www.wikidata.org/wiki/Q47365
31

valon suura
PÄÄTERMI: ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q16653
34
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94

vajrayana
PÄÄTERMI: tantra
https://www.wikidata.org/wiki/Q17217
5
http://www.yso.fi/onto/yso/p21068
valejäsenilmiö
PÄÄTERMI: aaveraaja
https://www.wikidata.org/wiki/Q12029
06
http://www.yso.fi/onto/mesh/D010591
valemuistisyndrooma
PÄÄTERMI: valemuistot
https://www.wikidata.org/wiki/Q19596
1
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005727
valemuistot

valoa nopeampi viestintä
PÄÄTERMI: ylivalonnopeus
https://www.wikidata.org/wiki/Q76437
54
https://www.wikidata.org/wiki/Q44207
valoisa mieli
PÄÄTERMI: tietoisuuden valokeila
https://www.wikidata.org/wiki/Q13034
144
https://www.wikidata.org/wiki/Q55707
91
valo ja pimeys raamatussa
PÄÄTERMI: maailman valo
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85076887

valo (mytologia)
PÄÄTERMI: haamuvalot
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40
valopilarit
PÄÄTERMI: haloilmiöt
https://www.wikidata.org/wiki/Q18235
79
http://www.yso.fi/onto/yso/p17583
valon rituaalikäyttö
PÄÄTERMI: valo (uskonto)
https://www.wikidata.org/wiki/Q50641
61
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85076874
valon symbolinen merkitys
PÄÄTERMI: valo (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85076874
valo (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85076874
valtamerellinen tunnetila
PÄÄTERMI: mystinen kokemus
https://www.wikidata.org/wiki/Q11015
19
https://www.wikidata.org/wiki/Q21707
257
valtaustila
PÄÄTERMI: possessio
http://www.yso.fi/onto/yso/p28837
valtiollinen astrologia
PÄÄTERMI: mundaaniastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90005634
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90001470
valveunet
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https://www.wikidata.org/wiki/Q16412
20
valvontavaltio
PÄÄTERMI: syvä valtio
https://www.wikidata.org/wiki/Q17007
978
https://www.wikidata.org/wiki/Q16581
50
vampirismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q25096
92
vapaan hengen veljeskunta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85016749
vapahtaja
https://www.wikidata.org/wiki/Q41274
5
vardøger
PÄÄTERMI: enteet
http://www.yso.fi/onto/yso/p6087
varjohallitus (salaliitto)
PÄÄTERMI: syvä valtio
https://www.wikidata.org/wiki/Q33097
96
https://www.wikidata.org/wiki/Q16581
50
varjoihmiset
PÄÄTERMI: kummitukset
https://www.wikidata.org/wiki/Q25668
67
http://www.yso.fi/onto/yso/p11615
varjo (jungilaisuus)
https://www.wikidata.org/wiki/Q28636
3
varjosielu
PÄÄTERMI: totemismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q11900
513
http://www.yso.fi/onto/yso/p10266

https://www.wikidata.org/wiki/Q79481
9
http://www.yso.fi/onto/yso/p9011

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017224
http://www.yso.fi/onto/yso/p24918

vastakkainasettelu
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87006926

verisade
PÄÄTERMI: sääanomaliat
https://www.wikidata.org/wiki/Q75689
2
https://www.wikidata.org/wiki/Q57013
081

vau-tunne
PÄÄTERMI: ihmetys
https://www.wikidata.org/wiki/Q48300
00
https://www.wikidata.org/wiki/Q97743
3
veda-astrologia
PÄÄTERMI: hinduastrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85008905
veden energisointi
PÄÄTERMI: veden strukturointi
https://www.wikidata.org/wiki/Q57487
74
veden strukturointi
https://www.wikidata.org/wiki/Q57487
74
veden muisti
PÄÄTERMI: homeopatia
https://www.wikidata.org/wiki/Q28160
6
http://www.yso.fi/onto/yso/p11485
veedinen taide
https://www.wikidata.org/wiki/Q31086
439
vegetalismo
PÄÄTERMI: perulainen shamanismi
https://www.wikidata.org/wiki/Q79183
50
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112907
veisaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85019811

varjotyö
PÄÄTERMI: varjo (jungilaisuus)
https://www.wikidata.org/wiki/Q28636
3

veisut
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85022543

vasemman käden polku
PÄÄTERMI: musta magia

veljet (uskonnollisuus)
PÄÄTERMI: veljeskunnat

vesiapinahypoteesi
https://www.wikidata.org/wiki/Q66289
3
vesimiehen aika
PÄÄTERMI: astrologiset aikakaudet
https://www.wikidata.org/wiki/Q15699
44
https://www.wikidata.org/wiki/Q1502
7185
vesimies (astrologia)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
89003146
vetovoiman laki
https://www.wikidata.org/wiki/Q90161
7
weizzat
PÄÄTERMI: velhot
https://www.wikidata.org/wiki/Q79804
48
http://www.yso.fi/onto/koko/p18701
Vieira, Waldo
https://www.wikidata.org/wiki/Q13376
54
vietnamilainen astrologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97001741
vietnamilaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011004004
vihkimys
PÄÄTERMI: initiaatiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p15543
viidennen asteen yhteydet
PÄÄTERMI: ufotapaukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85139679
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viisaat
PÄÄTERMI: gurut
https://www.wikidata.org/wiki/Q26241
72
http://www.yso.fi/onto/yso/p20960
viisikanta
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85099616
viisi ohjetta (buddhalaisuus)
PÄÄTERMI: buddhalainen etiikka
https://www.wikidata.org/wiki/Q10749
29
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85017537
viisausteologia
https://www.wikidata.org/wiki/Q11901
362
viisasten kivi
https://www.wikidata.org/wiki/Q18205
3
viisiulotteisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q11422
76
vijñāna
PÄÄTERMI: tietoisuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q62856
5
http://www.yso.fi/onto/yso/p7672
viljapeltokuviot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93000098
viljaympyrät
PÄÄTERMI: viljapeltokuviot
https://www.wikidata.org/wiki/Q19333
0
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93000098
villi-ihmiset
PÄÄTERMI: villilapset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85047813
villilapset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85047813

Villilän kartano
https://www.wikidata.org/wiki/Q11901
609
vimanat
https://www.wikidata.org/wiki/Q49864
7
vinyasajooga
PÄÄTERMI: flow-jooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q7263
16
violetti liekki
PÄÄTERMI: seitsemän sädettä
https://www.wikidata.org/wiki/Q17000
307
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005266
vipassana
PÄÄTERMI: oivallus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143718
http://www.yso.fi/onto/ysa/Y314295
virkistyminen ennen kuolemaa
PÄÄTERMI: terminaalinen selkeys
https://www.wikidata.org/wiki/Q25099
667
virolainen muinaisusko
PÄÄTERMI: balttilainen muinaisusko
https://www.wikidata.org/wiki/Q66900
0
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85089380
virolainen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q18823
32
virolaiset kummitustarinat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2018000982
vironusko
PÄÄTERMI: virolainen uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q17565
67
https://www.wikidata.org/wiki/Q18823
32
virtsaterapia
https://www.wikidata.org/wiki/Q60675
4

virtuaaliset ihmiset (tekoäly)
PÄÄTERMI: simulaatioteoria
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2018002775
https://www.wikidata.org/wiki/Q27428
84
virvatulet
PÄÄTERMI: haamuvalot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85146779
https://www.wikidata.org/wiki/Q87863
40
vishishtadvaita
PÄÄTERMI: nondualismi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85143887
https://www.wikidata.org/wiki/Q25053
22
visionaarit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
96008896
visionaarinen taide
https://www.wikidata.org/wiki/Q26514
03
vivastra yoga
PÄÄTERMI: alastonjooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q41413
24
viveka
PÄÄTERMI: arvostelukyky
https://www.wikidata.org/wiki/Q26806
562
http://www.yso.fi/onto/yso/p20659
Vogel, Alfred
https://www.wikidata.org/wiki/Q11598
0
voimaeläin
PÄÄTERMI: apuolennot
https://www.wikidata.org/wiki/Q17860
24
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001549
voimakivet
PÄÄTERMI: kivet
http://www.yso.fi/onto/yso/p21163
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voimakortit
PÄÄTERMI: OH-kortit
https://www.wikidata.org/wiki/Q34185
18

PÄÄTERMI: Kalevala
https://www.wikidata.org/wiki/Q61617
8
http://www.yso.fi/onto/yso/p9672

voimapaikat
PÄÄTERMI: pyhät paikat
http://www.yso.fi/onto/yso/p579

välttelevä psi
PÄÄTERMI: psi-osumat
https://www.wikidata.org/wiki/Q72557
74

voimavarakoulutus
PÄÄTERMI: coaching
http://www.yso.fi/onto/koko/p68281

värimagia
PÄÄTERMI: magia
http://www.yso.fi/onto/yso/p6089

voodoopapit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
90002873

xenoglossia
PÄÄTERMI: kielilläpuhuminen
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85148788
http://www.yso.fi/onto/yso/p9972

vril
PÄÄTERMI: maanalaiset sivilisaatiot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92003909
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85026505
wuismi
PÄÄTERMI: kiinalainen kansanusko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2010112903
https://www.wikidata.org/wiki/Q10742
75
vuodatus
https://www.wikidata.org/wiki/Q84685
6
vuodenpyörä
PÄÄTERMI: uuspakanuus
https://www.wikidata.org/wiki/Q25675
09
http://www.yso.fi/onto/yso/p9099
vuohi-lammas efekti
PÄÄTERMI: psi-osumat
https://www.wikidata.org/wiki/Q72557
74
Vuotavan suolen oireyhtymä
https://www.wikidata.org/wiki/Q17103
190
välitila (uskonto)
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85067303
väinämöinen

yang-jooga
PÄÄTERMI: yinjooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p38988
yantrajooga
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008003886
yantrat
PÄÄTERMI: mandalat
https://www.wikidata.org/wiki/Q39501
2
http://www.yso.fi/onto/yso/p37952
yaqui-intiaanien mytologia
PÄÄTERMI: intiaanien mytologiat
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94000681
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
94001033
ydintieto
PÄÄTERMI: yleistieto
https://www.wikidata.org/wiki/Q1116
133
yggdrasil (mytologia)
PÄÄTERMI: maailmanpuu
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2013001180
http://www.yso.fi/onto/yso/p38000
yhdeksän neuvosto
https://www.wikidata.org/wiki/Q51764
69

yhteensattumat
PÄÄTERMI: synkronisiteetti
https://www.wikidata.org/wiki/Q23088
09
http://id.loc.gov/authorities/subjects/s
h85027792
yhteisökeskukset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85029205
yijing
PÄÄTERMI: kiinalaiset
ennusmenetelmät
https://www.wikidata.org/wiki/Q18193
7
https://www.wikidata.org/wiki/Q51007
94
yijing-ennustaminen
PÄÄTERMI: kiinalaiset
ennusmenetelmät
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85063867
https://www.wikidata.org/wiki/Q51007
94
yksisarvisen sarvet
PÄÄTERMI: yksisarviset
http://www.yso.fi/onto/yso/p19930
yleinen semantiikka
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85053766
yleistieto
https://www.wikidata.org/wiki/Q1116
133
yliaistillinen havainnointi
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85046587
yliaistillisen havainnoinnin tutkimus
PÄÄTERMI: parapsykologia
http://id.worldcat.org/fast/919038
http://www.yso.fi/onto/yso/p532
yli-inhimilliset kyvyt
PÄÄTERMI: yli-inhimillisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q76434
49
yli-inhimillisyys
https://www.wikidata.org/wiki/Q76434
49
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ylijumala
PÄÄTERMI: jumalat
http://www.yso.fi/onto/yso/p7943
yliluonnollinen fiktio
PÄÄTERMI: paranormaali fiktio
https://www.wikidata.org/wiki/Q76440
30
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004865
yliluonnollinen taiteessa
PÄÄTERMI: visionaarinen taide
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
97001546
https://www.wikidata.org/wiki/Q26514
03
yliluonnollisen pelko
PÄÄTERMI: kummitusten pelko
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2011005654
ylimaallinen valo
https://www.wikidata.org/wiki/Q30941
94
ylivalonnopeus
https://www.wikidata.org/wiki/Q44207
ylösnousseet mestarit
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
92005819
Yogananda
https://www.wikidata.org/wiki/Q31254
9
yonihieronta
https://www.wikidata.org/wiki/Q28164
100
Young Living
PÄÄTERMI: eteeriset öljyt
https://www.wikidata.org/wiki/Q18067
581
http://www.yso.fi/onto/yso/p16694
yowie
PÄÄTERMI: isojalat
https://www.wikidata.org/wiki/Q96457
5
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85117619

yrttitarhaus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060329
yrttikosmetiikka
PÄÄTERMI: luonnonkosmetiikka
http://www.yso.fi/onto/yso/p30173
yrttiliikkeet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93005019
yrttiteet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85060334
yrttituotteet
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
93006904
zazen
PÄÄTERMI: zenbuddhalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149731
http://www.yso.fi/onto/yso/p13972
zenbuddhalaiset
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149728
zener-kortit
https://www.wikidata.org/wiki/Q19910
51
zenmeditaatiot
PÄÄTERMI: zenbuddhalaisuus
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85149731
http://www.yso.fi/onto/yso/p13972

äkillinen napojen kääntyminen
PÄÄTERMI: napojen vaihtuminen
https://www.wikidata.org/wiki/Q26610
46
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
85054120
äänihoidot
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
2008009104
äänijooga
https://www.wikidata.org/wiki/Q20716
66
äänimaljahoidot
PÄÄTERMI: soiva kulho
http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:00957
11:11 (numerologia)
https://www.wikidata.org/wiki/Q65466
8
12 sädettä
PÄÄTERMI: seitsemän sädettä
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
87005266
2012-ilmiö
https://www.wikidata.org/wiki/Q13927
4
5rytmit
https://www.wikidata.org/wiki/Q40318
90

zohar
https://www.wikidata.org/wiki/Q20538
8
zulumytologia
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh
98004218
äijäjooga
PÄÄTERMI: jooga
http://www.yso.fi/onto/yso/p3111
äitijumalatar
PÄÄTERMI: jumalattaret
http://www.yso.fi/onto/yso/p7942
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