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Tämä on tekninen liite vuoden 2013 ensimmäisessä Sosiologia-lehdessä ilmestyvään 
kirjoitukseeni ”Media, luokka, uusintaminen – ja televisio” (Purhonen 2013), joka on vastaus 
Lotta Kähkösen, Mona Mannevuon ja Mari Pajalan keskustelupuheenvuoroon 
”Televisiomaku paljastaa yhteiskuntaluokan? Luokan tutkimuksen metodologisia haasteita” 
(Kähkönen ym. 2012), jossa he kommentoivat kriittisesti kahta tv-katselun ja -maun 
sosiaalista eriytymistä koskevaa aiemmin julkaistua artikkeliani (Purhonen 2011a ja 2011b). 
 
Käyn alla läpi Kähkösen ym. tekstissä esiintyviä, tutkimuksiani koskevia virheellisiä tai 
harhaanjohtavia käsityksiä. Sosiologia-lehden kirjoituksessa vastaan Kähköselle ym. 
yleisemmällä tasolla ja teknisiin yksityiskohtiin menemättä. Nähdäkseni tässä mainitsemani 
esimerkit osoittavat ennen muuta sen, että Kähkönen ym. eivät ole ymmärtäneet, kuinka 
artikkeleissani esittämäni analyysit on toteutettu. Oletan, että kysymys on 
väärinymmärryksistä eikä tarkoituksellisesta vääristelystä. Listaan kommentoimani Kähkösen 
ym. käsitykset siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät heidän alkuperäisessä tekstissään. 
 
1. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 336): ”Sosiologia-lehden artikkeli (Purhonen 2011a) ottaa 
lähtökohdaksi kulttuuripääoman käsitteen ja pyrkii löytämään yhteyden televisio-
ohjelmamieltymysten ja koulutukseen perustuvan korkeakulttuurisen orientaation väliltä.”  
 

 On täydellinen väärinkäsitys, että analyyseissäni käyttämä summamuuttuja, joka mittaa 
korkeakulttuurista orientaatiota, jollain tavoin ”perustuisi” koulutukseen. Korkeakulttuurisen 
orientaation mittari perustuu kymmeneen makua ja osallistumista mittaavaan 
osakysymykseen musiikin ja kirjallisuuden alueilla. Muuttuja ja sen osatekijät selitetään 
seikkaperäisesti molemmissa artikkeleissa (esim. Purhonen 2011a, 98–100, 113).  
 
2. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 337): ”Kun esimerkiksi säännöllistä iltaisin tapahtuvaa 
televisionkatselua nimitetään ’sohvaperunafaktoriksi’ (Purhonen 2011b, 606)…” 
 

 En kutsu ”sohvaperunafaktoriksi” säännöllistä iltaisin tapahtuvaa televisionkatselua, vaan 
käytän tuota nimitystä pääkomponenttianalyysin ulottuvuudelle, joka kuvaa sitä, että 
televisionkatselu on vastaajalle tärkeää, intensiivistä ja säännöllistä. Tarkalleen ottaen 
ulottuvuudelle latautuu kolme asenneväittämää: ”seuraan säännöllisesti useita tv-
draamasarjoja”, ”television katsominen on minulle tärkein vapaa-ajanviettotapa” ja ”katson 
yleensä aina televisiota, jos minulla ei ole iltaisin muuta erityistä tekemistä” (ks. 
yksityiskohtainen kuvaus muuttujasta Purhonen 2011b, 606–607). 
 
3. Kähkönen ym. jatkavat ”sohvaperunafaktorista” (s. 337): ”…pohtimatta lainkaan ilmaisuun 
liittyviä mahdollisia kulttuurisia arvostuksia, on selvää, että syntyy kuva katsojien 
passiivisuudesta ja passiivisuuden kielteisyydestä.”  
 

 Tämä kommentti osoittaa täydellistä kontekstin huomiotta jättämistä. Termivalinnallani 
olen nimenomaan pyrkinyt vaikutelmaan passiivisuudesta ja sen kielteisyydestä. Seuraan tässä 
Robert D. Putnamin (2000) retoriikkaa, jonka Amerikkaa koskeviin väitteisiin 
televisionkatselun passivoivasta voimasta (jossa Putnamin mukaan tärkeässä roolissa on juuri 
tv:n katselun tapa) koko artikkelini (Purhonen 2011b) perustuu (lopputuloksen ollessa se, ettei 
valtaosalle Putnamin väitteistä ole katetta nyky-Suomen osalta). 
 
4. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 337): ”Purhonen jättää käyttämättä tilaisuuden 
problematisoida arkiajattelun mukaisia käsityksiä koulutuksen ja tosi-tv:n katsomisen 
suhteesta.”  
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 En käsittele tätä asiaa, koska se ei ole artikkelini (Purhonen 2011a) tarkoitus, varsinkaan 

siitä syystä, että en tutki artikkelissa lainkaan tosi-tv:n katsomista. Katselun ja maun välisestä 
erosta ja niiden sekoittamisesta ks. myös kohdat 5 ja 16 alla. 
 
5. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 337): ”Purhonen käsittelee yllättäviä tuloksia ongelmana, 
joka pitää selittää pois. Esimerkkinä voidaan ottaa Purhosen esittämä tulkinta siitä, miksi 
korkea-asteen koulutetut ilmoittavat pitävänsä vähemmän uutis- ja ajankohtaisohjelmista kuin 
vähemmän koulutetut: 
 

Varmastikaan ei ole silti niin, että korkeakoulutetut katsoisivat vähemmän 
uutisia, vaan he ovat tulkinneet kysymyksen ohjelmatyypeistä eri tavalla kuin 
matalasti koulutetut (kenties enemmän privaatteihin mieltymyksiin liittyvänä 
eikä ’pakolliseksi’ koettuna uutisten seuraamisena). (Purhonen 2011a, 112)” 

 
 Kähkösen ym. yllä siteeraama lainaus artikkelistani ei ole tulkinta kyseisestä asiasta vaan 

esimerkki, jota käytän illustroimaan sitä, että mausta (jota artikkelissani tutkittiin) ei voida 
suoraan päätellä mitään katselusta (jota artikkelissani ei tutkittu). Lainaus on irrotettu 
kokonaan asiayhteydestään; virke esiintyy artikkelin päättävässä keskusteluosiossa, jossa 
nostan esiin viisi metodologista/teoreettista teemaa tai ongelmakohtaa, ”jotka antavat aihetta 
jatkopohdinnalle” (Purhonen 2011a, 111) – maun ja todellisen katselun välisen suhteen 
ongelmallisuus oli näistä teemoista neljäs. 
 
6. Kähkönen ym. jatkavat yllä olevan kohdan 5 artikkelini lainauksen jälkeen (s. 337): 
”Matalasti koulutettujen vastaukset ovat siis epäilyttäviä, vaikka ne ovat olleet vain rasti 
ruudussa.” 
 

 Tämä on käsittämätön tulkinta, sillä jos kohdassa 5 jotain ”epäillään”, niin nimenomaan 
korkeasti koulutettujen vastauksia – ei matalasti koulutettujen vastauksia. 
 
7. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 337): ”Purhonen spekuloi korkeasti koulutettujen katsovan 
lähtökohtaisesti televisiota eri tavalla kuin vähemmän koulutetut: 
 

Siten television tapauksessa olennaisempaa kuin se, mitä katsoo, voi hyvinkin 
olla se, että katsominen ei ole naiivia ja lapsenomaista ’maailman katsomista 
television läpi’, vaan refleksiivistä, itsen, maailman, television välineenä ja 
erilaisten kulttuuristen viittaussuhteiden välisistä monimutkaisista peleistä ja 
heijastuksista koostuvaa älyllistä toimintaa. (Purhonen 2011a, 112) 

 
Yllä oleva sitaatti nojaa ajatukseen refleksiivisyydestä keskiluokkaisten subjektien 
kulttuurisena pääomana ja leimaa muut katsojat naiiveiksi ja yksinkertaisiksi.” 
 

 Ensinnäkään en mainitussa sitaatissa tai muuallakaan artikkeleissa kytke ajatusta 
refleksiivisyydestä ”keskiluokkaisiin subjekteihin” sen paremmin kuin korkeaan 
koulutukseenkaan. Sen sijaan sovellan kohdassa Bourdieulle keskeistä ajatusta ”esteettisestä 
dispositiosta” televisionkatselun tapoihin. Tässäkin lainaus on irrotettu asiayhteydestään, joka 
on sama – maun ja todellisen katselun välisen suhteen ongelmallisuus – kuin yllä käsitellyssä 
kohdassa 5. Keskustelu esteettisestä dispositiosta ja katselun tavoista perustelee itse asian 
kannalta olennaista argumenttia, että ”kulttuuripääoman käsitteen kannalta (…) sen 
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tutkiminen, mitä ihmiset katsovat, ei siis ole edes periaatteellisella tasolla automaattisesti 
hedelmällisempää kuin tv-maun tutkiminen” (Purhonen 2011a, 112). 
 
8. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 338): ”Esittämällä, että vain korkeakulttuuri tuottaa 
kulttuuripääomaa, tutkimus ylläpitää keskiluokkaisiin arvoihin perustuvia luokkahierarkioita.”  
 

 On täysin virheellistä väittää, että esittäisin, että ”vain korkeakulttuuri tuottaa 
kulttuuripääomaa”. En kummassakaan artikkelissa esitä mitään sellaista! 
 
9. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 338): ”Purhonen ei pohdi tarkemmin sitä, miksi kyselyissä 
käytetään korkeakulttuurisen orientaation muuttujaa, vaan perustelee muuttujaa sillä, että 
musiikki ja kirjallisuus ovat hyvät korkeakulttuurisen orientaation mittarit sekä Bourdieun 
toteamuksella ’mikään ei luokittele yhtä pettämättömästi kuin musiikkimaku’.” 
 

 Ensinnäkään ei pidä paikkaansa, etten perustelisi korkeakulttuurisen orientaation käyttöä 
muutoin kuin yllä on mainittu. Selvitän nimenomaan tarkasti, miksi kyseistä muuttujaa 
tarvitaan ja mikä sen rooli on molemmissa artikkeleissa: miten korkeakulttuurinen orientaatio 
liittyy suoraan tutkimustehtävään (Bourdieun ns. homologiateesin jälkimmäisen osan 
tutkiminen) ja missä mielessä artikkeleissa käytetty muuttuja on tuohon tehtävään kelvollinen 
(ks. Purhonen 2011a, 98, 113; 2011b, 601–602). 
 
Toiseksi analysoimassani (yhdessä) kyselyssä ei ole ”käytetty” mitään korkeakulttuurisen 
orientaation muuttujaa. Käyttämäni kyselytutkimus (jonka alkuperäinen kyselylomake on 
luettavissa vapaasti näiltä sivuilta, ks. 
http://blogs.helsinki.fi/kulttuuripaaoma/files/2012/06/questionnaire.pdf) kartoitti laajasti 
suomalaisten kulttuurisia ja vapaa-ajan harrastuksia ja makuja kattaen television ohella muun 
muassa musiikin, kirjallisuuden ja lukemisen, kuvataiteen, elokuvien, ruoan ja syömisen sekä 
urheilun kentät ja monia muita vapaa-ajan viettotapoja sekä asenteita. Kuten jo yllä 1. 
kohdassa totean, korkeakulttuurisen orientaation mittari on jälkikäteen rakennettu 
kymmenestä osatekijästä musiikin ja kirjallisuuden alueilta – asia, joka käy yksiselitteisesti 
ilmi molemmista artikkeleistakin. 
 
10. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 338): ”Kun korkeakulttuurinen orientaatio yhdistetään 
korkeakoulutukseen ja hyviin tuloihin, on yksioikoinen kaava…” 
 

 Jos Kähkönen ym. tarkoittavat, että jo se, että samassa tutkimuksessa jotain asiaa (kuten 
tv-makua) tutkitaan samanaikaisesti usean eri sosiodemografisen tekijän (kuten koulutuksen 
ja tulojen, mutta myös iän, sukupuolen jne.) sekä korkeakulttuurisen orientaation kaltaisen 
teoreettisesti motivoituneen muuttujan suhteissa, on näiden asioiden ”yhdistämistä” josta 
seuraa ”yksioikoinen kaava” jossa on jotain pahaa, olen ymmälläni ja yksinkertaisesti eri 
mieltä asiasta. Kun tutkin kulttuurisen maun sosiaalista eriytymistä, yritän tietysti ottaa 
mahdollisuuksien mukaan huomioon kaikki keskeisimmät tekijät, joiden suhteen tuota 
eriytymistä tapahtuu. 
 
11. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 338): ”Tutkimuksen lähtökohta, pyrkimys löytää yhteys tv-
ohjelmamieltymysten ja koulutukseen perustuvan korkeakulttuurisen orientaation välillä…” 
 

 Tässä toistuu sama virhe kuin jo 1. kohdassa käsitelty, eli korkeakulttuurinen orientaatio ei 
”perustu” koulutukseen. 
 

http://blogs.helsinki.fi/kulttuuripaaoma/files/2012/06/questionnaire.pdf
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12. Kähkönen ym. jatkavat yllä olevan 11. kohdan virkettä (s. 338): ”…ohjaa kaavamaiseen, 
tutkimushypoteesissa oletetun kausaliteetin ennalta määräämään korkeakulttuurin, 
koulutuksen ja legitimiteetin yhdistämiseen, joka ei jätä tilaa Bourdieun teorian 
joustavammalle ja paremmin nykykontekstiin istuvalle soveltamiselle.” 
 

 En ole aivan varma mitä ”tutkimushypoteesissa oletetulla kausaliteetilla” tässä 
tarkoitetaan. Tulkitsen varsinaisen asian tässä kohtaa kuitenkin olevan, että Kähkönen ym. 
jollain tavoin epäilevät, että korkeakulttuuri, koulutus ja legitimiteetti liittyisivät toisiinsa. On 
ehkä kuitenkin syytä muistuttaa, että asiaa on tutkittu vuosikymmenien ajan sadoissa ellei 
tuhansissa tutkimuksissa ympäri maailman (Suomi mukaan lukien), eikä tiedossani ole 
yhtäkään tutkimusta, jossa nuo kolme asiaa eivät liittyisi toisiinsa. Mitä tulee taas Bourdieun 
teorian hyvään tai huonoon ”istuvuuteen” nykykontekstissa, se on empiirinen kysymys. 
Ymmärrän kyllä, että Kähkönen ym. eivät ole itse tutkineet tuota soveltuvuutta, mutta nyt he 
eivät edes yritä perustella väitettään sen huonoudesta. 
 
13. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 338): ”Sen ohella, että pohditaan miten kulttuurinen pääoma 
jäsentää television katselua, olisi hyödyllistä pohtia myös sitä, miten televisio mediana sekä 
siinä tapahtuneet muutokset puolestaan vaikuttavat makutottumuksiimme ja niiden 
sosiaaliseen arvottamiseen.”  
 

 Sosiologia-lehden artikkelin johdannossa nimenomaan keskustelen tästä aspektista 
(Purhonen 2011a, 97–98) mutten käytä siihen kovin paljoa tilaa, koska artikkelin tarkoitus on 
aivan toinen. 
 
14. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 339): ”Purhonen jaottelee televisio-ohjelmat perinteisiin 
genretyyppeihin: kulttuuri- ja taideohjelmat, viihdeohjelmat, luonto- tai historialliset 
dokumentit, visailut tai peliohjelmat, saippuasarjat ja tosi-tv-sarjat. Jaottelu ei kuvaa 
onnistuneesti nykytelevision sisältöjä ja ylläpitää kulttuurisia hierarkioita, joissa ’tosi-tv’ 
toimi yksioikoisesti huonon maun symbolina.”  
 

 Paitsi että lainaus päätyy täysin tuulesta temmattuun väitteeseen, että jaottelu jollain tavoin 
aiheuttaisi sen, että tosi-tv ”toimii yksioikoisesti huonon maun symbolina”, lainaus on myös 
täysin virheellinen jaottelun sisällön osalta. Jos jaottelua kritisoi (”ei kuvaa onnistuneesti 
sisältöjä”) ja jos jaottelulla väittää olevan suorastaan maagisia voimia (so. että jaottelu 
itsessään saa yksittäiset vastaajat pitämään automaattisesti yhtä sen vaihtoehdoista ”huonon 
maun symbolina”), luulisi, että tuolloin tuo jaottelu olisi tärkeää kuvata sellaisena kuin se on. 
Kähkönen ym. kertovat yllä, että jaottelussa olisi nuo mainitsemansa kuusi luokkaa (kertaan: 
”kulttuuri- ja taideohjelmat, viihdeohjelmat, luonto- tai historialliset dokumentit, visailut tai 
peliohjelmat, saippuasarjat ja tosi-tv-sarjat”). Tosiasiassa (ks. Purhonen 2011a, 101) käytän 
artikkelissani kuitenkin ohjelmatyypeistä 14-luokkaista jaottelua (lisäksi tulee vielä 15. 
vaihtoehto, ”ei mikään näistä”)! Mainittujen ohjelmatyyppien lisäksi jaotteluun kuuluvat: 
uutis- ja ajankohtaisohjelmat, komediat, poliisi- tai rikossarjat, urheiluohjelmat, elokuvat, 
kotimaiset draamasarjat, ulkomaiset draamasarjat, ruoanlaitto- sisustus- tai puutarhaohjelmat. 
 
15. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 339): ”Televisionkatselu näyttää siis eriytyvän eniten iän 
mukaan.” 
 

 Tämä on sinänsä totta, mutta todistellessaan sivulla 339 lempiohjelmien ja eniten 
pidettyjen tv-ohjelmatyyppien kohdalla tätä paikkansa pitävää tulosta, että ikä erottelee 
esimerkiksi koulutusta vahvemmin tv-makua, Kähkönen ym. ignoroivat sen artikkelini 
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keskeisen tuloksen, että sosiaalinen (ja nimenomaan juuri koulutuksen mukainen) eriytyminen 
on selvempää maun ”negatiivisella” (mistä ohjelmatyypeistä ei pidä, epälegitiimit 
mieliohjelmat) kuin ”positiivisella” (mistä ohjelmatyypeistä pitää, legitiimit mieliohjelmat) 
puolella. Tämä ero tuodaan artikkelissa selvästi esiin, ja sen merkityksestä keskustellaan vielä 
lopuksi erikseen (Purhonen 2011a, 111–113). Paras esimerkki koulutuksen ja 
korkeakulttuurisen orientaation (eikä esimerkiksi iän) erottelevuudesta onkin juuri tosi-tv-
sarjojen inhoaminen. 
 
16. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 339): ”Purhosen (2011a, 102) mukaan ’ikä onkin eniten 
pidetyille ohjelmatyypeille voimakkain yksittäinen selittävä tekijä’ ja selittää myös Big 
Brotherin katsomista tai katsomatta jättämistä.” 
 

 Jälkimmäinen, lainausmerkkien jälkeinen lause iästä ja Big Brotherin katsomisesta ei pidä 
paikkaansa. En artikkelissani käsittele sanallakaan sitä, mikä selittää Big Brotherin katsomista 
ja mikä ei. Syy on yksinkertaisesti se, etten tutki katsomista vaan makua (sitä, mistä ihmiset 
sanovat pitävänsä). Vrt. kohdat 4 ja 5 yllä. 
 
17. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 339): ”Ohjelmavalinnat kertovatkin jostain muusta kuin 
olemuksellisesta kulttuurisesta orientaatiosta, jota Purhonen kutsuu ’sohvaperunafaktoriksi’.” 
 

 Koko virke on täysin virheellinen ja harhaanjohtava. En käsittele ohjelmavalintoja ja 
”sohvaperunafaktoria” ylipäätään edes samassa artikkelissa, enkä siten kytke ohjelmavalintoja 
ja ”sohvaperunafaktoria” toisiinsa. (Tämän lisäksi en pidä sohvaperunafaktoria 
”olemuksellisena kulttuurisena orientaationa”, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Ja väännetään tuo 
termi ”sohvaperunafaktorikin” nyt vielä rautalangasta: sohvaperuna  Putnamin retoriikka; 
faktori  käyttämäni menetelmän laskema ulottuvuus = ”faktori” (pääkomponenttianalyysi 
on hyvin lähellä faktorianalyysiä). 
 
18. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 339): ”Niin Purhonen kuin Helsingin Sanomatkin väittävät 
televisionkatselun sosiaalisella eriytymisellä olevan yhteiskunnallisia seurauksia.” 
 

 En artikkelissani (Purhonen 2011b) väitä, että yhteiskunnallisia seurauksia olisi, vaan 
yritän parhaani mukaan tutkia, pätevätkö Robert D. Putnamin (2000) väitteet 
televisionkatselun negatiivisista seurauksista sosiaalisen pääoman ja yhteiskunnallisen 
aktiivisuuden kannalta nyky-Suomessa. Vastaukseni on kielteinen (eivät päde), joskin jätän 
Putnamille oljenkorren koskien runsaasti televisiota katsovien nuorten muita alempaa 
äänestyskäyttäytymistä (ja siihenkin teen lukuisia varauksia lähtien mittarieni luotettavuutta 
koskevista epäilyistä jne.). Olen kuitenkin sitä mieltä, että olisi hyvin kummallista ajatella, 
että televisionkatselulla ei olisi mitään yhteiskunnallisia seurauksia, niin yleisestä ja paljon 
aikaa vievästä vapaa-ajanvieton muodosta on kuitenkin kysymys. Mitä nuo seuraukset ovat, 
olisi kuitenkin oman tutkimuksensa aihe. 
 
19. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 339): ”Helsingin Sanomissa nämä seuraukset oli tulkittu 
siten, että (…) ’televisio on poikkeuksellinen, passivoiva media’.” 
 

 Voi olla, että HS vetää tässäkin kohtaa mutkia suoriksi ja ilmaus ”passivoiva media” on 
melko rankka ja luultavasti paikkansapitämätön juuri sen takia, että se viittaa television 
kausaaliseen, passivoivaan vaikutukseen (johtopäätös, jota tukee omassa artikkelissanikin 
esittämäni analyysi). Mutta jos Kähkönen ym. kiistävät television ”poikkeuksellisuuden” 
muihin medioihin nähden jotenkin yleisemmin, heillä on edessään melkoinen tutkimushaaste, 
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sillä niin vankka tutkimusevidenssi osoittaa television poikkeavan muista median käytön 
muodoista (radio, sanomalehdet, internet, jne.) esimerkiksi siinä, että runsas televisionkatselu 
liittyy matalaan sosiaaliseen asemaan. 
 
20. Kähkönen ym. kirjoittavat (s. 340): ”On ongelmallista tulkita kvantitatiivista 
tutkimusaineistoa niin, että jos kahden asian välillä todetaan yhteys, yhtä niistä 
(äänestämättömyys) väitetään seuraukseksi toisesta (televisionkatselu).” 
 

 Jokainen peruskurssin käynyt opiskelijakin tietää, että kahden muuttujan välinen yhteys on 
eri asia kuin kausaalisuhde. Mitään erityisen ”ongelmallista” kvantitatiivisten (tai monen 
muunlaistenkaan) aineistojen kuvatun kaltaisessa tulkinnassa ei kuitenkaan ole, siis 
ongelmallista siinä mielessä, että niin ei kannattaisi tai saisi tehdä. Päinvastoin, 
kausaalitulkinta on hyvin usein ainoa järkevä ja mahdollinen tulkinta. On kokonaan eri asia, 
että voi olla vaikeaa osoittaa, että yhteys todella on kausaalisuhde. Esimerkiksi 
äänestämättömyyden ja televisionkatselun tapauksessa kukaan ei varmasti pitäisi järkevänä 
tutkia niiden välistä (mahdollista) yhteyttä ilman tulkintaa (mahdollisesta) kausaalisuhteesta. 
Artikkelini (2011b) tapauksessa on myös hyvät perusteet epäillä, että kausaalisuhdetta ei ole 
olemassa, mutta toisaalta artikkelin tulokset (että ilmeisimpien sosiaalisten jakojen 
vakioiminen ei poistanut alkuperäistä yhteyttä) jättävät sille, joka haluaa ajatella Putnamin 
tavoin, pienen toivonkipinän kausaalitulkintansa paikkansapitävyydelle. 
 
Semi Purhonen (tammikuu 2013) 
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