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Raine Raitio

Sukuperinteentallentaminen

On oikeastaan melko hiimmiistyttiiviiii havaita, ettii
sukututkijoiden huomattavasta aktiivisuudesta huolimatta sukuperinnettii on keriitty hyvin v?ihiin.
Usein innostuksissammekahlaamme useita sukupolvia ja satojakinvuosia taaksepiiin. Lopputuloksenaon kuitenkin vasta luuranko. Joukko syntyme, vihkimis- ja kuolinaikoja. Varsinaiset lihat puuttuvat kuitenkin vielii luiden ympiirilte. Tiilla viilin
isovanhempamme,tadit, sediit ja muut sukumme
menneistiivaiheista tietiineet henkil6t ovat ehtineet
kuolla. Olisikin, ehkAjarkeviimpiiii aluksi selvittiiii
vain liihisuku, haastatella heita ja jatkaa sitten
eteenpiiin.
Tarkastelenseuraavassa
sukuperinteental lennusta
liihinnii itse perinteen keruutapahtuman kannalta.
Perinnettiivoidaan ker?itii monella tavalla, kasvokkain tapahtuvana haastatteluna, postitse tapahtuvana lomakehaastattelunatai
kirjoituskilpailuiden
avulla. Keskityn seuraavassakuitenkin kasvokkain
tapahtuvaan haastattelun suorittamiseen.

ajateltuna kaikilla yhteisdilla, ovat ne sitten kylzikuntia, heimoja ja kansoja tai laakareiden,lastentarhanopettajien tai raudoittajien muodostamia
(ty<i-tms.) ryhmi?i,on omat traditionsa.
Yksinkertaisestisukuperinnettiion kaikki se, mitii
suvun ja perheenpiirissii on pidetty jatkuvasti kertomisenja toistamisenarvoisena,ja mikii on haluttu
siirtea seuraavallepolvelle.
Tiillaisia asioita ovat:

- muistitieto suvun alkuperiistii ja ensimmiiisistii
asuinpaikoista
- muistitieto suvun jiisenten mycihemmistii olinsijoista ja heidiin vaiheistaan,avioliitoistaan, sopeutumisestaan,kohtaloistasotien vaiheissajne.
- kuvauksetsukutavoista
- muistitieto voimakkaista tai erikoisista persoonallisuuksista
- eliimiikerrat
- toistuvat perheenja sukupiirin kiiyttiimiit tokaisut,
M I T AO N S U K U P E R I N N E
?
sananlaskut,laulut,jutut ja rukoukset.
Samoin kuin liihtiesslimmesukupuuta laatimaan,
Aluksi on ehkAhyvii kysyii, mitii sukuperinne
on.
tulisi perinteen keruukin aloittaa omasta itsesta
SelkeiitlimaAritelmaA
ei ole annettu,mutta tete
Helpoimmin piiiiseeI iikkeelle omista muistikuvista.
voisi liihestyiisiita nekdkulmasta,
mitii perinteellii Voimme esiftAa itsellemme kysymyksen, mihin
yleisestitarkoitetaan.
muistoihin isoiiidilliinioli piinallisen usein tapana
Folkloreeli henkinenkansanperinne
on jaettu
palata. Mitii kaskuja ja vitsejii suvussa on ollut
useinkolmeenosaan:
tapana kertoa? Mita neuvoja Aiti aina kertasi?
Mitkii tavat toistuvat suvun ja perheenparissapiii1) kansanuskoon
viistiija vuodestatoiseen?
2) tapakulttuuriin
Liihdettiiessii tallettamaan perinnettii on huomi3) runouteen,
kertomuksiin,
lauluihinja sanontoihin oitava, ettii suullinen perinne on aina yksilcillisesti
viirittynyttii. Ihmisten muisti oikkuilee. HaastatteHenkinenkansanperinne
koostuutiedon,taidonja
lijan tehtiiviinii on kuitenkin tallentaa perinneaikokemuksen
yhteisdllisestA
piiiiomasta.
neisto sellaisena kuin kertoja sen hiinelle esittliii.
Perinnettdovat automaattisestiyhteiscinkaikki
Historiallisia tosiseikkoja koskevia tietoja voi tiekeyttcikelpoisiksi,
hyridyllisiksi,arvokkaiksi,turtysti lisiikysymyksin pyrkiii tarkentamaan.
vallisiksijne. kokematajattelu-ja toimintatavat,
On muistettava, ettii pelkkii asiakirjojen antama
joita vaalitaanja rikastetaan,
ja jotka halutaansiirtieto ei viilttiimiittii kerro mitiiAn edellistensukupoltiiii tulevillesukupolvilleniidenarvonvuoksi. Niiin
vien eliimiinarvoista ja heidan henkisestii maailmankatsomuksestaantai heidiin tunteistaan-Haas-
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tatteluiden avulla saadaantalteen sellaista ihmistii
ja yhteis6a koskevaa tietoa, joka normaalisti jiiii
virallistenasiakirjojen ulkopuolelleja joka muuten
katoaa ihmisenkuoltua.
Kannattaarnycishuomioida, ett?ieliimiikerralI inen
sukua kiinnostavaa,
aineisto ei ole aina pelk2istii2in
vaan sillii voi olla mycis yleistii kiinnostavuutta
a j a eliimiikerralI isia tietoja
tutkij oi I le. El?imiikertoj
ovat kiiyttiineet hyviikseen monet ihmisiii tutkivat
tieteet: perinteen tutkimus, historian tutkimus, sosiologia, psykologia, antropologia, liiiiketiede, psykiatria.

TYON TAVOITE
muistelmat
varittavat
muuten
Omaeldmdkerralliset
ehkd puisevaa pelkkia numerotietoja sisiiltiiviiii
Perinteenkeruu voisi olla esimersukututkimusta.
kiksi sukuseuralleyksi toiminta- muoto. Sukukirjojen luettavuuden lisiiiimiseksi sukuseura voisi
jArjestedvaikkapaeliirniikertakilpailun.
Haastattelunvoi toteuttaa monella tavalla. Jos
tied?imme.ettii haastateltavallaon tietoa meitii kiinnostavastaaiheesta,voimme laatia kysymykset sen
mukaan ja pysytellii vain tiissii aiheessa.Toinen
jota perinmahdollisuuson ns. avoin haastattelu,
Tall<tin
teenkeruussaon myris paljon kiiyetty.
selvitetiiiin haastateltavan repertuaari. Haastateltava saa edetii tavanomaisenkeskustelun ehdoin tai
eriiiinlaisella tajunnanvirtatekni ikalla, eikii h?inkaikissa tapauksissaedes tied?i olevansa tutkimuskeruun kohteena. Saatuammeselville aihepiirit,joista
haastateltavalla on ehkli paljonkin kerrottavaa,
voimme jatkaa toisella kerralla vain tiist?i mliiiriirysteaiheesta.
Perinnehaastatteluon luonteeltaan paamaarahakuista keskustelua,jossa haastattelijaantaakertojan
muistella kaikessa rauhassa. Haastattelija ohjaa
kuitenkin keskustelua, tekee lisZikysymyksiii, syventiiii, palaa keskenjiiiineisiin aiheisiin. Tiitii varten haastattelijanon syyta merkitA keskustelunkuluessamuistiin lisiikyselyii kaipaaviaasioita.
Perinnehaastattelun
tavoitteeksi on hyvh asettaa
arkistokelpoisen tutkimusaineiston kokoaminen.
Jos nauhoitus/muistiinpanoon tehty huolellisestija
jos haastatteluun liittyvissii papereissa,/nauhoissa
on riittiiviisti tietoja haastattelustaja kertojista, aineistoa voivat helposti kaltAa muutkin kuin nauhoittaja. Tavoitteenaon saadaesiin tapahtumatai
ja sen tulos sekii kertojan arviointi
tapahtumasarja
kerrotuistatapahtumista.
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HAASTATTELU JA SIITA SOPIMINEN
Yhteydenotto:
Kysyttiiessii, voisiko tulla haastattelemaan, saa
yleens2ivakiovastauksen,etta enhiin minii mitiiiin
tieda tai en muista. Talktin auttaa se, ettii tutkimusteema on tuotu esille mycinteisessiimielessii,
ilmoittamalla, ettii tiimii on tiirkeii haastattelu ja
haastateltavallaon tiirkeiiii tietoa, "monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut" tyyliin. Haastattelija
osoittaa olevansa kiinnostunut haastateltavantiedoista (Tehiin olette ainoa tiistd joukosta, joka on
vield elossa. Juuri teilla on sopivaa tietoa. Pienetkin tiedot ovat arvokkaita. yms.) Heti perddn on
mycis hyvii kysyii, kiivisikci haastatteluja mikii aika
voidaan sopia. Tiillciin haastateltavaei ehdi ujouteensa tai vanhuuteensavedoten kielteyffA. Jos
haastateltavailmoittaa olevansa sairas tai ei iaksa.
on syltii luovuttaa.
Kontaktin ottaminen ei saatapahtualiian aikaisin.
Viikkoa tai muutamaa p?iiviiii etukiiteen sovitaan
haastattelusta
Haastattelupyynnrinesittliminen ovella on huono
vaihtoehto. Useinkaanhaastateltavaei ole heti valmis. NSin voi kuitenkin joutua tekemii?in,jos ei
ole puhelinta. Haastattelupyynnrinvoi esittiiii myds
kirjeitse. Parasvaihtoehto on kuitenkin esittiiii asiansa puhelimessa. Paras ajankohta haastattelun
tekemiselle ovat arkipiiiviit klo 10 -20. On huomattava, ettii useimmille lauantai ei ole sopiva piiiv6.
Haastateltavienmddrii:
Haastateltaviaon hyvzi olla paikalla vain yksi kerrallaan. Jos paikalla on useampia henkilciitii kerralla, voi syntyii ongelmia, esimerkiksi silloin kun
kukin muistaa eri tavalla ia he alkavat kinata siitii
kuka on oikeassa.
Haastattelupaikka:
Suositeltavinpaikka on yleensii haastateltavanoma
koti. Julkisissatiloissa taustahZilysaattaaolla hiiiritsevii
Haastattelunpituus:
Ei ole olemassa mitiiiin ehdotonta aikamiiiiriiii.
Yleensii parin, kolmen tunnin jiilkeen on hyvii lopettaa ja m ikiili haastateltavalla riittiiii kerrottavaa,
sita voi jatkaa toisenapiiiviinii.

Viilineistci:

Tilanteen mu
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tusta, voi ky
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Aloitus:
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aikamiiiiriiii.
jiilkeen on hyvii loriittiiii kenottavaa,

- yksityiset tosiasiakysymykset(Milloin itse menit
mukaan ?)

Tilanteen mukaan voi harkita, kumpi on parempi,
nauhuri, vaiko kynii ja paperia. Molemmilla on
hyviit ja huonot puolensa. Ellei hallitse pikakirjoitusta, voi kynellii muistiinpanoja tehteessejaade
merkitsemiittii jotain hyvinkin olennaista, nauhuri
tallettaa kaiken kerrotun. Nauhuri saattaakuitenkin
joissain tapauksissapelottaaniin paljon haastateltavaa, eltd haastattelustaei tule mitAan. Vaikka kiiy'ttiiisikin haastattelun tekemiseen nauhuria, on syy'tii
pitiiii kiiden ulottuvilla kynii ja paperia lisiikysymysten muistiinmerkitsemistd varten. Usein paristokiiyttciinennauhuri on helppokiiyttriisin. Aina
ei ole pistorasiaaliihellii.

Julkiset tosiasiakysymyksetovat usein vastauksiltaan epiitarkkoja, summittaisia, jopa harhaanjohtavia. Mikiili meillZi on asioista asiakirjoihin perustuvaa tietoa, niiiden avulla voimme jonkinverran
testata haastateltavanmuistin luotettavuutta.
joita ovat
2. arvostuskysymykset,
- tunteet (Millaista oli olla mukana jiirjestcintoiminnassa?)
- asenteet(Oliko ty<i siellii mielekiistii?)
- arvostukset(Oliko ty<; mielekkiiiimpiiii kuin joku
toinen ?)

Aloitus:

- haastatteluon haastattelijanalulle panemaja ohjaama
- haastatteluon ennaltasuunniteltu
- haastattelija on tutustunut kasiteltdvdAn teemaan
etukiiteen
- haastattelun tarkoituksena on saada informaatiota
tutkimusongelmankannaltat?irkeistii ja keskeisist?i.
asioista
- haastattelija joutuu motivoimaan haastateltavaaja
yllepitamaan motivaatiota
- haastattelija tietiiii roolinsa
- haastateltavanantamattiedot ovat luottamuksellisia

Haastattelu on hyvii aloittaa kertojalle tutuista asioista. esimerkiksi hiinen omista eliimiinvaiheistaan
(kertojan vanhemmat, sekA oma elZimiikerta: lapsuus, koti, nuoruus, kodista liihtci, avioliitto, eri
asuinpaikat,lapset,tycijne.). Tell<iin kertoja tottuu
tilanteeseen parhaiten. Haastattelija saa samalla
usein aiheita hyviin kysymyksiin kertojaa kiinnostavista asioista.
Kysymykset:

HAASTATTELUN
JA KESKUSTELUN
ERO

Mikiili tunnemme haastateltavan tai tiediimme hiinestii jotakin, voimme ennen haastattelemaanliihKysymykset laaditaanetukiiteen. Niiden tulee olla
temistii muistella mitii kaskuja, vitsejA tai kertoteeman ympiirillii pyciriviii ja loogisesti eteneviii.
muksia haastateltavallaon ollut tapana kertoa ja
Kysymykset etenevat kaukaa kohti pieniii yksityistZimiin pohjalta voimme liihteZi hahmottelemaan
kohtia. Useinkaantodellisessahaastattelutilanteeskysymysrunkoa.
sa emme pysty etenemiiAn ajattelemassammejiirjestyksessii. Valmiiksi mietityn haastattelurungon
Kysymysten tulisi olla selkeitii ja yksinkertaisia.
Niiden tulee rakentua haastateltavalle tutuista sakysymyksili voi kulloisenkin tilanteen mukaan kynoista. Ei esim. sivistyssanojatms. haastateltaessa sellii parhaaksi katsomassaanjiirjestyksessii. Valkansakouluj a klymiitrintii maatycimiestii. Ihannetamiiksi mietity kysymykset auttavat pysymiiiin aipauksessasaadaan syntymean luonteva keskustelu.
heessaja selviytymiiiin ajatuskatkostenym. pulmaEi saa syntyii ns. revolverihaastattelua. Kannattaa
tilanteidenyli..
aloittaaaika neutraaleillakysymyksill2i.
Olisi hyve, jos l<iytiiisimmehaastateltavaksihenKysymysten laadinnassatulisi edetii niin sanokil6ita, jotka ovat itse eliineet puheena olevana
tulla suppilotekniikalla. Eli edetiiiinvahitellen suuaikakautenaja voisivat kertoa omista kokemuksisrista kokonaisuuksistapieniin yksityiskohtiin niin
taan ja tuntemuksistaan. Tiim?i ei kuitenkaan merpohjalle kuin on mahdollista.
kitse site, ettii emme voisi haastatellahenkilctitii,
jotka kertovat muilta kuulemiaan tarinoita.
Kysymykset voidaan jakaa kahteen osaan
l. tosiasiakysymykset,joita ovat
- julkiset tosiasiakysymykset(Mitii jerjest<ije kotikvliillii on toiminut ?)

JOTTAHAASOMINAISUUKSIA,
YLEISIA
TATTELU
ONNISTUISI
Tiirkein. mita haastattelijaltavaaditaan, on kyky
kohdatatoinen ihminen. Haastattelijankoulutus tai
oppiarvo ei ole ratkaisevatekijii.
Haastateltavaallihestytiiiinihm isenii (yksi ltina), ei
museoesineenii.
Ei saa imarrella haastateltavaa Haastattelu on
lopetettavainformantin uuvuttua tai kylliistyttyii.
Toimi tehtavekeskeisesti. Sivuun mentyii pallo
palautetaankeskelle hienovaraisestija miiiiriitietoisesti.
Kielellinenkontakti.Vanhemmatihmiset pitaviit,
ettii haastattelualoitetaanteitittelylle.
Ei saa kiirehtiii. Vuosikymmenienmuistot eivdt
palauduhetkessd
Haastattelijantulee esiintyii sivuroolissa Itsellii
neutraalitmielipiteet. Ei tule ottaa asioihin kantaa.
Osoitakuitenkinkiinnostusta.
Haastattelijantulee olla luotettava. Ei saa kertoa
toisessapaikassatietoja, mitii sai edellisestiitalosta.
Ympiiriston valinta: ympiirillii olevat ihmiset,
kiire, meluisaympiiristci jne. voivat hiiiritii.
Varmistu siite, etta kertojallasi on aikaa jutusteluun. Pian odotettavissaoleva ruokailu, liihtd jonnekin trns. vievdt helposti haastateltavanajatukset
syrjliin aiheesta.
Valitsemieluummin(mikiili mahdollista)pienehko rauhallinen huone, jossa voitte olla kahdenkesken ja jutella rauhassa. Suuressahuoneessatai
ulkona nauhoittaminenon vaikeaa.
Jotta haastatteluonnistuisi, meidiin tulisi tietiiii
jotain kyseisesteteemasta. Jos tiediimme edespiiiipiirteet, se auttaa jo huomattavasti kysymysten
laadinnassa.Jos ei ole olemassavalmiina kysymyksiii, haastattelun eteneminen voi olla joskus
ongelmallista,riippuen kuitenkin haastateltavasta.
Asia, josta olemme liihdcissiietsimiiiin lisiitietoja,
saattaaolla sellainen.mihin meillii on jo valmiiksi
jokin ennakkoasenne.Haastatteluitatehdessdmme
meidiin tulisi pyrkiii objektiivisuuteen. Toisin sanoen omat mielipiteemme ja ajatuksemme eiviit
saisi vaikuttaa haastateltavanvastauksiin. Haastattelutilanteessameidan tehtdvamme on kysellii ja
kuunnella,ei itse kommentoidakuulemaamme.
L[hdettiiessii tekemiiiin tutkimusta haastateltavalle i haastateltavilletulee kertoa, mistii on kyse.
Tutkimuksen tarkoitusperiit tulee kertoa, jotta
haastateltavakokisi sen mielekkiiiiksi. MUISTA:
Kaikki mita haastatelluiltaon lainattu (valokuvat,
kirjeet, lehdet yms.) on EHDOTTOMASTI PALAUTETTAVA.

22

Saadut tiedot ovat luottamuksellisia. Ja vain ne
voidaan julkaista, mihin on saatu lupa. Useinkin
kerronta saattaaeksyii niinsanotusti sivuraiteille ja
tuolloin mukaan voi tulla tietoa, jopa suoranaisia
juoruja, jotka ovat arkaluontoisiaja joita ei haluta
kaikkientietoon.

JA SUDENKUOPPIA
ONGELMIA
Kyvyttiimyys vastata kysymykseen on tiiysin normaali tilanne. Tilanne syntyy, kun esitetaanliian
monta spesifiii kysymystii. Tiistii piiZiseepois esimerkiksi menemiillli yleiselle tasolle tai kysymiillii
jotain, mihin kuka tahansavoi vastatatai keventiiv?illiikysymyksellii "asian sivusta".
Mikiili haastatteluei tahdo edetii, voidaan katsoa
esimerkiksi valokuvia. Kuvien selailu on aikaa
viev?i?ipuuhaa. Usein trirmiiii viiitteeseen, ettei
minulta loydy mitiiiin kiinnostavia kuvia. Telktin
on sopiva aloittaa esim. koulukuvista ja perhekuvista. Kuvat saattavatpalauttaamieliin vuosikymmenien takaisiajo unohtuneeksiluultuja asioita.
Kaikille tapahtuma-ajankohdanmuistaminen ei
ole yhtb helppoa. Ajankohdan jaljiftamiste voi
yritt?i2ivalokuvien avulla tai viittaamalla johonkin
suureen tapahtumaanhaastateltavaneliimdssii, kuten tapahtuiko se ennen naimisiin menoa tai vasta
toisen maailmansodanjiilkeen.
Ala keskeytiikeflojaausein.
Ala ynise tai hymiihtele,sillii se kuuluu hiiiritseviinii
nauhalla. Ny<ikkailemieluummin vastaukseksi.
AIA katkaise nauhoitusta, vaikka
keskusteluun
tulee ajatustauko,jotain oleellista voi jiiiidii pois
kun haastateltavaaloittaa uudelleenkerrontansa.
Ala koskaan sano haastateltavalle, ettii hiin kertoo
huonostitai ei tiedii jotain asiaa. Al2i ryhdy viiittelemddnhiinen kanssaan.
Muista, ettii iiiininauhastavoi ainoastaankuulla, ei
niihdii. Jos kertoja esimerkiksi niiyttiiii kiisillliin,
ettiijokin on "niiin pitkii", haastattelijan on sanottava pituus nauhalle,esim. senttimetreiniitai muuten
selviili m ittaa kayttaen.
Ihmiset, joita suositellaanpuheliaina, eivet ole sitA
viilttiimiittii haastattelutilanteessa.
Jos sanotaan:"Se on se tyyppi, joka tietiiii kaikki
tiimiin kyliin asiat" hiily'tyskellojen tulisi soida.
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N2imii henkilot eiv?it viiltt2imiittii viilitii haastattelijan kysymyksistii ollenkaan, vaan purkavat mieleisiii?inasioita ulos oman kaavansamukaan.
Ala erehdy kayftAmAan murretta, jota et normaalisti puhu. Ata t<aytasivistyssanojatai muitakaan
outoja ilmaisuja. OLE OMA ITSESL Ei ylituttavallinen tai liian liihelle pyrkivii.
Kokemuksen mukaan haastattelutilanteessaon
koitunut aineiston tarkkuuden kannalta eduksi se.
ettii haastateltavajahaastattelijaovat edustaneeteri
kulttuureja tai eri ikiiluokkia. Tiillciin on muodostunut yksityiskohtaista kommunikointia edistiinyl
"kahden kulttuurin kohtaamistilanne",jossa tiedonantaja on opettaja ja haastattelija tiedonhaluinen
oppilas.

NAUHOJENJALKIKASITTELY
Kaikista haastatteluista on kiiytiivii ilmi ketzi/keitli
on haastateltu (nimi + syntymziaikaja -paikka),
koska haastattelu on suoritettu ja kuka on haastattelija. Hryii olisi, jos nauhalta tai muistiinpanoista
lciyfyisi myris tiedot haastateltavanvanhemmista.
Nauhojen k?iyttcikelpoisuuden
takaa vain kunnollinen jlilkikiisittely. Naihin kuuluvat perustietojen
merkintii koteloon ja sislillysluettelo tai ainakin
edes maininta. mistii nauhalla keskustellaan.Sisiillysluettelo voi olla hlwin yksinkertainen, esimerkiksi ranskalaisin viivoin merkitty, haastattelun
mukaisessajiirjestyksessii oleva luettelo asioista,
joista nauhallakeskustellaan.

Mikiili haastateltaviaon kaksi tai useampia (ei
suositeltavaa),jokainen heistii antaa iiiininiiytteensii
sanomallanauhaanomat henkilcitietonsa.
Nauhakoteloon on hyvZi merkitii nauhoituksen
kAyttdrajoitukset Mukaan on saattanuttulla juoruja
yms. tietoja,joita ei halutajulkisuuteen.
Vaikka haastatteluitaolisi tehtynii vain muutama
ja edell,i mainittu jiilkikasittely tuntuisi heti haastattelun tekemisen jiilkeen turhalta, se kannattaa
kuitenkin tehdii. Sukukirjat eiviit useinkaan valmistu kovin nopeasti. Oma muistimme pett?iii,
emme viilttiimiitt?imuistakaanparin kolmen vuoden
kuluffua, kuka kaukaisista sukulaisistammemilliikin nauhallatarinoi ja mistii aiheista. Lisiiksi nauhat voivat joutua jiilkel?iistemme haltuun esimerkiksi perinncinjakojenyhteydesslitai se luovutetaan
sukuseuralle
arkistoitavaksi.Heille sellaisellanauhalla, missii ei ole mitiiiin liihtcitietoia,ei ole mitiiiin
kiiyttoarvoa.
Mikiili kyse on paperilla olevasta muistiinpanosta,
tulisi vastaavat tiedot merkitii paperin kulmaan.
Mielelliiiinsamallepaperillekuin itse asiakin.
Jokainen haastattelutilanne on ainutkefiainen
viestintlitapahtuma,jossa kaksi ihmistii kohtaa toisensapaitsi erilaisten roolien haltijoina mycis yksilciinii. Ellei heidiin vlililleen pddsesyntymddnluottamuksellista, toista ymmiirtav titi ja kunnioittavaa
yhteistyrisuhdetta,osa informaatiostajiiii kertomatta, kommurrikaatiokynnyksentaakse. Haastattelutilanne on tiedonviilityskontakti.joka on palkitsevaa parhaimmillaan molemmille osapuolille.ff

