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If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/
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NUORISOBAROMETRI 2010
”ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA”

KYSYMYSLOMAKE

TAUSTAMUUTTUJAT
Hei! Olen XXX:stä, hyvää päivää/iltaa. Teemme Valtion nuorisoasian neuvottelukunnan
toimeksiannosta tutkimusta, joka koskee nuorten mielipiteitä heidän omaan elämäänsä liittyvistä
asioista. Olisiko sinulle hetki aikaa vastata?

T1 Sukupuoli (MERKITÄÄN KYSYMÄTTÄ)
Nainen
Mies
Kysyisin muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin.
(T2 EI TARVITSE KYSYÄ, JOS SYNTYMÄVUOSI SAADAAN REKISTERISTÄ)
T2 Aluksi kysyisin ikääsi? (MERKITSE VUOSINA)
(T3 EI TARVITSE KYSYÄ, JOS ASUINKUNTA SAADAAN REKISTERISTÄ)
T3 Mikä on tämän hetkisen asuinpaikkasi postinumero? ______
T4 Mikä on perhemuotosi? Oletko …
Vanhempien/vanhemman/muun huoltajan luona asuva
Yksin asuva (myös soluasunto, kimppakämppä tms.)
Avio- tai avoliitossa, lapseton
Avio- tai avoliitossa, lapsia
Yksinhuoltaja
Muu perhemuoto
EOS
T5 Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut?
(VOI VALITA USEAMMAN)
Ylioppilastutkinnon
Ammatillisen perustutkinnon
Opistotason tutkinnon
Ammattikorkeakoulututkinnon
Yliopistotutkinnon
Ei mitään mainituista
EOS
T6 Mikä on pääasiallinen toimesi? Koetko olevasi pääasiallisesti…
a) Koululainen tai opiskelija
b) Palkkatyössä
c) Yrittäjä
d) Työtön tai lomautettu
e) Vanhempainvapaalla
f) Jokin muu
g) EOS
T7 KYSYTÄÄN, JOS T6 = a)
T7 Oletko tällä hetkellä...?
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Peruskoulussa
Lukiossa
Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
Ammattikorkeakoulussa
Yliopistossa
Jossain muualla
EOS
T8 KYSYTÄÄN, JOS T6 = b)
T8A Onko työsuhteesi?
a) Täysipäiväinen, vai
b) Osa-aikainen
T8B Entä onko työsuhteesi?
a) Vakinainen, vai
b) Määräaikainen
T9A Oletko evankelisluterilainen kirkon jäsen?
(kyllä / ei / eos)
(JOS T9A=EI)
T9B Entä kuulutko johonkin muuhun uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön?
(kyllä / ei / eos)
(JOS T9B=KYLLÄ)
T9C Mihin uskontokuntaan?
JOS KUULUU USEAMPAAN KUIN YHTEEN, MERKITÄÄN SE, JONKA VASTAAJA KOKEE
ITSELLEEN LÄHEISIMMÄKSI.
Ortodoksinen kirkko
Katolinen kirkko
Jehovan todistajat
Vapaakirkko
Islam
Juutalaisuus
Itämaiset uskonnot (kuten hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus)
Muu, mikä_____
T10
a) Mikä on äidinkielesi? ___
b) Mitä muita kieliä puhut (paremmuusjärjestyksessä, max 3)?_______, _______, _________
c) Missä maassa olet syntynyt? ____
(d KYSYTÄÄN JOS SYNTYNYT SUOMEN ULKOPUOLELLA)
d) Minä vuonna olet muuttanut Suomeen? (tarvittaessa
viimeisin muuttovuosi])________
e) Oletko Suomen kansalainen? (kyllä / ei / eos)
f) Missä maassa äitisi on syntynyt? ________
g) Missä maassa isäsi on syntynyt? ________
h) Mikä on äitisi äidinkieli?___
i) Mikä on isäsi äidinkieli? ____
T11 KYSYTÄÄN, JOS ÄIDINKIELI REKISTERISSÄ JOKIN MUU KUIN SUOMI TAI RUOTSI, TAI
T12 AINAKIN JOKIN KOHDISTA c, e, f, g, h TAI i ON JOKIN MUU KUIN SUOMI
Missä määrin koet itsesi... (4 = Paljon, 3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1 = en ollenkaan, 99 = eos)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

suomalaiseksi
ulkomaalaiseksi
oman paikkakunnan asukkaaksi (kuten esimerkiksi tamperelaiseksi jne.)
eurooppalaiseksi
maailmankansalaiseksi
monikulttuuriseksi
maahanmuuttajaksi
maahanmuuttajataustaiseksi
joksikin muuksi, miksi? _____

(Varsinaiset kysymykset alkavat tästä)
EPÄVARMUUS JA TURVATTOMUUS
1 Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia? (LUETTELE)
(5=erittäin paljon, 4=melko paljon, 3=ei paljon eikä vähän, 2=melko vähän, 1=erittäin vähän tai ei
ollenkaan, 99=ei osaa sanoa
1) opiskelu
2) työn saaminen
3) perheenjäsenten turvallisuus ja hyvinvointi
4) oma toimeentulo
5) asuinympäristön turvattomuus
6) itseen kohdistuva fyysinen väkivalta
7) itseen kohdistuva henkinen väkivalta
8) itseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta
9) oma yksinäisyys
10) oma syrjäytyminen
11) oma terveys
12) oma tulevaisuus
2 Entä kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia? (LUETTELE)
(5=erittäin paljon, 4=melko paljon, 3=ei paljon eikä vähän, 2=melko vähän, 1=erittäin vähän tai ei
ollenkaan, 99=ei osaa sanoa)
1) maailmanpoliittinen tilanne
2) maahanmuuttajien määrän lisääntyminen
3) yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asenteet
4) ihmisestä johtuva ilmastomuutos
5) kulkutaudit (kuten sikainfluenssa)
6) kansainvälinen terrorismi
7) maailmantalous
8) energian riittävyys
9) hyvinvointipalveluiden tulevaisuus
10) sotilaallinen hyökkäys Suomeen
11) tietoverkkoihin kohdistuva rikollisuus
12) luonnonkatastrofit
13) ympäristön saastuminen
14) joukkotuhoaseet (esim. ydinaseet)
15) maapallon väestönkasvu
16) talouden globalisoituminen
17) EU:n laajeneminen
18) Venäjä
19) islam
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20) uskontojen väliset konfliktit
21) rasistinen väkivalta
22) suomalaisten eriarvoistuminen
23) yhteisöllisyyden heikentyminen
24) väestön ikääntyminen
25) nuorten syrjäytyminen
ASENNEULOTTUVUUDET
3 Yhteiskunnallisia ja aatteellisia näkemyksiä kuvataan usein erilaisilla ulottuvuuksilla. Miten
sijoittaisit itsesi seuraaville ulottuvuuksille? Voit valita minkä tahansa sopivimmalta tuntuvan arvon
yhdestä viiteen.
a)
1 = vasemmisto, 2, 3, 4, 5 = oikeisto
b)
1 = isänmaallinen, 2, 3, 4, 5 = epäisänmaallinen
c)
1= uskonnollinen, 2, 3, 4, 5 = epäuskonnollinen
d)
1 = vihreä (ympäristöarvoja korostava), 2, 3, 4, 5 = ei vihreä (ei
ympäristöarvoja korostava)
e)
1 = arvoliberaali, 2, 3, 4, 5 = arvokonservatiivinen
f)
1 = markkinahenkinen, 2, 3, 4, 5 = julkisen toiminnan kannalla
g)
1 = idealisti, 2, 3, 4, 5 = realisti
4 Myös henkilökohtaisia ominaisuuksia voi kuvata erilaisilla ulottuvuuksilla. Miten sijoittaisit itsesi
seuraaville ulottuvuuksille? Voit valita minkä tahansa sopivalta tuntuvan arvon 1 ja 5 väliltä.
a)
1 = sopeutuva, 2, 3, 4, 5 = sopeutumaton
b)
1 = suvaitsevainen, 2, 3, 4, 5 = suvaitsematon
c)
1= aggressiivinen, 2, 3, 4, 5 = epäaggressiivinen
d)
1 = pessimisti, 2, 3, 4, 5 = optimisti
e)
1 = heteroseksuaalinen, 2, 3, 4, 5 = homoseksuaalinen
f)
1 = sosiaalinen, 2, 3, 4, 5 = epäsosiaalinen
NÄKEMYKSIÄ MAANPUOLUSTUKSESTA
5A Mikä seuraavista on mielestäsi paras perusta Suomen puolustusjärjestelmäksi:
a) yleinen asevelvollisuus (jossa kaikki palveluskelpoiset kutsutaan palvelukseen)
b) valikoiva asevelvollisuus (jossa vain osa ikäluokasta kutsutaan palvelukseen)
c) vapaaehtoinen varusmiespalvelus
d) ammattiarmeija
e) ei armeijaa lainkaan
5B Jos 5A = b) > pitäisikö valinta asepalvelukseen suorittaa
a) soveltuvuuden perusteella, vai
b) arpomalla
5C Jos 5A = a) tai b) > pitäisikö asevelvollisuuden koskea
a) vain miehiä
b) vain naisia
c) molempia sukupuolia?
5D Jos 5A = c) > pitäisikö vapaaehtoisen varusmiespalveluksen koskea
a) vain miehiä
b) vain naisia
c) molempia sukupuolia?
(KYSYMYKSET 7–14 VAIN SUOMEN KANSALAISILLE, T10 e = kyllä)
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(VAIN NAISILLE)
7 Oletko itse suorittanut tai harkinnut suorittavasi vapaaehtoisen asepalvelun?
(kyllä / ei / EOS)
(VAIN VÄHINTÄÄN 17-VUOTIAILLE MIEHILLE, JA NAISILLE, JOILLA KYS 7 = KYLLÄ)
8 Oletko suorittanut varusmiespalveluksen
a) kyllä
b) ei
c) olen aloittanut, mutta keskeyttänyt palveluksen
d) en osaa sanoa
(VAIN JOS KYS 8 = b tai c)
9 Oletko suorittanut siviilipalveluksen
a) kyllä
b) ei
c) en osaa sanoa
(JOS KYS 8 = a)
10 Olitko armeijassa
- 6 kk
- 9 kk
- 12 kk
(JOS 15–16-VUOTIAS MIES TAI JOS 8 = b tai c)
11A Aiotko suorittaa
a) varusmiespalveluksen
b) siviilipalveluksen
c) en kumpaakaan
d) en osaa sanoa
(Jos 11A= c)
11B miksi?
a) sinut on vapautettu palvelusta
b) kieltäydyt palvelusta
12 Kuinka paljon seuraavilla asioilla on / oli vaikutusta päättäessäsi varusmiespalveluksen tai
siviilipalveluksen välillä? (4 = paljon / 3 = jonkin verran / 2 = vähän / 1 = ei vaikutusta /99 = eos)
a) isänmaallisuus
b) velvollisuudentunto
c) oman suvun tai perheen sotahistoria
d) vanhempien näkemykset
e) isovanhempien näkemykset
f) seurustelukumppanin tai puolison näkemykset
g) muiden kavereiden ja ystävien näkemykset
h) halu päästä helpolla
i) omaan talouteen liittyvät tekijät
j) omaan ulkonäköön tai tyyliin liittyvät tekijät
k) majoitusolosuhteet
l) aseen käyttäminen
m) pelkotilat
n) palvelusajan pituus
o) fyysinen rasittavuus
p) kunnon kohottaminen
q) tulevaisuuden työnsaanti ja ura
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r) eettiset syyt
s) uskonnolliset syyt
VARUSMIESPALVELUUN LIITTYVIÄ KOKEMUKSIA (KYSYTÄÄN JOS KYS 8 = a)
13 Miten seuraavat väitteet sopivat omaan kokemukseesi varusmiespalveluksesta?
(4=Täysin samaa mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä,
99=en osaa sanoa)
a) Fyysinen kuntoni parani palveluksen aikana
b) Henkinen hyvinvointini parani palveluksen aikana
c) Opin armeijassa sosiaalisia taitoja
d) Opin armeijassa johtamistaitoja
e) Armeijassa opitusta on ollut hyötyä elämässä
f) Koin palveluksen mielekkääksi
g) Varusmiespalvelus oli minulle pettymys
h) Sain armeijassa ystäviä, joihin olen edelleen yhteydessä
i) Päiväohjelma oli yleensä järjestetty tehokkaasti
j) Koulutusmenetelmät olivat tarkoituksenmukaisia
k) Taisteluharjoitukset olivat usein mielenkiintoisia
l) Olisin halunnut kokeilla kestokykyäni ja ”rajojani” vielä raskaammissa harjoituksissa
m) Varusmiespalvelus oli minulle fyysisesti liian raskas
n) Varusmiespalvelus oli minulle henkisesti liian raskas
o) Varusmiespalvelus herätti minussa pysyvän liikuntaharrastuskipinän, joka jatkuu reservissä
p) Varusmiespalvelusajalta jäi mieleeni joitain erittäin myönteisiä asioita
q) Varusmiesaika antoi minulle lisää itseluottamusta
r) Olisin suorittanut asepalveluksen, vaikka sen suorittaminen olisi ollut vapaaehtoista
(KYSYTÄÄN JOS KYS 8 = a)
14 Simputukseksi nimitetään sitä, että esimiehet tai vanhemmat varusmiehet ylittävät laillisen
toimivaltansa teettämällä varusmiehillä heidän ihmisarvoaan loukkaavia asiattomuuksia.
Kuinka monta kertaa jouduit itse henkilökohtaisesti tällaisen simputuksen kohteeksi?
a) en kertaakaan
b) kerran
c) kaksi kertaa
d) muutaman kerran
e) melko usein tai usein
f) en osaa sanoa, koska en tiedä tarkalleen, mikä on simputusta
(KYSYTÄÄN KAIKILTA, PAITSI 15 e) KYSYTÄÄN VAIN JOS KYS 8 = a)
15 Miten näet naisten vapaaehtoisen asepalvelun vaikuttaneen …
(5 = Parantanut paljon / 4 = parantanut jonkin verran / 3 = ei vaikutusta / 2 = huonontanut vähän / 1
= huonontanut paljon / 99 = en osaa sanoa)
a) sukupuolten väliseen tasa-arvoon
b) puolustusvoimien taistelukykyyn
c) armeijan arvomaailmaan
d) armeijan imagoon
e) armeijan yhteishenkeen
ASEVELVOLLISUUTEEN LIITTYVIÄ VÄITTEITÄ (KYSYTÄÄN KAIKILTA)
16 Mitä mieltä olet seuraavista asevelvollisuutta koskevista väitteistä?
(4=Täysin samaa mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä,
99=en osaa sanoa)
a) Asevelvollisuuden suorittamisesta on hyötyä nuorille
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Armeija tekee pojista miehiä
On hyvä, että myös naisilla on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen varusmiespalvelus
Arvostan miehessä sitä, että hän on käynyt armeijan
Arvostan naisessa sitä, että hän on käynyt armeijan
Arvostan miehessä sitä, että hän on suorittanut siviilipalveluksen
Haluaisin, että oma puolisoni tai tuleva puolisoni on käynyt armeijan
Armeija on Suomen suurin kuntokoulu
Yleinen asevelvollisuus on tärkeä Suomen puolustukselle
Se, että armeijassa ikäluokka taustoistaan riippumatta palvelee yhdessä, on kansaa
yhdistävä tekijä.
Asevelvollisuuden suorittaminen on kunnianosoitus veteraanien sukupolvelle
Asevelvollisuutta pitäisi kehittää niin, että sotilas- ja siviilipalveluksen alkuosassa olisi
molemmille yhteisiä koulutusjaksoja
Asevelvollisuusajalta tulisi saada enemmän yksilöitä siviilielämässä hyödyttäviä taitoja ja
tietoja
Suomessa tulisi siirtyä sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen,
joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna
Vain miehiin kohdistuva asevelvollisuus on epäoikeudenmukainen
Maailman muuttuminen on tehnyt yleisestä asevelvollisuudesta tarpeettoman
Arvostan aseistakieltäytyjien vakaumusta
Aseistakieltäytyjiä kohdellaan Suomessa liian ankarasti
Homoseksuaaleilta on kiellettävä pääsy varusmiespalvelukseen
Liian innokkaasti aseisiin suhtautuvilta on kiellettävä pääsy varusmiespalvelukseen
Mielenterveysongelmaisilta on kiellettävä pääsy varusmiespalvelukseen
Suomi tarvitsee itsenäisen ja vahvan puolustuslaitoksen
Jos Suomeen hyökätään, suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa,
vaikka tulos näyttäisi epävarmalta
Jos Suomeen hyökätään, olen itse valmis osallistumaan sotilaalliseen maanpuolustukseen
omassa sodan ajan tehtävässäni
Jos Suomeen hyökätään, olen valmis antamaan henkeni Suomen puolesta

17 Mikä Suomessa ja suomalaisuudessa mielestäsi on arvokasta ja puolustamisen arvoista? (AVOIN
KYSYMYS)
ULKOSUHTEISIIN LIITTYVIÄ VÄITTEITÄ (KYSYTÄÄN KAIKILTA)
18 Mitä mieltä olet seuraavista Suomen ulkosuhteisiin liittyvistä väitteistä(4=Täysin samaa mieltä,
3=jokseenkin samaa mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä, 99=en osaa sanoa)
a) Suomen pitäisi pyrkiä Naton jäseneksi
b) Suomen pitäisi pyrkiä saamaan Karjala takaisin
c) Suomen pitäisi panostaa enemmän ulkopolitiikkaan
d) Suomen tulisi keskittyä lähinnä huolehtimaan Suomesta ja suomalaisista
e) YK:n roolia kansainvälisessä politiikassa ja kriisinhallinnassa pitäisi vahvistaa
f) EU:n ulkopoliittista roolia ja kriisinhallintakykyä pitäisi vahvistaa
g) EU-jäsenyys on osoittautunut edulliseksi Suomelle
h) Suomen ulkopolitiikkaa tulisi hoitaa lähinnä EU:n kautta
i) EU:lle pitäisi perustaa yhteinen armeija
j) Suomen puolustusvoimien tehtävänä on osallistua kriisien ja turvallisuusuhkien torjuntaan eri
puolella maailmaa
k) Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta
l) Suomen turvallisuutta voidaan lisätä paremmin kehitysyhteistyöllä kuin armeijalla tai
kriisinhallintaan osallistumalla
m) Olisin itse valmis lähtemään kansainvälisiin kehitysyhteistyö- tai kriisinhallintatehtäviin
n) Jokaisella maalla on väistämättä armeija, sillä sotilaallinen tyhjiö täyttyy aina
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o)
p)
q)
r)

Suomi on tällä hetkellä sotilaallisesti liittoutumaton maa
Suomi on tällä hetkellä puolueeton maa
Sota voi joskus olla oikeutettu
Väkivalta on aina väärin

MAAHANMUUTTO JA RASISMI (KYSYTÄÄN KAIKILTA)
19 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? (5 = täysin samaa mieltä, 4 =
jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä,
99 = ei osaa sanoa)
a) Rasismi on vähentynyt viime vuosina suomalaisten nuorten keskuudessa
b) Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria
c) Monet ulkomaalaiset tulevat Suomeen vain käyttääkseen hyväkseen verovarojamme
d) Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia
e) Mielestäni kulttuurinen suvaitsevaisuus on lisääntynyt viime vuosina yhteiskunnassamme
f) Harrastus- tai järjestötoiminnassa, jossa olen mukana, on myös maahanmuuttajia
g) Maahanmuuttajanuorilla pitää olla oikeus myös omiin harrastus- ja nuorisotiloihin
h) Minulla on maahanmuuttajataustaisia ystäviä
i) En voisi kuvitellakaan maahanmuuttajaa puolisokseni
j) Maahanmuuttajanuoret halveksivat suomalaisia nuoria
k) Suomalaisnuoret halveksivat maahanmuuttajanuoria
l) Suomalaisnuorten pitäisi liikkua enemmän ulkomailla
m) Jos olisin työnantaja, valitsisin kahdesta yhtä pätevästä työnhakijasta syntyperäisen
suomalaisen
n) Suomalaisten velvollisuutena on auttaa ja tukea maahanmuuttajia
o) Yhteiskunnan maksamat tuet kuuluvat ensi sijassa suomalaisille, ei ulkomaalaisille
p) Rasismi on nuorten keskuudessa vakava ongelma, johon ei puututa tarpeeksi
q) Minulle on tärkeää että ystäväni ovat syntyneet Suomessa
r) Ystäväni ihonvärillä ei ole minulle mitään väliä
s) Ystäväni uskonnollisilla näkemyksillä ei ole minulle mitään väliä
20 Eri kansallisuuksilla ajatellaan olevan erilaisia luonteenominaisuuksia. Onko suomalaisuudessa
mielestäsi seuraavia asioita… 4 = paljon, 3 = jonkin verran, 2 = vähän vai 1 = ei lainkaan (99 = eos)
a) itsekkyys
b) suvaitsevaisuus
c) kateus
d) oikeudenmukaisuus
e) väkivaltaisuus
f) ahkeruus
g) kansainvälisyys
h) välinpitämättömyys
i) epäluuloisuus
POLITIIKKA JA ÄÄNESTÄMINEN
21 Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?
(4=erittäin kiinnostunut, 3 = jonkin verran kiinnostunut, 2 = vain vähän kiinnostunut, 1 = en lainkaan
kiinnostunut, 99 = en osaa sanoa)
KYSYMYKSET 22 JA 23 KYSYTÄÄN VAIN 17 VUOTTA TÄYTTÄNEILTÄ SUOMEN
KANSALAISILTA (IKÄ REKISTERISTÄ)
22 Aiotko äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa 2011? (LUETTELE)
Äänestän varmasti,
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Äänestän todennäköisesti
Todennäköisesti en äänestä
Varmasti en äänestä
En osaa sanoa
23 Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen tai minkä puolueen ehdokkaan kokisit
itsellesi läheisimmäksi?
- SDP
- KOK
- Keskusta
- Vasemmistoliitto
- Ruotsalainen kansanpuolue
- Vihreät
- Suomen kristillisdemokraatit
- Perussuomalaiset
- Jokin muu
- Ei mikään puolue
- eos
(KYSYMYKSET 24–26 VAIN JOS EV.LUT. KIRKON JÄSEN, T9A = KYLLÄ)
24 Oletko tietoinen siitä, että marraskuussa 2010 pidetään seurakuntavaalit? (kyllä, ei, eos)
25 Oletko tietoinen siitä, että seuraavissa seurakuntavaaleissa kirkko antaa ensimmäistä kertaa
äänioikeuden 16 vuotta täyttäneille? (kyllä, ei, eos)
26 Aiotko äänestää seuraavissa seurakuntavaaleissa 2010?
Äänestän varmasti,
Äänestän todennäköisesti
Todennäköisesti en äänestä
Varmasti en äänestä
En osaa sanoa

