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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3342. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Pettersson, Katarina (Helsingin yliopisto): Vihapuheesta tuomitut Perussuomalai-
set poliitikot: lehtiaineisto 2016-2017 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2019-
07-08). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD3342

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Vihapuheesta tuomitut Perussuomalaiset poliitikot: lehtiaineisto 2016-2017

Aineiston nimi englanniksi: News Articles of Finns Party Members Convicted of Hate Speech
2016-2017

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (8.7.2019).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Pettersson, Katarina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Pettersson, Katarina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

7.3.2019
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

mielipiteet; poliitikot; puolueet; sananvapaus; seuraamukset; tuomiot; uutisointi; vihapuhe; vi-
harikokset

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: joukkoviestimet; lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmät; rikollisuus ja lainval-
vonta; uskonto ja arvot

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Helsingin Sanomien ja Ylen uutisoinnista liittyen kolmen perussuomalaisen
poliitikon (Teuvo Hakkarainen, Sebastian Tynkkynen ja Terhi Kiemunki) saamiin tuomioihin
viharikoksista, esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomi-
sesta. Lehtiartikkeleissa tuomitut poliitikot, puoluekollegat ja muut tahot kommentoivat aihetta
monesta eri näkökulmasta. Artikkelit on julkaistu Helsingin Sanomien ja Ylen verkkosivuilla
maaliskuun 2016 ja helmikuun 2017 välisenä aikana.

Aineiston artikkelit käsittelevät muun muassa tietoa tuomioihin johtaneiden kirjoitusten sisäl-
löstä sekä määrätyistä rangaistuksista, esimerkiksi sakkorangaistusten suuruudesta. Artikkeleis-
sa on asianomaisten sekä esimerkiksi puoluekollegoiden kommentteja tuomioihin liittyen. Tut-
kimus käsitteli vihapuheen ja sananvapauden välistä suhdetta sekä poliitikkojen suhtautumis-
ta saamiinsa syytöksiin. Arkistoidun lehtiaineiston lisäksi tutkimuksessa analysoitiin muutakin
materiaalia, kuten esimerkiksi poliitikkojen Facebook-sivuilta löytyviä julkaisuja.

Aineisto sisältää varsinaiset artikkelit sekä teosluettelon. Teosluetteloon on kirjattu aakkosjär-
jestyksessä tiedot artikkelien kirjoittajista, julkaisupäivistä sekä siitä, onko kyseessä Ylen vai
Helsingin Sanomien artikkeli. Lisäksi teosluettelosta löytyvät linkit alkuperäisiin artikkeleihin.
Artikkelit on järjestetty datatiedostoon jaoteltuna kohdehenkilön sekä julkaisumedian mukaan.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi
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1.4. Aineiston käyttö

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Teksti

Perusjoukko/otos: Ylen ja Helsingin Sanomien uutisointi kolmen Perussuomalaisen poliitikon
viharikoksiin liittyen.

Aineistonkeruun ajankohta: helmikuu 2017

Kerääjät: Pettersson, Katarina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Kooste- tai synteesiaineisto

Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: poimintaohje tai -suunnitelma

Aineiston ajallinen kattavuus: maaliskuu 2016 – helmikuu 2017

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Lähdeaineistot: Yle

Helsingin Sanomat

Aineiston määrä: Yksi pdf-tiedosto, sisältää 56 lehtiartikkelia

1.4 Aineiston käyttö

Julkaisut

Pettersson. K. (2019). ’Freedom of speech requires action.’ Exploring the discourse of poli-
ticians convicted of anti-Muslim hate-speech. European Journal of Social Psychology.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3342

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Erityisehdot

Jatkokäyttö on sallittua tekijänoikeuslain ja Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Ai-
neistoa ei saa julkaista. Aineiston käyttäjällä on lupa tekijänoikeuslain mukaisesti ottaa Teok-
sesta lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja lainauksen yhteydessä tulee mainita
tekijän nimi ja lähde hyvän tavan mukaisesti.

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Teosluettelo
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FSD3342 VIHAPUHEESTA TUOMITUT PERUSSUOMALAISET POLIITIKOT: LEHTIAINEISTO

2016-2017

FSD3342 NEWS ARTICLES OF FINNS PARTY MEMBERS CONVICTED OF HATE SPEECH

2016-2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



TEKIJÄ  ARTIKKELIN NIMI  
LEHDEN  

NIMI  
JULKAISUPVM  

JA –VUOSI  
ARTIKKELIN VERKKO-OSOITE  VIITTAUSPVM  

ERILLINEN  
MAININTA  

Blencowe,  
Annette  

Tampereen  
perussuomalaiset tukee  
Terhi Kiemunkia  

YLE  9.4.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8800598       

Ervasti, Anu- 
Elina  

PS-nuorten Sebastian  
Tynkkynen saa syytteen  
muslimikirjoituksistaan  

HS  11.11.2016  
http://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002929740.html   

Hakala,  
Jarkko  

Tampereen  
valtuusto-ryhmät  
paheksuvat Kiemungin  
kirjoituksia: ”Mielipiteet  
ovat avoimen vihamielisiä,  
ihmis-arvoa alentavia”  

HS  7.4.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002895177.html  

Harju, Jukka  

Teuvo Hakkarainen  
oikeudessa kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan –  
Puolustus: Hakkarainen ei  
tiennyt lain olemassaolosta  

HS  4.1.2017  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000005031418.html  

11.2.2019    

Harju, Jukka  

Kansanedustaja Teuvo  
Hakkarainen tuomittiin 20  
päiväsakkoon  
kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan – ei  
aio valittaa tuomiosta  

HS  4.1.2017  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000005032239.html  

Harju, Jukka  

Perussuomalaisten Terhi  
Kiemungille syyte  
blogikirjoituksesta –  
”panetteli ja solvasi  
islaminuskoisia”  

HS  6.10.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002924170.html  

Harju, Jukka  

Syyttäjä vaatii  
perussuomalaisten Terhi  
Kiemungille sakkoja  
muslimikirjoituksesta  

HS  21.11.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000004875915.html  

11.2.2019    



Heino, Anne  

Tutkija Kiemungin  
tuomiosta: "Poliittisessa  kielessä 
pitää sallia kovatkin  
ilmaisut, mutta lakia ei saa  
rikkoa"  

YLE  1.12.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9328525      

Heino, Anne  

Terhi Kiemungin puolustus  
oikeudessa: Kyse ei ole  
vihapuheesta vaan  
poliittisesta puheesta  

YLE  21.11.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9306447      

Hevonoja,  
Jaana  

Kiemunki erotettiin  
varapuheenjohtajan  
tehtävästä - syynä  
luottamuspula  

YLE  3.4.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8784697      

HS toimitus  Vihapuhe ei ole ansio  HS  18.1.2017  
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art- 
2000005049081.html    

  Pääkirjoitus  

HS toimitus  
Kansanedustaja Teuvo  
Hakkaraisen Facebook- kirjoitus 
syyteharkintaan  

HS  27.9.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002922777.html  

HS toimitus  

Tuleeko käräjäoikeuden  
Teuvo Hakkaraiselle  
antamasta tuomiosta jopa  
ansio?  

HS  8.1.2017  
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art- 
2000005036580.html  

  Pääkirjoitus  

HS toimitus  

HS Illassa tänään:  
Muslimivirpojien raaka  pilkka 
kalahti poliitikon  
omaan nilkkaan – ”Eivätkö  
aikuiset voi jättää edes  
lapsia rasistisen vihansa  
ulkopuolelle?”  

HS  21.3.2016
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002892423.html  

Jansson,  
Kaisu  

Poliisi tutkii Terhi  
Kiemungin kirjoitukset  

YLE  12.4.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8806237      

Jansson,  
Kaisu    

Terhi Kiemungin  
tulevaisuutta eduskunta-
avustajana selvitellään 
virkamiesten avulla

YLE  1.4.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8781228    



Jansson,  
Kaisu  

Terhi Kiemungin  kirjoitukset 
syyteharkintaan  
– sai keväällä myös  
puolueeltaan sanktion  

YLE  6.7.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8977435      

Jansson,  
Kaisu  

Terhi Kiemunki saa  
varoituksen – jatkaa  
eduskunta-avustajana  

YLE  7.4.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8795396      

Junkkari,  
Marko  

Kokoomusnuoret:  
Sebastian Tynkkysen  
toiminta ”käsittämätöntä,  
törkeää ja tuomittavaa”  

HS  25.7.2016  
http://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002912620.html   

Junkkari,  
Marko  

Sebastian Tynkkynen  
pakottaa perussuomalaiset  
määrittelemään  
rasismiflirttailulleen rajat  

HS  27.7.2016  
http://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000002912903.html   

Kerkelä, Lasse

Sebastian Tynkkynen sai 
sakkotuomion kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan – oikeus 
piti kirjoituksia panettelevina, 
solvaavina ja osin uhkaavina

HS  16.1.2017
https://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000005047211.html

Kivinen, Lasse  

Yle: Kansanedustaja Lea  
Mäkipää ei aio erottaa  
virpovista  
”muslimipenskoista”  
kirjoittanutta avustajaansa  

HS  21.3.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002892360.html  

Kivinen, Lasse  
Kiemunki televisiossa: En  
pilkannut muslimeja  
virpomiskirjoituksellani  

HS  25.3.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002893130.html  

Kiviranta,  
Varpu  

Perussuomalaisten  
eduskuntaryhmä pohtii  
Hakkaraisen kohtaloa  
helmikuun alussa  

YLE  4.1.2017  https://yle.fi/uutiset/3-9387223      



Kokko,  
Tuomas  

Perussuomalaisten  
Kiemungin kirjoitukset  
syyteharkintaan – teki  
tutkintapyynnön itse  

HS  6.7.2016  
https://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000002909548.html  

Kurki, Tiina- 
Leena  

Sebastian Tynkkyselle 300  
euroa sakkoja  
kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan ja  
uskonrauhan rikkomisesta  

YLE  16.1.2017  http://yle.fi/uutiset/3-9405730      

Kurki, Tiina- 
Leena  

Sebastian Tynkkynen:  
"Tämä on ihan täysin  
poliittinen tuomio"  

YLE  16.1.2017  http://yle.fi/uutiset/3-9406584       

Kurki, Tiina- 
Leena  

Syyttäjä: "Panettelevaa  
vihapuhetta", Sebastian  
Tynkkynen kiistää rikokset  

YLE  11.1.2017  http://yle.fi/uutiset/3-9393567       

Kurki, Tiina- 
Leena  

Harvinainen julkinen  
oikeudenkäynti: Sebastian  
Tynkkysen jutun käsittelyn  
saa tallentaa  

YLE  11.1.2017  http://yle.fi/uutiset/3-9397381       

Kurki, Tiina- 
Leena  

Tynkkynen puhkesi itkuun:  
”Nyt on saatu aikaan  
poliittinen vaino minua  
kohtaan”  

YLE  11.1.2017  http://yle.fi/uutiset/3-9397601   11.2.2019    

Laitinen,  
Joonas  

Perussuomalaisista erotettu  
Sebastian Tynkkynen palaa  
puolueeseen – 
”Sananvapauttani ei ole  
rajoitettu millään tavalla”  

HS  21.1.2016  
http://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000002881378.html   

Lindqvist, Olli  

Teuvo Hakkarainen: "Täällä  
ei ole mitään  sananvapautta - jos 
olisin  
haukkunut Jeesusta niin  
syytettä ei olisi nostettu"  

YLE  1.2.2017  https://yle.fi/uutiset/3-9435964   11.2.2019    



Luukka,  
Teemu  

Syyttäjä vaatii  
perussuomalaisten  
Sebastian Tynkkyselle  
sakkorangaistusta – syynä  
kiihottaminen  
kansanryhmää vastaan  

HS  5.1.2017  
http://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000005034800.html   

Länkinen,  
Tiina  

Tampereen  
Perussuomalaiset valitsivat  
Terhi Kiemungin johtajaksi  

YLE  29.10.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9261266      

Malmberg,  
Lari  

Perussuomalaisten  
Pirkanmaan piirihallitus  
erotti Terhi Kiemungin  
varapuheenjohtajan  
paikalta  

HS  4.4.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002894463.html  

Mannermaa,  
Jaakko  

Perussuomalaisten  
eduskuntaryhmä huomautti  
Hakkaraista Facebook- 
kirjoituksesta  

YLE  1.2.2017  https://yle.fi/uutiset/3-9435656      

Mansikka,  
Heli  

Perussuomalaisten  
puoluesihteeri: Kiemunki- 
tapaus käsitellään  
todennäköisesti  
puoluehallituksessa  

YLE  23.3.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8762452      

Mansikka,  
Heli  

Terhi Kiemunki pyysi  
poliisitutkintaa omista  
kirjoituksistaan  

YLE  1.4.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8781768      

Matson- 
Mäkelä, Kirsi  

Tampereen  
valtuustoryhmät moittivat  
Terhi Kiemungin some- 
kirjoituksia  

YLE  7.4.2016  https://yle.fi/uutiset/3-8793917      

Mikkonen,  
Mikael  

Sebastian Tynkkynen  
syytteeseen kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan ja  
uskonrauhan rikkomisesta  

YLE  11.11.2016  http://yle.fi/uutiset/3-9286543       



Palojärvi,  
Eeva  

Teuvo Hakkarainen  
sakkotuomiostaan: ”Ei  
vaikuta kirjoituksiini yhtään  
mitään” –  
Perussuomalaisten  
eduskuntaryhmä päättää  
mahdollisista  
kurinpitotoimista  

HS  4.1.2017  
https://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000005032449.html  

Palojärvi,  
Eeva  

Perussuomalaisten  
puoluehallitus ei erottanut  
Terhi Kiemunkia – odottaa  
hovioikeuden päätöstä  
panettelevaksi tuomitusta  
blogista  

HS  4.12.2016  
https://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000004893805.html  

Palojärvi,  
Eeva  

Kansanedustaja Lea  
Mäkipää selvitellyt  
potkujen mahdollisuutta  
Terhi Kiemungille  

HS  5.12.2016  
https://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000004895579.html  

Passi, Minna   

Perussuomalaisten  
Tynkkynen kiistää  
syyllistyneensä  
kiihottamiseen  
kansanryhmää vastaan  

HS  8.8.2016  
http://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002914809.html   

Pohjanen, Kai  

Paikallispoliitikko käräjillä  
kansankiihottamisesta:  
Kiemunki teki omista  
teksteistään  
tutkintapyynnön  

YLE  21.11.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9303336      

Pohjanpalo,  
Olli  

Hakkarainen saa jäädä  
perus-suomalaisten  
eduskunta-ryhmään – sai  
huomautuksen Facebook- 
kirjoituksistaan  

HS  1.2.2017  
https://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000005069785.html   

Savela, Sanna  
Kansanedustaja Teuvo  
Hakkaraisen kirjoittelusta  
poliisitutkinta  

YLE  19.7.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9036571       



Savela, Sanna  

Kansanedustaja Teuvo  
Hakkarainen saa syytteen –  
epäillään vihapuheen  
levittämisestä  

YLE  1.11.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9264566       

Seppälä,  
Antti   

Kansanedustaja Teuvo  
Hakkaraisen tuomio vielä  
tänään  

YLE  4.1.2017  https://yle.fi/uutiset/3-9386669      

Seppälä,  
Antti  

Perussuomalaisten Teuvo  
Hakkaraiselle sakkotuomio  
kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan  

YLE  4.1.2017  https://yle.fi/uutiset/3-9386738      

Seppälä,  
Antti  

Kansanedustaja Teuvo  
Hakkarainen oikeuden  
eteen tänään  

YLE  4.1.2017  https://yle.fi/uutiset/3-9384922      

Siltanen,  
Mari  

Apulaisvaltakunnansyyttäjä:  
Perussuomalaisten Terhi  
Kiemunki saa syytteen  
kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan  

YLE  6.10.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9212821      

Sipilä, Anne- 
Mari  

Perussuomalainen  poliitikko 
tuohtui virpovista  
”muslimipenskoista” –  
Soinin mukaan puolue ei  
puolustele puheita  

HS  20.3.2016  
https://www.hs.fi/politiikka/art- 
2000002892296.html  

11.2.2019    

Sundqvist,  
Vesa  

Tynkkynen: Odotan  
oikeudenkäyntiä rauhallisin  
mielin  

YLE  11.11.2016  http://yle.fi/uutiset/3-9286756       

Tanninen,  
Jouni   

Terhi Kiemunki sai tuomion  
kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan  

YLE  1.12.2016 https://yle.fi/uutiset/3-9327902      

Tanninen,  
Jouni  

Terhi Kiemunki valittaa  
tuomiostaan hovioikeuteen  

YLE  1.12.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9328375      



Tolkki,  
Kristiina  

Sananvapautta vai  
kiihottamista  
kansanryhmää vastaan?  
Perussuomalaisten  
Hakkaraiselle tuomio,  
Tynkkynen pian käräjille  

YLE  4.1.2017  https://yle.fi/uutiset/3-9387300      

Tuohinen,  
Petteri &  
Arola, Heikki  

Teuvo Hakkaraiselle syyte  
vihapuheen levittämisestä  
– ”Syytekynnyksen  
ylittyminen on vakava  
paikka”  

HS  1.11.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000002928184.html  

11.2.2019    

Valtavaara,  
Marjo  

Sebastian Tynkkynen piti  
käräjillä tunteikkaan  
puheenvuoron – ”islamia  
pitää saada arvostella”  

HS  11.1.2017  
http://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000005040356.html  

Veräjänkorva,  
Arto &  
Blencowe,  
Annette  

Perussuomalaisten  
Sebastian Tynkkysen  
kirjoituksista esitutkinta  

YLE  8.8.2016 http://yle.fi/uutiset/3-9079581       

Vuorela, Arvo  

Kansanedustaja  
Hakkaraisen  
muslimikirjoittelu etenee  
syyteharkintaan  

YLE  27.9.2016  https://yle.fi/uutiset/3-9194126       

Vihavainen,  
Suvi  

Terhi Kiemunki tuomittiin  
sakkoihin kiihottamisesta  
kansanryhmää vastaan  

HS  1.12.2016  
https://www.hs.fi/kotimaa/art- 
2000004889702.html   


