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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3375. 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:

Hirvilammi, Tuuli (Jyväskylän yliopisto) & Matthies, Aila-Leena (Jyväskylän yli-
opisto): Työttömien nuorten näkemyksiä työstä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista
2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2020-06-03). Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3375

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: Työttömien nuorten näkemyksiä työstä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista 2016

Aineiston nimi englanniksi: Unemployed Young Adults’ Perceptions of Work, Livelihood
and Well-being 2016

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (3.6.2020).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Hirvilammi, Tuuli (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
Matthies, Aila-Leena (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Matthies, Aila-Leena (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Aineisto luovutettu arkistoon

30.8.2019

1



1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

aktivointi; hyvinvointi; Kansaneläkelaitos; kestävä elämäntapa; nuoret; nuorisotyöttömyys; pe-
rustulo; sosiaaliturva; toimeentulo; toimeentuloturva; tulevaisuudenodotukset; työ- ja elinkei-
notoimistot; työelämä; työkokeilu; työttömyys; työvoimatoimistot; yhteiskunnallinen asema

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Nuoret; Sosiaaliturvajärjestelmä; Työllisyys ja työllistyminen; Työttö-
myys ja työttömät

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu 20-29-vuotiaiden työttömien tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistu-
neiden nuorten kuudesta ryhmähaastattelusta. Aineisto käsittelee työntekoa, toimeentuloa, hy-
vinvointia sekä elämäntapojen ja työn ekologista kestävyyttä. Haastateltavia on aineistossa 29.
Aineisto on pääosin suomenkielinen, mutta yhdessä haastattelussa osa keskustelusta on ruotsik-
si. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa "Sosiaalityön ja toimeentulojär-
jestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään" (ECOSOS) -tutkimushanketta
2015-2019.

Ryhmäkeskusteluissa selvitettiin esimerkiksi nuorten näkemyksiä, ideoita ja asenteita liittyen
joustavaan työelämään ja sosiaaliturvajärjestelmään. Palkkatyön rinnalla haastatteluissa käsitel-
tiin myös muita työn muotoja, kuten vapaaehtoistyötä. Nuoret esittivät haastatteluissa ajatuksi-
aan talouden ja kulutuksen vaikutuksista hyvinvointiin. Haastatteluissa keskusteltiin myös siitä,
mitä on riittävä elintaso ja toimeentulo. Haastateltavat kertoivat kokemuksiaan TE-toimistossa
ja Kelassa asioinnista, työttömyydestä ja niukoilla resursseilla selviytymisestä.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, haastateltavien sukupuoli sekä ikäjakauma. Aineis-
tosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Helsinki, Tampere, Porvoo, Kokkola, Jyväskylä
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1.4. Aineiston käyttö

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Aktivointitoimenpiteisiin osallistuneet 20-29-vuotiaat työttömät suomalai-
set

Aineistonkeruun ajankohta: 12.10.2016 – 23.11.2016

Kerääjät: Hirvilammi, Tuuli (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius); Väy-
rynen, Marianne (Jyväskylän yliopisto)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Itsetäytettävä lomake: paperinen lo-
make

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Strukturoitu lomake

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Nuoret etsittiin haastatteluihin kuuden eri työllistämistä edistävän projektin tai nuorten työpajan
työntekijöiden avulla. Haastateltavat tavoitettiin luontoon ja ympäristöön liittyvistä työpajois-
ta, työelämävalmennuksesta, kuntouttavasta työtoiminnasta ja työkokeiluista. Haastattelut on
kerätty Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Porvoossa.

Aineiston määrä: Kuusi ryhmähaastattelua odt-muodossa. Aineistosta on tuotettu lisäksi se-
lailtava html-versio sekä taulukkomuotoinen csv-versio.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Haastattelujen yhteydessä kerättyjen väitelomakkeiden vastauksia ei ole arkistoitu.

Tutkija on anonymisoinut aineiston ja tutkijan tekemät merkinnät on tehty hakasulkein. Ai-
neistosta on poistettu haastateltavien nimet ja suorat viittaukset asuinpaikkakuntaan ja muihin
tietoihin, joista haastateltavan saattaisi tunnistaa. Tietoarkistossa anonymisointia tarkennettiin
tutkijan linjausta noudattaen. Tietoarkiston aineistoon tekemät merkinnät on merkitty tuplaha-
kasulkein.

Julkaisut

Helne, T. & Hirvilammi, T. (2022) Balancing needs: young unemployed Finnish adults’ discour-
se on well-being and its relation to the sustainability transformation. Sustainability: Science,
Practice and Policy 18 (1). https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2030115

Huila, Emmisofia (2021) Näkökulmia hyvinvointiin. Työttömien nuorten antamia merkityk-
siä hyvinvoinnille. Turku: Turun Yliopisto. Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityön pro gradu -
tutkielma.

Rättäri, Petra (2022) "Yleensä ne mitkä on haitaksi itelle on myös haitaksi sille ympäristölle"
- Näkökulmia nuorten työttömien ekososiaalisen hyvinvoinnin rakentumisesta ekososiaalityön
viitekehyksessä. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.
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1. Aineiston kuvailu

Tuula Helne & Tuuli Hirvilammi (2021) Puristuksissa? Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot.
Helsinki: Kela. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/331450

Tuuli Hirvilammi, Marianne Väyrynen, Ingo Stamm, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi (2019).
Reflecting on Work Values with Young Unemployed Adults in Finland. Nordic Journal of Wor-
king Life Studies 2019, 9 (2), 87-104.

Valtonen, Riku (2021) "Se, et sulla on ruokaa ja näin, että toivottavasti on varma, et sitä on
huomennakin" - Työttömien nuorten käsityksiä toimeentulosta, hyvinvoinnista sekä näiden vä-
lisestä yhteydestä. Helsinki: Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3375

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD3375 TYÖTTÖMIEN NUORTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖSTÄ, TOIMEENTULOSTA JA HYVIN-
VOINNISTA 2016

FSD3375 UNEMPLOYED YOUNG ADULTS’ PERCEPTIONS OF WORK, LIVELIHOOD AND

WELL-BEING 2016

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

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

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: https://www.fsd.uta.fi/sv/



 
Teemahaastattelurunko 
 
Haastattelujen toteuttaminen 
 

- Ensin keskustellaan väitteistä ja sen jälkeen pyydetään valitsemaan ja merkitsemään 
lomakkeelle oma mielipide, asteikolla 1-5 

- Jaetaan alussa kaikille A4, jossa on kaikki väittämät listattuna ja asteikko: voivat 
orientoitua etukäteen, tarkistaa väittämän haastattelun ja kysymysten aikana ja 
ohjeistetaan täyttämään haastattelun kuluessa, väitettä koskevan keskustelun jälkeen 

- Väittämät: Luetaan ääneen ja on paperilla, johdatellaan keskustelua: Mitä te ajattelette 
tästä? Onko näin? Miksi on? Miksi ei ole? 

 
Työ ja työttömyys 
 

● ”Olen työttömänä, koska en ole löytänyt mieluisaa tai merkityksellistä työtä.” 
- Mistä nuorten työttömyys teidän mielestä johtuu? 

 
● ”En halua tehdä kokopäiväisesti palkkatyötä.” 
- Miksi tehdä töitä, kun sossun tuki riittää? (Tatu-esimerkki) 

 
● “Palkkatyö on olennainen ja tärkeä osa elämää.” 
- Mitä muuta haluaisi tehdä kuin töitä? Mitä teidän mielestä on kiva tehdä, ja mikä 

tuntuu mielekkäältä?  
-  
● “Työn sisältö on tärkeämpää kuin hyvä palkka.” 
- Minkälainen olisi unelmiesi työ, ihannetyö? 
- Onko teillä kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta tai ‘naapuri/kaveriavusta’?  
- Paljon puhutaan siitä, että ymmärrys siitä, mikä on työtä, on muuttumassa, kun työtä 

voi tehdä muuallakin kuin työpaikoilla ja työ sekoittuu vapaa-aikaan. Mikä teidän 
mielestä on työtä? Miten työ eroaa muusta elämästä?  

 
● “Työelämä on oravanpyörä, joka ylläpitää kilpailuhenkistä ja kulutuskeskeistä 

elämäntapaa.” 
- Näetkö, että nykyisiin työn tekemisen tapoihin liittyisi joitain ongelmia ympäristön 

kannalta? 
 

● ”Nuoret ovat usein edelläkävijöitä, jotka kyseenalaistavat palkkatyön ja keksivät 
uudenlaista, luontoa säästävää työtä.”  

- Onko näin? Tunnetko edelläkävijöitä tai oletko itse sellainen? 
- Millä tavalla työ voisi olla ekologisesti kestävämpää? 

 
Toimeentulo ja kulutus 
 

● “Joudun kehittämään uusia keinoja, miten selvitä vähällä rahalla.” 
- Minkälaisiin selviytymiskeinoihin olette törmänneet? Minkälaiset ratkaisut auttavat 

selviytymään pienellä rahalla?  
- Esim. asuminen, liikkuminen, ruoka, vapaa-aika, vaatetus 

 



● “Jotkut kehittämäni selviytymiskeinot säästävät luonnonvaroja” 
- Oletteko te tehneet joitain tietoisia valintoja, jotta kuluttaisitte vähemmän energiaa tai 

luonnonvaroja? 
 

● “Mitä korkeampi elintaso ihmisellä on, sitä onnellisempi hän on.” 
- Mihin rahan pitäisi riittää? Mikä on riittävä elintaso? Mitä tarvitsee? 
- On ennustettu, että ”Nuoret tulevat tienaamaan keskimäärin vähemmän kuin heidän 

vanhempansa.” Miltä tämä ennustus kuulostaa? 
 
 
Hyvinvointi 
 

- Mistä tunnistaa hyvinvoivan ihmisen?  
- Mitä hyvään elämään kuuluu? Mitkä asiat lisäävät sinulla hyvinvointia? 

 
● ”Talous on hyvinvoinnin kannalta tärkeintä, koska kaikki riippuu siitä, onko rahaa.” 
- Miten raha liittyy hyvinvointiin? 

 
● ”Luonto on ihmisen hyvinvoinnin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule 

toimeen.” 
- Miten luonto liittyy hyvinvointiin? Millainen suhde teillä on luontoon? 

 
 
Sosiaaliturvajärjestelmä 

 

- Mitkä seikat Kelan, sosiaalitoimiston ja TE-toimistojen palveluissa ovat toimivia? 
- Mitkä seikat Kelan, sosiaalitoimen ja TE-toimistojen palveluissa eivät toimi? 

TAI 

● “Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja vaikeaselkoinen”  
- Miten sitä pitäisi muuttaa, että se olisi selkeämpi? 

 
● “ Nuoret eivät koe sosiaalitoimiston ja TE-toimistojen tarjoamaa apua hyödylliseksi.” 
- Miksi? 
- Minkälaista tukea nuoret tarvitsisivat?  
- Mikä auttaisi parhaiten? 

 
● “Työnteon ja sosiaaliturvan yhdistäminen onnistuu joustavasti” 
- Millainen sosiaaliturvajärjestelmä mahdollistaisi muunkin mielekkään tekemisen kuin 

palkkatyön? 
 



Liite B

Aineistonäyte
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H: Onks teillä mitään kokemuksia tai vapaaehtoistyöstä tai jostain kaveri- tai naapuriavusta tai tästä 

vähän tälläsistä vaihtoehtosista, jos ei ajatella ihan tällästä perinteistä palkkatyötä niin? 

M2: Mä olin pari kuukautta [[Afrikassa vapaaehtoistöissä]] niin mä maksoin siitä, et mä sain tehä 

siellä töitä. 

N1: No no ei se nyt sinäänsä vapaaehtoistyötä, koska mä sain siitä myös opintopisteitä, mutta olin 

vaihtareille tutorina pari vuotta, mut se taas kans ulottu niin paljon kouluajan ulkopuolelle, että siinä 

oltiin kanssa tekemisissä toistensa kanssa ihan ei pelkästään vaan semmosta, et no niin näin täällä 

Suomessa toimitaan, vaan ylipäätään oltiin tekemisissä toisten kanssa. 

H: No paljon puhutaan myös siitä, että ymmärrys siitä, että mitä työ on ja niin on muuttumassa ja, 

että työtä voi tehä muuallakin kun työpaikoilla ja työ vähän sekottuu vapaa-aikaan niin mikä teijän 

mielestä on työtä, että miten työ eroaa muusta elämästä? Vähän tämmönen filosofisempikin? 

N2: No siis teoriassahan, jos tälläi tosi jyrkkiä rajaviivoja voi tehdä, ni työ on sitä mistä saa palkkaa, 

mut sit toisaalta esimerkiks mun entisessä työnkuvassa verkostoituminen tapahtu aina omalla, siis se 

oli taas yks tärkeimmistä puolista siinä ja se tapahtu aina omalla ajalla, et se taas siinä tavallaan se oli 

just aika harmaa alue loppujen lopuksi, että varmasti on hyvin paljon työkuvioita missä joutuu 

tekemään sitä työtä siis työajan ja työpaikan ulkopuolella. 

 





Liite C

Esite tutkittavalle
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Tiedote ryhmähaastattelun osallistujalle 

 

Ryhmähaastattelu on osa ECOSOS-tutkimushanketta, jossa tutkitaan ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä työn ja toimeentulon muotoja erityisesti nuorten näkökulmasta. Tutkimushanke on Suomen 
Akatemian rahoittama ja se toteutetaan vuosien 2015–2019 aikana. Hankkeen tutkijat työskentele-
vät Jyväskylän yliopistossa/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. 

Ryhmähaastattelujen kohderyhmäksi on rajattu 18–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat mukana tutkimuk-
seen valikoituneissa työvoimapoliittisissa projekteissa. Tutkimuksessa tehdään viisi ryhmähaastatte-
lua eri paikkakunnilla ja kaikkiin haastatteluihin kutsutaan mukaan 5-6 nuorta. 

Ryhmähaastatteluissa pyrimme selvittämään nuorten näkemyksiä työstä, toimeentulosta ja hyvin-
voinnista. Haastatteluissa keskustelemme vapaamuotoisesti esimerkiksi työelämään ja työttömyy-
teen, riittävään toimeentuloon ja ympäristökysymyksiin liittyvistä arvoista ja asenteista. Keskuste-
luissa kartoitetaan mielipiteitä ja omia näkemyksiä ja siksi haastatteluihin osallistuminen ei edellytä 
erityisiä ennakkotietoja. 

Haastateltava voi itse valita, kuinka henkilökohtaisella tasolla hän puhuu ja kuinka henkilökohtaisia 
tarinoita hän kertoo ryhmähaastatteluissa. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää yksittäisten 
henkilöiden elämäntilanteita vaan tutkia yleisemmällä tasolla nuorten toiveita ja ideoita.  

Ryhmähaastattelun kesto on noin 1,5 tuntia. Haastattelut äänitetään aineiston analyysia varten. 
Haastatteluaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan nimettöminä. 

Tutkimushankkeen vetäjänä on sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies Kokkolan yliopistokes-
kus Chydeniuksesta. Ryhmähaastattelut toteuttavat tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi ja tutkimushar-
joittelija, sosiaalityön opiskelija Marianne Väyrynen.  

 

Lähetämme tämän tiedotteen liitteenä myös suostumuslomakkeen, joka käydään yhdessä läpi vielä 
ennen ryhmähaastattelua.  

 

Lisätietoja: 

Tuuli Hirvilammi   Marianne Väyrynen 
tutkijatohtori    tutkimusharjoittelija, opiskelija 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius  Jyväskylän yliopisto   
[Yhteystiedot poistettu] 
https://www.chydenius.fi/ecososhanke 
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FSD3375 TYÖTTÖMIEN NUORTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖSTÄ, TOIMEENTULOSTA JA HYVIN-
VOINNISTA 2016

FSD3375 UNEMPLOYED YOUNG ADULTS’ PERCEPTIONS OF WORK, LIVELIHOOD AND

WELL-BEING 2016

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

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

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: https://www.fsd.uta.fi/sv/



 
 

RYHMÄHAASTATTELUN VÄITTEET eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä 

1. Olen työttömänä, koska en ole löytänyt mieluisaa tai merkityksellistä työtä. 
 

1 2 3 4 5 

2. En halua tehdä kokopäiväisesti palkkatyötä. 
 

1 2 3 4 5 

3. Työ on olennainen ja tärkeä osa elämää. 
 

1 2 3 4 5 

4. Työn sisältö on tärkeämpää kuin hyvä palkka. 1 2 3 4 5 

5. Työelämä on oravanpyörä, joka ylläpitää kilpailuhenkistä ja kulutuskeskeistä elämäntapaa. 
 

1 2 3 4 5 

6. Nuoret ovat yleensä edelläkävijöitä, jotka kyseenalaistavat palkkatyön ja keksivät 
uudenlaista, luontoa säästävää työtä. 

 

1 2 3 4 5 

7. Joudun kehittämään uudenlaisia keinoja, miten selvitä vähällä rahalla. 
 

1 2 3 4 5 

8. Jotkut kehittämäni selviytymiskeinot säästävät luonnonvaroja. 
 

1 2 3 4 5 

9. Mitä korkeampi elintaso ihmisellä on, sitä onnellisempi hän on. 
 

1 2 3 4 5 

10. Talous on hyvinvoinnin kannalta tärkeintä, koska kaikki riippuu siitä, onko rahaa. 
 

1 2 3 4 5 

11. Luonto on ihmisen hyvinvoinnin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule toimeen. 
 

1 2 3 4 5 

12. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja vaikeaselkoinen. 
 

1 2 3 4 5 

13. En koe sosiaalitoimiston ja TE-toimistojen tarjoamaa apua hyödylliseksi. 
 

1 2 3 4 5 

14. Työnteon ja sosiaaliturvan yhdistäminen onnistuu joustavasti. 
 

1 2 3 4 5 




