
2017  
 
Joulukuu 2017 [December 2017] 

 Miksi juuri banaanikärpäset ovat tärkeitä tutkimuskohteita (Aamulehti)  
 Pajunkissat tekevät jo tuloaan (Aamuset) 
 Väittelijä kartoitti kasvilajien levinneisyyttä Amazonian tutkimattomissa sademetsissä 

(Aamuset) 
 

Marraskuu 2017 [November 2017] 
 Lintutieteen kongressin tunnelmia ja tuloksia Turussa (Linnut 4/2017) 
 Ekorrarna blir färre – lider av klimatförändringen (Svenska YLE) 
 Oravien määrä romahti (Karjalainen; Helsingin Sanomat; Turun Sanomat; Turkulainen; 

Maaseudun tulevaisuus; Aamuset; Verkkouutiset; Tyrvään Sanomat; Vakka-Suomen 
Sanomat) 

 Lepakoiden horrostamispaikkoja haetaan (Suomen Luonto) 
 Muurahaiskeossa elää monimuotoinen hyönteisten yhteisö (Aamuset; Maaseudun 

Tulevaisuus) 
 Muuttuva ympäristömme haastaa varpuspöllön (Helsingin Sanomat) 
 Linnutkin kaupungistuvat (YLE) 
 Eläin- ja kasvitieteen sekä luonnonsuojelun historia Suomessa yliopiston tutkijoiden 

kertomana (Aamuset)  
 Onko orava jo uhanalainen? (Suomen Luonto) 
 Kansainvälisten tieteentekijöiden vetoomus: Maailman pelastamisella kiire (Helsingin 

Sanomat; YLE) 
Akatemiaprofessori Virpi Lummaa sai ensimmäisen Phoenix-tiedepalkinnon (Turun Sanomat; 
Aamuset) 
 

Lokakuu 2017 [October 2017] 
 Puutiaistutkijat kokoontuvat Turkuun (Turkulainen; Auran Aallot); 
 Humaltuuko tilhi pihlajanmarjoista? (Helsingin Sanomat; Itä-Savo) 
 Stamuppskattningen av små hjortdjur utvecklasddd (ePressi; Vasabladet) 
 Pienten hirvieläinten kannanarviointia kehitetään (Aamuset; Verkkouutiset; Torstai-lehti) 
 Persoonallisuudella on väliä myös sinitiaiselle (YLE; Aamuset; Aamuset2; Turun Sanomat; 

Kaleva; Suomenmaa; Keskisuomalainen; Savon Seudun Sanomat) 
 Mahtuuko luonto Turkuun? (Turkulainen) 
 Uudet professorit luennoivat (Aamuset) 
 Cityoravat ovat yleisiä Turussa (Turkulainen)  

 
Syyskuu 2017 [September 2017]  

 Miten käärmeen luut liikkuvat? (Helsingin Sanomat) 
 Mummot ovat tärkeitä norsulapsillekin (Helsingin Sanomat) 
 Kakkapussit ja kamerat apuna, kun valkohäntäpeurojen määrästä yritetään ottaa selvää 

(yle.fi) 
 Nuorissa on tulevaisuus - myös oravilla (Tietysti.fi) 
 Uusia menetelmiä valkohäntäpeurojen kannanarviointiin (YLE) 
 Nuorten oravien liikkumisesta uutta tietoa radiopantojen avulla (YLE) 
 Vieraslaji liejutaskurapu on asettunut pysyvästi Itämerelle (Maaseudun Tulevaisuus) 
 Ihmisen evoluutio ei ole pysähtynyt (Etelä-Suomen Sanomat; Uutisvuoksi) 

 
Elokuu 2017 [August 2017] 

 Puutiaisia riittää pitkälle syksyyn (Ilta-Sanomat) 

https://www.aamulehti.fi/mielipiteet/miksi-juuri-banaanikarpanen-on-ihmiselle-tarkea-kysyy-emeritusprofessori-petter-portin-200632946/
http://www.aamuset.fi/uutiset/3754359/Pajunkissat+tekevat+jo+tuloaan
http://www.aamuset.fi/uutiset/3753727/Vaittelija+kartoitti+kasvilajien+levinneisyytta+Amazonian+tutkimattomissa+sademetsissa
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/tutkimus/projektit/Documents/EOU_Linnut%204_2017.pdf
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/30/ekorrarna-blir-farre-lider-av-klimatforandringen
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/164108-oravien-maara-romahti-suomessa-ja-venajalla
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005470581.html
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3749160/Tutkimus+Oravien+maara+vahentynyt+Suomessa+ja+Venajalla+leutojen+talvien+myota
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/585488-turkulaistutkimus-oravien-maara-on-vahentynyt-suomessa
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/artikkeli-1.215725
http://www.aamuset.fi/uutiset/3749139/Oravien+maara+vahentynyt+Suomessa+ja+Venajalla+syyna+todennakoisesti+ilmaston+lampeneminen
https://www.verkkouutiset.fi/oravien-maara-on-vahentynyt/
https://www.tyrvaansanomat.fi/uutiset/tutkimus-oravien-maara-vahentynyt-suomessa-syyna-ilmaston-lampeneminen-200571416/
https://vakka.fi/uutiset/paikallinen/oravien-maara-vahentynyt
https://vakka.fi/uutiset/paikallinen/oravien-maara-vahentynyt
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/hoi-lepakoiden-horrostamispaikkoja-haetaan/
http://www.aamuset.fi/uutiset/3747529/Tutkimus+Muurahaiskeossa+elaa+monimuotoinen+hyonteisten+yhteiso
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/artikkeli-1.215707
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/artikkeli-1.215707
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005466549.html
https://yle.fi/uutiset/3-9944403
http://www.aamuset.fi/uutiset/3740317/Suomessa+pesii+noin+250+lintulajia
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/onko-orava-jo-uhanalainen/
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005447989.html
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005447989.html
https://yle.fi/uutiset/3-9932094
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3715904/Virpi+Lummaa+sai+ensimmaisen+Phoenixtiedepalkinnon
http://www.aamuset.fi/uutiset/3715995/Turun+Suomalaisen+Yliopistoseuran+50+000+euron+tiedepalkinto+akatemiaprofessori+Virpi+Lummaalle
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/572512-tutkijat-kokoontuvat-turussa-aiheena-puutiaisten-aiheuttamat-taudit
http://www.auranaallot.fi/uutiset/paikallinen/tutkijat-kokoontuvat-turkuun-keskustelemaan-puutiaisten-aiheuttamista-taudeista
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005418853.html
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/ead48448-b31b-40e7-920f-889555766fa4
https://www.epressi.com/tiedotteet/ymparisto-ja-luonto/stamuppskattningen-av-sma-hjortdjur-utvecklas.html
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/161628
http://www.aamuset.fi/uutiset/3696485/Pienten+hirvielainten+kannanarviointia+kehitetaan
https://www.verkkouutiset.fi/pienille-hirvielaimille-uusi-menetelma-kantojen-arviointiin/
http://www.torstai-lehti.fi/2017/10/21/pienten-hirvielainten-kannanarviointia-kehitetaan/
https://yle.fi/uutiset/3-9890817
http://www.aamuset.fi/uutiset/3696469/Vaitos+Persoonallisuudella+on+valia+myos+sinitiaiselle
http://www.aamuset.fi/uutiset/3696505/Sinitiaisen+pesanrakennuskayttaytymisella+odotettua+matalampi+perinnollisyysaste
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3699912/Vaitos+Sinitiaisellakin+on+persoonallisuus
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/sinitiaisellakin-on-persoonallisuus-todistaa-tuore-vaitoskirjatutkimus/773920/
http://www.suomenmaa.fi/stt-paaotsikot/sinitiaisellakin-on-persoonallisuus-todistaa-tuore-vaitoskirjatutkimus-6.3.298633.18fb9c4843
http://www.ksml.fi/kotimaa/Tutkimus-lintumaailmasta-Aggressiivisen-isän-kasvattamat-poikaset-ja-stressiä-sietävät-naaraat-selviävät/1058772
http://www.sss.fi/2017/10/sinitiaisellakin-on-persoonallisuus-todistaa-tuore-vaitoskirjatutkimus/
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/569304-turku-linjaa-luonto-ei-tuhoudu-vaikka-rakentaminen-lisaantyy
http://www.aamuset.fi/uutiset/3684140/Uudet+professorit+luennoivat+opettajankoulutuksesta+ikaantymisesta+ja+lasten+kasvoluiden+murtumista
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/567001-turun-keskustassa-nakyy-tavallista-enemman-oravia-turun-yliopiston-tutkija-kertoo
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005386906.html
http://www.hs.fi/tiede/art-2000005382580.html
https://yle.fi/uutiset/3-9834245
http://www.aka.fi/fi/tietysti/luonto-ja-ymparisto/nyt-pinnalla1/nuorissa-on-tulevaisuus--myos-oravien-maailmassa/
https://yle.fi/uutiset/3-9834245
https://yle.fi/uutiset/3-9838045
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/suomessa-on-puoli-miljardia-liejutaskurapua-videolla-esitellään-hurjasti-levinnyttä-tulokaslajia-1.205089
http://www.ess.fi/teemat/ihmisetjailmiot/art2397938
http://www.uutisvuoksi.fi/Online/2017/09/10/Ihminen%20kehittyy,%20kunnes%20kuolee%20sukupuuttoon%20—%20Tulevaisuudessa%20miehet%20kasvavat,%20naiset%20lyhenevät%20ja%20uskonnollisuus%20vahvistuu/2017522665488/16
http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005337579.html


 Milloin keski-ikä alkaa ja onko se kriisin paikka? (YLE) 
 Paikantimet paljastavat lintujen muuttoreitit (YLE) 
 Punkit pohjoisessa (Lappilainen) 
 Europeiska fågelforskare samlas till kongress i Åbo (Svenska YLE) 
 Euroopan lintutieteilijät saapuvat kongressiin Turkuun (Aamuset; Turkulainen)  
 Kysy linnuista Turun yliopiston järjestämässä lintuillassa (Turkulainen; Aamuset)  
 Kauneuskäsitys ei ole opittua (Seura)  

 
Heinäkuu 2017 [July 2017] 

 Niitä vieraslaji lupiini oikeaan aikaan (Karjalainen) 
 Mies etsii merkkejä hedelmällisyydestä (nainen.com) 
 Tenojoki, lohijoki (MTV) 
 Pieni ja pelottava punkki (YLE) 
 Miehet suosivat nuoria naisia, naiset rakastuvat renttuihin (Ilta-Sanomat) 

 
Kesäkuu 2017 [June 2017] 

 Kissa on saalistaja (Maaseudun Tulevaisuus) 
 Puutiaisille riittää isäntäeläimiä Suomen luonnossa (YLE) 
 Hur inverkar glyfosaten på djur och natur? (Svenska YLE) 
 Puutiaisista Huomenta Suomessa (MTV) 
 Kaupunkilaiselämän haasteita (Turun Sanomat) 

 
Toukokuu 2017 [May 2017] 

 Puhetta punkeista ja punkkitaudeista (YLE Tiedeykkönen)  
 Kasvitutkimusta Amazoniassa (Tekniikan Maailma) 
 Kemikaalikäsittely kirkasti Littoistenjärven (Turkulainen) 
 Öljyjatropa-kasvi on varteenotettava bioenergian lähde kehittyvissä maissa (Auran Aallot; 

Aamuset) 
 Predators are real lowlifes (Health Medicine Network) 
 Fishing can lead to rapid evolutionary changes in exploited fish populations (Newscaf; Health 

Medicine Network; TheScientist; Fish Information & Services) 
 Kalastus muuttaa geenien ilmentymistä kaloissa (Turkulainen) 
 Puutiaisten suosimat elinympäristöt (MTV; MTV_2) 
 City-hanhet puhuttavat. Onko torjunta tarpeen Turussa? (Turun Sanomat) 
 Mer information om sjukdomsalstrare hos fästingar tack vare av allmänheten inskickade 

fästingprover (YLE Svenska; Vasabladet; Åbo Underrättelser; Nya Åland) 
 Kansalaisten kerryttämä punkkipankki paljastanut puutiaisten levinneisyyden ja 

niiden kantamia taudinaiheuttajia (Helsingin Sanomat; Etelä-Saimaa; Auran Aallot; Ilta-
Sanomat; Suomen Lääkärilehti; Aamulehti; YLE; Verkkouutiset; Potilaan Lääkärilehti; 
Karjalainen; Maaseudun Tulevaisuus; Turkulainen; Hämeen Sanomat) 
 

Huhtikuu 2017 [April 2017] 
 Voiko puutiaisilta enää välttyä missään Suomessa (Iltalehti; Turkulainen; The Voice; Vantaan 

Sanomat)  
 Luontainen laiskuus evoluutiopsykologian näkökulmasta (YLE) 
 Toinen maailmansota sytytti myös ympäristöongelmat (Verkkouutiset) 
 Puutiaiskausi alkanut, taudinaiheuttajia tutkitaan Turun yliopistossa (Iltalehti) 
 Kylmä sää hidastanut puutiaisten kevättä (Helsingin Sanomat) 
 Faktoja linnunpoikasista (Helsingin Sanomat) 
 Littoistenjärvelle kemiallinen kunnostus (Turun Sanomat) 
 Suomen susien DNA tutkimustyökaluna (Seura) 

https://yle.fi/uutiset/3-9788346
https://yle.fi/uutiset/3-9791158
http://lappilainen.fi/2017/08/22/punkit-pohjoisessa/
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/10/europeiska-fagelforskare-samlas-till-kongress-i-abo
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/euroopan-lintutieteilijat-saapuvat-turkuun
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/548372-euroopan-lintutieteilijat-saapuvat-turkuun-seudulle-odotetaan-satojen-tuhansien
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/547570-turun-yliopisto-jarjestaa-lintuillan
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/luontoymparisto/tule-kysymaan-linnuista-turun-yliopiston-lintuiltaan
https://seura.fi/yleinen/kauneuskasitys-ei-ole-opittua-sokeakin-mies-rakastaa-tiimalasivartaloa/
https://www.karjalainen.fi/teemat/vapaa-aika/item/150048-asiantuntija-lupiinia-ei-kannata-niittaa-liian-aikaisin
http://www.nainen.com/yle-mies-kiinnittaa-huomionsa-naisen-rintoihin-ja-takamukseen-tiedostamatta-mutta-hyvasta-syysta/
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/hengastyttava-video-mikko-36-nosti-tenojoesta-todellisen-suurlohen-apuna-vaimon-kynsilakoilla-ehostettu-vaappu/6503524#gs.KK4VgzI
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/07/12/cityluonto-pieni-ja-pelottava-punkki
http://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000005287186.html
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/vapaana-kulkeva-kissa-saalistaa-maaseudulla-jyrsijöitä-mutta-tuhoaa-taajamissa-lintukantoja-1.196129
https://yle.fi/uutiset/3-9651644
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/08/aboforskare-vill-ta-reda-pa-hur-vaxtgiftet-glyfosat-inverkar-pa-djur-och-natur
http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvaa-elamaa/artikkeli/punkeista-paikoittain-jopa-kolmannes-voi-tartuttaa-borrelioosin/6460656
http://hyvinvointi.ts.fi/terveys/evoluution-neuvot-kaupunkisuunnitteluun/
http://areena.yle.fi/1-4107779
https://tekniikanmaailma.fi/muu-tekniikka/amazonin-alue-tuottaa-jatkuvasti-yllatyksia-miksi-evoluutio-tuottanut-amazoniaan-niin-suuren-maaran-kasvilajeja/
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/523531-kemikaalikasittely-teki-rehevoityneesta-littoistenjarvesta-ennatyskirkkaan
http://www.auranaallot.fi/uutiset/paikallinen/oljyjatropa-kasvi-varteenotettava-bioenergian-lahde-kehittyvissa-maissa
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/öljyjatropa-kasvi-varteenotettava-bioenergian-lahde-kehittyvissa
http://healthmedicinet.com/i/predators-are-real-lowlifes/
http://www.newscaf.com/science/fishing-can-lead-to-rapid-evolutionary-changes-in-exploited_718488.html
http://healthmedicinet.com/i/fishing-can-cause-slowly-reversible-changes-in-gene-expression/
http://healthmedicinet.com/i/fishing-can-cause-slowly-reversible-changes-in-gene-expression/
http://mobile.the-scientist.com/article/49465/study-fishing-induces-gene-expression-changes
http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=26&id=91846
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/519973-kalastus-muuttaa-geenien-ilmentymista-kaloissa
http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvaa-elamaa/artikkeli/punkkitilanne-voi-vaihdella-pienen-metsan-sisallakin-tuleva-kesa-kysymysmerkki/6427690
http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvaa-elamaa/artikkeli/tallaisessa-maastossa-on-erityisen-paljon-punkkeja-osaatko-olla-varuillasi/6427792
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3506336/Turku+ei+haada+cityhanhia++tuorein+kokeilu+kaatui+rahoituksen+puutteeseen
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/05/11/ny-forskning-en-femtedel-av-fastingarna-i-finland-bar-pa-borrelia
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/143427
http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/05/nastan-var-femte-fasting-bar-pa-borreliosbakterie.html
http://www.nyan.ax/nyheter/var-femte-fasting-bar-pa-borrelia/
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005205385.html
http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Punkit%20levittävät%20jo%20kolmea%20ihmisiä%20sairastuttavaa%20tautia%20—%20puutiaisen%20laaja%20levinneisyys%20yllätti%20tutkijat/2017122240250/4
http://www.auranaallot.fi/uutiset/paikallinen/kansalaisten-keraama-punkkipankki-paljastaa-joka-viides-puutiainen-kantaa
http://www.is.fi/terveys/art-2000005205772.html
http://www.is.fi/terveys/art-2000005205772.html
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/punkit-voivat-levittaa-nyt-kolmattakin-tautia/
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/suomalaisten-lahettamat-naytteet-paljastavat-punkit-levittavat-myos-kolmatta-harvinaista-tautia-200131552/
http://yle.fi/uutiset/3-9610876
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/punkit-65314
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/punkit-voivat-levittaa-kolmattakin-tautia/
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/142594-punkit-liikkuvat-jo-pohjois-karjalassa-maailman-sitkein-elukka
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/punkkipankki-paljastaa-joka-viides-puutiainen-kantaa-borrelioosia-1.189765
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/522237-kansalaiset-lahettivat-turun-yliopiston-tutkijoille-20-000-punkkia-tutkija-kertoo
http://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/329337-punkkisyynien-aika-jalleen-koittanut
http://www.iltalehti.fi/terveys/201704212200106815_tr.shtml
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/511582-il-turun-yliopisto-pyysi-kansalaisia-lahettamaan-punkkeja-tulos-loi-punkkitutkijat
http://www.voice.fi/terveys-ja-hyvinvointi/a-143008
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/511337-punkeilta-ei-voi-valttya-enaa-missaan-jopa-joka-viides-kantaa-borrelia-bakteeria
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/511337-punkeilta-ei-voi-valttya-enaa-missaan-jopa-joka-viides-kantaa-borrelia-bakteeria
http://yle.fi/uutiset/3-9555214
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/iims_ymparisto-64469
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201704192200105243_uu.shtml
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005175434.html
http://www.hs.fi/extra/aamu/16042017/art-2000005172509.html
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3470276/Littoistenjarvelle+kemiallinen+vappubrunssi
https://seura.fi/asiat/tiede-ja-luonto/suomen-susilta-selvitetaan-perima/


 Miksi me meikkaamme? (Helsingin Sanomat) 
 

Maaliskuu 2017 [March 2017] 
 Mummohypoteesi selittää, miksi naiset elävät pitkään menopaussin jälkeen (Iltalehti) 
 Ihmisen ominaistuoksulla on iso merkitys parinvalinnassa (Etelä-Suomen Sanomat; Savon 

Sanomat) 
 Dåliga kunskaper om fästingar (Vasabladet; Annonsbladet) 
 Puutiaistietämys vieläkin varsin puutteellista (Etelä-Suomen Sanomat; Iltalehti; MTV; 

Talouselämä; Lapin Kansa; Aamulehti) 
 Craig Primmerille merkittävä tutkimusrahoitus (Turun Sanomat) 
 Pitkän parisuhteen salaisuus saattaa olla geeneissä (Etelä-Suomen Sanomat) 

Helmikuu 2017 [February 2017] 
 Merikotkan uhkatekijät nykyään (Erä.pdf) 
 Maalaisorava ja kaupunkilaisorava (Helsingin Sanomat) 
 Miten lintuparvessa toimitaan (Stara.fi) 

 
Tammikuu 2017 [January 2017] 

 Mikä saa linnut aloittamaan laulunsa? (Turun Sanomat) 
 Ilmastonmuutoksen merkit näkyvät luonnossa (Turkulainen) 
 Merikotkatyöryhmän tarina julkaistu (YLE; Aamuset; Kirkkonummen Sanomat; Auran Aallot) 
 Havsörnen räddades en andra gång - men inte för evigt (Svenska YLE) 

Koti helmipöllölle -kamppanja (Loviisan Sanomat 

http://www.hs.fi/nyt/art-2000005153873.html
http://www.iltalehti.fi/terveys/201703302200094188_tr.shtml
http://www.ess.fi/teemat/tiedejatekniikka/art2357810
http://www.savonsanomat.fi/teemat/tiede/Miehen-haju-on-naisen-ensimmäinen-parinvalintakriteeri-–-mutta-e-pillerit-sotkevat-kaiken/956422
http://www.savonsanomat.fi/teemat/tiede/Miehen-haju-on-naisen-ensimmäinen-parinvalintakriteeri-–-mutta-e-pillerit-sotkevat-kaiken/956422
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138127
http://annonsbladet.canews.fi/sv/node/236/?newsID=101275934.htm
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2357966
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201703292200093352_uu.shtml
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kysely-paljasti-aukon-tietamyksessa-osa-ei-edes-tieda-miten-punkin-pureman-saa/6367988
http://www.talouselama.fi/uutiset/kysely-noin-joka-viides-ei-tiennyt-missa-punkkeja-esiintyy-6636731
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