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Korjaus: 
Osatutkimuksessa on virhe joko kuvassa 2 (Fig 2) sivulla 8 tai kappaleessa 3.1 sivulla 4: Yhden 
osallistujaryhmän tyttö on joko 9 vuotias tai teini. Samaan tyttöön viitataan epähuomiossa eri 
ikäisenä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tutkimustulokseen, koska ikä ei tässä ole oleellinen, vaan 
oleellista on sukulaissuhde. 
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