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Poimintoja keväästä

Ylen kevätohjelmisto tarjoaa paljon mielenkiintoisia uutuuk-
sia. Henkilökohtaisesti odotan hulvatonta huumoria kotimaisten 
naiskoomikoiden parhaimmistolta Siskonpeti-sarjassa, jota täh-
dittävät loistavat Niina Lahtinen, Pirjo Heikkilä, Sanna Stellan ja 
Krisse Salminen. 

Sunnuntai-aamupäivisin kannattaa kääntää Yle Radio Suo-
men taajuudelle, kun legendaarinen Jake Nyman aloittaa uuden, 
nimeänsä kantavan show'n. Arkisin radion puolella joka päivä klo 
13 Yle Puheessa on luvassa keskusteluja, vetäjinä muun muas-
sa radioon seitsemän vuoden tauon jälkeen paluun tekevä Jenni 
Pääskysaari. 

Ja muistattehan, että helmikuussa on tulossa Sotshin olym-
pialaisia todella runsas paketti: lähetystunteja tulee televisiossa 
lähes 350, radiossa yli 200 ja netissä n. 500 tuntia.  Netissä tarjo-
taan lisäksi Sotshi Areena -palvelu, jonka avulla voi katsoa suora-
na lajia kuin lajia niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella.

Keväällä vietetään myös television lastenohjelmien 50-vuo-
tisjuhlaa. Sen kunniaksi nähdään monta kaivattua lastennäy-
telmää ja animaatiosuosikkia arkistojen uumenista. Kirsikkana 
kakussa nähdään upouusi seikkailusarja Ihan sama. Uutta sarjaa 
koululaisille on toivottu, nyt se on tulossa.

Hyvää sisältöä, joka päivälle ja kaikille meille.

Päivi Nummi-Aho
markkinointijohtaja

ps. Keväällä ohjelmistossa myös jatkavat monet yleisön suosi-
kit: Toisenlaiset frendit, Satuhäät ja Lilyhammer, joista kaikis-
ta nähdään uusia jaksoja.
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Kotikatsomo: 
Hyväntekijä
Aikuisten rakkauselokuva.

hYväntuulinen AlmA on tarjoilija. Hän on kuin hunajapurkki, joka 
vetää miehiä puoleensa, mutta hän ei halua ketään. Eräänä elokuun 
iltana Alman ravintolaan tulee mies, joka kiinnostaakin. Mies on lää-
käri ja työskentelee pakolaisleirillä Afrikassa. Vastoin tapojaan Alma 
pyytää miehen luokseen. 

Aamulla hän ei kysy koska mies palaa, palaako koskaan. Ja sitten 
ero iskee suoraan elinhermoon.

Alma ei halua rakastua! Ei ole aikaa! Hän on eronnut, tehnyt kahta 
työtä ja kasvattanut poikaansa. Poika on juuri kirjoittamassa yliop-
pilaaksi, kun vanha äiti sairastuu. Alman äiti on dementoitunut, eikä 
isä tahdo taipua lähihoitajaksi. Vastuu siirtyy tyttärelle. Tunteet eivät 
kuitenkaan kysy lupaa tai poistu nappia painamalla. Kuinka vaikeaa 
on uskaltaa rakastaa?

Hyväntekijä on lämminhenkinen aikuisten rakkaustarina, vähän 
haikea kuin suomalainen tango. Se kertoo naisesta, joka venyy kah-
teen suuntaan. Elokuva leikittelee kysymyksellä, kuka lopultakin on 
se hyväntekijä. 

Käsikirjoitus Tarja Kylmä, ohjaus Heidi Köngäs, rooleissa Sari Sii-
kander, Carl-Kristian Rundman, Tea Ista ja Esko Salminen. Myös ruot-
sinkielinen tekstitys. Tuottaja Anita Kurvinen, Yle.   

Yle TV1 sunnuntaina 16.2. ja Yle Areena 30 pv.

Kirjallisuuden professori Anja 
Aropalo (Kaija Pakarinen) on 
antanut Alzheimerin tautia 
sairastavalle miehelleen 
lupauksen: hän auttaa miestä 
kuolemaan sitten, kun tämä ei 
enää muista. Nyt Anjan pitäisi 
lunastaa lupauksensa.

Kotikatsomo: Raja
AnjAn pikkusiskon Maritan (Maria 
Heiskanen) lukiolaisikäinen tytär Mari 
(Linda Tuomenvirta) kokeilee siipiään 
elämässä ja törmää myös rujoihin koke-
muksiin. Mari rakastuu äidinkielenopet-
tajaansa Julianiin (Antti Luusuaniemi). 
Opettaja vastaa Marin tunteisiin. Hoi-
tokodissa Anja törmää itseään nuorem-
paan yliopiston tutkijaan Johannekseen 
(Jani Karvinen). Raskaasta lupauksestaan 
huolimatta Anja ihastuu Johannekseen. 
Julianin kuusivuotias tytär Anni (Aurora 
Haakana) tuntuu näkevän ja ymmärtä-
vän kaiken. Pystyykö hän rakentamaan 
rajat, jotka kestävät?

Kolmiosainen tv-sarja kysyy tarkasti 
ja vääjäämättömästi elämän suuria kysy-
myksiä. Missä on rakkauden ja vastuun 
raja, missä halun ja rakkauden raja? Kuka 
meidän ääriviivamme piirtää? Missä ovat 
lain, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden 
väliset rajat?

Sarja perustuu Riikka Pulkkisen sa-
mannimiseen menestysromaaniin. Ro-
maani on käännetty mm. englanniksi, 
saksaksi, ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi ja  
hollanniksi.

Sarjan on dramatisoinut Daniela Ha-
kulinen ja ohjannut Hanna Maylett. Myös 
ruotsinkielinen tekstitys. Tuottaja Pekka 
Ruohoranta, Yle.

Yle TV1 sunnuntaina 23.2., 2.3. ja 9.3.,  
Yle Areena 30 pv.
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→ Yle TV1

Kotikatsomo: Hiljaisuus (12)

kuolemAn vArjon maassa helvetti 
koskettaa taivasta, rakkaus kuolemaa ja 
ystävyys petosta. Hiljaisuus on elokuva 
ihmisistä näillä oudoilla rajoilla. Pienessä 
kaatuneiden kokoamiskeskuksessa neljän 
miehen ja kolmen naisen ryhmä lähettää 
kuolleita kotiin haudattaviksi. Elokuvan 
päähenkilö on Eino, ruumiinpesijän poi-
ka. Kuolleet kuiskivat hänelle, ja toden 
ja unen raja hämärtyy. Eino astuu palve-
lukseen yhdessä ystävänsä Antin kanssa. 
Antin vaikutusvaltainen isä on järjestänyt 
Antin hanttihommiin keskukseen ja pis-
tänyt vielä Einon katsomaan perään. Ant-

ti on hurmuri ja kauppamies, joka teettää 
työnsä Einolla ja lirkuttelee naisille.

Keskuksen sekalaista seurakuntaa joh-
taa sotilaspastori Hiltunen. Hänen alai-
sinaan ovat Einon ja Antin lisäksi Korpi-
kangas, vanhempi lääketieteen opiskelija, 
kuppari Miina ja kaksi nuorempaa lottaa. 
Näistä Jaana on kovapintainen työläistyt-
tö ja Siiri pinnalta pehmeä kauppiaanty-
tär. Eino joutuu pahnanpohjimmaiseksi ja 
alkaa kapinoida. Hänen kapinansa myller-
tää keskuksen ihmissuhteet perin pohjin 
tuoden pintaan rakkauden, ystävyyden, 
petoksen ja syyllisyyden.

Kun rintama lopulta murtuu, Eino 
jää yksin keskukseen, lastaa viimeiset 
ruumiit hevoskärryyn ja aloittaa matkan 
kohti kaukaista kotia tietämättä, onko 
hän jäänyt jo rintamalinjan taakse.

Käsikirjoitus Joonas Saartamo, ohja-
us Sakari Kirjavainen, rooleissa Joonas 
Saartamo, Lauri Tilkanen, Terhi Suorlahti, 
Joanna Haartti, Ilkka Heiskanen, Sinikka 
Mokkila ja Kari Hakala. Myös ruotsin-
kielinen tekstitys. Tuotanto Cine Works 
Oy / Petri Rossi, Alf Hemming ja Joonas 
Berghåll.

Yle TV1 sunnuntaina 13.4. klo 21.05 ja Yle Areena 7 pv.

Toisessa 
maailmansodassa 
Suomi oli ainoa maa, 
joka toi kaatuneet 
sotilaat haudattaviksi 
kotiin. Kaatuneiden 
kokoamiskeskuksissa 
miehet ja naiset 
tekivät töitä rinta 
rinnan.

Tarina ihmisistä 
oudoilla rajoilla.

Kotikatsomo: 
Le Havre (S)

Flera program med svensk text
visste du Att många program på Yle TV1 numera textas också till svens-
ka? sedan en tid hittar du svensk text till bland annat alla Hemmasalongens 
inhemska filmer och serier på söndagskvällarna. 

Brittiskt drama textat till svenska är något som många i den svenska 
publiken har efterlyst. under våren kan du bland annat njuta av  unge James 
Herriot (start 3.1), Barnmorskan i East End (start 24.1) och Downton Abbey 
(S1 och S2 med start 6.2). 

Också samhällsprogram som Kungskonsumenten på torsdagar kl. 20 
och Den mänskliga faktorn på fredagar kl. 22 textas till svenska. De här pro-
grammen kompletterar den programpalett som finns tillgänglig på svenska 
via Yle Fem. De svenska textningarna är koncentrerade till Yle TV1 för att 
det ska vara lättare att hitta dem. 

Yle Fem -kanavalla valtaosa ohjelmista puolestaan tekstitetään suomeksi.

Program med svensk text på Yle TV1 våren 2014:
kungskonsumenten torsdagar kl. 20:00
Den mänskliga faktorn fredagar kl. 22:00
Brittiskt drama torsdagar och fredagar kl. 19:00
hemmasalongen söndagar kl. 21:05

Marcel Marx, entinen kirjailija ja 
tunnettu boheemi, on vetäytynyt 
vapaaehtoiseen maanpakoon Le 
Havren satamakaupunkiin, jossa hän 
kokee päässeensä lähemmäs kansaa 
palvellessaan heitä kengänkiillottajan 
hommassa. 

hän on hAudAnnut haaveensa kirjallisesta läpimur-
rosta ja elelee tyytyväisenä kantabaarinsa, työnsä ja vai-
monsa muodostamassa kolmiossa, kun kohtalo yllättäen 
heittää hänen tielleen alaikäisen pakolaispojan. 

Käsikirjoitus ja ohjaus Aki Kaurismäki, rooleissa André 
Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Elina Salo, 
Jean-Pierre Léud. Myös ruotsinkielinen tekstitys. Tuotan-
to Sputnik Oy, 2011.

Yle TV1 sunnuntaina 20.4. klo 21.05 ja Yle Areena 7 pv.
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Aarteenetsijät
Aarteenetsijät on uusi 10-osainen 
reality-sarja huutokaupan ihmeellisestä 
maailmasta. 

pääosAssA ovAt meklari Mika Sirén ja hänen vai-
monsa Merja, jotka luotsaavat perinteikästä Helan-
derin huutokauppaa. Sarja seuraa huutokaupan hen-
kilökuntaa, asiakkaita ja uskomatonta tavaravirtaa. 
Huudettavaksi päätyy kaikkea mahdollista vanhoista 
liikennevaloista kristallikruunuihin.

Mitä tarinoita kätkeytyy vanhaan hopeiseen puu-
terirasiaan, minkä arvoinen on alkuperäinen Domus-
tuoli ja kuka ihme omisti mittavan kokoelman vin-
tage-merkkilaukkuja? Minne päätyvät tavarat, jotka 
kuolinpesistä ja varastoista kerätään? Ja mihin hin-
taan?

Sarjassa pääsevät ääneen myös keräilijät, jotka 
suhtautuvat aarteisiinsa intohimoisesti. Jopa niin in-
tohimoisesti, että ovat valmiita vuokraamaan asun-
non ihan vain keräilylöytöjänsä varten. Yle-tuottaja: 
Maarit Puttonen. Tuotanto: Mirtta Salonen/Moskito 
Television.

Yle TV1 sunnuntaisin 2.2. alkaen klo 18.15 

→ Yle TV1

Dokumenttiprojekti
Dokumenttiprojekti:  
Alaska Highway
vAillA vAkituistA osoitetta elävän Hesen vaikeudet kulminoituvat suomen talveen. 
Lumi, pakkanen ja irtonainen elämäntapa eivät sovi yhteen. unelmien talossa pitää 
olla pyörät, eikä se saa maksaa liikaa. Sitten levoton mies löytää Alaskasta 60 vuotta 
vanhan kuorma-auton, jonka lavalle hän rakentaa talon. Matka vancouver islandille voi 
alkaa. Ohjaus Aleksi salmenperä. tuotanto: Made Oy.

Dokumenttiprojekti: Päästökauppiaat

useitA YhteiskunnAAllisiA doku-
mentteja ohjanneelta Marja Kurikalta on 
valmistumassa äidin ja tyttären päihtei-
den käyttöä kuvaava dokumentti.

Parikymppinen Pinja kertoo elämäs-
tään purkaen tunteitaan itse kuvaamaan-
sa videopäiväkirjaan. Päihteiden käyttö 
on ollut aina osana hänen elämäänsä. 
Hänet huostaanotettiin nuorena mui-
den sisarustensa tavoin. Uusi yhteys äi-
tiin löytyi Pinjan aikuistuessa yhteisen 

pirinkäytön kautta. Äidistä tuli Pinjalle 
ystävä, jonka kanssa jakaa päivittäinen 
taival. Kuvausten aikana Pinja päättää lo-
pulta päästä eroon aineista hakeutumal-
la korvaushoitoon, mutta onnistuakseen 
hän joutuu ottamaan etäisyyttä äitiinsä. 
Kuinka voimakas on rakkaudenkaipuu ja 
entisen elämäntyylin vetovoima? Ohjaus: 
Marja Kurikka. Käsikirjoitus: Tapio Sovijär-
vi. Tuottaja: Erkko Lyytinen, Yle.

Yle TV1 keväällä maanantaisin klo 21.30 ja Yle Areena

Dokumenttiprojekti: Piripäiväkirja

dokumentAristi kAti juurus yrittää 
selvittää, miten päästökauppa toimii. 
Onko siitä hyötyä ilmastonmuutosta 
vastaan? Miten käy helsinkiläistaustai-
sen Björn Hammarin, joka tahtoo myydä 
päästöoikeuksia Keniasta Eurooppaan? 

Dokumentti on surkuhupaisa tarina siitä, 
kuinka maailma yritetään pelastaa siirtä-
mällä hiilidioksidipäästöjä paikasta toi-
seen. Ohjaus: Kati Juurus. Tuottaja: Erkko 
Lyytinen, Yle.
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→ Yle TV1

Pelastetaan duunit 
– miten suomalainen teollisuusyritys pärjää globaalissa kilpailussa?

”Kaksi viime vuotta ovat olleet meille täyttä paskaa, suoraan sanottuna.”

TV-sarja seuraa neljää 
yritystä, jotka saivat 
konsultit käyttöönsä

pelAstetAAn duunit -tv-sarjassa neljä 
teollisuusyritystä kamppailevat selviyty-
äkseen murroksesta voittajina. Onnis-
tuuko uupuva yrittäjä löytämään itsel-
leen apuvoimaa ajoissa? Saako konsultti 
tsempattua myyntitiimiin puhtia leluilla 
leikittämällä? Suostuuko sukupolvenvaih-
dosta tekevä yrittäjä siirtämään Jaguarin-
sa keskeltä pihaa sivummalle? Kansain-
välistymisen tarinaa kerrotaan kaasualan 
messuilla Pietarissa ja vatsatanssijan kai-
nalossa Turkissa.

Taantuma väistyy hiljalleen kilpaili-
jamaissa, mutta Suomen vienti ei vedä. 
Ongelmat muhivat syvemmällä kuin vain 
suhdanteessa. Työpaikat ovat vaarassa – 
suuremmassa kuin yleensä ymmärretään. 
Suuret suomalaiset teollisuusyritykset 
ovat lähteneet maailmalle ja pärjäävät 
siellä hyvin. 

Alihankkijat jäivät tänne, vähenevien 
töiden rajusti kilpailluille, kurjistuvien kat-
teiden markkinoille. Pienten ja keskisuur-
ten teollisuusyritysten pitäisi nyt oppia 
uusia taitoja pärjätäkseen muuttuvassa 
markkinaympäristössä. Niiden pitäisi et-
siä uusia asiakkaita, kehittää omia tuot-
teita, opetella myymään ja pyrkiä vientiin. 
Verkostoitumalla pienetkin yritykset saa-
vat muskelia päästä tarjoamaan palvelu-
kokonaisuuksia suurille asiakkaille. Ikään-
tyvien yrittäjien pitäisi löytää työlleen 
jatkajia.

Ohjelmassa seurataan neljää yritystä 
reilun puolen vuoden ajan. Näemme yrit-
täjien ja henkilöstön kovaa ponnistelua ja 
opimme tuntemaan ihmiset tuloslukujen 
takana. Kukin yritys palkkasi avukseen 
konsultin. Yrityselämässä konsultointi 
välillä onnistuu, välillä ei – niin tässäkin 
ohjelmassa. Jaksojen sisällä nähdään py-
säyttäviä tietoiskuja teknologiateollisuu-
den ahdingosta, sen merkityksestä työlli-
syydelle ja kansantaloudelle. Yle-tuottaja: 
Johanna Reen. Tuotanto: Esko Naskali/
ITV Studios Finland.

Yle TV1 ja Yle Areena tiistaista 
torstaihin klo 20 alkaen 7.1. (6 osaa)

Radiosarja pohtii yritysten keinoja 
selvitä kilpailutilanteessa  
Miten yritykset pitävät huolen, että ne säilyvät elinkelpoisina 
kiristyvillä markkinoilla? Miten ne hallitsevat alituisen muutoksen? 

tätä pohditAAn Pelastetaan duunit -radio-ohjelmassa eri teemojen kautta; muun mu-
assa tuotekehityksen, talouden kohentamisen ja markkinoinnin sekä johdon ja henkilös-
tön yhteistyön kautta. 

Mukana on 14 yritystä eri puolilta maata – Lahden autokori, orimattilainen Ferroplan, 
Innotools Imatralta, siilinjärveläinen Chasswheel, Alufer Joroisista, Rakennustempo Joen-
suusta, Piippo Outokummusta, Innokas Medical Kempeleestä, Pemamek Loimaalta, Reli-
comp Suolahdesta, KM-Valu Säynätsalosta, EP-Logistics Helsingistä ja TPI Control Pirkka-
lasta sekä Amipac Järvenpäästä.  

Pelastetaan duunit -radio-ohjelma seuraa näiden yritysten ponnisteluja – miten sel-
viytyä ja parantaa asemiaan kiristyvillä markkinoilla? Toimittaja: Teija Peltoniemi. Tuo-
tanto: Yle Asia, Jukka-Pekka Heiskanen.

Yle Radio Suomi torstaisin klo 19.06 alkaen 9.1. (15 osaa) 
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Miljoonavelat ja 13-tuntiset työpäivät näkyvät yrittäjän naamassa,  
kun hän herää yöllä tupakalle miettimään firmansa ahdinkoa.  
Duunipaikat ovat nyt vaarassa niin monessa suomalaisessa 
teollisuusyrityksessä, että jos tilanne ei parane, seuraukset raapaisevat 
meitä kaikkia. Monimediainen Pelastetaan duunit -hanke televisiossa 
ja radiossa kuvaa esimerkkiyritysten kautta muutoksia, joita yrityksen 
toiminnassa vaaditaan, että ne selviytyisivät paremmin.
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→ Yle TV1

Top of the Lake (16)

Tositarinaan 
pohjautuvassa 
draamasarjassa liikutaan 
1900-luvun alun 
tunnelmissa. 

Chicagossa kannuksensa hankkinut 
amerikkalainen liikemies ja suuri 
visionääri Harry Gordon Selfridge 
saapuu suurin elkein Lontooseen 
perustaakseen sinne maailman 
suurimman ja kauneimman tava-
ratalon. Miehen tyyli hämmentää 
englantilaisia rahoittajia ja lehdis-
töä, mutta häntä ajaa palava into 
täyttää kaikkien naisten unelma 
tavaratalosta, jossa ostaa hienoja 
vaatteita ja tavaroita, joista vähän 
aikaa sitten ei voitu edes uneksia. 

Itsevarma Selfridge ei piittaa 
epäilijöistä, vaan luo ennennäke-
mätöntä markkinointikampanjaa 
jo ennen kuin maailman moder-
nein tavaratalo on tuskin muuta 
kuin kuoppa Oxford Streetin varrel-
la. Kun rahoittaja kääntää hänelle 
selkänsä, sulavakäytöksinen mies 
etsii muita korvaavia keinoja liike-
toimintansa aloittamiseksi. Hän 
osaa myös tarttua uusiin tilaisuuk-
siin hankkia julkisuutta liikkeelleen 
kulttuurin ja ajassa liikkuvien ilmi-
öiden kautta. Henkilökunnaltaan 
hän odottaa enemmän intoa kuin 
kukaan koskaan, mutta perheelli-
seksi mieheksi hänellä on liikaakin 
silmää naiskauneudelle. Nouseeko 
Selfridgen nimeä kantava tavara-
taivas siivilleen ja kuinka sen lento 
kantaa? 

Pääosissa nähdään Jeremy Pi-
ven, Frances O’Connor, Aisling Lof-
tus, Zoe Tapper, Tom Goodman-Hill 
ja Amanda Abbington. Käsikirjoitus 
on Andrew Daviesin. Tuotanto ITV 
Britannia, 2012.

Mr Selfridge (12)

12-vuotiAs tui mitchAm löydetään 
järvestä, kun hän on siellä jo kaulaansa 
myöten. Käy ilmi, että tyttö on viidennel-
lä kuulla raskaana, mutta hän ei suostu 
kertomaan, kuka on lapsen isä. Pian Tui 
katoaa. Tapausta ryhtyy selvittämään 
paikallisen poliisin apuna Robin Griffin, 
joka on tullut takaisin kotiseuduilleen ta-
paamaan kuolevaa äitiään. 

Samaan aikaan syrjäisessä Laketopin 
kylässä tapahtuu muutakin outoa. Joukko 
sielultaan rikki menneitä naisia perustaa 
seudulle leirin, Paratiisin, jossa he etsivät 

eheytymistä ja rauhaa sisimpäänsä. Pa-
ratiisin naisia johtaa GJ, tuhkanharmaan 
hiusmerensä alta pistävästi tuijottava, 
häkellyttävän suorasanainen nainen. 

Tuin katoaminen raastaa Robinin si-
sintä ja kuljettaa häntä vääjäämättä kohti 
omia piinaavia salaisuuksiaan. Laketopin 
yhteisössä on jotain sairasta, mutta kaik-
ki eivät enää ole halukkaita alistumaan. 
Löytyykö Tui elävänä? Saako Robin selvil-
le, kuka tuhosi nuoren tytön tulevaisuu-
den? Entä löytääkö hän itse sisimpäänsä 
rauhan? 

Uuden Seelannin upeissa maisemissa 
kuvatun, twinpeaksmaisen ja tiheätunnel-
maisen kuusiosaisen trillerin on käsikir-
joittanut ja ohjannut Oscar-palkittu Jane 
Campion. Pääosissa nähdään Elisabeth 
Moss, Holly Hunter, Thomas M. Wright, 
Peter Mullan, David Wenham, Jacqueline 
Joe ja Stephen Lovatt. Käsikirjoitus on Ja-
ne Campionin ja Gerard Leen, ohjaus Jane 
Campionin. 

Tuotanto: BBC, See-Saw Films, Esca-
pade Pictures, Britannia 2013.

Yle TV1 keskiviikkoisin 22.1. alkaen klo 22.05 ja Yle Areena 7 pv.Yle TV1 tiistaisin 4.2. alkaen klo 21.00 ja Yle Areena 30 pv.
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→ Yle Uutiset ja ajankohtaisohjelmat

vi borde prata om Europa 

Varför vill Katalonien lösgöra sig från 
Spanien? Varför finns det papperslösa 
företagare i Slovenien men pappersrika 
byråkrater i Bryssel? Vad säger kvinnan 
på gatan i Moldavien? Borde vi prata om 
Europa?
 
vi är AllA européer och har mycket som är gemensamt. 
Men det finns minst lika mycket som skiljer oss åt. Mat, 
hem, bil, hur tätt vi bor och hur vi kommunicerar. Det gör 
det svårt att hitta en gemensam syn på både små och sto-
ra frågor. Men det finns också möjligheter. Hittar vi en ge-
mensam linje och vilja så kan Europa bli den glansbild som 
vi gärna vill vara.

Serien Vi måste prata om Europa frågar bland annat 
varför skottarna vill kopiera det nordiska välfärdssystemet. 
Vi hör invånare i Harstad i Norge, i Cayenne i Franska Guy-
ana, en man på toppen av Monte Titano i San Marino. Alla 
är olika, men alla är européer. Alla har vi rösträtt i samma 
val i vår. 8 avsnitt.

Yle Fem måndagar kl. 22.00 med start med start 24.2 
och 30 dagar på Yle Arenan.

Erilaiset Eurovaalit  
Ylen kanavilla huhti-toukokuussa!
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Euroopasta olisi puhuttava
 
moldAviAstA pohjois-norjAn Harstadiin ja Ranskan 
Guyanan Cayennesta piskuiseen san Marinoon. Muun mu-
assa näiden paikkojen kautta kulkee eurooppalaisen tie.

Eurooppalaisilla on tunnetusti paljon yhteistä, mutta 
monet asiat toimivat kuitenkin täysin eri tavoin maasta 
riippuen – tavoista kommunikoida aina ruokaan ja au-
toiluun. suuriin, koko Eu:ta koskeviin kysymyksiin onkin 
vaikea löytää yhtä yhtenäistä vastausta.

siitä huolimatta mahdollisuuksia on runsaasti ja jos 
vain tahtotila löytyy, voi Euroopasta kehkeytyä kadeh-
dittava ja menestyksekäs. 

sarjassa etsitään vastauksia moniin kiperiin kysy-
myksiin, kuten miksi Katalonia haluaa itsenäistyä? Ja 
miksi sloveniassa on paperittomia yrittäjiä? Entä miksi 
skotlantilaiset haluavat kopioida Pohjolan hyvinvointi-
mallin? Eu-vaalit ovat jo ovella – olisiko Euroopasta pu-
huttava? 8 jaksoa. suomenkielinen tekstitys.

Yle Fem maanantaisin 24.2. alkaen klo 22.00 ja  
Yle Areena 30 pv.
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Siskonpeti

Siskonpeti on 12-osainen 
sketsisarja, musiikkiviihdeohjelma, 
rankka tilitys, outo performanssi, 
kiusaannuttava juhlapuhe, 
kömpelö lap-dance, kuriton 
kokonaisuus ja ennen kaikkea 
voimaannuttava terapia 
tekijöilleen.

siskonpetiä tähdittävät Niina Lahtinen, Pirjo Heikkilä, San-
na Stellan ja Krisse Salminen. Ohjaajaksi kaverit ilmoittivat Anna 
Dahlmanin, säveltäjäksi Katja Lapin ja tuottajaksi Julia Jokisen. 
Työrauhan säilyttämiseksi mukaan otettiin myös kaksi kaunista 
nuorta miesnäyttelijää, Joonas Nordman ja Jarkko Niemi.

Siskonpedin kahdessatoista jaksossa nähdään musiikkivi-
deoita, sketsejä sekä henkilökohtaisia monologeja. Jokaisessa 
jaksossa on teema, jota käsitellään pinnallisesti, mutta sieluun 
porautuvasti. Teemoja ovat mm. ystävyys, äitiys, parisuhde, sek-
si, keho ja työ. Yle-tuottaja Tuula Länsisalmi. Tuotanto: Julia Joki-
nen/Yellow Film and TV.

Yle TV2 maanantaisin alkaen 2.1. klo 21  
ja Yle Areenassa kaikki jaksot 2.5. asti 

Toisen 
kanssa

kuusiosAisen sArjAn päähenkilö, Saa-
ra on kärsinyt pitkään lapsettomuudesta. 
Tilanne vaikuttaa toivottomalta. Kesäisil-
lä sukujuhlilla Saara murehtii tilannettaan 
laiturilla, kun Matti ui paikalle…

Saara saa eniten toivomansa, mutta 
uhkaa menettää kaiken muun. Aviomies 
Touko ei odottamattomasta tilanteesta 
ilahdu, eikä uusi mies Mattikaan. Asunto 
menee alta ja tilanne vaikuttaa voimak-
kaasti myös Saaran työhön sosiaalityön-
tekijänä.

Hedelmätön draamakomedia Saarasta ja Toukosta

Mutta Saara on omatahtoinen tais-
telija niin töissä kuin kotona. Yksityiselä-
män tilanteissa Saaran elämään tarttuu 
vahvaa komediallisuutta, mutta sen vas-
tapainona työelämän tilanteet ovat rank-
koja realistisuudessaan.

Käsikirjoitus Marika Kuortti, ohjaus 
Lauri Nurkse, rooleissa mm. Krista Koso-
nen, Mikko Leppilampi, Laura Malmivaa-
ra, Miina Masola, Juha-Pekka Mikkola ja 
Mikko Nousiainen. Tuottaja Pekka Ruo-
horanta, Yle.

Yle TV2 keskiviikkoisin 27.3. alkaen klo 21 ja Yle Areena 30 pv.
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→ Yle TV2

Au pairit Lontoo ssaLatela 
Viime vuonna katsojien 
suosikeiksi itsensä  
”rassanneet” Latela-tallien 
räväkät miehet jatkavat 
uusilla autoprojekteilla.  

hervoton meininki Nokian ja Kal-
kun talleilla jatkuu nyt yllättävillä ti-
laustöillä, kun raavaiden miesten pi-
tää rakentaa autonraadosta menopeli 
kansainväliselle teinitähdelle ja väsätä 
kolariautoista tilataidetta Anssi Kasi-
tonnin teettämänä.

Jos kaveriporukan ainutlaatuinen 
ystävyys joutui viime kaudella välillä 
kovallekin koetukselle, yhdistävät Kal-
kun ja Nokian tallit nyt voimansa ja 
ryhtyvät yhdessä rakentamaan Justin 
Bieberille autoa. Yötä päivää.

Lateloiden talleille kiirii tieto, että 
Bieberin Helsingin konsertin etkoil-
le tarvitaan avolava-auto teinitähden 
pehmolelujen keräämiseksi suoma-
laisfaneilta. YleX:n tirehtöörin tilaus 
tulee puskista ja lyhyellä varoitusajalla. 
Lateloilla on vaivaiset 21 päivää aikaa 
punnertaa Fordin raadosta näyttävä 
Pickup. On siis ryhdyttävä töihin. Ja 
siitäkös taas riittää seurattavaa. Ensin 
lentelevät vitsit ja lopulta työkalut...

Eikä tässä kaikki. Kauden toisessa 
projektissa Latelat sovittavat baske-
reita päähänsä, kun Anssi Kasiton-
ni teettää talleilla autotaideteokset. 
Pirkkalassa sijaitseva yritys tarvitsee 
vahinkoautoihin liittyvän tilataidete-
oksen. Ja taas ryhdytään toimeen. tal-
lit tekevät kumpikin oman versionsa, 
joista vain toinen pääsee esille. Mutta 
kumman tallin teos voittaa? Yle-tuot-
taja Maarit Lehtonen. tuotanto: Juha-
Pekka Ristmeri/Filmaattiset Oy.

Yle TV2 ja Yle Areena ma-ke klo 
19.30 (1. kauden uusinta 25.3. 
alkaen, uudet jaksot 16.4. alkaen)

Au pairit Lontoossa kertoo neljästä 
suomalaisesta nuoresta aikuisesta, 
jotka lähtevät kokeilemaan siipiään 
ulkomaille ja työskentelemään au 
paireina Lontoossa. 

ohjelmAssA kuvAtAAn realistisesti au pairi-
en elämää, iloja ja vaikeuksia, joita tulee väis-
tämättä eteen, kun muuttaa ensimmäistä ker-
taa uuteen maahan. Perheeseen asettuminen 
ei aina suju ongelmitta eikä kulttuurien välisil-
tä yhteentörmäyksiltä voi välttyä, kun yrittää 
kotiutua ennestään täysin tuntemattomien 
ihmisten kotiin.

Helsinkiläinen Anna haaveilee romanttisis-
ta kohtaamisista brittimiesten kanssa, sillä jo 

pelkkä brittiaksentti saa hänen päänsä pyöräl-
le. Viime keväänä ylioppilaaksi kirjoittanut Hil-
la-Maria haluaa Auran peltojen laidalta keskel-
le hektistä elämää! Kokiksi valmistunut Mira 
on kauan kuvitellut itselleen elämän Suomen 
ulkopuolella ja toivoo voivansa jäädä Lontoo-
seen pysyvästi. Muodista innostunut Jasmiina 
odottaa Lontoon katujen tarjoamaa inspiraa-
tiota. 

Miten tyttöjen suunnitelmien ja unelmien 
käy, kun arki lasten kanssa alkaa toden teolla? 
Entä millaiset mittasuhteet tyttöjen koti-ikävä 
saa – palaako joku heistä maitojunalla kotiin? 
Yle-tuottaja Jussi Jormanainen. Tuotanto: Katri 
Varjos/Aito Media Oy.

Yle TV2 ma-ke klo 19.30 alkaen 3.3.  
ja Yle Areena kaikkialla maailmassa
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Pasila 2.5 
– the spin-Off

Copper (16)
(Copper)

copper on 1860-luvun kesyttömään New Yorkiin sijoittuva 
uusi kiehtova ja karski aikalaisdraama. 10-osaisen jännityssarjan 
keskiössä on kovapintainen poliisietsivä Kevin Corcoran, joka 
palaa kotiin Amerikan sisällissodasta ja saa kuulla vaimonsa ja 
tyttärensä kuolleen. 

Corcoran aloittaa työt Manhattanin rähjäisessä ja väkivaltai-
sessa Five Pointsin kaupunginosassa, jossa hän tuntee olevansa 
kuin kotonaan. Moni siirtolainen kohtaa täällä Amerikan ihme-
maan nurjan puolen, jos onnistuu saamaan jalansijaa tai ylipää-
tään selviää hengissä. Corcoran itse pitää majaa ilotalon uhkeim-
man naisen sylissä, vaikka moni muukin luo häneen hyväksyviä 
silmäyksiä. 

Työssä poliisipäällikkö venyttää mielellään totuutta saadak-
seen murhasta tuomiolle edes jonkun, ja yleensä parempiosai-
set pääsevät kuin koira veräjästä. Tätä epäoikeudenmukaisuutta 
Corcoran ei pysty hyväksymään – hänen mielestään tärkeintä 
on kaivaa esiin totuus. Apuna tutkimuksissaan hänellä on toinen 
sisällissodan veteraani, tummaihoinen lääkäri Matthew Freeman.  

Corcoranin elämän suurin tragedia kuitenkin kalvaa miestä. 
Samalla, kun hän ratkoo ongelmia ja selvittelee tappeluita, yrit-
tää hän epätoivoisesti saada selville, mitä hänen vaimolleen ja 
tyttärelleen oikeasti tapahtui.

→ Yle TV2

pAsilA 2.5 – the spin-off jatkaa Atte Järvisen luoman Pasilan 
tuttujen hahmojen tarinaa uudessa komediasarjassa. 

Animaatiotekniikka on ottanut kehitysaskeleita, mutta kaikki 
muu on jotakuinkin ennallaan: Routalempi on yhä jännän äärellä, 
Repomies jatkaa sukellustaan dementian syövereihin, Helga yrit-
tää yhä pamputtaa kaikkea mikä liikkuu, Neponen pitää Pöystiä 
yhä nerona ja Pöystin eksistentialistinen tuska sen kuin syvenee. 

Lisäksi Pasilan poliisilaitoksen pakkaa tulee sekoittamaan uu-
si viehättävä konstaapeli Darja. Kotimainen rikollisuus saa Pasi-
lan poliisin uudesta tiimistä sen tasoisen vastustajan minkä se 
ansaitsee – keskinkertaisen. 

Pasila 2.5:n ohjaajana toimii Teppo Airaksinen, käsikirjoituk-
sista vastaavat Niklas Lindgren, John Lundsten, Melli Maikkula, 
Outi Keskevaari sekä Leo Viirret. Ääninäyttelijöinä kuullaan van-
hojen tuttujen (Kari Hietalahti, Mari Lehtonen ja Juho Milonoff) 
lisäksi uusiä ääniä (Tiina Lymi sekä Tero Koponen). Animaatiota 
ohjaa Zero Tuonela. Tuotanto: Yellow Film and TV.

Yle TV2 ja Yle Areena torstaisin 27.2. alkaen klo 20.30,  
uusinta perjantaisin ja Yle Areena 6 kk

Pääosissa nähdään Tom Weston-Jones, Franka Potente, Kevin 
Ryan, Ato Essandoh, Kyle Schmid, Kiara Glasco, Anastasia Grif-
fith, Tanya Fischer, Dylan Taylor, Tessa Thompson, David Keeley, 
Ron White ja Alex Paxton-Beesley. Käsikirjoitus on Thomas Kel-
lyn, Kyle Bradstreetin ja Kevin Deiboldtin. Tuotanto: Cineflix, BBC 
America, 2012.

Yle TV2 sunnuntaisin alkaen 29.12. klo 21.00 ja Yle Areena 14 pv.

uuden Musiikin Kilpailu. Yksi biisi voittaa sata miljoonaa kuulijaa. 
uMK – tävlingen för ny musik. vinn en publik på hundra miljoner.

Yle TV2 lauantaisin 28.12. alkaen klo 21 ja Yle Areena 30 pv.

La 28.12. klo 21  Ensimmäiset kuusi UMK-kilpaili-
jaa esiintyy ensimmäistä kertaa tuomaristolle. 
La 4.1. klo 21  Seuraavat kuusi UMK-kilpailijaa 
esiintyy ensimmäistä kertaa tuomaristolle. 
La 11.1. klo 21  Karsinta 1. Suora lähetys Pea-
cock-teatterista, jossa kuusi kilpailijaa tavoittelee 
UMK-finaalipaikkaa. 
La 18.1. klo 21  Karsinta 2. Suora lähetys Pea-
cock-teatterista, jossa kuusi kilpailijaa tavoittelee 
UMK-finaalipaikkaa.  
La 25.1. klo 21 Semifinaali  Semifinaali. Suora 
lähetys Peacock-teatterista. Viimeiset paikat jat-
koon UMK-finaaliin ratkaistaan yleisöäänillä. 
La 1.2. klo 21 Finaali  Suuressa suorassa finaa-
lilähetyksessä Barona-areenalla esiintyy kahdek-
san UMK-finalistia. Koko kisan voittaja ratkaistaan 
yleisön ja tuomariston yhteenlasketuilla äänillä. 
Voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa touko-
kuussa Kööpenhaminassa.

uuden musiikin kilpAilussA nähdään tälläkin kaudella 
nimekäs ja vaikutusvaltainen tuomarinelikko: Toni Wirtanen, 
Redrama, Aija Puurtinen ja Tomi Saarinen. Juontajina jatkavat 
valovoimaiset YleX-tähdet Ilkka Uusivuori ja Anne Lainto. 

Tuomarit ovat valinneet seuraavat 12 UMK-artistia kil-
pailemaan pääsystä Euroviisuihin toukokuussa 2014. Huikea 
finaalitaisto käydään 1.2. kahdeksan kisaajan kesken, jolloin 
Barona Areenan lavalle nousee myös joukko vierailevia tähtiä. 

Ennen varsinaisia kilpailulähetyksiä nähdään Kakkosella 
26.12. klo 20.10, miten tuomaristo päätyi valitsemaan 420 
demon joukosta nämä TOP12 UMK-artistia.

CLARISSA feat. JOSH STANDING: top of the World 
DENNIS FAGERSTRÖM: my little honey Bee
HANNA SKY: hope
HUKKA JA MAMA: selja
JASMIN MICHAELA: kertakäyttösydän
LILI LAMBERT: let me take You there
LAURI MIKKOLA: Going Down
MADCRAFT: shining Bright
MAKEA: Painovoima
MIAU: God/Drug
MIKKO POHJOLA: sängyn reunalla
SOFTENGINE: something Better

UMKplus verkossa
kAhtenA ensimmäisenä UMK-livelähetyspäi-
vänä UMKplus-ohjelman etkot osoitteessa yle.fi/
umk klo 20.30–21.00, välilähetys uutisten aikaan 
klo 21.50–22.05 ja jatkot noin 10 minuuttia livelä-
hetyksen jälkeen. Semifinaalin 25.1. ja finaalin 1.2. 
etkot nähdään 20.30–21, ja jatkot noin kymmenen 
minuuttia livelähetysten jälkeen.

Ohjelman juontavat Mika ”Sippo” Tolvanen ja 
Frida Lindholm. Frida juontaa sekä suomeksi että 
ruotsiksi. 

Tuottaja: Anssi Autio, Yle. 

yle.fi/umk
www.facebook.com/UudenMusiikinKilpailu
Twitter & Instagram: #UMK14

Schlageryra också på svenska
supertrion Eva Frantz, Johan Lindroos och Han-
na Othman har full koll på UMK på svenska. Johan 
och Eva hör du i Yle Radio Vega och i Yle X3M, de 
refererar UMK-finalen på svenska och tar oss mot 
ESC i De Eurovisa. Hanna samlar allt och lite till 
kring UMK och ESC på Svenska.yle.fi.

Ruotsinkielisten ohjelmien voimakolmikossa 
tuttuun tapaan Eva Frantz, Johan Lindroos ja ne-
tissä Hanna Othman. Evan ja Johanin kuulet niin 
Yle Radio Vegassa kuin Yle X3M:issä, he selosta-
vat UMK-finaalia ruotsiksi ja ovat myös kevään 
Euroviisaat-juontajia Yle Femmalla.

Kaikki livelähetykset kuullaan 
Yle Radio Suomessa.
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→ Yle Lapset

Ihan sama
”Ihminen on ajatustensa näköinen.”

13-vuotias Iida elää huostaanotettuna 
sijaisperheessä, kipuilee ja kapinoi, ei ole 
tottunut saamaan mitään ilmaiseksi. Iida 
janoaa huomiota koko maailmalta mutta 
erityisesti biologiselta äidiltään. Hän ei 
osaa vastaanottaa rakkautta sijaisvan-
hemmiltaan Annalta ja Jarmolta.

Kasper karkaa tähtitehtaalta ja et-
sii käsiinsä Iidan. Näennäisesti toistensa 
vastakohdat, kaksi toisiaan kadehtivaa 
lasta kohtaavat ja löytävät toisistaan sie-
lunkumppanit. 

Havela Himona, eliittikoulu Nerolan 
rehtori ja tunnettu nuorison puolestapu-
huja ei katso Kasperin omatoimimatkai-
lua hyvällä, vaan tahtoo suojattinsa takai-
sin hinnalla millä hyvänsä.

Yli 10-vuotiaille sekä suurelle yleisölle 
suunnattu sarja  pohtii myös syvällisem-
piä teemoja, kuten erilaisuuden hyväk-
symistä, anteeksiantoa ja menestyksen 
hintaa. 

Muistatko, minkä niminen oli ohjelma, jossa Arja-
täti leikitti ja laulatti lapsia – ja isätkin tykkäsivät? 
Muistatko, mistä ohjelmasta sanonta ”kymmenen 
pistettä ja Papukaija-merkki” jäi elämään?  Entä kenen 
taikurin taikasana oli ananasakäämä?

Yle tv2 juhlistAA television las-
tenohjelmien 50-vuotista taivalta 
näyttämällä huhtikuussa yhden vii-
kon arkipäivinä tunnin mittaisia nos-
talgiapaketteja. Mukana on monta 
kaivattua lastennäytelmää ja tuttuja 
animaatioita eri vuosikymmeniltä.

Nämä kannattaa vaikkapa tal-
lentaa, ja muistella ystävien kanssa, 
missä tilanteessa ohjelmia katsottiin, 
olivatko vanhemmat läsnä tai mikä 
oli suosikki. Mikäpä estää järjestä-
mästä kavereiden tai perheen kes-
ken tietovisaa, jonka vastaukset 
löytyvät ohjelmista. Samalla uu-
det sukupolvet voivat ihmetellä, 
miten lastenohjelmat ovatkaan 

näyttäneet erilaisilta kuin nyky-
ään.

Ohjelmien välillä ihmiset ker-
tovat omista katsojamuistoistaan, ja 
kaikki voivat kertoa omia tarinoitaan 
netissä ensi vuoden puolella. Las-
tenohjelmista ja niiden vaikutuk-
sista kertova dokumentti nähdään 

myös kevään aikana.
Lisää ihania muistoja mieleen 

tuovia animaatioita nähdään 
Eno-Elmerin juontamana Pikku 
Kakkosessa seitsemänä perjan-
taiaamuna pitkäperjantaista 
aina toukokuun alkuun. Sinikka 

Sokka lukee Grimmin satuja, Kössi 
Kenguru lähtee kaukaiselle planee-

talle, Käytöskukassa käsitellään mm. 
rohkeutta, Rölli lauleskelee laulujaan 
ja Pelle Hermanni vie sirkuksen maa-
ilmaan.

vähän enemmänkin  
kuin televisiota

Television lastenohjelmat 50 vuotta 
näkyy myös Tampereen elokuvajuhlil-
la maaliskuun alkupuolella. Television 
lastenohjelmia esitellään useissa eri 
näytöksessä, ja lasten iloksi lauan-
taiaamun lastennäytöksessä on läs-
nä Katti Matikainen, joka myös avaa 
juhlat 5.3. yhdessä festivaalijohtaja 
Jukka-Pekka Laakson kanssa.

Lastenohjelmien juhlakausi hui-
pentuu kesän alussa Tampere-talon 
yleisötapahtumaan, kun Sorsapuis-
tossa nähdään musiikillinen lavashow. 
Lapset pääsevät itsekin osallistumaan 
tapahtumaan, sillä päivän aikana puis-
toon valmistuu lasten tekemä tilatai-
deteos. Yleisötapahtuman juontaa it-
se oikeutetusti Katti Matikainen.

Tapahtumasta tehdään Pikku 
Kakkoseen ohjelma, joka on elämyk-
sellinen kokemus koko perheelle yh-
dessä katsottavaksi. Tuotanto: Yle 
Lapset ja nuoret.

lastenohjelmien nostalgiaa myös 
Elävässä arkistossa yle.fi/elavaarkisto.

Ihan sama -seikkailusarja  
kertoo eliittikouluun eristetyn 
pojan ja hylätyn, huostaan-
otetun tytön ystävyydestä 
Merimaan kaupungissa. 
Sarja tutkii, mitä yhteistä 
on kahdella täysin erilaiset 
lähtökohdat saaneella lapsella. 

12-vuotiAs kAsper on arvostetun 
eliittikoulu Nerolan tähtioppilas. Hänen 
päivänsä kuluvat treeneissä ja illat esiin-
tymislavoilla. Omaa aikaa, omia unelmia 
ei ole. Vastoin yleisiä odotuksia julkisuus, 
elämä parrasvaloissa ei siksi teekään Kas-
peria onnelliseksi. Kasper näkee jatku-
vasti unta vapaasta elämästä ja Iidasta, 
tytöstä, jota ei ole koskaan kasvotusten 
tavannut. 

Käsikirjoitus Marika Kuortti (pääkä-
sikirjoittaja) ja Sanna Grav, dramaturgi 
Jarmo Lampela (alussa Anne Nissinen), 
ohjaus Jarmo Lampela. Jarmo Lampela 
on Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastus-
taiteen laitoksen johtaja ja elokuvaohja-
uksen professori, ja on ohjannut mm. elo-
kuvat Sairaan kaunis maailma, Eila ja Joki.

Rooleissa: Nuutti Konttinen, Vilma 
Sippola, Seela Sella, Jemina Sillanpää, Ja-
ri Virman, Eeva Soivio, Kreeta Salminen, 
Antti Virmavirta ja Sari Havas. Tuottaja: 
Jussukka Tuliainen, Yle. 

Yle TV2 pääsiäisenä perjantaista sunnuntaihin 18.–20.4. ja 25.–27.4. klo 20 ja Yle Areena
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→ Yle Urheilu

Yle on mukana vahvasti 
olympiakisoissa, jotka alkavat 7. 
helmikuuta ja ovat ensimmäiset 
Venäjällä järjestettävät 
talviolympialaiset. 

pAremmin kesäkAupunkinA tun-
netun Sotshin kaupungin lisäksi eri 
lajeissa kisataan vuorilla, jossa olo-
suhteet ovat talvisemmat. 

Sotshissa kilpaillaan viidessätoista 
lajissa, joiden joukossa uutena ovat 
muun muassa naisten mäkihyppy, 
taitoluistelun joukkuekisa ja lumilau-
tailun slopestyle.

Yle tarjoaa kisat näyttävästi ja laa-
jasti kaikissa välineissään. Yhteensä 
lähetystunteja kertyy reilusti yli tu-
hat. Televisiossa ohjelmaa on liki 350 
tuntia, radiossa yli 200 ja netissä 800 
tuntia. Pääkanavina tv:ssä ovat Yle 
TV2 ja Yle Fem, radiossa Yle Puhe ja 
Yle Radio Vega.

Netissä katsojille tarjoillaan tällä 
kertaa suurta herkkua – Sotshi Aree-
na on palvelu, joka ei jätä yhtäkään 
urheilufania kylmäksi! Kyseessä on 
täysin uusi palvelu, jolla pystyy katso-
maan lajia kuin lajia suorana.

Helppokäyttöinen palvelu pitää 
sisällään myös suosituimpia klippejä 
parhaista hetkistä, ja se tarjoaa mo-
nipuolisuudellaan aivan uuden tavan 
seurata vuoden tärkeimpiä kisoja. 
Sotshi Areenasta suoria kisalähetyk-
siä on mahdollista katsoa niin tieto-
koneella, tabletilla kuin älypuhelimi-
llakin ja palvelu on sekä suomeksi 
että ruotsiksi.

TV:n kisastudiota isännöivät ja 
emännöivät Jere Nurminen, Tapio 
Suominen, Kristiina Kekäläinen ja Ri-
ku Riihilahti. Asiantuntijoina on taas 
tukku kovia nimiä, muun muassa 
Kalle Palander, Laura Lepistö ja ve-
näläisten suursuosikki, näyttelijä Ville 
Haapasalo, joka toimii asiantuntijana 
kisojen avajais- ja päättäjäisseremo-
nioissa.

Yle TV2, Yle Fem, Yle Puhe, 
Yle Radio Vega ja Yle Areena 
perjantaista 7.2. alkaen

OS i Sotji 
– vinterns 
höjdpunkt!
Den 7 februari invigs de första 
olympiska vinterspelen på rysk mark 
och Yle storsatsar på tävlingarna. 

förutom i sotji, som främst är känd 
som en sommarstad, kommer många 
tävlingar att hålls uppe i bergen.

Totalt femton grenar står på pro-
grammet. Nya grenar är bland andra 
backhoppning för damer, konståkningens 
lagtävling samt snowboard slopestyle. 

På Yle får tävlingarna stort utrymme 
på kanalerna – långt över 1000 timmar 
totalt. På tv ca 350 timmar, ca 200 tim-
mar i radio och ca 800 timmar på web-
ben. Huvudkanalerna på tv är Yle TV2 
och Yle Fem och i radio Yle Puhe och Yle 
Radio Vega.

Satsningen på webben är extra stor. 
Sotji Arenan är en riktig godbit för alla 
vänner av vintersport. Tjänsten är helt ny 
och erbjuder samtliga grenar i direktsänd-
ning samt videoklipp med höjdpunkter. Ett 
helt nytt sätt att följa vinterns viktigaste 
idrottsevenemang! Sotji Arenan är använ-
darvänlig och fungerar på dator, surfplatta 
och smarttelefon. Tjänsten finns tillgänglig 
både på svenska och finska.

Yle Sportens team på plats består av 
nio redaktörer. Bland dem Leif Lampe-
nius, Glenn Lindholm, Kristian Karlsson, 
Antti Koivukangas och Niklas Henrich-
son. Bland expertkommentatorerna på 
finska kan nämnas Kalle Palander och 
Laura Lepistö. Skådespelaren Ville Haa-
pasalo åker också med till Sotji och fung-
erar som expert under invignings- och 
avlutningsceremonin.

Yle TV2, Yle Fem, Yle Puhe, Yle Radio 
Vega och Yle Arenan med start 
fredag 7 februari.

Urheiluviikonloppu yllättää aina!
Yle TV2:n viikonloppuihin tulee tuhti annos katsottavaa 
urheilun ystäville. Joka lauantai ja sunnuntai tarjoillaan 
vähintään neljän tunnin mittainen kokonaisuus ajankohtaista 
asiaa urheilun saralta. Kotimaiset palloilulajit ovat saaneet jo 
syksyn aikana uutta tilaa tv-lähetyksistä, Urheiluviikonloppu 
seuraa laajalla kattauksella myös muita lajeja.

urheiluviikonloppujA juontAvAt Yle Urheilun konkarit Niki Juusela ja Kaj Kun-
nas sekä tuoreempi kasvo Annariikka Marttinen. Lähetyksissä seurataan päivän 
kiinnostavimmat urheilutapahtumat suorina ja kuullaan tuoreet tulokset muista 
viikonlopun urheilutapahtumista. Studioon saapuu myös mielenkiintoisia ja yllättä-
viäkin vieraita sekä urheilun saralta että sen ulkopuolelta. Joulukuun alusta alkaen 
joka viikonloppu on siis urheiluviikonloppu!

Yle TV2 lauantaisin ja sunnuntaisin 7.12. alkaen ja Yle Areena 30 pv.

Sotshin 
talviolympialaiset 
ilahduttavat 
helmikuussa!
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tV:n kisastudiota isännöivät ja emännöivät 
jere Nurminen, kristiina kekäläinen, Riku Riihilahti ja tapio suominen.

urheiluviikonlopun juontajat Niki juusela, kaj kunnas ja annariikka marttinen.
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muslimien ja kristittyjen uskonnollinen 
keskus, pyhä kaupunki, jonka halki kulke-
vat poliittiset rintamalinjat. Israel näkee 
sen jakamattomana pääkaupunkinaan,  
palestiinalaisille se on miehitetty alue, ja 
eurooppalaisille ristiriitaisuudessaan kieh-
tova mutta vaikeasti ymmärrettävä. 

Jerusalem 24 tuntia kuvaa yhden vuo-
rokauden elämää tässä vastakohtien kau-
pungissa.

Ohjelmassa sukelletaan konflikteista 
kertovien otsikoiden taakse ja seurataan 
israelilaisten ja palestiinalaisten sekä kau-
pungissa elävien eurooppalaisten arkea 
menneisyyden ikonien ja symbolien kes-
kellä. 

Jerusalem 24 tuntia -tuotannon taka-
na ovat samat tekijät kuin vuonna 2009 
Yle Teemalla esitetyn, tv-historiaa teh-
neen Berliini 24 tuntia -kokonaisuuden. 

Yle Teeman pitkäperjantai 
on oikeasti pitkä 
ja poikkeuksellisen 
mielenkiintoinen. Luvassa 
on yksi kevään 2014 tv-
tapauksista, 24 tunnin pituinen 
ohjelma Jerusalemista. 

pitkäperjAntAin AAmustA klo 6:sta 
lauantaiaamuun klo 6:een Yle Teemalla 
seurataan Jerusalemin asukkaiden elämää 
kaduilla, aukioilla, pienissä yksiöissä ja 
hulppeissa huviloissa, kirkoissa tai temp-
peleissä, siirtokunnissa ja pakolaisleireillä.

Jerusalem on kaupunkina yhtä ainut-
laatuinen kuin ohjelmakin, maaginen ja 
ristiriitainen. Se on miljoonien ihmisten 
ja kolmen uskontokunnan, juutalaisten, 

Huhtikuussa 2013 70 kuvausryhmää seu-
rasi elämää Länsi-Jerusalemissa ja valloi-
tetussa Itä-Jerusalemissa. Mammuttipro-
jektin toteuttamiseen tarvittiin kahden 
ja puolen vuoden valmistelutyö, noin 500 
henkilöä kameroiden edessä ja takana, 
ja kuvausrupeaman tuotos oli 500 tun-
tia kuvattua elämää. Jerusalem 24 tuntia 
on toteutettu tarkan tasapuolisesti: sekä 
tuotantotiimeissä että ohjelman päähen-
kilöinä on yhtä paljon israelilaisia ja pales-
tiinalaisia. Kolmasosa tuotantoryhmistä 
on eurooppalaisia.

Pääohjaaja ja dramaturgi: Volker Heise. 
Tuotanto: Thomas Kufus/ zero one 24. Yh-
teistuotanto: BR/Saksa, Arte, Yle ja NRK.

Yle Teema perjantaina 18.4. klo 6.00 
alkaen ja Yle Areena

 

Jerusalem 
24 tuntia

Jerusalem 24 tuntia tulee olemaan monipuolisesti läsnä myös netissä.

Jäämeri 30 päivässä
ville Haapasalon huikeat matkat venäjällä jatkuvat  
Yle Teemalla. Tällä kertaa Ville ja kuvausryhmä kulkevat 30 
päivässä 6000 kilometrin matkan Jäämeren rannikkoa seuraten. 

mAtkA kulkee idästä länteen, ja liik-
keelle lähdetään Kuolan niemimaalta, 
Murmanskista. Mitä kuuluu Venäjän poh-
joisrannikolle, ja miten Jäämeren muutok-
set vaikuttavat paikallisten elämään?

Uusissa jaksoissa Ville osallistuu nga-
nasanien juhliin maantien poskessa, mais-
telee valaanlihaa, liikkuu tundran päällä 
pororeellä ja tapaa nenetsilapsia. Kuten 
aiemmillakin matkoilla Ville kohtaa erilai-
sia ihmisiä paikallisista vaikuttajista taitei-
lijoihin ja liikemiehistä alkuperäiskansojen 
edustajiin. Ja tietysti myös aivan tavallisia 
venäläisiä. Tuotanto: Aito Media.

Yle Teema uudenvuodenpäivästä 1.1. 
alkaen klo 21 ja Yle Areena 1.1.–31.5.
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→ Yle Teema

valokuvan 
voimaa
Dokumentaarinen realitysarja kertoo 
perhesiteiden murentumisesta, 
ihmisten etääntymisestä 
toisistaan ja pyrkimyksestä löytää 
syvempi yhteys uudestaan – 
perhevalokuvauksen avulla.

vAlokuvAn voimAA -ohjelmasarja kertoo kuu-
si tarinaa suomalaisista perheistä ja siitä, miten 
perheenjäsenet pyrkivät lähentämään välejään 
valokuvauksen avulla. Valokuvaaja ja sosiaali-
kasvattaja Miina Savolaisen johdattamina he pe-
rehtyvät voimauttavan valokuvan menetelmään. 
Miina Savolainen on kansainvälisesti tunnettu 
Maailman ihanin tyttö -valokuvaprojektistaan ja 
hän kouluttaa jatkuvasti eri alojen ihmisiä käyt-
tämään työssään menetelmää.

Valokuvan voimaa -ohjelman päähenkilöt 
ovat tavallisia suomalaisia, jotka ovat itse halun-
neet muuttaa suhdettaan omaan perheeseensä. 
Yhden kesän aikana seurataan, miten päähen-
kilöt onnistuvat panemaan omat toiveensa ja 
pettymyksensä syrjään ja olemaan arvostavia 
peilejä perheenjäsenilleen. He käyvät erilaisten 
valokuvaharjoitusten kautta läpi prosessin, jossa 
edetään perhealbumin vanhojen valokuvien uu-
desta tulkitsemisesta yhteiseen kuvausmatkaan 
ja siitä rakennettavaan esitykseen. Kuvausmat-
kat suuntauvat paikkoihin, joista perheenjäsenil-
lä on yhteisiä muistoja tai jotka kertovat heidän 
haaveistaan ja toiveistaan. Ohjelmassa kuljetaan 
Pohjois-Karjalasta Berliiniin, Kotkan Kaunissaa-
resta Malagan maisemiin.

Oman haasteensa päähenkilöille tuo se, että 
ohjelmassa palataan vanhaan valokuvaustek-
niikkaan, jossa valmiita kuvia ei heti nähdä. Näin 
pyritään pois myös digikuvaukselle tyypillisestä 
”pikakuvakulttuurista” kohti valokuvauksen lu-
mon ja sielun palauttamista. Tuottaja: Jouni Tu-
lonen, Yle. 

Yle Teema maanantaisin 3.2. alkaen klo 21 ja 
Yle Areena 30 pv. 

Mediataide
Yle Teeman kuusiosainen 
Mediataide-sarja esittelee kuusi 
eri sukupolviin kuuluvaa, eturivin 
suomalaista mediataiteilijaa. 
Samalla kun tekijät tulevat 
tutuiksi, sarja johdattaa myös 
mediataiteen erilaisiin tekniikoihin, 
tyylisuuntauksiin ja aikakausiin. 

sArjAssA mediAtAidettA lähestytään huumorilla ja kansanta-
juisesti ja sarja osoittaakin, että mediataide ei suinkaan ole vai-
keasti lähestyttävää eivätkä taiteilijat tosikkoja.

Sarjan taitelijat ovat Anssi Kasitonni, Mika Taanila, Heta Kuch-
ka, Jani Ruscica, Marjatta Oja ja Anneli Nygren. 

Anssi Kasitonni, mediataiteen todellinen pellepeloton, kuvaa 
sarjassa avaruusmusikaaliansa Kuhmalahden työväentalolla. Mi-
ka Taanila rakentaa Expanded Pori -live-esitystään lukuisine pro-
jektoreineen. Suomalaisen video- ja mediataiteen uranuurtajiin 
kuuluva Anneli Nygren on mediataiteen ikansantaitelija. 

Käsikirjoitus ja ohjaus: Kirsi Reinola. Tuotanto: Silvamysterium.

Yle Teema keskiviikkoisin 26.3. alkaen klo 20
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Tjockare  
än vatten  
– ny svensk  
dramaserie
Tre syskon återförenas på familjens 
pensionat för att fira sin mammas 
födelsedag. Men när hon hittas död sätter 
det igång en kedja av händelser som leder 
till att familjens hemligheter, lögner och 
begravda sanningar kommer upp till ytan.
  
tjockAre än vAtten är en ny dramaserie som utspelar 
sig i den åländska skärgården. Det är en krönika om de tre 
syskonen Waldemar som återförenas på ön Sunnanö när 
deras mor dör. I sitt testamente överlämnar hon pensio-
natet till syskonen, men hon har satt upp en rad märkliga 
villkor. Bland annat måste syskonen driva det gamla famil-
jepensionatet under en sommar – tillsammans – annars 
kommer de inte att få någonting. 

Dessutom visar det sig att familjen har en rad mörka 
hemligheter. En av dessa ligger begravd precis under pen-
sionatet.

Skapare av serien är Henrik Jansson-Schweizer. För ma-
nuset står Niklas Rockström och Morgan Jensen och för 
regin ansvarar Erik Leijonborg, Molly Hartleb, Anders Eng-
ström och Anette Winblad. 10 avsnitt. Serien spelades in 
i Sverige och på Åland i somras. Produktion: Nice Drama.

Yle Fem onsdagar kl. 21.00 med start 5.2 och  
30 dagar på Yle Arenan.

Lilyhammer (16)
(Säsong 2 / Norge 2013)

Lilyhammer
(2. tuotantokausi / Norja 2013)
  
Yökerhon omistAjA frAnk tagliano palaa kuvioihin. Mies 
on edelleen FBi:n todistajansuojeluohjelmassa, mutta nyt 
myös kaksosten isä. Pienrikollisen ja perheenisän roolit tah-
tovat sekoittua, mutta Frank yrittää pitää elämänsä järjes-
tyksessä. Flamingo-klubilla kävijöitä riittää ja Frank hoitaa 
osuutensa jaetusta huoltajuudesta vaikka ei ymmärräkään 
jokaista isyysvapaisiin liittyvää sääntöä.

Kolari muuttaa asetelman. torgeir keksii koeajaa britti-
läisen huligaanin omistamaa Ferraria ja kolaroi sen pahoin – 
vakavin seurauksin. toisella tuotantokaudella Frank päättää 
ottaa hoitaakseen paikallisen vastaanottokeskuksen toimin-
nan tienatakseen ylimääräistä.

Osissa: steven van Zandt, trond Fausa Aurvåg, stei-
nar sagen, tommy Karlsen, Robert skjærstad, Fritjov så-
heim, Henriette steenstrup, Marian saastad Ottesen. Kä-
sikirjoitus: steven van Zandt, Anne Bjørnstad, Eilif skodvin 
Ohjaus: simen Alsvik, Ole Endresen, Geir Henning Hopland. 
8 jaksoa. suomenkielinen tekstitys. tuotanto: Rubicon för 
NRK / Yhteistuotanto.

Yle Fem tiistaisin 15.4. alkaen klo 22 ja Yle Areena 30 pv.

Vettä sakeampaa  
– uusi ruotsalainen draamasarja
 
kolme sisArustA tApAA toisensa perheen omistamassa 
pensionaatissa viettääkseen äitinsä syntymäpäivää. Kun 
äiti löytyy kuolleena, alkavat perheen salaisuudet ja valheet 
pulpahtaa pintaan.

uusi, Henrik Jansson-schweizerin luoma draamasarja si-
joittuu sunnanön saarelle Ahvenanmaan saaristossa. siellä 
sisarukset Waldemar tapaavat pitkän tauon jälkeen.

äiti jättää pensionaatin lapsilleen, mutta erikoisin ehdoin 
– sisarusten on muun muassa yhdessä pyöritettävä pensio-
naattia yli kesän.

Käsikirjoitus: Niklas Rockström ja Morgan Jensen. Ohjaus 
Erik Leijonborg, Molly Hartleb, Anders Engström ja Anette 
Winblad. 10 jaksoa. Sarja kuvattiin Ruotsissa ja Ahvenan-
maalla kesän aikana. tuotanto: Nice Drama.

Yle Fem keskiviikkoisin 5.2. alkaen klo 21.00 ja  
Yle Areena 30 pv.

Nattklubbsägaren Frank Tagliano är tillbaka – 
fortfarande under FBI:s vittnesskydd och nu 
också tvillingpappa. 

Att klArA Av rollerna som halvkriminell och småbarnfar kräver 
en del jonglerande, men Frank lyckas rätt bra och nattklubben 
Flamingo går av bara farten. Den delade vårdnaden om tvilling-
arna fungerar också hyfsat, även om Frank inte förstår sig på 
system som pappaledighet och så vidare.

Allt har med andra ord sin någotsånär stilla gång tills Torgeir 
får för sig att provköra en Ferrari som råkar tillhöra en brittisk 
ligist. Det hela slutar med en älgkrock och konsekvenser som 
varken försäkringsbolag eller polisen kan hjälpa till med. Med ett 
gäng ligister i Lillehammer blir saker och ting inte riktigt som 
man tänkt sig. Dessutom bestämmer sig Frank för att ta över 
den lokala asylmottagningen för att kunna tjäna lite extra…

I rollerna: Steven Van Zandt, Trond Fausa Aurvåg, Steinar 
Sagen, Tommy Karlsen, Robert Skjærstad, Fritjov Såheim, Hen-
riette Steenstrup, Marian Saastad Ottesen m.fl. Manus: Steven 
van Zandt, Anne Bjørnstad, Eilif Skodvin. Regi: Simen Alsvik, Ole 
Endresen, Geir Henning Hopland. 8 avsnitt. Suomenkielinen tek-
stitys. Produktion: Rubicon för NRK/Samproduktion.

Yle Fem tisdagar kl. 22.00, säsongstart 15.4 och  
30 dagar på Arenan. Den första säsongen av Lilyhammer 
repriseras på Yle Fem med start 18.2.
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→ Yle Fem

Gamla 
onsdag
Gamla onsdag är tillbaka igen 
– programmet där alla gäster 
måste vara över 60. 

det hAr vArit ett privilegium att få 
träffa dessa människor, och vi har lika 
fina gäster som i fjol. I övrigt hoppas vi 
det nu blir ännu roligare. Förra året var vi 
själva inte helt nöjda med vad vi fick till 
stånd på sketchfronten, så nu hoppas vi 
på att ta igen det. 

Vår yngste gäst denna säsong är skå-
despelaren Pirkka-Pekka Petelius, som 
med sina runda 60 år kvalade in med 
darr på ribban. De övriga är artisten M. 
A. Numminen, föregångaren Lenita Airis-
to, presidenten Tarja Halonen, fotografen 
Henrik Schütt, tonjägaren Leif Seger-
stam, författaren Lars Sund och artisten 
Pirkko Mannola.

Bland sketcherna blir det, förutom 
Hälso-tv med Max och Robert, trailers för 
alldeles nya finlandssvenska realityserier. 
Därtill blir det en del lösgodis som kanske 
mår bäst av att inte beskrivas på förhand. 

Vi hoppas ni kommer att gilla Gamla ons-
dag. Varmt välkomna!

André Wickström och Thomas Perret

Yle Fem tisdagar kl. 21.30, 
säsongstart 11.3 (8 avsnitt)

  

Simon
Skaparna bakom realityserierna ”Drakan”, 
”Farsor” och ”Studieliv” är nu tillbaka med Simon 
– en kamp mellan kustens kommuner. 

”simon sAYs” är en populär lek som går ut på att så snabbt och 
korrekt som möjligt utföra lekledaren Simons givna utmaningar. 
I tv-varianten utmanas tolv finlandssvenska fyrmannalag i ett 
streetgame. Deltävlingarna hålls i tre olika städer och allt utmyn-
nar i en stor final på Åland i Mariehamn. I rollen som programle-
dare och allsmäktig Simon ser vi Reidar Wasenius.

Lagen väljer själva vilka av Simons utmaningar de vill utföra. I 
en del av uppdragen gäller det att få ortsbefolkningen att ställa 
upp på diverse galenskaper, andra uppgifter bygger på lokalkän-
nedom, intelligens och slughet. Lagen med flest antal utförda 
utmaningar under tolv timmar deltar i den åtråvärda finalen.

Simon är en drabbning för att utse kustens verkliga kämpar. 
Hundratals tappra ansökte om en plats i dusten, men endast ett 
lag kan bli det djärvaste i riket! Är det kanske just din kommun 
som har kustens kungar? Produktion: Pampas Production.

Våren 2014 på Yle Arenan och Yle Fem (15 avsnitt) och 1 år 
på Yle Arenan

 

Konkarikeskiviikko
konkArikeskiviikko pAlAA ruutuun tuorein jaksoin. Luvassa tuttuun tapaan 
liuta 60 vuotta täyttäneitä vieraita.

vieraiden tapaaminen on ollut meille kunnia – vuorossa ovat yhtä mahta-
vat haastateltavat kuin viime vuonna. toiveessa on kuitenkin tehdä ohjelmasta 
entistä hauskempi, eritoten viilaamalla sketsejä. viime kausi ei näiden kohdalla 
mennyt aivan nappiin.

Nuorin vieraamme on näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius, joka juuri ja juuri 
täyttää ikäkriteerin. Muut vieraat ovat artisti M. A. Numminen, edelläkävijä Le-
nita Airisto, presidentti tarja Halonen, valokuvaaja Henrik schütt, kapellimestari 
Leif segerstam, kirjailija Lars sund ja artisti Pirkko Mannola.

sketsipuolella luvassa on terveys-tv:tä Maxin ja Robertin seurassa, tuoreiden 
suomenruotsalaisten tosi-tv-sarjojen trailereita sekä runsaasti ’irtokarkkeja’, joi-
den olemusta emme ennakkoon paljasta.
 
tervetuloa seuraan!

André Wickström ja thomas Perret

Yle Fem tiistaisin 11.3. alkaen klo 21.30 (8 jaksoa)

Simon
simon on ruotsinkielisten rannikkokuntien parem-
muuskisa, joka perustuu suosittuun leikkiin, ”simon 
says”. tarkoitus on nopeasti ja tarkasti toteuttaa simo-
nin, eli leikinjohtajan, määräämät haasteet. sarjassa 
kaksitoista neljän hengen joukkuetta ottavat toisistaan 
mittaa katu-uskottavassa haastekilvassa. simonina toi-
mii Reidar Wasenius.

Karsinnat pidetään kolmessa kaupungissa ja kilpailu hui-
pentuu loppupeleihin Maarianhaminassa. Joukkueet valitse-
vat itse haasteet, joihin haluavat tarttua. Heidän on suos-
tuteltava paikallisia hulluttelemaan ja heidän on hallittava 
paikalliset olot. Myös älykkyyttä ja nokkeluutta vaaditaan. 
Joukkueilla on kaksitoista tuntia aikaa suorittaa mahdolli-
simman moni tehtävä. Parhaimmat jatkavat finaaliin.

Ohjelman tekijätiimin aikaisempaa tuotantoa ovat 
muun muassa tosi-tv-sarjat ”intissä”, ”Faijat” ja ”Opis-
kelijaelämää”. simon-sarjan osallistujat valittiin satojen 
hakijoiden joukosta. suomenkielinen tekstitys. tuotanto: 
Pampas Production.

Yle Fem keväällä 2014 (15 jaksoa) ja Yle Areena 1 vuosi
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Utelias seikkailija,  
rauhallinen paneutuja
Yle Radio 1 on radiokanava, jonka 
ohjelmakaaviossa yhä edelleen on 
radiotoiminnan ensimmäisillä vuosikymmenillä 
syntyneitä ohjelmatyyppejä. Radiodraamaa ja 
hartausohjelmia on kuunneltu jo 1920-luvulta 
alkaen, ja 1930-luku toi ohjelmistoon mm. 
Lauantain toivotut levyt. 

Yle rAdio 1:tä jA sen edeltäjiä on kuunnellut jo monta su-
kupolvea. Kanavalla on tutut ja läheiset suhteet kuuntelijoihinsa, 
”kavereita ja tykkääjiä” on ollut jo vuodesta 1926. 

Yle Radio 1 on Suomen kuunnelluimpia radiokanavia, mutta 
on heitäkin, jotka eivät syystä tai toisesta ole kanavaa vielä löy-
täneet. Tänä vuonna asiaa on tutkittu, ja samalla kysytty myös 
Radio 1:n kuuntelijoilta, miltä kanava heistä tällä hetkellä kuu-
lostaa – ja olisiko syytä jotain muuttaa. Tutkimuksen tuloksia 
on vuoden aikana käyty tarkasti läpi, ja jo kevätkaudella 2014 
ohjelmakaavioon tulee jotain uutta. Mutta edelleen paljon myös 
vanhaa, sillä useimmat Radio 1:n kuuntelijoista olivat nykyiseen 
tarjontaan hyvin tyytyväisiä. 

Poimintoja  
Yle Radio 1:n kevään uutuuksista

Tuskin kukaan aikuinen suomalainen voi sanoa, ettei tietäisi Jörn 
Donneria. Keväällä kirjailija, elokuvaohjaaja, kansanedustaja, en-
tinen Euroopan parlamentin jäsen ja diplomaatti, kulttuuri- ja 
yhteiskuntaelämän monipuolinen näkijä ja tekijä Jörn Donner 
vaikuttaa myös radiossa. Alkuvuodesta käynnistyvä Donnerin 
isännöimä viikoittaisohjelma on kevään ehdoton kuunneltava! 

Toinen uusi toimittajaääni on Sari Helin. Hän on ollut toimit-
tajana ja juontajana Ylen television ajankohtaisohjelmissa, kirjoit-
tanut kolme kirjaa sekä kolumneja eri lehtiin. Monet tuntevat 
hänet myös Huono äiti -blogista. Tammikuussa aloittava, Sari 
Helinin toimittama viikoittaisohjelma ottaa napakasti kiinni ajas-
sa olevista ilmiöistä ja toivottaa ihmiset puhumaan kohteliaasti 
keskenään – vaikka olisivatkin eri mieltä! 

vuoden AlustA AlkAen jazzohjelmat löytyvät yhtenä kolmen 
tunnin kokonaisuutena sunnuntai-illasta klo 19–22. Jazzklubin 
lähetyksissä soi jazzin kirjo levyiltä ja konserttilavoilta, tavataan 
jazzkentän ihmisiä, tarkastellaan ajan ilmiöitä ja ihastellaan arkis-
ton aarteita. Lähetyksiä toimittavat Veli-Pekka Heinonen, Harri 
Tuominen, Jan-Erik Holmberg ja Eero Koski.

Muutoksia on tulossa, mutta Yle Radio 1 jatkaa varmasti ava-
rakatseisena ja rohkeana paneutuneen puheen, klassisen musii-
kin, jazzin, kansan- ja maailmanmusiikin sekä radiodraaman ja 
hartausohjelmien omana kanavana. 

Yle Radio 1 on radio, jota kannattaa nyt tarkasti seurata!
Yle Radio 1:tä voi kuunnella paitsi perinteisellä ULA-radiolla, 

myös internetistä tietokoneella ja mobiililaitteella. 

Yle Radio 1
PL 6, 00024 Yleisradio
Yle Radio 1 internetissä: yle.fi/radio1
Sähköposti: yle.radio1@yle.fi
Yle Radio 1 on myös Facebookissa ja Twitterissä

Orhan Pamuk: 
Nimeni on Punainen 

Istanbulissa lähestytään Hizdran 
vuotta 1000, lännessä eletään 
1590-lukua. Italiassa jatkuu renesanssin 
taidebuumi: perspektiivi, sävykkäät värit, 
individualismi…  sen vaikutuksilta ei 
säästy ottomaanien valtakuntakaan. 

enishe efendi eli eno saa sulttaanilta salaisen tehtävän: tuottaa 
länsimaiseen tyyliin tehty kirja lahjaksi Venetsian dogille. Sen tekemi-
seen tarvitaan taiteilijoita, ja intohimot heräävät…

Orhan Pamukin Nimeni on Punainen on upea sekoitus islamilaisen 
taiteen historiaa, taidefilosofiaa, dekkaria ja ajankuvaa. Kuunnelma 
asettaa samat kysymykset kuin romaani: taide ja politiikka, taide ja 
valta, taide ja uskonto? Entä jos taide näyttää murentavan yhteiskun-
nan ja kulttuurin perustan? Mikä on taiteilija perinteen ja uudistuk-
sen, vapauden ja vastuun, vallan ja vallattomuuden ristipaineessa?

Ja kaiken lomassa polveilee Enon tyttären Seküren ja hänen serk-
kunsa Karan rakkaustarina – saavatko he toisensa, ja jos saavat, saa-
vatko sittenkään?

Radioteatterille dramatisoinut Lauri Sipari. Ohjaus: Vilppu Kilju-
nen. Äänisuunnittelu: Ari Mursula. Tuottaja: Erja Manto. Rooleissa 
mm. Niko Saarela, Emmi Parviainen, Seppo Pääkkönen, Kari Ketonen 
ja Timo Torikka.

Yle Radio 1 sunnuntaisin, 3 osaa:  
1. osa 20.4., 2. osa 27.4. ja 3. osa 4.5.

Radioteatteri esittää

sari helin

jörn Donner
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Jake  
Nyman 
– tekijänsä 
näköinen 
radioshow 
Yleisradion pitkäaikaisen 
musiikkitoimittajan Jake Nymanin 
uudessa nimikko-ohjelmassa 
käsitellään populaarimusiikkia 
yhtenä suurena kokonaisuutena. 

luvAssA on rockiA, poppia, iskelmää, jaz-
zia, bluesia, elokuvamusiikkia ja paljon muuta. 
Musiikki koostuu enimmäkseen menneiden 
vuosikymmenten klassikoista, mutta uutuus-
levytkään eivät ole pannassa.

Ohjelman keskeinen ajatus perustuu siihen 
tosiasiaan, että populaarimusiikissa on tyylila-
jista tai esityskielestä riippumatta käsitelty ai-
na samoja laulunaiheita. On laulettu sodasta 
ja rakkaudesta, nuoruudesta ja vanhenemi-
sesta, haaveista ja niiden särkymisestä, läh-
temisestä ja jäämisestä, peloista ja toiveista, 
kaukokaipuusta ja kotiseudusta, suruista ja 
iloista, uusista ilmiöistä ja menneestä maail-
masta, yhteiskunnallista epäkohdista ja pari-
suhdeongelmista.

Jake Nymanin ohjelma on tekijänsä näköi-
nen, rento ja hiljaisella huumorilla höystet-
ty. Faktan ohella luvassa on paljon tarinoita, 
anekdootteja ja henkilökohtaisia muisteluksia. 
Musiikillisen ytimen muodostavat sunnuntai-
aamun tunnelmiin sopivat rauhalliset, melo-
diset ja nostalgiset kappaleet. Tuottaja: Risto 
Vuorensola, Yle.

Yle Radio Suomi 5.1. alkaen klo 11

YLEXPOP OULUUN!
Perinteikäs kesän avaus YleXPop muutti 
Tampereelle pari vuotta sitten. Nyt matka 
jatkuu ja tänä vuonna YleXPop valtaa Oulun. 
Toripolliisin valvovan silmän alla esiintyvät 
31.5. Suomen ykkösartistit ja paikalla ovat toki 
myös YleX:n juontajat. Tule paikalle tai seuraa 
tapahtumaa radiossa, netissä ja televisiossa.YLEX AAMU

Joka arkiaamu klo 6.30 – 10.00 

Kolmeen ja puoleen tuntiin 
mahtuvat ajankohtaisimmat 
aiheet, kuumottavimmat 
kilpailut, viihdemaailman 
viimeisimmät virtaukset ja 
mielenkiintoisimmat vieraat. 
Isäntinä Ilkka "Ile" Uusivuori  
ja Matti Ylönen.
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Yle Puhe esittää: 
Jenni Pääskysaari palaa radioon! 

Miksi vanhempamme ajavat meidät hulluuden 
partaalle? Miten huonosta ystävyydestä 
irtisanoudutaan? Onko olemassa oikeasti 
ilkeitä ihmisiä? Pitääkö sukulaisten kanssa olla 
tekemisissä? Voiko ihminen muuttua?

keittiöpsYkologiA siirtYY Jenni Pääskysaaren johdolla Yle 
Puheen radiostudioon. Jälleenrakentajasukupolvi piti vaikene-
mista kultaisena arvona, me, heidän ristimänsä terapiasukupolvi 
taas olemme aina valmiita avautumaan, pohtimaan, problemati-
soimaan, tilittämään, blaastaamaan, purkamaan tuntojamme, ja 
tätä kaikkea – tietenkin nyt myös radiossa. 

Maailma ei ole koskaan valmis. Sen voi aina yrittää järjestää 
puhumalla. Jenni Pääskysaari vieraineen tarjoaa arkijärkistä pu-
hetta, kokemusten syvää ääntä ja vertaistarinoita. 

Jenni Pääskysaaren ura alkoi radiosta ja nyt on suuren paluun 
aika. 

”Radio on elämäni suuri rakkaus. Edellisestä omasta ohjel-
masta on aikaa yli seitsemän vuotta. Onneksi olen saanut piipah-
della radiostudiossa vuosien varrella ja pystynyt näin pitämään 
suhteen liekkiä yllä. Nyt ikävä kasvoi kuitenkin liian suureksi. On 
aika palata yhteen viikoittain, ja viettää tunti laatuaikaa.” Tuotta-
ja: Hannele Kurkela, Yle.

Jenni Pääskysaari Yle Puheessa keskiviikkoisin klo 13  
(8.2.–19.3. välissä Sotshin olympialaiset, jolloin ei lähetystä)

Perttu Häkkinen,  
tiistaisin klo 13

perttu häkkinen on suomalaisen yh-
teiskunnan myytinmurtaja, hän on radio-
kentän ennakkoluuloton kyseenalaistaja 
ja tabujen esiintuoja. Perttu Häkkinen 
ja toimittaja Panu Hietaneva nostavat 
puheenaiheiksi julkisia salaisuuksia tai 
ottavat uuden näkökulman paljon puhut-
tuihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kaikki 
tämä hilpeydellä, mutta tiukan faktapoh-
jaisesti. Tuottaja: Heidi Laaksonen, Yle.

Ali ja Husu,  
torstaisin klo 13 

torstAisin kuulijoiden ennakkoluulo-
jen ravistelua jatkavat Ali ja Husu. Ali eli 
Mahmoud Jahangiri on iranilaistaustainen 
stand up -koomikko. Husu eli Mohamed 
Abdirahim Hussein on Somaliassa syn-
tynyt yrittäjä ja tulkki, joka on toiminut 
mm. vaalitarkkailijana Somalimaan presi-
dentinvaaleissa. Suorapuheinen kaksikko 
tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa ja 
ilmiöitä maahanmuuttajien näkökulmas-
ta. Tuottaja: Heidi Laaksonen, Yle.

Leikola ja Lähde, 
perjantaisin klo 13

politiikAn tArkkAilijAt Markus Lei-
kola ja Jussi Lähde ovat vauhdissa per-
jantaisin. Ohjelma taustoittaa ja syven-
tää politiikan ja yhteiskunnan ilmiöitä ja 
henkilöitä sekä selvittää, miten prossesit 
toimivat. Luvassa on perusteltuja provo-
kaatioita, yllättäviä ja tuttuja vieraita sekä 
outoja näkökulmia. Tuottaja: Tapio Paju-
nen, Yle.

Jarkko Martikainen, maanantaisin klo 13

Jarkko Martikainen on muusikko, lauluntekijä ja kirjailija.  
Monet saivat ensikosketuksen Martikaisen ajatusmaailmaan 
YUP-yhtyeen laulajana ja sanoittajana. Mies nostettiin jo yhtyeen 
kultavuosien aikaan Suomen arvostetuimpien lyyrikoiden 
joukkoon. Keväällä 2014 Jarkko Martikainen käyttää sanaansa  
Yle Puheessa. 

Yhdeksän vAnhAnA Jarkko Martikai-
nen kuuli radiosta Sex Pistolsia ja on siitä 
saakka ollut kiinnostunut musiikista kult-
tuurimuotona ja ihmiselämän muokkaaja-
na. Radiokuuntelun vaikutuksen voimalli-
suudesta kertoo sekin, että hänestä tuli 
lauluntekijä. 

Oma keskusteluohjelma on Martikai-
selle uusi ja mieluisa avaus.

"En ollut koskaan edes ajatellut mois-
ta mahdollisuutta, mutta sellaisen tultua 
kohdalle olin iloinen. (Esko Salminenkin 
on sanonut, että paras hetki on se, kun 
pyydetään mukaan.) 

Sittemmin tunsin myös epäilyksen 
kalvavan: hyvän tunnin järjestäminen 
vaatii hyviä ideoita, paljon työtä, onnea ja 
sitten varmaankin lisää työtä ja lisää on-
nea. Tahdon kuitenkin yrittää parhaani, ja 
kuten ymmärrätte, suostuin kokeeseen, 
muutenhan ette lukisi tätä." 

Ohjelmissaan Martikainen avaa omaa 
ajatteluaan musiikin ja itse eletyn muu-
sikkouden kautta ja kutsuu studioon 
keskustelukumppaneikseen ihmisiä, joilla 
on oma vahva kokemus taiteilijuudes-
ta. Tuottaja: Hannele Kurkela, Yle.

Jarkko Martikainen Yle Puheessa maanantaisin 13.1. alkaen klo 13–14 
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svenskA tAlAnde klubben vidgar vy-
erna under 2014 och gör det många har 
bett om – åker ännu mera ut i svenskfin-
land. under året kommer stK att besöka 
åtminstone Åland, Åboland och Öster-
botten med intressanta inhemska och 
utländska artister. 

stK-säsongen inleds med den svens-
ka popsensationen veronica Maggio på 
The Circus scen i Helsingfors den 18 fe-
bruari.

Yle Radio X3M och Yle Arenan  
med start kl. 20

Experternas egen timme

Elävöitä 
Elävän arkiston 
tarjonnalla
Kohta voit tuoda Elävän arkiston sisällön 
sinunkin sivuillesi. Keväällä Elävään arkistoon 
tulee embeddaus-ominaisuus, joka mahdollistaa 
videoiden ja audioiden upottamisen myös 
Ylen ulkopuolisille sivustoille. Voit elävöittää 
verkkotarinaasi vaikkapa nostalgisilla 
lastenohjelmilla, euroviisuhiteillä tai aikaansa 
ilmentävillä dokumenteilla.

kevään koittAessA siis kuka tahansa voi upottaa Elävän arkiston 
videoita ja audioita omille verkkosivuilleen. Tekijänoikeusjärjestöiltä 
on saatu lupa embeddaukseen ja Elävän arkiston soittimeen tehdään 
vielä teknisiä muutoksia, minkä jälkeen soittimen upottaminen osaksi 
muita sivuja tulee mahdolliseksi.

Ja jotta katsottavaa ja kuunneltavaa riittäisi, kartutamme tarjon-
taa jatkuvasti. Julkaisemme arkistojen kätköistä hienoimpia ohjelma-
kokonaisuuksia ja retroimpia outouksia. Otamme osaa myös lasten-
ohjelmien juhlaan: Kössi Kenguru, Sirkuspelle Hermanni, Ransu, Rölli 
ja muut Elävässä arkistossa seikkailevat hahmot saavat seurakseen 
lisää toivottuja lasten ja entisten lasten suosikkeja. 

Eurovaalien aikaan muistelemme, miten Suomessa puhuttiin EY-
jäsenyydestä ja ecusta tulevana valuuttana parikymmentä vuotta 
sitten. Euroviisuja fanitamme laulamalla läpi kaikki Suomen edustus-
kappaleet unohtamatta viisukarsittujen valioita. 

Eilinen elää.
yle.fi/elavaarkisto

Väcker minnen till liv.
svenska.yle.fi/arkivet

STK åker ut i svenskfinland

vet du till exempel vad tennpest är? Har du koll på dina hortensior? 
Lider din katt av Coronavirus? Och hur stavas egentligen kvarg? På 
torsdag kvällar kan du få svar på det mesta! Experttimmen är fakta 
och kuriosa i en drypande härlig helhet där Radio Vegas experter fo-
kuserar på att ge svar på dina frågor på fyra olika ämnesområden. De 
är på plats varje torsdag och svarar på frågor om gammalt och antikt, 
djursjukdomar, trädgård och språk. Kontakta experterna när som helst 
på adressen expert@yle.fi eller ring 0600 11 12 13 klockan 19:30 på tors-
dag kvällar. 

– Vi kommer också att besöka samlare, utställares, trädgårdar och 
djurhem runt om kring i Svenskfinland. Detta material kan du ta del av 
på webben där också en stor del av lyssnarfrågorna sparas och diskus-
sionen kan fortsätta efter programmet i radion, berättar Heidi Gran-
dell-Sonck som du hör tillsammans med experterna i studion. 

Bland vårens experter hörs gamla bekanta som Bernt Morelius 
(Gammlat och antikt), Lotta Axelson (veterinär) och Johan Slätis (träd-
gård och grönväxter).

Yle Radio Vega, Experttimmen på torsdagar kl. 19.30 K
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Kuolleista  
palanneet (16) 
(Les Revenants)

koukuttAvAn mYstissävYinen rans-
kalainen trillerisarja kuvaa pientä kaupun-
kiyhteisöä jossain vuoristoseudulla, joka 
joutuu yliluonnollisten tapahtumien ja raa-
kojen murhien näyttämöksi. Neljä vuotta 
sitten koulubussi törmäsi selittämättö-
mästä syystä padon luona sillankaiteeseen 
ja suistui syvänteeseen. Onnettomuudes-
sa kuoli kymmeniä lapsia. Eräänä iltana yk-
si heistä palaa elämään. Ja täysin muuttu-
mattomana; eikä hän ole ainoa. Omaiset 
järkyttyvät, epäusko ja kauhu vaihtuvat 
heidän ajatuksissaan. Eihän kuolleista he-
rääminen ole mahdollista. 

Pääosissa: Anne Consigny, Clotilde 
Hesme, Celine Sallette, Guillaume Gouix, 
Frederick Pierrot, Samir Guesmi. Käsikirjoi-
tus: Celine Sciamma, Emmanuel Carrera, 
Nicolas Peufaillit, Camille Fontaine. Ohja-
us: Fabrice Gobert, Frédérick Mermoud. 
Tuotanto: Haut et Court TV, Canal+, Rans-
ka 2013. Ensiesitys Yle Areenassa. Sarja 
nähdään myöhemmin Yle Teemalla.

Yle Areenassa tammikuusta alkaen

ja huumeita. Useat kriitikot ja bloggaajat 
ovatkin verranneet Slidea palkittuun, brit-
tiläiseen nuortendraamaan Skins.

Yle esittää sarjan ensimmäisen tuo-
tantokauden kymmenen jaksoa. Sarja on 
katsottavissa Yle Areenassa 90 päivää.

Pääosissa nähdään Ben Schumann, 
Gracie Gilbert, Brenton Thwaites, Adele 
Perovic ja Yle TV2:n Elefanttiprinsessa-
sarjastakin tuttu Emily Iris Robbins. Tuo-
tanto: Hoodlum ja Playmaker Media, 2011.

Vain Yle Areenassa lauantaina 1.2.  
(10 osaa)

Teinitrillerit (12) 
(Krimi.de/Go Investigate!)

teinitrillerit on saksalainen nuorille 
suunnattu täysin uudenlainen rikossarja. 
Se tuo aikuisille suunnattujen prime time 
-rikossarjojen laadukkaat puitteet ja tari-
nat nuorten maailmaan.

Jokainen jakso käsittelee yhtä teemaa, 
kuten esimerkiksi vanhempien väkivaltai-
suutta, sosiaalisen median vaaroja, seksu-
aalista hyväksikäyttöä ja itsetuhoisuutta. 

Teinitrillerit on ollut kotimaassaan me-
nestys ja se on palkittu useilla kansainvä-

Mad Dogs (16) 
(Mad Dogs)

menestYvä brittiliikemies Alvo kut-
suu neljä vanhaa kaveriaan lomalle lois-
tohuvilalleen Espanjaan. Viina virtaa, 
läppä lentää ja jollakulla käy myös tuuri 
naisrintamalla. Varsin pian Woody, Quinn, 
Baxter ja Rick kuitenkin huomaavat, että 
Alvolla ei ole kaikki hyvin. Miesten riemu-
loma Välimeren auringossa alkaa muut-
tua oudon painostavaksi, ja Alvosta tulee 
yhä arvaamattomampi, suorastaan julma. 
Kun miehet viettävät piinallista iltaa Al-
von solvauksia kuunnellen, sisään astuu 
aseistettu Tony Blairin naamioon pukeu-
tunut mies fataalein seurauksin. Miehet 
tajuavat joutuneensa ansaan. Tältä ete-
länmatkalta ei ehkä ole paluuta. 

Pääosissa: Philip Glenister, John Simm, 
Max Beesley, Marc Warren, Ben Chaplin, 
Maria Botto. Käsikirjoitus: Cris Cole. Ohja-
us: Adrian Shergold. Tuotanto: Left Bank 
Pictures, Sky, BBC, 2011-12. S1-2.

Yle Areenassa keväällä

lisillä ja kansallisilla tv-alan palkinnoilla. 
Yle esittää sarjasta 11 jaksoa, jotka si-

joittuvat Erfurtiin. Sarja on katsottavissa 
Yle Areenassa 90 päivää.

Pääosissa näyttelevät Dominique 
Horwitz, Constantin von der Decken, 
Mathilde Bundschuh ja Stefan Tetzlaff. 
Tuotanto: Kinderfilm GmbH ja Saxonia 
Media Filmproduktion. 

Vain Yle Areenassa keskiviikkona 1.1. 
(11 osaa)

Slide (12)
Elä ensin – mieti myöhemmin
slide on pelottomAn suora, provosoi-
va ja huikean hauska australialaisdraama 
viidestä 17-vuotiaasta, jotka kaaokseen 
päättyneet yllätysbileet saattavat yhteen.

Tämä hyvin erilaisista tyypeistä muo-
dostuva, aikuisuuteen kurkotteleva po-
rukka elää jokaiset 24 tuntia vuorokau-
desta täysillä – varastaen kokemuksia, 
joihin heillä ei ole vielä ikää tai lupaa. 

Sarjassa koetaan sekopäisiä bileitä, 
ensi-ihastumisia, kouluongelmia, seksiä 
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