
tarjonnan parantamiseksi
jatkuu, parhaillaan on me-
nossa nimenkeräyskam-
panja, jonka tarkoitus on
saada TV Finlandin  ilmai-
nen lähetys laajentumaan
koko Ruotsiin, kertoo Visu-
ri. 
Sen avulla pyritään vai-

kuttamaan Ruotsin valtio-
päiviin siten, että TV Fin-
land saataisiin osaksi julki-
sen palvelun mediaa.
– Totta kai pyrimme

myös kaikin mahdollisin
keinoin vaikuttamaan Ylen
päättäjiin, että suorat lähe-
tykset ja kattava ohjelma-

tarjonta saadaan säilymään
ja RSKL:n lähtökohta on
ehdottomasti että lähetyk-
set jatkuvat myös vuoden
2014 jälkeen, kertoo Voitto
Visuri  RS-lehdelle. (RS)

tajat olivat jo kertoneet toi-
sen huolestuttavan uutisen
eli, että TV Finland ei enää
lähetä suorana uutislähe-
tyksiä ja ajankohtaisohjel-
mia Ruotsin puolelle 13.
tammikuuta jälkeen.
– Me jatkamme taistelua

TV Finlandin puolesta, pe-
riksi ei anneta, sanoo
RSKL:n puheenjohtaja
Voitto Visuri.
RSKL (Ruotsinsuoma-

laisten keskusliitto) on TV
Finlandin maanpäällisen,
Määlarinlaakson alueella
ilmaiseksi näkyvän lähe-
tyksen toimiluvan haltija
Ruotsissa.  
– RSKL:n  työ ja kampan-

jointi suomenkielisen tv-

Tammikuun alkupuolella
Ylen vastaavat ohjelmajoh-
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Ruotsinsuomalaisia hätkähdytti joulun alla ulos tullut
Sisuradion haastattelu, jossa Suomen Yleisradion
hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja
Ilkka Kantola väläytteli jopa sellaista mahdollisuutta,
että TV Finlandin lähetykset jatkuvat Ruotsissa var-
muudella vain vuoden 2014 loppuun saakka.

1980-luku on suomalais-
ten suosikkivuosikymmen,
käy ilmi Ylen kyselystä.
Ylen uutisten Taloustutki-
muksella teettämässä kyse-
lyssä yli tuhannesta vastaa-
jasta lähes joka kolmas il-
moitti, että elämä on ollut
parhaimmillaan olkatop-
pausten ja vesisänkyjen 80-
luvulla.
1970-luvun nosti par-

haimmaksi vain reilu kym-
menesosa vastaajista. La-
man sävyttämän 1990-lu-
vun nimesi suosikikseen lä-

hes yhtä moni.
80-luvun suosiota selit-

tänee hyvinvointivaltion
kulta-aika ja tasainen talo-
uskasvu, Yle kirjoittaa. 

Kakkossijalle nousi 2000-
luvun ensimmäinen vuosi-
kymmen.
– Kymmenen vuotta sit-

ten - kun suurin piirtein kä-
velit lähelle yrityksen ovea,
sieltä revittiin töihin, Talo-
ustutkimuksen tutkimus-
päällikkö Juho Rahkonen
muistelee Ylelle.

Suomen ja Skandinavian
historian dosentti Kai
Häggman kertoo Ylelle pi-
tävänsä eniten 1960-luvus-
ta, joka oli ”estetiikan, hie-
non musiikin ja kirjallisuu-
den aikaa.”(STT)

Kuusi kymmenestäruotsa-
laisesta haluaa talviolym-
pialaiset 2022 Tukholmaan,
vaikka Tukholman ja Åren
toiveet saada talviolympia-
laiset Ruotsiin ovat saaneet
aikaan myös soraääniä.

Dagens Nyheterin Ipso-
silla teettämän kyselyn mu-
kaan enemmistö ruotsalai-
sista haluaisi kisat. 59 pro-
senttia vastaajista on myön-
teisellä kannalla kun taas 33
prosenttia vastasi kyselyyn

negatiivisesti ja mahdolli-
sessa järjestäjäkaupungis-
sa, Tukholmassa, asiaan ol-
laan enemmän kielteisellä
kannalla kuin muualla
maassa. 
Tukholma ja Åre lähetti

syksyllä hakemuksen kiin-
nostuksestaan järjestää tal-
violympialaiset vuonna
2022 ja asiasta äänestetään
17. helmikuuta. Jos vastaus
on myönteinen hakemuk-
sen on oltava Ruotsin olym-
piakomitealla viimeistään
14. maaliskuuta. (RS)

Niinistö HBL:ssä:
Venäjä ja länsi
etääntyvät
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö tulkitsee,
että Venäjä etääntyy länsi-
maailmasta ja henkinen
kuilu näiden välillä on
kasvamassa. Niinistö on
arvioinut Venäjän tilan-
netta Helsingissä ilmesty-
vän Hufvudstadsbladetin
haastattelussa.
Hän on huolissaan siitä,

että Venäjällä torjutaan
länsimaalaista liberaalia
ajattelua. Niinistön mu-
kaan tilanne oli toinen
vielä presidentti Vladimir
Putinin ensimmäisen
presidenttikauden alussa.
(STT)

Saarela: Uusia
syytteitä voi
vielä odottaa
Helsinkiin viime viikolla
Pietarista junalla saapu-
nut Greenpeace-aktivisti
Sini Saarela pitää mahdol-
lisena, että aktivisteja vas-
taan nostetaan vielä uusia
syytteitä.
– Meidän laajempi

keissi on vielä auki, mei-
dän laiva on pidätettynä.
On mahdollista, että mei-
tä vastaan nostetaan vielä
uusia syytteitä. Voi ajatel-
la, että kyse on jostain pr-
tempusta, että meidät va-
pautettiin, Saarela sanoi
toimittajille, jotka olivat
häntä vastassa asema lai -
turilla.
Saarela kertoi aikovan-

sa jatkaa työtä arktisen
alueen puolesta.
– Meidän protestin

myötä ihmiset ovat saa-
neet tietää, että öljynpo-
rausta tehdään paraikaa.
Kun Saarelalta kysyt-

tiin, mikä tarkoitus varsi-
naisessa öljynporauslau-
talle kiipeämisessä oli,
hän jätti kysymykseen
vastaamatta.
Oloaan Saarela kuvaili

joka tapauksessa helpot-
tuneeksi. Lähipäivien
suunnitelmiin kuului
muun muassa saunomi-
nen.
– On ihanaa päästä ko-

tiin.
Toimittajien kysymyk-

siin lyhyesti vastattuaan
Saarela kiiruhti halaa-
maan läheisiään asemalla.
(STT)

”Olkatoppausten ja vesisänkyjen vuosikymmen paras” DN:Kansa haluaa olympialaiset Tukholmaan 2022

Formulatähti Michael Schumacher hiihto-onnettomuudessa
F1-tähti, seitsemän kertai-
nen maailmanmestari,
Michael Schumacher
kaatui alppirinteessä
sunnuntaina Ranskan
Meribelissä.
Kypärää käyttänyt

Schumacher löi onnetto-
muudessa päänsä kiveen
ja hänet kuljetettiin heli-
kopterilla sairaalaan.
Hänen tilansa huononi

sunnuntai-iltana ja lehti-
tietojen mukaan hän oli

maanantaina koomassa.
Schumacher palasi

formuloihin viime vuonna
Mercedeksellä. Hän on
ajanut aikaisemmin
seitsemän maailmanmes-
taruutta Ferrarilla. (RS)

Yle Areena 
Yle Areena on Yleisradion
tarjoama verkkopalvelu,
joka rahoitetaan Suomen
veronmaksajien varoilla.
Nettisoitteesta
www.yle.fi/areena löytyvät
ne Ylen radio-ja tv-ohjel-
mat, jotka ovat nauhoitet-
tuna tai suorana nähtävis-
sä ja kuultavissa internetin
kautta. Suomen rajojen
ulkopuolella Yle Areenan
ohjelmista on nähtävissä
vain osa siitä kokonaistar-
jonnasta joka on tarjolla
Suomessa asuville.

Voitto Visuri. KUVA: RS ARKISTO

Ilkka Kantola (sdp), kansan-
edustaja, Suomi.

RSKL kampanjoi TV
Finlandin puolesta

TV Finland
TV Finland on Yleisradion
ruotsinsuomalaisille Ylen
TV1:n ja TV2:n ohjelmistos-
ta kokoama koostekanava
joka  Mälarinlaaksossa on
nähtävissä ilmaiseksi
tavallista pöytäantennia tai
katto-harava-antennia
hyväksi käyttäen. Muualla
Ruotsissa TV Finland on
saatavissa maksullisena
kaapelitelevisioyhtiö
ComHemin tai Telian tv-
palvelun kautta. Telian
valikoimaan sisältyvät
myös Suomen Ylen TV1 ja
TV2-kanavat.

Digitaalinen Ohmega-sisäantenni maksaa 250-
400 kr ja sitä saa tv- ja radiokaupoista. Sen avulla
voi Määlärinlaakson alueella katsoa täysin il-
maiseksi TV Finlandin sekä kuuden Ruotsin ka-
navan (SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barnkanalen,
Kunskapskanalen, TV4 ja TV6) lähetyksiä.

Perinteinen talon katolla pidettävä harava-antenni on toi-
nen kätevä tapa seurata TV Finlandin lähetyksiä Määlarin-
laakson alueella  – täysin ilmaiseksi.

TV Finlandin
kolme vuosikymmentä
Suomen tv-lähetyksiä on Ruotsissa voitu seurata vasta
kolmen vuosikymmenen ajan. Niiden lähettäminen
aloitettiin heinäkuussa 1986 Suur-Tukholman alueella
Nackan lähettimestä.
Pääministerit Olof Palme ja Kalevi Sorsa tekivät
vuonna 1985 ns. kahvikuppisopimuksen ja siitä
sopimuksesta alkoivat Suomen TV Finlandin lähetyk-
set Ruotsissa. 

Nykyään TV Finland kuuluu maksuttomiin vapaasti
katsottaviin kanaviin koko Mälarinlaakson alueella
yhdessä Ruotsin SVT1:n, SVT2:n, SVT24:n, SVT
Barnkanalin, Kunskapskanalin ja TV4:n sekä TV6:n
kanssa.
Tämän lisäksi TV Finland on tarjolla ComHem- ja Boxer-
kaapeli-tv-yhtiöiden tarjonnassa. Tämä kaapelijakelu-
mahdollisuus perustuu vuonna 1991 tehtyyn erillisjär-
jestelyyn, jolla TV Finlandin signaali sovittiin toimitet-
tavaksi 25 paikkakunnalle Ruotsissa kaapelijakelua
varten. 

Ruotsissa on myös ollut vuoden 2012 maaliskuusta
lähtien mahdollista nähdä niin ikään Suomen Yleisra-
dion TV1:n ja TV2:n ohjelmisto kokonaisuudessaan
puhelinyhtiö Telian perinteisen puhelinverkon kautta. 
Telia edelleen lähettää Ruotsissa TV1:n ja TV2:n
kanavaohjelmat samanaikaisesti ja muuttamattoma-
na. Jakelu perustuu Ylen antamaan lupaan sekä
sopimukseen yhteishallintajärjestö Copysweden
kanssa. (RS)


