
ön lisåksi lohjoissuomalais'
tå vä.iå hånkkeeseen tuo ou-
lulainen NuortenYstävät ry

Ensimr4dinen Mun perhe
-etokuva I4D.i leii esiteläZin
AvA-kanavalla lauantaiDa
IE. tmikuutå kello 19.

Mun perhe -elokuvista ensin.
nåisenä esitetåän Hyvä veli,
jo$a ville kenoo kehitysväm-

Puheenvuoro
lapsille
outu Fcruin i 

'r , t .:\c ,'/
Oululaislähtöisen elokuva'
tuotdtoyhuön qislmetsir
Oy:n kehittåmä ja toteutta-
ma dokmenttielokuvahaD
ke Man perhe dtaa prheen-
flrofon lalsille.

Vridessä 1apsi11e ja koko
perheelle suumatussa do-
kumentlielokuvassa lapset
ketovat elåmästään sijais-
perheessä, måahaDmuuitaja
perheessä, yhteishuoltaju!s-
perheessa, vähaivaraisessa
perheessä sekä perheesså,
jossa on kehitysvmdnen
lapsi. Elokuvatuotantoyhti-

't a}ttel

Suomalaisperheiden
arkea lasten silmin
K.tlat:L ig. I lCtY

DOKUIUENIIISARJA. Uusi vii-
siosa'DeD koko perheelle rar
koitettu dokunenttisarja Mun
p?rå? osallistuu ajankohtaiseen
yhleisLxnnalliseen keskuste
luun suomalaislen lasten hyvin
voinnista. Ja vjeläpä kiiteft äväsli
paaatipaikallå lauantai-jllassa.
Positiiviset pLlheenworot kerto'
vat e laisia tarinoita suomålåi
sesta perhe-elämästä. Nåköl\_ul
måt ovat arostavas! lapsen.

Ensimmäsessä osassa ta-
paamme Tvuotiaån Villen, hä
nen äitinsä Katjan, 14 luotiaän
isoSisko viMn ja lz-ruotiaan
isoveli Veetin. ville on reipas,
iloinen ja osaava koululåinen.
llänellä on tllyös erilyistaito:

Hän osaä viestiä veljensä kånssa
viittomakielelä. vaiklå Down
lapsi veeti ],mmåtää puhetta,
h:in puhuu vain viittoen. vil-
len suhtautuminen e laiseen
veleensä on nutkatlomån yk
sinkertainen. ohjelmassa Ville
sanoo: "Jotkltt voi sptyä DoM-
lapsiksi, jorkut ei". Niinpå niin,
ei se sen kummempaa ole. Vee
th saimudesta ei tee numeroa
Änna lbrhosen läDrmintunnel
mainen ja konstailematon doku'
nenttikåan. Pääsemme seuraå
nraan vjllenja hänen perheensä
arkea: koulunatkaa, kaupassa
ki}Itiå, vertais.yhmän tapaa-
mista, veljesten leikkejå ja ki-
nasteluja ihan sitå tavallista
perlre-elämää. Nåinkin eletäån
jå näinkin on hlaä elääja kasvaa.
r.uljär|eikkirå
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MAANANTAI2O.l.

W1k|o21,30
N ftäjä Eerc Måntyran

> Luupin allarLikainen saiEala, Ml
loka vuosi 100 000 tanska aispoti asb

sa raäia nlektion,johon 0sa kuolee.lar
kuvasip lokanrftlk sairaa arrl,g eiiar

l.!tsikr6oiille ei tehdä lovin pålio.
dokumenrr€j!. n,urr! r.un. sdjr d tummt
tu enssijaire$i heille. Si!. o! koto perheen
ohjelnisroa. j(^tr li;yrw us.an,fiå i.soja
mlos rikunkr$oiille. Doku.ienft ieo lisaksi
ha n kkccsccn liiu\ ) larii verkknnareriåal i

åsianrun riia haåsr. rt.h nreen, joka n,pii
keneue rahansa kar\oiållc. slrli roi myös
kilr"ttr:i vertrnNkenr tai operusnrareriåalinå.
Ensin mäinen lakso HI/ävelikeftoo 7-
vuotiaan Villen perheestä. Villen isoveljellä
Veetillä, 12, on Downin syndrooma,ja
hänen kanssaan iutellaan viittoenjå kuvien
avulla. lvliten perhe valikoitui mukaan

TORSTAr 16.1.
) Tiededokumentti: Paasioaminen,

Mikå on tetee ren totuusvanhnsta I

PERJANTAI17.1,
) Tanskan viimeinen mllnalcnltä,
F€m klo 20,00
To sen nraa lmansodantälkeen saksair
poislvat 1.5 [oonaa maam inaaTai
on käynn sså ! lme nen vaåra iinen 6

) lnhimillinen tekijä, Ivl klo 22.00
Utä uotlamus on tyde ämässåla poi
Viera na MikaelPent[ä nen. Heid Har

LAUANTAI18.1
) Avara luonio: Afiikka, TVt klo 18.4

saharassa ke taal ovaitärkeirå erapFl
kame nalat le ku n haarapääskri ekr

SUNNUNTAI19,1.
> Lu0ntohetki: Paratiisilintujen
vädija,ry1klo 18.15
Parat s intul. on pa vottu Lludessa

Gu neassa annoisista ajoista ählen
k0meal nnut k innostalat Ii kaa metsi

> Matkapassl: I).ynenneren ta jstelu!

TV2 klo 19.05
Ef koislaksossa li kutaan t0lsen maa lx

lapahtrmapa ko ila Tyynel ämerellä.

oliv.r fcrhcct. joni on \amnraine. rai
sairas hrsi. råihpsi, jolh onjolin neurclo
ginen ongeln,å kureD.dld. Hronlrsin, errä
ihtui!er halu,rar kovasri iåkå. riilhisir rsio;a
Ja prrtt.hr, että aiheih hå1urå3f vamåsri
mrös kå$or. villen jr veedn pe.hee. tila.
netta hålusin ruksrcll. nimcnomun !na
tuksen elifillen näkökulnus0. \littista on.
k! n isoreli vaarii vääiäänr ä!rä e!emJniu
huorioh ku;r htrut,jakoko feflreon
iou runu r opctrelendrn !iid,makielenl
Minkälaista on tehdä ohielmaa, jonka
päähenkilö on lapsi?

se ei lopulta eroa korinkiaf paljon
! iku is rcn krn$r tröslenrely'rä. Lat5er ovår
hl!in erihisi.; irs rii riippunatttr hrkin
roivar olla h'al. ramuruncir. jr re!iir;ier.,i
sia tairifteD hi..iui5en esroftonir. Ecttisi$ä
krslrnlkri$i lastdr l $a jouruu olcmr.n
vich r.rlcrrpi kuin aikuisren. kosl{a lårsior
!älf in ohjaåja! !stuLlla.
lllillais€t aiheet sjnulle dokumentintekijänä
o!€t rnieluisia?

Nlone$r tlöJsäni on päähe.kilöfä rai
m uina hcnkiloin. hpsid jr nuorii. \äi. on
kärnl! i'åikkå er olc 

'i.ro;seni 
djrtelht

kerkittwäni heihin. Tarrun !scin sosiMlisiin
diheisiin. iorkaronår ollå lrairkin .rkipri-
riisla. NIon{ önioiar Iähteneer åiQn
5uoru.r oru$a elinpinisäni.
Voiko dokumentilla vaikuttaa?

- A,van varnråsri ro il Ju ufi n.r'r s uomesr
rchdril paljon fu della hienoja yhreiskun-
n!liisir dok!nentteja. \rain ha.rxlh rekiial
lä on våhran opcrr.lilnen n:iköknlmå
nrutta dokun,ef rri roi sitti vistella p anua
(trsia ajatukria. Dokumenrriclokuvilld roi

T STAt21.1.

sarjaan? raikuftaa i.ui.k I raroi! k!;r
.illllise$i hi ri€dollisesri, sillä
kokcm u kscllinen ja e1ämr'lseili
.en vaikuftarniDcn yoj olh hyvin

26'vuot aåna kuol ut Feath Ledgersrlr
näyile jä n 1yöhönsä vakaEsr
) Spoilighi: {ilpail!tuksen koetteletr
Fem klo 20.00
Dernenlo tuneet vanhrksetloutuvat låi
muuttamaanj0 histen hank ntolen s".ur

l(Esxtv KKo 22.1.
> hånei 30 päivässä, Teema klo21l
Vi e Haäpasa otapaa maa man pohiai

aav ron asukka taläämeren mnna a ril

IMEEEEtrMEilUtr

Alun perin pcrhcitr.tsittiin
NiT\:n ieftnirulh, jåvåsråuksi.
(li hirve:in palton. Niträtutkie5
sa I i n uonasin, etti isosa o\a\sa

Perhe-elämää lapsen silmin
Dokumenttiohjaajå Anna Koft onen, olet
yksiAvan uuden Mun pe e.dokunentti-
sa4an ohiaajistä. Mistä sariassa on lryse?

- SarjMn ktruluu viisi låpsille Nrrn.(!.
do ,,,,, to,\J .

dl"i.,.,.J' ., \ | I'J.,r
? -\. ncnrite.refrr,e j.rrr tuo.Lr

{- --" 
..,,bcnr\,r.yrk,nc. a rfo,Lo rat Viiho* 1 i '" Å/ ./o

I .^t,iiå .r,,rp,I I of.'p4,r.'r. !ltr$/".. -t ol D 'tr nr l-rninenn n. c,

Y"- l' ',r " ne| o.. l, 'lrl o,-:.-----'' Perheis\ä roi olla h åaslriå iå hrnkrllr"
kin ril.nrcra. nurtaniirä kNaras. posin,vr
sesti n äköku lmåsrr.
Miten sarja syntyi?

Kons€prin keh,nnär ruoftaj. Outi
Rou{ lr hänen sis,renså Sirkka Rousu

Jo.o,r' ' oT,'l !,,r "r'
inåftihncn. N1c ohjarjar tulimme nrukaan
.i ; r'{ ,',c,,i',d"o,.J ...

Kenelle dokumenttisada on t€h9?

run sanover ff
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t.;1t :.jv,e., 1?"'/.i i za i 2

' ÄvÄLLÄ nähdäån tmmi helmi
kuussa viisi doL:umenttia, jotka
kenovåt s omålåislasten eLimäs-
tä. Ne on koottu $rjåksi nimel
täi]nMun perhe.

Saia tuo mieleen Avan edeli
sen kotimaisen dokumenttisarjan
Eriloiset didt, josta kanavalle on
lalsuttava suuret kiitokset.

,r;/drr€r ärdit oli yksi lelevision
pdhåisia korimaisistå dokument
tisarjoista koskaan. Sen kåhdella
tuotåntokaud€lla yhteensä kaksi-

hnnmentä perhettå åvåsi kuvaus

ryhmäIe ovensaja elämänsä l(un-
nioitettalan avoim€llå tåvalla.

" Teemat vaihtuivat l-unnianhi-
noisesti jaksostå toiseenr Millais
ta on odottaä låsta vaJikilasså,
syömish:iftiön kaDssa, yksin tai
etåsulte€ssa? Mitä ennåkkoiuulo
ja kokee ensimmäistä yhteistå las-
täan odottava naispari?

KANAVaN yksi hieno sarja luo eh-
kä hieman epäreilustj odotuksia

Koska tänåän Avalla ålkavan
Mur p€,,h€en aihepiidt ovat aika-
låilia samat k n -Erlldislsr? äidets
sä, ovat odotukset jopa hieman

!:_kohtuuttomai. Eikä viisiosainen
Mlt]] per"he nätä odotuksia vålitet

Pienet piidhenkilöt
oYqt kamerqn edessö
luontevia.

sARtassa nähdään neijän ohjaa-
jan puolituntiset dokumentit eri
laisissa perheissä elåvistä kouiu-
ikäisistä suonulåislapsistä.

Aihe on itsessäån tirk€å, eten'
-rkin, kun dokunrentit on tekjjöi

den mukåan myös suunnattu lap
sille.

_l(am erat taltioivat perhe-e
Uudessa dokumenttisariassa kerrotaan erilaisista suomalaisista perheistä. Puheenvuoro on

seitsemänvuotiasta Mårieta iännittää: vihdoin alkaa odotettu koulu!

v:iliän samanlaista työtä on
aiennnin tehty Docpoint'doLr-
menttielolovafestivaålin nuorile
katsojille tarkoitetuissa Dokkino

Erilaisten äitie tapaan l/lr?1
perheen tee dt vaihtelerdt ja
haeskelevat yksitlsen ja yhteis-
kurnaUisen njapintåa. Puneen
vuorot on annettu låpsille itsel-

Ensimmäsessä dokumentissa
seurataan VilleD, Z elämää per.
heessä, johon Lrluluu myös kehi.
tysvarnmainen Veetiveli. Toises
sa osassa atestaan kenoo nami

biålaisen ädin jå kåmerunilaisen
isän Suom€ssa \'ntlnlt tltär Ma-
fie, Z Tulevissa osissa tavataan
mriden muassa 8 vuotiås Marttä,
joka asuujoka tojnen viikko isän-
sä ja joka toinen vijklo äitinsä

KA H D Essa ensimmåisessä jåksos'
sa kenonnan tempo on rauhalli-
nen, ensirnmäsessä ehlä lihn
kin. Påähenkilöiden låhelle lX'llä
päästään.

Se johhru enimmäkseen kah
desta seikasta. Ensinnäkin kame'
ra pysly oikeaoppisesti lapsen

kåtse€n tåsolla. Toiseksi pien€
påähenkilöt ovat kanrerar edess
luontevia, aivan hin olisivat k
konaan unohtaneet hrvausryl
märläsnäolon.

Kertoja:iåntä ei jal(soisså ole, j
sitä jää hieman kaipaamaan, sill
kun kysymykiä herää, vaståulsi
ei ole. Milti suomenkielisen ko!
lun åloittavåsta Madesta esimer
kiksi tuntuu se, että kotikieli or
englanti? (uka on se mies, jonk
luokse Ville ja Veeti menevåt sil
loin, ku indillå on nrenoa?

vaikka en usko selilt:imiseer
vaån nä,'tt:imiseen, luulen, ett

pu, viul!, ja ran Hobson, piano). 11.0o
Valkoisla valoä: Tårmokkaat, raivokkaat
naiset. li,45 valomusiikki.. albaniz-
Slokowski: Juhlä Sevillassa (Circinndi
Pops oft / Eich Kudzel). 1t,s7 P;ivån
mietelause. l2.OO Tu.un tuomiokirkon

loni, ja lu ius Dräke, piano). R€spiqhii
Humoreski(Fablo Biondi, viulu, ja L!is
D llio, piano). Reti.€: Ombrå di nube
(Rende Fleming, sopraåno, Ia Lomoor
Philharmoriä-ork. / s€bastian Lång
L€ssins). Rabåld: Mårouiin aaria oopp.

prano) 19.50 Sloraan New YorkEl.
Pjorr Tiaikovskin levq€ni Onegk
V!onna 1379 valmistunut 3'näyröksinel
ooppera. 23.a5 S€rq€i Rahmaninoyil
pianosooloja. 24,OO-7OO Yoklassinen
Schumann: Pianoi.io n:o 1 d moll



taltioivat perhe-elämää
rrotaan erilaisista suomalaisista perheistä. Puheenvuoro on annettu lapsille'
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amanlåista työtå on
tehty Docpoint doku
uvåfestilaalin nuorille
rrkoitetuisså Dokkino

\ Aiien 1dpaan Mun
eemat vaihteievat ja
r yksityisen ja yhteis-
n rajåpintaa. Puheen
annetrl lapsille itsel

äsessä dohrmentissa
vilen, 7, el:imåä Per-
ron kuuluu myös kehi
inen veetiveli. Toisee

destaan k€rtoo nami-

bialaisen ädin ja l.snerunilaisen
isån Suomessa sl.nt!.nyt t)'tir Ma-

rie, 7 Tulevissa osissa talataan
muiden mmssa 8 \'Lrotias Matta,
joka asuu joka toinen viikko isän-

sä ja joka toinen viikko äitinså

KAH DEssa ensimnäsesså jaksos_

sa kenonnan tempo on muhåIi
nen, ensimmäis€ssä ehkä liian'
kin. Päähenkilöiden liihelle kyIä
päästå:in.

se iohtuu enirnmäkse€n kah
desta seikasta. Ensinniikin kåme-

ra pys)'), oikeaoppisesti lapsen

toni, j. lulius D.ake, piano) Respi9hi:

H!moreski(Fabio Bioidi, viLlu, ia Lu ql
Di I o, piano). Reric€: ombra di nube
(Ren6e Fleming, sop.aano, la Lonroon

Philhärmonia-ork. / sebastian Lang

Lessinq). Rabaudi Må.oufin aaria oopp
rMårouf, Kaifon suutari (Robeito Alag
na, tenori, ja Lontoon FO / Richad

katseen tasolla. Toiseksi Pienet
päähenkilöt ovåt kamersn edessä

luonte\,aa, aivan Ltin olisival ko_

konåan unohtaneet kuvausryh
män läsnäolon.

(ertoja;i:intä ei iåksoissa ole, ja
sitä jåä hieman kaipaamåan, silä
kun kyslanykiä herää, vastauksia
ei ole. Miltä suomenkieusen kou
hul aloittavasta Mariesta esimer_

kiksi tuntuu se, ettå kotikieli on
englanti? Kuka on se mies, jonkå
Iuoke Vitte ja veeti menevät sil-
loin, kun äidillä on menoa?

Vaikka en usko seliti:imiseen
våan nä!'ttåmiseen, luulen, eitä

piano) 19,50 suoraan New Yorkista:

P ot. Tiaikovskin levseni onegii
vuonna 1479 valmistunut 3 nåvt6ksinen
ooppera: 23.45 5ergel Rahmaninovin
p anosooloja. 24-o0-7oo Yöklåssinen
c.hxmain, Pianottio r,o 1 d_moll

lBealx arisTrio).0.341 s Bach: soolo_
;ellosarjat n:o 4 Es d!Lri, n,ö s c_molli
ia n:o 6 D-duuri (Piere Fournlet r's2

myös pienet katsojät saisivat do

kumenteista enenmän irti kerto-
jaäänenkanssa.

PÄÄHENKTLöl ovat joka taPauk_

sessa valloittavial hauskoja ja lau

Erityisesti kåkkosiaksossa ku-

vausryhmå on påäss''t mukaan

herkki:in hetkeen perheen elä

mässä: kameta tallensi Maien
jännitt!.neet tunnelrnat ennen

nukkumaannenoa ja aanl'I&
kun or ensimm:iistä kertaa Iäh

dettävä kolluun.
Räisa M.ttila

(Ellsab€ih schwarzkopr, sopraano la
Gerald Moore, Piano) 601 Abinoni:
Konserrlo oboelle, jousil!e ja contin!oL
le B duuri {Anlhony Robson ja corle
q !m Musclm 90 / 9rmon standaqe)
613 Pav€l Yon Gaspård (Leonåd P€n

nario, piano). 6:?a Grieg: Nolbergin
aio ia (orphe!s_kamariotk.) 6:s7 Rah

måninov: Fräsfrenis (llkka Paananen,

lån Hobson, Piano) 11.oo

oa, Tarff okkåat,.alvökkaal
t Valomusiik[]a. Albeniz-
uhlå sevillasså (cincinnati
ftich Kunzel). 11.57 Påivän
12.00 Turun luomioknkon
Uuriset iå såå 12ls Ajan_

Ykkönen. 8.o0 välil€vyiå.

/uotiasta Marietå jännittää: vihdoin alkaå odotettu koulti!


