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RUOTSIN KUNINKAALLISET SUOMESSA

MARTTI KAINULAINEN LEHTIKUVA

KAI SINERVO HS

Presidentti Tarja Halonen esitteli Marco Bjurströmin kruununprinsessa Victorialle ja prinssi Danielille.

Halonen tutustutti
kruununprinsessan
tuleviin vaikuttajiin
Wille Rydman:
”Esiteltiin ihmisiä,
jotka eivät ole
vielä vallassa.”
Jaakko Hautamäki HS

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel yllättivät helsinkiläisyleisön tervehdyskierroksella Kauppatorilla.

Victoria ja Daniel sulattivat helsinkiläiset

Heli Saavalainen HS

”Victoria, Daniel, Victoria, Daniel. . . kom hit”, huusi helsinkiläinen Sointu Lempinen niin lujaa,
että kutsu kuultiin.
Victoria ja Daniel katsoivat hetken toisiaan, Daniel auttoi takin
vaimonsa ylle, ja pariskunta tuli
yleisön pariin. Prinsessa vilkutti leveästi hymyillen, kätteli ja halasikin.

kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel sulattivat helsinkiläisyleisön yllättävällä ohjelmanmuutoksellaan tiistaina iltapäivällä. Kuninkaalliset olivat jo
poistumassa autoon Helsingin kaupungintalolla, kun innokkaasti
huutanut yleisö houkutteli pariskunnan kättelykierrokselle Kauppatorin laitaan.

AAMUPÄIVÄLLÄ ,
ennen
yllätyskierrosta, Kauppatorille oli kerääntynyt 7 000–8 000 ihmistä. Joukossa oli paljon ruotsinkielisiä lapsia vanhempineen, ja tilaisuuteen
oli varustauduttu asiaankuuluvasti
Suomen ja Ruotsin lipuilla.
Helsinkiläisellä Troy Ekholmilla,
3, oli pahvikruunu ja pienet liput,
päiväkodissa tehdyt. Liput liehuivat

Innostunut yleisö
houkutteli kuninkaalliset
yllättävälle
kättelykierrokselle
Kauppatorilla.

RUOTSIN

villisti, kun Troy pääsi äitinsä Malin Ekholmin harteille.
Caroline Johansson ja Annika
Borgström Espoosta ja Kirkkonummelta olivat varustaneet lapsensa
Louise, 3, ja Filippa Johanssonin,
1, sekä Julia, 2, ja Henrik Borgströmin, 4, Ruotsin lipuilla ja suurilla
tervetuliaiskorteilla. Äidit olivat innoissaan, kun kuninkaalliset näyttäytyivät.
”Loistava, ihana pariskunta”, Caroline Johansson hehkutti. ”Olipa
lämminhenkinen tervehdys”, Annika Borgström lisäsi.

kiläiset”, hän korjasi lipsahduksensa huvittuneena.
Victoria korosti puheessaan Suomen ja Ruotsin lämpimiä suhteita.
”Teillä suomalaisilla on erityinen,
lämmin paikka sydämessäni. Ja nyt
rakas mieheni on rinnallani”, hän
sanoi.
Victoria ja Daniel halasivat toisiaan ja kiersivät parvekkeen laidasta laitaan, minkä jälkeen he
poistuivat lounaalle. Tarjolla oli
muun muassa taskurapuhyytelöä,
saaristolaiskaritsaa savusienikastikkeella ja nokkosjäätelöä.

VICTORIA piti kaupungintalon parvekkeella lyhyen puheen, jonka
hän vahingossa aloitti sanoilla
”rakkaat helsingborgilaiset”.
”Klassinen virhe. Rakkaat helsin-

LOUNAAN jälkeen väki tiivistyi,
mutta sinnikkäitä odottelijoita oli
enää muutama sata.
Hämeenlinnalaisen Riitta YliMäyryn Helsingin-matkan piti

päättyä maanantaina, mutta hän
jäi vielä päiväksi kuninkaallisten
takia.
”Victoria vaikuttaa niin luonnolliselta, miellyttävältä ja empaattiselta, kuten äitinsä nuorena”, kuvaili 60 vuotta kuninkaallisia harrastanut Yli-Mäyry.
”He ovat hyvin rakastuneita, ja
myös näyttävät tunteensa. Se on
hienoa.”
Kun Victoria ja Daniel tulivat
ulos ja päätyivät tervehtimään,
rauhallinen tunnelma muuttui riehakkaaksi.
Tiistaina ohjelmassa olivat vielä
suomalais-ruotsalainen elinkeinoelämän tulevaisuusseminaari ja illallistilaisuus Ruotsin suurlähetystössä. Ruotsiin pariskunta lähtee
keskiviikkoaamuna.

Victoria haluaisi nuorten ääntä Ruotsinkin mediaan

PRESIDENTTI Tarja Halonen
kertoi
päivällispuheessaan
maanantaina
kruununprinsessa Victorialle ja prinssi Danielille kutsuneensa vieraiksi
suomalaisia
tulevaisuuden
päättäjiä. Siis sellaisia ihmisiä,
joita Victoria tulee tapaamaan
naapurimaan tulevana monarkkina.
Maanantaina laulettiin kimpassa
tulevia
odotellessa
muun muassa muumien tunnussäveltä.

laulajista oli Kokoomuksen nuorten liiton 24-vuotias
puheenjohtaja Wille Rydman.
Hän iloitsi kutsusta vielä tiistainakin. Mies oli huomannut
joukossa tulevia vaikuttajia
myös kilpailevista suurista
puolueista.
Tiistaina Rydman ei blogissaan puuttunut sanallakaan
päivällistilaisuuteen. Tulevaisuuden päättäjänä hän vaati

YKSI

Robert Sundman
Nea-Maria Törmänen

täyttyy malttamattomista
nuorista, jotka asettelevat puvuntakkejaan tai farkkuleggingssejään.
Ulkopuolelta kuuluva hurraa-huuto
paljastaa, että Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel
ovat saapuneet nuorten toimintakeskus Happeen Helsingin Sörnäisiin.
Tulevan hallitsijaparin toiveena
on ollut päästä tutustumaan
nuorten toimintaan, sillä heidän
hääsäätiönsäkin tavoitteena on

AULA

näyttämön tiloissa heille
esiintyy hip-hop-tyylistä jerktanssia esittävä Kevin Tandun tanssiryhmä. Victoria pitää esitystä yhtenä päivän kohokohdista.
”Oletteko todella tehneet koreografian itse? Todella hienoa! Omat
polveni eivät välttämättä kestäisi
tuollaista tanssia”, hän ihastelee.
Siinä tapauksessa kruununprinsessan ei kannata kokeilla voltin tapaista backflip-liikettä kotonaan,
Tandu muistuttaa.

nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
NYT alkaa Ville Majamaan päivän
jännittävin hetki. Pian hän toivottaa kuninkaalliset tervetulleeksi.
”Eilen yritin elää mahdollisimman normaalisti, ettei stressaisi liikaa”, hän kertoo.
Ensimmäiseksi Victoria ja Daniel
vierailevat
Pääkaupunkiseudun
Nuorten Ääni -toimituksessa, jota
esittelee Rosa Kettumäki.
”On hienoa, että olette saaneet
jalkanne noin hyvin median ovenväliin. Toivoisin, että Ruotsissakin
olisi tällainen toimitus”, Victoria
sanoo.
Kettumäki lupaa, että suomalaiset auttavat mielellään sellaisen
perustamisessa.
Tässä vaiheessa toimitus pääsee
myös esittämään kruununprinsessalle kysymyksen.
Millaisista vaikuttamiseen liittyvistä asioista kruununprinsessa

NARRIN

Kevin Tandun tanssiryhmä hämmästytti ja ihastutti kruununprinsessa Victoriaa ja prinssi Danielia.

vastassa on lauma
toimittajia, mutta Victoria piiloutuu pylvään taakse leikkimielisesti.
”Voi jos joskus voisi olla tällä tavalla piilossa kauemminkin”, hän
vitsailee.

Victoria oli nuorempana kiinnostunut?
”Vaikka minulla ei asemani takia voi olla poliittisia mielipiteitä, olen aina ollut hyvin kiinnos-

Kirjoittajat ja kuvaaja ovat Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan esille
mediassa.

ULKO-OVELLA

tunut ympäristöasioista”, hän vastaa.
Prinssi Daniel muistuttaa, että
sen Victoria on perinyt isältään,
kuningas Kaarle XVI Kustaalta.

FINNAIR VIE

KOKOOMUSMINISTERIT Jyrki
Katainen ja Alexander Stubb
olivat myös paikalla. Ehkä naapurin tuleva hallitsija kohtaa
vielä kansanedustaja Kimmo
Sasinkin (kok). Todennäköistä
on myös kohtaaminen ministeri Anni Sinnemäen (vihr)
tai ministeri Paula Lehtomäen (kesk) kanssa.
Marco Bjurströmiä ja punaisia lakeerikenkiä tarvitaan
varmasti tulevaisuudessakin.
Jokainen kävi tutuksi Victorialle ainakin nimenä, koska sisään astuessaan jokainen esiteltiin erikseen.

Kuninkaallisia
ei saa kumartaa

INA MIKKOLA

Ruotsin tuleva
kuningaspari vieraili
nuorten toimintakeskus
Hapessa. Nuorten Ääni
-toimitus tapasi
Victorian ja Danielin.

perustuslakia muutettavaksi
valtion ylivelkaantumisen torjumiseksi.
”Miltei kaikkia länsimaisia
kansantalouksia vaivaa sama
vakava, krooninen sairaus. Se
on jatkuvan velkaantumisen
ja yli varojen elämisen tauti.
Erityisen vaaralliseksi sen tekee se, että se on jatkunut
useimmissa länsimaissa jo
vuosikymmenten ajan”, Rydman kirjoitti blogissaan ilman
ensimmäistäkään kommenttia.
”Hauska vierailu. Esiteltiin
ihmisiä, jotka eivät ole vielä
vallassa”, Rydman kertoi puhelimessa.

KO M M E N T T I
Nea-Maria Törmänen

S

eison lehdistöalueen
köyden takana. Vaihdan painoa jalalta
toiselle, sillä jalat alkavat jo kipeytyä seisomisesta.
Nuorten toimintakeskus
Happeen odotetaan pian
saapuvaksi erityisiä vieraita:
Ruotsin kruununprinsessa
Victoria ja prinssi Daniel. He
ovat kiinnostuneita nuorista,
ja saamme mahdollisesti
esittää heille muutaman
kysymyksen.
Se ei kuitenkaan ole varmaa, sillä lupa perutaan ja
annetaan takaisin useamman
kerran.
Muistettavaa on paljon.

Victoriaa ja Danielia ei saa
puhutella. Kun he tulevat
kohdalle, noustaan seisomaan
ja hymyillään. Ei saa kumarrella. Lista voisi jatkua pienemmillä asioilla loputtomiin.
Itselleni annan vielä yhden
ohjeen: muista hengittää.
Lehdistön keskellä yritän
näyttää yhtä ammattitaitoiselta kuin muut. Ainakin onnistun säilyttämään eturivin
paikkani.
Siitä on etua, sillä toimituksemme saa ennakkovalmisteluista huolimatta esittää
lopulta vain yhden kysymyksen.
Opin myös yhden uuden
asian Victoriasta ja Danielista:
heillä on pehmeät kädet.
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

… ja moniin muihin upean talvisiin kohteisiin. Tervetuloa lentämään PohjoisEuroopan parhaalla lentoyhtiöllä* ja
koko Euroopan nuorimmalla laivastolla
– varaa matkasi ja katso kaikki hiihtokohdetarjoukset osoitteessa finnair.fi.

HIIHTÄMÄÄN

*www.worldairlineawards.com

Rovaniemelle
alk.

179 €

Kittilään
alk.

179 €

Müncheniin
alk.

199 €

Myyntiaika 29.10–7.11.2010. Matkustusaika 15.11.2010–13.2.2011. Paikkoja on rajoitetusti. Hinnat sisältävät meno-paluulennot Helsingistä, matkustajamaksut ja verot sekä toimitusmaksun 20 € ostettaessa osoitteesta www.finnair.fi.
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