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KAUPUNKI

Youtube-vaalimainokset eivät vakuuta nuoria
왘 Nuorten

raati arvioi
ehdokkaiden nettivideoita

VA A L I T 2 0 0 7

왘 Äänestäjiin

vedotaan sekä
asialla että viihteellä

Simo Raittila
"Sauli on esineellistetty", toteaa 15-vuotias Jalmari Sarla
Saulin tietotoimiston uutisia
-videosta.
Neljän nuoren raati on kokoontunut katsomaan Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirin
ehdokkaiden Youtube-vaalivideoita. Raati arvioi videoitten
teknistä toteutusta ja niiden
herättämiä mielikuvia politiikasta.

Yhä useammat eduskuntavaaliehdokkaat

kampanjoivat

vaalivideoilla internetissä. Suomalaisia vaalivideoita on tällä
hetkellä Youtubessa yli sata.
Videoiden katsojaluvut vaihtelevat muutamasta hengestä
pariin tuhanteen.
Osa vaalivideoista on asiapainotteisia ja osa pyrkii herättämään huomiota viihteellisyydellä ja huumorilla.
Kummastakin joukosta löytyy nuoriin vetoavia videoita.
Osku Pajamäen (sd) asiapainotteiset ja Ville Ylikahrin
(vihr) Matrix-elokuvaan pohjaava video kiinnostivat raatia
eniten.
Kaikkien puolueiden ehdok-

왘 Sanomalehtiviikko
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Vaalipäivä 18. 3.
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kailta ei vielä Youtube-videoita
löydy, mutta ainakin Rkp:ltä ja
vasemmistoliitolta on vielä videoita tulossa.

”Viime vaaleissa huomattiin
internetin kasvanut merkitys
ja panostettiin ensimmäisen

kerran huomattavasti verkkosivuihin”, kertoo Rkp:n tiedotussihteeri Rabbe Sandelin.
Puolue lähettää suorana neljä
omaa vaalikeskustelua ja julkaisee pidemmät versiot tvmainoksistaan verkossa.
”Suurimmalla osalla suoma-

laisista on nykyään laajakaistayhteys, eli netti on käytännössä koko ajan päällä. Internet
vaalimainonnassa on tullut
jäädäkseen”, sanoo Sandelin.

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaalta ja helsinkiläiseltä kaupunginvaltuutetulta
Paavo Arhinmäeltä, 30, on
tulossa muutama internet-vaalivideo.
"Omien videoitteni taustalla
tulee olemaan ammattitaitoista
näyttelijä- ja elokuvantekijäporukkaa, jollaisia on tukiryhmässäni paljon. Tason pitää olla hyvä, että jaksaa kiinnostaa",
Arhinmäki kertoo.
"Muiden videot on kuitenkin enimmäkseen toteutettu
kamera pyörimään ja puhetta
-meiningillä."
Arhinmäki pitää vaalikampanjoinnin leviämistä internetiin hyvänä ja tasa-arvoa lisäävänä asiana, koska se mahdollistaa pienemmälläkin budjetil-

la kampanjoivien ehdokkaiden
esillepääsyn.

Raadin nuorten mielipiteet
vaalien levittäytymisestä internetiin ovat ristiriitaisia. Videoitten uskotaan olevan hyvä
tapa tavoittaa nuoriso, ja internetkampanjoinnin arvellaan lisääntyvän
tulevaisuudessa.
Toisaalta leviäminen internetiin nähdään politiikan tasoa
heikentävänä ja politiikan kuvaa vääristävänä tekijänä.
Erityisesti tästä keppiä saa
Mikko Ahvenaisen (kesk)
Conan O’Brien -video, joka
tuntuu nuorten mielestä tekevän politiikasta vitsin.
Erään raatilaisen mielestä
kaikista videoista puuttuu
konkreettinen toiminta.
Kahden perussuomalaisen
ehdokkaan videon arviointi
tuotti nuorille vaikeuksia sen
herättämien vahvojen mielipiteitten takia.
Video tuntuu esittävän maa-

hanmuuttajat ”uhkaavana, sekopäisenä
apinalaumana”.
Nuoret kuitenkin myöntävät
videon olevan iskevä ja rehellinen.
Raadin mukaan nuoriin
vetoaisivat
vaalivideoissa
selkeys ja lyhyys, pop-kulttuurin oivaltava yhdistäminen
politiikkaan
ja
politiikan
seikkailullisuuden esiintuominen.
왘 Kirjoittaja on vantaalainen
lukiolainen, joka on mukana
pääkaupunkiseudun Nuorten
Ääni -toimituksessa. Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen hanke
auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille viestimissä.

.fi
Linkit arvosteltuihin
videoihin verkossa

Arvosanat vaihtelevat kiitettävästä hylättyyn

Mikko Ahvenainen(kesk)
Ahvenainen imitoi Conan
O’Brienia, jotta tämä auttaisi
hänet vaalivoittoon. Kesto
noin neljä minuuttia.
Politiikka: Raati ei luottaisi,
että ehdokas hoitaisi asioita
kunnolla. ”Pelkkä vitsi.”
Toteutus: Perus Youtubetasoa. Huono laatu sopii
tyyliin.
Viesti: Raadin mielestä videolla ei ollut viestiä.

Järki vs. tunne: Vetosi järkeen
vain käänteisesti.
Kohderyhmä: Yritetty vedota
nuoriin, juntteihin tai Conaniin.
Erikoista: Kello kolme aamuyöllä tehdyn oloinen.
Kouluarvosana: 4

Osku Pajamäki (sd)
Videosarja, jossa Pajamäki
kertoo itsestään ja mielipiteistään. Kestot 2–5 minuuttia.

Mikko Ahvenainen
imitoi amerikkalaisjuontaja Conan O’Brienia.

Osku Pajamäki juttelee
tuttavallisesti hämärässä huoneessa.

Sauli Niinistön vaalikiertuetta seurataan kartalta.

Heini Röyskö kertoo
arvoistaan musiikin tahdissa.

Ville Ylikahrin videossa
Jani Toivola on Matrixin
Morpheus.

Jussi Halla-Ahon ja Teemu Lahtisen videossa
esiintyy kuuma peruna.

Politiikka: Rehellinen ja
asiallinen vaikutelma. Ei
esitetty konkreettista toimintaa.
Toteutus: Tv-laatuista. Hyvä
puhuja.
Viesti: Asiallisesti ja hyvin
esitetty.
Järki vs. tunne: Vetosi vahvasti järkeen.
Kohderyhmä: Kaikki.
Erikoista: Sipoo-videossa
”sipoo” pienellä.
Kouluarvosana: 9

uutisia”, eli viikoittainen
viihteellinen uutiskatsaus
Niinistön tekemisiin.
Kestot 3–4 minuuttia.
Politiikka: Poliittista kantaa ei
esitetty selkeästi.
Toteutus: Voisi olla ulkopuolinen vitsi. Erilainen, jännä
idea.
Viesti: Sauli-ilmiö. Sauli jäi
etäiseksi.
Järki vs. tunne: Ei järkeen
vetoava.
Kohderyhmä: Saulin fanit
Erikoista: Superman Sauli
-logo
Kouluarvosana: 7

Heini Röyskö (kd)

Erikoista: Kuin huonoa hiphoppia.
Kouluarvosana: 5

Viesti: Herättää hyvin huomiota. Lähetettäisiin eteenpäin
kavereille yms.
Järki vs. tunne: Tunnevetoinen.
Kohderyhmä: Nuoriin vetoava. Pop-kulttuurin plagiointi
jakoi mielipiteitä.
Erikoista: Liikennevalotkin
ovat punaisia ja vihreitä.
Kouluarvosana: 9

kuuma peruna?” Kesto 21 s.
Politiikka: Diplomaattisuus ja
asiallisuus puuttuu. Epärealistinen kuva politiikasta.
Toteutus: Tv-spottimainen.
Iskevä. Provosoiva. Tietyllä
tavalla perinteinen mainos.
Viesti: Aihe selkeä, kanta ei.
Kotisivut tarkensivat.
Järki vs. tunne: Vetosi pelon
ja vihan tunteisiin.
Kohderyhmä: Suunnattu
aatteen kannattajille tai
propagandana kaikille.
Erikoista: Iskevä, mutta mihin
suuntaan?
Kouluarvosana: 6

Sauli Niinistö (kok)
”Saulin tietotoimiston

Ehdokas kertoo arvoistaan ja
aikomuksistaan. Kesto kolme
minuuttia.
Politiikka: Lupasi ummet ja
lammet. Arvot, muttei konkretiaa.
Toteutus: Kesken kaiken
ilmestyvät värit ja kauhea
musiikki. Tekopirteys, epäluontevuus ja päänheiluttelu
häiritsivät.
Viesti: Selkeys nolla. Puhui
itsensä pussiin.
Järki vs. tunne: Vetosi tunteeseen enemmän kuin järkeen.
Kohderyhmä: Jäi epäselväksi.

Ville Ylikahri (vihr)
Politrix-niminen Matrixelokuvista ammentava kampanjavideo, joka toimii houkuttimena internetsivulle.
Kesto kaksi ja puoli minuuttia.
Politiikka: Ei ehdokasta
videossa. Rinnastaa hyvin
politiikan ja pop-kulttuurin.
Toteutus: Hyvä dramatisointi
ja tekninen toteutus, ammattinäyttelijä Jani Toivola.

Jussi Halla-Aho ja
Teemu Lahtinen (perus)
Turbaanipäinen peruna ja
slogan: "Onko
monikulttuurisuus liian

Seurasaaren ravintola
odottaa talven
taittumista
peruskorjaus
valmistui, mutta kalusteita puuttuu

Helena Kinnunen
helsingin sanomat

왘 Seurasaaren vanhassa ravintolassa on viisi astetta lämmintä niin kuin kesäravintolassa
tähän aikaan vuodesta pitääkin
olla. Ravintoloitsija Mika Hult
on vuokrannut vasta peruskorjatun suojelukohteen Helsingin kaupungilta. Talo odottaa
vielä talven taittumista.
Kahvila avautuu maaliskuun
puolivälin tienoilla ja ravintola
kuukautta myöhemmin huhtikuussa.

Leipälapio ja sokeritoppa -nimen saanut kahvila on auki
lopputalvesta lauantaisin ja
sunnuntaisin ja muulloin tilauksesta ryhmille, Hult kertoo.
Hänen H&H Catering -yrityksensä pyörittää muitakin
samantapaisia paikkoja Helsingissä.
Hult ei aio tarjota talvella
lounaita muuta kuin tilausryhmille, mutta lupaa ”tosi isoja”
voileipiä ja suuria lusikkaleipiä
voista ja sokerista. Kahvilassa
on anniskeluoikeudet.

Vanhalla puolella, varsinaisessa ravintolassa, on vielä aivan tyhjää. Ravintoloitsija
Hultin
Italiasta
tilaamat
”uusantiikkiset, paikkaan sopivat” pöydät ja tuolit eivät ole
vielä saapuneet.
Kattoon on ripustettu alkuperäisten valaisimien lisäksi
muutama uusvanha lamppu.
Sähköt on uusittu. Seinille ei
ole tehty mitään.
Lattiat on maalattu ja yläkertaan vievän portaikon seinät
ovat saaneet röpelöisen palon-

suojamaalipinnan. Kokolattiamatto on korvattu kabineteissa
vanhan näköisellä muovimatolla.

Peruskorjauksesta vastannut
rakennusviraston projektipäällikkö Seija Mustajärvi kertoo,
että pitkälti yli satavuotiaan,
suojellun rakennuksen korjaus
oli mielenkiintoista, mutta mitään ikäviä yllätyksiä ei sattunut.
Talon ikivanhat ikkunat kelpasivat sellaisinaan, ne vain
maalattiin. Rakenteita jouduttiin uusimaan vain vähän. Yli
satavuotiaat hirret olivat vielä
hyvässä kunnossa.
Katto korjattiin, ja talo maalattiin ulkoa sen väriseksi kuin
se on ollut viimeksi. Samalla
rakennuksen kauniit koristeleikkaukset saatiin paremmin
esiin.
Yllättäen talon kolmelta ulkoseinältä löytyi vanhan maalin alta ”taidemaalauksia”, jotka ovat toistaiseksi paperin
peitossa. Ne päätettiin jättää
sellaisinaan suojamaalin alle,
mutta niiden kohdalle maalataan samanlaiset.
Ravintolaan ja kahvioon
pääsee nyt luiskaa pitkin niin
lastenvaunuilla kuin pyörätuolilla. Vessoja on rakennettu lisää.
Ravintoloitsija on erityisen
iloinen
äänentoistojärjestelmästä, jolla jokaiseen tilaan saa
erilaista musiikkia.
Seurasaaren ravintolaan on
melkoinen kävelymatka. Autolla sinne saa ajaa vain invatunnuksella, ja takseilla on oikeus hakea asiakkaita kello 22
jälkeen.
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왘 Kesäravintolan

Meilahti

Seurasaarensalmi

Seurasaari

Genimap

HS

Rikki mennyt
K-juna
myöhästytti junia
왘 Lähi- ja kaukojunat myöhästelivät Helsingissä torstaina.
Junien myöhästely alkoi
kello 14, kun Tampereelle
matkalla ollut juna rikkoutui
Pasilan ja Oulunkylän välille.
Tällä kohdalla oli käytössä yksi
raide normaalia vähemmän,
mikä aiheutti iltapäivällä pieniä myöhästymisiä.
Eniten myöhästyivät Riihimäeltä Helsinkiin tulleet
junat, joista osa oli iltapäivällä
myöhässä jopa 20 minuuttia.
Iltapäiväruuhkan aikaan
myöhästymistä aiheutti Rautatieaseman ratapihalla rikki
mennyt K-junan veturi. Tämän takia kello 16.05 Keravalle
lähdössä ollut vuoro jouduttiin perumaan kokonaan. HS

Vantaan
yleiskaavaan
pieniä muutoksia
왘 Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vantaan
yleiskaavaehdotuksen lisäämällä ehdotukseen neljä muutosta.
Lautakunta päätti muuttaa
äänin 10–4 Pakkalassa Ylästöntien pohjoispuolelle merkityn
matalan ja tiiviin asuinalueen
virkistysalueeksi. Samoin
äänin päätettiin säilyttää Hakkilan Santaranta poistamalla
Santarannentien varrelle merkitty asuinalue.
Yksimielisesti lautakunta
muutti Itä-Vantaan bussivarikon kaavaselostusta siten, että
varikon paikka ratkaistaan
vasta tarkempien selvitysten
jälkeen. Samoin yksimielisesti
päätettiin säilyttää Itä-Hakkilan asuinalueen Rukinpuisto
HS
virkistysalueena.

Lautakunta
hyväksyi Vantaan
sosiaalitoimen
säästöohjelman

Ulkomuseo
Kirkko

Seurasaarenselkä

왘 Hälytysajossa ollut poliisiauto ja vartioliikkeen auto
törmäsivät myöhään torstaiiltana Helsingin keskustassa
Forumin nurkalla.
Poliisiauto oli noin kello
23.30 menossa Mannerheimintietä kohti Kapteeninkatua,
josta oli tullut ilmoitus asuntopalosta.
Kaivokadulta tullut vartioliikkeen auto osui risteyksessä
poliisiauton kylkeen, ja molemmat autot romuttuivat
hinauskuntoon. Henkilövahingot jäivät ensi tietojen
mukaan lieviksi.
Kolari katkaisi Mannerheimintien läntisen puolen
liikenteen, ja tilannetta selvittämässä oli ainakin kuusi
poliisiautoa, ambulanssi ja pari
pelastuslaitoksen yksikköä.
Kapteeninkadun hälytys
johtui ruuan kärähtämisestä.

HS.fi/kaupunki

teksti: simo raittila, kuva: eero heinonen

Raadissa olivat mukana Nuorten ääni -toimituksesta Eero
Heinonen, 17, Kati Aarniala, 18, Jalmari Sarla, 15, ja Veera
Lehtinen, 16.

Poliisin ja
vartioliikkeen
autot kolaroivat
Helsingissä

200 m
JH / HS

Siksi Hult suunnitteleekin jo
ravintolaansa hevoskyytiä. ”Sitä ei ole keksitty kieltää.”
Seurasaari-säätiön suunnitelmissa on myös veneyhteys
Kauppatorin rannasta. Laituri
on alhaalla rannassa ravintolan
edustalla.

Seurasaaren ravintola vuodelta 1903 säilyneessä postikortissa.
timo kirves

TIETOKULMA

Ravintola on
1890-luvulta
왘 Seurasaareen rakennettiin
valkoinen puusilta 1882. Silta
rakennettiin uudelleen entistä
leveämpänä 1970-luvulla.
왘 Seurasaaren ravintola valmistui 1890. Sen arkkitehti Fr.
Mieritz oli toinen sillan alkuperäisistä suunnittelijoista.
왘 Ravintolan terassia laajennettiin 1939.
왘 Kahvilasiipi tehtiin Helsingin
olympialaisiin 1952.
왘 Helsingin kaupungin omistama rakennus on nyt peruskorjattu. Kahvilaosasta tehtiin
talvilämmin.
왘 Remontti maksoi ilman veroja
yli 1,1 miljoonaa euroa.

왘 Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi keskiviikkona toimialan sopeutusohjelman. Sopeuttamisella pyritään
säästämään 6,8 miljoonaa
euroa, joka on noin puolet
tämän vuoden todellisesta
sopeuttamistarpeesta.
Merkittävimmät säästöt
kohdentuvat perhepalveluihin.
Lautakunta haluaa seuraavaan kokoukseensa ehdotuksen, joka tähtää kevyempiin
päivähoitomuotoihin silloin,
kun hoitolapsen molemmat
vanhemmat ovat kotona.
Lautakunta päätti myös
Kytötien päiväkodin lopettamisesta ja Isonmännyn päiväkodin käyttöönoton siirtämiHS
sestä.

Seurakunnat
vuokraavat
maitaan
ekoviljelyyn

Seurasaaren ravintola on vasta kuoriutunut peruskorjauksen alta. Kahvila on auki viikonloppuisin maaliskuun puolen välin jälkeen.

왘 Helsingin ja Vantaan seurakunnat vuokraavat yhteisesti
omistamiaan Hiekkaharjun
peltoja ekoviljelyyn.
Pelloilla aiotaan kasvattaa
ruokohelpeä, jota käytetään
energian tuotantoon, mutta se
tarjoaa suojaa myös pien- ja
HS
riistaeläimille.
1

SI

P

4

