leen neljä jäsentä, joihin kuuluu
• vakiojäsen
• asiantuntija
• bisnesenkeli
• yrittäjä tai keksijä

Lisäys tammikuussa 2013
VAIN TELEVISIO
VOI SEN TEHDÄ
Iltasatu kerää perheen

Juontaja ja vakiojäsen ovat parina aina samat, kolme jäsentä vaihtuu aiheesta riippuen. Ohjelma on viihteellinen, keskusteleva asiaohjelma,
jonka huumori ja kiinnostavuus kiteytyvät tottuneiden juontajien erilaisten persoonien ja esitetyn väitteen/aiheen käsittelyn ympärille.
Uudet jäsenet tuovat vaihtelua ja
erilaisuutta ohjelmaan. Tällä ohjelmalla on myös syvempi tarkoitus
kannustaa katsojia, etenkin nuoria,
yrittämiseen ja tutustuttaa heidät
ekologisen talouden aivan uusiin,
monimuotoisiin tuotanto- ja palvelumahdollisuuksiin.
Jokaiseen ohjelmaan valitaan ilmoittautuneiden katsojien joukosta
yksi yrittäjä tai keksijä, jolla on kiinnostusta esillä olevaan alaan ja myös
kyseisen alan tuntemusta. Bisnesenkeli on toinen osapuoli, joka mahdollisesti sijoittaa aloittavaan yritykseen ja tukee taidoillaan, yhteyksillään ja kokemuksellaan yrittäjää.
Vuoden kuluttua voidaan sitten katsoa, miten toiminta on kehittynyt;
parhaiten onnistuneet palkitaan,
budjetin rajoissa. Myös yleisön lähettämät ehdotukset ajatusleikkiin
arvioidaan ja mukaan valitut väittämät palkitaan. Entäpä jos – tämä on
kohta ihan totta!

Kun ilta tulee, ja nukkumaan menoaika lähestyy, löytyy lapsilla tuhat
leikkiä ja tehtävää, jotka juuri nyt pitää saada hoidetuksi. ”Ei ihan vielä”,
on tuttu lause joka perheessä. Mutta
jos kerrot, että televisiosta tulee kohta Iltasatu ja siihen mennessä on iltapesut hoidettava, muuten ei satua
kuunnella, niin se antaa pikkuisille ja
isommillekin kummasti vauhtia. Kun
sitten sänkyvalmiina, pyjamassa, saa
istua äidin ja isän kainalossa sohvalla
ja rauhoittua kuulemaan ja katsomaan jokailtaista satuhetkeä, on kaikilla hyvä olla.
Uni maistuu lapsille; sadussa ei
ollut mitään liian pelottavaa ja vanhemmatkin saivat yhteisen, hyvän
olon perhehetken. Myös isommat
lapset alkavat ehkä tulla aikaisemmin kotiin ja liittyä perheen iltarituaaliin. Yhteinen aika on kallista ja
rakasta, ja kaikki osaavat antaa sille
arvoa. Siitä jää jokaiseen mieleen
lämpöinen muisto lapsuudenkodista.
Nykyisin on televisiossa niin
monta uutta kanavaa, että jollekin
näistä on varmaan mahdollista järjestää tällainen satuhetki viikon jokaiselle illalle. Sadun tulee kuitenkin
olla ensiluokkainen, hyvin kirjoitettu,
hyvin esitetty, sopivan mittainen, sopivaan aikaan lähetetty, kaikin tavoin hyvin tehty ja ilman keskeyttä195

viä mainoskatkoja; monelle katsojista illan ehdottomasti ainutlaatuisin
ohjelma.

Kynttilähetki kerää
kaikki suomalaiset
Illan ihanin ja rauhoittavin lopetus
on sytytetyn kynttilän hetki, johon
kaikki suomalaiset voivat osallistua.
Sinkku tai perheellinen, nuori tai
vanha, nainen tai mies, kaikki voivat
hiljentyessään tuntea sen yhteyden,
jonka kynttilähetki luo. Jo kahden
ihmisen yhteinen haave, toive,
pyyntö tai ajatus antaa hetkelle voimaa ja ajatus lähtee itämään ja kasvamaan. Voimme ystävien kesken,
ryhmissä, sopia toiveen tai mielikuvan, johon keskitymme kokonaisen
kuukauden ajan. Koska uskomme
siihen, että yhteinen unelmamme alkaa toteutua, kun mielessämme
näemme sen kasvavan ja kehittyvän, haluamme myös kiittää jokaisena iltana tästä kasvun mahdollisuudesta. Kymmenen minuutin hiljentyminen iltaisin muuttaa maailman.
Sen voi vain televisio saada aikaan.

Good News kerää perheen
aikuiset ja nuorison
Kun Hyvät Uutiset lähetetään sopivasti Iltasadun jälkeen, on kaikilla
vielä yhdessä aikaa keskustella nähdystä ja myös miettiä, mikä olisi se
hyvä uutinen, jonka me täällä meillä
voisimme saada aikaan. Ilta on hiljentymisen aikaa, ja jokaiselle tekisi
hyvää välttää myöhäisillan raakoja
rikosfilmejä, jotka eivät mitenkään
rauhoita yöunta, vaan ovat herkille
aikuisillekin syynä sydämen tykytyksiin ja painajaisiin. Puhumattakaan
nuorista, joille vielä raja todellisuuden ja fiktion välillä on häilyvämpi.
Luottamukselliset keskustelut ja positiiviset suunnitelmat perheen kanssa sekä vähän aikaisempi nukkumaan meno ovat mielekkäämpi
vaihtoehto kaikille.
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