
Radion Dokumenttiryhmä esittää 
 

Lauantai 19.7. ja sunnuntai 20.7. 
 

Klo 12:00 
Viimeinen pientilallinen (kesto 47 min) 

Miehinen jääräpäisyys, niskavuorelainen maahenki ja raatamisen ilo yhdistyvät kolmikymppisessä 
Kallessa, joka käy toivotonta taistelua rakastamansa elämäntavan puolesta.  

Toteutus: Mikko Järvinen, Kai Rantala ja Hannu Karisto. 
 

Listaykkönen (kesto 4 min) 
Joka käänteessä kuuntelijan yllättävä kertomus pojasta ja myöhemmin miehestä, joka katsoo 

ainoastaan eteenpäin. 
 Toteutus: Mikko Järvinen ja Hannu Karisto. 

 
Kristiina Anneli Marika (kesto 8 min) 

Tässä radiodokumentissa esittäytyy Kristiina Anneli Marika. Käy ilmi, että mikään ei olekaan 
itsestään selvää, ei edes oma nimi.  

Toteutus: Leena Pärssinen ja Petri  Koskimäki. 
 
 

Klo 13:00 
Uralin perhonen (kesto 49 min) 

Katariina Lillqvistin ja Hannu Salaman käsikirjoittama balladi Pispalan tapahtumista viime 
vuosisadan alkuvuosikymmeninä. Sireenit ja pirtupullot, kielletyt laulut joukkohaudan reunalla, 
piikalikkojen veriset sikiöt, punakaartin raadot, hiljaisuus ja uhma tunkeutuvat tähän päivään. 

Toteutus: Katariina Lillqvist, Hannu Salama, Kai Rantala ja Hannu Karisto. 
 
 

Vapaaksi vaikka hampain (kesto 9 min) 
Taistelulähetti korpraali Lehmikangas kertoo kun hän tehtävää suorittaessaan joutui vangiksi ja 

kuinka hän pääsi vapaaksi.  
Toteutus: Kalevi Kalemaa ja Hannu Karisto. 

 
 
Klo 14:00 

Kohtu, kehto ja hauta (kesto 29 min) 
Suhde kotiseutuun voi olla monelle kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Radiodokumentissa 

Kohtu, kehto ja hauta tutustutaan mm. kouvoloidien sielunmaisemaan.  
Ohjelmassa on käytetty katkelmia kouvolalaisen punk yhtyeen Kivesveto Go Go:n lyriikoista. 

Toteutus: Pauliina Motturi, Kai Rantala, Hannu Karisto. 
 

Pyllyääni (kesto 6 min) 
Flatus saattaa johtaa petomaniaan. Päättele itse. 

Ohjelman toteutus Sasu Riikonen (TAMK) 
 

Johnnyn kirje Rosannelle (kesto 22 min) 
Johnny Cash kirjoitti pari vuosikymmentä sitten Englannissa kirjeen tyttärelleen. Kirje hukkui, 
mutta löytyi myöhemmin. Moninaisten vaiheiden jälkeen Rosanne Cash sai viestin Suomesta... 

Tässä välissä isä oli jo kuollut. Jännityskertomus alkaa. 
 Toteutus: Jarkko Rissanen, Kai Rantala. ja Hannu Karisto. 
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Klo 15:00 
Rumpalin salaiset kansiot (kesto 46 min) 

Mikko Järvisen omaelämäkerrallisessa radiodokumentissa Rumpalin salaiset kansiot elämää 
katsellaan vain ja ainoastaan rumpalin pallilta käsin. Runot, mietelauseet ja muut tuokiokuvat 

kertovat absurdeista kohtaamisista soittajien, laulajien ja kuuntelijoiden kanssa. 
 Toteutus: Mikko Järvinen, Kai Rantala ja Hannu Karisto. 

 
Mikko ja Väiski (kesto 4 min) 

Mikko ja Väiski tapasivat sattumalta, istahtivat alas ja kuinka ollakaan ryhtyivät väittelemään 
erään lammen sijainnista. Aihe ei ole ehkä maailman tärkein, mutta ainakin metsäsuomalaisen sielu 
sanoo, että asia on selvittämisen arvoinen. Kumpikohan on oikeassa, Mikko vai ? Käheä-äänisempi 

on Mikko, toinen on siis Väiski.  
Toteutus: Tuomo Talvi ja Pertti Salomaa. 

 
Köyhän miehen benjihyppy (kesto 9 min) 

Maamiehen kaksi tarinaa: toisella onnellinen loppu, toisesta ei voi olla varma. Tarinan ainekset ovat 
pikkusormi, kova pakkanen, liian tasainen elämä ja avovaimo.  

Toteutus: Anu Heikkinen, Kai Rantala ja Hannu Karisto. 
 
 
 

Klo 16:00 
Panchakarma - 28 päivää uudestisyntymiseen (kesto 49 min) 

Kaksi luontaishoidoista kiinnostunutta suomalaista matkaa Intian Keralaan. Alkaa 28 päivää 
kestävä puhdistuminen maailman vanhimman luonnonlääketieteen, ayurvedan keinoin. Hoito 

edellyttää mielenlujuutta, sitoutuneisuutta, läsnäoloa ja uskoa omaan puhdistumiseen. Dokumentti 
seuraa riittääkö näitä ominaisuuksia suomalaisella pariskunnalla. Astu sisään äänimatkalle 

ikiaikaisiin perinteisiin; panchakarma, viisi toimenpidettä.  
Toteutus: Kai Rantala, Katariina Kaila ja Hannu Karisto. 

 
Miltä nykymies tuoksuu (kesto 8 min) 

Jokaisella meistä on ominaishajumme, luonnollinen tai keinotekoinen. Naiset kertovat, miltä 
heidän miehensä tuoksuu. 

 Toteutus: Sari Kangas, Krista Kukkanen ja Hannu Karisto. 
 

Maailmankaikkeus (kesto 19 min) 
Maailmankaikkeuden sanotaan saaneen alkunsa äänestä, joka laajetessaan loi tilan, aineen, ajan ja 

ulottuvuuden. Mutta mikä aiheutti tämän ensimmäisen äänen jonka saatamme yhä kuulla 
ympärillämme, ja joka edelleen jatkaa matkaansa laajentaen kaikkeutta entisestään?  Mitä jos 
kaikki mitä näemme, jokainen ihminen, eläin, kasvi ja planeetta ovatkin osa meitä itseämme? 

Toteutus: Inderjit Kaur Khalsa, Kai Rantala ja Hannu Karisto. 
 
 
 

Klo 17:17 
Aikamatkustaja (kesto 46 min) 

Todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden rajamailla liikkuva radio-ohjelma saa jokaisen pohtimaan 
tulevaisuutta ja omia valintojaan. Aikamatkustaja John Titor toteaa internetin keskustelupalstalla: 

”Rehellisesti sanottuna teidän aikanne ihmisillä on todella huono maine minun ajassani.” 
Tämän ohjelman kanssa on sopivalla tavalla epävarma olo.  

Toteutus: Sami Kuusela, Jussi Lampi ja Hannu Karisto. 
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