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Reijo Nikkilälle
dokumenttipalkinto
Perjantai 2.1.2015 klo 11.21 

DocPointin Apollo-palkinto meni Reijo Nikkilälle.

Toimittaja-dokumentaristi Reijo Nikkilä saa DocPoint-elokuvafestivaalin
Apollo-palkinnon. Tunnustus myönnetään suomalaisen dokumenttielokuvan
saralla ansioituneelle.

Perusteiden mukaan Nikkilä (s.1939) on ollut
90-luvulta lähtien keskeisessä roolissa
venäläisen dokumentaarin levittämisessä
Suomeen ja suomalaisen viemisessä Venäjälle.
Hän on tullut tunnetuksi useista Venäjää
käsittelevistä dokumenteistaan ja kirjoistaan.
Nikkilä työskenteli Yleisradion Moskovan-
kirjeenvaihtajana 1970- ja 80-luvuilla.

Palkinto luovutetaan 28. tammikuuta
palkintotilaisuudessa, jossa nähdään Nikkilän
elokuva Praha 21.8.1968. Festivaali näyttää
myös ohjelmistossaan Carte Blanche -esityssarjan, jonka elokuvat ovat
Nikkilän valitsemia.

Helsingin 14. DocPoint-festivaali järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa.
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22.12.2014

Suurlähettilään tytär teki poromiehistä kertovan dokumentin
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Kohudokumentti kiinnostaa yleisöä: Presidentintekijät jo nyt
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Viihde
Yleisurheilu
Ylioppilaat

Avoimet työpaikat
Info
Lähetä uutisvihje
Mediatiedot
Iltalehti.fi -käyttäjälle
Palaute
Yhteystiedot

Hjallis kyynelehti tv:n ääressä - Urheilu - 14:56

Muskelijärkäle paljastaa: "Minulla on teinitytön vartalo-ongelmat" - Urheilu - 14:54

Baabelin kalasta totta? Skype ja Google tulkkaavat puhetta lennosta - Digiuutiset -
14:53

Voi ei, suomalaisille One Direction -faneille ikävä uutinen - Musiikk i - 14:50

Illan rohkein: Kate Hudson ja treenattu vatsa - Muoti - 14:50

Rita Ora otti tatuoinnin erikoiseen paikkaan - Oho - 14:46

Poliisi vahvistaa: Tesoman henkirikoksen tekoväline löytynyt - pakoon juossut mies
huuteli "naisen sukuelintä" - Kotimaan uutiset - 14:40

Mika Salon ex-tallikaveri vaatii uudistuksia: "Aina voi tulla erityinen tapaus kuten Kimi
Räikkönen" - Formulat - 14:40

Kärynnyt ruotsalaisjuoksija murtui kyyneliin: "Olen syytön" - Yle isurheilu - 14:33

Hannele Lauri ja Vesa-Matti Loiri Loirinuotiolla: "Spede oli mustasukkainen
kemioistamme" - Viihde - 14:30

Lihaksia ja tatuointeja - Bruce Oreckin tempaus hämmensi USA:ssa - Viihde - 14:14

Merkel marssii tiistaina suvaitsevaisuuden puolesta - Ulkomaan uutiset - 13:56

10 lämmintä paikkaa joissa voisit olla juuri nyt - Matkajutut - 13:53

HIFK:lle kaksi uutta vahvistusta - Veikkausliiga - 13:38

Muhammad-pilakuvia myös seuraavassa Charlie Hebdossa - Ulkomaan uutiset - 13:33

Pikkupoika kuoli lumiauran alle - Kuljettaja: En nähnyt häntä - Kotimaan uutiset - 13:31

Liikuntatuntien kauhumuistot - tämän jutun lukeminen nostaa omat traumasi pintaan! -
Fiidi.fi - 13:27

Google paljasti Windowsin tietoturva-aukon - Microsoft hiiltyi - Digiuutiset - 13:26

Finnlines ostaa kaksi ro-ro-alusta - Talous - 13:26

DNA-näyte käräytti: Joulukuusivaras jäi kiinni viiden vuoden jälkeen - Kotimaan uutiset
- 13:23

Ranskalta historiallinen päätös: 15 000 sotilasta ja poliisia vahvistamaan turvallisuutta -
Ulkomaan uutiset - 13:20

Lelutulva seis! Leikki onnistuu myös ilmaiseksi - Perhe - 13:18

Pallopojalta kultainen neuvo - sai kutsun Kiinalta - Jalkapallo - 13:16

Ministeri: Ranskan iskuihin osalliseksi epäilty nainen livahti Syyriaan - Ulkomaan uutiset
- 13:05

Ensitreffit alttarilla -pari - kiihkeää pussailua heti tapaamisen jälkeen - Viihde - 12:56

Beckhamin perheeseen lisää malleja - IL-TV Tyyli.com - 12:54

Kim Kardashian ottaa muodin tosissaan - koko vuoden asut kunnossa - IL-TV Tyyli.com -
12:51

Ravivihje 12.1. Jyväskylä: Salama kiertää kaikki - Ravit - 12:51

Joutuiko Justin Bieber julman penispilan kohteeksi? - Viihde - 12:45

HKL tyrmäsi Siemensin uudet tarjoukset automaattimetrosta - Talous - 12:45

Ampumahiihtoliitto: Kolme kärynneistä Venäjältä - Talviurheilu - 12:45

Jyväskylän kirjastoisku: Poliisin toiminnasta tutkintapyyntö - Kotimaan uutiset - 12:43

Ranska lopetti Charlie Hebdo -terroristin salakuuntelemisen viime kesänä - Ulkomaan
uutiset - 12:42

Anita Ekbergin viimeiset sanat käsittelivät kiistaa jugurtista - Viihde - 12:41

Golden Globen parhaat palat: Tähdet vaihtoivat kevätmekkoihin - Muoti - 12:40

Kelloryöstäjillä muovikuula-ase - saalis jopa satoja tuhansia - Kotimaan uutiset - 12:12

Oulusta avattiin uusi lentoreitti Luulajaan ja Tromssaan - Matkajutut - 12:09

Kumpaa tämä kurjuus on, flunssaa vai influenssaa? - Flunssa - 11:57

Apulaisoikeusasiamies: Tom of Finland -merkeissä ei huomautettavaa - Kotimaan
uutiset - 11:53

Nämä kohteet ovat suomalaisten suosiossa - Matkajutut - 11:48

TS: Lapsilisän leikkaus ei koske Ahvenanmaata - Kotimaan uutiset - 11:47

Liitto vahvisti: Ampumahiihdon MM-mitalisti kärähti dopingista - Talviurheilu - 11:43

Loirinuotiolla-katsojaluvut edelleen huikeat! - Viihde - 11:39

Tutkijat: Sotessa voidaan säästää jopa 2,6 miljardia euroa - Talous - 11:14

Walter-koira ei oikein osaa leikkiä vinkuleluilla - Fiidi.fi - 11:11

Entinen Ducks-vahti puheessaan: "Teemun laukaus on muffini" - NHL - 11:05

Nuoren Bundesliiga-tähden kuolema: Hurja ylinopeus, kuskilla ei korttia - Jalkapallo -
11:01

VR:n ex-turvapomolle vaaditaan vankeutta petoksesta - epäillään junailleen itselleen
maastoauton - Kotimaan uutiset - 10:51

Taaperon vaarallinen leikki - vanhemmat usuttivat leikkimään käsiaseella - IL-TV
Uutiset - 10:46

Ilmatieteen laitos varoittaa: Merivesi tulvii yöllä - kovin nousu luvassa Turun seudulla -
Kotimaan uutiset - 10:39

UUTISET Päivän luetuimmat

VIIHDE Päivän luetuimmat

IL-DOC

IL-DOC: Sähköä aivoihin –IL-DOC: Sähköä aivoihin –
vapinat ja masennusvapinat ja masennus
talttuvattalttuvat

1.1.  Ilmatieteen laitosIlmatieteen laitos
varoittaa: Merivesi tulviivaroittaa: Merivesi tulvii
yöllä - kovin nousu luvassayöllä - kovin nousu luvassa
Turun seudullaTurun seudulla
12.01.2015 10:3912.01.2015 10:39

2.2.  Uhka: maailmasta loppuuUhka: maailmasta loppuu
tallennustila vuonna 2016tallennustila vuonna 2016
11.01.2015 19:1511.01.2015 19:15

3.3.  HS-gallup: PienituloinenHS-gallup: Pienituloinen
ansaitsee alle 1 200 euroaansaitsee alle 1 200 euroa
kuussakuussa  12.01.2015 05:2312.01.2015 05:23

4.4.  Pikkupoika kuoliPikkupoika kuoli
lumiauran alle - Kuljettaja:lumiauran alle - Kuljettaja:
En nähnyt häntäEn nähnyt häntä
12.01.2015 13:3112.01.2015 13:31

5.5.  TS: Lapsilisän leikkaus eiTS: Lapsilisän leikkaus ei
koske Ahvenanmaatakoske Ahvenanmaata
12.01.2015 08:0212.01.2015 08:02

1.1.  Tätä et tiennytTätä et tiennyt
Loirinuotiosta - 8 asiaaLoirinuotiosta - 8 asiaa
11.01.2015 15:2311.01.2015 15:23

2.2.  Kansa pettyi Kingiin: EiKansa pettyi Kingiin: Ei
nimensä veroinennimensä veroinen
12.01.2015 08:1712.01.2015 08:17
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Messi tyrmää siirtohuhut: "Kaikki on valetta" - Jalkapallo - 10:35

Taxi: Missa kaiki suomalainen? - Autokolumnit - 10:34

George Clooneylta kunnianosoitus Charlie Hebdolle - Viihde - 10:33

Saunan ovelle ilmestyi hormonihiiri - Autokolumnit - 10:32

Unohda kuumat mehut - tämä juoma helpottaa oloa flunssassa - Flunssa - 10:28

Muumimuki-sarja myynnissä järjettömällä hinnalla - jopa 8000 euroa - Sisustus - 10:24

Kuka Kingi-hahmoista on suosikkisi? - Viihde - 10:23

Vergne haluaa Räikkösen paikan - Formulat - 10:20

Islamisoitumisen vastaiset marssit jatkuvat Saksassa - Ulkomaan uutiset - 10:13

Guggenheim-finalistit tutustuvat Helsinkiin tällä viikolla - Kotimaan uutiset - 10:12

Elisan ja Anvian kauppa kilpailuviranomaisen syyniin - Talous - 10:10

Etla: Työuraeläke tuo ongelmia - Talous - 10:09

S-ryhmä ja Kesko mukana maailman suurimpien listalla - Lidlin omistaja neljäs - Talous
- 10:05

Led Zeppelin -kitaristilla 46 vuotta nuorempi tyttöystävä - Viihde - 09:51

Suuri suru: hukkumistapaukset pysäyttivät Nilsiän - IL-TV Uutiset - 09:37

17-vuotias F1-pilotti käy vasta autokoulua: Läpäisi teoriakokeen - Formulat - 09:36

Hamilton saamassa hulppean tarjouksen - Formulat - 09:34

Miltä orgasmi tuntuu? - 100 kysymystä seksistä - 09:28

No niin, eiköhän se ole taas kissavideoaika! Klikkaa siis tästä! - Fiidi.fi - 09:27

Ulkoministerit pohtivat Ukrainan tilannetta Berliinissä - Ukrainan kriisi - 09:21

Tosielämän Sinkkuelämää tänään tv:ssä - Viihde - 09:17

Kaisa Mäkäräinen julkaisi kalenterikuvan: Kuin klassinen Hollywood-kaunotar! -
Talviurheilu - 09:11

Sami Vatanen: En ole nähnyt moista - NHL - 08:54

Pääkaupunkiseudun junaliikenne sekaisin - VR: "Myöhässä ollaan" - Kotimaan uutiset -
08:53

Poliisi raahautui auton perässä – kamera tallensi kauhunhetket - IL-TV Uutiset - 08:52

AirAsian toinen musta laatikko nostettu merestä - Ulkomaan uutiset - 08:47

Kiinalaisfirma kopioi Apple Watchin - jo ennen julkaisua! - Digiuutiset - 08:43

Elastinen juhli Teemua aitiossa - Viihde - 08:42

Tältä näytti Teemun juhlaottelun pelikiekko - IL-TV Urheilu - 08:32

Risto Dufva: Tämä on hyvän joukkueen merkki - SM-liiga - 08:29

Odottava vaimo yllätti miehensä upealla tavalla - IL-TV Viihde - 08:23

Näin meikkaat talviset säihkysilmät - Meikki - 08:19

Kansa pettyi Kingiin: Ei nimensä veroinen - Viihde - 08:17

Tunnistatko kroonisen migreenin? - Terveys - 08:16

HS: Some-sukupolven huumekuriiri kattoi poliisille valmiin pitopöydän - Kotimaan
uutiset - 08:01

7 kummaa hotellia eri puolilta maailmaa - Matkajutut - 07:58

Öljyn hinta edelleen laskussa - Talous - 07:56

Vatanen täydensi Teemun illan ratkaisullaan - NHL - 07:56

Näin jaettiin Golden Globe -palkinnot - Leffajutut - 07:46

Suomalainen startup löi hynttyyt yhteen julkkiskokki Jamie Oliverin kanssa - Digiuutiset
- 07:45

Yön NHL-tulokset ja suomalaistehot - NHL - 07:36

Suomalaiset tehokkaina Floridan voitossa - NHL - 07:35

Ruotsi lähettämässä joukkoja Irakiin - Suomikin valmis - Ulkomaan uutiset - 07:29

Tuore raportti paljastaa: Suomelle ehkä salaisia agentteja - Kotimaan uutiset - 07:20

Ruotsalaisministeri: Suomikin lähettämässä sotilaita Irakiin - Kotimaan uutiset - 07:18

Sarahille Teemun lähtö oli katkeransuloinen - NHL - 07:14

Selänne paljasti: Tämä kohta herkisti suuresti - IL-TV Urheilu - 07:08

USA:n ja EU:n vapaakauppasopimus herättää pelkoa: "Hiljaa räjähtävä pommi" -
Ulkomaan uutiset - 07:01

Uudet keuhkot pelastivat Reijon: "Kykenin vain istumaan ja makaamaan" - Terveys -
07:00

Ducks- ja Jets-pelaajat olivat hetken Selänteitä - NHL - 06:48

Melissa lensi Winnipegistä Anaheimiin itkemään Teemua - NHL - 06:47

Teemu: "Olin päättänyt, etten itke" - NHL - 06:46

Selänteen kasi nousi kattoon - kuvakooste - NHL - 06:24

Lena Meriläinen: "Isovanhempana huono omatunto" - Viihde - 05:53

Pääkirjoitus 12.1.2015: Poliitikkojen kuurupiilo tuskin hämää äänestäjiä - Pääkirjoitus -
05:34

HS-gallup: Pienituloinen ansaitsee alle 1 200 euroa kuussa - Talous - 05:23

Näin Teemun suuri ilta eteni - NHL - 04:11

URHEILU Päivän luetuimmat

Päivän jaetuimmat

3.3.  Uusi Miss Helsinki onUusi Miss Helsinki on
tosi-tv:stä tuttu - näin häntosi-tv:stä tuttu - näin hän
on muuttunuton muuttunut  11.01.2015 17:5711.01.2015 17:57

4.4.  Joutuiko Justin BieberJoutuiko Justin Bieber
julman penispilanjulman penispilan
kohteeksi?kohteeksi?  12.01.2015 12:4512.01.2015 12:45

5.5.  Krista Kosonen paljastaa:Krista Kosonen paljastaa:
Tämän takia esitin KingissäTämän takia esitin Kingissä
vain miehiä!vain miehiä!  11.01.2015 21:1211.01.2015 21:12

1.1.  Teemun puheesta eiTeemun puheesta ei
tunnetta puuttunut! - "Olentunnetta puuttunut! - "Olen
niin kiitollinen"niin kiitollinen"
12.01.2015 04:0812.01.2015 04:08

2.2.  Teemu: "Olin päättänyt,Teemu: "Olin päättänyt,
etten itke"etten itke"  12.01.2015 06:4612.01.2015 06:46

3.3.  Sarahille Teemun lähtöSarahille Teemun lähtö
oli katkeransuloinenoli katkeransuloinen
12.01.2015 07:1412.01.2015 07:14

4.4.  Selänne suukotti jäälläSelänne suukotti jäällä
vaimoa ja tytärtään - "Oletvaimoa ja tytärtään - "Olet
Ducksin sielu"Ducksin sielu"
12.01.2015 03:0712.01.2015 03:07

5.5.  Kaisa Mäkäräinen julkaisiKaisa Mäkäräinen julkaisi
kalenterikuvan: Kuinkalenterikuvan: Kuin
klassinen Hollywood-klassinen Hollywood-
kaunotar!kaunotar!  12.01.2015 09:1112.01.2015 09:11

1. 1. Teemun puheesta eiTeemun puheesta ei
tunnetta puuttunut! - "Olentunnetta puuttunut! - "Olen
niin kiitollinen"niin kiitollinen"

2. 2. Menikö Aku HirviniemenMenikö Aku Hirviniemen
tempaus liian pitkälle?tempaus liian pitkälle?
"Osoitti erittäin huonoa"Osoitti erittäin huonoa
makua"makua"

3. 3. Kotiin palannutta teinienKotiin palannutta teinien
äitiä odotti järkyttävääitiä odotti järkyttävä
yllätysyllätys

Urheilu Teemu Selänne tribute

Maanantain valinta

Katso yli sadan kanavan ohjelmatiedot!

Marianne, mene pois!

Marianne, mene pois!

Elokuva-arviot

Hot Tub Time

Hot Tub Time

Machine -

Machine -

kasarikankkunen

kasarikankkunen

A.I. - tekoäly

A.I. - tekoäly

Herra Deeds

Herra Deeds
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Teemun puheesta ei tunnetta puuttunut! - "Olen niin kiitollinen" - NHL - 04:08

Kurri ylisti Selännettä kauniissa puheessaan - "Palaa jääkiekon pariin" - NHL - 03:29

Selänne suukotti jäällä vaimoa ja tytärtään - "Olet Ducksin sielu" - NHL - 03:07

Selänne saapui halliin kuin rokkitähti! - IL-TV Urheilu - 02:48

Kroatia saa naispresidentin - Ulkomaan uutiset - 01:48

Teemu-hype puhkesi hallilla tunteja ennen ottelun alkua - IL-TV Urheilu - 01:29

Teemu-hype puhkesi hallilla tunteja ennen ottelun alkua - IL-TV Urheilu - 01:25

Beyoncé julkaisi vihjaavan kuvan: toinen lapsi tulossa? - Viihde - 01:17

Näkökulma: Jeesustelu sikseen! - Ulkomaan uutiset - 01:03

Scoren tarkastelussa uusi Assassin's Creed: Unity - IL-TV Digi - 00:09

Messin outo ilta - aiheutettu rankkari, hauiksella haltuun, varoitus - Jalkapallo - 00:03

Onko lapsellasi pitkä pinna? Tutkimuksessa paljastui yllättävä hyöty - Perhe - 00:00

Rajusti kaatunut Simon Ammann pääsi pois sairaalasta - "Olen iloinen" - Talviurheilu -
11.01. 23:27

Sadat kaivosmiehet jäivät tunneiksi loukkuun Donetskissa - Ulkomaan uutiset -
11.01. 23:20

Näkökulma: Al-Qaida iski vasemmistoälymystöön - Ulkomaan uutiset - 11.01. 23:18

1. puoliaika: Messi repii Atléticoa palasiksi - Jalkapallo - 11.01. 23:12

Hollywood-tähdestä ensi kertaa isä 62-vuotiaana - Viihde - 11.01. 22:56

Lukon ex-kippari: "Nyt meni tuomareilta ohi törkein temppu" - SM-liiga - 11.01. 22:56

Jokerien venäläinen ex-sankari hehkutti Jokereita - KHL - 11.01. 22:39

Näkökulma: Tyrmätty Ranska nousi kanveesista - Ulkomaan uutiset - 11.01. 22:17

Syöpä iski Jennaan, 17, kahdesti - "Syöpä ei ole kuolemantuomio" - Syöpä - 11.01. 22:08

Loiri Selänteelle: "Sä olet ihan laukalla" - NHL - 11.01. 22:07

Ranskassa jopa 3,7 miljoonaa marssijaa - puolet Pariisissa - Ulkomaan uutiset -
11.01. 21:51

Mikä ihmeen Baleaarit? Tutustu nyt tai missaat helmen! - Matkajutut - 11.01. 21:38

Kiuru verkkovalvontamietinnöstä: Kuin sallisi kotietsinnän joka kotiin - Kotimaan uutiset
- 11.01. 21:36

Riita verkkotiedustelusta ei ratkennut työryhmässä - Kotimaan uutiset - 11.01. 21:35

Norjalainen tv-kanava paljasti dopingista kärynneen ampumahiihtäjän - Talviurheilu -
11.01. 21:28

Voiko vinoparkkiin mennä perä edellä? - Kysy Eskolta - 11.01. 21:23

Kosher-kauppaan hyökännyttä epäillään uusista rikoksista - Ulkomaan uutiset -
11.01. 21:22

Krista Kosonen paljastaa: Tämän takia esitin Kingissä vain miehiä! - Viihde - 11.01. 21:19

Lukolle taas jatkoaikavoitto - "Tiedettiin, että kelkka kääntyy" - SM-liiga - 11.01. 21:17

TS: Aarnio-vyyhdin asianajaja on valehtelun Suomen mestari - Kotimaan uutiset -
11.01. 21:16

Selänne paljasti ilkeimmän vastustajan - "En voinut tapella sen kanssa" - NHL -
11.01. 21:03

Mies laihtuu helpommin kuin nainen - Laihdutus ja painonhallinta - 11.01. 20:52

Helsingin muslimiyhdyskunnan johtaja pilapiirroksista: "Tulella leikkimistä" - Kotimaan
uutiset - 11.01. 20:49

Jokerit hävisi trillerin KHL:n jättiläiselle - KHL - 11.01. 20:39

Nato-puheet kiukustuttivat Ruotsin ulkoministerin - Ulkomaan uutiset - 11.01. 20:34

Marja Hintikalle toinen poika: Pikasynnytys altaaseen! - Viihde - 11.01. 20:32

Päivän luetuimmat

IL-TV Päivän katsotuimmat

Päivän luetuimmat

4. 4. Nyt se on totta! NikeNyt se on totta! Nike
toteutti itsensä solmivattoteutti itsensä solmivat
Paluu tulevaisuuteen -Paluu tulevaisuuteen -
kengätkengät

5. 5. Tätä et tiennytTätä et tiennyt
Loirinuotiosta - 8 asiaaLoirinuotiosta - 8 asiaa

1.1.  Maa on niin kaunis - 20Maa on niin kaunis - 20
lumoavaa kuvaalumoavaa kuvaa
planeetastammeplaneetastamme
11.01.2015 15:3611.01.2015 15:36

2.2.  Näitä aivopieruja eiNäitä aivopieruja ei
kannata päästelläkannata päästellä
valokuvaajalle!valokuvaajalle!
10.01.2015 20:0510.01.2015 20:05

3.3.  Vai on peniksesi liian isoVai on peniksesi liian iso
kondomiin? Katsopa tätäkondomiin? Katsopa tätä
09.01.2015 09:3609.01.2015 09:36

4.4.  LiikuntatuntienLiikuntatuntien
kauhumuistot - tämän jutunkauhumuistot - tämän jutun
lukeminen nostaa omatlukeminen nostaa omat
traumasi pintaan!traumasi pintaan!
12.01.2015 13:2712.01.2015 13:27

5.5.  No niin, eiköhän se oleNo niin, eiköhän se ole
taas kissavideoaika!taas kissavideoaika!
Klikkaa siis tästä!Klikkaa siis tästä!
12.01.2015 09:2712.01.2015 09:27

1.1.  ToivottavastiToivottavasti
matkustajat eivät nähneetmatkustajat eivät nähneet
tätä – lentoemännilletätä – lentoemännille
potkutpotkut  2015-01-11 11:13:482015-01-11 11:13:48

2.2.  Liikuttavaa yhteispeliä –Liikuttavaa yhteispeliä –
pikkunorsu pelastuipikkunorsu pelastui
hädästähädästä  2015-01-11 11:23:522015-01-11 11:23:52

3.3.  Selänne paljasti: TämäSelänne paljasti: Tämä
kohta herkisti suurestikohta herkisti suuresti
2015-01-12 07:08:062015-01-12 07:08:06

4.4.  Terroristiepäillyn jaTerroristiepäillyn ja
panttivangin kiivaspanttivangin kiivas
keskustelu kosher-keskustelu kosher-
kaupasta nauhallakaupasta nauhalla
2015-01-11 14:53:162015-01-11 14:53:16

5.5.  Tältä näyttää SamiTältä näyttää Sami
Vatasen laukausVatasen laukaus
maalivahdin vinkkelistämaalivahdin vinkkelistä
2015-01-11 09:09:332015-01-11 09:09:33

1.1.  Syöpä iski Jennaan, 17,Syöpä iski Jennaan, 17,
kahdesti - "Syöpä ei olekahdesti - "Syöpä ei ole
kuolemantuomio"kuolemantuomio"
11.01.2015 22:0811.01.2015 22:08

2.2.  Unohda kuumat mehut -Unohda kuumat mehut -
tämä juoma helpottaa oloatämä juoma helpottaa oloa
flunssassaflunssassa  12.01.2015 10:2812.01.2015 10:28

3.3.  Pikaruokako entistäPikaruokako entistä
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terveellisempää?terveellisempää?
11.01.2015 14:5211.01.2015 14:52

4.4.  Mies laihtuu helpomminMies laihtuu helpommin
kuin nainenkuin nainen  11.01.2015 20:5211.01.2015 20:52

5.5.  Koivunmahla on luonnonKoivunmahla on luonnon
terveyspommiterveyspommi
11.01.2015 09:4111.01.2015 09:41

1.1.  Kasvoöljyistä apu iho-Kasvoöljyistä apu iho-
ongelmiin - lue vinkit!ongelmiin - lue vinkit!
11.01.2015 11:1311.01.2015 11:13

2.2.  Näin meikkaat talvisetNäin meikkaat talviset
säihkysilmätsäihkysilmät  12.01.2015 08:1912.01.2015 08:19

3.3.  Varoittava tyyliesimerkkiVaroittava tyyliesimerkki
- Jutta ei ottanut huomioon- Jutta ei ottanut huomioon
salamavaloasalamavaloa  08.01.2015 20:3508.01.2015 20:35

4.4.  Huippumalli antaa yhdenHuippumalli antaa yhden
tärkeän vinkin alalletärkeän vinkin alalle
aikovilleaikoville  11.01.2015 08:4111.01.2015 08:41

5.5.  Justin BieberJustin Bieber
alushousuineen liittyialushousuineen liittyi
tämän lihaksikkaantämän lihaksikkaan
kalsariporukan jatkoksi -kalsariporukan jatkoksi -
katso kuvatkatso kuvat  07.01.2015 12:3307.01.2015 12:33

1.1.  Muumimuki-sarjaMuumimuki-sarja
myynnissä järjettömällämyynnissä järjettömällä
hinnalla - jopa 8000 euroahinnalla - jopa 8000 euroa
12.01.2015 10:0912.01.2015 10:09

2.2.  Tämä koti on rakennettuTämä koti on rakennettu
kokonaan kissojen ehdoillakokonaan kissojen ehdoilla
11.01.2015 15:5211.01.2015 15:52

3.3.  Siivousniksi: YllättäväSiivousniksi: Yllättävä
ase nitistää nypytase nitistää nypyt
vaatteistasivaatteistasi  09.01.2015 12:3309.01.2015 12:33

4.4.  Usko tai älä - nämä 5Usko tai älä - nämä 5
asiaa olet aina puhdistanutasiaa olet aina puhdistanut
väärinväärin  06.01.2015 16:5406.01.2015 16:54

5.5.  Näin piristät talvistaNäin piristät talvista
kotia - 13 sisustusvinkkiäkotia - 13 sisustusvinkkiä
09.01.2015 19:3109.01.2015 19:31

1.1.  Voiko vinoparkkiinVoiko vinoparkkiin
mennä perä edellä?mennä perä edellä?
11.01.2015 21:2311.01.2015 21:23

2.2.  Ajatko sinäAjatko sinä
pimeäperäisellä autolla?pimeäperäisellä autolla?
Katso merkkikohtainenKatso merkkikohtainen
listauslistaus  11.01.2015 08:4211.01.2015 08:42

3.3.  Komea klassikko: JamesKomea klassikko: James
Bondin iso MustangBondin iso Mustang
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Kotikokki.net Suosittelee

11.01.2015 13:1411.01.2015 13:14

4.4.  Sponsoroitu sisältö:Sponsoroitu sisältö:
Rengastohtori vastaa - MitäRengastohtori vastaa - Mitä
nämä vanteiden merkinnätnämä vanteiden merkinnät
tarkoittavat?tarkoittavat?  09.01.2015 14:0409.01.2015 14:04

5.5.  Taxi: Missa kaikiTaxi: Missa kaiki
suomalainen?suomalainen?  12.01.2015 10:3412.01.2015 10:34

1.1.  7 kummaa hotellia eri7 kummaa hotellia eri
puolilta maailmaapuolilta maailmaa
12.01.2015 07:5812.01.2015 07:58

2.2.  Mikä ihmeen Baleaarit?Mikä ihmeen Baleaarit?
Tutustu nyt tai missaatTutustu nyt tai missaat
helmen!helmen!  11.01.2015 21:3811.01.2015 21:38

3.3.  Nämä kohteet ovatNämä kohteet ovat
suomalaisten suosiossasuomalaisten suosiossa
12.01.2015 11:4812.01.2015 11:48

4.4.  10 tapaa matkustaa10 tapaa matkustaa
halvemmallahalvemmalla  10.01.2015 08:1110.01.2015 08:11

5.5.  Menettikö lentoyhtiöMenettikö lentoyhtiö
järkensä? - Suunnitteleejärkensä? - Suunnittelee
kymmenen minuutin lentoakymmenen minuutin lentoa
Wienistä BratislavaanWienistä Bratislavaan
10.01.2015 11:1010.01.2015 11:10

1.1.  TuntuukoTuntuuko
makaronilaatikko tylsältä?makaronilaatikko tylsältä?
- Näin saat koko perheen- Näin saat koko perheen
herkuttelemaan silläherkuttelemaan sillä
10.01.2015 14:1210.01.2015 14:12

2.2.  Heitätkö keittiöstäsiHeitätkö keittiöstäsi
rahaa roskiin? Se voirahaa roskiin? Se voi
johtua tästäjohtua tästä  08.01.2015 21:4608.01.2015 21:46

3.3.  Näin raaka hedelmäNäin raaka hedelmä
kypsyy yössä - 10 niksiäkypsyy yössä - 10 niksiä
kotikeittiöönkotikeittiöön  10.01.2015 08:1810.01.2015 08:18

4.4.  Näin tarkistatNäin tarkistat
kananmunan tuoreudenkananmunan tuoreuden
06.01.2015 09:3206.01.2015 09:32

5.5.  Riisi estää suolaaRiisi estää suolaa
kovettumasta - 10 niksiäkovettumasta - 10 niksiä
kotikeittiöönkotikeittiöön  07.01.2015 12:2207.01.2015 12:22
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Jauhelihapannari Mehevä
tonnikalapiirakka

Päivän luetuimmat

E-kontakti.fi Deittaile netissä

Päivän luetuimmat

PINAATTIKEITTO

1.1.  4 tutkittua tapaa4 tutkittua tapaa
parantaa parisuhdettaparantaa parisuhdetta
11.01.2015 14:5411.01.2015 14:54

2.2.  Miltä orgasmi tuntuu?Miltä orgasmi tuntuu?
12.01.2015 09:2812.01.2015 09:28

3.3.  5 merkkiä, jotka5 merkkiä, jotka
kertovat kumppanisikertovat kumppanisi
pettävän sinuapettävän sinua
10.01.2015 11:3410.01.2015 11:34

4.4.  7 naistyyppiä, joiden7 naistyyppiä, joiden
kanssa ei kannatakanssa ei kannata
seurustellaseurustella  30.12.2014 07:1730.12.2014 07:17

5.5.  Kannattaako puolisoKannattaako puoliso
valita horoskooppejavalita horoskooppeja
tutkien?tutkien?  09.01.2015 14:0509.01.2015 14:05

Sinkut odottavat:Sinkut odottavat:
Löydä oma rakas tänään!Löydä oma rakas tänään!

1.1.  Anne, 37: SalaanAnne, 37: Salaan
miesystävältäni vakavanmiesystävältäni vakavan
masennuksenimasennukseni
09.01.2015 15:0109.01.2015 15:01

2.2.  Maria Guzenina: RakkausMaria Guzenina: Rakkaus
löytyi, kun aloin pitäälöytyi, kun aloin pitää
huolta jaksamisestanihuolta jaksamisestani
11.01.2015 08:2211.01.2015 08:22

3.3.  Pornosivusto paljastiPornosivusto paljasti
yllättävän asianyllättävän asian
suomalaisista käyttäjistäänsuomalaisista käyttäjistään
08.01.2015 14:2308.01.2015 14:23

4.4.  "Mieheni haluttomuus"Mieheni haluttomuus
teki minusta puuman"teki minusta puuman"
10.01.2015 08:2910.01.2015 08:29
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5.5.  7 asiaa, joita miehet7 asiaa, joita miehet
salaavat naisiltasalaavat naisilta
07.01.2015 10:3407.01.2015 10:34

1.1.  Voiko lapsi ollaVoiko lapsi olla
psykopaatti?psykopaatti?  11.01.2015 19:5711.01.2015 19:57

2.2.  Onko lapsellasi pitkäOnko lapsellasi pitkä
pinna? Tutkimuksessapinna? Tutkimuksessa
paljastui yllättävä hyötypaljastui yllättävä hyöty
12.01.2015 00:0012.01.2015 00:00

3.3.  Pysäyttävä yllätysPysäyttävä yllätys
uusissa maitotölkeissä:uusissa maitotölkeissä:
"Mieti kaksi kertaa""Mieti kaksi kertaa"
08.01.2015 12:3008.01.2015 12:30

4.4.  Sisarusten syntymävälitSisarusten syntymävälit
ovat kaventuneetovat kaventuneet
10.01.2015 11:4010.01.2015 11:40

5.5.  Lelutulva seis! LeikkiLelutulva seis! Leikki
onnistuu myös ilmaiseksionnistuu myös ilmaiseksi
12.01.2015 13:1812.01.2015 13:18

1.1.  Uhka: maailmasta loppuuUhka: maailmasta loppuu
tallennustila vuonna 2016tallennustila vuonna 2016
11.01.2015 19:1511.01.2015 19:15

2.2.  Nyt se on totta! NikeNyt se on totta! Nike
toteutti itsensä solmivattoteutti itsensä solmivat
Paluu tulevaisuuteen -Paluu tulevaisuuteen -
kengätkengät  11.01.2015 09:3211.01.2015 09:32

3.3.  Suomalainen startup löiSuomalainen startup löi
hynttyyt yhteenhynttyyt yhteen
julkkiskokki Jamie Oliverinjulkkiskokki Jamie Oliverin
kanssakanssa  12.01.2015 07:4512.01.2015 07:45

4.4.  Kiinalaisfirma kopioiKiinalaisfirma kopioi
Apple Watchin - jo ennenApple Watchin - jo ennen
julkaisua!julkaisua!  12.01.2015 08:4312.01.2015 08:43

5.5.  Nyt helpottui pyllykuvanNyt helpottui pyllykuvan
otto - väisty selfie-keppi,otto - väisty selfie-keppi,
täältä tulee belfie-keppi!täältä tulee belfie-keppi!
08.01.2015 08:4808.01.2015 08:48

ILMOITUS
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Mielipide

Ajatukset ovatAjatukset ovat
vapaata riistaavapaata riistaa

Lifestyle

Yrjö, purjo ja seYrjö, purjo ja se
sorja norjasorja norja

Helsinki

Kotimaan sää Maailman sää

Mielipide

Pääkirjoitus 12.1.2015: PoliitikkojenPääkirjoitus 12.1.2015: Poliitikkojen
kuurupiilo tuskin hämää äänestäjiä kuurupiilo tuskin hämää äänestäjiä 05:3405:34

JOUKOJOUKO
Katso päivän Jouko!Katso päivän Jouko!

KESKUSTELU

Uskotko terrori-iskujen vielä jatkuvan?Uskotko terrori-iskujen vielä jatkuvan?

Pitäisikö armeijalle ja poliisille antaaPitäisikö armeijalle ja poliisille antaa
valtuudet verkkotiedusteluun?valtuudet verkkotiedusteluun?

Yllätyitkö doping-uutisesta?Yllätyitkö doping-uutisesta?

Oliko Kingi-ohjelma mielestäsi onnistunut?Oliko Kingi-ohjelma mielestäsi onnistunut?

Yllättääkö kokoomus kevään vaaleissa?Yllättääkö kokoomus kevään vaaleissa?

Blogit

Sää

Sää tänään

Päivän lehti on nyt Iltalehti Plus

Kari Enqvist:Kari Enqvist: Elisa Rönkä:Elisa Rönkä:

ylin
-1°

alin
-13°
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Iltalehti Plus on enemmän. Se on digilehti,Iltalehti Plus on enemmän. Se on digilehti,
jossa on enemmän luettavaa joka päivä.jossa on enemmän luettavaa joka päivä.

Mobiili

Tutustu IltalehdenTutustu Iltalehden
mobiilisovelluksiinmobiilisovelluksiin!!

Iltalehden mobiilisivusto Iltalehden mobiilisivusto 
m.iltalehti.fim.iltalehti.fi

Seuraa Iltalehteä

Seuraa FacebookissaSeuraa Facebookissa

Seuraa TwitterissäSeuraa Twitterissä

Fingerpori

Lue päivän FingerporiLue päivän Fingerpori

Horoskooppi

Lue päivän horoskooppiLue päivän horoskooppi

Julkkislista

Kaikki tähdet ja julkkikset -Kaikki tähdet ja julkkikset -
Lue tausta ja uutisetLue tausta ja uutiset
tuhansien juttujentuhansien juttujen
arkistostaarkistosta

Leffat

ENSI-ILLASSA: FoxcatcherENSI-ILLASSA: Foxcatcher
**********

VIIKON DVD-VALINTA: TheVIIKON DVD-VALINTA: The
Congress ***Congress ***

Katso, mitkä elokuvatKatso, mitkä elokuvat
saivat parhaat tähdet!saivat parhaat tähdet!

converted by Web2PDFConvert.com

/paivanlehti/?utm_source=oikeapalsta&utm_campaign=paivanlehtilooppi
/paivanlehti/?utm_source=oikeapalsta&utm_campaign=paivanlehtilooppi
http://m.iltalehti.fi/
http://www.iltalehti.fi/digi/201410270173338_du.shtml
http://www.iltalehti.fi/digi/201410270173338_du.shtml
http://m.iltalehti.fi/
http://m.iltalehti.fi/
https://www.facebook.com/Iltalehti.fi
https://www.facebook.com/Iltalehti.fi
https://twitter.com/iltalehti_fi
https://twitter.com/iltalehti_fi
/fingerpori/
/fingerpori/
/fingerpori/
/horoskooppi/
/horoskooppi/
/horoskooppi/
/julkkisarkisto/
/julkkisarkisto/
/julkkisarkisto/
/leffat/
/leffat/2015010818988145_la.shtml
/leffat/2015010818988145_la.shtml
/leffat/2015010918990177_ad.shtml
/leffat/2015010918990177_ad.shtml
/leffat/leffaraati.shtml
/leffat/leffaraati.shtml
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Suomen suosituin TV-opas Lisää kanavia osoitteessa
www.telkku.com

Mediat | Aamulehti.fi | Hervannan Sanomat | Iltalehti.fi | Janakkalan Sanomat | Jämsän Seutu | Jokilaakso | Kainuun Sanomat | Kankaanpään Seutu |
Kauppalehti.fi | KMV-lehti | Koti-Lappi | Koti-Kajaani | Kuhmolainen | Kuriiri | Lapin Kansa | Lounais-Lappi | Luoteisväylä | Merikarvia-lehti | Nokian Uutiset
| Pohjolan Sanomat | Porilaine | Pyhäjokiseutu | Raahelainen | Raahen Seutu | Rannikkoseutu | Satakunnan Kansa | Sotkamo-lehti | Suur-Keuruu |
Sydän-Satakunta | Tyrvään Sanomat | Uusi Rovaniemi | Valkeakosken Sanomat | Ylä-Kainuu |

Markkinapaikat | Alma Career Oy | Autotalli.com | C ity24.ee | C ity24.lt | C ity24.lv | cv.ee | cv.lv | cvonline.lt | Domelia.sk | Etuovi.com | Jobs.cz | Moj-
Posao.net | MyyJaOsta.com | Monster.fi | Monsterpolska.pl | Monster.cz | Monster.hu | Prace.cz | Profesia.sk | Profesia.cz | Vuokraovi.com | Workania.hu|

Muut palvelut | Alma 360 Asiakasmedia | Balance Consulting | E-kontakti.fi | Gameli | Kauppalehti Toimitilat | Kauppalehti Tietopalvelut | Kiinteistöalan
Tietopalvelut R.E.I. | Kotikokki.net | Media-arkisto | Meedio.fi | Objektvision.se | Telkku.com | Yourlapland.com |

15 kysymystä

Haasta kaverisi tai muutHaasta kaverisi tai muut
Iltalehden lukijatIltalehden lukijat

Pelit

AapeliAapeli
Pelaa yksin tai yhdessäPelaa yksin tai yhdessä

Yle TV1 Yle TV2

MTV3 Nelonen Sub

FOX

15.15 Ylen aamu-tv:
Tänään otsikoissa

16.00 Arto Nyberg
16.50 Novosti Yle

16.55 Yle Uutiset
viittomakielellä

14.40 Lapsi muuttaa
kaiken

15.40 Hymy Pyllyyn

16.10 Pasila 2.5 - The
Spin-Off

16.35 Kimmo

15.10 Koiralle koti
15.40 Koiralle koti
16.10 Upeat skandikodit
16.40 Upeat skandikodit

14.20 Fort Boyard -
Linnake

15.50 Kuuluisat kuppilat
16.20 Olipa kerran
17.20 Frasier

14.55 Pomo piilossa
15.50 Pilanpäiten
16.00 Dieetit vaihtoon!
17.00 Lemmen viemää

14.55Hetki ennen tuhoa
15.45Suomiehet

16.35Cosmos: kaikki
elämästä

17.20Lentoturmatutkinta

Sisällysluettelo - Palaute - Lähetä uutisvihje - Mainosta Iltalehdessä - Lööppiarkisto - Sivun alkuun

Copyright © 2015 Alma Media Suomi Oy

m.iltalehti.fi Näköislehti Uutiskirje RSS Facebook Twitter Google+

converted by Web2PDFConvert.com

http://cgi.iltalehti.fi/cgi-bin/pelit/15kysymysta.cgi
http://cgi.iltalehti.fi/cgi-bin/pelit/15kysymysta.cgi
http://cgi.iltalehti.fi/cgi-bin/pelit/15kysymysta.cgi
/pelit/
http://iltalehti.aapeli.fi/
http://iltalehti.aapeli.fi/
http://www.telkku.com/?utm_source=Iltalehti&utm_medium=Oikea+kuilu_305x132&utm_campaign=IL+oikea+kuilu
http://www.telkku.com
http://www.telkku.com
http://www.telkku.com/
http://www.telkku.com/program/show/2015011213151
http://www.telkku.com/program/show/2015011214001
http://www.telkku.com/program/show/2015011214501
http://www.telkku.com/program/show/2015011214551
http://www.telkku.com/program/show/2015011212402
http://www.telkku.com/program/show/2015011213402
http://www.telkku.com/program/show/2015011214102
http://www.telkku.com/program/show/2015011214352
http://www.telkku.com/program/show/2015011213103
http://www.telkku.com/program/show/2015011213403
http://www.telkku.com/program/show/2015011214103
http://www.telkku.com/program/show/2015011214403
http://www.telkku.com/program/show/2015011212204
http://www.telkku.com/program/show/2015011213504
http://www.telkku.com/program/show/2015011214204
http://www.telkku.com/program/show/2015011215204
http://www.telkku.com/program/show/2015011212555
http://www.telkku.com/program/show/2015011213505
http://www.telkku.com/program/show/2015011214005
http://www.telkku.com/program/show/2015011215005
http://www.telkku.com/program/show/20150112125512
http://www.telkku.com/program/show/20150112134512
http://www.telkku.com/program/show/20150112143512
http://www.telkku.com/program/show/20150112152012
http://www.iltalehti.fi/etusivu/navigointi.shtml
http://www.iltalehti.fi/info/palaute/
http://www.iltalehti.fi/uutisvihje/
http://skuuppi.iltalehti.fi
http://www.iltalehti.fi/looppiarkisto/
http://m.iltalehti.fi
http://www.iltalehti.fi/nakoislehti/
http://www.iltalehti.fi/uutiskirje/
http://www.iltalehti.fi/rss/
http://www.facebook.com/pages/Iltalehtifi/237584782429?ref=mf
http://twitter.com/iltalehti_fi
https://plus.google.com/101701058610390248933
http://www.almamedia.fi/
http://www.aamulehti.fi/
http://www.hervannansanomat.fi/
http://www.iltalehti.fi/
http://www.janakkalansanomat.fi/
http://www.jamsanseutu.fi/
http://www.jokilaakso.fi/
http://www.kainuunsanomat.fi/
http://www.kankaanpaanseutu.fi/
http://www.kauppalehti.fi/5/i/etusivu/
http://www.kmvlehti.fi/
http://www.kotilappi.fi/
http://www.koti-kajaani.fi/
http://www.kuhmolainen.fi/
http://www.kuriirilehti.fi/
http://www.lapinkansa.fi/
http://www.lounaislappi.fi/
http://www.luoteisvayla.fi/
http://www.merikarvialehti.fi/
http://www.nokianuutiset.fi/
http://www.pohjolansanomat.fi/
http://porilaine.satakunnankansa.fi/
http://www.pyhajokiseutu.fi/
http://www.raahelainen.fi/
http://www.raahenseutu.fi/
http://www.rannikkoseutu.fi/
http://www.satakunnankansa.fi/
http://www.sotkamolehti.fi/
http://www.suurkeuruu.fi/
http://www.sydansatakunta.fi/
http://www.tyrvaansanomat.fi/
http://www.uusirovaniemi.fi/
http://www.valkeakoskensanomat.fi/
http://www.ylakainuu.fi/
http://www.almacareer.com/
http://www.autotalli.com/
http://www.city24.ee/
http://www.city24.lt/
http://www.city24.lv/
http://www.cv.ee/
http://www.cv.lv/
http://www.cvonline.lt/
http://www.domelia.sk/
http://www.etuovi.com/
http://www.jobs.cz/
http://www.moj-posao.net/
http://www.myyjaosta.com/main/index
http://www.monster.fi/
http://www.monsterpolska.pl/
http://www.monster.cz/
http://www.monster.hu/
http://www.prace.cz/
http://www.profesia.sk/
http://www.profesia.cz/
http://www.vuokraovi.com/
http://www.workania.hu/
http://www.alma360.fi/
http://www.balanceconsulting.fi/
http://www.e-kontakti.fi/
http://www.gameli.fi/
http://www.toimitilat.kauppalehti.fi/
https://tietopalvelut.kauppalehti.fi/
http://www.rei.fi/
http://www.kotikokki.net/
http://www.media-arkisto.com/
http://www.meedio.fi/
http://www.objektvision.se/
http://www.telkku.com/
http://www.yourlapland.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

