
Ohjelmassa vierailee joka viikko eturivin poliitikkoja ja 
päättäjiä. Viikon tiukin politiikkavartti iskeytyy voimalla 

aina viikon ajankohtaisimpaan kysymykseen. 
Jos sinulla on vain vartti aikaa – käytä se tähän.

Katso Studio Kulmapöytä perjantaisin. HSTV.fi

Studio 
Kulmapöytä

h st v 
e s i t tä ä :

Lehden tilaaja, mikäli tilaukseesi sisältyy jo verkkopalvelu, etkä ole vielä ottanut tunnuksia käyttöösi, saat ne HS.fi/asiakaspalvelu.
Jos sinulla ei ole vielä verkkopalvelua käytössä, täydennä tilaustasi verkkopalvelulla alk. 4 €/kk HS.fi/taydenna

Uutisia, livelähetyksiä, keskusteluohjelmia, dokumentteja ja sarjoja.

Studio Kulmapöytä: 
Piia Elonen

Kanava 
ajatteleville 
ihmisille.



Suuret talouskeskustelut
Tätä et näe perinteisessä televisiossa!  Ei hidasta, 

vaan äärimmäisen hidasta journalismia. HSTV:n suuri 
talouskeskustelu voi jatkua tunnin, kaksi tai vaikka aamuun 

eli siihen asti, että asioista saadaan todella selko. 
Suurissa talouskeskusteluissa ei kerätä poliittisia irtopisteitä 

vaan yritetään todella ottaa maan parhaiden asiantuntijoiden 
voimin asioista selvää ja analysoida niitä. Keskustelu on 
prosessi, joka lisää tietämystä. Kuten Aristoteles sanoi: 

retoriikkaa tarvitaan, jotta totuus voittaisi. 

Katso Suuret talouskeskustelut. HSTV.fi

h st v 
e s i t tä ä :

Lehden tilaaja, mikäli tilaukseesi sisältyy jo verkkopalvelu, etkä ole vielä ottanut tunnuksia käyttöösi, saat ne HS.fi/asiakaspalvelu.
Jos sinulla ei ole vielä verkkopalvelua käytössä, täydennä tilaustasi verkkopalvelulla alk. 4 €/kk HS.fi/taydenna

Uutisia, livelähetyksiä, keskusteluohjelmia, dokumentteja ja sarjoja.

Suuret talous-
keskustelut:
Paavo Teittinen
ja Marko Junkkari

Kanava 
ajatteleville 
ihmisille.



Pop Cornerissa vieraat soittavat omien 
kappaleiden lisäksi valitsemansa lainakappaleen. 

Katso Pop Corner keskiviikkoisin. HSTV.fi

Pop Corner

h st v 
e s i t tä ä :

Uutisia, livelähetyksiä, keskusteluohjelmia, dokumentteja ja sarjoja.

Pop Corner:
Ilkka Mattila

Lehden tilaaja, mikäli tilaukseesi sisältyy jo verkkopalvelu, etkä ole vielä ottanut tunnuksia käyttöösi, saat ne HS.fi/asiakaspalvelu.
Jos sinulla ei ole vielä verkkopalvelua käytössä, täydennä tilaustasi verkkopalvelulla alk. 4 €/kk HS.fi/taydenna

Kanava 
ajatteleville 
ihmisille.



Oksasen kaupunki on nimensä mukainen ja näköinen 
Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja Kimmo Oksasen 
vetämä ohjelma- ja juttusarja. Sarjassa Oksanen lähtee 

kaupungille katsomaan mitä siellä oikein tapahtuu. 
Kun lähdet improvisoivan Oksasen mukaan, yllätyt joka 

kerta. Oksasella on rento ote, hänellä on hyvä läppä 
suussa ja rinnassa, häntä kannattaa kuunnella, 

hänen matkassaan elämä on hyvä. 

Katso Oksasen kaupunki. HSTV.fi

Oksasen
kaupunki

h st v 
e s i t tä ä :

Lehden tilaaja, mikäli tilaukseesi sisältyy jo verkkopalvelu, etkä ole vielä ottanut tunnuksia käyttöösi, saat ne HS.fi/asiakaspalvelu.
Jos sinulla ei ole vielä verkkopalvelua käytössä, täydennä tilaustasi verkkopalvelulla alk. 4 €/kk HS.fi/taydenna

Oksasen 
kaupunki:
Kimmo 
Oksanen

Uutisia, livelähetyksiä, keskusteluohjelmia, dokumentteja ja sarjoja.

Kanava 
ajatteleville 
ihmisille.



Videojournalistit rientävät kameroineen sinne missä 
tapahtuu. He työskentelevät itsenäisesti kaikissa oloissa 

kansanjuhlista sotatoimialueille. Nopeita raportteja, 
videodokumentteja ja suoria lähetyksiä! 

Seuraa. HSTV.fi

Video-
journalismia

h st v 
e s i t tä ä :

Uutisia, livelähetyksiä, keskusteluohjelmia, dokumentteja ja sarjoja.

Videojournalisti 
Kalle Koponen

Lehden tilaaja, mikäli tilaukseesi sisältyy jo verkkopalvelu, etkä ole vielä ottanut tunnuksia käyttöösi, saat ne HS.fi/asiakaspalvelu.
Jos sinulla ei ole vielä verkkopalvelua käytössä, täydennä tilaustasi verkkopalvelulla alk. 4 €/kk HS.fi/taydenna

Kanava 
ajatteleville 
ihmisille.



HSTV:n Uutisraportti on viikon uutisaiheista ammentava 
satiirinen talk show, joka nähdään myös Nelosella. 
Hillitöntä ja oivaltavaa Uutisraporttia käsikirjoittaa 

joukko Hesarin terävimpiä toimittajia.  

Katso Uutisraportti lauantaisin. HSTV.fi

Uutisraportti

h st v 
e s i t tä ä :

Lehden tilaaja, mikäli tilaukseesi sisältyy jo verkkopalvelu, etkä ole vielä ottanut tunnuksia käyttöösi, saat ne HS.fi/asiakaspalvelu.
Jos sinulla ei ole vielä verkkopalvelua käytössä, täydennä tilaustasi verkkopalvelulla alk. 4 €/kk HS.fi/taydenna

Uutisia, livelähetyksiä, keskusteluohjelmia, dokumentteja ja sarjoja.

Uutisraportti:
Tuomas Peltomäki

Kanava 
ajatteleville 
ihmisille.


