
 

 
 
Porilaisten marssi 
soi 
 
 

 
 
Juontaja käyttää 
termiä "tumma 
puku"  

 
Juontaja kuvailee 
vierasta sanaparilla 
"pitkän linjan 
muusikko/näyttelijä 
/esiintyjä" 
 

 
Juontaja luettelee, 
millaisia tarjottavia 
itsenäisyysjuhlissa 
on 

 
 
Juhlavieraalla on 
erikoiset kengät tai 
erikoinen laukku 

 
Juontaja kuvailee 
vieraan avecia 
sanalla 
"aviopuoliso" 
 

 
Juhlien 
naisvieraalla on 
näyttävä 
hiuskoriste 

 
Juontaja käyttää 
termiä "täysin 
uudistettu 
itsenäisyysjuhla" 

 
Jonkun vieraan 
asua kuvaillaan 
elegantiksi tai 
hienostuneeksi 

 
Itsenäisyyspäivän 
perinteisestä 
boolista ja sen 
puuttumisesta 
puhutaan 
 

 
Duudsonit 
saapuvat 
kättelemään 
 

 
Joku vieraista jää 
kätellessään 
juttelemaan 
presidenttiparille 
 

 
Vesa-Matti Loiri 
herkistyy 
esityksensä aikana 

 
Soile Isokoski 
mainitaan 
lähetyksessä 

 
Hashtag 
#linnanjuhlat 
mainitaan 
lähetyksessä 

 
 
Tuomas Enbuske 
twiittaa sarkastisen 
twiitin 
 

 
 
Juontaja kertoo 
jonkin faktan 
Tampere-talosta 

 
 
Kamera näyttää 
presidenttiparia 
lähikuvassa  

 
 
Joku vieraista 
rikkoo etikettiä 
pukeutumisellaan 

 
Juontaja viittaa 
Mikael Jungeriin ja 
siihen, että hän 
jätti 
itsenäisyysjuhlat 
väliin 
 

 
 
Jollakulla vieraista 
on polvipituinen 
punainen hame 
 
 

 
 
Katri Helena näkyy 
kuvissa 

 
 
Juontaja kertoo 
jotakin Jenni 
Haukion puvusta 

 
 
Sauli Niinistö 
nyökkää vieraalle 
kätellessään 
 

 
Juontaja mainitsee 
jonkun 
muotisuunnittelijan 
nimeltä 

 

  



 

 

 
 
Jollakulla vieraista 
on kävelykeppi tai 
-sauva 

 
 
 
Soile Isokoski 
näkyy kuvissa 

 
Juontaja kertoo, 
että itsenäisyyttä 
juhlitaan 
Tampereella 
ensimmäistä 
kertaa 
 

 
 
Juontaja kuvailee 
vieraan avecia 
sanalla 
"avopuoliso" 

 
 
Veteraani saapuu 
kättelemään 
 

 
 
 
Sauli Niinistö 
hymyilee 
aurinkoisesti 

 
Porilaisten 
marssista 
kerrotaan, että 
kyseessä on 
"harvinaisempi 
Jean Sibeliuksen 
sovitus" 
 

 
 
Juhlien 
naisvieraalla on 
kauttaaltaan 
kimalteleva puku 

 
 
Juontaja kertoo 
jotakin Sauli 
Niinistön puvusta 

 
 
Itsenäisyyspäivän 
perinteisestä boolista 
ja sen puuttumisesta 
puhutaan 
 

 
Juontaja 
mainitsee termin 
"rennompi 
pukukoodi" 

 
Joku vieraista 
tarttuu presidentin 
käteen molemmin 
käsin kätellessään  
 

 
 
Maria Ylipää 
esiintyy juhlassa 

 
Tarjoilupöytää 
esitellään tv-
katsojille  

 
Osoite 
mtv.fi/itsenaisyysjuhla 
mainitaan 
lähetyksessä 

 
 
Tuomas Enbuske 
twiittaa törkeän 
twiitin 
 

 
Jollakulla vieraista 
on keltainen asu 

 
Kamera kuvaa 
lähikuvaa 
jostakusta 
vieraasta  

 
Joku vieraista 
rikkoo etikettiä 
jollakin tavalla ja 
tämä noteerataan 

 
Juontaja viittaa 
vieraaseen, joka on 
itsenäisyysjuhlassa 
ensimmäistä kertaa 
 

 
 
Kättely alkaa 

 
Martti Suosalo 
näkyy kuvissa 

 
Juontaja muistelee 
menneiden 
vuosien Linnan 
juhlia 
 

 
Jollakulla vieraista 
on polvipituinen 
sininen hame 
 

 
Jonkun vieraan asua 
kuvaillaan räväkäksi 
tai yllättäväksi 

 

  



 

 
 
Kamera kuvaa 
kättelijäjonoa 
 

 
Juhlien 
naisvieraalla on  
pieni kimalteleva 
iltalaukku 
 

 
 
Juhlavieraalla on 
erikoinen 
kaulavaate 

 
Danny näkyy 
kuvissa 

 
Itsenäisyysjuhlia 
kuvaillaan 
rennoiksi 

 
Juontaja kuvailee 
vieraan avecia 
sanalla 
"seuralainen" 
 

 
 
Porilaisten 
marssiin viitataan 
lähetyksessä 

 
 
Juontaja käyttää 
termiä "Linnan 
juhlat" 

 
 
Kättely loppuu 

 
Itsenäisyyspäivän 
uudistuneesta 
menusta 
keskustellaan 
 

 
 
Duudsonit 
saapuvat 
kättelemään 
 

 
Joku vieraista 
kumartuu 
kätellessään 
presidentin 
puoleen 
 

 
Jollakulla vieraista 
on räikeän väriset 
hiukset 

 
Kamera kuvaa 
laajaa yleiskuvaa 
itsenäisyysjuhlista  

 
Juontaja kuvailee 
presidenttiparin 
tyyliä 

 
 
Tuomas Enbuske 
twiittaa 
positiivisen twiitin 
 

 
Vesa-Matti Loiri 
näkyy lähikuvassa 

 
Twitter mainitaan 
lähetyksessä 

 
Joku vieraista 
rikkoo etikettiä 
käyttäytymisellään 

 
 
Naisvieras esiintyy 
housupuvussa 

 
 
Jollakulla vieraista 
on polvipituinen 
musta hame 
 
 

 
Mert Otsamon 
suunnittelema asu 
näkyy kuvissa 

 
Juontaja kertoo, 
millainen sää 
ulkona vallitsees 

 
Juontaja viittaa 
vieraaseen, joka sai 
kutsun juhlaan ja 
kieltäytyi 
 

 
Kuvissa näkyy 
kansanedustaja, eli 
kuitenkaan Sauli 
Niinistö 

 

 


