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Sisällysluettelo

Vuoden 2002 jäsenmaksut on suoritettava seuran tilille 15.03 mennessä. Kassanhoitaja halusi vielä muistuttaa kaikkia
mainitsemaan nimensä maksun yhteydessä, jotta mahdollisilta epäselvyyksiltä
vältyttäisiin.
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Thessalonikin Suomi-koulun johtokunnan puheenjohtajan puhe koulun
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Kokouksessa sovittiin myös kuukausitapaamisesta, joka alkaa maaliskuun ensimmäisestä sunnuntaista, 3.3. Paikaksi sovittiin taverna “1901” Ladadikassa ja ajaksi
klo. 20.00. Kuukausitapaaminen järjestetään siis joka kuukauden ensimmäinen
sunnuntai samassa paikassa ja samaan
aikaan, eikä siihen tarvitse erikseen
ilmoittautua.

Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät suomalaiset! Uusi vuosi on tullut ja
tuonut mukanaan myös uuden EU:n yhteisen valuutan, Euron.
Seuramme kannalta uusi vuosi on muutenkin muutoksen aikaa. Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran on nyt virallinen voittoa
tavoittelematon seura Kreikassa.

Sunnuntaina 10.3 järjestetään kaksikielisyysluento, josta lisätietoja tapahtumakalenterissa. Tulkaa kaikki mukaan.
Omasta ja johtokunnan puolesta toivotan
teille kaikille oikein hyvää ja menestyksellistä alkanutta vuotta 2002
Marko Suomalainen
puheenjohtaja

Torstaina 14.helmikuuta 2002, ”Aggelioforos”- sanomalehdessä julkaistiin seuraa- Thessalonikin Suomi-koulun johtokunva, vapaasti käännetty, virallinen ilmoitus: nan puheenjohtajan puhe koulun
joulujuhlissa 16.12.2001
Seuran Tunnustaminen
Thessalonikin yksijäsenisen, ensimmäisen Rakkaat vanhemmat,
asteen tuomioistuimen päätöksellä, numero 33607/2001, tunnustettiin lailliseksi
Koulun johtokunnan puheenjohtajana havoittoa tavoittelemattoman kulttuuriseuluaisin kertoa teille vähän koulumme täran perustaminen, sen kotipaikka on
hänastisesta toiminnasta.
Thessaloniki, nimeksi vahvistettiin ”Pohjois-Kreikan Suomi-Seura” ja tarkoitusAloitimme syksyllä 1994. Olimme 7 vanperäksi se, mikä on seuran säännöissä
hempaa, jotka perustimme koulun, tietämainittu.
mättä kovinkaan paljon asiasta. Emme
tienneet, millä tavalla asiat kehittyisivät
Täysivaltainen edustaja, lakimies
jatkossa vuosien varrella. Oppilaita oli 14,
Georgios Tsatsos
jaettuna kahteen luokkaan. Alussa meillä
ei ollut omia tiloja, ja niinpä vuokrasimVirallisen Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran me erään lapsipsykologin vastaanottotilan
ensimmäinen sääntömääräinen säännölliCharilaoussa, maksaen siitä 25.000 draknen yleiskokous pidettiin 17. helmikuuta
maa/kk, missä pidimme tunteja joka vii2002.
konloppu. Onneksi näin ei tarvittu jatkaa
pitkään, sillä Athanasios Travloksen
Kokouksesta kerrotaan edellä enemmän,
suhteiden avulla saimme Kalamarian

kunnalta käyttöömme luokkahuoneita
juuri tässä samaisessa koulussa, jossa
olemme tänäänkin.
Aluksi meillä ei ollut oppikirjoja. Aitini,
joka on eläkkeellä oleva peruskoulun opettaja, toi meille joitakin kirjoja Suomesta.
Niistä Riitta-opettaja otti valokopioita ja
täydensi opetusta omalla kekseliäisyydellään. Ensimmäisen kouluvuoden kevätpuolella saimme joitakin kirjoja ja ensimmäiset
aapiset.
Pidimme kokouksia kokouksien jälkeen
käsitellen jokaista uutta asiaa ja ongelmaa
sitä mukaa kun se tuli eteen. Noin kaksi
vuotta perustamisen jälkeen aloimme toimia paremmin. Tähän saakka olemme
edistyneet aika lailla. Koulu on kasvanut.
Nyt meillä on 25 oppilasta ja 4 luokkaa.
Viime vuodesta alkaen meillä on toinenkin opettaja, Simo. Koulullamme on ohjesäännöt. Opetus on muotoiltu Suomen
opetusministeriön opetussuunnitelman
mukaan.
Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme tähän
saakka saaneet aikaan. Koulumme on
meille, ja tietenkin lapsillemme, sekä erityisesti heidän tulevaisuudelleen hyvin
tärkeä. Olemme onnekkaita ollessamme
naimisissa toisen maan kansalaisen kanssa, jolla on erilainen kulttuuri ja eri kieli.
Meidän mielestämme lapsillamme on suuri etu siitä, että heillä on kaksi kansallisuutta, kaksi kulttuuria ja kaksi kieltä.
Toisen äidinkielen oppiminen ja säilyttäminen on erittäin tärkeää. Ei pelkästään
vain siksi, että se auttaa lapsiamme säilyttämään kokonaisen ja rikkaan identiteetin.
Ei vain siksi, että heillä on siten mahdollisuus vaalia kiinteitä suhteita rakkaisiin
ihmisiin Suomessa, kuten vaareihin,
mummeihin ja muihin sukulaisiin. Ei pelkästään siksi, että he voivat opiskella ja
jopa olla työssä Suomessa, jos niin haluavat, vaan myöskin siksi, että heillä täällä
Kreikassa tulee olemaan laajemmat työmarkkinat Euroopan Unionin ja erilaisten
Suomalaisten firmojen myötä, joita tulee
Kreikkaan, unohtamatta turistiammatteja
ja tulkin ja kääntäjän ammatteja. Olemme
myös kaikki huomanneet, että kaksikieliset lapsemme oppivat helpommin muitakin vieraita kieliä.
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Ajatellen, kuinka paljon olemme nähneet
vaivaa koulumme perustamisessa, ja sitä
mitä olemme saaneet aikaan tähän mennessä ja myös kaikkia niitä hyötyjä, joista
juuri mainitsin, pitäisi meille jokaiselle
olla päivänselvää, että koulusta ollaan
poissa VAIN jos ollaan sairaita, sääntö,
joka pätee kaikkiin kouluihin. Ei koulumme opettajan tulisi eikä tarvitsisi kiittää
vanhempia kouluvuoden lopussa siitä, että
ovat jaksaneet tuoda lapsiaan kouluun.
Näin on käynyt useamminkin kuin kerran.
Sanoin jo, että koulumme on kasvanut ja
että siitä, mikä oli alkuun perhekeskeinen
yritys, on kehittynyt virallinen koululaitos, joka on tänään myös liitoksissa Pohjois-Kreikan Suomi-Seuraan. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö uusia asioita
ja ongelmia tule jatkuvasti eteen. Yksi
näistä on koulumme taloudellinen tilanne.
Suomen valtio tukee kylläkin kouluamme
apurahalla, mutta “köntti”, joka jaetaan
kaikkien maailmalla olevien Suomi-koulujen kesken, ei ole suurentunut ja koulujen määrä on samanaikaisesti lisääntynyt.
Me vanhemmat maksamme kylläkin koulumaksua 15.000 drakmaa/lukuvuosi,
summa, joka mielestäni on naurettava,
kun vertaa mitä maksamme eri yksityisoppilaitoksiin.

Minna Huppunen poistunut
keskuudestamme
Toimituksen saamien tietojen mukaan
Minna Huppunen Thassoksen saarelta
menehtyi keuhkosyöpään lokakuun
puolivälissä.

On olemassa virta, valo ja syvyys.

Jäsenten toimintaa

Mikään ei ole pysähtynyt, kaikki
virtaavat.

Caritta Schmidtin taideteokset Lazaridin
viineihin

Tuoksut muuttuvat väreiksi ja
päinvastoin.

Kavalassa asuva suomalaistaiteilija,
Caritta Schmidt on tehnyt Lazaridi viinitehtaan syksyllä 2001 markkinoille
tulleiden “Magiko Vouno” (Salaperäinen
vuori) puna- ja valkoviinien etikettien
taideteokset.

Etiketeissä käytetyt taideteokset
viinitehdas Lazaridis ostaa aina
taidegalleriaansa.
Seura osallistui Ulkosuomalaisparlamentin välimerenmaiden aluekokoukseen
Ulkosuomalaisparlamentin Välimeren
maiden, Lähi-idän ja Afrikan aluekokous
Torremolinosissa 04.11.2001
Kokouksessa oli läsnä 36 henkilöä edustaen 20 yhteisöä. Osa läsnäolijoista osallistui tarkkailijoina kokoukseen, joukossa
yksi työharjoittelija Oulusta.
Torremolinoksen suomalaisyhdistyksen
Asociacion Finlandesa Costa del Sol’in
puheenjohtaja Pentti Leino toivotti kokousväen tervetulleeksi yhdistyksen
kokoontumishuoneistoon.
Aluekokouksen puheenjohtajana toimi
Olavi Peltola ja sihteerinä Helena
Lampela.
Työjärjestyksen mukaan kokous eteni läsnäolijoiden toteamiseen sekä heidän taustaryhmiensä esittelyyn lyhyesti.
Seuraavaksi Suomi-Seura r.y.:n toiminnanjohtaja Paula Selenius piti avajaispuheenvuoron kokousväelle kertoen
Suomi-Seurasta ja USP:n toiminnasta.

Tässä paikassa haluaisin kiittää meidän
kaikkien vanhempien puolesta koulumme
opettajia heidän mittaamattomasta panoksestaan, heidän tahdostaan, heidän kekseliäisyydestään, heidän mielikuvituksestaan ja heidän ehtymättömästä kärsivällisyydestään ja väsymättömyydestään,
mitä tarvitaan tällaisessa työssä.

Outi Maaria Holopainen
Thessalonikin Suomi-koulun johtokunnan
puheenjohtaja

Luodakseen jotain mahtavaa ihmiseltä
vaaditaan tietoa ja paatosta.
Kehot yhtyvät yhdeksi luontoon.

Minna asui Kreikassa n. 6 vuotta ja hän
työskenteli marmorifirmassa Thassoksen
saarella.

Pyytäisin kaikkia vanhempia, Suomalaisia
ja Kreikkalaisia auttamaan meitä. Ei niinkään rahallisesti, eikä siksi, että olemme
kyllästyneitä ja väsyneitä, vaan että pysyisimme yhdessä päämääränämme lastemme hyvinvointi. Tarvitsemme epätoivoisesti kaikkien vanhempien tukea, heidän
osallistumistaan ja erityisesti heidän ideoitaan. Ottaen osaa kokouksiin meillä on
mahdollista vaikuttaa asioihin ja päätöksiin, jotka muodostavat koulumme tulevaisuuden. Siten myös te, “uudet” vanhemmat, voitte sopeutua koulumme johtokunnan toimintaan, ennen kuin me “vanhat” lähdemme pois jo isojen lastemme
kanssa, niin että koulumme toiminta voisi
jatkua sulavasti. Suomi-koulu on yhteinen
asia, joka koskee meitä kaikkia.

Lopuksi haluaisin toivottaa teille kaikille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta,
terveyttä, rauhaa ja erityisesti rakkautta ja
hyvää menestystä kaikille! Kiitos!

Teokset kuvaavat ihmistä suhteessa luontoon. Harmoninen ja luova yhteistyö, niin
kuin silloin kun erittäin hyvä viini syntyy.

Edelleen työjärjestys eteni maaraporttien
esittelyyn, joista seuraavassa pääkohdat.
Kreikan maaraportin esitteli seuramme
sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja
hän kertoi kokousväelle lyhyesti seuran
historian sekä suomalaisten tilanteesta
Pohjois-Kreikassa.
Hän on ensimmäinen nainen, jonka
viinitehdas Lazaridis on hyväksynyt
etikettiensä taiteilijaksi.
Kirjeessään Federiko Lazaridikselle,
taiteilija Schmidt kuvaa ajatuksiaan,
luodessaan taideteoksia, seuraavasti:

Kreikan kohdalla painotettiin Suomi-koulujen positiivista vuorovaikutusta seurojen
ja yhteisöjen toimintaan. Yleensä ottaen
todettiin, että Kreikasta ei ollut esittää
tarkkoja tilastotietoja suomalaisten määrästä tai ammattijakautumasta.
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Arviolta meitä suomalaisia on Kreikan
alueella n.1.000 henkeä ja ikärakenne painottuu keski-ikäisiin ja sitä nuorempiin
henkilöihin. Varsinaista seniori-ongelmaa
ei ole vielä näköpiirissä, koska kreikkalainen perhe huolehtii iäkkäistä ja vanhuksista, toisaalta 15-20 vuoden jälkeen tilanne saattaa muuttua seniori-ikäisten
kohdalla.

Aurinkorannikolla kirkon edustajat ovat
pitkään ottaneet sosiaalitapaukset huostaansa, mutta mitta on tulossa täyteen kun
sos.ongelmatapauksia on tullut kasapäin
lisää. Tarvittaisiin Suomesta yhteyshenkilö, joka koordinoisi avuntarvitsijat ja tämä
ns. sosiaalikuraattori voisi keskittyä katutyöhön, josta ev.lut.kirkko on jo vastannut
yksin liian kauan.

Italian maaraportin esitteli vastaavasti
Ritva Viertola-Cavallari, joka on asustanut vuosia Anconan kaupungissa ja hän
toimittaa Mansikka-lehteä. Edustajan
mukaan Italiassa kaivattaisiin kipeästi
perheneuvontaa koskien seka-avioliittoja.

Toisaalta kaikilla ei mene huonosti. Aurinkorannikolla ilmestyy kaksi suomalaista kuukausijulkaisua, kolme ilmaisjakelulehteä ja siellä toimii paikallisradio
ja nettilehtikin on olemassa. Suorastaan
runsaudenpulaa, ilmoittajia ja mainostajia
on lähes joka toimialalta. Kadehdittava
tilanne tuo Aurinkorannikon suuri suomalaisten yrittäjien määrä, arviolta rannikolla on peräti 200 suomalaisyritystä!!

Edelleen Italiassa valtauskontona tunnustetaan katolinen kirkko, joka saattaa aiheuttaa seka-avioliitoissa suuria konflikteja johtuen eri uskontokäsityksistä. Rva
Viertola-Cavallarin mukaan Italiassa tarvittaisiin ev.lut.pappi sielunhoitotyöhön ja
tukemaan perheneuvontaa.
Italiassa johtuen pitkistä välimatkoista
suomalaisten yhteisöjen tapaamiset ovat
melko rajoitettuja, lisäksi Italian arkipäivä
on tiukasti kiinni vielä perinteisessä aikatauluissa mm. lounas- ja päivällisajat ovat
muuttumattomia käsitteitä. Näin ollen
monet suomalaisseurat tuntuvat olevan
uinuvassa tilassa, valitettavasti.
Se mikä on mainittavaa Italian kohdalla
on varmasti seikka, että Rva ViertolaCavallari on tekemässä suurta Italian
osuutta suomalaisten siirtolaisuuden
historiaan. Kyseessä on mittavan sarjan
kuudes osa, johon Rva Viertola-Cavallari
on kerännyt runsaasti tietoja suomalaisista
siirtolaisista kautta aikojen. Italian osuus
käsittää sekä historiaa ja nykyaikaa n.30
sivullisen verran.
Mitä taas tulee Portugalin maaraporttiin,
on kerrottava, että siellä asustavilla suomalaisilla on varsin korkea keski-ikä. Jäseniä Algarvessa on 600 henkilöä ja Algarven Aviisi on Algarven Suomi-Seura
ry:n julkaisu, joka ilmestyy neljästi vuodessa, painomäärä n.425 kpl. Portugalin
edustaja seuran puheenjohtaja Tarmo
Ojanen kertoi kokousväelle raporttinsa
lyhyesti.
Espanjan paikallisraportit kertoivat sitten
omaa kieltään, eikä ihme, sillä jo pelkästään Aurinkorannikolla elelee n.20.000
suomalaista kautta vuoden.
Siellä on paljon suomalaisia, joten ongelmatkin ovat sitten erilaisia. On runsaasti
sosiaalisia ongelmia, joissa sekä lapset että nuoret saattavat jäädä lähes heitteille.
Kodeissa on alkoholi- tai huumekierrettä
ja nuorisolla ei ole ns. koulupakkoa
kahden kulttuurin välissä.

Valtaosa Aurinkorannikon suomalaisista
asukkaista on ns. eläkeläis-ikäistä väestöä, mutta tilanne on koko ajan muuttumassa, sillä rannikolle muuttaa yhä enemmän työikäistä väestöä. Suomen EU-jäsenyys, vuorotteluvapaat ja tietotekniikan
etätyöt vaikuttavat osaltaan siihen, että
alueelle on tulossa enemmän aktiiviväestöä ja lapsiperheitä. Asia on jo huomattu
ja esim. Fuengirolassa toimii suomalainen
peruskoulu, jossa on yli sata oppilasta.

Sitten takaisin kokoukseen.
Työjärjestyksen puitteissa kokousväki
keskusteli seniori-asioista, etenkin
vanhusten huollosta nyt ja huomenna.
Keväällä 2000 on perustettu Suomen
Merimieskirkon aloitteesta
Suomalaisseniorit maailmalla-työryhmä.
Mukana työryhmässä ovat
Diakonissalaitos, Suomen
evankelisluterilaisen kirkon ulkoasiain
osasto ja Suomi-Seura. Myös USP:n
edustaja osallistuu työryhmän kokouksiin.
Työryhmän työstettävänä on tällä hetkellä
kaksi projektia USP:n päätöslauselmien
pohjalta kuten kotimaisia kieliä taitavan
henkilökunnan saamisen Suomi-koteihin
ja paluumuuttajien palvelukeskuksen
perustamisen Suomeen.
Edelliseen liittyen on kerrottava, että
Costa Blancan alueella toimii jo neljättä
vuotta ns. harjoittelijavaihto, jossa
Porvoon terveydenhoito-oppilaitoksen
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Costa
Blancan Suomi-Seuran puheenjohtaja
Mikko Jokinen kertoi yksityiskohtaisesti
kokousväelle onnistuneen
harjoittelijavaihdon kokemuksista ja hän
suositteli lämpimästi vaihto-ohjelman
laajentamista myös muille
suomalaisalueille.

Pitkämatkalaisille kokousedustajille tarjoutui kokousta edeltävänä päivänä mukava aluekierros Torremolinos-Fuengirola ja
Benalmadena-akselilla. Meidät tutustutettiin runsaan 50.000 asukkaan kaupunkiin
Fuengirolaan, jossa asuu rannikon suurin
suomalaisjoukko. Torremolinoksesta kehätietä pitkin ajettaessa matkaa on vain 15
km länteen. Fuengirolassa toimii suuren
suomalaisen peruskoulun lisäksi, ”Hyvän
tuulen Suomela” yhdistys Girasolin kylpylän tiloissa, Kaleva-yhdistys ja Asociacion Hispano Nordica, Suomen osasto ja
suomalainen ev.lut. seurakunta.

Aurinkorannikolla pidetään vuoden 2002
maaliskuussa terveydenhoitoasiantoimikuntakokous, jossa pohdittaneen
harjoittelijavaihtoa ja seniorihuoltoa
yleensä.

Edelleen aluekierros valotti Fuengirolan
ja Torren väliin jäävää uutta ja viehättävää Benalmadenan kaupunkia, jossa toimii kaksi suomalaista yhdistystä. Aluekierros osoitti sen, että hyvin hoidettu ja
vihreä rannikkokaistale laajenee yhä
sisämaahan päin. Valtaisa rakennustoiminta on käynnissä, hinnat nousevat
koko ajan kun on kysyntää ja ulkomailta
on tulossa lisää asukkaita joko töihin tai
eläkepäiviksi.

Kolmantena yleisteemana oli kokouksessa
kaksoiskansalaisuus. Sisäasiainministeriö
valmistelee esitystä Suomen uudeksi
kansalaisuuslaiksi. Valmistelutyöstä
vastaavat virkamiehet,
ulkomaalaisosaston päällikkö Pentti
Visanen ja ulkomaalaisviraston
kansalaisuusyksikön johtaja Tiina
Suominen, tiedottavat esityksen
valmistuvan syksyllä 2001, minkä jälkeen
asianmukaisia tahoja pyydetään antamaan
esityksestä lausuntonsa. Eduskunta
aloittaa esityksen käsittelyn
todennäköisesti syksyllä 2002 ja uuden
kansalaisuuslain arvioidaan astuvan
voimaan keväällä 2003.

Muuten – tilastotietojen mukaan
Torremolinoksen asukasmäärä on
n.40.000 asukasta ja naapurikaupungin
Benalmadenan vastaava on n.25.000
asukasta. Edelleen Aurinkorannikon
rannan pituus on laskettu n.160 km
pitkäksi ja rannikolta on laskettu peräti
löytyvän 50 golfkenttää golfaajille!!

Toisena yleisteemana käsiteltiin
kokouksessa eläkkeiden verotusta. SuomiSeuran ja USP:n kannanotossa veroosastolle Suomeen on pyydetty
Valtiovarainministeriötä harkitsemaan
lähdeveroasteen laskemista
kansainväliselle keskitasolle 20-25
prosenttiin.

Kokouksen puheenjohtaja Olavi Peltola
raportoi kokousväelle Suomen
Puolustusministeriön kantaa
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kansalaisuuslain puitteissa. Etenkin
lojaalisuus puolustustoimintaa kohtaan
kriisitilanteessa on kysymysmerkki,
kuvaili Olavi Peltola.
Edelleen Suomessa on uhkana tuleva
työvoimapula koulutetusta työvoimasta ja
huolestuttava suunta on myös
eläkelaskentaperusteiden muuttaminen.

Seuran pikkujoulut
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perinteiset
pikkujoulut pidettiin 9.12 tavernassa
”1901”.
Runsaasta lumisateesta huolimatta
osanotto oli suuri ja paikalla oli vanhaan
tapaan Pohjois-Kreikan suomalaisten
lisäksi myös kreikkalaisia puolisoita ja

Kokous keskeytettiin lounastauoksi,
jolloin kokousväki vieraili paikallisessa
kalaravintolassa aterioimassa ja
vaihtamassa kuulumisia.
Ennen lounastaukoa kokous oli
jakaantunut kahteen työryhmään, joissa
keskityttiin kussakin joko seniorihuoltoon
tai sosiaalikysymyksiin. Työryhmien
tulokset julkaistiin lounastauon päätyttyä
ja toinen työryhmistä esitti kokouksen
hyväksyttäväksi julkilausuman (lue
julkilausuma kohdasta
“Ulkosuomalaisparlamentti tiedottaa”)
jonka kokousväki hyväksyi yksimielisesti
em. Torremolinoksen julistuksen.
Työryhmistä toinen totesi lisäksi, että
YLEn radiokanava tulisi säilyttää
Deutsche Wellen analogisella
radiokanavalla myös vuoden 2002 jälkeen
niin pitkään kuin se teknisesti suinkin on
mahdollista ja esitti, että asiaa koskeva
vetoomus välitetään YLElle.
Työryhmä kiinnitti vielä huomiota
virallisten kielitutkintojen
suorittamismahdollisuuteen ja tutkintojen
kelpoisuuteen eri maissa ja pyysi USP:n
sihteeristöä antamaan asiasta selonteon.
Kokous jatkui yleiskeskustelulla ja sen
aikana kuultiin mm. YLE Radio Finlandin
ohjelmapäällikköä Juhani Niinistöä, joka
kertoi YLE:n ulkomaanlähetysten
tilannetta.
Edelleen kuultiin selonteko Ikääntyvien
Yliopiston toiminnasta Aurinkorannikolla
Jaakko Saarreksen kertomana. Italian
edustaja otti esiin mahdollisuuden
perustaa USP:n Välimerenalueen internetsivut.
Aluekokoukseen olivat siis saapuneet
myös YLE:n ulkomaanohjelmien
päällikkö Juhani Niinistö sekä
ääniteknikko, jotka lähettivät ohjelmaa
kokouksesta maailmalle. Samoin
Suomesta oli tullut TV-kuvausryhmä,
joka työsti Suomen TV 2:ssa ensi
kesäkuussa esitettävän dokumentin,
kuvaten myös jaksoja myöhemmin
valmistuvaan, kaikkia ulkosuomalaisia
esittelevään sarjaelokuvaan.

Lähetettyämme sähköpostia, ja
kerrottuamme että sekä seuramme
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat
Suomessa 18.1 tuli Maritta Vehviläiseltä
haastattelu pyyntö.
Niinpä, Jaana Karhunen ja Marko
Suomalainen antoivat perjantaina 18.1
haastattelun Radio Finlandiin kertoen
seuramme toiminnasta ja
henkilökohtaisesta sopeutumisesta uuteen
kotimaahan.
Haastattelu lähetettiin Juuret Suomessa
ohjelmassa 16.2 ja 17.2.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran
ensimmäinen säännöllinen yleiskokous

suomi-ystäviä sekä naapurimaista
saapuneet rauhanturvaajat.
Ohjemassa oli mm. tietokilpailua, joulu
evankeliumi ja tietenkin Joulupukin
vierailu. Ohjelman juontajana toimi
seuramme varapuheenjohtaja Jaana
Karhunen.
Tänä vuonna Joulupukki oli tuonut (?)
mukanaan myös Joulumuorin joka
topakasti piti Joulupukkia aisoissa.
Kerrottuaan että tänäkin vuonna olimme
olleet kilttejä, Joulupukki ja –muori
jakoivat kaikille osanottajille lahjat.
Seuran ja koulun johtokuntien jäseniä
tapasi Thessalonikin kaupunginjohtajan
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran ja
Thessalonikin Suomi-koulun johtokuntien
jäseniä tapasi Thessalonikin kaupunginjohtajan, Basilis Papagiorgopoulon, 3
tammikuuta 2002.
Seuran johtokunta oli pyytänyt tapaamista
seuran esittelyn ja kirjaston tilanteen
johdosta.
Alkuperäinen tapaaminen oli määrä olla
16 joulukuuta, mutta kaupunginjohtaja
joutui peruuttamaan sen edellisenä
päivänä alkaneen lumimyrskyn takia.
Sinnikkäistä ponnisteluista huolimatta
seuramme ei ole löytänyt kirjastolle uusia
tiloja, ja seura toivoo apua kaupungilta.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura Radio
Finlandin haastattelussa.
Maritta Vehviläinen Radio Finlandista
otti seuraamme yhteyttä 15.1 pyytäen
meitä kertomaan seuramme toiminnasta.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran
ensimmäinen sääntömääräinen
säännöllinen yleiskokous pidettiin
Thessalonikin Suomi-koulun toimitilassa
Kalamariassa 17.02.2002. Läsnä oli 11
jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin seuran
toimintakertomus vuodelta 2001-2002.
Rahastonhoitaja Simo Haavisto tiedotti
kokousväkeä tilivuoden 2001 sekä tuloista
että menoista ja valvovan toimikunnan
jäsen Päivi Voutilainen vahvisti seuran
tilinpäätöksen tarkistetuksi. Sattuneesta
syystä rahastonhoitaja lupautui
toimittamaan tilinpäätöksestä laaditut
liitteet jäsenille tulevan tiedotteen
mukana. Edelleen kokousväki myönsi tilija vastuuvapauden seuran johtokunnalle
koskien vuoden 2001 tilinpäätöstä.
Mitä taas tulee seuran
toimintasuunnitelmaehdotukseen vuodelle
2002, kannattaa mainita kolme
pääteemaa. Nimittäin kokousväki
keskusteli seuran tilaisuuksista ja
päädyttiin yksimielisesti seuraavaan
suunnitelmaan.
Perinteisen kesäkauden aloittakoon
ulkoilmatapahtuma maaseudulla,
vaikkapa grilli-juhlat toukokuussa. Paikka
ja aika ilmoitetaan tiedotteessa. Seura
osallistunee kolmatta kertaa
Thessalonikin kansainvälisille
ruokafestivaaleille kesäkuun alussa.
Kokouksessa päätettiin, että johtokunnan
jäsen Päivi Pulkki-Georgopoulos on
vastuuhenkilö em. asiassa.
Kesäkuussa on tarkoitus viettää ns.
Juhannusjuhlia, jotka ovat periaatteessa
avoimet kaikille. Paikka ja aika
ilmoitetaan myöhemmin seuran
tiedotteessa. Edelleen syyskauden
avajaisia vietettäisiin joko syys- tai
lokakuussa.
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Joulukuussa vietetään seuran perinteisiä
pikkujouluja, johon voivat osallistua sekä
jäsenet että ei-jäsenet. Paikka ja aika
ilmoitetaan sitten syksyllä 2002
tiedotteessa.
Toimintasuunnitelmaehdotuksen mukaan
aloitetaan tänä keväänä kokeilu “kerran
kuussa kantapaikkaan”, jossa kokeilussa
lähdetään kerran kuussa ulos syömään
kantapaikaksi katsottuun tavernaan ja
yhdessä ruokailun ja rupattelun puitteissa
vietetään sunnuntai-iltaa ulkona. Kokeilu
käynnistyy maaliskuun ensimmäisenä
sunnuntaina, siis 03.03.2002 klo 20.00
alkaen, paikkana on pikkujouluista tuttu
taverna Ladadika-alueella, siis taverna
“1901”, osoitteessa Katouni-katu 9. Iltaan
ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen.
Koskien tiedotustoimintaa, vahvistetaan,
jotta seuran tiedote ilmestyy neljästi
toimikaudella 2002. Tiedote lähetään vain
seuran jäsenille joko postitse tai
sähköpostitse. Tiedotteen toimituskunnan
mukaan pyritään ilmestymisaikatauluun,
jossa tiedote lähtisi jäsenille helmi-,
touko-, syys- ja marraskuussa.
Sääntömääräistä yleiskokousta
koskien vuoden 2003 alussa lähtee
erillinen kutsu jäsenille.
Kolmanneksi pääteemaksi valittiin seuran
alkava kurssitoiminta. Kentältä on tullut
toiveita perustaa seuran oma
suomenkielinen tietokonekurssi.
Kokouksessa seuran puheenjohtaja Marko
Suomalainen lupautui em. kurssin
vastuuhenkilöksi ja hän ottaa selvää
sopivasta kurssipaikasta (esim. keskustan
nettikahvila) ja omakustannus-hinnasta
koskien alkeiskurssitusta. Vastuuhenkilön
mukaan kurssia on tarkoitus pitää esim.
viitenä kertana toimikauden aikana.
Kurssista ilmoitetaan myöhemmin
jäsenille tarkemmin seuran tiedotteessa.
Toiseksi kurssimuotoiseksi toiminnaksi
ehdotettiin savityökurssia. Johtokunnan
jäsen Päivi Pulkki-Georgopoulos on
tämän kurssin vastuuhenkilö ja hän pyrkii
selvittämään kyseisen kurssin pitopaikkaa
sekä itse kurssin omakustannushintaa.
Savityökurssista ilmoitetaan myöhemmin
jäsenille seuran tiedotteessa.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin
yksimielisesti seuran toimintasuunnitelma
ja tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2002.
Seuran jäsenmaksua päätettiin korottaa
eurokauden hengessä tasasummaiseksi
luvuksi, eli toimivuoden 2002 seuran
liittymismaksu on 30 euroa (5111,25
GRD) ja varsinainen jäsenmaksu on 15
euroa (10.222,5 GRD). Seuran
jäsenmaksu tulee hoitaa seuran

pankkitilille 703-00-2310-010761, Alpha
Bank tai jäsenmaksun voi hoitaa
maksamalla summan suoraan
rahastonhoitajalle Simo Haavistolle esim.
lauantaisin Suomi-koulun toimitilassa.
HUOM!!! Jäsenmaksut tulisi hoitaa
15.03.2002 mennessä joko pankkitilille
tai suoraan rahastonhoitajalle.
Erovuorossa olleiden valvovan
toimikunnan jäsenten tilalle valittiin
kokouksessa seuraavat henkilöt. Uuden
valvovan toimikunnan jäseniksi
nimitettiin Päivi Voutilainen ja Anne
Laitinen-Tsiridou. Varajäseneksi valittiin
Riitta Douhaniaris.
Sitten kokouksessa siirryttiin
käsittelemään johtokunnan ehdottamia
aloitteita. Kaiken kaikkiaan kokousväki
keskusteli ja päätti kuudesta aloitteesta.
Ensimmäinen aloite koski valtakirjaa.
Seuran jäseniä asustaa laajalti SuurThessalonikin ulkopuolella ja mikäli
pitkämatkalainen jäsen ei pääsisi
vakavasta esteestä johtuen
sääntömääräiseen yleiskokoukseen voisi
hän valtuuttaa toisen jäsenen valtakirjalla
tilaisuuteen.
Kokouksessa pohdittiin pitkään tilannetta,
koskapa seuramme ei julkaise
ehdokaslistaa yleiskokousta varten ja näin
ollen tilanne mutkistuu vaalitilanteessa.
Nimittäin valtakirjalla esiintyvä jäsen voi
äänestää tuplasti oman henkilökohtaisen
arvionsa mukaan ottamatta huomioon
valtakirjan antajan kantaa.
Kokousväki päätti yksimielisesti ettei
valtakirjaa oteta käyttöön seurassa.
Toinen aloite liittyy vanhoihin
aikakausilehtiin, joita kirjastonhoitajan
mukaan lojuu liian pitkään kirjaston
tiloissa. Päätettiin, että kirjastonhoitaja
tuo 6 kk vanhat aikakausilehdet Suomikoulun toimitilaan jaettavaksi halukkaille
ja yli 6 kk lehdet päätyvät
paperinkeräykseen tästä edespäin.

projekti toteutetaan yhteistyö-luontoisena
Suomi-koulun kanssa ja seuran
vastuuhenkilöksi nimitettiin seuran
sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
Vastuuhenkilö pyytää kevään kuluessa
tarjouksia painokustannuksista eri
yrityksiltä ja hän hoitaa asiaa jatkossa.
Yhteistyöaloitteena hahmottunut
kaksikielisyysseminaari on vähitellen
toteutumassa. Kentro Neas Ellinikis
Glossas – Kalamarian osastolta on annettu
vihreää valoa asiaan perehtyneen
luennoitsijan löytämiseksi seminaariin.
Kaksikielisyysseminaarin vastuuhenkilönä toimii seuran rahastonhoitaja
Simo Haavisto, joka on sopinut
Kalamarian kielikeskuksen edustajan
kanssa alustavasti luentopäiväksi
sunnuntaita 3.maaliskuuta 2002 klo 11.00
Kalamarian kielikeskuksessa.
Viidenneksi aloitteeksi käsiteltiin
Ulkosuomalaisparlamentin seuraavaa
vuosikokousta, joka järjestetään
Helsingissä 18.-19.11.2002. Kyseessä on
Suomen 85-vuotisen itsenäisyyden
kunniaksi järjestettävä juhlaistunto ja
parlamentin kolmannen varsinaisen
istunnon oheen suunnitellaan
järjestettäväksi seniori- ja
nuorisokysymyksiä
ulkosuomalaisnäkökulmasta käsitteleviä
tilaisuuksia. Nämä ja muut
oheistapahtumat ajoitetaan istuntoa
edeltäväksi viikonlopuksi 16.-17.11.2002.
Seuran etujen mukaista on lähettää
edustaja Helsingin USP:n istuntoon ja
yleiskokous kannatti yksimielisesti seuran
puheenjohtajan Marko Suomalaisen
lähettämistä marraskuiseen istuntoon
seuran virallisena edustajana.
Kuudes aloite koski Suomi-Seuralta
saatua apurahaa kopiokoneen hankintaan.
Suomi-koulun opettaja Riitta Douhaniaris
on lupautunut vastuuhenkilöksi em.
asiassa ja hän selvittää tilannetta jatkossa.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia
yleiskokoukseen saapuneita jäseniä,
etenkin pitkämatkalaisia. Yhteinen etu ei
katso kilometrejä!!

Kolmas aloite koskee joulukorttiprojektia.
Kuluvana toimikautena Suomi-Seura
pyrkii tukemaan Suomi-koulun toimintaa
ja johtokunnan aloitteesta syntyi aloite,
jotta voitaisiin joulukorttimyynnistä
saatava voitto käyttää koulun
taloudellisen tilan parantamiseen.
Projektia varten Suomi-koululaiset
piirtävät jouluaiheisia piirustuksia, joista
arvotaan tasapuolisuuden nimissä
muutama korttiaihe.

Kaksi uutta suomalaiskirjaa kreikaksi

Tulevan kesän aikana on tarkoitus
painattaa n.1000 joulukorttia ja
alkusyksystä voidaan yhdessä tuumin
aloittaa korttien jakelu ja myynti. Tämä

Patakis kustantamo on julkaissut kaksi
suomalaista kirjaa kreikaksi, Maija
Baricin ”Joen laulu” (Το τραγούδι του
Ποταμού) ja Anna-Leena Härkösen

Lopuksi seuran johtokunta kiittää
lämpimästi Suomi-koulun opettajia
onnistuneen yleiskokouksen järjestelyistä
ja kahvitarjoilusta tilaisuuden aikana.
Ateenan Suurlähetystö tiedottaa
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”Avoimien ovien päivä” (Ανοιχτές
Πόρτες).
Taidenäyttely “Terve mieli terveessä
kehossa”
Stavroupolin kulttuurikeskuksessa,
osoitteessa Lagkada 221, alkoi 1.3.2002
ensimmäinen kansainvälinen alueellinen
taidenäyttely miniatyyri 2002-2004
“Terve mieli terveessä kehossa”.
Näyttelyssä on esillä myös suomalaisten
taiteilijoiden töitä. Näyttely on avoinna
1.5.2002 asti ma-pe klo. 10.00-13.00 ja
18.00-21.00 ja la 18.00-21.00, puh. 0310
659 418.
Ulkosuomalaisparlamentti tiedottaa
Välimerenmaiden aluekokous 4.11.2001
Torremolinosissa Espanjassa
Ulkosuomalaisparlamentin (USP)
välimerenmaiden (Lähi-idän ja Afrikan)
aluekokous 4.11.2001 Torremolinosissa
Espanjassa oli joltisenlainen menestys.
Paikalle tuli Yleisradiosta itse
ulkomaanlähetysten päällikkö Juhani
Niinistö teknikon kanssa. He radioivat
maakohtaiset puheenvuorot sekä muuta
kokousmateriaalia. Olimme jo heti
maanantaina pääuutisissa ja sitten viikolla
torstaina ja perjantaina puolen tunnin
lähetyksissä, jotka kuuluivat hyvin
kaikkialla maailmassa. Paikalle oli tullut
myös TV-ryhmä, joka kuvasi meistä
puolen tunnin dokumentin. Se lähetetään
kesäkuussa TV2:n kautta Suomessa.
Ryhmä kuvasi samalla viikon ajan
suomalaiselämää täällä Aurinkorannikolla
ja materiaali tullaan esittämään
myöhemmin laajassa jatkosarjassa, joka
kuvaa ulkosuomalaisia kaikkialla
maailmassa.
Kokousosanottajia oli 36 henkilöä
edustaen 20 suomalaisyhteisöä. Väkeä
olisi lappanut paikalle vaikka kuinka
paljon, mutta ilmoitin, että tämä on
kokous eikä yleisötilaisuus. Kuulimme
paikalle tulleen Suomi-Seura ry:n
toiminnanjohtaja Paula Seleniuksen
raportin USP:n sihteeristön työstä.
Varapuhemies Peltola selosti lyhyesti
puhemiehistön aikaansaannoksia ja
"keihäänkärkiä", joista voimakkaimmin
on puhuttanut 35%:n lähdeveron
alentaminen 25%:iin eli kansainväliselle
tasolle (Kuten tiedätte, Suomi on saanut
asiasta huomautuksen EU-komissiolta).
Kokous jakaantui kahteen työryhmään,
joista toinen käsitteli jätettyjä aloitteita ja
toinen sorvasi julkilausuman, joka sitten
hyväksyttiin seuraavassa muodossa:
"Ulkosuomalaisparlamentin
välimerenalueen, Lähi-idän ja Afrikan

maita edustava aluekokous on 4.11.2001
Torremolinosissa pitämässään
kokouksessa hyväksynyt seuraavan
julkilausuman:
Kehotamme alueemme suomalaista
väestöä liittymään paikallisiin
suomalaisyhteisöihin sekä tarpeen
mukaan perustamaan uusia voidakseen
tuoda esiin oman alueensa suomalaisia
koskevien asioiden kehittämistarpeita
ulkosuomalaisparlamentin tietoisuuteen.
Samoin kokous kehottaa niitä yhteisöjä,
jotka eivät vielä kuulu
ulkosuomalaisparlamenttiin, ratifioimaan
parlamentin säännöt ja liittymään mukaan
yhteiseen työhön."
Tämä "Torremolinosin julistus" saattaa
vaikuttaa vähän mahtipontiselta, kun
mukana ei ollut yhtään edustajaa Lähiiästä ja Afrikasta. Mutta jos olisi ollutkin,
niin kaiketi tämä olisi hyväksytty
kuitenkin. Mukana oli edustaja Kreikasta
ja Italiasta. Portugalista tuli peräti
kahdeksan hengen valtuuskunta, joukossa
yksi työharjoittelija Oulusta. Espanjan eri
suomalaisalueet, Costa Blanca, Costa del
Sol ja Kanariansaaret esittivät omat
toimintaraporttinsa. Costa Blanca liitti
kokouspöytä kirjaan muistion
työharjoittelijoista, joiden panokseen
siellä oltiin tyytyväisiä.
Kokous jatkui vapaan keskustelun
merkeissä myös lounasaikana.
Yleiskeskustelussa kuultiin selonteko
mm. Ikääntyvien Yliopiston toiminnasta.
Myös Juhani Niinistö antoi raportin Ylen
ulkomaanlähetysten tilasta ja
tulevaisuudesta. Italian edustaja esitti, että
perustettaisiin erityinen USP:n
välimerenalueen internetsivu.
Puheenjohtaja totesi, että seuraava USP:n
varsinainen täysistunto pidetään
Helsingissä
ma - ti 18.-19.11.2002 ja seuraava
aluekokous su 17.11.2001 Suomi-Seura
ry:n tiloissa heti Tuomiokirkossa pidetyn
jumalanpalveluksen jälkeen. Kyseessä on
Suomen itsenäisyyden 85vuotisjuhlakokoukset.
Palaan ensi vuoden kokous- ja
ilmoittautumisasioihin aikaisin keväällä.
Olavi Peltola
USP:n varapuheenjohtaja
Tärkeä raportti
Hyvät ystävät,
Tämä raporttini sisältää asioita, jotka
koskettava kaikkia ulkosuomalaisia
residenttejä. Lähetän tämän kaikille niille
tahoille, joiden sähköpostiosoitteeni on
tiedossani. Pyydän, että tämän raporttini
sisältämää tietoa levitetään eteenpäin

kauttanne selvällä sanomalla siitä, että
Suomessa ei valtiovalta vielä ole tehnyt
päätöksiä, vaan asiat ovat vielä
valmisteluasteella.
Sosiaaliturvamaksut EU:n piirissä toisissa
maissa asuvien sv-turvasta on sovittu
unionin säädöksin ja maat ovat voineet
tehdä kahdenkeskisiä
sosiaaliturvasopimuksia. Näin on sovittu
eritoten laskutuksesta. Niinpä esimerkiksi
Espanjassa pysyvästi asuvan
(eläkeläisresidentin) terveydenhoidon
maksaa viime kädessä Suomen valtio.
Espanjassa on ilmainen terveydenhoito
lääkkeitä myöten. Suomi maksaa tätä
nykyä keskimäärin 13.000 FIM (2.200
euroa) suomalaisen eläkeläisresidentin
terveydenhuollosta eli Espanja laskuttaa
vuosittain ko. summan. Erikseen ei ole
tutkittu, tarvitseeko henkilö
terveyskeskus- tai lääkäripalveluja; maksu
on per capita, "könttäsumma".
Vastaavasti, kun suomalaisresidentti on
Suomessa (tai muussa unionimaassa)
lomalla, maksaa Espanja hänen hoitonsa
E 111-lomaketta vastaan. Valtioiden
välinen laskutus on huomattavan
negatiivista Suomelle.
Todettakoon vertailun vuoksi, että
Suomessa suomalaiseläkeläisen
keskimääräinen hoitokustannus on 29.000
FIM (4.900 euroa) per capita/vuosi. Nyt
on Suomessa herätetty kysymys siitä,
onko menettelytapa oikea. Niistä
eläkeläisistä, jotka eivät maksa veroja tai
sv-maksuja Suomeen, joutuu Suomi
maksamaan terveydenhuoltomaksut.
Miksi ulkomailla asuva residentti saa
hoidon ilmaiseksi, kun Suomessa asuva
vastaava eläkeläinen joutuu maksamaan
sv-maksun? On huomattava, että vaikka
kyse on veroluontoisesta maksusta ja
vaikka sv-maksu peritään
veronpidätyksen yhteydessä, ei kyseessä
ole vero. Siis jos joku maksaa veronsa
oleskelumaahan, ei hän välttämättä maksa
sv-maksua tähän maahan.
Ilmeisesti Kelan valtuutettujen taholta on
lähtenyt aloite (tai selvittelypyyntö),
jonka mukaan myös niiltä eläkeläisiltä,
jotka maksavat veronsa Suomesta
saamastaan eläkkeestään ulkomaille
(asuinvaltioonsa), on alettava perimään
sv-maksu (ensi vuoden alusta lukien
kaiketi 1,5% eläkkeen suuruudesta). Asia
on Lipposen hallituksen valmisteltavana
ja tullee lainmuutosesityksenä
eduskuntaan keväällä tai syksyllä. Jos se
menee läpi, se astunee voimaan ensi
vuoden alusta lukien.
KELAN VALTUUTETUT vierailivat
Costa del Solilla 19.1.2002. Delegaatiota
johti kansanedustaja Timo Ihamäki. He
tapasivat paikallisten
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suomalaisyhdistysten ja -yhteisöjen
puheenjohtajat ja suomalaislehdistöä.
Delegaatioon kuuluivat lisäksi
kansanedustajat Kari Rajamäki, Pirkko
Peltomo, Pehr Löv, Juha Rehula ja Valto
Koski. Kelan johtajista paikalla olivat
Pekka Morri ja Helena Pesola.

täysistunnon yhteydessä Helsingissä
17.11. 2002 heti Tuomiokirkossa pidetyn
jumalanpalveluksen jälkeen.
Kokouspaikka on Suomi-Seura r.y.:n
huoneisto. Varsinainen täysistunto onkin
sitten ma ja ti 18.-19.11.
Ystävällisin terveisin

Valtuutetut vahvistivat sen, mikä edellä
on selostettu. He kuitenkin torjuivat
täälläkin suomalaislehdistössä olleita
tietoja, joiden mukaan eri maissa asuville
oltaisiin määräämässä erisuuruisia svmaksuja. Jos näin kävisi - tämän ilmoitin
tapaamisessa - olisi jälleen edessä
kantelukierre EU:n komissioon. (Tässä
yhteydessä on syytä muistaa komission
"moittiva" mielipide Suomen 35%:n
lähdeveroa kohtaan).
Ilmoitin myös, että jos sv-maksu tulee
perittäväksi, on residenttien saatava
takaisin Suomen kelakortti. Tämäkin asia
kaiketi hoituu muuta kautta, koska
suunnitteilla on, että jo ensi vuoden
aikana kaikille unionin kansalaisille tulee
yhtenäinen sv-kortti.
VALTIOVARAINMINISTERI Juhani
Niinistö vieraili (Tanja Karpelan kanssa)
tämän kuun alussa Costa del Solilla
Aurinkorannikon kokoomuksen
kutsumana. Järjestetyssä
yleisötilaisuudessa ministeri vahvisti em.
suunnitelmien olemassaolon. Suomen
sosiaaliturvasta hän totesi yksioikoisesti,
että jos sitä haluaa nauttia, on siitä myös
maksettava.
LÄHDEVEROPROSENTTI (35%) ja sen
alentaminen on kokonaan eri asia. Kuten
tiedätte, on USP ajanut sen
inhimillistämistä ja
oikeudenmukaistamista kansainväliselle
tasolle. Tapaamme 23.4. eduskunnan
verojaoston, joka on ilmoittanut, että sillä
"on hyvää halua kuunnella
ulkosuomalaisten kokemuksia ja
näkökantoja". Valtiovarainministeriön
selvitystyö koko lähdeverojärjestelmän
tulevaisuudesta on ministeriön veroosaston johtaja Antero Toivaisen
kertoman mukaan edelleen käynnissä.
Selvitystyö valmistunee keväällä. Tämän
jälkeen ministerit päättävät, viedäänkö
asia budjettineuvotteluihin, ratkaistaanko
se muuta kautta vai siirretäänkö päätökset
mahdollisista uudistuksista tuleville
vuosille. Tilanne ei siis ole ratkaisevasti
muuttunut siitä, kun USP lähti ajamaan
verokannan alentamista. Eduskunnassa on
viimeksi kansanedustaja Klaus Hellberg
tehnyt lakialoitteen, jossa ko. verokanta
esitetään laskettavaksi 25%:n tuntumaan.
Muistutan jälleen, että parlamentin
välimerenmaiden, Lähi-idän ja Afrikan
aluekokous pidetään seuraavan

Olavi Peltola
USP:n varapuheenjohtaja
USP:n puhemiehistö syyskokouksessa
Helsingissä
Kaksoiskansalaisuus, opetusministeriön
tuki ulkosuomalaistoiminalle ja
ulkosuomalaisnuorten aktivointi olivat
ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön
syyskokouksen pääteemoja Helsingissä
3.-4.12.2001.
Kaksoiskansalaisuudesta
ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö
keskusteli kansanedustajien ja
puolustusministeriön edustajien kanssa.
Kansanedustajatapaamiseen osallistuivat
sosialidemokraattien, kokoomuksen,
keskustan, vasemmistoliiton ja
kristillisdemokraattien edustajat.
Tapaamisessa todettiin
kaksoiskansalaisuuden nauttivan laajaa
kannatusta eduskunnassa.
Kansalaisuuslakiesityksen, johon
kaksoiskansalaisuus sisältyy, odotetaan
tulevan eduskunnan käsittelyyn
kevätkaudella. Puolustusministeriössä
puhemiehistö selvensi parlamentin
kaksoiskansalaisuushankkeen taustaa,
korostaen ulkosuomalaisten roolia
voimavarana kansainvälistyvälle
Suomelle. Puolustushallinnon edustajat
valottivat puhemiehistölle kokemuksiaan
kaksoiskansalaisuustapauksista siinä
missä asia liittyy ulkomailla asuvien
suomalaisten asevelvollisten tilanteeseen.
Opetusministeriön tuen lisäämisestä
ulkosuomalaistoiminnalle puhemiehistö
keskusteli kansliapäällikkö Markku
Linnan kanssa. Muun muassa Suomikouluille, ulkosuomalaisjärjestöille ja
Suomi-Seura ry:lle myönnettävä tuki on
kokonaisuudessaan pysynyt samana viime
vuosien ajan, huolimatta lisääntyvän
ulkomaille muuton myötä kasvaneista
kustannuspaineista. Linna tiedusteli
varapuhemiehiltä suomalaistoiminnasta
näiden vastuualueilla. Hän totesi
ministeriön tiedostavan lisämäärärahan
tarpeen ja lupasi selvittää asiaa.
Seuraavaan, 18.-19.11.2002 pidettävään
ulkosuomalaisparlamentin kolmanteen
varsinaiseen istuntoon
ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö
kehottaa ulkosuomalaisyhteisöjä
valitsemaan entistä enemmän nuoria

edustajia, jotta nuoret saataisiin mukaan
ulkosuomalaisia koskevien asioiden
edistämiseen ja päätöksentekoon.
Edellisen, marraskuussa 2000 pidetyn
USP:n istunnon jälkeen
ulkosuomalaisnuoret ovatkin
muodostaneet oman verkoston ja
aktiivisen sähköpostilistan.
Puhemiehet osallistuivat
kokoustyöskentelyn ja tapaamisten ohella
YLE:n Radio Finlandin kyselytunnille
sekä suomen-, saksan- ja
englanninkielisiin
uutislähetyksiin. Puhemies Paasiota
haastateltiin MTV3:n Huomenta Suomilähetyksessä.
Puhemiehistön seuraava kokous pidetään
Helsingissä 22-23.4.2002.
Lisätietoja: parlamenttisihteeri Juha
Savolainen, puh. +358-9-684.12127,
sähköposti: juha.savolainen@suomiseura.fi, toiminnanjohtaja Paula Selenius,
puh. +358-9-684.1210, tiedotuspäällikkö
Leena Isbom, puh. +358-9-684.12123,
gsm +358-50-516.4462.
Suomi-Seura tiedottaa
Suomi-Seuran suosittu Suomen kielen ja
kulttuurin seminaari 1 - 19.7.2002
Kiljavalla
Kohderyhmä: Seminaari on tarkoitettu
ensisijaisesti 18-30–vuotiaille
ulkosuomalaisnuorille, mutta myös muut
suomen kielestä ja kulttuurista
kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Sisältö: Suomen kielen opetusta noin 50
oppituntia, joilla opetetaan kielioppia
ja sanastoa sekä tehdään kirjallisia ja
suullisia harjoituksia. Tämän lisäksi
ohjelmaan sisältyy luentoja mm. Suomen
historiasta, politiikasta, suomalaisesta
musiikista ja taiteesta (noin 30 tuntia).
Seminaarin aikana tehdään retkiä
Helsingin, Järvenpään ja Nurmijärven
kulttuurinähtävyyksiin.
Tasovaatimus: Suomen kieltä opetetaan
kolmessa tasoryhmässä:
- alkeistaso niille, joilla ei ole aikaisempia
tietoja suomen kielestä
- keskitaso niille, jotka osaavat suomen
kieltä jo hieman
- edistyneiden taso niille, jotka puhuvat
suomea kohtalaisen sujuvasti
Seminaarin alussa on tasotesti.
Opetuskieli: Suomi ja englanti. Luennot
pidetään englanniksi. Pyrimme puhumaan
suomea mahdollisimman paljon
seminaarin aikana.
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Paikka: Nurmijärvi, Kiljavanrannan
koulutus- ja lomakeskus, josta on hyvät
yhteydet Helsinkiin (48 km) ja
Hyvinkäälle (22).

yhteisen puolen suunnittelukilpailun voitti
Luc Luycx Belgian rahapajasta
ehdotuksellaan, joka symbolisoi
Euroopan unionin yhtenäisyyttä.

Osanottajamäärä: 35-45 henkilöä

Eurokolikoiden arvopuoli on sama
kaikissa euroalueen maissa, ja
tunnuspuolella on jäsenvaltioiden
kansallinen symboli. Eurokolikoita voi
kansallisten puolten eroista huolimatta
luonnollisesti käyttää kaikissa euroalueen
jäsenvaltioissa.

Hinta: 840 euroa, sisältää opetuksen,
opetusmateriaalin, täysihoidon (2hengen
huoneissa) ja retket. Jos olet 18-30 vuotias ja sinulla on suomalaiset
sukujuuret, voit hakea apurahaa (max.
340 euroa/henkilö). Jos tämän lisäksi asut
Euroopan ulkopuolella, voit hakea matkaapurahaa (max. 340 euroa/henkilö)
Ilmoittautuminen: 2.4.2002 mennessä
Suomi-Seura r.y., Mariankatu 8 B, FIN00170
Helsinki, Finland
puh: +358-9-684 1210, faksi: +358-9-684
12140, e-mail:
liisa.oinonen@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi Seminaarin
hakulomakkeet voi tulostaa suoraan
kotisivuilta Vapaita paikkoja voi
tiedustella myös ilmoittautumisajan
jälkeen.
Suomi-Seura järjestää seminaarin
yhteistyössä Tampereen yliopiston ja
Opetusministeriön kanssa. Ulkomaiset
yliopistot ovat antaneet opintoviikkoja
seminaariin suorittaneille opiskelijoille.
Uutiskatsaus
Finnairin suorat lennot Thessalonikiin ja
Aurinkomatkat Halkidikiin sunnuntaisin,
19.05.2002 alkaen
Vaikka viikonpäivä onkin muuttunut
maanantaista sunnuntaihin on lentoajat
pysyneet samoina. Lähtö Helsingistä on
kello 06.45 ja tuloaika Thessalonikiin
10.00. Paluu Helsinkiin lähtee kello 11.00
ja saapuu 14.15.
Toivotamme Finnairin, Aurinkomatkat ja
lomalaiset tervetulleeksi tänäkin vuonna
Pohjois-Kreikkaan.

Suomen eurokolikoiden tunnuspuolen
kuviot:
1 euro: kuviona kaksi suomalaisen
järvimaiseman yllä lentävää joutsenta.
Ympärillä 12 EU-tähteä. Suunnittelija on
kuvanveistäjä Pertti Mäkinen.
2 euroa: kuviossa lakan kukinto.
Suunniteltu Rahapajassa edesmenneen
kuvanveistäjä Raimo Heinon erään
metallirahojen suunnittelukilpailussa v.
1988 jättämän ehdotuksen pohjalta.
Ympärillä 12 EU-tähteä.
1, 2, 5, 10, 20 ja 50 sentin kolikot:
kuviona on Suomen vaakunaleijona,
jonka on uudelleen suunnitellut
kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. Ympärillä
12 EU-tähteä.
Kaikki kahdeksan eurometallirahaa ovat
erikokoisia, -painoisia ja -värisiä, ja ne on
valmistettu erilaisista materiaaleista.
Kolikoihin on suunniteltu erikoispiirteitä,
jotta erityisesti sokeiden ja
heikkonäköisten olisi helpompi erottaa
eriarvoiset kolikot toisistaan. Esimerkiksi
rahasarjan peräkkäisten kolikoiden syrjät
ovat erilaiset.
Eurokolikot valmistetaan euroalueen
jäsenmaissa sijaitsevissa rahapajoissa.
Yksityiskohtainen
laadunvarmistusjärjestelmä takaa, että
eurokolikoita voi käyttää missä tahansa
euroalueella ja että ne täyttävät rahaautomaattien käytön asettamat
vaatimukset. Jotta kaikki 56 miljardia
eurometallirahaa olisivat valmiina
liikkeeseenlaskuun 1.1.2002, niiden
tuotanto aloitettiin jo vuonna 1998.

Euro on keskuudessamme
Suomi siirtyi käteiseuroon yhdessä
Kreikan kanssa tuntia ennen muita
euromaita.
Eurosetelit ja -metallirahat laskettiin
liikkeeseen 1.1.2002. Niiden suunnittelu
ja tuotanto päätettiin alusta lähtien
toteuttaa Euroopan unionin jäsenmaiden
yhteisenä hankkeena.
Kahdeksan eurokolikon ulkonäöstä
päätettiin vuonna 1997 kaikkien
Euroopan unionin jäsenmaiden tekemien
ehdotusten perusteella. Metallirahojen

Erityisesti arvoltaan suurimpien eli 1 ja 2
euron kolikoiden suunnittelussa on
kiinnitetty paljon huomiota niiden
suojaamiseen väärennysyrityksiltä.
Näiden kolikoiden kaksimetallirakenteen
ansiosta niiden väärentäminen on vaikeaa.
Väärentämistä vaikeuttaa myös 2 euron
kolikon syrjässä oleva kirjoitus.
Euron graafinen tunnus €, muistuttaa
kreikkalaisten aakkosten epsilon-kirjainta
ja viittaa sanan "Eurooppa" ensimmäiseen
kirjaimeen. Kaksi yhdensuuntaista
vaakasuoraa viivaa edustavat euron
vakautta. Euron virallinen lyhenne ja

valuuttakoodi on EUR. Kansainvälinen
standardointijärjestö ISO on rekisteröinyt
tämän lyhenteen, ja sitä käytetään
kansainväliseen kauppaan, liiketoimintaan
ja rahaliikenteeseen liittyvissä
yhteyksissä.
Kymmenettuhannet suomalaiset
ryntäsivät ostamaan euroja
Helsinkiläiset jonottivat kolikkopusseja jo
aamuvarhain
Kymmenettuhannet suomalaiset
ryntäsivät ostamaan rahaa lauantaina 15.
joulukuuta, kun R-kioskit alkoivat myydä
uusia sentin ja euron kolikoita. Kauppa
kävi ripeästi, ja suosituimmista
myyntipaikoista europussit oli myyty jo
aamupäivällä. Rautakirjan kioskikaupan
tuotepäällikön Sari Martikaisen mukaan
suurelta osalta pääkaupunkiseudun
kioskeista kolikkopussit loppuivat
viimeistään iltapäivällä. Jo
aamuvarhaisella, 15 minuuttia ennen
ovien avautumista, Helsingin Lasipalatsin
eteen kerääntyi jonoa. Hyytävästä tuulesta
huolimatta ihmiset odottivat maltillisesti
saadakseen uudet kolikot
kosketeltavakseen. "Tulin varmistamaan,
että saan kolikkopussit. Ne ovat hyviä
joululahjoja", kioskin edessä jonottanut
aamuvirkku sanoi. Illansuussa
Lasipalatsin kioskissa oli vielä jäljellä
jonkin verran pusseja, sillä vilkkaassa
kioskissa myös varasto oli suuri.
Useimmat ostivat tuliterää rahaa
joulupakettiin käärittäviksi, mutta monet
varasivat ainakin yhden pussukan myös
itselleen.
Eurokolikoita sisältävät pussit menivät
vilkkaasti kaupaksi myös KeskiEuroopassa perjantaina ja lauantaina.
Monissa suurkaupungeissa, esimerkiksi
Roomassa, myyntipisteiden eteen kertyi
jonoja. Kolikoiden myynti aloitettiin
perjantaina Irlannissa, Hollannissa ja
Ranskassa, lauantaina rahojen jakelua
jatkettiin Belgiassa, Luxemburgissa,
Itävallassa, Suomessa, Italiassa ja
Espanjassa. Saksassa, Kreikassa ja
Portugalissa kuluttajat pääsevät
tutustumaan uusiin rahoihin maanantaina.
Espanjassa pankit ovat normaalisti kiinni
lauantaisin, mutta nyt muutamat konttorit
pitivät poikkeuksellisesti ovensa auki
myydäkseen eurolantteja. Madridissa
kolikkojonon kärjessä oli maan
varatalousministeri Jose Folgado. "Tämä
on historiallinen päivä", Folgado perusteli
innokkuuttaan kädessään muutama
eurolantti. Itävallassa maan keskuspankki
järjesti juhlan Wienin rautatieasemalla,
jossa kolikoita myytiin junasta.
Ensimmäisen tunnin aikana kaupaksi
meni 5 000 kolikkopussia. "Paketit
katosivat kuin suolatikut", sanoi Itävallan
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rautatieyhtiön johtaja Rüdinger vorm
Walde.
Sukanvarsitallettajat täyttivät pankit
Helsingin pankeissa oli perjantaina 28.12
monikertainen ruuhka viidestä syystä: oli
viikon, kuukauden ja vuoden viimeinen
pankkipäivä. Lisäksi uudenvuoden takia
pankit ovat kiinni neljä päivää, ja sen
jälkeen aletaan laskea euroja.
Euron tulo toi selvän lisänsä viimeisen
päivän liikenteeseen. Pankkien
rauhoittelusta huolimatta ihmiset
kiirehtivät pääsemään eroon käsissä
olevista markoista.

tarpeeseen lyötävistä eurokolikoista oli jo
huhtikuussa 2001 valmiina yli 80%.
Rahapajan tuotantovalikoimaan kuuluvat
myös juhlarahat, vuosittain julkaistavat
rahasarjat, erilaiset mitalit, kunniamerkit
sekä lahja- ja erikoistuotteet. Rahapajalla
on vientiä 35 maahan.

aiheuttanut Aavikon kuolemaa.

Suomen viimeinen markka - aitoa kultaa!
Suomen viimein virallinen markka oli 18
karaatin kultaa. Sen lyöntimäärä oli
60.000 kpl ja Rahapaja Monetan kiintiö
myytiin ennätysajassa (hinta 1750 mk).
Rahoja oli saatavana erä 7.marraskuuta
alkaen Postin omissa toimipaikoissa sekä
Stockmannin tavarataloissa.

Markkatalletukset ja valuuttojen
palautukset lisääntyivät Hakaniemen
Nordeassakin vuoden viimeisinä päivinä
merkittävästi. Ihmisillä on huomattavia
summia säästössä muualla kuin
pankkitileillä - sukanvarsissa ja
tallelokeroissa.

Eräiden Armin läheisten mukaan
laulajatar oli viime aikoina ollut melko
hyvässä kunnossa, minkä vuoksi
äkkikuolema tuli läheisille ja tuttaville
yllätyksenä.
Armin hyvä ystävä Danny sai tietää
Armin kuolemasta vain parikymmentä
minuuttia sen jälkeen kun Armi löydettiin
kuolleena asunnostaan.
Helena Kara kuollut

Nordean pankkivirkailijat olivat
lomakiellossa joulu- ja tammikuun.
Pankki purki ruuhkaa järjestämällä noin
150 konttorissaan eri puolilla maata
Eurolauantain, jolloin asiakkaat saivat
tutustua uuteen rahayksikköön.
Ruuhkaa syntyi myös Suomen Pankissa,
jonne kerääntyi ihmisiä vaihtamaan rahaa.
Joidenkin mielestä euroalueen rahat on
vaihdettava markoiksi tämän vuoden
puolella. Toiset toivat kolikkoja pullojen
pohjilta ja säästöpossuista. Kolmannet
halusivat ostaa esimerkiksi viimeisenä
markkavuonna tehtyjä rahoja.
Kreikan 1 ja 2 Euron rahat lyötiin
Suomen Rahapajalla
Rahapaja Oy löi Kreikalle teknisesti
erittäin vaativat 1 ja 2 euron rahat.
Kreikka tilasi kyseisiä rahoja Rahapajalta
yhteensä 100 - 150 miljoonaa kappaletta
ja sopimuksen mukaan rahat toimitettiin
vuoden 2001 loppuun mennessä.
Ainutlaatuisten elektronisten ja
magneettisten ominaisuuksiensa vuoksi 1
ja 2 euron rahat ovat turvallisempia kuin
yksikään tällä hetkellä EU:n alueella
käytössä oleva vastaavan arvoinen
kansallinen kolikko. Ne ovat myös
teknisesti erittäin vaativia valmistaa.
Rahapaja on vahvoilla vientimarkkinoilla
juuri korkean teknisen ja laadullisen
osaamisensa ansiosta, ja loppuvuodesta
2001 tuli vientikyselyitä myös muista
euromaista.
Rahapaja lyö Suomen viralliset metalliset
käyttörahat, joihin sisältyvät vuonna 2002
käyttöönotettavat eurot. Suomen

Suomen viimeisen, aitoon kultaan lyödyn
markan myötä poistuu yksi
kansakuntamme historian ja kulttuurin
symboleista. Nyt markan jäädessä
historiaan on kiinnostus suomalaisia
rahajulkaisuja kohtaan kasvanut
huomattavasti, ja viimeisimmät juhlarahat
on myyty hyvin nopeasti loppuun.
Rahan halkaisija on 22 mm, paino 8, 6 g
ja sen on suunnitellut Reijo Paavilainen.
Tämä keräilyharvinaisuus toimitettiin
kauniissa puukotelossa numeroidun
aitoustodistuksen ja omistustodistuksen
kanssa.
Suomessa, kuten myös useissa muissa
maissa on tullut tavaksi, että maan
korkein henkilö suorittaa kultarahojen
ensilyönnit. Koska nyt on kyseessä
kaikkien aikojen viimeinen kultainen
markkamääräinen juhlaraha, Tasavallan
presidentti Tarja Halonen suoritti rahan
viimelyönnin. Ensi vuoden alusta
juhlarahat ilmestyvät euromääräisinä.

Helena Kara oli suomalaisen elokuvan
kulta-ajan viimeinen elossa ollut tähti.
26 helmikuuta kuolleen tähden
tavaramerkki olivat suuret hehkuvat
silmät ja pitkät ripset.
Säkenöivän Helena
Karan filmiura alkoi
vuonna 1937 ja
päättyi 1952, jolloin
hän teki viimeisen
filminsä. Niitä kertyi
15 vuodessa peräti 23
eli enemmän kuin
filmi per vuosi.
Helena Kara oli
suosittu näyttelijätär, jota käytettiin
isoissa rooleissa.
Helenan ensimmäinen elokuva oli Miehen
kylkiluu, jonka ohjasi Orvo Saarikivi.
Onnellisella 1930-luvulla suurisilmäinen
ja kaunis Helena oli lähinnä iloinen ja
reipas komedienne, mutta myöhemmin
hänen rooleihinsa tuli melodraamaa.

Armi Aavikko kuollut
Vuoden 1977 Miss Suomi, laulaja Armi
Aavikko kuoli 2.1. kotonaan Espoossa.
Hän oli kuollessaan 43-vuotias.
Armi Aavikko oli palaamassa kotiinsa
keskiviikkona iltapäivällä kun hän
menehtyi äkillisesti kotiovensa tuntumaan
turkki päällään Espoon
Haukilahdenrannassa.
Mikään ulkoinen tekijä tai väkivaltaisuus
ei ole alustavien tutkimusten mukaan

Peppi Pitkätossun luoja kuollut
Astrid Lindgren 1907-2002
Lyhyen sairauden murtamana 28.01.2002
kuollut Astrid Lindgren oli todellinen
menestys-kirjailija. Ruotsin
kuningaskunta suri rakastettua
lastenkirjailijaansa kuin suurta
valtionpäämiestä. Astrid Lindgren oli
voimakas vaikuttaja, jonka satuhahmot
ovat muokanneet monien ruotsalaisten
ikäpolvien maailmankuvaa.
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Astrid Erikson syntyi 14.marraskuuta
vuonna 1907 maatilalla Vimmerbyn
kaupungin ulkopuolella Etelä-Ruotsissa ja
hänen isänsä oli maanviljelijä. Astrid
voitti 13-vuotiaana Vimmerbyn lehden
kirjoituskilpailun ja hän alkoi
työskennellä samassa lehdessä
toimittajana myöhemmin.
Hän shokeerasi pienen Vimmerbyn
kaupungin kuvioita aikanaan tullessaan
raskaaksi 19-vuoden iässä. Edelleen hän
muutti Tukholmaan, jossa synnytti
poikansa Lars’in ja syntymän jälkeen
Astrid sai töitä sihteerinä. Vuonna 1931
Astrid tapasi Stur Lindgrenin ja he
menivät naimisiin. Kolme vuotta
myöhemmin parille syntyi tyttövauva,
joka sai nimekseen Karin. Näin syntyi
idea Peppi Pitkätossusta, josta hänen
luojansa kertoi iltasatuina tarinanpätkiä
tyttärelleen.
Peppi Pitkätossu aloitti uuden aikakauden
ruotsinkielisen lastenkirjallisuuden
historiassa vuonna 1945 ja saman tien
voittokulkunsa ympäri maapallon. Pepin
jälkiä ovat seuranneet monet muut yhtä
epäsovinnaiset ja valloittavat hahmot
Katto-Kassisesta Vaahteramäen Eemeliin.
Lindgrenin suosion salaisuus on
inhimillisyys. Hän ei aliarvioinut lapsia,
vaan teki heille täyttä taidetta.
Lindgren on julkaissut yhteensä 88 kirjaa
ja hänen kirjojaan on käännetty peräti 76
kielelle. Edelleen hänen teoksiaan on
myyty maailmassa noin sata miljoonaa
kappaletta. Ruotsalaiskirjailijan
suomennoksista suosituin on yhteisnide
Peppi Pitkä-tossun tarina, jota on myyty
100.000 kappaletta. Lindgrenin
tuotannosta on suomennettu 70
lastenkirjaa ja kuvakirjaa, joita on myyty
yli miljoona kappaletta.
Samoihin myyntilukuihin yltävät
Suomessa Tove Janssonin muumikirjat.
Astrid Lindgren sai vuonna 1958
H.C.Andersen-palkinnon ja lisäksi hänet
on valittu lukuisia kertoja Ruotsin
suosituimmaksi henkilöksi. Lindgren oli
enemmän kuin satu-kirjailija. Hänestä
kehittyi ruotsalaisille yhteiskunnallisen
omantunnon ääni.
Ruotsalaiskirjailija siirtyi ajasta
ikuisuuteen 94-vuotiaana nukkuessaan
Tukholman kodissaan.

on rajuimpia Euroopassa. Vanheneminen
nostaa Suomen terveyden- ja
pitkäaikaishoidon menot viime vuoden
6,2 prosentista yhdeksään prosenttiin
kansantuotteesta vuoteen 2050 mennessä
Sen sijaan eläkemenojen kasvu on
Suomessa vain eurooppalaista keskitasoa.
Suomen hinnat unionin kalleimpia
Suomen hintataso on Euroopan unionin
korkeimpia. EU:n komission mukaan
hinnat ovat 21 prosenttia unionin
keskiarvon yläpuolella. Suomea moititaan
myös kilpailun puutteesta tietyillä aloilla.
Syyksi Suomen korkeisiin hintoihin
komissio luettelee mm. syrjäisen sijainnin
sekä korkean elintason ja verotuksen.
Tiedot sisältyvät komission 21.02.2002
hyväksymään raporttiin, jossa
tarkastellaan vuoden 2001 talouspolitiikan
laajoja suuntaviivoja. Seitsemän vuotta
jatkuneen talouskasvun todetaan
hidastuneen voimakkaasti vuonna 2001,
kun vienti vähentyi jyrkästi. Se on
heikentänyt kotimaista kysyntää ja
investointeja, komissio toteaa.
Komissio havaitsi kilpailun puutetta
erityisesti tiedonvälityksessä sekä
pakkaus- ja kierrätysaloilla. Edelleen
julkisia hankintoja kilpailutetaan
komission mukaan liian vähän.
Suomen talouspolitiikan keskeisiksi
haasteiksi luetellaan korkea rakenteellinen
työttömyys sekä kestävän
eläkejärjestelmän varmistaminen.
Talouspolitiikan laajoilla suuntaviivoilla
EU ohjaa jäsenmaita mm. pitämään
julkisen talouden tasapainossa.
Maakohtainen tarkastelu ei sisällä
yksityiskohtaista hintavertailua
jäsenvaltioiden välillä.
Viina maistuu taas suomalaisille
Viime vuonna suomalaiset joivat viinaa
enemmän kuin koskaan. Puhtaaksi
alkoholiksi muutettuna kulutus oli 9,2
litraa asukasta kohden. Aiempana
huippuvuonna 1990 väkijuomia hulahti
suomalaisten kurkuista 8,9 litraa.
Eniten kasvoi mietojen viinien kulutus,
ilmenee sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen tiedoista

vain desi kotimaisten yrittäjien tekemää.
Sekin desin markkinasiivu on käytännössä
yhdellä yrityksellä, Olvilla.
Suomi yritteliäin Pohjoismaa
Kansainvälisen Global Entrepreneurship
Monitor eli GEM-tutkimuksen mukaan
Suomen yrittäjyysaktiivisuus on
hienoisessa nousussa. 28 marraskuuta
julkaistujen Suomen tulosten mukaan
Suomi on nyt yritteliäin Pohjoismaa.
Maailmanlaajuisessa vertailussa Suomen
yrittäjäaktiivisuus on keskitasoa.
”Suomen yrittäjyysaktiivisuus on
kehittymässä positiiviseen suuntaan.
Suomi on hyvää eurooppalaista tasoa,
joskin vielä selvästi jäljessä korkeimman
yrittäjyysaktiivisuuden maista, kuten
Meksikosta, Uudesta-Seelannista,
Australiasta tai Yhdysvalloista.
Viimeaikaiset toimet yrittäjyyden
puitteiden vahvistamiseksi, kuten
hallituksen yrittäjyyshanke, näyttävät siis
toimivan suhteellisen hyvin”, toteaa
Suomen GEM-tutkimuksen johtaja,
professori Erkko Autio Teknillisestä
korkeakoulusta.
Suomalaiset nuoret maailman parhaita
lukutaidossa ja parhaimmistoa myös
luonnontieteissä ja matematiikassa
Suomalaisten peruskoulun päättäneiden
lukutaito on OECD-maiden paras.
Marraskuun 4. Pariisissa julkistettu laaja
osaamistutkimus osoittaa Suomen 15vuotiaiden lukutaidon paitsi
korkeatasoiseksi myös tasaiseksi, sillä
suoritusten vaihtelusta kertova
keskihajonta oli Suomessa pienimpiä.
Parhaiten menestyneistä maista vain
Koreassa ja Japanissa keskihajonta oli
pienempi. Muissa Pohjoismaissakin
oppilaiden erot olivat suurempia.
Lukutaitoa mitattiin kolmella osa-alueella.
Erityisen hyvin suomalaisten lukupää
toimi tiedonhaussa sekä luetun
ymmärtämisessä ja tulkinnassa, sen sijaan
pohdinnassa ja arvioinnissa Suomi oli
Kanadan ja Britannian jälkeen vasta
kolmas yhdessä Irlannin kanssa.
Pistemäärien mukaan oppilaat jaettiin
viiteen tasoryhmään. Huippulukutaitoon
eli viitosryhmään ylsi keskimäärin
kymmenen prosenttia nuorista mutta
Suomessa 18 prosenttia ja erinomaisiin
tuloksiin pääsi jopa puolet.

Hartwall myytiin briteille
Suomen terveyskulujen kasvu rajumpia
Euroopassa
Eurooppalaisille talous- ja sosiaalialan
päättäjille marraskuussa 2001 koottu
raportti kertoo, että Suomessa vanhenevan
väestön aiheuttama terveyskulujen nousu

Suomen suurin juomanlaskija Hartwall
siirtyy brittiläiselle jättiyhtiölle
Scottish&Newcastlelle. Nyt Suomen
juomamarkkinat ovat lähes kokonaan
ulkomaisten yrittäjien hallussa. Jokaisesta
Suomessa kulutettavasta juomalitrasta on

Heikkoon lukutaitoon tai sen alle jäi
muissa maissa keskimäärin 18 prosenttia,
mutta Suomessa vain seitsemän
prosenttia. Tuokin osuus merkitsee
Suomessa kuitenkin ikäluokasta yli
4 000:ta nuorta, joiden tulevaisuudesta
tutkijat ovat huolissaan. Niissä maissa,

10

joissa huipputasolle yltävien oppilaiden
osuus oli suuri, myös heikoimpien osuus
oli pieni. Näin kävi Suomen lisäksi
Kanadassa ja Australiassa. Sen sijaan
Yhdysvalloissa, Belgiassa ja Norjassa
tilanne oli tyystin erilainen: huipulle ylsi
keskimääräistä isompi osa, mutta myös
tosi heikosti pärjäsi moni.
Suomalaistutkijat myöntävät, että ihan
huipuille sietäisi Suomessakin antaa vielä
lisää haasteita.
Matematiikka sujui suomalaisilta PISAtestissä (Programme for International
Student Assessment) OECD-maiden
parhaan neljänneksen tasoisesti, mikä on
tavoitteena myös kansallisessa
luonnontieteiden ja matematiikan
osaamista nostavassa hankkeessa. OECDmaiden keskiarvot vaihtelivat Japanin 557
pisteestä Meksikon 387 pisteeseen.
Japanin kannoilla tulivat Korea, UusiSeelanti ja neljäntenä Suomi. Miltei
samaan ylsivät Australia, Kanada,
Britannia ja Sveitsi. Hieman yllättäen
monet perinteiset "matikkamaat" kuten
Tshekki, Unkari ja Saksa jäivät alle
OECD-maiden keskiarvon. Pohjoismaista
Islanti, Tanska ja Ruotsi ylsivät hieman
keskitason yläpuolelle mutta jäivät
kauaksi Suomesta. Matematiikassakin
suomalaisten osaaminen oli tasaista.
Tutkijat päättelevät siitä, että korkea
keskimääräinen suoritustaso saavutetaan
pikemminkin huolehtimalla
yhdenmukaisesti koko ikäluokan
oppimisesta kuin jakamalla sitä varhain
tavoitteiltaan erilaisiin ohjelmiin. Vain
Koreassa osattiin luonnontieteitä
merkitsevästi paremmin kuin Suomessa.
Japani kiilasi toiseksi, ja Suomen
kannoilta löytyvät Britannia, Kanada,
Uusi-Seelanti ja Australia. Muissa 24
maassa meni selvästi heikommin. Ruotsi
oli kymmenes, Norja 13:s ja Tanska vasta
22:s. Suomalaisnuoret sijoittuivat tässä
tutkimuksessa tuntuvasti paremmin kuin
vuosi sitten julkaistussa TIMSStutkimuksessa, jossa siinäkin tutkailtiin
matematiikan ja luonnontieteiden taitoja.
Tutkijoiden mukaan osaselitys voi olla se,
että PISA:ssa vastaaminen edellytti
enemmän myös pitkähköjen tekstien
lukemista. Suomi oli PISA:ssa ainoa maa,
joka mahtui viiden parhaan joukkoon
kaikissa kolmessa osakokeessa.
Vähintään keskitasoa kaikilla aloilla
olivat Belgia, Irlanti, Norja, Ranska,
Sveitsi ja Yhdysvallat.
Aiempiin kansainvälisiin arviointeihin
verrattuna Unkarin, Saksan, Italian ja
Portugalin tulokset jäivät
vaatimattomiksi. "Ehkä korkeatasoinen
opettajankoulutus on yksi parhaita
ehdokkaita yleiseksi selitykseksi hyville
tuloksillemme", sanoo tutkimuksen
Suomen osuutta koordinoinut dosentti

Jouni Välijärvi, joka johtaa Koulutuksen
tutkimuslaitosta Jyväskylän yliopistossa.

Vuoden 2001 ympäristöhanke ja
ympäristöteko -palkinnot jaettu

Sukupuolierot olivat suuria varsinkin
lukutaidossa kaikissa maissa. Siinä
Suomikaan ei voi ylpeillä tasaisuudella,
päinvastoin. Tyttöjen ja poikien
keskiarvojen ero oli Suomessa kaikkein
suurin, mutta silti Suomi-poikien
keskiarvo oli poikien keskiarvoista
korkein. Pienin sukupuoliero oli
Koreassa. Pohjoismaista ero oli pienin
Tanskassa, mutta siellähän taso taas oli
heikohko. Matematiikassa ja
luonnontieteissä sukupuolierot olivat
vähäisempiä. Opetushallituksen
pääjohtajan Jukka Sarjalan mukaan
tutkimustulokset ovat vahva
luottamuslause yhtenäiskoululle ja sille,
että opetussuunnitelmien riman on syytä
vastakin olla korkealla. Poikien huonoa
lukuintoa Sarjala pahoittelee: "Pojissakin
on saatava heräämään lukemisen hinku."

Vuoden 2001 ympäristöteoksi on nimetty
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
HKR:n moninainen ja innovatiivinen
toiminta ympäristön hyväksi. Voittajaa
luonnehditaan edelläkävijäksi, joka
panostaa myös jatkuvaan kehitystyöhön.
Vuoden ympäristöteko kilpailussa
päätettiin lisäksi antaa kolme
kunniamainintaa kolmelle
valtakunnalliselle toimijalle, VVOYhtymä Oyj:lle, Oy Lohja Rudus Ab:lle
ja Kesko Oyj:lle.

Muutamien maiden keskiarvo (Täydet
pisteet 1000):
Suomi
Ruotsi
Norja
USA
Tanska
Kreikka

546 (1. sija)
516 (9. sija)
505 (13. sija)
504 (15. sija)
497 (16. sija)
474 (24. sija)

Suomen, Japanin ja Etelä-Korean
tuloksissa oli vähiten hajontaa parhaan ja
huonoimman välillä.
Washington Post: Suomi sähköisen
henkilökortin edelläkävijä
Washington Post -lehti nosti Suomen
yhdeksi henkilön sähköisen tunnistamisen
edelläkävijäksi. Lehden yli sivun
mittaisessa artikkelissa arvioidaan
eurooppalaisten esimerkkien valossa
mahdollisuuksia ottaa vastaava
järjestelmä käyttöön myös USA:ssa.
Laura Vuotilainen edustaa Suomea
Tallinnan Euroviisuissa
Lauran esittämä Suomen
euroviisuehdokas ”Addicted to You” on
Radio Suomen Soitetuimmat-listan
ykkösenä jo toista viikkoa.
Paikallisradioiden yhteisellä TOP 20 –
listalla se pitää hallussaan kakkossijaa.
Suomen edustuskappale on Maki
Kolehmaisen säveltämä, Janina Frostellin
yhdessä Tracy Lippin kanssa sanoittama
ja Mika Mettälän sovittama.
Kuuntele biisi Internet osoitteessa
www.yle.fi/tv1/viihde/euroviisut

Vuoden ympäristöhanke on Nordean
uudisrakennushanke Aleksis Kiven katu 9
Helsingissä on pankin omaan käyttöönsä
rakennuttama uudistalo. Siinä kiinteistön
omistaja on panostanut hyvään sisäilmaan
sekä koko rakennuksen elinkaarikulujen
optimointiin. Kiinteistön omistaja on
myös sen käyttäjä ja rakentamisessa
kuvastuu yrityksen halu panostaa
henkilöstönsä hyvinvointiin. Yritykselle
on tärkeää, että henkilöstö viihtyy ja voi
hyvin. Hyvinvointi lisää työmotivaatiota
ja vähentää poissaoloja.
INNOSUOMI-palkinnot perinteisen
teollisuuden yrityksille
Tasavallan presidentti Tarja Halosen
myöntämät INNOSUOMI-palkinnot 2001
jaettiin Helsingissä 20. 11. 2001
kahdeksannen kerran. INNOSUOMIpalkinnon saivat Etelä-Suomen Autotalo
Oy, Oy KWH Mirka Ab, Nanoway Oy,
Man Trade Oy ja Sammon Hallinta Oy.
Palkitut ideat olivat:
- Etelä-Suomen Autotalo Oy:n invaautoilua helpottava MOBIVOajohallintajärjestelmä.
- Oy KWH Mirka Ab:n hiomapölyn
keräyslaitteisto ja uusi Abranet-materiaali,
joka mahdollistaa pölyttömän hionnan
- Nanoway Oy:n yksielektroni-ilmiöiden
hallinta nanotekniikan komponenteissa ja
tuotteissa.
- For-Man Trade Oy:n työturvallisuutta
edistävä Exact PipeCut –putkisaha
- Sammon Hallinta Oy:n diabeteksen
kotihoitoon kehitetty laite DIACONhoitokonsoli.
Kunniamaininnat saivat Juha Punta Oy,
jonka yritystoiminta pohjautuu pitkälle
kehitettyyn metallikaappijärjestelmän
standardisointiin ja modulointiin sekä
Putkitiimi-työryhmä, Kvaerner MasaYards Oy, joka on luonut
vuorovaikutteisen hiljaisen tiedon
tietopankin mallin verkottuneeseen
työympäristöön.
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Finlandia-palkinto Hannu Raittilalle
Vuoden 2001 kirjallisuuden Finlandiapalkinnon voitti Hannu Raittila
romaanillaan Canal Grande. Palkinto on
suuruudeltaan 150 000 markkaa.
Palkittavan valitsi kuuden ehdokkaan
joukosta kirjailija Claes Andersson.
Anderssonin mukaan Raittila hallitsee
suvereenisti romaanin rakenteet ja kielen
tyylilajit. Andersson kiittää Canal
Grandea monikerroksiseksi,
monitulkintaiseksi ja kiehtovaksi. Kirjan
voi ymmärtää kuvaavan länsimaisen
kulttuurin rappiota. Teoksessa
suomalainen työryhmä saapuu
pelastamaan Unescon
maailmanperintökohdetta, Venetsiaa, joka
uhkaa upota.
Vuonna 2000 palkinnon sai Johanna
Sinisalon teos Ennen Päivänlaskua ei voi.
Suomalaisille kiitosta Amsterdamin
dokumenttifestivaaleilla
Helsinkiläisestä uimahyppääjästä Helge
Waseniuksesta kertova lyhyt
dokumenttielokuva Hyppääjä on saanut
kunniamaininnan Amsterdamin
dokumenttielokuvien festivaaleilla.
Elokuva on PV Lehtisen käsialaa.
Amsterdam on alan tärkein
kansainvälinen festivaali.

Taulu päätyi Ruotsiin yksityishenkilölle,
jonka kokoelmissa on muitakin
Schjerfbeckin töitä.

Bukowski-Hörhammerin huutokaupassa
nähtiin kaksi muutakin miljoonataulua.
Werner Holmbergin nuoruudentyöstä
Lähestyvä rajuilma vuodelta 1856
maksettiin lähtöhinta, 1,6 miljoonaa
markkaa (269 100 euroa). Maria Wiik
nousi nyt Suomen taiteen
miljoonakerhoon, kun hänen
pienikokoisesta maalauksestaan Tytön
pää (1886) maksettiin 1 150 000 markkaa
(193416 euroa). Maalaus päätyy Gösta
Serlachiuksen museoon Mänttään.

Schjerfbeckin maalaus huutokaupattiin
ennätyshintaan
Vuodelta 1909 oleva Helene
Schjerfbeckin maalaus ”Äitini” myyntiin
Helsingissä 2 joulukuuta pidetyssä
Bukowski-Hörhammerin kansainvälisessä
huutokaupassa 5,2 miljoonalla markalla
(870 000 euroa).
Se on tasan kaksi kertaa niin paljon kuin
tähän asti Suomessa on maksettu
kotimaisesta taideteoksesta. Huuto- ja
kuvastomaksuineen sekä
arvonlisäveroineen Schjerfbeckin taulusta
maksettava hinta ylittää 6,2 miljoonaa
markkaa (1 042 765 euroa).

Eduskuntatalon lisärakennuksen
hallitsevin julkisivumateriaali onkin
punatiili eikä lasi niin kuin
arkkitehtikilpailun kaksi ja puoli vuotta
sitten voittaneessa alkuperäisessä
luonnoksessa oli ehdotettu. Arkkitehti
Pekka Helinin suunnittelema rakennus saa
pääosin punatiiliset ulkoseinät
Mannerheimintien ja Arkadiankadun
puolelle talon korkeimpaan,
seitsemänkerroksiseen osaan. Lasi ja
punertava graniitti säilyvät pääasiallisina
materiaaleina rakennuksen matalammassa
pyöreässä pohjoisosassa.

Vuoden 2001 10 myydyintä kotimaista
kaukokirjallisuus kirjaa
1.

Susanna Helken ja Virpi Suutarin
Joutilaat-dokumentti ylsi festivaalin
pääkilpailusarjaan, mutta jäi lopulta ilman
palkintoja. Tuomaristo antoi
kunniamaininnan myös Steps for the
future -projektille, johon on koottu
elokuvia eteläisen Afrikan hiv-tilanteesta.
Projektin aloittajana ja vetäjänä on
toiminut Iikka Vehkalahti TV2:n
Dokumenttiprojektista, ja hankkeen
suurin yksittäinen tukija on Suomen
ulkoministeriö. Yksi sarjan
dokumenteista, Mies ja kaksi vaimoa
(Miners Tale), on palkittu myös
Lissabonissa Malapostan festivaaleilla.

värikkään väittelyn asiasta.
Lisärakennuksen, johon on kaavailtu
tiloja kansanedustajien avustajille ja
kokouskäyttöön, on määrä valmistua
vuoden 2003 lopulla.

Arto Paasilinna: Ihmiskunnan
loppulaukka, WSOY, 66 000 myytyä
kappaletta
2. Laila Hietamies: Syksyksi kotiin,
Otava, 65 400
3. Ilkka Remes: Uhrilento, WSOY,
61 000
4. Kalle Päätalo: Kannaksen lomajuna,
Gummerus, 61 000
5. Arto Paasilinna: Kymmenen
riivinrautaa, WSOY, 60 600
6. Ilkka Remes: Ruttokellot, WSOY,
Loisto, 41 800
7. Anja Snellman: Safari Club, Otava,
39 000
8. Antti Tuuri: Aukko taivaassa, Otava,
34 000
9. Raija Oranen: Palatsi, Gummerus,
32 000
10. Hannu Raittila: Canal Grande,
WSOY, 31 400
Eduskunta hyväksyi rahat
lisärakennukseen
Eduskunta hyväksyi 12 joulukuuta 9,75
miljoonan euron (58 miljoonan markan)
määrärahan eduskunnan lisärakennuksen
rakennustöihin, jotka voivat alkaa ensi
vuoden alkupuolella.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen luvuin
146-34. Lisärakennuksen rakennus
aiheutti entiseen tapaan pitkän ja

Eduskunnan kiinteistötoimiston päällikkö
Pauli Lahti sanoo, että punatiili
vaihdettiin julkisivumateriaaliksi
"turvallisuussyistä ja huomattavasti
edullisemman hinnan vuoksi".
Palkintolautakunta epäili jo alun perin
talon lasijulkisivun käyttöikää ja arvosteli
sen lämpötalouden puutteellista
suunnittelua. Eduskunnan
turvallisuusasiantuntijat pitivät jotakin
muuta materiaalia kuin lasia
sopivampana, koska se vaikuttaa myös
talon hintaan.
Suomeen viides ydinvoimala
Hallitus päätti tammikuussa äänin 10-6
hyväksyä Teollisuuden Voima Oy:n
hankkeen viidennen ydinvoimalan
rakentamiseksi. Päätös menee eduskunnan
vahvistettavaksi. Eduskunta voi joko
vahvistaa tai hylätä sen. Jos päätös on
hyväksyvä, uusi laitos voi olla valmiina
noin vuonna 2010.
Luomuruoan myynti kasvoi jyrkästi
Suomessa
Useimpien luomutuotteiden myynti
kasvoi Suomessa viime vuonna jyrkästi.
Esimerkiksi luomumaitoa myytiin puolet
enemmän ja luomukananmunia kaksin
verroin edelliseen vuoteen verrattuna.
Tuottajien keskuudessa ei ole vastaavaa
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luomusuuntausta kuin kuluttajilla. Viime
vuonna 330 tilaa tuskastui ja hylkäsi
luomun, ja vain 131 tuli tilalle.
Heroiinin käyttö lisääntyi Suomessa
Heroiinin käyttö on tasaantumassa
selkeän kasvukauden jälkeen
suurimmassa osassa EU-maita, mutta
Suomessa sen käyttö on lisääntynyt. EU:n
huumeviraston vuosiraportin mukaan
suonensisäisten huumeiden käyttö näkyy
Suomessa hälyttävänä hiv-tartuntojen
lisääntymisenä.
EU:n huumeviraston 20.11 Brysselissä
julkaiseman huumeraportin perusteella
voi päätellä, että Suomen tilanne seuraa
muuta Eurooppaa joidenkin vuosien
viipeellä. Kun heroiinin käyttö lisääntyi
voimakkaasti Ranskassa, Espanjassa,
Saksassa ja Hollannissa, ei siitä juuri oltu
tehty havaintoja Suomessa. Nyt kun
suurissa huumemaissa heroiinin käyttö
näyttää tasaantuneen ja jopa laskeneen, se
alkaa tulla yhä suuremmaksi ongelmaksi
Suomessa.
Vaikka heroiini aiheuttaakin EU:ssa
eniten ongelmia, muun muassa rikoksia,
tartuntatauteja ja yliannostuksesta
johtuvia kuolemia, on sen käyttö vielä
vähäistä verrattuna moneen muuhun
huumeeseen. Alle yksi sadasta
eurooppalaisesta on piikittänyt itseensä
heroiinia. Käytetyin huume on edelleen
kannabis. 15-65-vuotiaista tanskalaisista,
espanjalaisista, ranskalaisista,
irlantilaisista, hollantilaisista ja briteistä
20-25 prosenttia on kokeillut kannabista.
Suomessa kannabista käytetään Euroopan
vähiten - joka kymmenes kansalainen on
kokeillut sitä. Amfetamiini on Suomen
käytetyin huume. Kannabis on erityisesti
nuorten huume, vanhemmat käyttävät
kokaiinia. Kokaiinista on tullutkin EUmaiden menevien aikuisten bailaushuume
ja sen käyttö on lisääntynyt kaikkialla,
erityisesti muutamissa suurissa
kaupungeissa kuten Barcelonassa,
Milanossa, Amsterdamissa ja
Frankfurtissa.
Hallitus sopi hands free -pakosta
Kännykän pito kädessä kiellettiin ajossa,
valoissa ja ruuhkissa. Kuljettaja ei saa
ajon aikana pitää matkapuhelinta
kädessään. Sen sijaan puhelinta voi
käyttää liikenteessäkin silloin, kun
ajoneuvossa on niin sanottu hands free laitteisto, joka jättää kuskin kädet
vapaiksi. Laitteisto voisi olla joko
kiinteästi autoon asennettu tai irrallinen
nappikuuloke.
Ajon aikana tarkoittaisi, ettei puhelinta
pidetä kädessä auton liikkuessa, seisoessa

liikennevaloissa tai ruuhkissa eli
tilanteissa, joissa on oltava valmis
lähtemään heti liikkeelle. Kännykkää saisi
käyttää, kun auto on pysähtynyt sallitulle
alueelle tai kun esimerkiksi onnettomuus
on täysin katkaissut liikenteen.
Asetus kieltää jo nyt radion, television,
muun äänentoisto- ja viestintälaitteen
käytön niin, että se häiritsee kuljettajan
keskittymistä ajamiseen.
Matkapuhelinta saa autossa ajon aikana
käyttää vain hands free -toiminnolla
esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa,
Itävallassa, Latviassa, Norjassa,
Portugalissa, Puolassa, Romaniassa,
Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa,
Unkarissa, Venäjällä sekä Viron
taajamissa. Israelissa kännykän käyttö on
sallittu vain kiinteän hands freen avulla, ja
kokonaan matkapuhelin on ajon aikana
pannassa Slovakiassa.
Nokia pärjäsi loppuvuonna 2001
kilpailijoitaan paremmin
Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja
Nokia on loppuvuoden aikana menestynyt
kilpailijoitaan paremmin. Yhtiö pystyy
oman arvionsa mukaan loka-joulukuussa
kasvattamaan merkittävästi
markkinaosuuttaan
matkapuhelinmyynnissä.
Nokian asemat ovat parantuneet, koska
hintakilpailu on tasaantunut, valmistajien
ja kauppojen varastot ovat
normalisoituneet ja yhtiön omat
myyntimäärät ovat loka-marraskuussa
olleet ennätykselliset.
Nokian osuus maailman
matkapuhelinmyynnistä ylitti vuoden
yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana
35 prosentin rajan. Tilanne oli yhtiön
kannalta kuitenkin huolestuttava, sillä
Nokian osuus laski vuosineljänneksittäin.
Loka-marraskuun lukujen perusteella
yhtiö on pystynyt kääntämään kehityksen
suunnan.
Nokia selvisi viime vuodesta voittajana.
Vaikka maailmantalouden taantuma iski
rajusti teknologiayhtiöihin, Nokia teki
vahvasti voitollisen tuloksen. "Kuinka
moni yhtiö voi tällaisen vuoden jälkeen
esittää vahvistuneen taseen?" tyytyväisen
oloinen pääjohtaja Jorma Ollila kyseli
tiedotustilaisuudessa.
Likvidejä varoja yhtiöllä on yli kuusi
miljardia euroa eli viidesosa Suomen
valtion budjetista.
Markkinat palkitsivat Nokian tuloksen tai
ehkä ennemminkin yhtiön esittämät arviot
tulevaisuudesta kymmenen prosentin
kurssinousulla. Alkaneen vuoden kasvun,
Nokia arvioi, sekä verkko- että

matkapuhelinpuolella nousevan 15
prosenttiin. Yhtiö ei odota Yhdysvalloissa
nopeaa talouden käännettä, mutta siitä
huolimatta puhelinmyynti vauhdittuu,
koska monet kuluttajat lykkäsivät viime
vuonna uuden puhelimen hankintaa.
Myös uusien mallien pitäisi edistää
myyntiä.
Vastaavasti Ruotsalainen teleyhtiö
Ericsson julkisti helmikuussa 2002 yhtiön
historian ja samalla koko Ruotsin
yrityshistorian surkeimman
vuosituloksen. Ruotsin tärkeimmän
yrityksen koko viime vuoden tappio oli
rahoituserien jälkeen 29,1 miljardia
Ruotsin kruunua eli noin 3,2 miljardia
euroa. Edellisenä vuonna
ruotsalaiskonserni teki voittoa 14,3
miljardia kruunua. Yrityksen johto
varoitti uusista toimista tavoitteiden
saavuttamiseksi. Ericssonin palveluksessa
on nyt 85 000 työntekijää, kun
palkkalistoilla vielä vuosi sitten oli
107 000 ihmistä.
Tavallisia sijoittajia ja työntekijöitä on
kummastuttanut yhtiön bonusjärjestelmä,
joka takaa heikosta tuloksesta huolimatta
bonukset parille tuhannelle Ericssonjohtajalle. Ruotsalaisyhtiö myi vimmatusti
omaisuuttaan viime vuoden lopulla, jotta
bonusjärjestelmän laukeamiseen liittyvä
ehto positiivisesta kassavirrasta täyttyisi.
Saanko sanoa "kännykkä"?
HELSINGIN SANOMAT 6.12.2001
Nokian tiedotusjohto soitteli takavuosina
ja kielsi käyttämästä lehtijutuissa sanaa
"kännykkä", koska se on rekisteröity
tavaramerkki. Rekisteröinti oli peräisin
Nokian huippumyyjän Aarne Visurin
riimittelelystä "Kevään kukka on
kämmekkä. Kevään tuote on kännykkä".
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
yleiskielen sanakirjassa (perussanakirjan
cd-versio 1997) kännykkä kuitenkin jo
mainitaan. Kirjan mukaan kännykkä on
arkikieltä ja tarkoittaa käsipuhelinta.
Lisäksi selityksessä on huomautus
"(huom.: nimitys kännykkä on rekisteröity
tavaramerkiksi).
Minkä takia yleiskielen sanakirjassa on
tällainen huomautus, kirjan päätoimittaja
Marja Lehtinen?
"Yleiskielen sanakirjaan tulee merkitä
tavaramerkit. Tämän kännykän kohdalla
näin on tehty ja kysytty lupa tavaramerkin
haltijalta."
Siis mihin on pyydetty lupa Nokialta?
"Että se sana voidaan ottaa sanakirjaan."
Saako suomalainen käyttää puheessaan
sanaa "kännykkä", vaikka tämmöinen
huomautus on sanakirjassa?
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"Niin no, kyllä sitä on aika vaikea enää
kitkeä pois. Että täytyisi kysyä Nokialta,
milloin se aikanaan on rekisteröity."
Saako suomalainen sanoa sanan
"kännykkä ", Nokian viestintäjohtaja
Lauri Kivinen?
"Heh, heh. . . Totta kai mitä tahansa
sanoja saa käyttää. Kyse on lähinnä
kännykkä-sanan juridisesta
suojaamisesta, jos sitä käytetään
kaupallisesti. Nokia on suojannut
tavaramerkin 1990-luvun alussa, mutta se
ei ole enää samalla tavalla ajankohtaista.
Kieli muuttuu."
Saanko tästä lähtien käyttää teksteissäni
sanaa "kännykkä"?
"Käytännössä me emme ole puuttuneet
sanan käyttöön yleiskielessä, koska
tavaramerkki ei ole Nokian kaupallisessa
käytössä."
Katulämmityksen kokeilu toi runsaasti
säästöjä
Lämmitys helpottaa kadun kunnossapitoa
ja alentaa kiinteistöjen huolto- ja
kunnossapitokustannuksia.
Jyväskylän kävelykadulla lämmitetään yli
viisituhatta neliömetriä talvisin.
Kaupungin katupäällikkö Tuula
Smolander kertoo, että noin 216 666
euron (1,3 miljoonan markan)
lämmitysinvestointikuluihin vuonna 1995
osallistuneet kiinteistöt ovat kuitanneet
sijoittamansa summan säästyneinä
siivouskuluina viidessä vuodessa.
Kiinteistöt maksoivat lämmitysputkien
asennustyöt kokonaan itse.
Kaukolämmön paluulämpöä putkissa
nesteenä kierrättävä järjestelmä toimii
automaattisesti kadun lämpötilaa
mittaavien anturien avulla. Valvomossa
toimintaa seurataan ja tarvittaessa
siirrytään käsisäätöihin.

300 wattia neliötä kohden riittää
sulattamaan kolme senttiä uutta lunta
tunnissa ja pitämään tien pinnan sulana 13
pakkasasteeseen saakka. Katujen lumia
sulatetaan myös muissa Pohjoismaissa,
USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa.

"Saman alueen auraaminen ja
hiekoittaminen maksaisi noin 6,6 euroa
(40 markkaa) neliöltä. Kävelykadulla
liikkuu kuitenkin tuhansia ihmisiä
päivittäin, eikä auraaminen olisi helppoa.
Kiinteistöt ovat säästäneet myös
liukuportaiden korjauskuluissa, sillä
kengissä kulkeva hiekka rikkoo niitä",
Tuula Smolander sanoo.
VTT:n tutkimuksessa kerättiin
kokemuksia Jyväskylän kävelykadun

Kielisammakkoja suomen kielen laitos sai
satimeen myös yliopiston piiristä.
Esimerkiksi yhdyssana
virtuaaliyliopistohankerekisteri kuuluu
tuohon kielenkäytön lajiin.
Kunniamaininnan kielihelmien sarjassa
sai Suomen Luonto -lehden käyttöön
ottama sana turhake: lehti valitsi tänä
vuonna järjestyksessä toisen vuoden
turhakkeen eli vuoden turhimman
hyödykkeen.

Carrols – hampurilaisravintolat poistuvat
katukuvasta
Ruokakesko myi Carrols-ketjun
turkulaiselle Hesburger –
hampurilaisketjua pyörittävälle BurgerIn-yhtiölle. Kaupan jälkeen Suomessa on
vain kaksi isoa hampurilaisketjua.
Liikevaihdoltaan suurin on ollut
McDonald's.

Talvi olympialaiset 2002, Salt Lake City
Suomi sijoittui, 4 kullalla, 2 hopealla ja 1
pronssilla, 8. sijalle vuoden 2002 talvi
olympialaisten mitalitaulukossa.

Suomalainen Aku Ankka 50 vuotta
5 joulukuuta 2001 tuli kuluneeksi 50
vuotta ensimmäisen suomeksi
ilmestyneen Aku Ankan
ilmestymisestä. Syntymäpäivän
kunniaksi juhlanumerossa oli sarjan
kuuluisimman piirtäjän, Carl Barksin,
1940-luvun alussa piirtämä Jouluyö,
juhlayö. Tarina joutui aikanaan
sensuurinkin kohteeksi, sillä sen
koettiin kuvaavan liian hurjasti
naapureiden välille syntyvää kärhämää.
Joulukuun viides päivä oli
suomalaisille Akun ystäville
tuplajuhlapäivä, sillä tällöin tuli
kuluneeksi 100 vuotta Walt Disneyn
syntymästä. Walt Disneyn todellinen
menestys alkoi vuonna 1937, kun
Lumikki ja seitsemän kääpiötä ilmestyi
piirrettynä elokuvana.
Aku Ankan kieli vuoden kielihelmeksi

Lämmityksen käyttökulut on jaettu
kaupungin ja kiinteistöjen kesken niin,
että kaupunki maksaa 40 prosenttia
kuluista ja kaksitoista kiinteistöä loput.
Lämmitys maksaa 9-10 euroa (55-60
markkaa) neliötä kohden vuodessa.

se kirjoitetaan suomeksi ja kotiutetaan
suomalaiseen yhteiskuntaan.
”Kun koivuniemen herra tanssii
saksanpolkkaa ankanpoikien
pieksämäellä, televisiosta tulee
Uutiskuono ja Aku kuuntelee Antti Relaa,
ei suomen kielellä ole pelkoa englannin
ylimarssista."

lisäksi Helsingin Eteläesplanadin
katulämmityksestä. Varjopuoliakin
lämmityksellä on. Se synnyttää kovalla
lumisateella sohjoa ja lammikoita kadulle.
Lumettoman ja lumisen katuosuuden
liittymäkohta voi olla liukas.

Vuoden 2001 kielihelmi löytyy Aku
Ankasta ja vuoden kielisammakko on
markkinointihenkinen kielenkäyttö, kertoi
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Se antoi vuosittaisen arvionsa
suomalaisesta kielenkäytöstä joulukuussa
Helsingissä.
Laitoksen mielestä markkinointikieli
ansaitsee sammakon sellaisten termien
kuin kehityssuuntautuneisuus,
tulevaisuusvastuu ja mainestrategia
käytöstä.
Aku Ankan sivuilla suomen kieltä
käytetään esimerkillisen luovasti ja
persoonallisesti koko kielen ilmaisuvaroja
hyödyntäen, kehuivat arvioijat. Aku
Ankkaa ei pelkästään käännetä suomeksi,

Saksa
Norja
USA
Venäjä
Kanada
Ranska
Italia

(K)
12
11
10
6
6
4
4

(H)
16
7
13
6
3
5
4

8
Suomi
9
Hollanti
10 Sveitsi

4
3
3

2
5
2

1
2
3
4
5
6
7

(P) Yht.
7
35
6
24
11
34
4
16
8
17
2
11
4
12
1
0
6

7
8
11

Kultaa Suomi sai kumparelaskussa (Janne
Lahtela), yhdistetyn joukkue hiihdossa
(Samppa Lajunen, Jaakko Tallus, Hannu
Manninen ja Jari Mantila), yhdistetyn
hiihdossa (Samppa Lajunen), ja
yhdistetyn sprintissä (Samppa Lajunen).
Katja Holanti voitti maailmancupin
sprinttikisan
Joensuulaisesta Katja Holannista tuli
ensimmäinen suomalaisnainen, joka pääsi
juhlimaan ampumahiihdon
maailmancupin osakilpailuvoittoa.
Holanti kukisti muut
kilpailijat 7,5 kilometrin sprinttikisassa
Slovakian Osrbliessä
Maailmanperintölista
Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-,
tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCO:n
piirissä solmitun
maailmanperintäsopimuksen mukaisesti
on laadittu ns. maailmanperintö-luettelo.
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Lähtökohtana on ajatus, että kansallinen
kulttuuri- ja luonnonperintö on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, jonka
arvokkaimman osan säilyttämiseksi koko
kansainvälinen yhteisö on velvollinen
yhteistyöhön. Luetteloon voidaan
hyväksyä kohteita, jotka täyttävät erityiset
arvoperusteet ja autenttisuusvaatimukset
ja jotka on jo kansallisella tasolla suojeltu.
UNESCO:n jäsenmailla on mahdollisuus
saada maailmanperintörahastosta varoja
luettelon kohteiden suojelemiseen.

“Toisaalta on alettu puhua aineettomasta
kulttuuriperinnöstä. Käsite on räätälöity
alkuperäiskansoja varten ns. Unescon
slangissa. Kun perinnettä ei ole
rakennettu katedraaliksi ,vaan se elää
suullisessa muodossa sukupolvelta
toiselle, sitä ei ole voinut taltioida
Unescon kirjoihin. Nyt Unesco aikoo
laajentaa kulttuurikohteen käsitettään
siten, että seremoniat, laulut, tanssit ja
kertomusperinne kelpaisivat mukaan”,
toteaa Lilius puheenvuorossa.

Maailmanperintölistan syntymisestä
saadaan oikeastaan kiittää Egyptin entistä
presidenttiä Gamal Abdel Nasseria.
Hänen johdollaan Niiliin alettiin 1960luvulla rakentaa Assuanin suurpatoa.
Patoallas olisi peittänyt Abu Simbelin
kalliotemppelin, jonka faarao Ramses II
oli teettänyt 1200-luvulla ekr.

Aineettoman kulttuuriperinnön ja fyysisen
paikan pitää Liliuksen mukaan muodostaa
kokonaisuus. Unescon vaatimukset ovat
pätevät: valittavilla kohteilla on oltava
“poikkeuksellista ja yleismaailmallista
arvoa”.

Temppelin pelastaminen loi
kansainvälisen liikkeen. Yli 50 maan
avun turvin temppelin patsaat siirrettiin
lopulta turvaan. Samalla syntyi ajatus
pysyvästä, YK:n alaisesta elimestä, joka
kartoittaisi ainutlaatuisia nähtävyyksiä ja
tukisi niiden suojelua.
Maailmanperintökomitea perustettiin
vuonna 1972.
Mitä tulee Suomeen, on
maailmanperintölistalle kelpuutettu tähän
mennessä viisi kohdetta. Vanha Rauma ja
Suomenlinna saivat arvon vuonna 1991.
Petäjäveden kirkko hyväksyttiin listalle
vuonna 1994. Edelleen Verlan puuhiomo
ja tehdasalue vuonna 1996 ja viimeisenä
Sammallahden pronssikautinen
hautaröykkiöalue vuonna 1999.
Koko maailman yhteinen perintö kasvoi
vuoden 2001 joulukuussa, jolloin
Unescon maailmanperintökomitean
vuosikokous pidettiin Helsingissä. Listaan
nimettiin 25 kulttuuriaarretta ja kuusi
luontokohdetta.
Suomen museoviraston johtaja Henrik
Lilius toimi isäntämaan edustajana
Helsingin kokouksen puheenjohtajana.
“Perintöä on kartoitettu pian 30 vuotta, on
nähtävissä selvä Eurooppa-keskeisyys,
nimittäin 40 prosenttia kohteista sijaitsee
Euroopassa”, kertoo Lilius ja jatkaa
“Euroopassa on aina oltu itsetietoisia ja
egoistisia – oma historia koetaan
vilpittömästi maailman
merkittävimmäksi”.
Toinen merkittävä vinouma on Liliuksen
mukaan perintökohteiden painotuksessa
ajallisesti.” Keskiaikaisia linnoja alkavat
nurkat olla väärällään, mutta uudempi
historia loistaa poissaolollaan ”,painottaa
Lilius.

~ Ruotsi: Falunin kuparikaivos
~ Saksa: Zollvereinin hiilikaivokset
~ Tshekin tasavalta: Tugendhatin huvila
~ Uganda: Buganda-kuninkaiden haudat
~ Uzbekistan: Samarkand
Luonnonperintökohteet:
~ Brasilia: Fernando De Noronhan
saaristo ja Rocasin atolli sekä Chapada
dos Veadeirosin ja Emasin
kansallispuistot
~ Britannia: Dorsetin ja Itä-Devonin
fossiilirannikko
~ Kuuba: Alejandro de Humboldtin
kansallispuisto
~ Sveitsi: Jungfrau-Aletsch-Bietschhornin
jäätikkö
~ Venäjä: Keskinen Sikhote-Ali

Herää kysymys, että voisiko Suomi siis
koota tusinan verran Ekin ja Veijon
pubeja eri puolilta maata ja väittää, että
keskiolutbaarit muodostavat
ainutlaatuisen, yleismaailmallisen
merkittävän kokonaisuuden, joka kertoo
erään pohjoisen kulttuurin murroksesta
1900-luvulla?

Kirkkotietoa

“Tuskin menisi Unescossa lävitse”, Lilius
lopettaa ja ehdottaa, että” sen sijaan
selkeä yhteinen nimittäjä ja sisällöllinen
ykseys on puolalaisella
pyhiinvaellusreitillä, ristin tiellä”.

Oi Kuningas ja Herra, anna minun nähdä
omat rikokseni, ja anna etten minä
veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

Helsingissä viime joulukuussa pidetyssä
maailmanperintökomitean
vuosikokouksessa valittiin Euroopasta 16
uutta kohdetta ja muusta maailmasta 15.
Seuraavassa valitut kulttuuri- ja
luonnonperintökohteet:
~ Botswana: Tsodilon kalliomaalaukset
~ Brasilia: Goiisin historiallinen keskusta
~ Britannia: Derwentin laakson
kehräämöt, New Lanarkin teollinen
yhdyskunta ja
Saltairen teollinen yhdyskunta
~ Espanja: Aranjuezin palatsi ja
kulttuurimaisema
~ Israel: Akkon vanha kaupunki ja
Masadan vuorilinnoitus
~ Italia: Villa d’Este
~ Itävalta: Wienin historiallinen keskusta
~ Itävalta / Unkari: Fertö-Neusiedlerjärven kulttuurimaisema
~ Kenia: Lamun vanha kaupunki
~ Kiina: Yungangin luolat
~ Laos: Vat Phou ja Champasakin
muinaiset asutukset
~ Madagaskar: Ambohimangan
kuninkaallinen kukkula
~ Marokko: Essaouiran medina
~ Portugali: Alto Douron viininviljelyalue
ja Guimara~esin historiallinen keskusta
~ Puola: Jaworin ja Swidnican kirkot
~ Ranska: Provinsin keskiaikainen
markkinakaupunki

Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Tämä on Efraim Syyrialaisen kirjoittama
paastorukous joka kiteyttää koko paaston
tarkoituksen: sen avulla ihminen palaa
alkuperäiseen asuunsa, siksi Jumalan
kuvaksi joksi hänet on luotu, vapaana
kaikista synneistä ja turhuuksista. Nämä
synnit mainitaan rukouksessa ensin,
myöhemmin pyydetään niiden tilalle ne
hyveet jotka meissä kaikissa ovat, mutta
jotka niin usein unohtuvat. On hyvä
pysähtyä miettimään elämäänsä ja
hiljentyä.
Paasto alkaa laskiaisesta, joka
ortodoksisessa perinteessä on
Sovintosunnuntai, anteeksiantamisen
päivä, näin paastoon lähdetään riidoitta.
Ankaraa paastoa noudatetaan arkisin,
lauantai ja sunnuntai eivät ole
paastopäiviä. Paaston kesto ja luonne on
pitkällisen kehityksen tulos, siinä näkyy
vahvasti ammoinen kasteeseen
valmistettavien opetuskausi. Paasto onkin
kirkon yksi suurimmista opetusohjelmista
ja sen nerokkuudesta tajuaa joka vuosi
hiukan lisää.
Ihminen on sielun ja ruumiin yhteys ja
siksi kumpaakin osapuolta tulee opettaa
tasapuolisesti, siksi siis paastotaan ruoista
ja kumarretaan palveluksissa ja toisaalta
palvelukset ovat täynnä Raamatun luentaa
ja katumukseen ohjaavaa rukousta.
Kaikille aisteille tarjotaan kokemista,
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hymnit ovat pidempiä ja kaihoisampia,
kirkkotekstiilit on vaihdettu tummiin
sävyihin jne. Kaiken sävyttää kuitenkin
"kirkas surumielisyys", eli pääsiäisenä
koittava ilo "kuultaa" läpi ja johdattaa
valona halki pimeyden.
Paaston aikana toimitetaan lisäksi Ennen
Pyhitettyjen Lahjanin liturgia
keskiviikkoisin ja perjantaisin, EPL on
erittäin kaunis ja vaikuttava. Se on
ehtoopalvelus jossa jaetaan edellisenä
sunnuntaina pyhitetyt ehtoollislahjat,
sielun ja ruumiin vahvistukseksi paaston
taipaleella. Hellaksessa toimitetaan
perjantai-iltaisin Akatistos, eli Jumalan
synnyttäjän Ilovirrelmä, yksi
kauneimmista kirkollisista
runokokoelmista, joka korostaa hänen
asemaansa Elämän Äitinä.
Paasto keskittyy ensimmäiset kolme
viikkoa enemmän yksilön hoitamiseen ja
jälkimmäinen osio jo enenevissä määrin
tulevaan pääsiäiseen. Suuri Viikko on
dramatiikan täyteinen ja harras, johtaen
sunnuntaiyön iloon.
Ylösnousemussanoma on uskon
kulmakiviä, Jumalan Poika voittaa
Tuonelan ja ihmisille annetaan yleisen
ylösnousemuksen lupaus. Kuoleman ies
on kukistettu ja Jumala, eli Rakkaus on
voittanut ja hallitsee maailmaa!
Ortodoksinen kirkko on nimenomaan
Ylösnousemusyhteisö, pääsiäinen
vaikuttaa liturgisessa mielessä koko
muuhun vuoteen.
Kirjoitus on vain riipaisu kaikesta siitä
mitä voisi, ja pitäisi, sanoa, mutta
suosittelenkin suuresti lukemaan isä
Alexander Schmemannin teoksen Suuri
Paasto ja käymään kirkossa paikanpäällä
oppimassa. Toivotan kaikille rauhallista
paastoa ja koittakoon Ylösnousemuksen
illattoman päivän valo meille kaikille
juhlien juhlana ja suurena siunauksena!

Perea tietä ajettaessa, Pilean kunnan
alueella puh. 0310 490 400.

www.kuvalehdet.fi
www.hyvaterveys.fi

2.Valion Emmental-juustoa, suuri
valikoima irtomausteita, ranskalaisia
elintarvikkeita jne. Näitä tuotteita löytyy
hypermarket CARREFOUR:in hyllyistä.
Thessalonikin puitteissa kuluttaja voi
valita kahdesta suurmarketista eli
Makedonia-Carrefour:sta
osoitteessa Tompazi 7, Pilean suunta tai
Efkarpian suunnalla oleva Carrefour
osoitteessa Thessalonikin kehätien
varrella kaupungista länteen ajettaessa.
Makedonia-Carrefour:in puh. 0310 499
100 ja Efkarpian Carrefour:in puh. 0310
685 265.
3. Lappi-edam juustoa löytyy
CHAMPION MARINOPOULOS
supermarketketjun juustotiskiltä.
Thessalonikissa useita ketjun myymälöitä.
4.Vaasan Myllyn hapankorppuja,
kaurahiutaleita sekä omenan että
mansikka-vadelman makuna (Valmistaja
on Quaker ja myyntinimi Oatso Simple),
soijatuotteita ja ruotsalaisia juustoja kuten
Arla-tuotteita jne. Kuluttaja voi löytää
ostoskoriinsa em. tuotteita kauppaketju
VASSILOPOULOS A.E:n ja
MASOUTIS:n hyllyiltä. Thessalonikissa
on useita ketjujen myymälöitä.
5. Tattarijauhoja ja säilöttyjä sieniä. Näitä
elintarvikkeita voi etsiä kaikessa rauhassa
Aristoteleen aukion yläpäästä, siis
Kupariseppien kirkon viereiseltä kadulta,
jolla sijaitsee muutama ns. venäläinen ja
puolalainen elintarvikeliike.
6. Iittalan lasia ja pohjoismaista
lasimuotoilua. Kannattaa poiketa KOSTA
BODA-myymälöihin, joissa on saatavilla
jopa suomalaista merkkilasia.

www.plussa.com entinen pirkka.fi
Suomi Instituutin nettisivuilta voit löytää
tietoja kaivauksista Pohjois-Kreikassa.
www.finninstitute.gr
Nyt voit kirjoittautua ilmaislehti
METROn nettilukijaksi. Saatavina mm.
suomen- ja kreikankieliset versiot.
www.metropoint.com
Kreikan Ystävät ry on avattu nettisivut
osoitteessa www.kreikanystavat.fi.
Sivujen julkaisu tapahtui kreetalaisessa
illassa 10.11.2001. Läsnä oli 500 henkeä
20 eri kaupungista ja arvovaltainen
kutsuvierasjoukko sekä soittajat Kreetalta.
Tunnelma oli ollut mahtava.

Portaali (suomeksi avaussivu)
www.apua.info yhdistää 15 apuluukkua,
jotka tarjoavat apua mielenterveyden,
väkivallan, päihteiden sekä perheen ja
lapsien pulmiin.
Te jotka matkustelette, voitte tutustua
etukäteen kohdemaan kirosanoihin. On
kohteliasta osata kiroilla paikalliseen
tapaan -luulisin.
www.insults.net/html/swear/index.html
Kesä tulee ja lomat lähestyvät. Vietätkö
lomasi Kreikassa? Tässä muutamia
Internet sivuja auttamaan
lomasuunnitelmissa:

Simo Haavisto

HUOM! Numerointi yllä ei liity
tuotteiden paremmuusjärjestykseen vaan
luettelointiin yleensä!

www.gnto.gr EOT, Kreikan valtion
viraston sivut.

Ostosvinkkejä

Toimitus surffaili netissä

www.travelling.gr

Tässä seuran tiedotteessa aletaan julkaista
ns. ostosvinkkilistaa koskien sekä
suomalaisia että pohjoismaalaisia tuotteita
ja elintarvikkeita. Mikäli jolla kulla
jäsenellä on lisättävää listaan niin
toimituskunta ottaa mielellään vinkit
vastaan.

Suomalaiset huippukokit Jyrki Sukula ja
Antti Vahtera isännöivät näitä ruokasivuja
antaen neuvoja ja vastaamalla
kysymyksiin. Sivuilta löytyy runsaasti
ruokaohjeita. www.ruokala.com

www.gtpnet.com

www.laaketietokeskus.fi

www.gogreece.com/travel/ Hotellit,
kulkuyhteydet, autovuokraamot,
lentoreitit, …..

1.Abban mätitahnaa, ruotsalaisia
piparkakkuja, puolukkahilloa, Daimsuklaapatukoita, lohta ja valmiita
lihapyöryköitä jne. Näitä elintarvikkeita
löytyy valmiina pakkauksissa huonekalujätti-IKEA:n ravintola- ja
kahvilaosastolta. IKEA-huonekaluhalli
sijaitsee 12 km:n kohdalla Thessaloniki-

www.tukes.fi turvallisuustietoa,
turvatekniikan keskus
www.stuk.fi säteilyturvakeskus
www.jippii.fi suomalainen hakukone

www.all-hotels.gr Näiltä sivuilta löydät
”kaikki” (yli 7.500) Kreikan hotellit ja
apartomentokset.

www.culture.gr Kreikan kulttuurisivut.
Muun muassa Kreikan museot,
monumentit, arkeologiset kaivaukset ja
hakukoneisto josta löydät kaikki
Kreikassa tapahtuvat kulttuuritapahtumat.

www.aikakauslehdet.net
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www.robby.gr Kreikkalainen hakukone.
Vitsit
Oliko Aatamilla anoppia?
- Ei, Aatamihan oli paratiisissa.
-------------------------------------------------Anoppi oli kuollut ja tyttären ollessa
surun murtamana piti vävypojan hoitaa
hautajaisjärjestelyt.
Hautaustoimistossa kysyttiin että
haluatteko poltto- vai perinteisen
hautauksen. Vävy vastasi että:
- Molemmat, haluan olla 100%:n varma.
----------------------------------------------Amerikansuomalainen mies menee korkki
takapuolessa baariin. Baarimikko
ihmettelee, kuinka moinen on päässyt
tapahtumaan.
- Kuljin rannalla ja löysin taikalampun,
hankasin sitä ja pullon henki ilmestyi. Se
sanoi minulle, että saan toivoa. Menin
ihan änkäksi ja tokaisin; "No shit!"
-------------------------------------------------Nyky- Kalevala
Tuho tulkoon tietoverkkoon,
piru PC:nsä periköön.
Nouskoon käry skannerista,
pauke kuulukoon koneista.
Valvoin hullu vuorokauden,

tehdessäni tiedostoa,
joka otti ja katosi,
vaiko viirus sen tuhosi.

ikäloppu ihmehesi,
reporanka rakkineesi ei tule kalua tästä!

Nyt saa riittää rimpuiluni,
painun perkele pellolle,
menen metsään miettimähän,
kera kynän ja paperin.

Osta entistä ehompi,
vehje uusi uljahampi,
kirjokansi kirkkahampi,
joka kirjaa kiirehesti,
eikä vitkahan vikise.

Kirjoittamaan käydessäni,
ruvetessani runolle,
haikullepa hankkeissani,
tankan tuottoon tahtoessa
tilttasi tehopelini,
kompuutterini kärähti,
näytönohjainta närästi,
empi myös emolevyni.
Jopa mustui miehen muoto,
kävi kasvot kalvakaksi,
käsitteli kännykkäänsä,
apuvoimia aneli.
Saapui huolto huomenissa,
kannen alle kurkisteli.
Kotvasen konetta tutki,
siitä loihi lausumahan,
sanan virkkoi noin nimesi.
Myy jo myllysi museoon,
kuljettele kierrätykseen

Kotvan kaivoin kupehetta,
kurkistelin kukkaroa,
laskeskelin lanttejani,
etsiskelin eurojani,
enkä löytänyt mitänä.
Petollinen pentiumi,
vanha mikroni mitätön
teki tempun tietäjälle,
rumat runon rustaajalle.
Vaan on vielä vanha konsti:
onhan pännä ja paperi!
(Tekijä tuntematon)
-------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy
toukokuussa 2002. Toimitus odottaa
jäseniltä juttuja, vinkkejä ja
kommentteja tiedotteeseen 1.5
mennessä.

TAPAHTUMA- KALENTERI
01.03 Ensimmäinen kansainvälinen alueellinen taidenäyttely miniatyyri 2002-2004 “Terve mieli terveessä kehossa” alkoi
Stavroupolin kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Lagkada 221 alkoi. Näyttely on avoinna 1.5.2002 asti ma-pe klo. 10.0013.00 ja 18.00-21.00 ja la 18.00-21.00, puh. 0310 659 418.
09.03 Radio Finlandin, Juuret Suomessa -ohjelmassa, haastateltavana Suomi-koululaisia ympäri maailmaa. Mukana
suorassa lähetyksessä myös Thessalonikin Suomi-koulun oppilaita. Klo. 10.00, taajuus 21670 KHz, 13m (taajuus
toimissa vain klo. 10-11).
10.03 Luento kaksoiskielisyydestä klo. 11.00 osoitteessa, Karamauna 1, Plateia Skra, Kalamaria, puh. 0310 459 101.
Luennoitsija kielitieteilijä Maria Arapopoulou. Vapaa pääsy.
15.03 OLETHAN MAKSANUT SEURAN JÄSENMAKSUN!
29.03 Suomen pääsiäinen alkaa pitkänä perjantaina.
31.03 Siirrytään kesäaikaan. Kelloja siirretään 1 tunti eteenpäin.
01.04 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perustamiskokouksen 1-vuotis juhlapäivä
07.04 Kuukausitapaaminen klo. 20.00. Tavernassa ”1901”, osoitteessa; Katouni 9, Thessaloniki (Ladadika), puh. 0310553.141
09.04 Mikael Agricolan päivä
13.04 Kreikan Suomi-koulujen opettajien seminaarit 13 – 14.04.2002 (Alustavan tiedon mukaan, lisätietoja opettajilta)
01.05 Vappupäivä.
03.03 Kreikan pääsiäinen alkaa pitkällä perjantailla.
05.05 Kuukausitapaaminen klo. 20.00. Tavernassa ”1901”, osoitteessa; Katouni 9, Thessaloniki (Ladadika), puh. 0310553.141
12.05 Äitienpäivä, Snellmanin päivä
19.05 Helluntai. Jos ei heilaa helluntaina.....
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