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Koonnut Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja 
Marko Suomalainen 
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9. Vitsejä 
10. Tapahtumakalenteri 
 
HUOM! Suomeen kesällä matkaava: 
 
Finnair on myynyt kaikki lentopaikat 
lennolla Helsinki-Thessaloniki-Helsinki 
Aurinkomatkoille. Tämä tarkoittaa sitä 
että Finnair ei myy reittilentopaikkoja 
kyseiselle lennolle. 
 
Aurinkomatkat myyvät, mutta lento on 
aina ostettava Helsinki-Thessaloniki-
Helsinki. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, 
että jos haluatte matkustaa 
Thessalonikista Helsinkiin ja takaisin, on 
teidän ostettava 2 edestakaista lippua (2 x 
€380 = €760). 
 
Suomesta Kreikkaan tulijoiden pelkät 
lennot, Helsinki-Thessaloniki-Helsinki, 
Aurinkomatkoilta ovat tietenkin 
normaalisti €380 hintaisia. 
 
Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät suomalaiset, kesä on viimeinkin 
saapunut pitkän ja kylmän kevään 
jälkeen.  
 
Kädessänne on seuramme 5. tiedote, mikä 
merkitsee sitä että tiedote on täyttänyt 1-
vuoden. 
 
Tiedote on saanut jäseniemme, ja 
muidenkin vastaanottajien keskuudessa, 
erittäin hyvän vastaanoton ja toimitus 
kiittääkin kaikkia lukijoita 
kannustuksesta. 
 

Toimitus kuitenkin toivoisi lukijoilta 
ehdotuksia tiedotteen kehittämiseksi sekä 
juttuja julkaistavaksi. 
 
Seuramme on alkuvuodesta ollut taas 
aktiivinen ja toimintaa on järjestetty jos 
jonkinlaista. 
 
Kuukausitapaamiset ovat lähteneet hyvin 
käyntiin ja tapaamisia on tähän asti ollut  
kaksi (toukokuun kuukausitapaaminen jäi 
väliin kreikkalaisen pääsiäisen takia). 
 
Suomi-koulu yhdessä seuran kanssa 
järjesti keväällä kaksikielisyysluennon. 
Kielitieteilijä Maria Arapopoulou luennoi 
yli 3 tuntia kestäneen luennon aikana 
kaksikielisyyden hyvistä ja ”huonoista” 
puolista.  
 
Kielitieteilijä Maria Arapopoulou kirjoitti 
luennosta lyhennelmän tiedotteeseemme 
joka julkaistaan syyskuun tiedotteessa. 
 
Lisäksi Suomi-koulu järjesti 
Thessalonikissa Kreikan ja Kyproksen 
Suomi-koulujen opettajien konferenssin. 
 
Ja sitten tietenkin rouva Ristonmaan 
puutarhajuhlat, jotka tänäkin vuonna 
olivat  menestys.  
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöt 
on saatu vahvistettuna takaisin 
lakimieheltä, ja virallisessa muodossa ne 
löytyvät seuran sihteeriltä (kreikan 
kielellä). 
 

Omasta ja johtokunnan puolesta kiitän 
kaikkia aktiivisuudesta ja toivotan teille 
kaikille oikein hyvää kesää. 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 
 
Jäsenten toimintaa 
 
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen 
opettajien konferenssi 
 
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen 
opettajien konferenssi järjestettiin 13.-
14.huhtikuuta Thessalonikissa.   
 
Koulutuspäiville osallistui opettajia 
Kosilta,  Pireuksesta, Kyprokselta, 
Thessalonikista ja  suurlähetystön edus-
taja, Maria Sorsa Ateenasta.  Luennoitsi-
joiksi oli saatu Pekka Kämäräinen ja Liisa 
Kelloniemi CEDEFOP / Euroopan amma-
tillisen koulutuksen kehittämiskeskuk-
sesta, fysioterapeutti Päivi Voutilainen ja 
kielitieteilijä Maria Arapopoulou. Lisäksi 
Thessalonikin Suomi-koulun opettajat 
olivat valmistelleet alustuksia eri aiheista. 
 
Suomi-koulun tiloissa Kalamariassa kah-
den koulutuspäivän aikana aiheina olivat 
mm. kirjallisuus kielen ja lukutaidon ke-
hittäjänä, motivointi, koululaisten äly-
jumppa, elävä yhteisö, toimiva oppiminen 
ja opitun aktiivinen hyödyntäminen, kak-
sikielisyys ja opetus, tietokoneen käyttö 
Suomi-kouluissa, yhteisprojektit ja 
perinnekasvatus. 

  Pankkiyhteys:  
JOHTOKUNTA  Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen  puh. 0310 868 167   
Varapuheenjohtaja, Jaana Karhunen  puh. 0310 412 749 Suomi-koulun pääopettaja: 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 0310 860 555 Riitta Douhaniaris puh. 0310 446 867 
Kassanhoitaja, Simo Haavisto  puh. 0310 960 877 Suomi-kirjaston hoitaja & Suomi-koulun opettaja: 
Jäsen, Päivi Pulkki-Georgopoulou  puh. 0310 950 879 Simo Haavisto puh. 0310 960 877 
        

Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seuran Tiedote 

Suomi-koulujen opettajien konferenssin osanottajia Thessalonikin Suomi-koululla. 
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Lisäksi opettajat pääsivät seuraamaan 
Thessalonikin seiskaluokan näytetuntia ja 
tutustumaan koulumme oppimateriaaliin. 
Yhteisessä illanvietossa Ladadikassa 
keskustelua jatkettiin aiheista ja muistakin 
kokemuksistamme vapaimmissa 
merkeissä. 
 
Koulutuspäivien anti oli rikas. Jälleen 
kerran huomasimme, että tämänlaatuiset 
tapahtumat ovat ehdottoman tärkeitä, kan-
nustavat opettajia työssään, synnyttävät 
uusia ideoita ja lisäävät yhteistyötä koulu-
jemme välillä. Suurkiitokset kaikille luen-
noitsijoille, opettajille ja Ateenan suurlä-
hetystölle omasta panoksestaan 
konferenssin onnistumiseen. 
 
Riitta Douhaniaris 
Thessalonikin Suomi-koulun opettaja 
 
Rouva Ristonmaan puutarhajuhlat 
 
Maija järjesti 19.5 perinteiset “rouva 
Ristonmaan puutarhajuhlat” 
 
Juhlaväki saapui paikalle puoliltapäivin ja 
englantilaisen poliisin hattu päässä 
tapahtuman emäntä oli odottamassa 
vieraitaan juna-asemalla. Tämänkertaisen 
puutarhajuhlan teemanahan oli hattu. 
 
Emäntä ohjasi vieraat juna-asemalta  
puutarhaansa tahdikkaasti poliisin pilliin 
vihellellen, ja täysi-ikäisyyden 
tarkastettuaan tarjosi vieraille 
tervetuliaismaljat.  

 
Vieraat puolestaan luovuttivat Maijalle 
kiitoksena kasvin, jonka Maija lupasi 
istuttaa puutarhaansa odottamaan 
ensivuoden puutarhajuhlia.   
 
Samalla vie-
tettiin myös 
Päivi 
Voutilaisen 
“lakkiaisia”….  
… muutaman 
vuoden 
viiveellä, sillä 
Päivihän 
”valmistui” jo 
jokin aika 
sitten. 
 
 

Puutarhajuhlat etenivät laulun, leikin ja 
juttelun merkeissä. Kerta toisensa jälkeen 
skoolattiin myös kaikille, joilla 
lähiaikoina oli ollut tai tulee olemaan 
nimi- tai syntymäpäivät.  
 
Osa vieraista lähti (tai “lähetettiin”) 
paluumatkalle klo 19 junalla, ja 
viimeisetkin vieraat palasivat 
Thessalonikiin klo 21 junalla. 
 
Muutaman kunto kesti jatkoillekin… 
 
Odotamme innolla ensivuoden 
puutarhajuhlia, ja jännityksellä juhlien 
teemaa. Tänä vuonna hattu-teemahan oli 
todella onnistunut. 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura ja 
erityisesti puutarhajuhlien vieraat kiittävät 
Maijaa taas kerran mahtavista pidoista! 
 
Kaksikielisyysluento 10.3.2002 
 
Kielitieteilijä 
Maria 
Arapopoulou 
luennoi 
kaksikielisestä 
perheestä yli 
kolme tuntia 
Kalamarian 
kreikankielen 
keskuksessa, 
Suomi-koulu 
yhdessä 
seuran kanssa 
järjestämässä 
kaksikielisyys luennolla.  
 
Tilaisuutta oli saapunut kuulemaan 
Suomi-koulun suomalaisia ja 
kreikkalaisia vanhempia sekä seuran 
jäseniä. 
 
Alustusta seurasi vilkas keskustelu jota 
edesauttoi Maria Arapopouloun laatimat 
mahdolliset kysymykset jotka saattaa 
askarruttaa kaksikielistä perhettä. 
 

Luennoitsijan puheesta n. 90 minuuttia on 
taltioitu videolle. 
 
Maria Arapopouloun kirjoittama 
lyhennelmä luennosta julkaistaan 
syyskuun tiedotteessa, ja samalla Suomi-
koulun oppilaiden kreikkalaisille 
vanhemmille toimitetaan kreikankielinen 
versio.  
 
Karnevaalit Suomi-koululla 16.3.2002 
 
Suomi-koululla järjestettiin perinteisesti 
karnevaalijuhlat. Ohjelmaan kuului 
tansseja, kilpailuja ja riehakasta hauskan 
pitoa oppilaiden ja vanhempien kesken. 
 
Suomi-koulun oppilaat radio Finlandin 
haastateltavana 
 
9. maaliskuuta Thessalonikin Suomi-
koulun 4. luokan oppilaat osallistuivat 
”Juuret Suomessa” ohjelmaan, jonka 
teemana oli ”Lasten suomenkielen 
ylläpito ulkomailla”. 
 
Suomi-koulun opettaja Riitta Douhaniaris 
esitteli lyhyesti luokkansa lauantaipäivän 
ja sitten oppilaat vuorotellen lukivat 
kirjoittamansa aineen “Mitä Suomi 
minulle merkitsee”. 
 
Radio-ohjelmasta on kopio C-kasettina, 
jota voi halukkaat lainata esim. Suomi-
koululta. 
 
Kuukausitapaamiset tavernassa 1901  
 
Säännöllisen yleiskokouksen päättämä 
kuukausitapaaminen pidettiin 
ensimmäistä kertaa sunnuntaina 3. 
maaliskuuta tavernassa ”1901”.  
 
Tiedotteen myöhästymisestä huolimatta, 
ensimmäiseen kuukausitapaamiseen oli 
saapunut muutamia henkilöitä. Ilta kului 
rupatellessa sekä nautiskellen 
kreikkalaisia ruokia ja juomia.  
 
Toinen kuukausitapaaminen pidettiin 7. 
huhtikuuta ja  paikalla oli myös vieraita 
Päijät-Hämeen koulutuskonsernista.  

Vieraita Maija Ristonmaan puutarhajuhlissa 

Maria Arapopoulou 
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He olivat saapuneet Thessalonikiin 
vieraillakseen CEDEFOP:ssa, Euroopan 
ammatillisen koulutuksen kehittämis-
keskuksessa, jonka toimintaan heitä 
tutustuttivat Pekka Kämäräinen ja Liisa 
Kelloniemi.  

 
Kuukausitapaamiset ovat joka kuun 
ensimmäinen sunnuntai tavernassa 
“1901” klo. 20.00 ja niihin ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua. 
 
Päijät-Hämeestä Thessalonikiin 
ammatillisen koulutuksen asialla 
 
Huhtikuun alussa Thessalonikissa vieraili 
kymmenhenkinen delegaatio Päijät-
Hämeen ammatillisista oppilaitoksista. 
Vierailun kohteena oli Thessalonikissa 
(Thermin ja Pilean rajalla, American 
Farm Schoolin lähinaapurustossa) 
sijaitseva Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop (= 
Centre Europeen pour le developpement 
de la formation professionelle). Vierailun 
mahdollisti Opetushallituksen myöntämä 
määräraha kansainvälisen toiminnan 
tukemiseksi. 
 
Päijät-Hämeessä ammatilliset oppilaitok-
set ovat tiivistäneet yhteistoimintaansa ja 
verkottuneet Päijät-Hämeen koulutus-
konserniksi, jonka muodostavat Lahden 
ammattikorkeakoulu sekä toisen asteen 
oppilaitoksia kokoava Koulutuskeskus 
Salpaus. Thessalonikiin saapunut ryhmän 
jäsenet olivat koulutuskeskus Salpauksen 
eri oppilaitosten kansainvälisen toiminnan 
koordinaattoreita. Ryhmän johtajana 
toimineen Ulla Pantsarin vastuulla on 
kansainvälisen toiminnan ja e-oppimisen 
edistäminen eri oppilaitoksissa. Ryhmän 
jäsenet edustivat kaupallisen alan, hotelli- 
ja ravintola-alan, luonnonvara-alojen, 
sosiaali- ja terveysalojen, nuorisotyön, 

oppisopimuskoulutuksen sekä yhteisten 
opintojen opettajia. 
 
Cedefopissa vieraille oli valmisteltu 
kahden päivän tiivis työseminaari, jonka 
ohjelmasta vastasi laitoksessa työskente-
levä suomalainen projektipäällikkö Pekka 
Kämäräinen tukenaan muut suomalaiset 
ja pohjoismaiset kollegansa. Aluksi 
vieraat perehtyivät laitoksen asemaan, 
kehitykseen ja palveluihin. Tässä painot-
tuivat erityisesti ne vastuualueet, joilla 
Cedefopin suomalaiset ovat toimineet 
(tutkimusyhteistyö, eurooppalaisten asian-
tuntijaverkostojen tukeminen sekä elek-
tronisten tietopalvelujen kehittäminen). 
Tässä yhteydessä vieraat esittelivät myös 
omaa toimintakenttäänsä sekä ajan-
kohtaisia hankkeita, joihin he osallistuvat. 
 
Myöhemmissä (englanninkielisissä) 
istunnoissa käsiteltiin ammatillisen 
koulutuksen kehittämistyön ja 
kansainvälisen toiminnan kannalta 
haastavia teemoja. Pekka Kämäräisen ja 
Iver Jan Lerenin (Norja) vetämän 
workshopin teemoina olivat ”avain-
kvalifikaatiot” ja opetusjärjestelyjen 
uudistaminen, oppilaitosten ja työpaik-
kojen yhteistyö sekä työmarkkina-
järjestöjen osallistuminen ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen. Anders 
Nilssonin (Ruotsi) ja Pekka Kämäräisen 
vetämän istunnon teemana oli ammatil-
lisen koulutuksen vertailtavuus, yhtenäis-
täminen sekä eri koulutuskulttuurien 
välillä tapahtuva keskinäinen oppiminen. 
Tässä keskusteltiin aluksi jäsenmaiden 
keskinäisiin sopimuksiin perustuvasta 
kansainvälisestä lähentymisestä. Sitten 
tarkasteltiin temaattisten yhteistyöprojek-
teihin yhteydessä tapahtuvaa kokemusten-
vaihtoa ja kehittämistiedon leviämistä. 
Viimeisessä, Sören Kristensenin (Tanska) 
ja Pekka Kämäräisen vetämässä istun-
nossa tarkasteltiin ammatillisen koulutuk-
sen alalla järjestettävien vaihto-ohjelmien 
pedagogista antia ammatillisen koulutuk-
sen ja oppimisen kehitykselle. 
 
Ennen varsinaisen ohjelman alkua vieraat 
pääsivät tutustumaan Thessalonikin 
suomalaisyhteisöön huhtikuun alussa 
järjestetyn säännöllisen tavernaillan 
merkeissä. Vierailun aikana workshop-
ohjelman antia syvennettiin taverna-
kulttuuriin perehdyttävän jatko-opinto-
ohjelman merkeissä. Tiiviin ohjelman 
päätteeksi vieraat totesivat oppineensa 
paljon uutta, mutta samalla saaneensa 
samalla havaita, että heidän arkinen 
aherruksensa on juuri sitä kehittämistyötä, 
mistä eturivin eurooppalaiset projektit 
keskustelevat (usein vieläpä 
jonkinmoisella viiveellä). 
 
Pekka Kämäräinen 
 

Vierailijat Päijät-Hämeen 
koulutuskonsernista olivat: 
 
1. Irja Eerikäinen, koulutuspäällikkö 
yhteisten opintojen areena /Lahden 
ammatti-instituutti  
2. Anja Luoma-aho, rehtori, 
oppisopimuskeskus  
3. Pia Hemmilä, koulutuspäällikkö, 
nuorisoaste, Lahden kauppaoppilaitos  
4. Paul Carroll, projektikoordinaattori, 
Päijänne instituutti (luonnonvara-ala)  
5. Sinikka Koskinen, koulutuspäällikkö, 
Lahden ravitsemis- ja 
matkailualanoppilaitos  
6. Arja Wahlberg, koulutuspäällikkö, 
Heinola instituutti  
7. Paula Tervamäki, kv-vastaava, 
Orimattila instituutti  
8. Arja Inkiläinen, koulutuspäällikkö, 
Lahden käsi- ja taideteollinen oppilaitos  
9. Arja Häkkä, koulutuspäällikkö, Lahden 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitos  
10. Ulla Pantsar, kansainvälistymisen ja 
e-oppimisen projektipäällikkö, Päijät-
Hämeen koulutuskonserni -
koulutuskeskus Salpaus. 
 
Ateenan Suurlähetystö tiedottaa 
 
Kaksoiskansalaisuus tulossa uuden 
kansalaisuuslain myötä 
 
Sisäasiainministeriön valmistelema 
luonnos uudeksi kansalaisuuslaiksi alkaa 
olla valmis toiselle lausuntokierrokselle. 
Se on tarkoitus lähettää lausunnoille 
toukokuussa ja toisen lausuntokierroksen 
jälkeen uusi kansalaisuuslaki annetaan 
hallituksen esityksenä eduskunnalle, 
jonka toivotaan käsittelevän se vielä 
tämän vaalikauden aikana ennen vuoden 
2003 eduskuntavaaleja. Lain voimaantulo 
voisi tapahtua aikaisintaan vuoden 2003 
alkupuolella. 
 
Uuden kansalaisuuslain tavoitteena on 
helpottaa ulkosuomalaisten yhteydenpitoa 
ja mahdollista paluuta Suomeen sekä 
edistää ulkomaalaisten kotiutumista 
Suomeen. 
 
Ulkoministeriön uusi mobiilipalvelu 
matkailijoille 
 
UM on avannut uuden mobiilipalvelun 
matkailijoille. Tekstiviestein toimiva 
palvelu koostuu edustustojen 
yhteystiedoista, matkustustiedotteiden 
tilauksesta ja vapaaehtoisesta 
matkustusilmoituksesta. Palvelu toimii 
toistaiseksi Radiolinjan, Soneran ja Telian 
liittymillä Suomessa ja ulkomailla. 
Palvelua ja sen kattavuutta pyritään 
laajentamaan yhteistyössä operaattorien 
kanssa. Lyhytnumero 16358 on helppo 
muistaa, sillä 358 on Suomen suunta. 
Ulkoministeriö ei veloita palvelun 

Suomalaisia CEDEFOP:n vieraita seuramme 
kuukausitapaamisessa sekä heidän ”isäntä” 
Pekka Kämäräinen (alakuva toinen oikealta) 
ja ”emäntä” Liisa Kelloniemi (alakuva 
ensimmäinen oikealta) 
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käyttäjää. Käyttäjä maksaa vain 
lähettämänsä tekstiviestin normaalin 
lähetystaksan mukaan.  
 
Suomi.fi portaali avattu 
 
Julkishallinnon yhteinen verkkopalvelu 
Suomi.fi - tie julkisiin palveluihin on 
avattu osoitteella www.suomi.fi. Se 
korvaa kokonaan Kansalaisen käsikirjan, 
jota ei enää ylläpidetä lainkaan. 
Portaalissa on tietoa asumisesta ja 
perheeseen liittyvistä asioista, 
koulutuksesta, kirjastoista, kulttuurista, 
vapaa-ajan toiminnoista, 
lakiasioista, liikenteestä ja matkailusta, 
maasta- ja maahanmuutosta, verotuksesta, 
suomalaisesta yhteiskunnasta, 
terveydenhuollosta, avustuksista, 
eläkkeistä, työelämästä ja yrittämisestä 
sekä pääsy julkishallinnon 
organisaatioiden ja virastojen sivuille 
sekä Suomen kuntiin.  
 
Ulkosuomalaisparlamentti tiedottaa 
 
Uusi parlamenttisihteeri aloitti työnsä 
02.04.2002. 
  
Uudeksi parlamenttisihteeriksi valittiin 
ulkosuomalaiskokemusta useasta maasta 
omaava valtiotieteiden maisteri Tina 
Strandberg. Hänet valittiin erittäin laajasta 
ja kovatasoisesta hakijajoukosta. 
Kaikkiaan hakijoita oli peräti 181!   
 
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön 
kevätkokous 
 
Maailman eri kolkkia edustavat 
kahdeksan Ulkosuomalaisparlamentin 
varapuhemiestä ja puhemies, Suomi-
Seuran puheenjohtaja Pertti Paasio 
kokoontuivat kevätkokoukseen Helsinkiin 
22-23.4.  
 
Puhemiehistön tapaaminen alkoi 
puhemiehistön kyselytunnilla Yleisradion 
Radio Finlandissa 21.4. Ulkosuomalaiset 
kysyivät suorassa radiolähetyksessä mm. 
kaksoiskansalaisuudesta ja sen 
vaikutuksesta asevelvollisuuteen ja 
opiskeluun Suomessa, ulkomaille 
maksettavien työeläkkeiden lähdeverosta, 
Yleisradion ulkomaille suunnatusta 
ohjelmatarjonnasta sekä hallituksen 
ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta. 
 
Puhemiehistö vieraili kahden 
kokouspäivänsä aikana Yleisradiossa, 
ulkoministeriössä ja eduskunnan 
verojaostossa. Eduskunnan verojaostolle 
esitettiin toive alentaa ulkomaille 
maksettavien työeläkkeiden lähdevero 
nykyisestä 35 prosentista kansainväliselle 
keskitasolle eli 25 prosenttiin.  
 
Kaksoiskansalaisuuden osalta selvitettiin, 

että uusi esitys kansalaisuuslaiksi 
käsitellään toukokuussa 
sisäasianministeriön turvallisuusasiain 
johtoryhmässä. Tämän jälkeen lakiesitys 
lähtee lausuntokierrokselle, jonka on 
määrä päättyä kesäkuun lopussa. 
Lakiesitys menee lausuntokierroksen 
jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi. 
 
Ulkoministeriössä pidetyssä tapaamisessa 
korostui ulkosuomalaisten merkitys yhä 
tärkeämpänä voimavarana Suomelle. 
Esillä oli muun muassa ulkosuomalaisten 
käyttäminen vaalivirkailijoina sekä entistä 
tiiviimpi yhteistyö ja tiedonvälitys. 
Ulkosuomalaisille haluttiin myös välittää 
toive ilmoittaa yhteystietonsa maansa 
Suomen edustustoon mahdollisten 
kriisitilanteiden varalta.  
 
Yleisradiolle korostettiin 
ulkomaanpalvelun, Radio Finlandin 
merkitystä siteenä Suomeen ja suomen 
kielen säilyttäjänä maailmalla. Radion 
ulkomaanlähetysten kuuntelijoina on niin 
väliaikaisesti työkomennukselle 
ulkomaille lähteneitä kuin vakituisesti 
maailmalla asuvia, joille lähetykset 
pitävät yhteyden Suomeen tuoreena. 
 
Uusi kansalaisuuslakiesitys 
lausuntokierrokselle 
 
Esitys uudeksi kansalaisuuslaiksi on 
lähtenyt sisäasiainministeriöstä 
lausuntokierrokselle. Lausuntoa 
pyydetään muiden tahojen ohella Suomi-
Seuralta ja ulkosuomalaisparlamentilta 
30.6. mennessä. On huomioitava, että 
esitys lakiluonnos on vasta esitys ja se voi 
vielä muuttua.  
 
Kaksoiskansalaisuuden osalta 
huomattavia ovat seuraavat kohdat: 
 
- Suomen kansalainen ei menetä 
kansalaisuuttaan vaikka saisi 
hakemuksesta tai siihen verrattavalla 
tavalla vieraan valtion kansalaisuuden. 
Tällä tavalla aikaisemman 
kansalaisuutensa menettäneelle 
varattaisiin mahdollisuus saada Suomen 
kansalaisuus takaisin 
ilmoitusmenettelyllä. 
 
- Siirtymäaikaa sille, mihin mennessä 
Suomen kansalaisuuden menettäneillä on 
mahdollisuus anoa Suoman kansalaisuutta 
takaisin, ei ole lakiesityksessä vielä 
määritelty.  
 
- Henkilön huollossa oleva alle 18-vuotias 
naimaton lapsi saa samalla Suomen 
kansalaisuuden, jos Suomen kansalaiseksi 
tuleva hakija ei vastusta sitä, että myös 
lapsi saa Suomen kansalaisuuden. 
 
- Suomen kansalainen, jolla on myös 

jonkin vieraan valtion kansalaisuus, 
säilyttää Suomen kansalaisuuden suoraan 
lain nojalla täyttäessään 22 vuotta vain, 
jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. 
Jos riittävää yhteyttä ei ole, henkilö 
menettää Suomen kansalaisuuden suoraan 
lain nojalla täyttäessään 22 vuotta.  
 
Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos:  
1) henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen 
kotikuntansa on Suomessa hänen 
täyttäessään 22 vuotta;  
2) henkilön kotikunta on ollut Suomessa 
yhteensä vähintään seitsemän vuotta 
ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta; tai  
3) henkilö on 18 vuotta täytettyään, mutta 
ennen 22:n ikävuoden täyttämistä:  
a) ilmoittanut kirjallisesti Suomen 
diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn 
virkamiehen johtamalle 
konsuliedustustolle taikka maistraatille 
haluavansa säilyttää Suomen 
kansalaisuuden;  
b) saanut Suomen passin; tai  
c) suorittanut Suomessa varusmies- tai 
siviilipalvelun.  
 
Alueraportti, Välimerenmaat, Lähi-Itä, 
Afrikka 
 
Lähi-Itä 
 
Sain 25.3. puhelimitse tavoitettua Tuula 
Zayat´in Jerusalemista. Hän ilmoitti, että 
sikäläinen Suomi-koulu toimii edelleen ja 
koulun sijaintialueella on ollut 
suhteellisen rauhallista. Kadut ovat tyhjiä 
ihmisistä, samoin ravintolat ja baarit. 
Lasten vanhemmat ja opettajat elävät 
luonnollisesti jännitystilassa, mutta 
tilanne yritetään ottaa rauhallisesti.  
 
Afrikka 
 
Meidän tulisi ottaa oppia Zimbabwen 
viimeaikaisista tapahtumista! Maa eli 
(elää) poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja 
taloudellisesti vaikeita aikoja 9.-10.3. 
pidettyjen (epämääräisten) vaalien 
puitteissa. Maija-Liisa Metsola 
Zimbabwe-Finns Yhdistys r.y.:stä viestitti 
4.3. mm:  
 
"Olemme valmistelemassa aloitetta 
(USP:lle) 'ulkosuomalaiset pakolaiset'. 
Haluaisimme valtion apua samoilla 
ehdoilla kuin YK:n ulkomaalaiset 
pakolaiset saavat Suomessa. Jotkut 
Zimbabwen suomalaiset maksavat veroja 
Suomeen ja kaikki eläkeläiset ympäri 
maailmaa Suomesta tulleista eläkkeistä tai 
jostain muusta tulosta, mutta eivät saa 
juuri mitään takaisin valtiolta 
minkäänlaisena apuna. Tulemme 
ehdottamaan, että valtio budjetoisi 
jonkinlaisen kiintiön ulkosuomalaisille 
kriisitilanteissa. Lähetystö auttaa 
evakuoinnissa, mutta meidän tulee 

http://www.suomi.fi/
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maksaa omasta pussista evakuointikulut... 
Lähetystö otti meihin yhteyttä vasta sen 
jälkeen, kun saivat tietää, että olin 
(asiasta) yhteydessä jo Suomi-Seuraan..."  
 
Zimbabwen suomalaiset olivat luulleet, 
että mahdollinen evakuointi suuntautuisi 
Suomeen, mutta UM:n ohjeiden mukaan 
se voisi suuntautua myös lähimpään 
turvalliseen paikkaan (maahan). Tämä ei 
siis ole ollut yleisessä tiedossa. Ei 
myöskään se, että evakuointi tehtäisiin 
henkilön omalla kustannuksella. 
Myöskään ei ole ollut tiedossa, mitä voi 
tai saa ottaa mukaan evakkoon 
mahdollisesti lähdettäessä, eivätkä monet 
muutkaan kriisitilanteeseen liittyvät 
käytännön asiat.  
 
Metsola oli yhteydessä myös Tiina 
Haillaan Suomi-Seuraan ja sai asiallisia 
ohjeita miten toimia. Paikallisella 
suurlähetystöllämme on siis ollut 
valmiudet poikkeustilanteen hoitoon, 
mutta kritiikkiä tulisi kohdentaa siihen, 
että ihmisillä ei ole ollut tarvittavaa ja 
välttämätöntä etukäteistietoa vielä 
niinkään lähellä vaalitapahtumaa. Ja 
Maija-Liisa Metsola on sentään em. 
suomalaisyhdistyksen puheenjohtaja. 
Tieto menettelytavoista kriisitilanteen 
uhatessa on levitettävä hyvissä ajoin 
ennen mahdollista kriisin puhkeamista. 
Näin saataisiin ihmiset pysymään 
rauhallisina. UM:n internetsivuilla on 
selvitys Suomen viranomaisten 
toimintamallista kriisitilanteissa sekä 
ohjeita, mutta tämä ei mielestäni riitä. 
Kaikki eivät voi käyttää internetpalveluja. 
Jälleen kerran UM:n ja paikallisten 
suomalaisyhteisöjen yhteistyön ja 
yhteydenpidon tarve korostuu tässäkin!  
Zimbabwen tilanne on tätä kirjoitettaessa 
ilmeisesti lauennut, mutta meidän tulisi 
ottaa opiksi em. tapahtumista.  
 
Iberian niemimaa  
 
Ajankohtaisin asia, mikä puhuttaa 
Espanjan ja Portugalin suomalaisia (ja 
koskee muitakin maita), on 
sairausvakuutus- (sava)maksu, josta olen 
raportoinut jo aiemmin. Kertaan vielä:  
Suomi maksaa esim. Espanjassa asuvasta 
residentistä (eläkeläisestä) keskimäärin 
2.200 euroa/v, mutta ei peri sava-maksua 
eläkkeistä, jotka maksetaan tänne. 
Myöskään 35%:n lähdeveroon ei sisälly 
sava-maksua. Asia koskee täällä enintään 
2500 henkilöä. Suomessa sava-maksu 
henkilöä kohden on keskimäärin 4.900 
euroa + omavastuu. Suomalaisresidentit 
ovat siis saaneet ilmaiseksi 
terveydenhuoltonsa täällä.  
 
KELAn valtuutetut ja joukko KELAn 
johtajia kävivät vuodenvaihteessa 
Espanjassa tutustumassa maan 

sosiaaliturvajärjestelmään, joka WHO:n 
teettämässä tuoreessa ranking-listassa 
yltää sijaluvulle kuusi jättäen Suomen 
häntäpäähän sijalle 31. KELAn 
valtuuskuntaa johti kansanedustaja Timo 
Ihamäki.  
 
Suomessa on meneillään lakiuudistus, 
jonka mukaan myös ulkomaille 
maksetuista eläkkeistä alettaisiin periä 
sava-maksu niiltä osin kuin mitä Suomi 
on erityissopimuksin sitoutunut 
eläkeläisistään eri maihin maksamaan.  
Suomessa asuvilta eläkeläisiltä on peritty 
sava-maksua 1,9%, joka aikaisempien 
puheitten mukaan piti nyt alennettaman 
muiden sava-maksujen tasolle 1,5%:iin.  
Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
vieraili Costa del Solilla 30.1. 
Aurinkorannikon kokoomuksen 
kutsumana. Yleisötilaisuudessa häneltä 
luonnollisesti tiedusteltiin em. asiaa. Hän 
totesi yksioikoisesti, että se, joka nauttii 
vakuutusturvaa, myös siitä maksakoon! 
Hän totesi myös, että Suomen ja muitten 
unionimaiden väliset kahdenkeskiset 
verosopimukset pitäisi purkaa ja sijalle 
luoda yleiseurooppalainen käytäntö.  
Suomi-Seura ry:n varapuheenjohtaja, 
valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander 
vieraili 17.3. Torremolinosissa Manner-
Espanjan vanhimman 
suomalaisyhdistyksen 25-vuotisjuhlassa. 
Juhlapuheessaan hän totesi - pienoisena 
uutisena täällä - että sen sijaan, että 
eläkeläisten sava-maksu alennettaisiin 
muiden tasolle, sitä on tarkoitus muiden 
osalta nostaa tasolle 1,9%, jolloin kaikki 
olisivat samalla tasolla. "Aiempia 
'lupauksia' aiotaan siis peruuttaa KELAn 
maksuvalmiuden vuoksi", hän totesi.  
 
Olavi Peltola 
varapuheenjohtaja 
 
Varapuhemiehen raportti/kevät 2002 
  
Hyvät ystävät, 
 
Puhemiehistö tapasi kevätkokouksessa 
Helsingissä 22.-23.4. 2002 ja edeltävänä 
sunnuntaina YLEn Radio Finlandin 
kyselytunnilla suorassa lähetyksessä. 
Puheluja maailmalta tuli 
kaksoiskansalaisuudesta, työeläkkeiden 
lähdeverotuksesta, asevelvollisuudesta ja 
muistakin aiheista. Puheluja tuli etenkin 
Ruotsista ja Espanjasta. Suomenkielinen 
lähetys kesti klo 19.30-21 ja 
ruotsinkielinen osio klo 21-21.50. 
Viimeksi mainittuun ei tullut lainkaan 
puheluita ja mielestäni on syytä vastaisen 
varalle aktivoida maailmalla olevia 
suomenruotsalaisia kysymään ko. 
ohjelmassa. 
 
Jälkeenpäin oli täällä Olé-lehdessä 
yleisönosastokirjoitus, jonka mukaan mm. 

puhemies Paasio ja aluevastaava Peltola 
eivät olleet osanneet vastata (tai 
ymmärtäneet väärin) Kanariansaarilta 
tulleen lähdeveron progressoimista  
koskevaan ehdotukseen. (Totean jälleen, 
että ko. lehden tilauskanta ja 
irtonumeromyynti Suomessa on 
suurehko). Lehden päätoimittaja Stig 
Westerdahl esittikin allekirjoittaneelle 
suullisesti, että puhemiehistön 
kyselyohjelmiin voitaisiin kutsua alan 
asiantuntijoita - erityisesti verotuksesta - 
vastaamaan detaljoituihin kysymyksiin. 
Puhemiehistön tieto-taito ei voi ulottua 
esim. verolainsäädännön kiemuroihin ja 
yksityiskohtiin. 
 
Monille on tullut hälyttävänä tieto siitä, 
että YLE harkitsee ulkomaanohjelmiensa 
lähettämisen supistamista (ellei peräti 
lakkauttamista). Puhemiehistö tapasi 
YLEn edustajia: hallituksen 
varapuhejohtaja ja radion toimialajohtaja 
Seppo Härkönen, TV-ohjelmistojohtaja 
Heikki Seppälä, ohjelmajohtaja (radion 
uudet palvelut, mm. digiradio) Heikki 
Peltonen ja ulkomaanohjelmien päällikkö 
Juhani Niinistö. Puhemiehistö vetosi 
siihen, että vaikka YLEn talouskehitys on 
huolestuttava, ei yli 
miljoonaa suomalaista tai suomensukuista 
tulisi jättää kattavan radiopalvelun 
ulkopuolelle. Jos lähetettäisiin pelkkiä 
uutisjaksoja "täyden palvelun" 
ohjelmiston sijaan, tehtäisiin 
karhunpalvelus sille ajattelulle, jonka mm. 
valtiovalta on ohjenuorakseen ottanut eli 
että ulkosuomalaiset ovat kasvava 
voimavara Suomelle. Suomen kielen 
taidon ylläpitäminen radio-ohjelmien 
avulla on kiistaton tosiasia puhumattakaan 
uudenpien siirtolaispolvien yleisen 
radiokuuntelun tarpeesta. Voimakkaasti 
kasvaa myös se joukko, joka työnsä 
puolesta joutuu oleskelemaan ulkomailla 
ja jonka yhdyssiteenä kotimaahan ovat 
nimenomaan radio-ohjelmat. 
 
YLEssä kysytään, kuka maksaa? YLE on 
harjoittanut ulkosuomalaisten palvelua ja 
suomalaisuuden edistämistä  
maailmalla erityisesti radiotoiminnalla. 
On myös huomattava, kuten johtaja 
Härkönen totesi, että sodanaikainen 
raivaajasukupolvi, joka nyt paljolti viettää 
eläkeläispäiviään ulkomailla, on aikanaan 
maksanut kuunteluun  
oikeuttavat radiolupamaksunsa (josta 
sittemmin luovuttiin ja se "sulautettiin" 
TV-lupamaksuun). YLEn operatiivinen 
toiminta on nykyisin 300 milj. mk 
tappiollista/vuosi. Ministeri Sasi on 
vaatinut, että YLEn talouden on oltava 
tasapainossa vuoteen 2006 mennessä. 
YLEn panostus ulkomaantoimintaan on n. 
9,3 milj. mk/v. Huolestuttava esimerkki 
tulee Norjasta, jossa NRK lopetti 
ulkonorjalaisia palvelevien 
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radiolähetysten toimittamisen 
(juhlallisesti, kuninkaan läsnä ollessa) ja 
aikoo sulkea myös TV Finlandia 
vastaavan NRK International-television 
heinäkuun alusta lukien. Suomi-Seura 
r.y.:n työvaliokunta kävi aikaisemmin 
marraskuussa 2001 Pertti Paasion 
johdolla YLE:n hallintoneuvoston 
työvaliokunnan kanssa keskustelun YLEn 
roolista ulkosuomalaisten 
tiedonvälittäjänä. Todettiin mm. että 
erittäin suuri joukko ulkosuomalaisia 
kuuntelee Radio Finlandin ohjelmia 
päivittäin tai viikoittain. USP on 
perustamisestaan alkaen painottanut 
Radio Finlandin ja TV Finlandin 
merkitystä. Suomen valtiovallan kanta 
YLEn ulkomaanohjelmien nykytilan 
ylläpitoon on käsittääkseni selvä ja 
puoltava ja se käy ilmi työministeriön 
luonnostelemasta 
ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta, jota 
tosin vielä ei ole hyväksytty.  
 
Puhemiehistö kävi eduskunnan 
verojaoston luona ja keskusteli 
kansanedustaja Maria Kaisa Aulan 
johdolla ulkomaille maksettavien 
työeläkkeiden lähdeverotuksesta. 
Kävimme myös UM:ssä ja meitä isännöi 
alivaltiosihteeri Pertti Torstila (joka 
syksyllä siirtyy suurlähettilääksi 
Tukholmaan). Kuultiin 
molemminpuolinen  
tilannekatsaus ulkosuomalaisten ja 
ulkoasianhallinnon yhteistyön 
kehitykseen. Erityisesti postitse 
tapahtuvaa 
ennakkoäänestysmahdollisuutta on syytä 
edelleen pohtia.  
 
Puhemiehistön seuraava kokous pidetään 
marraskuussa täysistuntopäivien 
yhteydessä. 
 
Viestitän asioista sitä ennen tarpeen 
tullen. Toivotan hyvää ja rauhallista kesää 
itse kullekin. 
 
Olavi Peltola 
varapuheenjohtaja 
 
Suomi-Seura tiedottaa 
 
Suomi-Seura ry:n  vuosikokous 17.4.2002  
 
Suomi-Seuran vuosikokous pidettiin 
Helsingissä Säätytalolla 17.4.2002. 
Suomi-Seuran puheenjohtajaksi valittiin 
valtiotieteen maisteri Pertti Paasio. Pertti 
Paasio, joka on toiminut Suomi-Seuran 
puheenjohtajan vuodesta 1998, toimii 
myös ulkosuomalaisparlamentin 
puhemiehenä. Vuosikokouksen 
tervehdyssanoissaan Pertti Paasio totesi, 
että ulkosuomalaisparlamentti jatkaa 
tiivistä edunvalvontatyötään ja edessä on 
työntäyteinen vuosi.  

Ulkosuomalaisparlamentin vuoden 2002 
toiminta huipentuu 18-19.11. pidettävään 
ulkosuomalaisparlamentin kolmanteen 
istuntoon, joka juhlistaa samalla Suomen 
Tasavallan  85-vuotista itsenäisyyttä.   
 
Suomi-Seuran vuoden 2002 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
ulkosuomalaisparlamentin 
edunvalvontatyön painopisteitä ovat 
edelleen:  
 
• ulkosuomalaisseniorien 

vanhustenhoito ja eläkekysymykset  
• ulkosuomalaisyhteisöjen ja Suomen 

ulkomaan edustustojen yhteistyö    
• ulkosuomalaisten 

äänestysmahdollisuuksien 
kehittäminen  

• suomen kielen opetus.  
 
Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään 
kuluvana vuotena 
kansalaisuuslakiuudistuksen 
eduskuntakäsittelyyn ja tämän jälkeen 
uuden lain toimeenpanoon sekä siihen 
liittyvään tiedotustyöhön.  
 
Sisäasiainministeriö on lähiaikoina 
lähettämässä lakiehdotuksen 
lausuntokierrokselle, jonka jälkeen se 
menee eduskuntakäsittelyyn. 
 
Uutiskatsaus 
 
Uudet kansainväliset avioliitto- ja 
perintösäännökset tulivat voimaan 
maaliskuun alusta 
 
Avioliittolain ja perintökaaren uudet, 
kansainvälisiä perhetilanteita koskevat 
säännökset tulivat voimaan 1.3.2002.  
 
Uudet säännökset eivät välittömästi 
ratkaise esimerkiksi avioliiton 
varallisuussuhteita tai perintöä koskevia 
riitoja, vaan ne antavat lähinnä ohjeet 
siitä, minkä valtion lakia riitojen 
ratkaisuun on sovellettava tapauksissa, 
joilla on jokin kansainvälinen yhteys.  
Kun aiemmin lain valinnan määräsi 
useimmiten henkilön kansalaisuus, 
jatkossa ratkaisevaa on yleensä henkilön 
tosiasiallinen koti- tai asuinpaikka.  
 
Käytännössä muutokset merkitsevät sitä, 
että Suomessa pysyväisluonteisesti 
asuvien ulkomaalaisten aviovarallisuus- ja 
perintötilanteissa sovelletaan aiempaa 
useammassa tapauksessa Suomen lakia. 
Tämä yksinkertaistaa näiden kysymysten 
ratkaisemista.  
 
Uudet säännökset eivät vaikuta 
Pohjoismaiden välillä voimassa oleviin 
sopimuksiin, jotka koskevat muun muassa 

avioliitto- ja perintökysymyksiin 
sovellettavaa lakia.  
 
Avioliiton esteiden tutkinta 
yksinkertaisemmaksi  
 
Vieraan valtion kansalaisen avioesteet on 
tähän asti tutkittu hänen 
kansalaisuusvaltionsa lain mukaan. 
Uusien säännösten mukaan vieraan 
valtion lain soveltamista avioliiton 
esteiden tutkinnassa rajoitetaan. Se ettei 
avioliitolle ole estettä, tutkitaan Suomen 
lain mukaan silloin, kun ainakin toisella 
avioliittoon aikovista on Suomen 
kansalaisuus tai asuinpaikka Suomessa.  
Ulkomaan lakia sovelletaan ainoastaan 
silloin, kun kummallakaan heistä ei ole 
tällaista liittymää Suomeen. Jotta 
vihkiminen voitaisiin toimittaa Suomessa, 
avioliiton on tällöinkin oltava sallittu 
myös Suomen lain mukaan.  
 
Miehen kansalaisuus ei enää määrää 
aviopuolisoiden varallisuussuhteita  
 
Aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin on 
sovellettu yleensä sen valtion lakia, jonka 
kansalainen mies oli avioliittoa 
solmittaessa. Tämä laki määrää 
esimerkiksi sen, miten puolisoiden 
omaisuus jaetaan avioliiton purkautuessa. 
Uusien säännösten mukaan 
kansalaisuusperiaatteesta luovutaan, ja 
puolisot voivat sopimuksella määrätä 
avioliiton varallisuussuhteisiin 
sovellettavasta laista. Ainakin toisella 
puolisoista tulee kuitenkin olla 
kansalaisuutensa tai kotipaikkansa 
perusteella liittymä siihen valtioon, jonka 
lakia halutaan soveltaa.   
 
Jos puolisot eivät ole sopineet 
sovellettavasta laista, aviopuolisoiden 
varallisuussuhteisiin sovelletaan jatkossa 
ensisijaisesti sen valtion lakia, johon 
kummallekin puolisolle muodostui 
kotipaikka avioliiton solmimisen 
yhteydessä. Henkilön kotipaikkavaltiolla 
tarkoitetaan valtiota, jossa hän asuu 
tarkoituksenaan asua siellä 
pysyväisluonteisesti. Puolisoiden yhteisen 
kotipaikan vaihtuessa toiseen valtioon 
myös sovellettava laki vaihtuu, mutta 
yleensä vasta silloin, kun he ovat asuneet 
uudessa kotipaikkavaltiossaan vähintään 
viisi vuotta.  
 
Perintöasioissa ratkaisevaksi perittävän 
kotipaikka  
 
Perintökaareen on lisätty säännökset 
pesänselvitykseen ja perinnönjakoon 
sovellettavasta laista 
kansainvälisluonteissa tapauksissa. Laissa 
ei aiemmin ollut yleisiä säännöksiä, jotka 
koskivat näitä tilanteita. Perimykseen 
sovelletaan maaliskuun alusta alkaen 
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ensisijaisesti sen valtion lakia, jossa 
perittävällä oli kuollessaan kotipaikka. 
Perittävän kansalaisuus ei enää määrää 
lainvalintaa kuten tähänastisen 
oikeuskäytännön mukaan. Perittävän 
kansalaisuusvaltion laki voi kuitenkin 
tulla sovellettavaksi silloin, kun perittävä 
oli ennen kuolemaansa asunut uudessa 
kotipaikkavaltiossaan vähemmän kuin 
viisi vuotta.  
 
Uusien säännösten mukaan perittävä voi 
testamentilla määrätä sovellettavaksi 
muunkin kuin edellä mainitun valtion 
lain. Sovellettavaksi voi kuitenkin tulla 
vain sen valtion laki, johon perittävällä on 
laissa mainittu liittymä. Pesänselvitykseen 
ja perinnönjakomenettelyyn sovelletaan 
Suomen lakia aina, kun pesänselvitys tai 
jako toimitetaan Suomessa.  
 
Tuomioistuinten kansainvälinen 
toimivalta  
 
Osa uusista säännöksistä koskee Suomen 
tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa 
esimerkiksi avioliiton pätevyyttä, 
aviopuolisoiden oikeussuhteita ja 
perimystä koskevissa asioissa. 
Pääperiaatteena on, että oikeudenkäynnin 
kohteena olevalla asialla tai ainakin 
toisella oikeudenkäynnin osapuolella 
tulee olla asianmukainen liittymä 
Suomeen, jotta asia voitaisiin täällä 
ratkaista. Toimivallan kannalta keskeisiä 
liittymiä ovat osapuolen koti- tai 
asuinpaikka sekä omaisuuden sijainti 
Suomessa.  
 
Lisätietoja: 
Oikeusministeriö, Lainsäädäntöneuvos 
Markku Helin, puh. +358 (9) 1825.7665, 
markku.helin@om.fi  
 
Parisuhteen rekisteröinti on nyt 
mahdollista 
 
Samaa sukupuolta olevat ovat voineet 
maaliskuun alusta rekisteröidä 
parisuhteensa. Vaikka he näin saavat 
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin 
aviopuolisot, rekisteröity parisuhde on 
avioliitosta erillinen oikeudellinen 
instituutio. Rekisteröidyn parisuhteen 
osapuolet eivät voi yhdessä adoptoida 
lasta tai ottaa yhteistä sukunimeä 
rekisteröinnin perusteella. Myöskin 
parisuhteen rekisteröiminen on 
vihkimisestä erillinen toimitus. 
 
Rekisteröimisen edellytyksenä on, että 
kumpikin osapuoli on täyttänyt 18 vuotta 
eikä kumpikaan ole rekisteröidyssä 
parisuhteessa tai avioliitossa. Osapuolet 
eivät myöskään saa olla lähisukulaisia. 
 

Parisuhteen rekisteröinnillä on 
samanlaiset taloudelliset vaikutukset kuin 
avioliitolla. Osapuolella on avio-oikeus 
toisen omaisuuteen, jollei 
avioehtosopimuksella muuta sovita. 
Hänellä on myös oikeus tarvittaessa saada 
elatusta toiselta osapuolelta ja toisaalta 
elatusvelvollisuus tätä kohtaan. 
 
Laulaja Ragni Malmsten kuollut 
 
Laulaja ja musiikkialan taustavaikuttaja 
Ragni Malmsten kuoli Helsingissä 
lauantaina 25.5. Hän oli syntynyt vuonna 
1933. 
 
Ragni Malmstenille musiikki tuli 
verenperintönä, sillä hänen isänsä oli 
Suomi-iskelmän legenda Georg 
Malmsten.  
 
Ragni pääsi esiintymään isänsä kanssa jo 
sota-aikana, alaikäisenä. Myös Ragnin 
levytysura alkoi noina vuosina.  
Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat 
Unohtumaton Elmeri ja Tango 
Nurmikolla sekä lastenlauluista 
Karhunpoika sairastaa.  
 
Suomalaiset pääsivät tutustumaan Ragnin 
osaamiseen muun muassa television 60-
luvun musiikkiohjelmissa, joita hän veti 
yhdessä isänsä ja setänsä Eugenin kanssa.  
 
Estradiuransa ohella Ragni Malmsten 
työskenteli muun muassa Reino 
Helismaan kumppanina Musiikki 
Fazerilla. Hän myös edisti pitkään 
aktiivisesti solistien asiaa 
luottamustehtävissä Solo ry:ssä ja 
Gramex ry:ssä. 
 
Marjatta Pokela kuollut  
 
Suosituista lastenlauluistaan tunnettu 
Marjatta Pokela on kuollut. Pokela kuoli 
Helsingissä lauantaina 14.4. vaikean 
sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt 
5. tammikuuta 1925 Kouvolassa.  
 
Pokelan laulut ovat soineet Suomen 
musiikkiluokissa jo sukupolvien ajan.  
"Ensinnäkin lastenlaulun pitää olla 
sellainen, että lapset itse ymmärtävät sen, 
ja mielellään sellainen, että lapset myös 
pystyvät laulamaan sen, vaikka ei se ole 
välttämättömyys", totesi Marjatta Pokela 
aikoinaan lastenlaulujen teosta.  
 
Marjatta Pokelan tunnetuimpia lauluja 
ovat Mörrimöykky ja Vaarin saari.  
Vuonna 1983 ilmestynyt Mörköooppera 
on ainoa timanttilevyn saanut 
suomalainen lastenlevy.  
 
Suomeen viides ydinvoimala 
 

Suomen eduskunta äänesti 24 toukokuuta  
viidennen ydinvoimalan rakentamisen 
puolesta. 107 kansanedustajaa äänesti 
Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen 
puolesta ja 92 kansanedustajaa oli sitä 
vastaan. Yhtään kansanedustajaa ei ollut 
poissa äänestyksestä eikä kukaan 
äänestänyt tyhjää. 
 
Uusi sananvapauslaki uhkaa internetin 
keskustelupalstoja 
 
Eduskunnalle hiljan esitetty 
sananvapauslaki voi muuttaa internetin 
keskustelupalstoja. Ne siirtyisivät 
vastaavan toimittajan vastuulle, minkä 
vuoksi palstojen pitäjät joutuisivat 
valvomaan niitä nykyistä tarkemmin. 
Vastuu koskisi vastaavaa toimittajaa vain, 
jos tämä lyö laimin valvontatehtävänsä.  
 
Viestin laatijan jäljittäminen olisi 
tulevaisuudessa nykyistä helpompaa, sillä 
lakiesityksen mukaan verkkojulkaisujen 
olisi tallennettava kaikkien 
keskustelupalstoille kirjoittaneiden 
tunnistetiedot ja säilytettävä niitä 
vähintään kolme kuukautta.  
 
Suomi sai kiitosta presidentti Halosen 
USA:n matkalla 
 
Presidentti Tarja Halosen huhtikuussa 
tapahtunut Yhdysvaltojen-vierailu sujui 
odotettuakin myönteisemmissä merkeissä.  
 
Amerikkalaisviranomaiset ja poliitikot 
ovat suitsuttaneet poikkeuksellisen 
lämpimiä kiitoksia Haloselle ja 
suomalaisille rakentavasta toiminnasta 
nykyisessä maailmantilanteessa.  
 
"Kiitoksia on tullut enemmän kuin mihin 
suomalaisessa ilmapiirissä yleensä on 
totuttu", Halonen sanoi.  
 
Hän muistutti kuitenkin pienen maan 
vaikutusvallan ja toimintakyvyn rajoista. 
Hänen mukaansa Suomi toimii esim. 
Lähi-idän kriisin ratkaisun yhteydessä 
osana EU:ta, "enkä tästäkään syystä halua 
korostaa Suomea liian paljon".  
 
Saksa haki Suomesta tasa-arvoa kouluun 
 
Saksan liittotasavallan hallitus on 
huolissaan maansa koulutuksen tasosta. 
Kymmenet valtuuskunnat ovat tutustuneet 
Suomen koulutusjärjestelmään, joka 
menestyi loistavasti OECD:n laajassa 
osaamisvertailussa. Suomi oli yli 30 maan 
joukossa ykkönen lukutaidossa ja kärjessä 
myös matematiikassa ja 
luonnontieteissä. 
 
"Teillähän oli ylipäänsä paljon paremmat 
tulokset mutta lisäksi olette onnistuneet 
opettamaan erilaisen taustan omaaville 

mailto:markku.helin@om.fi
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lapsille tarpeelliset taidot. Myös 
heikkojen oppilaitten tukeminen on teillä 
esimerkillistä", Saksan liittotasavallan 
koulutus- ja tiedeministeri Edelgard 
Bulmahn totesi Suomen vierailullaan. 
 
Saksalaisdelegaatiota kiehtoo Suomessa 
myös tasapaino koulujen autonomian ja 
valtion ohjauksen välillä sekä viime 
vuosina virinnyt koulujen arviointi.  
 
Saksan vanhempainneuvoston edustaja 
Renate Hendricks moittii 
saksalaisopettajia siitä, että he välittävät 
vain aineestaan eivätkä ota 
kokonaisvastuuta luokasta tai koulusta, 
mikä hänen havaintojensa mukaan 
Suomessa on yleisempää.  
 
Yliopistojen opiskelijavalintoihin 
ehdotetaan muutosta 
 
Opetusministeri Maija Rask suhtautuu 
varovaisen myönteisesti ajatukseen 
yliopistojen pääsykokeiden 
uudistamisesta.  
 
Helsingin yliopiston kansleri Risto 
Ihamuotila esitti huhtikuun puolessa 
välissä, että valtaosa yliopisto-
opiskelijoista voitaisiin valita suoraan 
ylioppilastutkintotodistusten perusteella.  
 
Lähelle hyväksymisen rimaa jääneet 
voitaisiin hänen mukaansa valita 
haastattelun perusteella.  
 
Kuusi yo-kokelasta kirjoitti seitsemän 
laudaturia 
 
Tänä keväänä valkolakin saa noin 32.500 
abiturienttia. Reput tuli vajaalle 
kolmelletuhannelle yrittäjälle. 
 
Parhaan tuloksen eli seitsemän laudaturia 
kirjoitti kuusi abiturienttia: kaksi 
Helsingistä ja lisäksi yksi Eurajoelta, 
Hämeenlinnasta, Porista ja Tampereelta.  
Kuuden laudaturin todistuksen sai 36 ja 
viiden laudaturin 107 kokelasta. Oulun 
läänissä reputtaneita oli hivenen 
enemmän kuin muissa lääneissä. 
Alueelliset erot ovat kuitenkin tänä 
vuonna melko pieniä.  
 
Yhteensä kokeisiin osallistui tänä keväänä 
45.045 lukiolaista joista naisia oli 20.500 
ja miehiä 14 500. Miesten ja naisten 
suhde on tasaantunut viime vuosina.  
 
Lentomatkustajan asemaa ylivaraus-
tilanteessa halutaan parantaa EU:ssa 
 
Lentomatkustajan asemaa ja korvauksia 
halutaan parantaa tilanteissa, joissa matka 
estyy lennon ylivarauksen, peruutuksen 
tai huomattavan viivästymisen johdosta.  
 

Valtioneuvosto antoi maaliskuussa 
eduskunnalle tiedoksi asiaa koskevan 
komission asetusehdotuksen. Asetukset 
ovat EU:ssa jäsenvaltioita velvoittavaa 
oikeutta.  
 
Voimassa oleva EU:n ylivarausasetus 
koskee lentomatkustajan oikeuksia silloin, 
kun häneltä voimassa olevasta lipusta ja 
varauksen vahvistamisesta huolimatta 
evätään pääsy lennolle EU:n 
jäsenvaltioiden alueella sijaitsevalla 
lentoasemalla.  
 
Ehdotuksen mukaan asetusta 
sovellettaisiin paitsi ylivaraustilanteissa 
myös silloin, kun matka viivästyy lennon 
huomattavan myöhästymisen vuoksi tai 
estyy lennon peruuttamisen seurauksena. 
Matkustajalla olisi oikeus korvaukseen 
paitsi säännöllisessä lentoliikenteessä 
myös tilauslennoilla. Nykyisin 
tilauslennolle paikan varanneella on 
oikeus korvaukseen vain, jos lentomatka 
on osa valmismatkaa.  
 
Ehdotuksen mukaan ylivaraustilanteessa 
lentoyhtiöllä tai matkanjärjestäjällä olisi 
velvollisuus etsiä vapaaehtoisia, jotka 
voivat luopua varauksistaan sovittavia 
etuja vastaan. Vapaaehtoisiksi 
ilmoittautuneet voisivat sovittujen etujen 
ohella vaatia uudelleenreititystä tai 
käyttämättä jääneen lipun hinnan 
palauttamista ja ilmaista paluulentoa.  
 
Vain jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi, 
lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä voisi evätä 
matkustajalta pääsyn koneeseen. Lennolle 
pääsyä ei kuitenkaan missään tilanteessa 
saisi evätä liikuntarajoitteisilta 
matkustajilta, heidän saattajiltaan eikä 
lapsilta, joilla ei ole saattajaa.  
 
Korvauksia lennon menettämisestä 
korotettaisiin tuntuvasti. Matkustaja, jolta 
on evätty pääsy lennolle, saisi ehdotuksen 
mukaan lennon pituudesta riippuen 375-
1500 euron korvauksen. Voimassa olevan 
asetuksen mukainen korvaus on 75-300 
euroa. Korvauksen ohella matkustajalla 
on nykyisinkin oikeus mm. ilmaiseen 
ateriointiin ja tarvittaessa 
hotellimajoitukseen. Lisäksi hän voi 
valita, haluaako hän lipun hinnan 
palautettavaksi vai lentomatkan 
uudelleenreititetyksi. Ehdotuksen mukaan 
lipun hinnan palautuksen valitseva voisi 
lisäksi vaatia paluulennon takaisin 
ensimmäiseen lähtöpaikkaansa.  
 
Matkustajalla, jonka lento peruutetaan, 
olisi nykyisestä poiketen lähtökohtaisesti 
samat oikeudet korvauksiin ja 
huolenpitoon kuin matkustajalla, jolta 
evätään pääsy lennolle. Lentoyhtiöllä ei 
kuitenkaan olisi korvausvelvollisuutta 
peruutustilanteessa, jos se osoittaisi, että 

lento peruutettiin yksinomaan 
poikkeuksellisista olosuhteista johtuvista 
syistä, joista yhtiö ei ole vastuussa.  
 
Lennon viivästyksen perusteella 
matkustaja voisi vaatia joko lippunsa 
hinnan takaisinmaksun ja paluulennon tai 
uudelleenreitityksen, jos alle 3 500 
kilometrin pituinen lento viivästyy yli 
kaksi tuntia tai pitempi lento yli neljä 
tuntia lennon aikataulun mukaisesta 
lähtöajasta.  
 
Matkustajien oikeuksista korvauksiin 
tulisi ilmoittaa näkyvästi lentoaseman 
lähtöselvityksessä. Ylivaraustilanteita 
koskevat säännöt olisi pidettävä yleisön 
saatavilla. Matkustajalle, jota lennolle 
pääsyn epääminen, lennon peruuttaminen 
tai sen huomattava viivästyminen koskee, 
olisi lisäksi annettava erikseen korvauksia 
ja apua koskevat säännöt.  
 
Suomen Valtioneuvosto suhtautuu 
myönteisesti lentomatkustajien aseman 
parantamiseen ylivaraustilanteessa. 
Sääntelyä uudistettaessa tulisi kuitenkin 
pyrkiä välttämään lentoliikenteen 
harjoittajien kustannusten lisäämistä 
tavalla, joka aiheuttaisi huomattavia 
paineita lentolippujen hintojen 
korottamiselle. Vaikka 
ylivarauskorvauksen rahamäärää on 
perusteltua korottaa, ehdotettua 
korvauksen moninkertaistamista ei pidetä 
perusteltuna.  
 
Finnair matkustamohenkilökunta 
itsepuolustuskoulutukseen 
 
Finnair alkaa järjestää 
itsepuolustuskoulutusta matkustamoissa 
työskentelevälle henkilökunnalleen, jotta 
he voivat taltuttaa nykyistä tehokkaammin 
lennoilla häiriköivät matkustajat.  
 
Tarkoituksena on lisätä matkustajien ja 
henkilökunnan turvallisuutta.  
 
Yhtiö suunnittelee vielä koulutuksen 
sisältöä. Kansainvälinen siviili-
ilmailujärjestö ICAO edellyttää, että 
lentoyhtiöt järjestävät 
itsepuolustuskoulutusta ensi vuoden 
marraskuuhun mennessä. Järjestö ei ole 
ainakaan vielä täsmentänyt, millaisia 
taitoja lentohenkilökunnalla tulee olla.  
     
Finnairin lennoilla on ollut vuosittain noin 
150-200 häiriköintitapausta, joista noin 
joka kymmenenteen on liittynyt myös 
fyysistä väkivaltaa. Tänä vuonna 
matkustajat ovat häiriköineet hieman 
viimevuotista vähemmän.  
 
Vakavimmissa tapauksissa matkustaja on 
esimerkiksi karjunut tappouhkauksia, 
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yrittänyt pahoinpidellä lentoemäntiä ja 
päästä väkisin ohjaamoon.  
Finnair on kiinnittänyt turvallisuuteen 
huomiota myös tilaamalla ohjaamoihin 
uudet luodinkestävät ovet. Matkustajat 
eivät myöskään enää pääse ohjaamoon. 
 
Finnair alkaa tunnistaa lennolle lähteviä 
sormenjäljistä 
 
Finnair ja rajavartiosto aikovat aloittaa 
sormenjälkitunnistuksen raja- ja 
turvatarkastuksissa Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla. Biotunnistus on tulossa 
ensi vuonna Finnairin miehistön 
tarkastuksiin.  
 
Lentoyhtiö ei arvioi, milloin uusi 
henkilötunnistus otetaan 
matkustajaliikenteeseen, mutta 
kokeilijoiksi Finnair on kuitenkin 
kaavaillut paljon matkustavia.  
 
Finnair pyrkii sormenjälkitunnistuksella 
nopeuttamaan tarkastuksia ja parantamaan 
turvallisuutta. Rajavartiosto haluaa 
kokeilla automaattista rajatarkastusta, 
joka tulee lähivuosina 
matkustajaliikenteeseen.  
 
Koko matkustajaliikenteen siirtyminen 
rajavalvonnassa biotunnistukseen, eli 
henkilön fyysisiin ominaisuuksiin 
perustuvaan tunnistamiseen, edellyttää, 
että valtiot ovat sopineet yhteisestä 
tunnisteesta ja matkustusasiakirjat on 
uusittu. Siihen menee vielä muutama 
vuosi. 
 
Supo: Suomessa muutamia kymmeniä 
mahdollisia terrori-iskun tekijöitä 
 
Suojelupoliisin mukaan Suomessa 
majailee joitakin kymmeniä henkilöitä, 
joilla on yhteyksiä kansainvälisiin 
terroristijärjestöihin. Heistä osa on myös 
mahdollisia iskun tekijöitä.  
"Osa on varteenotettavia tekijöitä ja 
järjestelijöitä, osa ei", sanoo 
osastopäällikkö Petri Knape suposta.  
 
Kiteytettynä se, millaisena supo näkee 
terroriuhan Suomessa, on tällainen: meillä 
ei ole terrori-iskuja, -järjestöjä eikä 
konkreettista terrorismin uhkaa. Mutta 
meillä on sopivia kohteita, mahdollisia 
tekijöitä ja mahdollisia motiiveja, Knape 
listaa.  
 
Supo korostaa, ettei Suomeen kohdistu 
minkäänlaista terroriuhkaa, vaikka 
maailmantilanne muuttui rajusti viime 
syksynä. Suojelupoliisin terrorismin 
vastainen yksikkö ruuhkautui pahasti 
syyskuun 11. päivän tapahtumiin 
liittyneiden selvittelyjen yhteydessä.  
 

Vuoden 2001 suosituimmat etunimet 
Suomessa 
 
MIEHET  NAISET     
Juhani 1893 Maria 3016  
Mikael  1853 Emilia  1998  
Johannes  1693 Sofia  1773  
Matias 1375 Katariina  989  
Aleksi 1207 Julia  889  
Oskari 1172 Johanna  879  
Valtteri  1094 Eveliina  867  
Kristian  1049 Elina  728  
Olavi 885 Anna  683  
Petteri  882 Aino  660 
 
Lisää tietoa etu- ja sukunimistä, esim. 
kaimojesi määrä syntymävuotenasi löydät 
Internet sivuilta  
https://192.49.222.187/nimipalvelu/defa
ul.asp 
 
Kuutta ihmistä puukotettiin Helsingissä 
vappuna 
 
Helsingissä puukotettiin vappuna 
kaikkiaan kuutta ihmistä. Vakavimmin 
loukkaantui Etelärannassa 18-vuotias 
mies, jonka puukotuksesta poliisi etsii 
15-vuotiasta nuorukaista. Saman  pojan  
epäillään puukottaneen toistakin ihmistä 
vapunaattona. 
 
Aleksanterinkatu peruskorjaukseen kesän 
ajaksi 
 
Mittavan katutyön valmistelut aloitetaan 
jo 8. huhtikuuta, mistä lähtien 
jalankulkijat saavat totutella satunnaisiin 
esteisiin jalkakäytävillä. Remontin takia 
raitiovaunuliikenne siirtyy pois Aleksilta 
korvaaville reiteille, myös autoliikenne 
kadulla loppuu. Sen sijaan 
poikittaisliikenne jatkuu koko remontin 
ajan.  
 
Vuoden 2002 aikana rakennetaan 
katulämmitys, ajoradan kiveys, 
reunakiveys sekä ratikkapysäkit. Ratikat 
palaavat Aleksille 15.10.2002. Talven 
ajaksi urakka keskeytetään marraskuun 
puolivälistä alkaen. Vuodelle 2003 jäävät 
jalkakäytävien kiveäminen ja kadun 
lämmityksen aloittaminen. Katu remontti 
on kokonaan valmis joulukuussa 2003.  
 
Kelan uusi ulkomaan yksikkö aloittanut 
toimintansa  
 
Toukokuussa aloittanut Kelan uusi 
Ulkomaan yksikkö jatkaa Helsingin 
vakuutuspiirin Kansainvälisten asioiden 
ryhmän työtä.  
 
Uuden yksikön tehtävät ovat lähes samat 
kuin entisenkin. Yksikön asiakkaita ovat 
ulkomailla asuvat eläkkeenhakijat ja -
saajat sekä ulkomailla yli vuoden asuvat 
vakuutetut. Yksikkö toimii edelleen 

yhteyslaitoksena EU/Eta- ja 
sosiaaliturvasopimusmaiden laitoksiin 
yksittäistä asiakasta koskevissa asioissa. 
Sen sijaan suomalaisten 
vakuutusyhtiöiden korvaushakemukset  
ulkomailla syntyneistä 
sairaanhoidonkustannuksista hoidetaan 
tästä lähtien Pohjois-Kymin 
vakuutuspiirin Kouvolan toimistossa.  
 
Ulkomaan yksikkö palvelee puhelimitse 
asiakkaitaan kahdessa palvelunumerossa:  
Eläkeasiat  +358-20-4342550 
Vakuuttaminen ja etuudet +358-20-
4342650  
Faksinumero on  +358-20-4342502 ja  
sähköpostiosoite 
inter.helsinki@kela.memonet.fi  
 
Postiosoite on PL 72, 00381 Helsinki  
 
Uudet toimitilat sijaitsevat Pitäjänmäellä 
osoitteessa Valimotie 1 B, 6.krs. 
Toimistossa ei ole varsinaisia 
asiakaspalvelutiloja. Henkilökohtaisesta 
käynnistä on sovittava etukäteen 
puhelimitse.  
 
Hallinnollisesti uusi yksikkö toimii 
itsenäisenä vakuutuspiirinä, joka kuuluu 
Etelä-Suomen vakuutusalueeseen. Entisen 
yksikön henkilöstö jatkaa uudessa 
yksikössä, ja aluksi henkilöstön määrä on 
noin 70. Yksikön johtajaksi on nimitetty  
valtiotieteen maisteri Maini Kihlman ja 
apulaisjohtajaksi valtiotieteen maisteri 
Minna Strömgård-Brusas.  
 
Lisätietoja antavat: johtaja Maini Kihlman 
ja apulaisjohtaja Minna Strömgård-Brusas 
(puh. vaihde +358-20-43411) 
 
Poliisille oikeus tarkkailla rikoksista 
epäiltyjen sähköpostiviestejä 
 
Poliisille ollaan esittämässä kattavaa 
oikeutta rikoksesta epäiltyjen 
sähköpostiliikenteen tarkkailuun.  
 
Tuomioistuimen luvalla poliisi voisi saada 
tietoja sekä sähköpostin lähettäjästä ja 
vastaanottajasta että lähetetyn viestin 
sisällöstä.  
 
Muutosehdotukset sisältyvät 
oikeusministeriössä pitkään valmisteltuun 
laajaan esitykseen esitutkinta- ja 
pakkokeinolakien muuttamisesta.  
 
Suurin osa lakeihin ajatelluista 
muutoksista on ollut jo aiemmin esillä, 
mutta telekuuntelua ja -valvontaa 
koskevia pykäliä on hierottu pitkin 
kevättä.  
 
 
 
 

https://192.49.222.187/nimipalvelu/defaul.asp
https://192.49.222.187/nimipalvelu/defaul.asp
http://lw11fd.law11.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=ae5f188552bb1998231c895e0f67c6f2&mailto=1&to=inter.helsinki@kela.memonet.fi&msg=MSG1020149437.51&start=1196410&len=3796&src=&type=x
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Oikeus terveydenhoitoon taataan lailla 
vuonna 2005 
 
Terveydenhoitoon pääsemisen määrä-
ajoista aiotaan säätää lailla. Ehdotuksensa 
tiistaina jättänyt kansallisen terveys-
projektin johtoryhmä esittää, että lakiin 
kirjataan vuonna 2005 määräajat, joiden 
kuluessa julkiseen terveydenhuoltoon 
hakeutunut on hoidettava. 
 
Suomessa yhä useampi synnyttäjä vaatii 
keisarileikkausta 
 
Keisarileikkausten osuus kaikista synny-
tyksistä kasvaa. Osa naisista vaatii leik-
kausta, koska he pelkäävät 
alatiesynnytystä tai seksinautintojen 
katoamista synnytyksen takia.  
 
Leikkausten osuus kasvaa myös 
aluesairaaloissa, joissa ei 
henkilökuntapulan takia voi synnyttää 
viikonloppuisin. 
 
Matkapuhelimen säteily voi muuttaa 
solujen toimintaa 
 
Matkapuhelimen säteily voi aiheuttaa 
väliaikaisia muutoksia solun toiminnassa, 
vahvistaa Säteilyturvakeskuksen (Stuk) 
tuore tutkimus. Solumuutosten 
mahdollisista terveysvaikutuksista 
tutkimus ei kuitenkaan kerro. 
 
Kännykän säteily on sähkömagneettista 
mikroaaltosäteilyä. Sen 
terveysvaikutuksista on tähän mennessä 
tehty maailmalla parisataa tutkimusta.  
 
Eniten tutkitaan sitä, voiko säteily 
aiheuttaa aivosyöpää. Yksikään tutkimus 
ei ole suoraan tukenut pelkoja, että 
kännykän käyttö olisi vaarallista 
terveydelle, erityisesti pään soluille.  
 
Toukokuun alussa Suomessa tuli voimaan 
asetus, jossa määritellään, kuinka paljon 
matkapuhelimesta saa imeytyä energiaa 
pään alueelle. Radiotaajuussäteily 
aiheuttaisi riittävän voimakkaana pään 
kudosten vaarallista lämpenemistä. 
Kännyköiden säteily on kuitenkin 
kaukana vaarallisesta.  
 
Valmistajien antamien tietojen mukaan 
kaikkien markkinoilla olevien 
kännykkämallien säteily- eli SAR-arvo 
alittaa sallitun rajan, joka on 2,0 wattia 
kiloa kohti (W/kg). Uusien mallien SAR-
arvot ovat noin yksi watti kiloa kohti.  
 
Nykyiset matkapuhelimet toimivat 900 tai 
1800 megahertsin taajuudella. 
Mikroaaltouuneissa taajuus on 2450 
megahertsiä. Kolmannen sukupolven 
umts-matkapuhelimissa taajuus on 2200 
MHz.  

Korttiraha ohitti käteisen Suomessa 
 
Suomalaiset käyttivät viime vuonna 
ostoihinsa markoissa mitattuna 
ensimmäisen kerran enemmän pankki- ja 
luottokorttia kuin käteistä rahaa.  
 
Suomessa on muutenkin liikkeellä 
käteistä vähemmän kuin missään muussa 
EU-maassa suhteessa kansantuotteeseen. 
 
Kielikurssit alkoivat Riihimäki-Helsinki 
junissa. 
 
Riihimäen kansalaisopisto on aloittanut 
saksan, englannin ja venäjän opetuksen 
VR:n aamujunissa. 
 
Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
noin 50 minuutin oppitunnit alkavat 
Riihimäeltä ja päättyvät Pasilassa. 
Luokkana käytetään junan toiseksi 
viimeisestä vaunua johon mahtuu kerralla 
15 opiskelijaa.  
 
Junakurssit alkoivat saksan opinnoilla 
tiistaina 26. maaliskuuta ja seuravana 
päivänä alkoi englanti. Venäjään opinnot 
opiskelijat aloittivat 4. huhtikuuta.  
     
Kaikki kurssit ovat kymmenen oppitunnin 
mittaisia ja maksavat 50 euroa. Hintaan 
sisältyy junissa jaettava oppimateriaali ja 
kirjoitusalustat.  
 
"Mummobussi” pitää kyläkaupan 
hengissä 
 
K-Halli Rinne, Rovaniemen 
maaliskunnassa, on kekseliäisyytensä 
johdota pysynyt hengissä.  
 
Normaalin kauppa-auton sijasta, kaksi 
kertaa viikossa ajettavalla 
"Mummobussilla” Rinteen veljekset 
tuovat asiakkaita kyläkauppaan. Runsaan 
tunnin kuluttua sama bussi vie asiakkaat 
ostoksineen takaisin kotiin, tarvittaessa 
jopa kotiportaille.  
 
Ilmaiseen kyytiin ei tarvittu edes 
liikennelupaa. Kyytiä ei kauppiaan 
mukaan myöskään rahasteta ostosten 
korkeampina hintoina, hinnat ovat samat 
kuin muissakin K-Exstra -ketjun 
myymälöissä.  
 
Bussikuljetuksen ansiosta kyläkauppa on 
pysynyt hengissä, jopa niin hyvin, että 
kauppaa ollaan nyt laajentamassa. Reitin 
varressa on neljäsataa taloutta.  
 
Asiakkaille valmistuu kahvio, jossa he 
voivat odottaa bussikuljetusta kotiin. 
Kaupan yhteydessä ovat myös 
asiamiesposti ja pankkipääte. 
 

Asiakaskyyti maksaa kyläkaupalle 8.409 
euroa vuodessa. Rovaniemen 
maalaiskunta maksoi tukea vuoron 
ylläpitoon viime vuonna 3.363 euroa. 
 
Thaimaan raha aiheuttaa ongelmia 
 
Thaimaan kolikoista on tullut riesa 
Suomen raha-automaateille. Kymmenen 
bhatin kolikko muistuttaa kahden euron 
kolikko, ja osa automaateista hyväksyy ne 
mukisematta. Pelkästään Raha-
automaattiyhdistys joutuu korjaamaan yli 
kymmenen tuhatta automaattia. 
 
Ongelman aiheuttaa kolikontunnistuslaite, 
joka ei osaa erottaa bhatia ja euroa 
toisistaan. Osa laitteista toimii, osa ei ja 
siksi kaikki laitteet joudutaan käymään 
läpi ja tarkistamaan. 
 
Helsinki Euroopan puhtain pääkaupunki 
 
Helsinki menestyi hyvin 
maailmanlaajuisen konsultointifirman 
William M. Mercer:n 11 maaliskuuta 
julkaistussa maailmanlaajuisessa 
tutkimuksessa, jossa vertailtiin maailman 
suurkaupunkeja. Helsinki arvioitiin 
maailman kuudenneksi parhaaksi 
kaupungiksi ja myös Euroopan Unionin 
puhtaimmaksi pääkaupungiksi. Ateena, 
Lontoo ja Rooma menestyivät EU:n 
pääkaupungeista huonoiten. 
Maailmanlaajuisesti huonoiten menestyi 
Mexico City. 
 
Paras kaupunki oli Sveitsin Zürich, jota 
seurasivat Wien ja Vancouver.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
elämänlaatua maailman 215 
kaupungeissa. Huomioon otettiin muun 
muassa rikollisuus, puhtaus ja siisteys, 
koulujen taso, terveyspalvelut ja vapaa-
ajan viettomahdollisuudet.  
 
Suomi noussut suosituksi 
kannustematkailumaaksi 
 
Kemin ja Rovaniemen 
matkailunähtävyyksiin tutustui viime 
viikonloppuna 65 ulkomaista 
kannustematkojen järjestäjää. MEK:n 
(Matkailun edistämiskeskus) ja Finnairin 
yhteistyössä IAF:n (Incentive Association 
of Finland) kanssa järjestämä 
kannustematkailun myyntitapahtuma 
rikkoi ennätyksiä: se keräsi lähes puolet 
enemmän osallistujia kuin edellisvuonna.  
 
MEK:n tuotepäällikön Riitta Tammiston 
mukaan Suomi on noussut Euroopan 
seitsemänneksi suosituimmaksi 
kannustematkakohteeksi. Sijoitus on 
huikea, sillä vapaa-ajan matkailussa 
Suomi ei sijoitu lähellekään kymmenen 
kärkeä.  
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Viiden viime vuoden aikana Suomeen 
suuntautuva kannustematkailu on 
kolminkertaistunut. Se on kasvanut 
jatkuvasti vuodesta 1982 lähtien.  
     
Kannustematka on yrityksen 
henkilökunnalleen, asiakkailleen tai 
muille sidosryhmilleen kustantama 
palkintomatka. Joka neljäs suuri yritys 
käyttää kannustematkoja motivointiin. 
Eniten niitä tekevät lääke- ja 
autoteollisuus sekä it-yhtiöt ja 
vakuutuslaitokset.  
 
Suomalaiset käyvät eniten kirjastossa ja 
lukevat innokkaimmin sanomalehtiä, 
EU:n selvitys kertoo. 
 
Eurooppalaisten kulttuuriharrastuksia 
selvittelevään tutkimukseen haastateltiin 
viime syksynä 16.162 ihmistä Euroopan 
unioniin kuuluvissa maissa Italiaa lukuun 
ottamatta.  
 
Kulttuuri oli tutkimuksessa ymmärretty 
laajasti: siinä kyseltiin niin television 
katselusta, urheilutapahtumissa 
käymisestä, lehtien lukemisesta kuin 
internetin käytöstä. Yksityiskohtaiset 
tilastot julkaistiin toukokuun alussa.  
 
Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että 
kulttuurin kuluttamisessa eurooppalaisia 
ei yhdistä juuri muu kuin television 
katselu. Yhdeksän kymmenestä katsoo 
sitä, ja erot maiden välillä ovat pienet. 
 
Kaikissa maissa suurin osa sanoo 
katsovansa uutisia ja ajankohtaisohjelmia. 
Siihen yhtäläisyydet loppuvatkin. 
Belgialaisista 70 prosenttia tuijottaa 
saippuaoopperoita, kun saksalaisista vain 
alle kolmannes myöntää niiden 
kiinnostavan.  
 
Suomessa taas ovat Euroopan 
innokkaimmat puheohjelmien katsojat. 
Yli puolet suomalaisista seuraa talk show 
-ohjelmia, ruotsalaisista ja espanjalaisista 
vain alle kolmannes.  
 
Suomen erityispiirre on myös 
lastenohjelmien huikea suosio. Lähes 
neljännes suomalaisista haastatelluista 
katsoo niitä. Haastatellut olivat yli 15-
vuotiaita. Esimerkiksi Kreikassa ja 
Irlannissa lastenohjelmat kiinnostavat alle 
kymmenesosaa haastatelluista.  
 
Keskimäärin Euroopassa kuunnellaan 
mieluiten rokkia ja poppia, mutta 
kreikkalaiset, itävaltalaiset ja 
portugalilaiset ovat poikkeus. He 
kuuntelevat huomattavasti mieluummin 
kansanmusiikkia. Etenkin kreikkalaisiin 
kansanmusiikki kolahtaa: lähes kaksi 
kolmesta sanoo kuuntelevansa sitä.  
 

Suomalaiset vetäisevät kaulan kaikkiin 
muihin maihin mieltymyksellään "easy 
listening" -musiikiksi nimettyyn 
lajityyppiin. Sitä ilmoitti kuuntelevansa 
70 prosenttia suomalaisista.  
     
Euroopan jakautuminen pohjoiseen ja 
etelään käy selvästi ilmi tutkimuksesta. 
Sen mukaan suuri enemmistö 
portugalilaisista ja kreikkalaisista ei 
vuoden aikana käynyt kertaakaan 
elokuvissa, teatterissa tai konsertissa.  
 
Tanssimisessa ruotsalaiset ovat 
kreikkalaisia innokkaampia. 
Ruotsalaisista 35 prosenttia oli tanssinut 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. 
Kreikkalaiset tulivat 30 prosentillaan 
vasta kolmantena irlantilaisten jälkeen.  
 
Suurin ero etelän ja pohjoisen välillä on 
suhtautumisessa lukemiseen. Portugalissa 
ja Kreikassa on eniten ihmisiä, jotka eivät 
koskaan lue sanomalehtiä eivätkä ole 
viime vuoden aikana lukeneet yhtäkään 
kirjaa. Kreikassa ja Portugalissa myös 
käydään vähiten kirjastossa.  
 
Ylivoimaisesti ahkerimpia lukijoita ovat 
ruotsalaiset ja suomalaiset. Erityisesti 
sanomalehtien lukemisessa he ovat aivan 
omaa luokkaansa. Molemmissa maissa 
enemmän kuin kolme neljästä 
haastatellusta sanoi lukevansa 
sanomalehtiä viidestä seitsemään päivänä 
viikosta. Suomi voittaa Ruotsin 
hienoisella promillen etumatkalla.  
  
Kirjoja lukevat ruotsalaisten ja 
suomalaisten lisäksi mielellään britit ja 
tanskalaiset.  
 
Suomalaiset käyvät kirjastoissa enemmän 
kuin minkään muun EU-maan asukkaat. 
Melkein 70 prosenttia suomalaisista oli 
viime vuoden aikana käynyt kirjastossa. 
Ero on huikea etenkin Kreikkaan, jossa 
vain yhdeksän prosenttia kävi kirjastossa.  
     
Luovista harrastuksista yleisintä EU-
maissa on valokuvaaminen ja 
filmaaminen. Keskimäärin lähes 31 
prosenttia eurooppalaisista harrastaa niitä.  
 
Yli puolet EU-maiden kansalaisista ei 
käytä tietokonetta, ja 65 prosenttia ei 
ikinä käytä internetiä. Toisaalta 22 
prosenttia eurooppalaisista istuu 
tietokoneen äärellä päivittäin ja 
internetissäkin surfaa joka päivä 
keskimäärin yhdeksän prosenttia EU-
kansalaisista.  
 
Tietotekniikan käytössä Eurooppa on 
jyrkästi jakautunut etelään ja pohjoiseen. 
Kreikkalaisista enemmän kuin kolme 
neljästä ei koskaan käytä tietokonetta. 

Portugalissa luku on lähes saman 
suuruinen ja Espanjassakin 64 prosenttia.  
 
Toisaalta suuri osa 
pohjoiseurooppalaisista käyttää 
tietokonetta joka päivä. Eniten päivittäin 
käyttäviä on Ruotsissa ja Tanskassa (37 
prosenttia) ja kolmanneksi eniten 
Hollannissa (32 prosenttia). Suomalaisista 
päivittäin tietokonetta käyttää 26 
prosenttia.  
 
Samoissa maissa myös internetissä oleilu 
on yleisintä. Ruotsalaisista 67 prosenttia 
käyttää nettiä, tanskalaisista 59 prosenttia, 
hollantilaisista 54 prosenttia ja 
suomalaisista 51 prosenttia.  
 
Bensiinin hinnat EU:ssa kovalla verolla 
 
EU:ssa bensiinin (95) keskiarvohinta oli 
maaliskuun puolivälissä verottomana 30 
ja veroineen 97 senttiä litralta. Suomessa 
hinnat olivat 29 ja 103. Suurin hintahaitari 
oli Britanniassa: 25 ja 116 senttiä. 
 
Pyöreä kotirobotti vanhusten avuksi 
 
Suomen TKK:n Automaatiotekniikan 
laboratoriossa seitsemän vuoden ajan 
kehiteltyä Rollo-kotirobottia sovelletaan 
parhaillaan kotihoitoon ja kotona 
selviämiseen. 
 
"Pallomaiseen ratkaisuun päädyttiin siksi, 
että pyöreällä muodolla on monia etuja", 
tutkija Panu Harmo kertoo 
viimeisimmässä Tiede-lehdessä (3/2002). 
"Pallo pysyy aina oikein päin ja pystyy 
kierimään paikasta toiseen. Pallo ei 
myöskään takerru mihinkään." Harmo 
kertoo myös, että pallomaista muotoa 
pidettiin miellyttävänä, eikä se pelota 
kotona. 
 
Hieman koripalloa suurempi robotti auttaa 
ottamaan kuva- ja ääniyhteyden kotiin. 
Rollon sisällä oleva elektroniikka 
kameroineen ei pyöri mukana, sillä se on 
ripustettu akseleiden varaan. Kun 
turvaranneke tai jokin muu järjestelmä 
hälyttää, Rollon välityksellä esimerkiksi 
omahoitaja voi tutkia asunnon ja selvittää, 
mikä on tilanne. 
 
Rolloa voi käyttää myös kodin 
"ylirobottina", joka antaa käskyjä muulle 
kodin automatiikalle. "Se voi antaa 
käskyn roskisrobotille, että hoida roskat 
pihalle, tai huomauttaa tiskausrobotille, 
että nyt tarvitaan puhtaita astioita", 
Harmo kuvailee. Osana kodin 
tietotekniikkaa se pitää yhteyttä muihin 
laitteisiin ja ulkomaailmaan radiolla. 
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Suomi Britannian alusmaa? 
 
Erään Lontoossa 1926 julkaistun 
kartaston mukaan Suomi oli silloin 
"Britannian aluetta tai sen alusmaa".  
 
Yllättävä tieto kävi ilmi Britannian 
kansalliskirjaston eli British Libraryn 
kartoille omistetussa erikoisnäyttelyssä.  
 
Yhdessä näyttelyn vitriineistä oli 
vaatimattoman pienen karttakirjan sivu, 
jonka mustalla painetut alueet osoittavat 
mm. Suomen aseman "Britannian 
alusmaana", Norjan, Itämeren maiden, 
Portugalin ja Kreikan ohella. Muut 
Euroopan maat olivat joko Ranskan tai 
"Ranskan, Britannian ja USA:n yhteisiä 
alusmaita".  
 
Kartaston nimi on The Plebs Atlas eli 
"Rahvaan karttakirja". Sen oli laatinut J. 
F. Horrabin -niminen maantieteilijä. 
Julkaisija oli Britannian työväenopistojen 
liitto.  
 
Kaurismäelle Cannesista hopeaa 
 
Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla 
menneisyyttä sai Cannesissa 
hurmioituneen vastaanoton. 
Suosionosoituksista ei ollut tulla loppua, 
ja festivaalin kylkiäisinä pidetyt 
kriitikkoäänestykset nostivat Kaurismäen 
suoraan voittajasuosikiksi. 
 
Hollywood Reporter -lehden kritiikki on 
päätähuimaava ylistys, ja muut lehdet 
ovat kirjoittaneet elokuvasta niin 
innostuneesti, että jopa elokuvan Tähti-
koiralle on uhrattu oma kappale tekstistä.  
 
Ranskan aamulehdissä ylistykset jatkuvat. 
Libérationin Cannes-raportin pääotsikko 
on "Aki Charismatique".  
 
Lopulta Aki Kaurismäen elokuva Mies 
vailla menneisyyttä palkittiin Cannesin 
elokuvajuhlien toiseksi tärkeimmällä 
palkinnolla, Grand prix´llä. Kaurismäen 
elokuvan menestystä täydensi sen 
pääosan esittäjä Kati Outinen, joka 
palkittiin parhaana naisnäyttelijänä. 
 
Valtio palkitsi Kaari Utrion ja Max 
Jakobsonin 
 
Professori Kaari Utrio ja ministeri Max 
Jakobson palkittiin huhtikuussa valtion 
tiedonjulkistamispalkinnolla. Palkinnot 
ovat suuruudeltaan 8.500 euroa.  
     
Utrio saa palkinnon, koska hän on 
esimerkiksi "historiallisissa 
romaaneissaan tavoittanut aitoutta ja 
syvyyttä kuvatessaan arjen 
yksityiskohtia".  
 

Jakobsonin palkinnon perusteluissa 
sanotaan, että "hänen teoksensa ovat 
antaneet merkittävän kirjallisen 
panoksen" Suomen poliittiseen historiaan. 
"Jakobson on tutkija, tietokirjoittaja ja 
kolumnisti, joka on osannut taitavasti 
käyttää eri medioita." Jakobson avustaa 
muun muassa Helsingin Sanomia.  
 
Utrion ja Jakobsonin lisäksi palkittiin 
neljä kirjallista teosta, radion ohjelmasarja 
ja televisiodokumenttien tuottaminen.  
 
Soile Isokoski loisti Wienin 
valtionoopperassa 
 
"Laulajatar teki triumfin", kehui 
wieniläiskriitikko sopraano Soile 
Isokosken suoritusta Richard Straussin 
Ruusuritari-oopperan 
sotamarsalkattarena. Isokoski ja Monica 
Groop laulavat Suomen 
Kansallisoopperan Ruusuritarissa syksyllä 
2004. 
 
Isokosken levytys Straussin 
orkesterilauluista sai äskettäin 
poikkeuksellisen haltioituneet kritiikit 
varsinkin brittilehdistössä. Isokoski on 
nostettu yhdeksi kaikkien aikojen 
parhaista Strauss-sopraanoista.  
 
Latvia voitti Euroviisut 
 
Suomi ei tänäkään vuonna pärjännyt 
Tallinnassa järjestetyissä Euroviisuissa, 
Laura Voutilaisen esittämällä kappaleella 
Addicted to you, sijoittuen 20. sijalle. 
 
Kreikka vastaavasti sijoittui 17. sijalle, 
Michalis Rakintzisen kappaleella 
S.A.G.A.P.O. 
 
Sekä Suomen että Kreikan tulos merkitsee 
sitä, että maat eivät sijoituksiensa 
perusteella esiinny vuoden 2003 
Eurovision laulukilpailussa.  
 
Finaalin kymmenen parasta maata 
pääsevät suoraan mukaan ensi vuoden 
kisaan. Lisäksi kilpailun suurimmat 
rahoittaja maat Britannia, Espanja, Saksa 
ja Ranska pääsevät huonosta 
menestyksestä huolimatta aina jatkoon. 
 
Jani Sieviselle kultaa huippuajalla 
 
Jani Sievinen onnistui huhtikuun alussa 
puolustamaan Moskovassa 200 metrin 
sekauinnin lyhyen radan 
maailmanmestaruutta. Se ei vielä 
merkinnyt sinänsä kaikkea, mutta 
kisaennätysaika 1.55,45, oli riemastuttava 
seikka vihtiläiselle matkalla kohti 
Ateenan olympiakisoja 2004.  
 
Suomalaisilon laukaisi tuntia aikaisemmin 
pronssia 200 metrin rintauinnissa saanut 

Jarno Pihlava. Sama mitali raisiolaisen 
kaulaan pujotettiin myös 100 metrillä.  
 
"Kesällä minulla on yksi tavoite, kahden 
minuutin alittaminen pitkällä radalla. Jos 
pystyn siihen, olen täysin aikataulussa 
matkalla kohti Ateenaa." kertoi Sievinen.  
 
Suomi ilman jääkiekon MM-mitalia 
 
Ruotsi löi Suomen maalein 5-3 jääkiekon 
MM-kisojen pronssiottelussa 
Göteborgissa. Suomi johti ottelua toisen 
erän alussa jo 3-0, mutta Ruotsi kokosi 
itsensä, tuli väkisin tasoihin ja meni ohi. 
Suomi jäi ilman MM-mitalia ensimmäisen 
kerran vuoden 1997 jälkeen. 
 
Helsinki isännöi vuoden 2005 MM-kisoja  
 
Helsinki on yleisurheilun MM-kisojen 
isäntäkaupunki 2005. Kansainvälisen 
yleisurheiluliiton IAAF:n hallitus valitsi 
kisakaupungin sunnuntaina Nairobissa 
Keniassa.  
 
Helsinki kukisti äänestyksissä viisi muuta 
Euroopan kaupunkia. Kisoja hakivat 
myös Berliini, Bryssel, Budapest, 
Moskova ja Rooma.  
 
Kisat järjestetään loppukesällä 2005. 
Kisapäiviksi esitetään 5.-14. elokuuta, 
mutta päivämäärät voivat muuttua.  
 
Yleisurheilun MM-kisat ovat maailman 
kolmanneksi suurin urheilutapahtuma 
kesäolympialaisten ja jalkapalloilun MM-
kisojen jälkeen. Helsinkiin odotetaan yli 
3.000 urheilijaa, 20.000 kisavierasta ja 
4.000 toimittajaa.  
 
Turvallisuus nousi Helsingin 
valttikortiksi. Hakukomitea mainosti 
Helsinkiä yhdeksi maailman 
turvallisimmista paikoista: ei 
uskonnollisia eikä poliittisia ääriryhmiä ja 
hyvät suhteet koko muuhun maailmaan.  
 
"Tämä on upein juttu, mitä suomalaiselle 
yleisurheilulle on tapahtunut sitten 
vuoden 1952 olympialaisten, hehkutti 
Urheiluliiton puheenjohtaja Ilkka 
Kanerva.  
 
IAAF uskoo, että Helsingissä MM-
yleisurheilua seuraa täpötäysi stadion.  
Viime kesänä MM-kisojen katsomot 
Kanadan Edmontonissa ammottivat 
puolityhjinä. Eikä kerta ollut 
ensimmäinen, kun MM-kisat eivät 
kiinnostaneet: Sevillassa 1999 
pääsylippuja jaettiin lopulta ilmaiseksi, 
kun ne eivät menneet kaupaksi.  
 
"Uskon, että Helsingissä stadion on 
täynnä koko kisojen ajan", IAAF:n 
senegalilainen pääsihteeri Lamine Diack 
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sanoi. "Yleisurheilu on Suomessa 
ykköslaji, ja voimme luottaa myös 
televisiotuotannon olevan parasta laatua." 
Yle televisioi kisat noin 200 maahan.  
 
Pihlakoski arvioi, että kisat tuovat 
Suomeen 150-200 miljoonan euron 
liikevaihdon. Kisojen takuumiehinä ovat 
Helsinki ja valtio.  
  
Kisaisännän valinta kesti 
nelisenkymmentä minuuttia. 
Äänestyksissä vähiten ääniä saanut putosi. 
Ensimmäisellä kierroksella Bryssel, 
Moskova ja Rooma saivat yhtä vähän 
kannatusta. Uusintaäänestyksessä putosi 
Moskova. Toiseksi oli Brysselin vuoro 
pudota, kolmanneksi Rooman.  
 
Kun jäljellä olivat Berliini, Budapest ja 
Helsinki, kuudes äänestys päättyi 
Helsingin saamaan äänten enemmistöön. 
Helsinki sai 15 ääntä, Berliini seitsemän 
ja Budapest neljä.  
 
Helsingillä kävi tuuri loppukirivaiheessa 
Nairobissa. Arpaonni suosi suomalaisia, 
ja Helsinki sai pitää 45 minuutin 
esittelynsä viimeisenä.  
 
Suomalainen yleisurheiluhistoria 
sankareineen Paavo Nurmesta Lasse 
Virenin kautta nykyaikaan tuotiin 
hakuvaiheessa hyvin esille. Viimeiset 
sanat tilaisuudessa lausui Viren.  
 
Helsinki vetosi myös hyviin muistoihin. 
Ensimmäiset, vuoden 1983 MM-kisat 
järjestettiin Helsingissä.  
 
Vuoden 2005 MM-isännäksi oli valittu 
Lontoo, mutta viime syksynä se luopui 
leikistä. Britannian hallituksella ei ollut 
varaa Lontooseen suunniteltuun uuteen 
stadioniin. Loppuvuodesta IAAF julisti 
uuden haun.  
 
Kirkkotietoa 
 
Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi! 
Ihmeellinen pääsiäinen iloineen on jälleen 
koettu ja pääsiäisaika jatkui aina 
helluntaihin asti.  
 
Allekirjoittanut koki ensi kertaa Athos-
vuoren pääsiäisen pitkine palveluksineen 
ja niukkoine ruokineen, mutta se 
pääsiäisyö olikin sitten illattoman päivän 
alku! Suosittelen kaikille menemistä 
jumalanpalveluksiin johonkin luostariin. 
Siellä ei hälistä ja hölpötetä uusista 
kännyköistä tai ostoslistasta vierustoverin 
kanssa, palvelukset toimitetaan 
hätiköimättä ja ilman teatraalisuutta. 
 
Tällä kertaa käsittelen itse 
kirkkorakennusta. Tapa rakentaa 
jumalanpalvelusta varten tietty paikka, 

suojassa sään oikuilta, on ammoinen ja 
yleismaailmallinen. Kirkkoarkkitehtuurin 
ja sisustuksen antaa vahvimman leimansa 
juutalainen synagooga – luonnollisesti. 
 
Yleisempiä kirkkorakennuksen malleja 
ovat suorakaiteinen basilika (Ajios 
Dimitrios) ja ristinmuoto sekä ympyrä. 
Nämä perusmuodot voivat hiukan 
hämärtyä kun on lisätty sivulaivoja tai 
holvia. Bysanttilaisen perinteen suosituin 
malli on ristinkirkko ja sen keskellä 
korkeuksiin kohoava kupoli, joka 
omaksuttiin Syyriasta. 
 
Jokaisessa kirkossa on eteinen, kirkkosali 
ja alttarihuone, joka usein on hiukan salia 
ylempänä ja ikonostaasin takana. 
Ikonostaasi on kehittynyt hitaasti ja vasta 
1600-luvulla ilmestyi nykyisiä 
kokoseinämalleja. Nykyään on jonkun 
verran pyrkimyksiä palata vanhaan 
alkukirkon malliin jossa alttarin erottaa 
hyvin kevytrakenteinen ikonostaasi. 
 
Alttarissa sijaitsee Pyhä pöytä jolla 
pidetään Evankeliumia ja jolla ehtoollinen 
toimitetaan. Pyhää pöytää koristaa liina ja 
seitsenhaarainen lampukka. Lisäksi 
alttarissa sijaitsee uhripöytä – ehtoollisen 
esivalmistelupaikka, piispantuoli ja 
muutama muu penkki, teline 
suitsuttimelle ja kaappi tai pari 
jumalanpalvelustarvikkeille sekä 
Hellaksessa usein myös 
äänentoistolaitteiston ohjauspöytä… 
 
Kirkkosali ja eteinen ovat ulkoasultaan 
yhtenäiset, eli on penkkejä – eri maissa 
erilaisia ja eri määriä – hellaslainen tapa 
tuoda lähes sohvia on hiukan vääristynyt. 
Alttarin lähellä on kummallakin sivulla 
laulajainkoroke ja oikealla varsinainen 
piispanistuin ja vasemmalla usein 
Evankeliumin lukua varten ns. 
saarnatuoli. Koko kirkko on yleensä 
koristeltu seinämaalauksin, niille on omat 
lukuisat sääntönsä, mutta yleistäen ne 
kuvaavat Kristuksen ja 
Jumalansynnyttäjän elämää ja sitten muita 
pyhiä. 
 
Mosaiikki- ja freskokuvat ovat olleet 
myös maallisten talojen koristeina, 
kirkoissa ne olivat alunperin pitkälti 
opetusmielessä. Harva osasi lukea 
Raamattua. Seinäkuvat myös tuovat 
taivaan maan päälle, sillä näin läsnä ovat 
ja pyhyyteen päässeet ihmiset. 
 
Ylhäällä keskikupolissa on aina Kristus 
Kaikkivaltias ja alttarin yläpuolella 
kupolissa Jumalansynnyttäjä. Lisäksi  on 
ikoneja ja/tai reliikkejä kunnioitettavaksi 
omissa kaapeissaan ja tuohustelineet, 
tuohus kuvaa rukouksen palavuutta. 
Kirkkorakennus on AINA rakennettu niin, 

että alttari on kohti itää – valon suuntaan 
ja sisään tullaan lännestä. 
 
Täällä Thessalonikissa tarjoutuu hyvät 
mahdollisuudet kiertää historiallisesti 
merkittäviä pyhäkköjä, erilaisia 
opaskirjasiakin on tarjolla hyvin. 
Hellaksessa kirkkoja on runsaasti ja ne on 
yleensä kaunistettu runsain mitoin.  
 
Tämä saattaa hämmästyttää niukemman 
koristelun ystäviä. Syyt nykyiseen 
koristelutapaan ovat perin moninaiset ja 
usean vuosisadan aikaiset maut ja 
tyylisuunnat ovat esillä yhdessä. Kirkkoja 
ovat aina koristaneet ihmiset 
vapaaehtoisesti, tahtoen näin osoittaa 
kunnioitustaan ja kiitostaan Jumalalle, 
monet rikkaat ovat rakennuttaneet 
kokonaisia pyhäkköjä. Toki aikaisempina 
vuosina koko yhteiskunnan ollessa 
köyhempi, olivat vain harvat isot kirkot 
niin runsaasti krumeluuraltuja kuin 
nykyään.  
 
Mutta ortodoksisen näkemyksen mukaan 
kirkko on Herran huone, Taivaan 
esikartano ja siksi tulee sen näkyä ilona ja 
valkeutena, ei taivas voi olla synkeä! 
Kirkko on se paikka jossa kaikin aistein 
saa kokea Kristinuskon perussanoman – 
Kristuksen ylösnousemuksen. 
 
Simo Haavisto 
 
Toimitus surffaili netissä 
 
Mitä, missä, milloin. Tältä Internet-sivulta 
löytyy maakohtaisia tapahtumia. Voi etsiä 
Suomen, Kreikan ja muiden maiden 
tapahtumia. www.whatsonwhen.com  
 
Helsingin Sanomien englanninkieliset 
sivut www.helsinki-hs.net  
 
10xSUOMALAISUUS - 
verkkonäyttelyssä hipaistaan suomalaisia 
koskettavia teemoja - näyttely ei pyri 
olemaan kattava esitys suomalaisuudesta. 
Lisätiedon hankkimista varten kunkin 
teeman yhteyteen on koottu linkkejä. 
http://www.finnica.fi/10x.htm  
 
Espanjasta kiinnostuneille kattava 
Espanjan tieto- ja palvelukeskus suomen 
kielellä.  
enetti.com 
 
Silicon Valley Insider eli Silicon Valleyn 
suomalaiset Internet sivut 
http://www.svinsider.com 
 
Muutamia ulkosuomalaisille tarkoitettuja 
Internet sivuja: 
 
www.etusivu.net 
www.ulkosuomalainen.com 
www.emigrantti.fi 

http://www.whatsonwhen.com/
http://www.helsinki-hs.net/
http://www.finnica.fi/10x.htm
http://enetti.com/
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=5db553bdeac679ed74ecd5066c418554&lat=1021630086&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2esvinsider%2ecom
http://www.etusivu.net/
http://www.ulkosuomalainen.com/
http://www.emigrantti.fi/
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Vitsit 
 
Onko koskaan tuntunut tältä? Onni olla 
Suomessa..... 
 
30 toukokuuta. Muutimme juuri Suomesta 
Kreikkaan. Tämä on paikka, joka on niin 
kuin pitää! Kauniit, aurinkoiset päivät ja 
leppoisat illat. Luonto on kuin Eedenin 
paratiisi. Mikä paikka! Katselin auringon-
laskua puistossa loikoillen nurmikolla. Se 
oli kaunis. Vihdoinkin olen löytänyt 
kodin, jota rakastan. 
 
14 kesäkuuta. Todella kuumaa. Lämpötila 
nousi tänään yli kolmenkymmenen. Mutta 
ei hätää. Asuntoni on ilmastoitu, samoin 
autoni. On nautinnollista, kun aurinko 
paistaa joka päivä. Minusta on tullut 
todellinen auringonpalvoja. 
 
30 kesäkuuta. Maisemoin takapihani 
tänään etelän malliin. Paljon kaktuksia ja 
kiviä. Ei enää ruohonleikkuuta, kivaa! 
 
10 heinäkuuta. Lämpötila ei ole laskenut 
alle kolmenkymmenen koko viikkoon. 
Kuinka ihmiset tottuvat tällaiseen kuu-
muuteen? Tähän tottuminen kestää 
kauemmin kuin luulin. 
 
15 heinäkuuta. Nukahdin pihalleni 
sunnuntai-iltapäivällä. Sain kolmannen 
asteen palovammoja 60% ihoani. Jouduin 
olemaan kaksi päivää poissa töistä. Opin 
kuitenkin läksyni; vanhaa kunnon aurin-
koa täytyy kunnioittaa tällaisessa 
ilmastossa. 
 
20 heinäkuuta. Unohdin kissamme 
autoon, kun menin käymään lounaalla. 

Tullessani takaisin huomasin katin 
turvonneen kauppakassin kokoiseksi ja 
räjähtäneen ympäri auton nahkaverhoilua. 
Lapsille kerroin kissan karanneen. Nyt 
auto haisee järkyttävälle. Ei enää 
lemmikkejä meille! 
 
25 heinäkuuta. Helkkarin helle! Kotimme 
ilmastointilaite meni epäkuntoon. 
Korjausmies käväisi, kertoi joutuvansa 
tilaamaan joitakin osia ja laskutti tästä 
lystistä 300 euroa! Naurettavaa! 
 
30 heinäkuuta. Koko perhe on nukkunut 
nyt kolme yötä ulkona uima-altaan vieres-
sä. Järkyttävät maksut asunnosta, johon ei 
voi edes mennä sisälle kuumuuden takia. 
Miksi ihmeessä oikein tulin tänne? 
 
4 elokuuta. 40 astetta ylittyi tänään. 
Vihdoinkin ilmastointilaite saatiin 
kuntoon. Siitäkin ylellisyydestä jouduin 
pulittamaan 800 euroa ja sisälämpötila 
asunnossamme laski 35 asteeseen. Idiootti 
huoltomies kusi uima-altaaseen. Vihaan 
tätä helkkarin paikkaa. 
 
8 elokuuta. Jos joku älypää vielä kerran 
kysyy, "Liian kuumaa sinulle tänään?" 
aion takuulla viiltää hänen kurkkunsa 
auki! Helvetin kuumuus. Töihin 
mennessäni auto kiehui, vaatteeni olivat 
hiestä likomärät ja minä haisin kuin 
paahdettu Karvinen! 
 
10 elokuuta. Säätiedotus voisi yhtä hyvin 
olla nauhoitus. Kuumaa ja aurinkoista. On 
ollut liian kuuma rakasteluun jo kaksi 
kuukautta putkeen ja säätiedotus lupailee 
ensi viikoksi lämpenevää.. Eikö täällä 
hel*@¤#n aavikolla sada koskaan? Vettä 

on säännöstelty koko kesä, joten hel#*¤in 
kallis kaktus kuivui ja minä paiskasin sen 
#@*&$!% uima-altaaseen. Edes kaktus ei 
voi elää tässä helteessä. Mitä vit*#a!? 
 
14 elokuuta. Tervetuloa Helvettiin! 
Lämpötila nousi tänään 45 asteeseen. 
Autoni sähköinen sivulasien kontrolli 
sekosi, enkä saanut sivuikkunaa 
aukaistua, joten hakkasin lekalla tuulilasin 
säpäleiksi. Huoltomies kävi illemmalla 
laittamassa uuden tuulilasin paikoilleen ja 
sanoi, "Liian kuumaa sinulle tänään?" 
Vaimoni joutui maksamaan 3.000 euron 
takuut saadakseen minut pois sellistä. 
 
30 elokuuta. Tämän hel*#@&n kesän 
huonoin päivä. En takuulla poistu tänään 
talosta. H#@*¤&$!% sateet lopulta 
saapuivat ja nyt täällä on mutaisempaa 
kuin helvetissä. Tulva vei autoni ja nyt se 
kelluu uusine tuulilaseineen jossain päin 
Välimerta.  
 
Tämä riittää. Me muutamme takaisin 
Suomeen lumen ja jään keskelle. 
--------------------------------------------------- 
Morsian katosi, mutta vainukoira pääsi 
vihille. 
--------------------------------------------------- 
Vangilla oli karatessa musta vyö. 
--------------------------------------------------- 
Miten voodoopoppamies tekee 
joukkomurhan? 
- Työntämällä sukkapuikon 
puhelinluettelon läpi 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy 
syyskuussa 2002. Toimitus yhä vaan 
odottaa jäseniltä juttuja, vinkkejä ja 
kommentteja tiedotteeseen. 

TAPAHTUMA- KALENTERI 
 
02.06 Kuukausitapaaminen klo. 20.00. Tavernassa ”1901”, osoitteessa; Katouni 9, Thessaloniki (Ladadika), puh. 0310-

553141. 
 
03.06 Ruokafestivaalit Aretsou:n rannassa, maanantaina klo. 20.30. Lisätietoja Päivi Pulkki-Georgopoulou, puh. 0310 

950879 tai seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis 0310 860555.  
 
04.06 Suomen puolustusvoimain lippujuhla 
 
05.06 Maailman ympäristöpäivä 
 
15.06 Thessalonikin Suomi-koulun kevätjuhlat klo. 11.00, osoitteessa Mitr. Kallidou & Papagou, Apollon-Kalamarian 

urheilukentän vieressä. KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN! 
 
16.06 Seuran johtokunta vetäytyy kesätauolle ja palaa virkistyneinä tehtäviinsä elokuun aikana. 
 
21.06 Juhannusaatto ja kesäpäivänseisaus. 
 
06.07  Eino Leinon päivä. 
 
22.07 Alkaa naisten viikko (viikko 30). 
 
15.08 Neitsyt Marian taivaaseen astumisen päivä. Pyhä Kreikassa. 
 
14.09 Alustavien tietojen mukaan Suomi-koulu aloittaa syyslukukauden. Tarkistakaa varma päivämäärä Suomi-

koulun opettajilta. 
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	Myöhemmissä (englanninkielisissä) istunnoissa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen kehittämistyön ja kansainvälisen toiminnan kannalta haastavia teemoja. Pekka Kämäräisen ja Iver Jan Lerenin (Norja) vetämän workshopin teemoina olivat ”avain-kvalifikaatiot” ja opetusjärjestelyjen uudistaminen, oppilaitosten ja työpaik-kojen yhteistyö sekä työmarkkina-järjestöjen osallistuminen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Anders Nilssonin (Ruotsi) ja Pekka Kämäräisen vetämän istunnon teemana oli ammatil-lisen koulutuksen vertailtavuus, yhtenäis-täminen sekä eri koulutuskulttuurien välillä tapahtuva keskinäinen oppiminen. Tässä keskusteltiin aluksi jäsenmaiden keskinäisiin sopimuksiin perustuvasta kansainvälisestä lähentymisestä. Sitten tarkasteltiin temaattisten yhteistyöprojek-teihin yhteydessä tapahtuvaa kokemusten-vaihtoa ja kehittämistiedon leviämistä. Viimeisessä, Sören Kristensenin (Tanska) ja Pekka Kämäräisen vetämässä istun-nossa tarkasteltiin ammatillisen koulutuk-sen alalla järjestettävien vaihto-ohjelmien pedagogista antia ammatillisen koulutuk-sen ja oppimisen kehitykselle.
	Ateenan Suurlähetystö tiedottaa
	Kuukausitapaamiset ovat joka kuun ensimmäinen sunnuntai tavernassa “1901” klo. 20.00 ja niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
	Kaksoiskansalaisuus tulossa uuden kansalaisuuslain myötä
	Sisäasiainministeriön valmistelema luonnos uudeksi kansalaisuuslaiksi alkaa olla valmis toiselle lausuntokierrokselle. Se on tarkoitus lähettää lausunnoille toukokuussa ja toisen lausuntokierroksen jälkeen uusi kansalaisuuslaki annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle, jonka toivotaan käsittelevän se vielä tämän vaalikauden aikana ennen vuoden 2003 eduskuntavaaleja. Lain voimaantulo voisi tapahtua aikaisintaan vuoden 2003 alkupuolella.
	Päijät-Hämeestä Thessalonikiin ammatillisen koulutuksen asialla
	Huhtikuun alussa Thessalonikissa vieraili kymmenhenkinen delegaatio Päijät-Hämeen ammatillisista oppilaitoksista. Vierailun kohteena oli Thessalonikissa (Thermin ja Pilean rajalla, American Farm Schoolin lähinaapurustossa) sijaitseva Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop (= Centre Europeen pour le developpement de la formation professionelle). Vierailun mahdollisti Opetushallituksen myöntämä määräraha kansainvälisen toiminnan tukemiseksi.
	Uuden kansalaisuuslain tavoitteena on helpottaa ulkosuomalaisten yhteydenpitoa ja mahdollista paluuta Suomeen sekä edistää ulkomaalaisten kotiutumista Suomeen.
	Ennen varsinaisen ohjelman alkua vieraat pääsivät tutustumaan Thessalonikin suomalaisyhteisöön huhtikuun alussa järjestetyn säännöllisen tavernaillan merkeissä. Vierailun aikana workshop-ohjelman antia syvennettiin taverna-kulttuuriin perehdyttävän jatko-opinto-ohjelman merkeissä. Tiiviin ohjelman päätteeksi vieraat totesivat oppineensa paljon uutta, mutta samalla saaneensa samalla havaita, että heidän arkinen aherruksensa on juuri sitä kehittämistyötä, mistä eturivin eurooppalaiset projektit keskustelevat (usein vieläpä jonkinmoisella viiveellä).
	Päijät-Hämeessä ammatilliset oppilaitok-set ovat tiivistäneet yhteistoimintaansa ja verkottuneet Päijät-Hämeen koulutus-konserniksi, jonka muodostavat Lahden ammattikorkeakoulu sekä toisen asteen oppilaitoksia kokoava Koulutuskeskus Salpaus. Thessalonikiin saapunut ryhmän jäsenet olivat koulutuskeskus Salpauksen eri oppilaitosten kansainvälisen toiminnan koordinaattoreita. Ryhmän johtajana toimineen Ulla Pantsarin vastuulla on kansainvälisen toiminnan ja e-oppimisen edistäminen eri oppilaitoksissa. Ryhmän jäsenet edustivat kaupallisen alan, hotelli- ja ravintola-alan, luonnonvara-alojen, sosiaali- ja terveysalojen, nuorisotyön, oppisopimuskoulutuksen sekä yhteisten opintojen opettajia.
	Ulkoministeriön uusi mobiilipalvelu matkailijoille
	UM on avannut uuden mobiilipalvelun matkailijoille. Tekstiviestein toimiva palvelu koostuu edustustojen yhteystiedoista, matkustustiedotteiden tilauksesta ja vapaaehtoisesta matkustusilmoituksesta. Palvelu toimii toistaiseksi Radiolinjan, Soneran ja Telian liittymillä Suomessa ja ulkomailla. Palvelua ja sen kattavuutta pyritään laajentamaan yhteistyössä operaattorien kanssa. Lyhytnumero 16358 on helppo muistaa, sillä 358 on Suomen suunta. Ulkoministeriö ei veloita palvelun käyttäjää. Käyttäjä maksaa vain lähettämänsä tekstiviestin normaalin lähetystaksan mukaan. 
	Suomi.fi portaali avattu
	Julkishallinnon yhteinen verkkopalvelu Suomi.fi - tie julkisiin palveluihin on avattu osoitteella www.suomi.fi. Se korvaa kokonaan Kansalaisen käsikirjan, jota ei enää ylläpidetä lainkaan. Portaalissa on tietoa asumisesta ja perheeseen liittyvistä asioista, koulutuksesta, kirjastoista, kulttuurista, vapaa-ajan toiminnoista,lakiasioista, liikenteestä ja matkailusta, maasta- ja maahanmuutosta, verotuksesta, suomalaisesta yhteiskunnasta, terveydenhuollosta, avustuksista, eläkkeistä, työelämästä ja yrittämisestä sekä pääsy julkishallinnon organisaatioiden ja virastojen sivuille sekä Suomen kuntiin. 
	Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos: 
	1) henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta; 
	2) henkilön kotikunta on ollut Suomessa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta; tai 
	3) henkilö on 18 vuotta täytettyään, mutta ennen 22:n ikävuoden täyttämistä: 
	a) ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsuliedustustolle taikka maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden; 
	b) saanut Suomen passin; tai 
	c) suorittanut Suomessa varusmies- tai siviilipalvelun. 
	Ulkosuomalaisparlamentti tiedottaa
	Uusi parlamenttisihteeri aloitti työnsä 02.04.2002. Uudeksi parlamenttisihteeriksi valittiin ulkosuomalaiskokemusta useasta maasta omaava valtiotieteiden maisteri Tina Strandberg. Hänet valittiin erittäin laajasta ja kovatasoisesta hakijajoukosta. Kaikkiaan hakijoita oli peräti 181!  
	Uusi kansalaisuuslakiesitys lausuntokierrokselle
	Esitys uudeksi kansalaisuuslaiksi on lähtenyt sisäasiainministeriöstä lausuntokierrokselle. Lausuntoa pyydetään muiden tahojen ohella Suomi-Seuralta ja ulkosuomalaisparlamentilta 30.6. mennessä. On huomioitava, että esitys lakiluonnos on vasta esitys ja se voi vielä muuttua. Kaksoiskansalaisuuden osalta huomattavia ovat seuraavat kohdat:- Suomen kansalainen ei menetä kansalaisuuttaan vaikka saisi hakemuksesta tai siihen verrattavalla tavalla vieraan valtion kansalaisuuden. Tällä tavalla aikaisemman kansalaisuutensa menettäneelle varattaisiin mahdollisuus saada Suomen kansalaisuus takaisin ilmoitusmenettelyllä.- Siirtymäaikaa sille, mihin mennessä Suomen kansalaisuuden menettäneillä on mahdollisuus anoa Suoman kansalaisuutta takaisin, ei ole lakiesityksessä vielä määritelty. - Henkilön huollossa oleva alle 18-vuotias naimaton lapsi saa samalla Suomen kansalaisuuden, jos Suomen kansalaiseksi tuleva hakija ei vastusta sitä, että myös lapsi saa Suomen kansalaisuuden.- Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, säilyttää Suomen kansalaisuuden suoraan lain nojalla täyttäessään 22 vuotta vain, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. Jos riittävää yhteyttä ei ole, henkilö menettää Suomen kansalaisuuden suoraan lain nojalla täyttäessään 22 vuotta. 
	Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous
	Maailman eri kolkkia edustavat kahdeksan Ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiestä ja puhemies, Suomi-Seuran puheenjohtaja Pertti Paasio kokoontuivat kevätkokoukseen Helsinkiin 22-23.4. Puhemiehistön tapaaminen alkoi puhemiehistön kyselytunnilla Yleisradion Radio Finlandissa 21.4. Ulkosuomalaiset kysyivät suorassa radiolähetyksessä mm. kaksoiskansalaisuudesta ja sen vaikutuksesta asevelvollisuuteen ja opiskeluun Suomessa, ulkomaille maksettavien työeläkkeiden lähdeverosta, Yleisradion ulkomaille suunnatusta ohjelmatarjonnasta sekä hallituksen ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta.Puhemiehistö vieraili kahden kokouspäivänsä aikana Yleisradiossa, ulkoministeriössä ja eduskunnan verojaostossa. Eduskunnan verojaostolle esitettiin toive alentaa ulkomaille maksettavien työeläkkeiden lähdevero nykyisestä 35 prosentista kansainväliselle keskitasolle eli 25 prosenttiin. Kaksoiskansalaisuuden osalta selvitettiin, että uusi esitys kansalaisuuslaiksi käsitellään toukokuussa sisäasianministeriön turvallisuusasiain johtoryhmässä. Tämän jälkeen lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle, jonka on määrä päättyä kesäkuun lopussa. Lakiesitys menee lausuntokierroksen jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi.Ulkoministeriössä pidetyssä tapaamisessa korostui ulkosuomalaisten merkitys yhä tärkeämpänä voimavarana Suomelle. Esillä oli muun muassa ulkosuomalaisten käyttäminen vaalivirkailijoina sekä entistä tiiviimpi yhteistyö ja tiedonvälitys. Ulkosuomalaisille haluttiin myös välittää toive ilmoittaa yhteystietonsa maansa Suomen edustustoon mahdollisten kriisitilanteiden varalta. Yleisradiolle korostettiin ulkomaanpalvelun, Radio Finlandin merkitystä siteenä Suomeen ja suomen kielen säilyttäjänä maailmalla. Radion ulkomaanlähetysten kuuntelijoina on niin väliaikaisesti työkomennukselle ulkomaille lähteneitä kuin vakituisesti maailmalla asuvia, joille lähetykset pitävät yhteyden Suomeen tuoreena.
	Ulkosuomalaisparlamentin vuoden 2002 toiminta huipentuu 18-19.11. pidettävään ulkosuomalaisparlamentin kolmanteen istuntoon, joka juhlistaa samalla Suomen Tasavallan  85-vuotista itsenäisyyttä.  Suomi-Seuran vuoden 2002 toimintasuunnitelman mukaisesti ulkosuomalaisparlamentin edunvalvontatyön painopisteitä ovat edelleen: 
	Avioliiton esteiden tutkinta yksinkertaisemmaksi 
	Vieraan valtion kansalaisen avioesteet on tähän asti tutkittu hänen kansalaisuusvaltionsa lain mukaan. Uusien säännösten mukaan vieraan valtion lain soveltamista avioliiton esteiden tutkinnassa rajoitetaan. Se ettei avioliitolle ole estettä, tutkitaan Suomen lain mukaan silloin, kun ainakin toisella avioliittoon aikovista on Suomen kansalaisuus tai asuinpaikka Suomessa. 
	 ulkosuomalaisseniorien vanhustenhoito ja eläkekysymykset 
	 ulkosuomalaisyhteisöjen ja Suomen ulkomaan edustustojen yhteistyö   
	Ulkomaan lakia sovelletaan ainoastaan silloin, kun kummallakaan heistä ei ole tällaista liittymää Suomeen. Jotta vihkiminen voitaisiin toimittaa Suomessa, avioliiton on tällöinkin oltava sallittu myös Suomen lain mukaan. 
	 ulkosuomalaisten äänestysmahdollisuuksien kehittäminen 
	 suomen kielen opetus. 
	Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään kuluvana vuotena kansalaisuuslakiuudistuksen eduskuntakäsittelyyn ja tämän jälkeen uuden lain toimeenpanoon sekä siihen liittyvään tiedotustyöhön. 
	Miehen kansalaisuus ei enää määrää aviopuolisoiden varallisuussuhteita 
	Aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin on sovellettu yleensä sen valtion lakia, jonka kansalainen mies oli avioliittoa solmittaessa. Tämä laki määrää esimerkiksi sen, miten puolisoiden omaisuus jaetaan avioliiton purkautuessa. Uusien säännösten mukaan kansalaisuusperiaatteesta luovutaan, ja puolisot voivat sopimuksella määrätä avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavasta laista. Ainakin toisella puolisoista tulee kuitenkin olla kansalaisuutensa tai kotipaikkansa perusteella liittymä siihen valtioon, jonka lakia halutaan soveltaa.  
	Sisäasiainministeriö on lähiaikoina lähettämässä lakiehdotuksen lausuntokierrokselle, jonka jälkeen se menee eduskuntakäsittelyyn.
	Suomi-Seura tiedottaa
	Uutiskatsaus
	Laulaja Ragni Malmsten kuollut
	Suomeen viides ydinvoimala
	Korttiraha ohitti käteisen Suomessa
	Helsinki Euroopan puhtain pääkaupunki
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	Uudet kansainväliset avioliitto- ja perintösäännökset tulivat voimaan maaliskuun alustaAvioliittolain ja perintökaaren uudet, kansainvälisiä perhetilanteita koskevat säännökset tulivat voimaan 1.3.2002. 
	Jos puolisot eivät ole sopineet sovellettavasta laista, aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin sovelletaan jatkossa ensisijaisesti sen valtion lakia, johon kummallekin puolisolle muodostui kotipaikka avioliiton solmimisen yhteydessä. Henkilön kotipaikkavaltiolla tarkoitetaan valtiota, jossa hän asuu tarkoituksenaan asua siellä pysyväisluonteisesti. Puolisoiden yhteisen kotipaikan vaihtuessa toiseen valtioon myös sovellettava laki vaihtuu, mutta yleensä vasta silloin, kun he ovat asuneet uudessa kotipaikkavaltiossaan vähintään viisi vuotta. 
	Uudet säännökset eivät välittömästi ratkaise esimerkiksi avioliiton varallisuussuhteita tai perintöä koskevia riitoja, vaan ne antavat lähinnä ohjeet siitä, minkä valtion lakia riitojen ratkaisuun on sovellettava tapauksissa, joilla on jokin kansainvälinen yhteys.  Kun aiemmin lain valinnan määräsi useimmiten henkilön kansalaisuus, jatkossa ratkaisevaa on yleensä henkilön tosiasiallinen koti- tai asuinpaikka. 
	Suomi-Seura ry:n  vuosikokous 17.4.2002 Suomi-Seuran vuosikokous pidettiin Helsingissä Säätytalolla 17.4.2002. Suomi-Seuran puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen maisteri Pertti Paasio. Pertti Paasio, joka on toiminut Suomi-Seuran puheenjohtajan vuodesta 1998, toimii myös ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä. Vuosikokouksen tervehdyssanoissaan Pertti Paasio totesi, että ulkosuomalaisparlamentti jatkaa tiivistä edunvalvontatyötään ja edessä on työntäyteinen vuosi. 
	Käytännössä muutokset merkitsevät sitä, että Suomessa pysyväisluonteisesti asuvien ulkomaalaisten aviovarallisuus- ja perintötilanteissa sovelletaan aiempaa useammassa tapauksessa Suomen lakia. Tämä yksinkertaistaa näiden kysymysten ratkaisemista. 
	Perintöasioissa ratkaisevaksi perittävän kotipaikka 
	Perintökaareen on lisätty säännökset pesänselvitykseen ja perinnönjakoon sovellettavasta laista kansainvälisluonteissa tapauksissa. Laissa ei aiemmin ollut yleisiä säännöksiä, jotka koskivat näitä tilanteita. Perimykseen sovelletaan maaliskuun alusta alkaen ensisijaisesti sen valtion lakia, jossa perittävällä oli kuollessaan kotipaikka. Perittävän kansalaisuus ei enää määrää lainvalintaa kuten tähänastisen oikeuskäytännön mukaan. Perittävän kansalaisuusvaltion laki voi kuitenkin tulla sovellettavaksi silloin, kun perittävä oli ennen kuolemaansa asunut uudessa kotipaikkavaltiossaan vähemmän kuin viisi vuotta. 
	Uudet säännökset eivät vaikuta Pohjoismaiden välillä voimassa oleviin sopimuksiin, jotka koskevat muun muassa avioliitto- ja perintökysymyksiin sovellettavaa lakia. 
	Suomen eduskunta äänesti 24 toukokuuta  viidennen ydinvoimalan rakentamisen
	Parisuhteen rekisteröinnillä on samanlaiset taloudelliset vaikutukset kuin avioliitolla. Osapuolella on avio-oikeus toisen omaisuuteen, jollei avioehtosopimuksella muuta sovita. Hänellä on myös oikeus tarvittaessa saada elatusta toiselta osapuolelta ja toisaalta elatusvelvollisuus tätä kohtaan.
	puolesta. 107 kansanedustajaa äänesti Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen
	puolesta ja 92 kansanedustajaa oli sitä vastaan. Yhtään kansanedustajaa ei ollut
	poissa äänestyksestä eikä kukaan äänestänyt tyhjää.
	Uusi sananvapauslaki uhkaa internetin keskustelupalstoja
	Laulaja ja musiikkialan taustavaikuttaja Ragni Malmsten kuoli Helsingissä lauantaina 25.5. Hän oli syntynyt vuonna 1933.
	Uusien säännösten mukaan perittävä voi testamentilla määrätä sovellettavaksi muunkin kuin edellä mainitun valtion lain. Sovellettavaksi voi kuitenkin tulla vain sen valtion laki, johon perittävällä on laissa mainittu liittymä. Pesänselvitykseen ja perinnönjakomenettelyyn sovelletaan Suomen lakia aina, kun pesänselvitys tai jako toimitetaan Suomessa. 
	Eduskunnalle hiljan esitetty sananvapauslaki voi muuttaa internetin
	keskustelupalstoja. Ne siirtyisivät vastaavan toimittajan vastuulle, minkä
	vuoksi palstojen pitäjät joutuisivat valvomaan niitä nykyistä tarkemmin. Vastuu koskisi vastaavaa toimittajaa vain, jos tämä lyö laimin valvontatehtävänsä. 
	Ragni Malmstenille musiikki tuli verenperintönä, sillä hänen isänsä oli Suomi-iskelmän legenda Georg Malmsten. 
	Viestin laatijan jäljittäminen olisi tulevaisuudessa nykyistä helpompaa, sillä lakiesityksen mukaan verkkojulkaisujen olisi tallennettava kaikkien keskustelupalstoille kirjoittaneiden tunnistetiedot ja säilytettävä niitä vähintään kolme kuukautta. 
	Ragni pääsi esiintymään isänsä kanssa jo sota-aikana, alaikäisenä. Myös Ragnin levytysura alkoi noina vuosina. 
	Tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta 
	Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Unohtumaton Elmeri ja Tango Nurmikolla sekä lastenlauluista Karhunpoika sairastaa. 
	Osa uusista säännöksistä koskee Suomen tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa esimerkiksi avioliiton pätevyyttä, aviopuolisoiden oikeussuhteita ja perimystä koskevissa asioissa. Pääperiaatteena on, että oikeudenkäynnin kohteena olevalla asialla tai ainakin toisella oikeudenkäynnin osapuolella tulee olla asianmukainen liittymä Suomeen, jotta asia voitaisiin täällä ratkaista. Toimivallan kannalta keskeisiä liittymiä ovat osapuolen koti- tai asuinpaikka sekä omaisuuden sijainti Suomessa. 
	Suomi sai kiitosta presidentti Halosen USA:n matkalla
	Suomalaiset pääsivät tutustumaan Ragnin osaamiseen muun muassa television 60-luvun musiikkiohjelmissa, joita hän veti yhdessä isänsä ja setänsä Eugenin kanssa. 
	Presidentti Tarja Halosen huhtikuussa tapahtunut Yhdysvaltojen-vierailu sujui odotettuakin myönteisemmissä merkeissä. 
	Estradiuransa ohella Ragni Malmsten työskenteli muun muassa Reino Helismaan kumppanina Musiikki Fazerilla. Hän myös edisti pitkään aktiivisesti solistien asiaa luottamustehtävissä Solo ry:ssä ja Gramex ry:ssä.
	Amerikkalaisviranomaiset ja poliitikot ovat suitsuttaneet poikkeuksellisen lämpimiä kiitoksia Haloselle ja suomalaisille rakentavasta toiminnasta nykyisessä maailmantilanteessa. 
	Lisätietoja:Oikeusministeriö, Lainsäädäntöneuvos Markku Helin, puh. +358 (9) 1825.7665, markku.helin@om.fi 
	"Kiitoksia on tullut enemmän kuin mihin suomalaisessa ilmapiirissä yleensä on totuttu", Halonen sanoi. 
	Marjatta Pokela kuollut 
	Suosituista lastenlauluistaan tunnettu Marjatta Pokela on kuollut. Pokela kuoli Helsingissä lauantaina 14.4. vaikean sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt 5. tammikuuta 1925 Kouvolassa. 
	Parisuhteen rekisteröinti on nyt mahdollista
	Hän muistutti kuitenkin pienen maan vaikutusvallan ja toimintakyvyn rajoista. Hänen mukaansa Suomi toimii esim. Lähi-idän kriisin ratkaisun yhteydessä osana EU:ta, "enkä tästäkään syystä halua korostaa Suomea liian paljon". 
	Samaa sukupuolta olevat ovat voineet maaliskuun alusta rekisteröidä parisuhteensa. Vaikka he näin saavat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin aviopuolisot, rekisteröity parisuhde on avioliitosta erillinen oikeudellinen instituutio. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet eivät voi yhdessä adoptoida lasta tai ottaa yhteistä sukunimeä rekisteröinnin perusteella. Myöskin parisuhteen rekisteröiminen on vihkimisestä erillinen toimitus.
	Pokelan laulut ovat soineet Suomen musiikkiluokissa jo sukupolvien ajan. 
	"Ensinnäkin lastenlaulun pitää olla sellainen, että lapset itse ymmärtävät sen, ja mielellään sellainen, että lapset myös pystyvät laulamaan sen, vaikka ei se ole välttämättömyys", totesi Marjatta Pokela aikoinaan lastenlaulujen teosta. 
	Saksa haki Suomesta tasa-arvoa kouluun
	Saksan liittotasavallan hallitus on huolissaan maansa koulutuksen tasosta. Kymmenet valtuuskunnat ovat tutustuneet Suomen koulutusjärjestelmään, joka
	menestyi loistavasti OECD:n laajassa osaamisvertailussa. Suomi oli yli 30 maan
	Marjatta Pokelan tunnetuimpia lauluja ovat Mörrimöykky ja Vaarin saari. 
	joukossa ykkönen lukutaidossa ja kärjessä myös matematiikassa ja
	Vuonna 1983 ilmestynyt Mörköooppera on ainoa timanttilevyn saanut suomalainen lastenlevy. 
	Rekisteröimisen edellytyksenä on, että kumpikin osapuoli on täyttänyt 18 vuotta eikä kumpikaan ole rekisteröidyssä parisuhteessa tai avioliitossa. Osapuolet eivät myöskään saa olla lähisukulaisia.
	luonnontieteissä.
	"Teillähän oli ylipäänsä paljon paremmat tulokset mutta lisäksi olette onnistuneet opettamaan erilaisen taustan omaaville lapsille tarpeelliset taidot. Myös heikkojen oppilaitten tukeminen on teillä esimerkillistä", Saksan liittotasavallan koulutus- ja tiedeministeri Edelgard Bulmahn totesi Suomen vierailullaan.
	Valtioneuvosto antoi maaliskuussa eduskunnalle tiedoksi asiaa koskevan komission asetusehdotuksen. Asetukset ovat EU:ssa jäsenvaltioita velvoittavaa oikeutta. 
	Lennon viivästyksen perusteella matkustaja voisi vaatia joko lippunsa hinnan takaisinmaksun ja paluulennon tai uudelleenreitityksen, jos alle 3 500 kilometrin pituinen lento viivästyy yli kaksi tuntia tai pitempi lento yli neljä tuntia lennon aikataulun mukaisesta lähtöajasta. 
	Voimassa oleva EU:n ylivarausasetus koskee lentomatkustajan oikeuksia silloin, kun häneltä voimassa olevasta lipusta ja varauksen vahvistamisesta huolimatta evätään pääsy lennolle EU:n jäsenvaltioiden alueella sijaitsevalla lentoasemalla. 
	Saksalaisdelegaatiota kiehtoo Suomessa myös tasapaino koulujen autonomian ja valtion ohjauksen välillä sekä viime vuosina virinnyt koulujen arviointi. 
	Saksan vanhempainneuvoston edustaja Renate Hendricks moittii saksalaisopettajia siitä, että he välittävät vain aineestaan eivätkä ota kokonaisvastuuta luokasta tai koulusta, mikä hänen havaintojensa mukaan Suomessa on yleisempää. 
	Matkustajien oikeuksista korvauksiin tulisi ilmoittaa näkyvästi lentoaseman lähtöselvityksessä. Ylivaraustilanteita koskevat säännöt olisi pidettävä yleisön saatavilla. Matkustajalle, jota lennolle pääsyn epääminen, lennon peruuttaminen tai sen huomattava viivästyminen koskee, olisi lisäksi annettava erikseen korvauksia ja apua koskevat säännöt. 
	Ehdotuksen mukaan asetusta sovellettaisiin paitsi ylivaraustilanteissa myös silloin, kun matka viivästyy lennon huomattavan myöhästymisen vuoksi tai estyy lennon peruuttamisen seurauksena. Matkustajalla olisi oikeus korvaukseen paitsi säännöllisessä lentoliikenteessä myös tilauslennoilla. Nykyisin tilauslennolle paikan varanneella on oikeus korvaukseen vain, jos lentomatka on osa valmismatkaa. 
	Yliopistojen opiskelijavalintoihin ehdotetaan muutosta
	Opetusministeri Maija Rask suhtautuu varovaisen myönteisesti ajatukseen yliopistojen pääsykokeiden uudistamisesta. 
	Suomen Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti lentomatkustajien aseman parantamiseen ylivaraustilanteessa. Sääntelyä uudistettaessa tulisi kuitenkin pyrkiä välttämään lentoliikenteen harjoittajien kustannusten lisäämistä tavalla, joka aiheuttaisi huomattavia paineita lentolippujen hintojen korottamiselle. Vaikka ylivarauskorvauksen rahamäärää on perusteltua korottaa, ehdotettua korvauksen moninkertaistamista ei pidetä perusteltuna. 
	Ehdotuksen mukaan ylivaraustilanteessa lentoyhtiöllä tai matkanjärjestäjällä olisi velvollisuus etsiä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua varauksistaan sovittavia etuja vastaan. Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet voisivat sovittujen etujen ohella vaatia uudelleenreititystä tai käyttämättä jääneen lipun hinnan palauttamista ja ilmaista paluulentoa. 
	Helsingin yliopiston kansleri Risto Ihamuotila esitti huhtikuun puolessa välissä, että valtaosa yliopisto-opiskelijoista voitaisiin valita suoraan ylioppilastutkintotodistusten perusteella. 
	Lähelle hyväksymisen rimaa jääneet voitaisiin hänen mukaansa valita haastattelun perusteella. 
	Vain jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi, lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä voisi evätä matkustajalta pääsyn koneeseen. Lennolle pääsyä ei kuitenkaan missään tilanteessa saisi evätä liikuntarajoitteisilta matkustajilta, heidän saattajiltaan eikä lapsilta, joilla ei ole saattajaa. 
	Finnair matkustamohenkilökunta itsepuolustuskoulutukseen
	Kuusi yo-kokelasta kirjoitti seitsemän laudaturia
	Finnair alkaa järjestää itsepuolustuskoulutusta matkustamoissa työskentelevälle henkilökunnalleen, jotta he voivat taltuttaa nykyistä tehokkaammin lennoilla häiriköivät matkustajat. 
	Tänä keväänä valkolakin saa noin 32.500 abiturienttia. Reput tuli vajaalle kolmelletuhannelle yrittäjälle.
	Korvauksia lennon menettämisestä korotettaisiin tuntuvasti. Matkustaja, jolta on evätty pääsy lennolle, saisi ehdotuksen mukaan lennon pituudesta riippuen 375-1500 euron korvauksen. Voimassa olevan asetuksen mukainen korvaus on 75-300 euroa. Korvauksen ohella matkustajalla on nykyisinkin oikeus mm. ilmaiseen ateriointiin ja tarvittaessa hotellimajoitukseen. Lisäksi hän voi valita, haluaako hän lipun hinnan palautettavaksi vai lentomatkan uudelleenreititetyksi. Ehdotuksen mukaan lipun hinnan palautuksen valitseva voisi lisäksi vaatia paluulennon takaisin ensimmäiseen lähtöpaikkaansa. 
	Parhaan tuloksen eli seitsemän laudaturia kirjoitti kuusi abiturienttia: kaksi Helsingistä ja lisäksi yksi Eurajoelta, Hämeenlinnasta, Porista ja Tampereelta. 
	Tarkoituksena on lisätä matkustajien ja henkilökunnan turvallisuutta. 
	Kuuden laudaturin todistuksen sai 36 ja viiden laudaturin 107 kokelasta. Oulun läänissä reputtaneita oli hivenen enemmän kuin muissa lääneissä. Alueelliset erot ovat kuitenkin tänä vuonna melko pieniä. 
	Yhtiö suunnittelee vielä koulutuksen sisältöä. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO edellyttää, että lentoyhtiöt järjestävät itsepuolustuskoulutusta ensi vuoden marraskuuhun mennessä. Järjestö ei ole ainakaan vielä täsmentänyt, millaisia taitoja lentohenkilökunnalla tulee olla. 
	Yhteensä kokeisiin osallistui tänä keväänä 45.045 lukiolaista joista naisia oli 20.500 ja miehiä 14 500. Miesten ja naisten suhde on tasaantunut viime vuosina. 
	    
	Finnairin lennoilla on ollut vuosittain noin 150-200 häiriköintitapausta, joista noin joka kymmenenteen on liittynyt myös fyysistä väkivaltaa. Tänä vuonna matkustajat ovat häiriköineet hieman viimevuotista vähemmän. 
	Lentomatkustajan asemaa ylivaraus-tilanteessa halutaan parantaa EU:ssa
	Matkustajalla, jonka lento peruutetaan, olisi nykyisestä poiketen lähtökohtaisesti samat oikeudet korvauksiin ja huolenpitoon kuin matkustajalla, jolta evätään pääsy lennolle. Lentoyhtiöllä ei kuitenkaan olisi korvausvelvollisuutta peruutustilanteessa, jos se osoittaisi, että lento peruutettiin yksinomaan poikkeuksellisista olosuhteista johtuvista syistä, joista yhtiö ei ole vastuussa. 
	Lentomatkustajan asemaa ja korvauksia halutaan parantaa tilanteissa, joissa matka estyy lennon ylivarauksen, peruutuksen tai huomattavan viivästymisen johdosta. 
	Vakavimmissa tapauksissa matkustaja on esimerkiksi karjunut tappouhkauksia, yrittänyt pahoinpidellä lentoemäntiä ja päästä väkisin ohjaamoon. 
	Vuoden 2001 suosituimmat etunimet Suomessa
	Finnair on kiinnittänyt turvallisuuteen huomiota myös tilaamalla ohjaamoihin uudet luodinkestävät ovet. Matkustajat eivät myöskään enää pääse ohjaamoon.
	MIEHET  NAISET    
	Juhani 1893 Maria 3016 
	Mikael  1853 Emilia  1998 
	Johannes  1693 Sofia  1773 
	Matias 1375 Katariina  989 
	Finnair alkaa tunnistaa lennolle lähteviä sormenjäljistä
	Aleksi 1207 Julia  889 
	Oskari 1172 Johanna  879 
	Valtteri  1094 Eveliina  867 
	Finnair ja rajavartiosto aikovat aloittaa sormenjälkitunnistuksen raja- ja turvatarkastuksissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Biotunnistus on tulossa ensi vuonna Finnairin miehistön tarkastuksiin. 
	Kristian  1049 Elina  728 
	Olavi 885 Anna  683 
	Petteri  882 Aino  660
	Lisää tietoa etu- ja sukunimistä, esim. kaimojesi määrä syntymävuotenasi löydät Internet sivuilta 
	Lentoyhtiö ei arvioi, milloin uusi henkilötunnistus otetaan matkustajaliikenteeseen, mutta kokeilijoiksi Finnair on kuitenkin kaavaillut paljon matkustavia. 
	https://192.49.222.187/nimipalvelu/defaul.asp
	Kuutta ihmistä puukotettiin Helsingissä vappuna
	Finnair pyrkii sormenjälkitunnistuksella nopeuttamaan tarkastuksia ja parantamaan turvallisuutta. Rajavartiosto haluaa kokeilla automaattista rajatarkastusta, joka tulee lähivuosina matkustajaliikenteeseen. 
	Helsingissä puukotettiin vappuna kaikkiaan kuutta ihmistä. Vakavimmin
	loukkaantui Etelärannassa 18-vuotias mies, jonka puukotuksesta poliisi etsii
	15-vuotiasta nuorukaista. Saman  pojan  epäillään puukottaneen toistakin ihmistä
	vapunaattona.
	Koko matkustajaliikenteen siirtyminen rajavalvonnassa biotunnistukseen, eli henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvaan tunnistamiseen, edellyttää, että valtiot ovat sopineet yhteisestä tunnisteesta ja matkustusasiakirjat on uusittu. Siihen menee vielä muutama vuosi.
	Aleksanterinkatu peruskorjaukseen kesän ajaksi
	Mittavan katutyön valmistelut aloitetaan jo 8. huhtikuuta, mistä lähtien jalankulkijat saavat totutella satunnaisiin esteisiin jalkakäytävillä. Remontin takia raitiovaunuliikenne siirtyy pois Aleksilta korvaaville reiteille, myös autoliikenne kadulla loppuu. Sen sijaan poikittaisliikenne jatkuu koko remontin ajan. 
	Supo: Suomessa muutamia kymmeniä mahdollisia terrori-iskun tekijöitä
	Poliisille oikeus tarkkailla rikoksista epäiltyjen sähköpostiviestejä
	Suojelupoliisin mukaan Suomessa majailee joitakin kymmeniä henkilöitä, joilla on yhteyksiä kansainvälisiin terroristijärjestöihin. Heistä osa on myös mahdollisia iskun tekijöitä. 
	Poliisille ollaan esittämässä kattavaa oikeutta rikoksesta epäiltyjen sähköpostiliikenteen tarkkailuun. 
	Vuoden 2002 aikana rakennetaan katulämmitys, ajoradan kiveys, reunakiveys sekä ratikkapysäkit. Ratikat palaavat Aleksille 15.10.2002. Talven ajaksi urakka keskeytetään marraskuun puolivälistä alkaen. Vuodelle 2003 jäävät jalkakäytävien kiveäminen ja kadun lämmityksen aloittaminen. Katu remontti on kokonaan valmis joulukuussa 2003. 
	"Osa on varteenotettavia tekijöitä ja järjestelijöitä, osa ei", sanoo osastopäällikkö Petri Knape suposta. 
	Tuomioistuimen luvalla poliisi voisi saada tietoja sekä sähköpostin lähettäjästä ja vastaanottajasta että lähetetyn viestin sisällöstä. 
	Kiteytettynä se, millaisena supo näkee terroriuhan Suomessa, on tällainen: meillä ei ole terrori-iskuja, -järjestöjä eikä konkreettista terrorismin uhkaa. Mutta meillä on sopivia kohteita, mahdollisia tekijöitä ja mahdollisia motiiveja, Knape listaa. 
	Muutosehdotukset sisältyvät oikeusministeriössä pitkään valmisteltuun laajaan esitykseen esitutkinta- ja pakkokeinolakien muuttamisesta. 
	Kelan uusi ulkomaan yksikkö aloittanut toimintansa Toukokuussa aloittanut Kelan uusi Ulkomaan yksikkö jatkaa Helsingin vakuutuspiirin Kansainvälisten asioiden ryhmän työtä. Uuden yksikön tehtävät ovat lähes samat kuin entisenkin. Yksikön asiakkaita ovat ulkomailla asuvat eläkkeenhakijat ja -saajat sekä ulkomailla yli vuoden asuvat vakuutetut. Yksikkö toimii edelleen yhteyslaitoksena EU/Eta- ja sosiaaliturvasopimusmaiden laitoksiin yksittäistä asiakasta koskevissa asioissa. Sen sijaan suomalaisten vakuutusyhtiöiden korvaushakemukset ulkomailla syntyneistä sairaanhoidonkustannuksista hoidetaan tästä lähtien Pohjois-Kymin vakuutuspiirin Kouvolan toimistossa. Ulkomaan yksikkö palvelee puhelimitse asiakkaitaan kahdessa palvelunumerossa: Eläkeasiat  +358-20-4342550 Vakuuttaminen ja etuudet +358-20-4342650 Faksinumero on  +358-20-4342502 ja sähköpostiosoite inter.helsinki@kela.memonet.fi Postiosoite on PL 72, 00381 Helsinki Uudet toimitilat sijaitsevat Pitäjänmäellä osoitteessa Valimotie 1 B, 6.krs. Toimistossa ei ole varsinaisia asiakaspalvelutiloja. Henkilökohtaisesta käynnistä on sovittava etukäteen puhelimitse. 
	Suurin osa lakeihin ajatelluista muutoksista on ollut jo aiemmin esillä, mutta telekuuntelua ja -valvontaa koskevia pykäliä on hierottu pitkin kevättä. 
	Supo korostaa, ettei Suomeen kohdistu minkäänlaista terroriuhkaa, vaikka maailmantilanne muuttui rajusti viime syksynä. Suojelupoliisin terrorismin vastainen yksikkö ruuhkautui pahasti syyskuun 11. päivän tapahtumiin liittyneiden selvittelyjen yhteydessä. 
	Asiakaskyyti maksaa kyläkaupalle 8.409 euroa vuodessa. Rovaniemen maalaiskunta maksoi tukea vuoron ylläpitoon viime vuonna 3.363 euroa.
	Oikeus terveydenhoitoon taataan lailla vuonna 2005
	Suomalaiset käyttivät viime vuonna ostoihinsa markoissa mitattuna ensimmäisen kerran enemmän pankki- ja luottokorttia kuin käteistä rahaa. 
	Terveydenhoitoon pääsemisen määrä-ajoista aiotaan säätää lailla. Ehdotuksensa tiistaina jättänyt kansallisen terveys-projektin johtoryhmä esittää, että lakiin kirjataan vuonna 2005 määräajat, joiden kuluessa julkiseen terveydenhuoltoon hakeutunut on hoidettava.
	Thaimaan raha aiheuttaa ongelmia
	Thaimaan kolikoista on tullut riesa Suomen raha-automaateille. Kymmenen bhatin kolikko muistuttaa kahden euron kolikko, ja osa automaateista hyväksyy ne mukisematta. Pelkästään Raha-automaattiyhdistys joutuu korjaamaan yli kymmenen tuhatta automaattia.
	Suomessa on muutenkin liikkeellä käteistä vähemmän kuin missään muussa EU-maassa suhteessa kansantuotteeseen.
	Kielikurssit alkoivat Riihimäki-Helsinki junissa.
	Suomessa yhä useampi synnyttäjä vaatii keisarileikkausta
	Riihimäen kansalaisopisto on aloittanut saksan, englannin ja venäjän opetuksen VR:n aamujunissa.
	Keisarileikkausten osuus kaikista synny-tyksistä kasvaa. Osa naisista vaatii leik-kausta, koska he pelkäävät alatiesynnytystä tai seksinautintojen katoamista synnytyksen takia. 
	Ongelman aiheuttaa kolikontunnistuslaite, joka ei osaa erottaa bhatia ja euroa toisistaan. Osa laitteista toimii, osa ei ja siksi kaikki laitteet joudutaan käymään läpi ja tarkistamaan.
	Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin noin 50 minuutin oppitunnit alkavat Riihimäeltä ja päättyvät Pasilassa. Luokkana käytetään junan toiseksi viimeisestä vaunua johon mahtuu kerralla 15 opiskelijaa. 
	Leikkausten osuus kasvaa myös aluesairaaloissa, joissa ei henkilökuntapulan takia voi synnyttää viikonloppuisin.
	Helsinki menestyi hyvin maailmanlaajuisen konsultointifirman William M. Mercer:n 11 maaliskuuta julkaistussa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa, jossa vertailtiin maailman suurkaupunkeja. Helsinki arvioitiin maailman kuudenneksi parhaaksi kaupungiksi ja myös Euroopan Unionin puhtaimmaksi pääkaupungiksi. Ateena, Lontoo ja Rooma menestyivät EU:n pääkaupungeista huonoiten. Maailmanlaajuisesti huonoiten menestyi Mexico City.
	Junakurssit alkoivat saksan opinnoilla tiistaina 26. maaliskuuta ja seuravana päivänä alkoi englanti. Venäjään opinnot opiskelijat aloittivat 4. huhtikuuta. 
	Matkapuhelimen säteily voi muuttaa solujen toimintaa
	Matkapuhelimen säteily voi aiheuttaa väliaikaisia muutoksia solun toiminnassa, vahvistaa Säteilyturvakeskuksen (Stuk) tuore tutkimus. Solumuutosten mahdollisista terveysvaikutuksista tutkimus ei kuitenkaan kerro.
	    
	Kaikki kurssit ovat kymmenen oppitunnin mittaisia ja maksavat 50 euroa. Hintaan sisältyy junissa jaettava oppimateriaali ja kirjoitusalustat. 
	"Mummobussi” pitää kyläkaupan hengissä
	Kännykän säteily on sähkömagneettista mikroaaltosäteilyä. Sen terveysvaikutuksista on tähän mennessä tehty maailmalla parisataa tutkimusta. 
	Paras kaupunki oli Sveitsin Zürich, jota seurasivat Wien ja Vancouver. 
	K-Halli Rinne, Rovaniemen maaliskunnassa, on kekseliäisyytensä johdota pysynyt hengissä. 
	Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elämänlaatua maailman 215 kaupungeissa. Huomioon otettiin muun muassa rikollisuus, puhtaus ja siisteys, koulujen taso, terveyspalvelut ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet. 
	Eniten tutkitaan sitä, voiko säteily aiheuttaa aivosyöpää. Yksikään tutkimus ei ole suoraan tukenut pelkoja, että kännykän käyttö olisi vaarallista terveydelle, erityisesti pään soluille. 
	Normaalin kauppa-auton sijasta, kaksi kertaa viikossa ajettavalla "Mummobussilla” Rinteen veljekset tuovat asiakkaita kyläkauppaan. Runsaan tunnin kuluttua sama bussi vie asiakkaat ostoksineen takaisin kotiin, tarvittaessa jopa kotiportaille. 
	Toukokuun alussa Suomessa tuli voimaan asetus, jossa määritellään, kuinka paljon matkapuhelimesta saa imeytyä energiaa pään alueelle. Radiotaajuussäteily aiheuttaisi riittävän voimakkaana pään kudosten vaarallista lämpenemistä. Kännyköiden säteily on kuitenkin kaukana vaarallisesta. 
	Suomi noussut suosituksi kannustematkailumaaksi
	Kemin ja Rovaniemen matkailunähtävyyksiin tutustui viime viikonloppuna 65 ulkomaista kannustematkojen järjestäjää. MEK:n (Matkailun edistämiskeskus) ja Finnairin yhteistyössä IAF:n (Incentive Association of Finland) kanssa järjestämä kannustematkailun myyntitapahtuma rikkoi ennätyksiä: se keräsi lähes puolet enemmän osallistujia kuin edellisvuonna. 
	Ilmaiseen kyytiin ei tarvittu edes liikennelupaa. Kyytiä ei kauppiaan mukaan myöskään rahasteta ostosten korkeampina hintoina, hinnat ovat samat kuin muissakin K-Exstra -ketjun myymälöissä. 
	Valmistajien antamien tietojen mukaan kaikkien markkinoilla olevien kännykkämallien säteily- eli SAR-arvo alittaa sallitun rajan, joka on 2,0 wattia kiloa kohti (W/kg). Uusien mallien SAR-arvot ovat noin yksi watti kiloa kohti. 
	Bussikuljetuksen ansiosta kyläkauppa on pysynyt hengissä, jopa niin hyvin, että kauppaa ollaan nyt laajentamassa. Reitin varressa on neljäsataa taloutta. 
	MEK:n tuotepäällikön Riitta Tammiston mukaan Suomi on noussut Euroopan seitsemänneksi suosituimmaksi kannustematkakohteeksi. Sijoitus on huikea, sillä vapaa-ajan matkailussa Suomi ei sijoitu lähellekään kymmenen kärkeä. 
	Asiakkaille valmistuu kahvio, jossa he voivat odottaa bussikuljetusta kotiin. Kaupan yhteydessä ovat myös asiamiesposti ja pankkipääte.
	Nykyiset matkapuhelimet toimivat 900 tai 1800 megahertsin taajuudella. Mikroaaltouuneissa taajuus on 2450 megahertsiä. Kolmannen sukupolven umts-matkapuhelimissa taajuus on 2200 MHz. 
	Suomalaiset vetäisevät kaulan kaikkiin muihin maihin mieltymyksellään "easy listening" -musiikiksi nimettyyn lajityyppiin. Sitä ilmoitti kuuntelevansa 70 prosenttia suomalaisista. 
	Viiden viime vuoden aikana Suomeen suuntautuva kannustematkailu on kolminkertaistunut. Se on kasvanut jatkuvasti vuodesta 1982 lähtien. 
	Toisaalta suuri osa pohjoiseurooppalaisista käyttää tietokonetta joka päivä. Eniten päivittäin käyttäviä on Ruotsissa ja Tanskassa (37 prosenttia) ja kolmanneksi eniten Hollannissa (32 prosenttia). Suomalaisista päivittäin tietokonetta käyttää 26 prosenttia. 
	    
	    
	Kannustematka on yrityksen henkilökunnalleen, asiakkailleen tai muille sidosryhmilleen kustantama palkintomatka. Joka neljäs suuri yritys käyttää kannustematkoja motivointiin. Eniten niitä tekevät lääke- ja autoteollisuus sekä it-yhtiöt ja vakuutuslaitokset. 
	Euroopan jakautuminen pohjoiseen ja etelään käy selvästi ilmi tutkimuksesta. Sen mukaan suuri enemmistö portugalilaisista ja kreikkalaisista ei vuoden aikana käynyt kertaakaan elokuvissa, teatterissa tai konsertissa. 
	Samoissa maissa myös internetissä oleilu on yleisintä. Ruotsalaisista 67 prosenttia käyttää nettiä, tanskalaisista 59 prosenttia, hollantilaisista 54 prosenttia ja suomalaisista 51 prosenttia. 
	Tanssimisessa ruotsalaiset ovat kreikkalaisia innokkaampia. Ruotsalaisista 35 prosenttia oli tanssinut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kreikkalaiset tulivat 30 prosentillaan vasta kolmantena irlantilaisten jälkeen. 
	Suomalaiset käyvät eniten kirjastossa ja lukevat innokkaimmin sanomalehtiä, EU:n selvitys kertoo.
	Eurooppalaisten kulttuuriharrastuksia selvittelevään tutkimukseen haastateltiin viime syksynä 16.162 ihmistä Euroopan unioniin kuuluvissa maissa Italiaa lukuun ottamatta. 
	EU:ssa bensiinin (95) keskiarvohinta oli maaliskuun puolivälissä verottomana 30 ja veroineen 97 senttiä litralta. Suomessa hinnat olivat 29 ja 103. Suurin hintahaitari oli Britanniassa: 25 ja 116 senttiä.
	Suurin ero etelän ja pohjoisen välillä on suhtautumisessa lukemiseen. Portugalissa ja Kreikassa on eniten ihmisiä, jotka eivät koskaan lue sanomalehtiä eivätkä ole viime vuoden aikana lukeneet yhtäkään kirjaa. Kreikassa ja Portugalissa myös käydään vähiten kirjastossa. 
	Kulttuuri oli tutkimuksessa ymmärretty laajasti: siinä kyseltiin niin television katselusta, urheilutapahtumissa käymisestä, lehtien lukemisesta kuin internetin käytöstä. Yksityiskohtaiset tilastot julkaistiin toukokuun alussa. 
	Suomen TKK:n Automaatiotekniikan laboratoriossa seitsemän vuoden ajan kehiteltyä Rollo-kotirobottia sovelletaan parhaillaan kotihoitoon ja kotona selviämiseen.
	Ylivoimaisesti ahkerimpia lukijoita ovat ruotsalaiset ja suomalaiset. Erityisesti sanomalehtien lukemisessa he ovat aivan omaa luokkaansa. Molemmissa maissa enemmän kuin kolme neljästä haastatellusta sanoi lukevansa sanomalehtiä viidestä seitsemään päivänä viikosta. Suomi voittaa Ruotsin hienoisella promillen etumatkalla. 
	Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kulttuurin kuluttamisessa eurooppalaisia ei yhdistä juuri muu kuin television katselu. Yhdeksän kymmenestä katsoo sitä, ja erot maiden välillä ovat pienet.
	"Pallomaiseen ratkaisuun päädyttiin siksi, että pyöreällä muodolla on monia etuja", tutkija Panu Harmo kertoo viimeisimmässä Tiede-lehdessä (3/2002). "Pallo pysyy aina oikein päin ja pystyy kierimään paikasta toiseen. Pallo ei myöskään takerru mihinkään." Harmo kertoo myös, että pallomaista muotoa pidettiin miellyttävänä, eikä se pelota kotona.Hieman koripalloa suurempi robotti auttaa ottamaan kuva- ja ääniyhteyden kotiin. Rollon sisällä oleva elektroniikka kameroineen ei pyöri mukana, sillä se on ripustettu akseleiden varaan. Kun turvaranneke tai jokin muu järjestelmä hälyttää, Rollon välityksellä esimerkiksi omahoitaja voi tutkia asunnon ja selvittää, mikä on tilanne.Rolloa voi käyttää myös kodin "ylirobottina", joka antaa käskyjä muulle kodin automatiikalle. "Se voi antaa käskyn roskisrobotille, että hoida roskat pihalle, tai huomauttaa tiskausrobotille, että nyt tarvitaan puhtaita astioita", Harmo kuvailee. Osana kodin tietotekniikkaa se pitää yhteyttä muihin laitteisiin ja ulkomaailmaan radiolla.
	Kaikissa maissa suurin osa sanoo katsovansa uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Siihen yhtäläisyydet loppuvatkin. Belgialaisista 70 prosenttia tuijottaa saippuaoopperoita, kun saksalaisista vain alle kolmannes myöntää niiden kiinnostavan. 
	Kirjoja lukevat ruotsalaisten ja suomalaisten lisäksi mielellään britit ja tanskalaiset. 
	Suomalaiset käyvät kirjastoissa enemmän kuin minkään muun EU-maan asukkaat. Melkein 70 prosenttia suomalaisista oli viime vuoden aikana käynyt kirjastossa. Ero on huikea etenkin Kreikkaan, jossa vain yhdeksän prosenttia kävi kirjastossa. 
	Suomessa taas ovat Euroopan innokkaimmat puheohjelmien katsojat. Yli puolet suomalaisista seuraa talk show -ohjelmia, ruotsalaisista ja espanjalaisista vain alle kolmannes. 
	    
	Luovista harrastuksista yleisintä EU-maissa on valokuvaaminen ja filmaaminen. Keskimäärin lähes 31 prosenttia eurooppalaisista harrastaa niitä. 
	Suomen erityispiirre on myös lastenohjelmien huikea suosio. Lähes neljännes suomalaisista haastatelluista katsoo niitä. Haastatellut olivat yli 15-vuotiaita. Esimerkiksi Kreikassa ja Irlannissa lastenohjelmat kiinnostavat alle kymmenesosaa haastatelluista. 
	Yli puolet EU-maiden kansalaisista ei käytä tietokonetta, ja 65 prosenttia ei ikinä käytä internetiä. Toisaalta 22 prosenttia eurooppalaisista istuu tietokoneen äärellä päivittäin ja internetissäkin surfaa joka päivä keskimäärin yhdeksän prosenttia EU-kansalaisista. 
	Keskimäärin Euroopassa kuunnellaan mieluiten rokkia ja poppia, mutta kreikkalaiset, itävaltalaiset ja portugalilaiset ovat poikkeus. He kuuntelevat huomattavasti mieluummin kansanmusiikkia. Etenkin kreikkalaisiin kansanmusiikki kolahtaa: lähes kaksi kolmesta sanoo kuuntelevansa sitä. 
	Tietotekniikan käytössä Eurooppa on jyrkästi jakautunut etelään ja pohjoiseen. Kreikkalaisista enemmän kuin kolme neljästä ei koskaan käytä tietokonetta. Portugalissa luku on lähes saman suuruinen ja Espanjassakin 64 prosenttia. 
	Jakobsonin palkinnon perusteluissa sanotaan, että "hänen teoksensa ovat antaneet merkittävän kirjallisen panoksen" Suomen poliittiseen historiaan. "Jakobson on tutkija, tietokirjoittaja ja kolumnisti, joka on osannut taitavasti käyttää eri medioita." Jakobson avustaa muun muassa Helsingin Sanomia. 
	Suomi Britannian alusmaa?
	Erään Lontoossa 1926 julkaistun kartaston mukaan Suomi oli silloin "Britannian aluetta tai sen alusmaa". 
	"Kesällä minulla on yksi tavoite, kahden minuutin alittaminen pitkällä radalla. Jos pystyn siihen, olen täysin aikataulussa matkalla kohti Ateenaa." kertoi Sievinen. 
	Yllättävä tieto kävi ilmi Britannian kansalliskirjaston eli British Libraryn kartoille omistetussa erikoisnäyttelyssä. 
	Utrion ja Jakobsonin lisäksi palkittiin neljä kirjallista teosta, radion ohjelmasarja ja televisiodokumenttien tuottaminen. 
	Ruotsi löi Suomen maalein 5-3 jääkiekon MM-kisojen pronssiottelussa Göteborgissa. Suomi johti ottelua toisen erän alussa jo 3-0, mutta Ruotsi kokosi itsensä, tuli väkisin tasoihin ja meni ohi. Suomi jäi ilman MM-mitalia ensimmäisen kerran vuoden 1997 jälkeen.
	Yhdessä näyttelyn vitriineistä oli vaatimattoman pienen karttakirjan sivu, jonka mustalla painetut alueet osoittavat mm. Suomen aseman "Britannian alusmaana", Norjan, Itämeren maiden, Portugalin ja Kreikan ohella. Muut Euroopan maat olivat joko Ranskan tai "Ranskan, Britannian ja USA:n yhteisiä alusmaita". 
	Soile Isokoski loisti Wienin valtionoopperassa
	"Laulajatar teki triumfin", kehui wieniläiskriitikko sopraano Soile Isokosken suoritusta Richard Straussin Ruusuritari-oopperan sotamarsalkattarena. Isokoski ja Monica Groop laulavat Suomen Kansallisoopperan Ruusuritarissa syksyllä 2004.
	Helsinki on yleisurheilun MM-kisojen isäntäkaupunki 2005. Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n hallitus valitsi kisakaupungin sunnuntaina Nairobissa Keniassa. 
	Kartaston nimi on The Plebs Atlas eli "Rahvaan karttakirja". Sen oli laatinut J. F. Horrabin -niminen maantieteilijä. Julkaisija oli Britannian työväenopistojen liitto. 
	Isokosken levytys Straussin orkesterilauluista sai äskettäin poikkeuksellisen haltioituneet kritiikit varsinkin brittilehdistössä. Isokoski on nostettu yhdeksi kaikkien aikojen parhaista Strauss-sopraanoista. 
	Helsinki kukisti äänestyksissä viisi muuta Euroopan kaupunkia. Kisoja hakivat myös Berliini, Bryssel, Budapest, Moskova ja Rooma. 
	Kaurismäelle Cannesista hopeaa
	Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä sai Cannesissa hurmioituneen vastaanoton. Suosionosoituksista ei ollut tulla loppua, ja festivaalin kylkiäisinä pidetyt kriitikkoäänestykset nostivat Kaurismäen suoraan voittajasuosikiksi.
	Kisat järjestetään loppukesällä 2005. Kisapäiviksi esitetään 5.-14. elokuuta, mutta päivämäärät voivat muuttua. 
	Suomi ei tänäkään vuonna pärjännyt Tallinnassa järjestetyissä Euroviisuissa, Laura Voutilaisen esittämällä kappaleella Addicted to you, sijoittuen 20. sijalle.
	Yleisurheilun MM-kisat ovat maailman kolmanneksi suurin urheilutapahtuma kesäolympialaisten ja jalkapalloilun MM-kisojen jälkeen. Helsinkiin odotetaan yli 3.000 urheilijaa, 20.000 kisavierasta ja 4.000 toimittajaa. 
	Hollywood Reporter -lehden kritiikki on päätähuimaava ylistys, ja muut lehdet ovat kirjoittaneet elokuvasta niin innostuneesti, että jopa elokuvan Tähti-koiralle on uhrattu oma kappale tekstistä. 
	Kreikka vastaavasti sijoittui 17. sijalle, Michalis Rakintzisen kappaleella S.A.G.A.P.O.
	Turvallisuus nousi Helsingin valttikortiksi. Hakukomitea mainosti Helsinkiä yhdeksi maailman turvallisimmista paikoista: ei uskonnollisia eikä poliittisia ääriryhmiä ja hyvät suhteet koko muuhun maailmaan. 
	Ranskan aamulehdissä ylistykset jatkuvat. Libérationin Cannes-raportin pääotsikko on "Aki Charismatique". 
	Sekä Suomen että Kreikan tulos merkitsee sitä, että maat eivät sijoituksiensa perusteella esiinny vuoden 2003 Eurovision laulukilpailussa. 
	Lopulta Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä palkittiin Cannesin
	Finaalin kymmenen parasta maata pääsevät suoraan mukaan ensi vuoden kisaan. Lisäksi kilpailun suurimmat rahoittaja maat Britannia, Espanja, Saksa ja Ranska pääsevät huonosta menestyksestä huolimatta aina jatkoon.
	elokuvajuhlien toiseksi tärkeimmällä palkinnolla, Grand prix´llä. Kaurismäen
	"Tämä on upein juttu, mitä suomalaiselle yleisurheilulle on tapahtunut sitten vuoden 1952 olympialaisten, hehkutti Urheiluliiton puheenjohtaja Ilkka Kanerva. 
	elokuvan menestystä täydensi sen pääosan esittäjä Kati Outinen, joka palkittiin parhaana naisnäyttelijänä.
	Valtio palkitsi Kaari Utrion ja Max Jakobsonin
	IAAF uskoo, että Helsingissä MM-yleisurheilua seuraa täpötäysi stadion. 
	Viime kesänä MM-kisojen katsomot Kanadan Edmontonissa ammottivat puolityhjinä. Eikä kerta ollut ensimmäinen, kun MM-kisat eivät kiinnostaneet: Sevillassa 1999 pääsylippuja jaettiin lopulta ilmaiseksi, kun ne eivät menneet kaupaksi. 
	Jani Sievinen onnistui huhtikuun alussa puolustamaan Moskovassa 200 metrin sekauinnin lyhyen radan maailmanmestaruutta. Se ei vielä merkinnyt sinänsä kaikkea, mutta kisaennätysaika 1.55,45, oli riemastuttava seikka vihtiläiselle matkalla kohti Ateenan olympiakisoja 2004. 
	Professori Kaari Utrio ja ministeri Max Jakobson palkittiin huhtikuussa valtion tiedonjulkistamispalkinnolla. Palkinnot ovat suuruudeltaan 8.500 euroa. 
	    
	Utrio saa palkinnon, koska hän on esimerkiksi "historiallisissa romaaneissaan tavoittanut aitoutta ja syvyyttä kuvatessaan arjen yksityiskohtia". 
	"Uskon, että Helsingissä stadion on täynnä koko kisojen ajan", IAAF:n senegalilainen pääsihteeri Lamine Diack sanoi. "Yleisurheilu on Suomessa ykköslaji, ja voimme luottaa myös televisiotuotannon olevan parasta laatua." Yle televisioi kisat noin 200 maahan. 
	Suomalaisilon laukaisi tuntia aikaisemmin pronssia 200 metrin rintauinnissa saanut Jarno Pihlava. Sama mitali raisiolaisen kaulaan pujotettiin myös 100 metrillä. 
	Täällä Thessalonikissa tarjoutuu hyvät mahdollisuudet kiertää historiallisesti merkittäviä pyhäkköjä, erilaisia opaskirjasiakin on tarjolla hyvin. Hellaksessa kirkkoja on runsaasti ja ne on yleensä kaunistettu runsain mitoin. 
	Yleisempiä kirkkorakennuksen malleja ovat suorakaiteinen basilika (Ajios Dimitrios) ja ristinmuoto sekä ympyrä. Nämä perusmuodot voivat hiukan hämärtyä kun on lisätty sivulaivoja tai holvia. Bysanttilaisen perinteen suosituin malli on ristinkirkko ja sen keskellä korkeuksiin kohoava kupoli, joka omaksuttiin Syyriasta.
	Pihlakoski arvioi, että kisat tuovat Suomeen 150-200 miljoonan euron liikevaihdon. Kisojen takuumiehinä ovat Helsinki ja valtio. 
	Tämä saattaa hämmästyttää niukemman koristelun ystäviä. Syyt nykyiseen koristelutapaan ovat perin moninaiset ja usean vuosisadan aikaiset maut ja tyylisuunnat ovat esillä yhdessä. Kirkkoja ovat aina koristaneet ihmiset vapaaehtoisesti, tahtoen näin osoittaa kunnioitustaan ja kiitostaan Jumalalle, monet rikkaat ovat rakennuttaneet kokonaisia pyhäkköjä. Toki aikaisempina vuosina koko yhteiskunnan ollessa köyhempi, olivat vain harvat isot kirkot niin runsaasti krumeluuraltuja kuin nykyään. 
	Kisaisännän valinta kesti nelisenkymmentä minuuttia. Äänestyksissä vähiten ääniä saanut putosi. Ensimmäisellä kierroksella Bryssel, Moskova ja Rooma saivat yhtä vähän kannatusta. Uusintaäänestyksessä putosi Moskova. Toiseksi oli Brysselin vuoro pudota, kolmanneksi Rooman. 
	Jokaisessa kirkossa on eteinen, kirkkosali ja alttarihuone, joka usein on hiukan salia ylempänä ja ikonostaasin takana. Ikonostaasi on kehittynyt hitaasti ja vasta 1600-luvulla ilmestyi nykyisiä kokoseinämalleja. Nykyään on jonkun verran pyrkimyksiä palata vanhaan alkukirkon malliin jossa alttarin erottaa hyvin kevytrakenteinen ikonostaasi.
	Kun jäljellä olivat Berliini, Budapest ja Helsinki, kuudes äänestys päättyi Helsingin saamaan äänten enemmistöön. Helsinki sai 15 ääntä, Berliini seitsemän ja Budapest neljä. 
	Mutta ortodoksisen näkemyksen mukaan kirkko on Herran huone, Taivaan esikartano ja siksi tulee sen näkyä ilona ja valkeutena, ei taivas voi olla synkeä! Kirkko on se paikka jossa kaikin aistein saa kokea Kristinuskon perussanoman – Kristuksen ylösnousemuksen.
	Alttarissa sijaitsee Pyhä pöytä jolla pidetään Evankeliumia ja jolla ehtoollinen toimitetaan. Pyhää pöytää koristaa liina ja seitsenhaarainen lampukka. Lisäksi alttarissa sijaitsee uhripöytä – ehtoollisen esivalmistelupaikka, piispantuoli ja muutama muu penkki, teline suitsuttimelle ja kaappi tai pari jumalanpalvelustarvikkeille sekä Hellaksessa usein myös äänentoistolaitteiston ohjauspöytä…
	Helsingillä kävi tuuri loppukirivaiheessa Nairobissa. Arpaonni suosi suomalaisia, ja Helsinki sai pitää 45 minuutin esittelynsä viimeisenä. 
	Suomalainen yleisurheiluhistoria sankareineen Paavo Nurmesta Lasse Virenin kautta nykyaikaan tuotiin hakuvaiheessa hyvin esille. Viimeiset sanat tilaisuudessa lausui Viren. 
	Kirkkotietoa
	Simo Haavisto

	Toimitus surffaili netissä
	Helsinki vetosi myös hyviin muistoihin. Ensimmäiset, vuoden 1983 MM-kisat järjestettiin Helsingissä. 
	Mitä, missä, milloin. Tältä Internet-sivulta löytyy maakohtaisia tapahtumia. Voi etsiä Suomen, Kreikan ja muiden maiden tapahtumia. www.whatsonwhen.com 
	Kirkkosali ja eteinen ovat ulkoasultaan yhtenäiset, eli on penkkejä – eri maissa erilaisia ja eri määriä – hellaslainen tapa tuoda lähes sohvia on hiukan vääristynyt. Alttarin lähellä on kummallakin sivulla laulajainkoroke ja oikealla varsinainen piispanistuin ja vasemmalla usein Evankeliumin lukua varten ns. saarnatuoli. Koko kirkko on yleensä koristeltu seinämaalauksin, niille on omat lukuisat sääntönsä, mutta yleistäen ne kuvaavat Kristuksen ja Jumalansynnyttäjän elämää ja sitten muita pyhiä.
	Vuoden 2005 MM-isännäksi oli valittu Lontoo, mutta viime syksynä se luopui leikistä. Britannian hallituksella ei ollut varaa Lontooseen suunniteltuun uuteen stadioniin. Loppuvuodesta IAAF julisti uuden haun. 
	Helsingin Sanomien englanninkieliset sivut www.helsinki-hs.net 
	10xSUOMALAISUUS - verkkonäyttelyssä hipaistaan suomalaisia koskettavia teemoja - näyttely ei pyri olemaan kattava esitys suomalaisuudesta. Lisätiedon hankkimista varten kunkin teeman yhteyteen on koottu linkkejä.
	Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi! Ihmeellinen pääsiäinen iloineen on jälleen koettu ja pääsiäisaika jatkui aina helluntaihin asti. 
	http://www.finnica.fi/10x.htm 
	Mosaiikki- ja freskokuvat ovat olleet myös maallisten talojen koristeina, kirkoissa ne olivat alunperin pitkälti opetusmielessä. Harva osasi lukea Raamattua. Seinäkuvat myös tuovat taivaan maan päälle, sillä näin läsnä ovat ja pyhyyteen päässeet ihmiset.
	Espanjasta kiinnostuneille kattava Espanjan tieto- ja palvelukeskus suomen kielellä. 
	Allekirjoittanut koki ensi kertaa Athos-vuoren pääsiäisen pitkine palveluksineen ja niukkoine ruokineen, mutta se pääsiäisyö olikin sitten illattoman päivän alku! Suosittelen kaikille menemistä jumalanpalveluksiin johonkin luostariin. Siellä ei hälistä ja hölpötetä uusista kännyköistä tai ostoslistasta vierustoverin kanssa, palvelukset toimitetaan hätiköimättä ja ilman teatraalisuutta.
	enetti.com
	Silicon Valley Insider eli Silicon Valleyn suomalaiset Internet sivut
	http://www.svinsider.com
	Ylhäällä keskikupolissa on aina Kristus Kaikkivaltias ja alttarin yläpuolella kupolissa Jumalansynnyttäjä. Lisäksi  on ikoneja ja/tai reliikkejä kunnioitettavaksi omissa kaapeissaan ja tuohustelineet, tuohus kuvaa rukouksen palavuutta. Kirkkorakennus on AINA rakennettu niin, että alttari on kohti itää – valon suuntaan ja sisään tullaan lännestä.
	Muutamia ulkosuomalaisille tarkoitettuja Internet sivuja:
	Tällä kertaa käsittelen itse kirkkorakennusta. Tapa rakentaa jumalanpalvelusta varten tietty paikka, suojassa sään oikuilta, on ammoinen ja yleismaailmallinen. Kirkkoarkkitehtuurin ja sisustuksen antaa vahvimman leimansa juutalainen synagooga – luonnollisesti.
	www.etusivu.net
	www.ulkosuomalainen.com
	www.emigrantti.fi
	Vitsit
	Onko koskaan tuntunut tältä? Onni olla Suomessa.....
	14 elokuuta. Tervetuloa Helvettiin! Lämpötila nousi tänään 45 asteeseen. Autoni sähköinen sivulasien kontrolli sekosi, enkä saanut sivuikkunaa aukaistua, joten hakkasin lekalla tuulilasin säpäleiksi. Huoltomies kävi illemmalla laittamassa uuden tuulilasin paikoilleen ja sanoi, "Liian kuumaa sinulle tänään?" Vaimoni joutui maksamaan 3.000 euron takuut saadakseen minut pois sellistä.
	30 toukokuuta. Muutimme juuri Suomesta Kreikkaan. Tämä on paikka, joka on niin kuin pitää! Kauniit, aurinkoiset päivät ja leppoisat illat. Luonto on kuin Eedenin paratiisi. Mikä paikka! Katselin auringon-laskua puistossa loikoillen nurmikolla. Se oli kaunis. Vihdoinkin olen löytänyt kodin, jota rakastan.
	25 heinäkuuta. Helkkarin helle! Kotimme ilmastointilaite meni epäkuntoon. Korjausmies käväisi, kertoi joutuvansa tilaamaan joitakin osia ja laskutti tästä lystistä 300 euroa! Naurettavaa!
	30 heinäkuuta. Koko perhe on nukkunut nyt kolme yötä ulkona uima-altaan vieres-sä. Järkyttävät maksut asunnosta, johon ei voi edes mennä sisälle kuumuuden takia. Miksi ihmeessä oikein tulin tänne?
	14 kesäkuuta. Todella kuumaa. Lämpötila nousi tänään yli kolmenkymmenen. Mutta ei hätää. Asuntoni on ilmastoitu, samoin autoni. On nautinnollista, kun aurinko paistaa joka päivä. Minusta on tullut todellinen auringonpalvoja.
	30 elokuuta. Tämän hel*#@&n kesän huonoin päivä. En takuulla poistu tänään talosta. H#@*¤&$!% sateet lopulta saapuivat ja nyt täällä on mutaisempaa kuin helvetissä. Tulva vei autoni ja nyt se kelluu uusine tuulilaseineen jossain päin Välimerta. 
	4 elokuuta. 40 astetta ylittyi tänään. Vihdoinkin ilmastointilaite saatiin kuntoon. Siitäkin ylellisyydestä jouduin pulittamaan 800 euroa ja sisälämpötila asunnossamme laski 35 asteeseen. Idiootti huoltomies kusi uima-altaaseen. Vihaan tätä helkkarin paikkaa.
	30 kesäkuuta. Maisemoin takapihani tänään etelän malliin. Paljon kaktuksia ja kiviä. Ei enää ruohonleikkuuta, kivaa!
	Tämä riittää. Me muutamme takaisin Suomeen lumen ja jään keskelle.
	10 heinäkuuta. Lämpötila ei ole laskenut alle kolmenkymmenen koko viikkoon. Kuinka ihmiset tottuvat tällaiseen kuu-muuteen? Tähän tottuminen kestää kauemmin kuin luulin.
	---------------------------------------------------
	Morsian katosi, mutta vainukoira pääsi vihille.
	8 elokuuta. Jos joku älypää vielä kerran kysyy, "Liian kuumaa sinulle tänään?" aion takuulla viiltää hänen kurkkunsa auki! Helvetin kuumuus. Töihin mennessäni auto kiehui, vaatteeni olivat hiestä likomärät ja minä haisin kuin paahdettu Karvinen!
	---------------------------------------------------
	Vangilla oli karatessa musta vyö.
	---------------------------------------------------
	15 heinäkuuta. Nukahdin pihalleni sunnuntai-iltapäivällä. Sain kolmannen asteen palovammoja 60% ihoani. Jouduin olemaan kaksi päivää poissa töistä. Opin kuitenkin läksyni; vanhaa kunnon aurin-koa täytyy kunnioittaa tällaisessa ilmastossa.
	Miten voodoopoppamies tekee joukkomurhan?- Työntämällä sukkapuikon puhelinluettelon läpi
	10 elokuuta. Säätiedotus voisi yhtä hyvin olla nauhoitus. Kuumaa ja aurinkoista. On ollut liian kuuma rakasteluun jo kaksi kuukautta putkeen ja säätiedotus lupailee ensi viikoksi lämpenevää.. Eikö täällä hel*@¤#n aavikolla sada koskaan? Vettä on säännöstelty koko kesä, joten hel#*¤in kallis kaktus kuivui ja minä paiskasin sen #@*&$!% uima-altaaseen. Edes kaktus ei voi elää tässä helteessä. Mitä vit*#a!?
	---------------------------------------------------
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa 2002. Toimitus yhä vaan odottaa jäseniltä juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	20 heinäkuuta. Unohdin kissamme autoon, kun menin käymään lounaalla. Tullessani takaisin huomasin katin turvonneen kauppakassin kokoiseksi ja räjähtäneen ympäri auton nahkaverhoilua. Lapsille kerroin kissan karanneen. Nyt auto haisee järkyttävälle. Ei enää lemmikkejä meille!
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