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nen kun taas vastaavasti täällä opiskelevien
suomalaisten osuus oli suuri.

Sisällysluettelo

Tosin osalla meistä Pohjois-Kreikan suomalaisista ei ole Suomen kansalaisuutta, koska
he ovat sen jossain vaiheessa menettäneet.

Koonnut Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja Marko
Suomalainen
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David Soustiel, ensimmäinen toisen polven
suomalainen Thessalonikissa, joka käytti äänioikeuttaan on haastateltavana kohdassa
”henkilöt tutuiksi”.
Uusi kansalaisuuslaki on nyt sitten tulossa
voimaan 01.06. Asiasta enemmän kohdassa
”Ateenan suurlähetystö tiedottaa”.
Tiedotteen tässä numerossa meillä on ilo lukea myös Riitta Uosukaisen haastattelu. Tiedotteen toimikunnan puolesta haluan tässä
kiittää rouva Uosukaista, sekä kaikkia niitä
henkilöitä jotka ovat antaneet tiedotteeseemme aika ajoin haastatteluja.
Omasta ja seuran johtokunnan puolesta toivotan teille kaikille oikein hyvää kesää!

Puheenjohtajan tervehdys

Marko Suomalainen

Ennakkoäänestys ulkomailla on etuoikeus
meille ulkosuomalaisille, mahdollisuus vaikuttaa kotimaan ja meidän ulkosuomalaisten
asioihin. Useimmissa maissahan tällaista järjestelyä ei ole käytössä.

Ikoneita Suomesta -näyttely
Suomen suurlähetystö, Suomen Ateenaninstituutti ja Kreikan kulttuuriministeriö -

Tiedotustilaisuus uudesta kansalaisuuslaista
Ulkomaalaisvirasto, Ulkoasiainministeriö
ja Väestörekisterikeskus pitävät uudesta
kansalaisuuslaista tiedotustilaisuuden
keskiviikkona 04.06 klo. 14.00 alkaen.
Tiedotustilaisuus on kuultavissa suorana
lähetyksenä ulkoasiainministeriön internetsivuilta http://formin.finland.fi, josta
se on myöhemmin saatavana myös tallenteena. Kooste tiedotustilaisuudesta
on kuultavana Radio Finlandista saman
päivän iltana alkaen klo. 19.10.
Radio Finland lähettää sunnuntaina
01.06 lähes koko päivän asiaa uudesta
kansalaisuuslaista ns. juhlaohjelmassaan. (Uusi kansalaisuuslaki astuu
voimaan samana päivänä).
Thessalonikin Bysanttilaisten antiikkiesineiden Eforia järjestävät Thessalonikissa näyttelyn ”Ikoneita Suomesta”. Suurin osa ikoneista tulevat Valamosta.
Näyttelyn avasivat perjantaina 23.05 Suomen
kulttuuriministeri Tanja Karpela ja Kreikan
kulttuuriministeri Evangelos Venizelos.

23 äänestäjää käytti äänioikeuttaan Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä Thessalonikissa. Määrä on 2 vähemmän kuin edellisissä, vuoden 1999 eduskuntavaaleissa.
Luku on surullisen pieni, jos ajattelee että
meille on saatu ennakkoäänestys mahdollisuus tänne Thessalonikiin pitkien ponnisteluiden jälkeen.
Toisaalta, asiaa voi ajatella monelta kannalta. Jos ajattelee Pohjois-Kreikassa vakituisesti asuvien suomalaisten määrää,
tiedossamme 46 henkilöä, ja sitä että 17
näistä ei asu Thessalonikissa, vaan vähintään 100 km matkan päässä, saadaan
äänestysprosentista suhteellisen hyvä ...?
Kuitenkin on todettava että vakituisesti
täällä asuvien äänestysinnokkuus oli alhai-
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Kuvassa vasemmalta: seuramme varapuheenjohtaja Jaana Karhunen, Kreikan kulttuuriministeri Evangelos
Venizelos, Suomen kulttuuriministeri Tanja Karpela ja seuramme puheenjohtaja Marko Suomalainen.
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Suomen kulttuuriministeri Tanja Karpela oli
saapunut Thessalonikiin Euroopan unionin
kulttuuri- ja audiovisuaalisista asioista vastaavien ministerien epäviralliseen kokoukseen joka pidettiin 24.–25.05.
Ministeri Karpelan kiireisestä ohjelmasta huolimatta hänellä oli hetki aikaa vaihtaa kuulumisia myös seuramme edustajien kanssa.
Keskustelun lopussa ministeri Karpela lupasi
haastattelun seuramme tiedotteeseen, joka
tullaan toteuttamaan kesän aikana ja julkaistaan toivottavasti jo syyskuun numerossa.
Ikoninäyttelyssä olivat paikalla myös mm.
Suomen suurlähettiläs Tapani Brotherus,
konsuli Leena Vuorio suurlähetystöstä ja
Suomen kunniakonsuli Ioannis Kasazis.
Suomen Ateenan-instituutista olivat saapuneet instituutin johtaja Helsingin yliopiston
klassillisen arkeologian dosentti, FT Leena
Pietilä-Castrén sekä instituutin toimistonhoitaja BA Maria Martzoukou.
Suomesta paikalla olivat mm. Valamon Luostarista luostarin johtaja arkkimandriitta
Sergai, Jyväskylän Yliopiston taiteiden ja

kulttuurin tutkimuksen laitokselta tutkija koulutettava Katariina Roivas ja Valamon
konservointilaitokselta konservaattori Riikka
Köngäs.
Ikoninäyttely jatkuu aina 13.07 asti ja se pidetään Loutra Paradeisos - Mpei Hamam:ssa
(Μπέη Χαμάμ), Engatia tien varrella Aristotelous-aukiolla.
Näyttely on avoinna 24.05 - 13.7.2003:
Ma – Pe klo. 09:00 – 21:00
La – Su klo. 08:30 – 15:00
Henkilöt tutuiksi
David Soustiel

4. Ovatko mielestäsi Suomen nykyiset poliittiset puolueet ja kansanedustajat riittävän
kiinnostuneita ulkosuomalaisten asioista?

Tänään suomalaiset poliitikot eivät ole kiinnostuneet ulkosuomalaisista, syystä tai toisesta. Osittain, koska ulkosuomalaisia on vähän lukuun ottamatta Ruotsia ja USA:ta,
mutta se ei tarkoita sitä, että heidän asiansa
eivät olisi vaivan arvoisia esim. Thessalonikissa.

David Soustiel oli ensimmäinen Pohjois-Krei- 5. Olet nuori ulkosuomalainen, onko sinulla
kan toisen polven suomalainen joka käytti
tulevaisuudensuunnitelmia koskien toista koäänioikeuttaan Suomen eduskuntavaalien
timaatasi siis Suomea?
ennakkoäänestyksessä täällä Thessalonikissa.
Ajattelen lähinnä opiskelua Helsingin KaupToimitus haastatteli Davidia äänestyksestä ja pakorkeakoulussa, jossa on mahdollista suorittaa Master of Business Administrationsuomalaisuudesta.
tutkinto. Vaihtoehtona harkitsen myös työ1. On tunnettua, että Ateena, Rodos ja
harjoittelua Suomessa, sillä haluaisin tilaisuuThessaloniki toimivat Suomen eduskuntavaa- den elää siellä. Lisäksi Suomi on maa, joka
lien 2003 ennakkoäänestyspaikkoina Kreikas- on kehittymässä suurin askelin.
sa maaliskuun alussa. David Soustiel, kuluneissa eduskuntavaaleissa sait käyttää en6. Onko sinulla kiinteät siteet Suomeen ja
simmäistä kertaa äänioikeuttasi Suomen vaa- vierailetko Suomessa esim. kesälomien puitleissa. Kuvailetko muutamalla sanalla miltä
teissa?
sinusta tuntui ennakkoäänestää Thessalonikissa?
Haluan vierailla Suomessa niin usein kuin
vain on mahdollista, jotta saisin tavata ystäMinun täytyy sanoa, että äänestin ensimviäni ja sukulaisiani. En voi käydä Suomessa

mäistä kertaa eduskuntavaaleissa koskaan
elämässäni. Tunnen kunniaa, koska olin oikeutettu äänestämään toisessa kotimaassani,
siis Suomessa. Suomi pitää minua suomalaisena ja se on minusta liikuttavaa. Se oli minulle merkittävä kokemus.
2. Koskien eduskuntavaalien ehdokaslistaa,
millä tavalla sait tietoa ehdokkaista ja löysitkö oman kansanedustajaehdokkaasi vaivattomasti monien joukosta ?

Etsin ehdokkaan internetistä YLE Radio yhdestä. Ehdokkaan valitseminen oli aika vaikeaa, vaikka se lopulta löytyi.
3. Minkälaiset valintaperusteet asetit omalle
kansanedustajaehdokkaallesi?
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Valintaperusteet muodostin käymieni keskustelujen perusteella mm. sukulaisten, suomalaisten ja kreikkalaisten kanssa. Vaikka en
tiedä suomalaisesta politiikasta, luulen, että
kysymällä opin tietämään paljon asioista.

niin usein kuin tahtoisin, vierailen siellä mieluiten kesälomien puitteissa.

7. Suomi-Seura r.y tiedottaa säännöllisesti
ulkosuomalaisnuorille tarkoitetuista kielikursseista Suomessa, oletko innostunut osallistumaan suomalaiseen kielikoulutukseen jossain
vaiheessa?

Olen kuullut paljon ulkosuomalaisnuorten
kielikursseista ja luulen, että kielikurssit ovat
kokemuksina suuria. Olisi kivaa yhdistää Suomen matka ja kielikurssi. Minun pitäisi osallistua kielikursseille, koska tarvitsen harjoittelua suomen kielessä.
8. Millaisia terveisiä lähettäisit Suomeen Arkadianmäelle eli Eduskuntataloon Kreikan
suunnasta keväällä 2003?
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Liikennekulttuuri vaikutti hurjan temperamenttiselta ja yleisten tilojen epäsiisteys välillä shokeerasi, mutta kaikkeen tottuu ajan
myötä. Täällä on myös kaatunut monta mieleen iskostunutta “turistilegendaa”. Tyhmästi
käyttäytyviä ulkomaalaisia ei siedetä täällä
yhtä hyvin kuten lomakohteissa, joissa elinkeino on heistä kiinni. Hassu yleistys kreikkalaisten pyyteettömästä ystävällisyydestä tuntuu oudolta. Täältä löytyy monenlaisia ihmisiä kuten mistä muualta tahansa!
Kuvassa vasemmalta: vaalitoimitsija Marko
Suomalainen ja David Soustiel.

Keep up the good work, eli jatkakaa samalla
vauhdilla! Huolehtikaa ulkosuomalaisten asioista, koska ne ovat todella tärkeitä!
Seuran toimituskunta kiittää Davidia haastattelusta!
Helena Pietilä
Helena Pietilä asui perheensä kanssa Thessalonikissa miltei vuoden. Helenan perheeseen
kuuluu kaksi reipasta poikaa Juho (12 v.) ja
Juuso (10 v.) sekä aviomies Juha.
Jälkimmäinen palveli rauhanturvajoukoissa
Kosovon puolella ja loput perheestä asuivat
Thessalonikissa. Juho ja Juuso Pietilä osallistuivat Thessalonikin Suomi-koulun opetukseen ja sen lisäksi he suorittavat kotiperuskoulua Kreikasta käsin.
Haastattelun hetkellä ulkomaankomennus oli
täyttymässä Pietilän perheen kohdalla ja
näinpä on mukava tilaisuus kuulostella Helenan mietteitä ennen paluumatkaa Suomeen.
1. Kerrohan Helena, mistä suunnalta Suomesta saavuitte tänne Pohjois-Kreikkaan?

Muutimme tänne Etelä-Suomesta, eräästä
Turun pienestä naapurikunnasta.
2. Miten syntyi päätös lähteä vuodeksi asumaan ulkomaille koko perheen kanssa?

Mieheni lähti Kosovon työhönsä ja minä jäin
vuorotteluvapaalle. Halusimme muuttaa Suomessa asuinpaikkaamme, mutta keksimme,
että ulkomaille muutto sopisi mukavasti tähän väliin. Siis myimme kaiken; talon, autot
ym., pakkasimme tavarat varastoon ja lähdimme maailmalle tuulettumaan!
3. Oliko perheelläsi helppoa vai mahdollisesti
hankalaa asettua Thessalonikiin siis Helsinkiä
hieman suurempaan kaupunkiin?

Olin matkustellut jonkin verran Euroopan
suurkaupungeissa sekä Kreikassa ennenkin,
joten jonkinlainen kuva minulla oli asiasta.
Lapsille taisi olla aikamoinen järkytys muuttaa maaseutuympäristöstä suureen kaupunkiin, jossa peli- ja leikkikenttiä sekä puhtaita
viheralueita ei olekaan joka nurkalla kuten
kotona. Enkä minäkään ollut ennen huomioinut asiaa; olinhan matkustanut ennen
lasten saantia!
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Kaupungin meteli on täällä niin erilaista kuin
Suomessa. Se on sellaista “elämän melskettä”, jota kuuntelen nautinnolla. Kadulla riidellään, naapurin pappa komentaa ohikulkevia koululaisia ja välillä laulaa hoilottaa retsinan voimalla, naapuritavernan livebändin
soitto ja tanssin äänet luovat tunnelmaa, kirkonkellon soitto ja papin liturgia kaikuvat,
jarrut vinkuvat ja koirat tiedottavat kulkijoista.

maalisti seuraavalle vuosiluokalle ikäistensä
mukana.
6. Miten olet suhtautunut paikalliseen Suomiyhteisöön? Oletko osallistunut seuran toimintaan ja mitä toiveita tai ehdotuksia sinulla olisi koskien seuran toimintaa?

Jo ennen saapumistamme otin yhteyttä muutamaan Suomi-Seuran jäseneen pää täynnä
kysymyksiä. Heiltä saapuikin nopeasti ystävällisiä tervetuloa -viestejä, vastauksia kysymyksiin sekä avunantotarjouksia. Tämä tuntui todella mukavalta ja turvalliselta. Sama
tunne Suomi-yhteisöstä on vain voimistunut
oleskelun aikana. Tämä on todella tärkeä
tunne lyhytaikaiselle oleskelijalle, joka ei välttämättä tunne koko maasta ketään muuta
saapuessaan. Olemme saaneet mukavia ystäviä, jotka ovat ilahduttaneet meitä monin
tavoin. He ovat tutustuttaneet meitä paikalliseen elämään, neuvoneet käytännön asioissa ja auttaneet tylsien aikojen yli.

Alkuhämmästyksen jälkeen totuimme nopeasti. Asiaa auttoivat uudet ystävät ja monenlainen tekeminen/reissaaminen laajentuneella reviirillä ympäri kaupunkia.

Seura on järjestänyt aktiivisesti toimintaa laidasta laitaan. Olemme osallistuneet keilakisaan, hartauksiin ja iloluontoisempiinkin tilaisuuksiin. Suomi-koulun toiminta, äitien kahvilapalaverit sekä Suomi-kirjasto ovat olleet
4. Millaisen arvosanan Thessaloniki mielestäsi hieno juttu vieraassa kieliympäristössä asusaisi arvoasteikolla yhdestä kymmeneen?
valle. Pienimuotoisen Kalevala-ryhmän tapaamisiin en harmikseni ehtinyt loppukiireiAjattelin, että kärsin ensin Suomeen palatden vuoksi.
tuani sen käänteisen kulttuurishokin ja vasta
sitten pystyn/pystymme vastaamaan tähän
Pikkulinnut ovat laulaneet, että seura valkysymykseen. Ei arvosana ainakaan alle 6:n
mistelee Kreikka-maaopasta. Tällainen ajanmene!
kohtainen – vaikka suppeakin – teos olisi tarpeen maahanmuuttajalle. Voimia tärkeään
5. Juho ja Juuso ovat käyneet ulkosuomalais- työhön!
ten lasten kotiperuskoulua. Miten pojat ovat
edenneet kotimuotoisessa opiskelussa ja miltä opettajan rooli on tuntunut?

Juho ja Juuso ovat onneksi olleet aina tunnollisia kouluasioissa. Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu on erittäin hyvä systeemi
ulkomailla oleskelun ajaksi ja sitä käykin
muutama sata lasta vuosittain ympäri maailmaa. Opettaja pitää tunnit saamansa ohjausaineiston perusteella ja kokeet sekä määrätyt
tehtävät lähetetään tarkistettavaksi yhdysopettajille Suomeen, joka antaa arvioinnin
sekä palautteen.

7. Millaisia ohjeita antaisit muille suomalaisille perheille, jotka harkitsevat muuttoa
Kreikkaan?

Nyt puhun tietysti vain lyhytaikaisen oleskelijan näkökulmasta. Jokainen kohtaa maan
ja sen ihmiset omalla persoonallaan. Itse
olen yrittänyt asettua tänne se ajatus takaraivossa, ettei matkailua saa harrastaa
vertailemalla maata jatkuvasti kotimaahan.
Pitää olla aidosti kiinnostunut ja kunnioittaa
muiden tapoja. Pitää todeta vain, että tämä
on maan tapa, enkä minä tapoja muuta.
Muiden huomioiminen ja kohteliaisuus tulee
Olemme voineet suunnitella vuoden rakentäällä esiin erilaisissa tilanteissa kuin Suoteen oman tilanteemme mukaan; välillä muu- messa. On opittava, että kyynärpäätaktiikkaa
tamaa ainetta jaksoittain ja välillä kaikkia ta- ja sisua on löydyttävä usein ettei jää muiden
sapuolisesti. Liikunta, kuvaamataito ja mujalkoihin.
siikki puuttuvat ainevalikoimasta. Pidimme
aluksi musiikintunteja, mutta lopetimme naa- On hyvä tunnistaa itsessään sopeutumisen
pureiden kärsimykset muutaman nokkahuilu- eri vaiheet. Ah, turistivaiheessa kaikki näyttunnin ja itsenäisyyspäivän isänmaallisen lau- tää niin kivalta ja eksoottiselta. Kriittisessä
luhetken jälkeen. Poikien mielestä olen aika
vaiheessa tekisi mieli mennä huutamaan
tylsä ope ja puuttuuhan tästä koulumuodosta keskelle katua ja hiukan neuvoa miten homvauhdikkaat välitunnit sekä sosiaalinen kans- mat saataisiin pelaamaan yhtä hyvin kuin
sakäyminen muiden lasten kanssa. Tämä on meillä. Sopeutumisvaiheessa asiat sitten
ollut hyvin intensiivinen vuosi sekä pojille et- näyttävätkin jo ihan hyviltä. Hyväksyy, että
tä minulle. He ovat ottaneet enemmän vasasiat voi tehdä monella tavalla. Kotimaahan
tuuta omasta opiskelustaan ja minä olen op- palattua käydään läpi käänteinen kulttuuripinut lisää lasteni heikkouksista, vahvuukshokki. Valitettavasti ulkomailla oleskelu jää
sista ja kiinnostuksen kohteista. Tarkoitukusein niin lyhyeksi, että ollaan päästy vasta
sena olisi, että pojat siirtyvät Suomessa nor-

3

kriittiseen vaiheeseen ja tällöin oleskelusta
jäävät mieleen vain huonot asiat.
On eri juttu asua maassa pitempään kuin
käydä viikon lomalla turistikohteessa. Koko
Kreikka ei siis ole rantaa ja aurinkoa. Talvella
kostea kylmyys menee luihin ja ytimiin! Kaupungissa on mielestäni aika ankeaa asua lasten kanssa monessakin mielessä. Itse halusimme kaupunkiin Juhon telinevoimisteluvalmennuksen vuoksi, mutta jos tätä ei olisi ollut, olisimme ehdottomasti hakeneet asunnon saarilta tai esim. Halkidikista.
Kaikilla tietämilläni lyhytaikaisilla oleskelijoilla
on ollut hankaluuksia asunnon kanssa. Alle
vuoden vuokrasopimusta on lähes mahdoton
saada. Ota tarkkaan selvää sopimuksen purkuehdoista ja muista käytännöistä.
Kreikan kielen opettelu lyhytaikaista oleskelua varten on usein mahdotonta. On kuitenkin kohteliasta ja hyödyllistä opetella tärkeimmät kohteliaisuudet ja ydinsanat arkipäivään. Tietysti kreikan kielitaidon puuttuessa
on hyvä omata kyky ymmärtää muista vinkeistä, esittää pantomiimia sekä puhua edes
kohtalaista englantia tai saksaa. Kaikkien asioiden selvittäminen vie täällä aikaa joka tapauksessa. Ei kannata luottaa vain yhteen
totuuteen vaan kannattaa kysellä eri lähteistä. Neuvotteluvaraa on myös yllättävän monessa asiassa.

Seuran ja jäsenten toimintaa
Suomi-koulun karnevaalijuhlat
Thessalonikin Suomi-koululla järjestettiin
01.03.2003 lasten karnevaalijuhlat. Ohjelmaan kuului kilpailuja ja tansseja sekä oppilaiden että vanhempien kesken.
Tällä kertaa oli erittäin mukavaa, kun paikalle
oli saatu runsaasti isiä hauskanpitoon.
Kuukausitapaamiset
Vuoden 2. kuukausitapaamisen yhteydessä,
02.03.2003, aikuiset viettivät karnevaalijuhliaan.
Alkuillasta ruokailtiin tuttuun tapaan kuukausitapaamisten kantapaikassa, tavernassa
”1901” josta siirryttiin jatkamaan karnevaalijuhlia rokkibaariin.
3. ja 4. kuukausitapaamisessa (06.04. ja
04.05.2003) nautiskeltiin taas kreikkalaisia
herkkuja, tavernassa 1901.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys Thessalonikissa ja muualla Kreikassa
Ennakkoäänestys Kreikassa alhainen.

Äänioikeuttaan vuoden 2003 Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä käytti
Paikallisten, kreikkalaisten ystävien saaminen suhteellisen vähäinen osa Kreikan suomaon ehdottoman tärkeää! Se on antanut meille laisista.
mahdollisuuden monenlaisiin asioihin ja näkökulmaan tässä maassa eri kannalta.
Kreikan suomalaisista äänioikeuttaan käytti
yhteensä vain 172 henkilö, kun vuonna 1999
8. Ja lopuksi mitä asioita tai tuotteita aiotte
vastaava luku oli 226. Mainittakoon tässä se,
viedä mukananne Kreikasta Suomeen?
että tänä vuonna äänestyspaikkoja oli Kreikassa 2 vähemmän, eli Kosilla ja Haniassa ei
ollut ennakkoäänestyspaikkoja.
20 filmiä valokuvina, monenlaisia muistoja,
ihanien uusien tuttavien osoitelista, kreikkaVerrattuna tämän vuoden tulosta vuoden
laista musiikkia ja kahvia, tyynyliinoja,
juvetsimakaronia, muna-sitruunakastikeohje, 1999 ennakkoäänestyksen niihin ääniin, jotka
liian paljon uusia kenkiä, ystäväni Marian
annettiin samoissa paikoissa (eli ilman Kosia
maalaama taulu, auringonkukansiemeniä
ja Haniaa) saamme –11,34% vähennyksen
matkalle (pitää vielä harjoitella niiden syöntiä äänien määrässä.

..) ym.

Kreikassa on kahden viimeisten eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä äänestetty
seuraavasti:
Ennakkoäänestysten äänimäärät Kreikassa, vuosien 1999 ja 2003 Suomen
eduskuntavaaleissa.
EnnakkoÄäniä
Ääniä
Muutos
äänestys
Vuonna Vuonna
%
paikka Krei2003
1999
kassa
Ateena
87
81
+7,41
Rhodos
62
88
-29,55
Thessaloniki
23
25
-8,00
Kos
*
16
Hania
*
16
Yhteensä
172
226
-23,89

* Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa Kosilla ja Haniassa ei ollut ennakkoäänestyspaikkoja.

Hartaus ennen pääsiäistä 5.4.2003 Thessalonikissa.
Skandinavian kirkosta Pireuksesta saapuivat
sosiaalikuraattori Kristiina Sandberg-Peppas,
pappi Åke Eriksson, kanttori Sven Erik Engström ja asistentti Öyvind Kopparud
pitämään meille hartaushetkeä.
Siinä olivatkin suurin osa skandinavian maista edustettuina, Suomi, Ruotsi ja Norja.
Kristiina Sandberg-Peppas piti hartaushetken
Outi Holopaisen, Juuso ja Juho Pietilän avustamina. Lauloimme (opimme) uusia kauniita
pääsiäisvirsiä kanttorin säestäessä harmonikalla.
Åke Eriksson toimitti ehtoollisen ruotsiksi
mutta kaikilla meillä sen verran ruotsinkielen
taitoja on että ymmärretyksi tuli.
Hartaushetken päätyttyä syntyi vapaata keskustelua pääsiäisen traditioista yms. ja siirryimme jatkamaan keskustelua kirkkokahvin
merkeissä lähellä sijaitsevaan kahvioon.
Osanotto ei ollut suuri, vain 6 henkilöä. Ajankohta (la klo 15.00) teki saapumisen mahdottomaksi monille Suomi-koulun vuoksi.

Tuttavat saavat tuliaisiksi tarinoita tästä
reissusta. Aion kertoa heille miten kauniisti
täällä eri ikäryhmät kohtelevat toisiaan:
lapset pienempiään ja nuoret vanhoja. Lisäksi aion ilahduttaa (?) tuttaviani suutelemalla heitä poskille ja kysymällä aina mitä kuuluu. Pojat ilahduttavat kuulema uusilla taidoillaan: puhua englantia kreikkalaisella korostuksella ja kreikan sanavarastollaan sekä kertomuksilla hurjista Paokpeleistä.(Paok on jalkapallojoukkue)
Viemme mukanamme myös Aleksanteri
Suuri-kaulakorut. Hän viisaana miehenä on
sanonut suurin piirtein näin:
“Every good foreigner is a Greek and every
bad Greek is worse than a barbarian”. Suremme ettei hänen kuvansa ole Kreikan
eurokolikoissa!
Seuran toimituskunta kiittää Helenaa haastattelusta!
Thessalonikin Suomi-koulun karnevaaliväkeä
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Mielestäni tilaisuus oli kaunis ja olen todella
kiitollinen että Ateenasta tulevat näinkin pienen ryhmän vuoksi. Joulujumalanpalvelus on
ollut useana vuotena mutta pääsiäisenä ensimmäistä kertaa.

Paok, Toumba, Petralona, niitä, Helena,
ethän myöskään Suomi-seuraa koskaan
unohda!

Päivi Pulkki

Seuran sihteeri Radio Finlandin Kantapöydässä

Kalevala ”luennot”
Kolmena lauantaina Thessalonikissa opiskeleva Linda Lindroos luki ja tulkitsi seuralaisillemme Kalevalaa.
Kalevala ”avautui” seuralaisillemme Lindan
tulkintojen kautta.
Helenan läksiäiset
Pietilän nelihenkinen perhe saapui Thessalonikiin alkusyksyllä 2002. Perheen pää eli
Juha Pietilä jatkoi matkaa Kosovon puolelle
rauhanturvaajatehtävien pariin ja Helena jäi
asustamaan poikiensa Juhon ja Juuson
kanssa Thessalonikiin.
Helena osallistui seuramme toimintaan erittäin aktiivisesti ja hän oli mukana täydellä
sydämellä kaikissa seuran tilaisuuksissa.
Pohjois-Kreikan suomalaiset jäävät erityisesti
kaipaamaan Helenan “Turun suunnan iloista
maailmankatsomusta” ja positiivista elämänotetta.
Edelleen kiitos Helenan perheen, koko Thessalonikin Suomi-koulu oppi uuden urheilumuodon eli sali-bandyn. Siinäpä uusi aluevaltaus jalkapallon rinnalle!
Helenan läksiäisiä vietettiin muutama päivä
ennen kotimaan matkan alkua tavernaouzerissa ”1930”, 23. huhtikuuta. Runsas
osanotto, koskettavat läksiäispuheet ja maukas ruoka vaikuttivat osaltaan illan onnistuneeseen lopputulokseen.
Suomi-koulun pääopettaja Riitta Douhaniaris
ja koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Outi Holopainen olivat sanoittaneet
Helenalle laulun (Satumaan säveleen), jonka
he myös loistavasti esittivät.
Tässä teidän kaikkien iloksi laulun sanat:
Laulu Helenalle:
(sävel: Satumaa – Aavan meren tuolla puolen…)
Aura-joen toiselt puolelt, saapui meille tää,
tyttö, joka mielihimme, ainiaaksi jää.
Mukanaan toi kaksi poikaa – veijareita niin.
Suomi-kouluun kotiutuivat ja Salonikiin.
Oi, kuinka kerran meille sapluunoita leikkasit,
niin joulukortit onnistui ja tontut meikkasit.
Vaan sählymailat kannoit meille, ett me opitaan,
uusi peli, huippujuttu, nyt me maalataan !
Bussit, linjat, jumppasalit, tutuks tuli vain,
savityöt ja patikointi sulle maistui ain.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Oi, kuinka kerran…

Ulkosuomalaisten keskusteluohjelma Kantapöytä lähetetään radioaalloille torstai-iltaisin
klo 22.15 (parilliset viikot).
15.05.2003 seuran sihteeri Marjut KatoniemiKutsuridis kertoi Kreikan kevään merkeistä
suorassa radiolähetyksessä. Studiossa oli kevään merkitystä pohtimassa aiheen asiantuntijoita Kansaterveyslaitokselta ja Martta-liitosta. Ohjelman toteutuksesta vastasivat radiotoimittajat Salme Unkuri ja Maritta Vehviläinen.
YLE Radio Finland – Kantapöydän puh. +358
9 2418250.
Seuralaiset tapasivat ikoninäyttelyn pystyttäjät
Jyväskylän Yliopiston taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitokselta tutkija koulutettava
Katariina Roivas ja Valamon konservointilaitokselta konservaattori Riikka Köngäs
saapuivat Thessalonikiin sunnuntaina 18.05
pystyttääkseen ikoninäyttelyn.
Osa seuralaisista tapasi heidät samana iltana
illallisen merkeissä.
Seuran johtokunta ja Suomi-koulun edustajat
illallisella konsuli Leena Vuorion kanssa
Ikoninäyttelyn avajaisiin tullut konsuli Leena
Vuorio Suomen Ateenan suurlähetystöstä illasti torstaina 22.05 seuran johtokunnan ja
Suomi-koulun edustajien kanssa.

Toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen,
voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus. Suomalainen
voi pitää Suomen kansalaisuuden, jos monikansalaisuus hyväksytään siinä valtiossa,
jonka kansalaisuuden hän saa.
Samoin ulkomaalainen voi säilyttää aikaisemman kansalaisuutensa, jos hänen nykyisen
kansalaisuusvaltionsa lainsäädäntö ei aseta
estettä sille, että hän saa myös Suomen kansalaisuuden. Jotta henkilö ei tahtomattaan
menettäisi nykyistä kansalaisuuttaan, on syytä selvittää etukäteen toisen valtion lainsäädännön suhtautuminen monikansalaisuuteen.
Suomen kansalaisuuden hakeminen
Suomen kansalaisuuden hakeminen tapahtuu
lomakkeella, joka jätetään henkilökohtaisesti
sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella hakijalla on kotikunta.
Suomen kansalaisuuden takaisinsaaminen
Entinen Suomen kansalainen voi saada menettämänsä kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä uuden lain tultua voimaan. Ilmoitus jätetään henkilökohtaisesti sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella
hakijalla on kotikunta. Ulkomaalaisvirasto antaa asiassa päätöksen. Ilmoituksesta perittävä maksu vahvistetaan myöhemmin. Ilmoituksen tekemiseen on aikaa viisi vuotta
uuden lain voimaantulosta.
Ulkomailla ilmoitus jätetään Suomen diplomaattiseen edustustoon, konsulaattiin tai
kunniakonsulaattiin. Ilmoitus on mahdollista
myös lähettää postitse. Tällainen menettely
on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille ulkosuomalaisille, jotka eivät pitkien matkojen vuoksi
voi henkilökohtaisesti asioida edustustossa,
konsulaatissa tai kunniakonsulaatissa tai joiden asuinmaassa ei ole Suomen toimipistettä.

Rattoisa ilta venähti keskustelun merkeissä
aamutunneille ja seuran ja koulun edustajat
Ilmoituksen tekeminen
kiittävätkin konsuli Vuoriota antoisasta illasta.
Ulkomaalaisviraston kotisivuilla osoitteessa
Ateenan suurlähetystö tiedottaa
www.uvi.fi on hakemus- ja ilmoitusmenettelyssä tarvittavia lomakkeita ja tarkempaa tieKansalaisuuslaki tulee voimaan 1.6.2003
toa menettelystä. Käsittelyaikojen pituudesta
(15.5.2003)
ei vielä tässä vaiheessa ole arviota.
Hallitus päätti tänään 15. toukokuuta esittää,
että Tasavallan Presidentti vahvistaisi uuden
kansalaisuuslain. Kansalaisuuslaki tulee voimaan 1.6.2003 alkaen.
Merkittävin muutos uudessa kansalaisuuslaissa on monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuuden) nykyistä laajempi hyväksyminen.
Suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan toisen maan kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen, joka saa
Suomen kansalaisuuden, ei enää tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan.
Monikansalaisuuteen vaikuttaa toisen kansalaisuusvaltion lainsäädäntö

Entisen Suomen kansalaisen ilmoituksen käsittelyä nopeuttaa, jos hänen tietonsa löytyvät Suomen väestötietojärjestelmästä. Omat
tietonsa voi tarkistaa viimeksi Suomessa olleen kotikunnan maistraatista. Jos oma kotikunta ei ole tiedossa, pyynnön voi osoittaa
Helsingin maistraattiin.
Maistraattien yhteystiedot ovat internetissä
osoitteessa www.maistraatti.fi.
Lisätietoja: ylijohtaja Pentti Visanen, +358 9
160 42700.
Sekä tämän että myös muiden virallisten asioiden vuoksi on siis erittäin tärkeää että kaikki pitävät väestörekisteritietonsa ajan tasalla.
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Thessalonikin kunniakonsulin sihteeri vaihtunut
Thessalonikin kunniakonsulin Ioannis Kasaziksen sihteerinä on aloittanut Pavlina
Tahtsi, joka hoitaa käytännön asioita toimistoaikoina.
Edellinen sihteeri Stella Patriki on jäänyt äitiyslomalle.
Suomen Ateenan-instituutti tiedottaa
Nykykreikan novelleja suomeksi
Suomen Ateenan-instituutti on kustantanut
nykykreikan novelleja suomeksi.
Kirja on nimeltään Näkymätön ja näkyvä.
Kirjailijat: Papadiamantis, Venezis, Theotokis,
Gonatas, Hatzis, Hakkas, Plaskovitis, Papadimitrakopoulos, Galanaki, Zateli.
Kirjan hinta on € 15, ja sitä voi tiedustella
Suomen Ateenan-instituutista, Maria Martzoukou:lta sähköpostiosoitteesta
finninst@athena.compulink.gr tai puhelimitse
+30 210 9221152, Suomen AteenanInstituutti on avoinna ma - pe klo 9 - 13.
Mosaiikkien konservoinnin Arethousan varhaiskristillisen kirkon raunioilla
Suomen Ateenan-instituutti suorittaa mosaiikkien konservoinnin Arethousan varhaiskristillisen kirkon raunioilla 11.6.- 4.7. välisenä
aikana. Henkilökunta työskentelee kaivauksella ma-pe klo 7.00-14.30.
Kyseessä on kirkon kuoriosan marmorilaatoituksen ja viime vuonna kirkon pohjoislaivasta
löytyneen lattiamosaiikin konservointi.
Halukkaat voivat käydä tutustumassa kaivauksiin.

Maailman eri kolkkia edustavat kahdeksan
USP:n varapuhemiestä ja parlamentin puhemies, Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Pertti
Paasio tapasivat kokouksen aikana muun
muassa valtiovarainministeriön, opetusministeriön ja oikeusministeriön edustajia sekä
kansanedustajia.
Radio Finlandin puhemiehistön kyselytunnilla
soittajat kysyivät uudesta kansalaisuuslaista
ja työeläkkeiden verotuksesta. Lisäksi yhteystietojen päivittäminen Suomen maistraattiin herätti keskustelua: niin Suomessa
kuin ulkomailla muuttavien on ilmoitettava
muuttuneet yhteystietonsa maistraattiin
(www.maistraatti.fi) viimeistään viikon kuluttua muutosta. Mikäli muuttoilmoitusta ei
tehdä, siitä voidaan määrätä ilmoitusrikesakko.
Ulkosuomalaisten pitkään odottama kaksoiskansalaisuus toteutuu tulevana kesänä voimaan astuvan uuden kansalaisuuslain
myötä. Puhemiehet korostivat tehokkaan
tiedottamisen tärkeyttä tapaamisissaan niin
Ulkomaalaisviraston kuin ulkoasiainministeriön edustajien kanssa.
Ulkosuomalaisten äänestysvilkkauden nostamisesta puhemiehet keskustelivat oikeusministeriön edustajan ja kansanedustajien
kanssa. Esillä olivat ajatus kirje- ja internetäänestämisen sallimisesta sekä kiertävästä
äänestysautosta. Osasyy ulkosuomalaisten
alhaiseen äänestysprosenttiin Suomen vaaleissa on pitkä matka äänestyspaikalle.
Valtiovarainministeriössä puhemiehet keskustelivat ulkomaille maksettavien työeläkkeiden lähde-veron alentamisesta nykyisestä
35%:sta kansainväliselle keskitasolle eli 20 25%:iin. Useimmat Suomesta ulkomaille
maksettavat työeläkkeet ovat pieniä, jolloin
35%:n vero on kohtuuttoman suuri.

Opetusministeriössä esillä olivat ulkosuomalaissenioreiden suomenkielisen hoidon järSuomi-Seura ja USP tiedottavat
jestäminen ulkosuomalaisten hoitokodeissa
sekä maailmalla toimivien 150 Suomi-koulun
Suomi-Seuran koulutukset ja seminaarit 2003 tuki. Ulkoasiainministeriön edustajien kanssa
keskusteltiin myös ulkosuomalaisyhteisöjen
• Suomen kielen ja kulttuurin kesäseminaari ja Suomen edustustojen yhteistyön kehittämisestä.
ulkosuomalaisnuorille: 30.6.-8.7., Kiljava
• Suomen kielenhuoltokurssi ulkosuomalaisille: 4.-6.8., Helsinki
Varapuhemieheltä
• Suomen kielen ja kulttuurin kesäkursHyvät ystävät,
si: 11.-22.8., Helsinki
• Paluumuuttajan infopäivä: 25.8., Helsinki
Terveiseni ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokouksesta Helsingistä.
Lisätietoja: Suomi-Seura, puh. +358-96841210, suomis@suomi-seura.fi ,
Henkilökohtaisesti olin tuona aikana aika vewww.suomi-seura.fi
tämättömissä, kun minulle tehtiin sappikivileikkaus 24.3. Toivuin kuitenkin melko hyvin
USP:n puhemiehistö kokoontui Helsingissä
ja olin mukana 7.-8.4. päivien kokouksisTehokas kaksoiskansalaisuudesta tiedottami- samme sekä vielä 9.4. UM:n kulttuuri- ja tiedotusvastaavien tapaamisessa.
nen ulkosuomalaisille ja ulkomaille maksettavien työeläkkeiden lähdeverotuksen alenSunnuntaina 6.4. oli perinteiseen tapaan
taminen olivat asialistan keskeisiä aiheita
kautta maailman radioitu Radio Finlandin
ulkosuomalais-parlamentin puhemiehistön
tuottama puhemiehistön kyselytunti (=kaksi
kevätkokouksessa Helsingissä 7.- 8.4.
tuntia), jossa taas vastailin eri puolilta maail-
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maa tulleisiin kysymyksiin ehkä enemmän
kuin muut.
7.4. kävimme ulkomaalaisvirastossa, jossa
keskustelimme virkamiesten kanssa uudesta
kansalaisuuslaista ja siitä tiedottamisesta.
Taitaa tulla siihen firmaan ruuhkaa, jos kaikki halukkaat ulkosuomalaiset alkavat tämän
vuoden puolella (lain astuttua voimaan) anomaan toista kansalaisuutta. Sain sen käsityksen, että hakemus saattaa kestää käsittelyvuoroaan odottamassa kuukausia.
Samana päivänä kävimme myös opetusministeriössä, jossa käsittelimme kansliapäällikkö Markku Linnan johdolla Suomi-koulujen
rahoitusta sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan harjoittelijavaihtoa ulkosuomalaisten
hoitokoteihin. Rahaa ei valtiolla ole liiemmälti jakaa, mutta ministeriö tiedostaa hyvin
eritoten Suomi-koulujen tarpeen ja siellä luvattiin tehdä kaikki voitava, jotta määrärahoja voitaisiin kohdistaa lisää ko. toimintaan.
Tutkimuspäällikkö Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutista sekä Keski-Euroopan alueen
varapuhemies Päivi Oksi-Walter selostivat
vielä "Monikansalliset avioliitot-seminaarin"
suunnitelmia. (Tämä teema on ollut erityisesti aiemman varamieheni Ritva ViertolaCavallarin sydäntä lähellä).
Myöhemmin olimme kokouksessa SuomiSeura ry:n johtokunnan kanssa, jossa kukin
varapuhemiehistä esitti alueraporttinsa.
Omalta alueeltamme ei ollut paljon uutta
kerrottavaa sitten edellisen vuoden marraskuun eikä alueemme sotaraportteja paljon
kannattanut päivitellä.(Postitan alueraportin
ensi tilassa erikseen ja on huomattava, että
se sisältää em. syystä lähinnä vain yleisluontoista asiaa).
Tiistaina 8.4. kävimme valtiovarainministeriössä finanssineuvos Antero Toiviaisen puheilla, jonka olimme tavanneet puolitoista
vuotta aiemmin samasta syystä eli 35%:n
lähdeveron asiassa. Hänkin toivoi, että saisi
asian jo pois pöydältään eli jonkinlaiseen ratkaisuun. Odottelemme kesäkuussa Euroopan
komission vastausta Suomen lähettämään
selontekoon asiasta. On huomattava, että
Suomen valtio on tunnustanut, että 35%:n
taso on kansainvälisesti katsottuna kohtuuttoman korkea. Asia ei ole edennyt valtionhallinnossa.
Oikeusministeriön kehittämispäällikkö Arto
Jääskeläinen kävi kokouksessamme pohtimassa ulkosuomalaisten äänestysmahdollisuuksien parantamista ja eritoten kirje- ja
internetäänestämisen käyttöönottoa. Hän totesi, että poliitikot ovat yhä enemmän mieltäneet ulkosuomalaisten äänestämisen
tärkeyden - olihan nytkin käydyissä vaaleissa
kahden suurimman puolueen, kepun ja demarien, ääniero vain hieman yli 6000.
Lounastimme eri puolueiden eduskuntaryhmien edustajien kanssa ja siinä yhteydessä
lobbasimme ulkomaille maksettavien
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työeläkkeiden asiaa sekä toivottavasti toteutettavaa kirjeäänestystä.
9.4. Paasio ja kolme varapuhemiestä osallistuivat UM:n lehdistö- ja kulttuuriasioista
vastaavien henkilöitten työkokoukseen Helsingissä. Teimme selkoa USP:n toiminnasta,
keskustelimme äänestysmahdollisuuksien
parantamisesta (äänestykset ulkomailla ovat
operatiivisesti UM:n vastuulla)ja muista yhteisistä asioista. Puheenjohtajana toiminut
Yrjö Länsipuro toivoi, että eri maissa voitaisiin vuosittain järjestää Suomen edustustojen ja suomalaisyhdistysten edustajien
yhteisiä neuvonpitoja käytännön asioista.
Puhemiehistön seuraava kokous pidetään
13.-14. lokakuuta 2003. ja seuraava USP:n
täysistunto tulee olemaan 16.-17.5.2005.
Toivotan hyvää kevättä

Olavi Peltola
USP:n varapuhemies
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta kansalaisuuslaista
Uusi kansalaisuuslaki on herättänyt runsaasti
kysymyksiä. Useimmin toistuviin kysymyksiin
löydät vastaukset Ulkomaalaisviraston kotisivujen kysymys ja vastaus -sarjasta
www.uvi.fi/kansalaisuus.html
Haastateltavana Riitta Uosukainen
Seuramme puheenjohtaja Suomalainen ja
varapuheenjohtaja Karhunen tapasivat
USP:n istunnon aikana Helsingissä viime
marraskuussa silloisen eduskunnan puhemiehen Riitta Uosukaisen.
Kolmikko keskusteli ulkosuomalaisista, maailman Suomi-Seuroista ja Suomi-kouluista.
Samalla sovittiin että Pohjois-Kreikan SuomiSeuran tiedotteen toimituskunta voi lähestyä
puhemies Uosukaista haastattelun merkeissä.
Sanojensa takana seisovana naisena Uosukainen vastasikin tiedotteemme toimituskunnan kysymyksiin:
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin
Suomen olette kotoisin?

Olen syntynyt Jääsken Ensossa luovutetussa
Karjalassa ja asun nyt Imatralla, Etelä-Karjalassa yhtä kaikki. Imatran yhteislyseosta pääsin ylioppilaaksi 1961 ja Helsingin yliopistosta
valmistuin filosofian lisensiaatiksi 1970. Olen
myös kauppatieteiden kunniatohtori (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja filosofian
kunniatohtori (Finlandia University,
Michigan).
2. Mitä olette tehneet työksenne ennen
eduskuntaa?

Tavallista työelämää kertyi viitisentoista
vuotta. Olin suomen kielen ja kirjallisuuden
lehtori Imatran yhteislyseossa, äidinkielen
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

lääninkouluttaja Kymen läänissä ja äidinkielen didaktiikan va. lehtori Joensuun yliopistossa. Olen kirjoittanut äidinkielen oppi- ja
harjoituskirjoja. Ennen koulumaailmaa olen
työskennellyt Enso-Gutzeitilla, Artekissa,
Kauppalehdessä ja Kustannus Oy Tammessa.
3. Milloin ja miten lähditte mukaan politiikkaan ja päädyitte kansanedustajaksi. Missä
tehtävissä olette palvelleet?

Lähdin politiikkaan 1970-luvun lopulla. Suutuin, koska äänestämääni puoluetta Kokoomusta oli kohdeltu väärämielisesti. Vielä
enemmän olin kiukuissani, kun todellinen asiantuntemus ei vaikuttanut vaan poliittinen
peli. Eduskuntaan minut valittiin 1983. Olen
ajanut kokoajan sivistyksen, puolustuksen ja
todellisen parlamentarismin asiaa. Opetusministerinä toimin Ahon hallituksessa 91-93.
Riitta Uosukainen
Vuonna 94 minut valittiin puhemieheksi,
maan ensimmäiseksi naispuhemieheksi, ja
edistämään edelleen sivistystä ja
yhdeksän kertaa minut valittiin tähän arvokpuolustusta.
kaaseen tehtävään.
4. Poliitikon uranne on pitkä ja vaiherikas.
Ketkä kaksi henkilöä, suomalainen ja ulkomaalainen, politiikan piiristä ovat jääneet
painavimmin mieleenne ja miksi?

8. Olette kirjoittanut myös kirjan. Mitä kirjoittaminen teille merkitsee? Voimmeko
piakkoin odottaa teiltä uutta kirjaa? Mistä se
mahdollisesti kertoo?

Suomalaisista haluan mainita kaksi, marsalkka C.G.E. Mannerheimin ja ministeri Helvi
Sipilän. Heidän elämäntyönsä ovat olleet komeat kaaret tämän kansakunnan parhaaksi;
Helvi Sipilän työ jatkuu korkeasta iästä huolimatta. Ulkomaisista henkilöistä on ehdoton
ykkönen Nelson Mandela. Hänestä säteilee
uskomaton karisma.

Kirjoitin kirjan kustantajan pyynnöstä.
Liehuva liekinvarsi (WS 1996) on kokoelma
puheita ja kirjeitä. Oli ilo kirjoittaa, ja
menestys oli suuri. Minulle on esitetty
useitakin kirjahankkeita. Kirjoitan vielä,
mutta en aivan piakkoin ryhdy tosi toimiin.

5. Olette räiskyvä ja suorasanainen persoona, voisimme sanoa kaukana suomalaisesta
perusluonteesta. Onko tästä ollut teille mielestänne enemmän hyötyä vain haittaa?

Minulla on ollut luonteestani erittäin paljon
iloa ja hyötyä. Särmää ja väriä saa ja pitää
olla Suomessakin, ja muussa Euroopassa ja
maailmassa se on ehdoton edellytys. Etenkin
naisen pitää erottua ja olla aito.
6. Miksi päätitte jättää eduskunnan? Jätättekö myös politiikan?

Katsoin saavuttaneeni ehjän kokonaisuuden
kotimaan poliittisessa elämässä. Juhlista on
osattava lähteä, kun on hauskinta, ja olen todella rakastanut eduskuntatyötä nämä kaksikymmentä vuotta. Politiikka on tapa elää, enkä tästä tavasta luovu.
7. Mitkä ovat teidän tulevaisuuden suunnitelmat?

Osallistun eri tavoin kansalaistoimintaan.
Olen Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja (10
järjestöjäsentä joiden kautta 230.000 henkilöjäsentä), Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön hallituksen ja Kansallisen Kokoomuspuolueen säätiön hallituksen jäsen, Alkon
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Kansallisoopperan hallintoneuvoston jäsen. Puu kulttuurissa –säätiön hallintoelimiin kuulun myös
– luettelo olisi pitkä. Pyrin tekemään hyvää ja

9. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko
teillä ollut aikaa tutustua niiden toimintaan
ulkomaanmatkoillanne?

Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen työ
merkitsee Suomella paljon. Olen kuunnellut
ja yrittänyt tukeakin opettajia, jotka tekevät
uskomattoman arvokasta työtä, todellista
kulttuuri- ja kansainvälisyystyötä. Kiitoksia
siitä ja menestystä edelleen.
10. Mitä maailman Suomi-koulun pitäisi mielestänne tehdä, jotta Suomen valtion
rahoittaisi niiden toimintaa enemmän?

Pitää kääntyä jälleen kerran ja yhä uudelleen
opetusministeriön puoleen. Kansainvälistyvä
maailma vaatii Suomen puolesta toimivat
lähettiläänsä: opettajat Suomi-kouluissa jne.
11. Mitä mieltä olette Ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta? Onko se mielestänne
tarpeellinen?

Ulkosuomalaisparlamentin työ on tärkeää,
mistä saimme konkreettisen osoituksen
kaksoiskansalaisuusasiassa.
12. Minkä neuvon antaisitte tulevalle eduskunnalle, jos teidän olisi valittava vain yksi?

Kunnioittakaa työtänne, toisianne ja siten
Suomen kansaa.
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13. Olette varmaan vierailleet Kreikassa, miltä Kreikka teistä vaikuttaa?

kertaisesti, jouduin käymään useamman kerran poliisilaitoksella. Välillä kerkesin jo menettää toivoni ajokortin suhteen!

Hintaan sisältyy alkudrinkki, ateria sekä tietenkin illan ohjelma.

Kreikka on sielun kotimaa. Rakastan Kreikkaa
lomamaana. Yhteistyöni Kreikan parlamentin Toinen tapaus sattui vähän aikaa sitten
ja etenkin puhemiehen kanssa on ollut moni- Hampurin lentokentällä. Olin palaamassa
puolista ja onnistunutta.
Kreikkaan työmatkalta ja lentokenttävirkailija

Liput myydään varausjärjestyksessä, ja aikaisempien vuosien kokemuksesta voi sanoa, että liput on yleensä varattu loppuun
hyvin nopeasti.

14. Teille on myönnetty Kreikan kunniaritarikunnan suurristi vuonna 1996, kertoisitteko
siitä meille?

Juhlan ohjelmasta vastaa Kentro Kritiku Politismu, Pireas, joka on kahdeksan hengen
ryhmä Ateenasta, osa soittajia ja osa tanssijoita. Tämä ryhmä on kreetalaista tanssija musiikkikulttuuria vaaliva seura, joten ohjelmisto on pääasiassa kreetalainen.

Kreikan kunniaritarikunnan suurristi luovutettiin minulle Kreikan presidentin Suomen-vierailun yhteydessä. Annan sille suuren arvon
suurristien joukossa; ykkönen on luonnollisesti Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan
suurristi.
Tiedotteen toimitus kiittää Riitta Uosukaista
antamastaan haastattelusta, ja toivottaa hänelle menestystä myös tulevaisuudessa.
Oleskeluluvat kuntoon lisäartikkeli
Toimitus on saanut lisätietoa koskien oleskelulupia.
Opiskelijoista Erasmus - opiskelijoiden ei tarvitse hankkia oleskelulupaa, mutta muiden
opiskelijoiden on lupa hankittava, niin kuin
edellisessä tiedotteessa kerrottiin, jos opiskelu jatkuu yli 3 kuukauden.

kysyi onko minulla paluulippu Thessalonikista Suomeen. Kerroin että asun pysyvästi
Kreikassa, jolloin hän pyysi näyttämään oleskeluluvan. Minulla olikin se mukana, eli ongelmaa ei tullut, enkä siis tiedä mitä olisi tapahtunut, mutta viisasta on varmasti pitää
oleskelulupa kunnossa ja matkoilla aina mukana!!
Terveisin Jaana

Uutiskatsaus

Avustukset

Finnairin suoria lentoja Thessalonikista Helsinkiin myynnissä!

Suomi-Kreikka yhdistysten liiton apuraha
Thessalonikin Suomi-koululle

Finnairin suoria lentoja Thessalonikista Helsinkiin on myynnissä matkatoimistoissa.

Helsingissä toimiva Suomi-Kreikka yhdistysten liitto myönsi keväällä Thessalonikin Suomi-koululle € 1.100 erityisapurahan Suomikoulun materiaalikuluihin, videon ja videokirjaston hyllyjen hankintaan.

Lennot eivät näy Finnairin omilla internetsivuilla (?), mutta ne löytyvä esim. matkatoimistojen käyttämän Amadeus - varausjärjestelmän internetsivuilta. www.amadeus.net

Lämpimät kiitokset Suomi-Kreikka yhdistysten liitolle Suomi-koulumme tukemisesta.
Suomi-Seura Ry:n apurahat

Lennot ovat joka sunnuntai ja ne lähtevät
Thessalonikista 11.00 ja saapuvat Helsinkiin
14.10 (lento AY2784). Helsingistä lento lähtee puolestaan klo. 06.50 ja saapuu Thessalonikiin 10.00 (lento AY2783). Lentoaika 3
tuntia 10 min.

Lisänä edellisen tiedotteen lupahakemuksiin
ovat turistit, jotka oleskelevat Kreikassa yli 3
kuukautta. Heidän on hankittava oleskelulupa. Sitä hakiessa heidän on esitettävä voimassa oleva henkilötodistus tai passi, sekä
kaksi valokopiota siitä, kolme passi-valokuvaa, todistus toimeentulosta (esim. tiliote,
luottokortti, tms.) sekä todistus voimassa
olevasta sairausvakuutuksesta (joko KELA:n
E111, tai yksityinen sairausvakuutus).

Helsingissä toimiva Suomi-Seura Ry on
myöntänyt seurallemme € 400 apurahan jäsentapahtumien järjestämiseen.

Edellisessä tiedotteessa kerrottiin, että lisätietoja saa lähimmältä poliisilaitoksilta tai kotikunnan kaupungintalolta. Kaupungintalot
myöntävät lupia kuitenkin vain ei EU-kansalaisille. EU-kansalaiset hakevat oleskelu- ja
työlupia poliisin ulkomaalaisyksiköstä, tai niiltä poliisilaitoksilta, joissa toimii ulkomaalaisyksikön toimipiste.

Lennot ovat tiistaina, keskiviikkona, perjantaina, lauantaina ja sunnuntain. Ne lähtevät
Docendon huippualennus seurallemme
Thessalonikista 15.35 ja saapuvat Amsterdamiin 17.55 (lento KL1982). Amsterdamista
Pohjoismaiden suurin tietotekniikka-kustanta- lento lähtee puolestaan klo. 10.40 ja saapuu
ja, Jyväskylässä toimiva Docendo Finland Oy Thessalonikiin 14.40 (lento KL1981). Lentoaika 3 tuntia 20 min. Lisätietoja www.klm.gr
avusti seuraamme myymällä neljän tietokonekirjan paketin € 10 hintaan.
Kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksu on
Seuramme aloittaa tietokonekurssit, joihin
1.6.2003 lukien € 300.
tarvittiin suomen kielistä oppimateriaalia, ja
(Sisäasiainministeriö 22.05.2003)
seuramme tilasikin 15 kirjapakettia. Kirjapaketti sisälsi Word, Excel, Windows ja Internet Sisäasiainministeriö on muuttanut ulkomaaExplorer oppikirjat.
laisviraston maksullisista suoritteista annettua asetusta. Kansalaisuusilmoituksen käsitKiitämme Docendo Finland Oy:tä tästä mah- telymaksu on 1.6.2003 lukien € 300. Alaikäitavasta tarjouksesta ja loistavasta yhteistyös- siltä hakijoilta maksu on kuitenkin € 100.
tä.
Maksun tarkistaminen johtuu siitä, ettei nyKreikan ystävät ry – Kuopio 25-vuotta
kyinen käsittelymaksu vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat
€ 540. Kansalaisuusilmoituksen nykyinen
Kreikan ystävät ry – Kuopion 25-vuotisjuhlat
maksu on vain € 100. Sillä ei pystytä käsittepidetään lauantaina 15.11.2003 klo 19.00
lemään kohtuullisessa ajassa uuden kansaalkaen Viihdekartanossa (ent. Savokartano).
laisuuslain voimaantulon johdosta lisääntyviä
Lipun hinta on € 25 ja lippuvaraukset voi
kansalaisuusilmoituksia.
tehdä Heikki Kelolta puh. +358-50-5522409

Vielä oleskeluluvista

(Jaana Karhunen)

Haluaisin vain vielä tähdentää, että meillä
pysyvästi Kreikassa asuvilla Suomen kansalaisilla on todellakin oltava voimassaoleva
oleskelulupa. Sitä saatetaan kysyä yllättävissä tilanteissa, kuten itselleni on käynyt.
Hukkasin kreikkalaisen ajokorttini enkä saanut uutta ennen kuin sain uuden oleskeluluvan, edellinen oli mennyt umpeen muutama
kuukausi sitten enkä ollut hankkinut uutta.
Ja tarkemmin sanottuna sain uuden ajokortin vasta kun uusi oleskelulupa oli ollut
voimassa kuusi kuukautta, sen ajan ajoin väliaikaisella todistuksella joka minulle annettiin. Eikä asiat sujuneet ollenkaan yksin-

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Samoin Suomi-Seura Ry on myöntänyt Thessalonikin Suomi-koululle € 400 apurahan television, televisiopöydän ja lämmityslaitteen
hankintaan.
Jälleen kerran kiitämme Suomi-Seuran ry:tä
seuramme ja koulumme toiminnan tukemisesta.

Finnairin suorat lennot alkoivat 18 toukokuuta ja päättyvät 28 syyskuuta.
KLM aloitti lennot Amsterdamista Thessalonikiin 5 kertaa viikossa!
16 vuoden tauon jälkeen KLM aloitti lennot
Amsterdamista, Schiphol - lentokentältä
Thessalonikiin, 1 huhtikuuta.

tai e-mailina heikki.kelo@savonsanomat.fi.
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Sisäasiainministeriö arvioi, että kansalaisuusilmoitusten omakustannushinta voi laskea
ilmoitusmäärien kasvaessa. Tästä syystä
kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksuksi
on määritelty € 300 omakustannushinnan €
540 sijasta.
Maksuvapautuslain mukaan valtionkonttori
voi vapauttaa maksu- tai korvausvelvollisen
valtiolle tulevan maksun tai korvauksen suorittamisesta osaksi tai kokonaan, jos vapautus ei loukkaa valtion etua taikka jos maksun
tai korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta. Samoin perustein valtiokonttori voi
myöntää helpotusta maksun tai korvauksen
suorittamisesta.
POLITIIKKA
Tasavallan presidentti vahvisti uuden kansalaisuuslain

(Valtioneuvoston internetsivut
www.valtioneuvosto.fi)

Jäätteenmäki on toiminut kansanedustajana
vuodesta 1987 ja eduskunnan puhemiehenä
maaliskuusta lähtien. Hän oli oikeusministerinä Esko Ahon (kesk) johtamassa hallituksessa 1994-1995.
Suomelle valittiin nyt ensimmäistä kertaa
pääministeri uuden perustuslain mukaisesti
eduskunnan äänestyksellä.
Presidentti Halonen: Suomen miehet voivat
olla ylpeitä

(Helsingin Sanomat 16.04.2003)

Tiistaiaamu 15.4 ei ollut ihan tavallinen aamu Presidentinlinnassa. Ensin aukesi ovi,
jonka takana presidentti Tarja Halonen odotteli; hymyillen, pirteän vihreissä. Sitten aukesi ovi ruokasalin toisessa päässä. Siellä oli
eduskunnan puhemies ja hallituksen muodostaja Anneli Jäätteenmäki, arvokkaan
mustissa, hymyillen.

Keskusta nousi suurimmaksi

(Helsingin Sanomat 17.03.2003)
Uuden eduskunnan suurimman puolueen
asemasta tuli äärimmäisen tiukka ja jännittävä kilpa, kun sekä Sdp että keskusta voittivat selkeästi eduskuntavaalit.

Valtakunnan ääniharava oli pääministeri Lipponen. Äänestysprosentti nousi hieman viime eduskuntavaaleista.
Jäätteenmäestä tuli Suomen ensimmäinen
naispääministeri

(Helsingin Sanomat 16.04.2003)

Historiallisessa äänestyksessä pääministeriehdokas sai 111 ääntä.
Keskustan puheenjohtajasta, varatuomari
Anneli Jäätteenmäestä , 48, tuli Suomen ensimmäinen naispääministeri. Eduskunta valitsi hänet tiistaina pääministeriksi äänin 11172.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki käytti eniten rahaa vaalikampanjaansa
eduskuntavaaleissa. Vaalirahoituksesta antamassaan ilmoituksessa Jäätteenmäki kertoo, että hänen kampanjansa maksoi €
70.689. Kilpakumppani Sdp:n puheenjohtaja
Paavo Lipponen kulutti € 42.505. Kumpikaan
ei pannut ilmoitusten mukaan lainkaan omia
rahojaan likoon.
Jäätteenmäki kertoo saaneensa yksityisiltä
henkilöiltä € 2.820 ja yrityksiltä € 7.150 verran tukea. Ilmoituksessa on eritelty suurin
yksittäinen lahjoittaja Valio Oy, joka tuki
kampanjaa € 2.500. Valtaosan vaalirahoituksestaan Jäätteenmäki sai Turvallisesti huomiseen -talousseminaarin tuotoista. Niitä
kertyi € 41.050 edestä. Taidemyynnistä puoluejohtaja sai € 11.600 ja Sillanrakentaja kirjasta kilahti kampanjakassaan € 6.569.

Lipposesta uusi eduskunnan puhemies

(Yle Online 22.04.2003)

Lopputulos oli se, että keskusta voitti enemmän kuin Sdp ja nousi demarien tilalle suurimmaksi puolueeksi. Keskusta sai seitsemän
paikkaa lisää, Sdp kaksi. Puolueiden eroksi
jäi kaksi kansanedustajaa.

Keskusta ja Jäätteenmäki pääsevät nyt ensimmäisenä yrittämään uuden hallituksen
muodostamista. "Hallitusratkaisu on aivan
auki", sanoi Sdp:n puoluesihteeri Eero Heinäluoma yöllä. Puheenjohtaja Paavo Lipponen ei ottanut asiaan kantaa.

(Helsingin Sanomat 19.05.2003)

Lipposen ilmoituksen mukaan hän sai yksityishenkilöiltä € 3.205 ja yrityksiltä € 6.100.
Puoluejärjestöt tukivat kampanjaa € 7.100
edestä. Etujärjestöiltä, säätiöiltä, yhdistyksiltä tai vastaavilta heltisi € 14.000. Myös
Lipponen rahoitti vaalityötä seminaarilla.
Viestintää ja vuorovaikutusta -seminaari
tuotti € 12.000.

Tasavallan presidentin esittelyssä 16.5.2003,
presidentti vahvisti uuden kansalaisuuslain,
joka tulee voimaan 01.06.2003.

"Me teimme sen, me teimme sen", riemuitsi
keskustan puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki. Hän oli sitä mieltä, että kyllä keskustan pitäisi tällä vaalituloksella päästä hallitukseen. Puolue on ollut oppositiossa
kahdeksan vuotta.

Jäätteenmäellä kallein vaalikampanja

Presidentti Tarja Halonen ja pääministeri
Anneli Jäätteenmäki

Eduskunta on valinnut SDP:n puheenjohtajan Paavo Lipposen uudeksi puhemieheksi
179 äänellä. Keskusta saa edustajansa ensimmäiseksi varapuhemieheksi, puolueen
ehdokas on kansanedustaja Seppo Kääriäinen. Kääriäinen valittaneen tehtävään keskiviikkona. Toiseksi varapuhemieheksi valittiin
jo aikaisemmin kokoomuksen Ilkka Kanerva.

Presidentti ja puhemies kävelivät salin keskelle, kättelivät ja hymyilivät kameroille. Sitten he poistuivat neljännestunniksi
presidentin työhuoneeseen.

Hallituksen muodostamisen ajan puhemiehenä toimineelle Anneli Jäätteenmäelle (kesk.)
annettu ääni hylättiin, koska hänet oli nimitetty pääministeriksi.

Työhuoneessa Halonen sai Jäätteenmäeltä
uuden perustuslain mukaisen selvityksen
hallitusneuvotteluista. Halonen puolestaan
antoi Jäätteenmäelle kopion kirjeestä, jossa
presidentti ilmoitti pääministeriehdokkaan nimen. Alkuperäisen kappaleen oli presidentin
adjutantti toimittanut eduskunnan pääsihteerille.

Jäätteenmäen hallitus sai luottamuksen

"En ole vielä siihen kurkannut, mikä nimi
siellä on. Pitää olla vähän jännitystä", Jäätteenmäki sanoi palattuaan presidentin kanssa saliin.
Virallisessa tilaisuudessa miestoimittaja ehti
esittää yhden kysymyksen. ”Pitääkö Suomen
miesten olla huolissaan, kun valta on siirtymässä naisten käsiin?” "Päinvastoin. Suomalaiset miehet voivat olla ylpeitä, että ovat
olleet rohkeasti tasa-arvon kannalla", Halonen sanoi. Presidentin mukaan naisvalta on
hyvää mainosta sekä Suomen naisille että
miehille.

(Yle Online 16.05.2003)

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen (kesk.)
hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen
ensimmäisessä välikysymysäänestyksessään
luvuin 106-72.
Opposition välikysymys koski hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan salaamista. Kiistanalaiseen paperiin on kirjattu, mihin tarkoituksiin tulevalle vaalikaudelle sovitut € 1,12
miljardin menonlisäykset pääpiirteissään
käytetään.
Pääministeri Anneli Jäätteenmäki myönsi
hallituksen tehneen pienen virheen, joskin
hän kiisti, että hallitus olisi tietoisesti salannut mitään. Jäätteenmäki vetosi siihen, että
asiakirja oli toimitettu eduskunnan kansliaan.
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Ulkomailla äänesti 26.527 – 4.000 enemmän
kuin vuonna 1999

(Ulkoasiainministeriö 14.03.2003)

Eduskuntavaalien ulkomailla toimitetussa
ennakkoäänestyksessä annettiin yhteensä
26.527 ääntä, mikä on runsaat 4.000 ääntä
enemmän kuin vuoden 1999 eduskuntavaaleissa, joissa ulkomailla äänestäneitä oli
22.200. Ulkoministeriön edustustot järjestivät ennakkoäänestyksen nyt 89 maassa ja
äänestyspaikkoja oli 237. Vuonna 1999 ennakkoäänestyspaikkoja oli 211 ja maita 86.
Eniten ääniä, 7.781, annettiin Ruotsissa,
missä on lisäystä vuoteen 1999 verrattuna
noin 1.400 ääntä. Toiseksi vilkkainta äänestys oli Espanjassa, 4.642 ääntä (3.638 vuonna 1999), kolmanneksi eniten äänestäjiä oli
Isossa-Britanniassa, 1.285 ( 812 vuonna
1999) ja neljänneksi eniten Belgiassa, 1.119
(931 vuonna 1999).
Viisi puoluetta poistetaan puoluerekisteristä

(Helsingin Sanomat 24.03.2003)

Kaikkiaan viisi puoluetta menettää rekisteröidyn puolueen aseman, kun eduskuntavaalien tulos on saanut lainvoiman.
Oikeusministeriö lähettää näille jälleen yhdistyksiksi muuttuville järjestöille ilmoituksen
puoluerekisteristä poistamisesta.

Hautaustoimilaki yhdenvertaistaa vainajat

(Helsingin Sanomat 10.03.2003)

Eduskunta hyväksyi helmikuussa uuden hautaustoimilain, joka yhdenmukaistaa vainajat.
Uusi laki muuttaa nykyistä käytäntöä tuntuvasti, sillä hautapaikoista perittävät maksut
yhdenmukaistetaan; kirkkoon kuuluva maksaa pian hautapaikasta saman hinnan kuin
kirkkoon kuulumatonkin.
Laki velvoittaa evankelisluterilaiset seurakunnat ensi vuoden alusta lukien myös
huolehtimaan hautaustoimesta vainajan toivomusten mukaisesti.
Eduskunta korjaa hautauslakiin jääneen virheen

(Helsingin Sanomat 07.05.2003)

Seurakunnilla säilyy jatkossakin mahdollisuus
luovuttaa ilmainen hautapaikka sotaveteraaneille. Eduskunnassa vakuutettiin keskiviikkona, että uuteen hautaustoimilakiin eduskuntavaalien alla jäänyt kömmähdys korjataan. Korjaamisesta on eduskunnassa tehty
neljä lakialoitetta ja myös uusi hallitus on luvannut tuoda oman korjausesityksensä
eduskuntaan.

Puolue poistetaan puoluerekisteristä, jos se
ei ole kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa saanut kansanedustajan paikkaa tai
jos se on lakannut olemasta rekisteröity yhdistys. Puolue voidaan poistaa rekisteristä
myös sen oman hakemuksen perusteella.

Lausunto selventää asiaa joka on koko ajan
ollut selvä, ulkoministeri Erkki Tuomioja
kommentoi Yhdysvaltain lausuntoa keskiviikkoaamuna TV1:n aamulähetyksessä. Asiaa
kysyttiin Yhdysvaltain edustajalta, koska asiasta on noussut vaalipoliittinen kohu Suomessa.

Paljon keskustelua herättänyt laki ei muuta
esimerkiksi koulujen käytäntöjä erilaisissa
perinteisissä tilaisuuksissa, kuten lukuvuoden päättäjäisissä. Eduskunta pitää
juhlaperinnettä virsineen osana suomalaista
kulttuuria, ei uskonnon harjoittamisena.
Laki ei velvoita koulua ilmoittamaan etukäteen huoltajille koulun toimintaan sisältyvistä jumalanpalveluksista ja muista uskonnon harjoittamiseksi katsottavista tilaisuuksista.
Kansanedustajat joutuivat vielä äänestämään lakiin liitettävästä lausumasta. Vihreät
esittivät, että hallitus olisi velvoitettu valmistelemaan lakimuutos, joka antaisi oppilaalle
aina mahdollisuuden valita uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon välillä. Eduskunta hylkäsi esityksen 153 - 28.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

EUROOPAN UNIONI
Kreikan 4. EU-puheenjohtajuus päättymässä
Kreikan EU-puheenjohtajuus päättyy 30.06.
Tämä on ollut Kreikka neljäs EU-puheenjohtajuus sitten vuoden 1981 EU:hun liittymisen
jälkeen.

(Helsingin Sanomat 12.03.2003)

Ei Suomi itse eikä Yhdysvallat pidä Suomea
Irakin vastaisen sotilaallisen liittoutuman jäsenenä, Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Richard Boucher sanoi keskiviikkona
vastauksena TV1:n esittämään kysymykseen. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan
Suomi ei myöskään ole luvannut tukea Irakin vastaista sotaa.

(Yle24 Online 11.02.2003)

Ulkoministeriö pitää salaisten Irak-raporttien
vuotamista julkisuuteen poikkeuksellisen vakavana tapauksena. Ministeriön tietohallintojohtaja Matti Favorin arvioi Väli-Suomen sanomalehdissä, että kyse on vakavimmasta
ministeriössä sattuneesta julkisuuslain rikkomisesta. Favorin katsoo, että vuoto-operaatio on ollut suunnitelmallinen, kun salaisia
asiakirjoja on luovutettu järjestelmällisesti
molempiin iltapäivälehtiin. Ne on toimitettu
julkisuuteen myös tuoreeltaan.

USA: Suomi ei kuulu sotaliittoutumaan

Käytyjen vaalien tulos merkitsee, että perinteikäs Suomen maaseudun puolue poistuu
lopulta puoluerekisteristä. Lähtöpassit saavat
myös Suomen kommunistinen puolue ja rauhan ja sosialismin puolesta - kommunistinen
työväenpuolue. Niin ikään rekisteristä poistetaan kirjava "puolue" - elonkehän puolesta
KIPU sekä eläkeläiset kansan asialla.

Uusi uskonnonvapauslaki hyväksyttiin

Bushin ja Lipposen 9. joulukuuta Washingtonissa käymien keskustelujen sisältöä selvittävän, salaiseksi luokitellun raportin mukaan
"Presidentti Bush ylisti Suomea hyväksi yhteistyökumppaniksi ja kiitti Suomen hallitusta
Irakin tilannetta koskevista kannanotoista ja
liittymisestä koalitioon".

Tuomioja moitti keskustan puoluejohtajaa
Anneli Jäätteenmäkeä siitä, että asiasta on
nostettu kohu vaalien alla.
Ulkoministeriö tutkii salaisen raportin vuodon

(Helsingin Sanomat 12.03.2003 ja
14.03.2003)

Ulkoministeriö tutkii, miten pääministeri Paavo Lipposen (sd) ja Yhdysvaltain presidentin
George W. Bushin joulukuussa Valkoisessa
talossa käymiä keskusteluja koskeva salainen raportti on vuotanut julkisuuteen.
Iltapäivälehtien tiistaina 11.03 esittelemää
raporttia on ulkoministeriön mukaan jaettu
ministeriön sisällä sekä mm. muihin ministeriöihin. Raportissa selviteltiin Irakin ja terrorismin lisäksi mm. EU:n laajenemista ja Venäjän tilannetta. Tämän vuoksi jakelu on ollut melko laaja, ja se on ollut Suomen Washingtonin-suurlähetystön itse määrittelemä.

Kreikan EU-puheenjohtajuuden viisi tärkeintä painopistettä ovat olleet EU:n laajentuminen (liittymissopimus ja sen jälkeinen tilanne), Lissabonin prosessi (kilpailukyky, yhteenkuuluvuus ja kestävä kehitys), maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat (yhteinen vastuu, laaja-alainen maahanmuuttopolitiikka),
Euroopan tulevaisuus (valmistelukunnan
työn tulokset) ja ulkosuhteet (uusi Eurooppa
rauhan ja yhteistyön kansainvälisenä edistäjänä).
Italia seuraa Kreikkaa EU:n puheenjohtajamaana. Suomi on seuraavan kerran puheenjohtajamaana vuoden 2006 toisella puoliskolla.
Kreikka - EU-puheenjohtajamaa netissä
www.eu2003.gr
EU:n elintarvikevirasto Suomeen, Italialle
ruokakulttuurivirasto

(Helsingin Sanomat 15.03.2003)

Suomen havittelema EU:n elintarvikevirasto
on tulossa Suomeen. Pääministeri Paavo Lipponen (sd) ilmoitti, että hän ja Italian pääministeri Silvio Berlusconi ovat laatineet asiasta yhteisen kompromissiesityksen.
Lipponen kertoo olleensa yhteydessä eri EUmaiden pääkaupunkeihin ja EU:n komission
puheenjohtajaan Romano Prodiin, ja kompromissiesitys on otettu hyvin vastaan.
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Italian Parmaan sijoitetaan eurooppalaista
ruokakulttuuria edistävä virasto, joka on täysin uusi yksikkö. Suomeen sijoitettava virasto vastaisi Suomen alkuperäisen tavoitteen
mukaan elintarvikkeiden turvallisuudesta.
Työntekijöitä elintarvikevirastoon tulee täydessä vahvuudessa 250-300. Nyt Brysselissä
väliaikaisesti toimivan viraston alkumiehitykseen kuuluu viitisenkymmentä työntekijää.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen
verkkosivut www.efsa.eu.int
Suomi vahvistaa EU:n kriisinhallintajoukkoja
suojeluosastolla

(Helsingin Sanomat 16.5.2003)

Suomi aikoo tarjota EU:n kriisinhallintaoperaatioiden käyttöön suojeluosaston. Tarjous
esitetään maanantaina 19.05 virallisesti EU:n
sotilaallisessa voimavarakonferenssissa, jossa Suomea edustaa puolustusministeri Matti
Vanhanen (kesk).
Suunnitelmien mukaan suojeluosasto olisi
valmis EU:n käyttöön vuosina 2006-07. Se
koostuisi suojelu- ja pelastusryhmästä, suojelutiedusteluryhmästä ja kenttälaboratorioryhmästä.
Hanke ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia,
sillä se sisältyy jo puolustusvoimien toimintasuunnitelmaan ja kansainvälisten valmiusjoukkojen kehittämisohjelmaan.
Suomi tavoittelee pysyvää EU-tukea syrjäseuduille

(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2003)

Suomi pyrkii saamaan pysyvää EU-tukea syrjäseuduille. Alue- ja kuntaministeri Hannes
Mannisen mukaan harvaan asutut syrjäiset
alueet kärsivät pysyvistä vaikeuksista, ja siksi ne olisi rinnastettava EU:n merentakaisiin
alueisiin. Perussopimuksen perusteella alueille on taattu erityiskohtelu.
STT:n haastattelussa Manninen arvioi myös
Suomen voivan tulevalla EU:n rahoituskaudella saada lähes samantasoiset alue- ja rakennetuet kuin nykyään.
EU:n laajentuminen vahvistettiin

(Helsingin Sanomat 16.04.2003)

EU:n laajentuminen kymmenellä uudella jäsenmaalla vahvistettiin 16. maaliskuuta
Ateenassa. Viidentoista EU-maan ja kymmenen uuden maan edustajat väänsivät puumerkkinsä paksuun asiakirjaan, jossa laajentuminen todetaan tosiasiaksi.
Ilman juhlapuheita ei tätä tietenkään voitu
tehdä, joten EU-johtajat kilpailivat kaunopuheisuudessaan, kun he ylistivät hetken historiallisuutta. Suomen puheen piti presidentti
Tarja Halonen, joka vertasi tilaisuutta häihin.
Juhlahumun jälkeen koittaa avioliiton arki,
Halonen filosofoi. "Arki alkaa sitten aikanaan
ja kuten avioliitossakin, arjen työssä rakennetaan yhteisen elämän onni. Meidän on vielä työskenneltävä pitkään yhdessä raken-

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

taaksemme laajentuneesta unionistamme
entistä paremman", Halonen sanoi.
Halosen mukaan jäsenyydestä hyötyy parhaiten sellainen jäsenmaa, joka on heti valmis osallistumaan unionin kaikkiin toimiin.
Tehokas kansallinen valmistelu ja prioriteettien asettaminen ajoissa kannattaa, Halonen
neuvoi tulokkaita. Työnjako seremoniassa
sujui siten, että Halonen piti puheen. Sopimuksen allekirjoittivat Suomen puolesta pääministeri Paavo Lipponen (sd) ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilén (kok).
EU:ssa paljastui laaja salakuunteluskandaali

(Helsingin Sanomat 20.03.2003)

Euroopan unionissa on paljastunut salakuunteluskandaali juuri ennen jäsenmaiden päämiesten kokoontumista Brysselin huippukokoukseen. Tuoreen paljastuksen mukaan
salakuuntelun uhreja ovat olleet ainakin
Ranskan, Saksan, Britannian, Espanjan, Italian ja Itävallan EU-delegaatiot. Maiden
edustushuoneiden puhelinliikennettä on
kuunneltu ministerineuvoston Justus Lipsius
-rakennuksessa.
Asia haluttiin pitää pimennossa jotta vakoilijat saataisiin kiinni. Toistaiseksi tekijöistä ei
ole kuitenkaan tietoa. "Emme tiedä kuka
kuunteli linjan toisessa päässä", neuvoston
tiedottaja Dominique-George Marro sanoi.
Justus Lipsiuksen turvallisuus on herättänyt
kysymyksiä aiemminkin. Sotilasliitto Naton
entinen pääsihteeri, nykyinen EU:n ulkopoliittinen edustaja Javier Solana uhkasi kolme
vuotta sitten muuttavansa Justus Lipsiuksesta surkean turvallisuuden vuoksi. Solana vertasi tuolloin Justus Lipsiusta sveitsiläiseen
juustoon, sillä molemmissa on yhtä paljon
reikiä.

Suomalaisten harteilla yli 200 EU-hanketta

(Tekes 06.03.2003)

Vuoden 2002 lopussa kerättyjen tilastojen
mukaan suomalaisia organisaatioita ja tutkijoita on mukana 1.359 EU:n rahoittamassa
hankkeessa. Suomalaisten vetovastuulla on
230 hanketta.
Loppusuoralla olevassa viidennessä tutkimuksen puiteohjelmassa suomalaisten suosikkeina ovat olleet innovatiivisiin tuotteisiin
ja tuotantoon liittyvät hankkeet. Myös maa-,
kala- ja metsätalouteen liittyvät hankkeet
ovat houkutelleet mukaan paljon suomalaisosaajia. EU:n viidennen puiteohjelman
sopimuksia hiotaan vielä täyttä päätä, joten
lopulliset lukemat suomalaisten osallistumisesta saadaan vasta myöhemmin.
Hallitus hyväksyy EU:n ulkoministerin

(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2003)

Suomen hallitus hyväksyy periaatteessa
EU:n ulkoministerin toimen perustamiseen.
Sen sijaan esitys siviilikriisinhallinnan muutoksista ei saa kannatusta.
Hallituksen mielestä EU:n tulevaisuudenkonventin perustuslakiluonnoksessa suunnitellut
muutokset ulkosuhdeasioihin ovat selkeyttävä uudistus. Hallitus ei kuitenkaan kannata
ajatusta, että ulkoministeri toimisi ulkosuhdeneuvoston puheenjohtajana, eikä toimen
perustaminen saisi kaventaa komission oikeuksia tai rajoittaa nykyistä
yhteisötoimintaa.

EU:n puheenjohtajamaan ulkoministeri
Georges Papandreou ei halunnut tehdä asiasta isoa numeroa, vaan lupasi että asia tutkitaan ja tuloksista kerrotaan myöhemmin.

Suomen mielestä EU:n laajentuessa on varmistettava, että se pystyy tehokkaaseen ulkoiseen toimintaan. Tämä voi tapahtua siirtymällä yleensä määräenemmistöpäätöksiin.
Suomen mielestä päätöksenteossa pitää kuitenkin päätös tehdä yksimielisesti, kun on
kyse tärkeistä kansallisista eduista. Nykyiseen tapaan päätökset turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla tehtäisiin yksimielisesti.

EU-ohjelmakauden hankkeista 60.000 uutta
työpaikkaa

Suomi saa EU:n komissiossa kiitosta kuuliaisuudestaan

Suomen ensimmäisen ohjelmakauden EUhankkeilla on saatu hyviä tuloksia. Vuosina
1995-99 toteutetuilla 30.000 hankkeella on
monipuolistettu elinkeinorakennetta ja parannettu kilpailukykyä. Hankkeissa oli keskeistä osaamisen ja yritystoiminnan
kehittäminen, työllisyyden edistäminen ja
syrjäytymisen ehkäiseminen, ilmenee EU:n
komissiolle jätetyistä raporteista.

Suomi toteuttaa edelleen kuuliaisesti lakeja
Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Toisessa
ääripäässä on Italia, jossa EU:n direktiivien
soveltaminen on hitainta. Komissio epäilee,
että eräissä tapauksissa jäsenmaiden viivyttely voi olla tahallista.

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2003)

EU-hankkeilla vaikutettiin noin 60.000 työpaikan perustamiseen ja 10.000 yrityksen
perustamiseen. Hankkeen koulutus- ja neuvontaprojekteihin osallistui 625.000 ihmistä.
Suurin osa uusista työpaikoista syntyi pieniin
ja keskisuuriin yrityksiin. Työttömyyttä alennettiin koulutuksella ja edistämällä yrittäjyyttä. Lisäksi vaikeasti työllistyvien pääsyä
työmarkkinoille helpotettiin.

(Helsingin Sanomat 05.05.2003)

Suomen ohella vain Britannia, Espanja,
Ruotsi ja Tanska soveltavat EU-lakeja komission vaatimassa tahdissa. Näissä valtioissa
keskeneräisten direktiivien määrä on alle 1,5
prosenttia. Se on suositus, josta jäsenmaat
ovat yhdessä sopineet.
Sisämarkkinakomissaari Frits Bolkesteinin
tiedottaja kehuikin Suomen kaltaisten maiden toimintaa. "Pohjoisissa jäsenmaissa EU-
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lakien seuraaminen on kunnia-asia", tiedottaja Jonathan Todd sanoi.
Suomi noudattaa lisäksi ns. nollatavoitetta,
josta sovittiin Barcelonan huippukokouksessa 2002. Sen mukaan yhdenkään direktiivin
voimaantulo jäsenmaassa ei saisi myöhästyä
yli kahta vuotta. Ranskassa pahasti myöhästyneitä tapauksia on 9, Luxemburgissa 6 sekä Belgiassa ja Irlannissa 5. Komissio epäilee, että viivyttely voi olla tahallista. Joskus
syynä voivat olla myös poliittisista vaikeudet.
Suomelta rauhanturvaajia FYROMiin

(Suomen Sillan Uutisviikko 10/2003)
Suomi aikoo osallistua EU:n historian ensimmäiseen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta päätti, että Suomi lähettää FYROMiin
enintään kymmenen rauhanturvaajaa. EU on
ottamassa vastuun FYROMin operaatiosta
Natolta. Operaatiolla tuetaan FYROMin rauhaa ylläpitävän Ohridin puitesopimuksen
toteuttamista.
EU sai mahdollisuuden ottaa vastuun kriisinhallintaoperaatiosta sen jälkeen, kun EU ja
Nato pääsivät sopimukseen ns. Berlin plusjärjestelmästä, joka sallii EU:n tarvittaessa
lainata Naton voimavaroja omiin operaatioihinsa. Sopu syntyi pitkien neuvottelujen
jälkeen viime vuoden lopulla.
Miesten asevelvollisuus ei riko tasa-arvoa

(EY-tuomioistuin, tiedotusosasto 11.3.2003)
Yhteisön oikeus ei ole esteenä sille, että asevelvollisuus asetetaan ainoastaan miehille.
Kyseessä on saksalaisen tuomioistuimen
esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa,
jossa kantaja vaatii tuomioistuinta toteamaan, ettei hänen tarvitse suorittaa asevelvollisuuttaan. Tuomioistuimen mukaan se,
että asevelvollisuus koskee ainoastaan miehiä ei riko tasa-arvosäännöksiä.
Ennakkoratkaisupyynnössä on kyse siitä, onko EU:n jäsenvaltiossa säädetty asevelvollisuus, joka koskee ainoastaan miehiä, ristiriidassa yhteisön oikeuden, erityisesti sen
tasa-arvodirektiivin kanssa.
EY:n tuomioistuin netissä:
http://curia.eu.int/fi/transitpage.htm
Ulkomailla saadusta sairaanhoidosta on jälleen annettu yhteisöjen tuomioistuimen
tuomio

(EY-tuomioistuin)

Jäsenvaltio ei voi asettaa toiseen jäsenvaltioon matkustaneelle eläkkeensaajalle annetusta hoidosta aiheutuneiden kulujen korvaamisen edellytykseksi lupaa eikä sitä, että
sairaus, josta asianomainen henkilö kärsii,
on ilmennyt äkillisesti.
Vasileios Ioannidis asuu Kreikassa ja saa
siellä vanhuuseläkettä. Saksassa oleskellessaan hänet otettiin kiireellisesti sairaalahoitoon angina pectoriksen vuoksi.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Hänellä oli kreikkalaisen sosiaaliturvalaitoksen (IKA) myöntämä, voimassa oleva E 111
-lomake, ja hän pyysi saksalaista sairausvakuutuskassaa ottamaan suoraan vastattavakseen IKA:n puolesta sairaalahoidosta
aiheutuneet kulut, jolloin IKA korvaisi sille
nämä kustannukset asetuksen N:o 1408/71
mukaisesti.
Saksalainen sairausvakuutuskassa pyysi kuitenkin IKA:a antamaan E 112 -lomakkeen,
eli lomakkeen, jota edellytetään silloin, kun
vakuutettu pyytää lupaa mennä toiseen jäsenvaltioon saadakseen siellä hoitoa.
IKA kieltäytyi vastaamasta kyseisistä kustannuksista sillä perusteella, että Ioannidisilla
oli krooninen sairaus ja että hänen terveydentilansa huonontuminen ei ollut äkillistä.
Kreikan lainsäädännön mukaan eläkkeensaajan ulkomailla suorittamien hoitokulujen
korvaaminen edellyttää, että sairaus ilmenee
äkillisesti ulkomaanmatkan aikana ja että välitön hoito on välttämätöntä.
Ioannidisin valitus hyväksyttiin, mutta IKA
haki muutosta Kreikan tuomioistuimissa.
Kreikkalainen tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle kysymyksiä siitä,
onko tämä kreikkalainen lainsäädäntö yhteisön oikeuden mukaista.
Yhteisöjen tuomioistuin toteaa aluksi, että
kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on selvittää se, onko asianomaiselle henkilölle annettu hoito ollut etukäteen suunniteltua ja
oliko matka toiseen jäsenvaltioon suunniteltu
hoidon saamiseksi, missä tapauksessa se,
että sen jäsenvaltion toimivaltainen laitos,
jossa hoito on annettu, ottaa suoraan vastattavakseen luontaissuorituksista, edellyttää
asetuksen N:o 1408/71 mukaan ennakkolupamenettelyä (E 112 -lomake). Kansallisen
tuomioistuimen mukaan asiassa ei kuitenkaan ollut kysymys tästä.
Tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin toteaa sellaisen hoidon osalta, jota on tarvittu
silloin kun vakuutettu on oleskellut jossakin
muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan,
että asetuksen N:o 1408/71 eläkkeensaajia
koskevat säännökset ovat tältä osin erilaiset
kuin sen työntekijöitä koskevat säännökset.
Tuomioistuimen mukaan yhteisöjen lainsäätäjän tavoitteena on ollut muun muassa tukea eläkkeensaajien todellista liikkuvuutta
yhteisön alueella ottamalla huomioon sen,
että he ovat terveydeltään hauraampia eivätkä terveydenhuollon kannalta niin riippumattomia.
Yhteisön lainsäädännössä ei siis edellytetä
sitä, että eläkkeensaajalle hänen oleskellessaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa annetusta hoidosta aiheutuneet kulut korvataan
ainoastaan, jos asianomaisen henkilön terveydentila edellyttää välitöntä hoitoa kyseisen ulkomaanmatkan aikana, kun taas työntekijöiden osalta tätä edellytystä sovelletaan.
Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan asetuksella N:o 1408/71 eläkkeensaajille taattua
oikeutta luontoisetuuksiin ei voida rajata ai-

noastaan niihin tapauksiin, joissa hoito on
välttämätöntä äkillisen sairastumisen vuoksi.
Se, että eläkkeensaajalla on krooninen sairaus, josta hän on tietoinen ennen matkaansa,
ei voi estää häntä saamasta etuuksia, joita
hänen terveydentilansa muuttuminen matkan aikana edellyttää.
Yhteisöjen tuomioistuin muistuttaa lisäksi siitä, että periaate, jota sovelletaan silloin kun
kyse on eläkkeensaajien hoitokulujen vastaamisesta toisessa jäsenvaltiossa, on se, että asuinpaikan laitos korvaa kustannukset
oleskelupaikan laitokselle.
Yhteisöjen tuomioistuin toteaa kuitenkin tältä osin, että jos oleskelupaikan laitos on perusteettomasti kieltäytynyt vastaamasta
etuuksista ja asuinpaikan laitos ei ole myötävaikuttanut, niin kuin sen velvollisuuksiin
kuuluisi, siihen, että etuuksista vastataan
tällä tavoin, vakuutettu voi perustellusti vaatia suoraan asuinpaikkansa laitokselta korvauksen hoitokuluista, jotka hän on suorittanut. Tämän korvauksen edellytyksenä ei
voi olla lupamenettely eikä se, että sairaus
on ilmennyt äkillisesti.
EU-maiden oikeusjärjestelmät verkossa

(Euroopan Unioni)

EU:n jäsenmaiden oikeusjärjestelmiin voi tutustua Internetissä. Sivustoilla on tietoa jäsenvaltioista, yhteisön oikeudesta, kansainvälisestä oikeudesta sekä erilaisista siviili- ja
kauppaoikeuteen liittyvistä aiheista.
Sivustoja ylläpitää Euroopan komissio ja sitä
päivitetään yhdessä EU:n jäsenvaltioiden
kanssa.
http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn
/index_fi.htm
EU:lta Suomelle huomautus pirtun tuontikiellosta

(Helsingin Sanomat 13.04.2003)

Suomi on saanut EU:n komissiolta virallisen
huomautuksen pirtun maahantuontikiellosta.
Komission mukaan Suomen lainsäädäntö on
ristiriidassa perussopimuksen kanssa, kun yli
80-tilavuusprosenttisen alkoholin tuonti
muista EU-maista on kielletty.
Tuontikiellon perusteena on se, että väkiviinan käyttö on meillä kielletty kuluttajilta.
Komission mielestä väkiviinan sulkeminen
kokonaan pois Suomen kuluttajamarkkinoilta
on äärimmäinen toimenpide, jota ei voida pitää välttämättömänä eikä oikein suhteutettuna tavoitteisiin nähden.
Komission antama huomautus on jatkoa
vanhalle kiistalle. Vuonna 1997 Suomi poisti
alkoholipitoisuuden ylärajan komission vaatimuksesta, mutta pirtu pysyi kiellettynä sillä
perusteella, että se on väkiviinaa eikä alkoholijuomaa. Samana vuonna kaksi Tallinnasta tulossa ollutta suomalaismiestä jättäytyi
tahallaan kiinni tullissa molemmilla litra Virosta ostettua pirtua tuomisinaan. Helsingin
piiritullikamari takavarikoi pirtun väkiviinana.
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Korkein hallinto-oikeus katsoi kahta vuotta
myöhemmin, että pirtun tuonti itselle on sallittua EU:n ulkopuolisesta maasta. Vuonna
2001 voimaan tuli alkoholilain muutos, joka
laittoi jälleen pirtun tuonnille stopin, kun yli
80-prosenttiset alkoholijuomat katsottiin
taas väkiviinaksi.
Kantelun komissioon teki toinen niistä miehistä, jotka vuonna 1997 toivat pirtua Tallinnasta Suomeen. Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata huomautukseen. Ellei
komissio ole tyytyväinen Suomen vastaukseen, se voi antaa Suomelle vielä perustellun
lausunnon ja lopulta viedä asian EY-tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Suomelle moitteet Naturan lintualueista

(Helsingin Sanomat 07.03.2003)

Suomi on rikkonut Euroopan unionin lintujen
suojeludirektiiviä, koska se ei ole riittävästi
eikä lopullisesti osoittanut erityissuojelualueita Natura 2000 -ohjelmaansa, katsoo
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin torstaina
antamassaan tuomiossa.
Suomi osallistuu EU:n Urbact-ohjelman toteuttamiseen

(Sisäasiainministeriö 13.03.2003)

Valtioneuvosto päätti torstaina 13.3., että
Suomi osallistuu Urbact - yhteisöaloiteohjelman 2002-2006 toteuttamiseen. Ohjelma
palvelee ensisijassa Urban II -ohjelmien parissa työskenteleviä kaupunkeja. Suomessa
ohjelma koskee Helsinkiä, Vantaata ja Joensuuta.
EU:n Urbact - ohjelma on uusin yhteisöaloiteohjelma. Ohjelma edistää kokemusten
vaihtoa Urban - ohjelmien ja Urban Pilot projektien välillä kaikkiaan 216 kaupungissa
14 jäsenmaassa. Tiedonvaihdosta hyötyvät
ohjelman ulkopuolisetkin kaupungit.
Ohjelman avulla on tarkoitus tunnistaa kaupunkien parhaat kehittämisprojektit, koota
tiedot ja luoda syntyneelle osaamispääomalle hyvät tiedonlevityskanavat. Ohjelman
sisältö on yhtä laaja kuin Urban - ohjelmienkin käsittäen sekä kaupunkialueiden ongelmat että elinkeinorakenteen ja innovatiivisen
kehittämisen. Yhteistyömahdollisuutta tarjotaan myös uusille jäsenmaille.
Suomessa melko halpaa teettää töitä

(Yle24 Online ja Eurostat 03.03.2003)
Työn teettäminen Suomessa on EU-maiden
keskiarvoa halvempaa, selviää Eurostatin
tuoreesta tutkimuksesta. Vuonna 2000 suomalaiset teollisuuden ja palvelualojen
työnantajat maksoivat työtunnista keskimäärin € 22,13, kun EU-keskiarvo oli €
22,70. Suomi oli vertailun viidenneksi halvin
maa. Suomea halvemmaksi työn teettäminen tulee vain Portugalissa (€ 8,13), Kreikassa (€ 10,40), Espanjassa (€ 14,22) ja
Irlannissa (€ 17,34). Italian ja Belgian tiedot
puuttuivat tutkimuksesta. Kalleinta työvoima
oli Ruotsissa, missä työtunnista sai pulittaa €
28,30.
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EU:n uudet jäsenmaat asettavat Eurostatin
vertailun perusteella nykyisten jäsenmaiden
palkansaajat kovaan kilpailutilanteeseen, sillä tulevissa jäsenmaissa työtunti maksoi
vuonna 2000 keskimäärin vain € 4,21.
Erityisen alhaisia työvoimakustannukset olivat Suomen lähialueilla Baltiassa. Latviassa
työtunti maksoi työnantajalle vuonna 2000
vain € 2,42, mikä oli hakijamaiden alhaisin
lukema. Toiseksi edullisinta työvoima oli
Liettuassa (€ 2,71) ja kolmanneksi edullisin
työvoima löytyy Virosta (€ 3,03).
Suomalaiset tekevät vähemmän ylitöitä kuin
muut eurooppalaiset
(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2003)
Laajan kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset tekevät vähemmän ylitöitä kuin muut eurooppalaiset. Jobline Oy:n tekemän kyselyn
perusteella noin 43 prosenttia suomalaisista
sanoo tekevänsä 25-40 tunnin työviikkoja.
Useimmissa maissa työtuntien määrä on
suurempi.
Ruotsalaisista yli puolet teki 40-50 tunnin
työviikkoa. Lähes viidennes eurooppalaisista
tekee jatkuvasti yli 50 tunnin työviikkoja.
Työviikot ovat pisimpiä Espanjassa, Italiassa,
Belgiassa ja Norjassa. Verkkokysely toteutettiin 13 maassa, ja vastaajia siinä oli 20.567.
Suomalaisnaiset ovat EU:n ahkerimpia

(Yle24 Online 08.03.2003 & Eurostat)

Suomalaisnaiset kaunistavat useaa Eurostatin kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi julkaisemaa tilastoa. Naiset ovat muun
muassa unionin koulutetuimpia, heidän työllisyysasteensa on muita suurempi ja he jopa
synnyttävät enemmän lapsia kuin kanssasisarensa EU:ssa.
Euroopan unionin tilastokeskuksen mukaan
suomalaisnaiset ovat koulutetuimpia kuin
unionin naiset keskimäärin. Suomalaisista 25
- 64-vuotiaista naisista peräti 36% on kolmannen asteen tutkinto, kun unionissa keskiarvo on 21%. Italiassa naisista 10%:lla on
kolmannen asteen tutkinto, Kreikassa
17%:lla Espanjassa 24%:lla, ja Portugalissa
11%lla.
Työssäkäyvien naisten osus on Suomessa
keskimäärin 67%, kun EU-maissa jäädään
55%:iin. Vain Tanskassa ja Ruotsissa naiset
käyvät suomalaisia enemmän töissä. Italiassa naisista 42% käy töissä, Kreikassa
59%, Espanjassa 44% ja Portugalissa 61%.
Naisten työllisyysaste Suomessa ei kuitenkaan näy palkkauksessa. EU:ssa naiset saavat keskimäärin miesten bruttopalkasta
84%, mutta Suomessa vain 81%. Unionin
tasa-arvoisimmat palkat ovat Portugalissa
(95%) ja suurimmat erot löytyvät Britanniasta (78%) ja Irlannista (78%). Italiassa naiset saavat keskimäärin miesten bruttopalkasta 91%, Kreikassa 81% ja Espanjassa
86%.

Kaikesta opiskelusta ja työssäolosta huolimatta suomalaisnaiset saavat enemmän
lapsia kuin unionin naiset keskimäärin. Keskimäärin nainen synnyttää Suomessa 1,73
lasta, kun unionin keskiarvo jää 1,47 lapseen. Enemmän lapsia saavat naiset vain
Irlannissa (1,98), Ranskassa (1,90) ja Tanskassa (1,74). Alhaisin syntyvyys on Italiassa,
jossa lapsia syntyy naista kohti vain 1,24.
Kreikassa luku on 1,29, Espanjassa 1,25 ja
Portugalissa 1,42.
Keskimäärin suomalaisnainen saa ensimmäisen lapsensa 27,4-vuotiaana, kun
unionin keskiarvo on 28,3. Ensisynnyttäjien
korkein ikä löytyy Britanniasta (29,1) ja alhaisin Itävallasta ja Portugalista (26,4) .
Italiassa vastaava luku on 28,3, Kreikassa
26,8 ja Espanjassa 28,5.
Suomalaisnaiset myös polttavat vähemmän
kuin muualla. Yli 15-vuotiaista meillä tupakoi
21,5%, kun unionin keskiarvo on 28%.
Tanskalaisnaisista peräti 44% tupakoi. Harvimmin tupakan näkee portugalilaisen naisen
suussa (13,9%). Italiassa naisista polttaa
19,6%, Kreikassa 32,2% ja Espanjassa
28,3%.
Suomalaiset myös elävät viidenneksi pisimpään unionissa. Keskimääräinen
odotettavissa oleva elinikä on 81,5 vuotta.
Pitempään elävät vain ranskattaret (83,0
vuotta), italialaiset (82,9), espanjattaret
(82,9) ja ruotsalaiset (82,1). Kreikattaret
elävät keskimäärin 80,7 vuotta ja Portugalilaiset naiset 80,3 vuotta. Lyhin eliniän odote
on Irlannissa, 78,5 vuotta.
Ylipainoisimmat naiset löytyvät Kreikasta,
jossa 29,4% naisista on ylipainoisia. Seuraavaksi eniten ylipainoisia naisia on Portugalissa (23,5%), Iso-Britanniassa (23,1%),
ja Suomessa (22,6%). Vähiten ylipainoisia
naisia on Ranskassa (14,0%) ja Tanskassa
(15,4%). Italialaisista naisista 16,9% on ylipainoisia ja Espanjalaisista 18,8%.
Eurostat netissä:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Uusi Ploteus-portaali käynnistyi 5.3.2003:
Euroopan tarjoamat koulutusmahdollisuudet
nyt hiirtä klikkaamalla

(Euroopan Unioni)

Haluatko Kreikkaan opiskelemaan arkkitehtuuria? Oletko muutamassa Ruotsiin perheesi kanssa, ja pitäisi saada tietoa
koulutusjärjestelmästä lapsiasi varten?"
Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin ovat saatavissa EU:n uuden Ploteus
- nimisen Internet-portaalin avulla
www.ploteus.net.
Portaalin tarkoituksena on auttaa asiasta
kiinnostuneita löytämään yksityiskohtaista
tietoa koulutusmahdollisuuksista Euroopassa. Portaalin nimi tulee englanninkielisistä
sanoista Portal on Learning Opportunities
Throughout the European Space, ja se tarkoittaa muinaiskreikaksi purjehtijaa.
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Komissio esittää eurooppalaisille puolueille
omaa EU-tukea

(Taloussanomat 21.03.2003)

Euroopan komissio esittää eurooppalaisille
poliittisille puolueille EU-tukea, joka olisi
aluksi € 8,4 miljoonaa vuodessa. Eurooppalaisen puolueen aseman saisi komission
mukaan, jos puolueella on toimintaa vähintään kolmessa jäsenmaassa.
Puolueen on täytynyt osallistua Euroopan
parlamentin vaaleihin - tai puolueella täytyy
olla ainakin aikomus tehdä näin.
Komission esittämä tuki on selvästi suunnattu vain suurimmille poliittisille puolueille, jotka toimivat Brysselissä kansallisten jäsenpuolueiden keskusorganisaatioina. EU-tukea
pääsisivät ammentamaan konservatiivien,
sosiaalidemokraattien, liberaalien, vihreiden
ja vasemmiston eurooppalaiset puolueet.
Komission esitys on herättänytkin närää pienissä puolueissa, joilla on Euroopan parlamentissa vähemmän paikkoja.
EU vaatii valtaa lentosopimuksiin

(Yle24 Online 26.02.2003)

EU:n komissio haluaa vallan tehdä eurooppalaisten lentoyhtiöiden puolesta niiden kansainväliset sopimukset.
Kilpailukomissaari Mario Monti pitää epäkohtana, että komissio voi säädellä kilpailusyistä EU:n sisäistä liikennettä, mutta ei yhteenliittymää esimerkiksi amerikkalaisten yhtiöiden kanssa. Komissio haluaa lisätä uudistuksella kilpailua, vähentää kartellien syntyä
sekä estää EU-jäsenmaita ajamasta kansallisten lentoyhtiöidensä etua kilpailijoiden
kustannuksella.

on ollut jo pitkään käytäntö Pohjoismaiden
kesken sekä Benelux-maiden kesken.
TALOUS
Suomi yhä EU:n kolmanneksi kallein maa

(Yle Online 26.05.2003)

Suomi oli helmikuussa edelleen kolmanneksi
kallein maa Euroopan unionissa, kertoo Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OECD. Suomen hintataso on kuitenkin yhä
viidenneksen halvempi kuin kalleimmissa
maissa Norjassa, Japanissa ja Sveitsissä.
Helmikuussa Norja oli 23, Sveitsi 20, japani
19 ja Islanti 5 prosenttia Suomea kalliimpi
maa.
EU:n kallein maa oli helmikuussa Tanska,
jonka hintataso on viisi prosenttia Suomea
korkeampi. Ruotsin hintataso on kaksi prosenttia Suomea kalliimpi.
Irlannissa hintataso on lähes sama kuin Suomessa. Britanniassa hintataso on 7, Italiassa
22, Ranskassa 12 ja Saksassa 15 prosenttia
alempi kuin Suomessa. Pienimmän hintatason Portugalissa hintataso pysyttelee 35 ja
Kreikassa 34 prosenttia halvempana kun
Suomessa.
Suomen hintataso oli koko vuonna 2002
prosentin korkeampi kuin muissa OECDmaissa keskimäärin.
Helsingin sosiaalirahat loppumassa alkuunsa

(Helsingin Sanomat 08.04.2003)

Helsingin sosiaalivirasto oli helmikuun lopussa ylittämässä € 25,9 miljoonalla eli 4,2%
kaupunginvaltuuston siunaaman budjetin.

Komissio ilmoittaa pitävänsä asiassa kuluttajien puolta. Komissio on vaatinut sopimusoikeutta jo pitkään, mutta jäsenmaat ovat
vastustaneet neuvotteluvaltuuksien luovuttamista. Finnair pelkää komission uudistuksen suosivan suuria yhtiöitä pienten kustannuksella. Vaarassa voisivat olla muun muassa Finnairin suunnitelmat Kaukoidän lennoista.

Suurin ylitysuhka kirjattiin päivähoidosta ja
toimeentulotuesta: kummassakin rahaa paloi
liikaa noin € 6,3 miljoonaa. Perheiden palveluissa ylitys oli € 4,3 miljoonaa, muussa sosiaalihuollossa € 4, vammaisten palveluissa €
2,5, vanhusten palveluissa € 2,4 ja päihdehuollossa € 0,7 miljoonaa. Viraston tulojen
ennustettiin ylittyvän € 0,9 miljoonalla.

EU:n sairausvakuutuskortti tulossa ensi
vuonna

(Yle Online 21.05.2003)

(Suomen Sillan Uutisviikko 08/2003)

EU:n komissio on ehdottanut eurooppalaisen
sairausvakuutuskortin ottamista käyttöön
ensi vuoden kesäkuussa. Kortin avulla toisessa EU-maassa hoidostaan maksaneet potilaat saavat korvauksen entistä nopeammin
kotimaassaan. Uusi kortti ei korvaa kansallisia sairausvakuutuskortteja.
Sakkojen perintää tehostetaan EU:n alueella

(Suomen Sillan Uutisviikko 19/2003)

Vähintään € 70 suuruiset sakot voidaan jatkossa periä rikkeeseen tai rikokseen syyllistyneen kotimaassa, vaikka sakko olisi annettu toisessa EU-maassa. Sakkojen periminen
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Tukholman ja Helsingin pörssit yhteen
Emoyhtiöt OM ja Hex ovat julkistaneet yhdistymistä koskevan suunnitelman, jota yhtiöiden hallitukset tukevat.
OM Gruppen on tehnyt ostotarjouksen Hexkonsernista. Kauppa toteutuu osakevaihtona. OM:stä on tulossa uuden yhtiön suurin
omistaja 70 prosentin osuudella. Hexin arvoksi fuusiossa tulee 2.126 miljoonaa kruunua eli € 231 miljoonaa. OM tarjoaa 2,5
omaa osakettaan jokaisesta Hexin osakkeesta. Lisäksi Hexin on määrä jakaa ylimääräisiä
osinkoja melkein € 30 miljoonaa.
Uuden yhtiön kotipaikka on Tukholma ja nimeksi tulee OM Hex. Sillä on parituhatta
työntekijää 13 maassa. OM Hex jaetaan
osiin, joista toiseen tulee pörssien hoito ja

toiseen OM:n nykyinen teknologiatoiminta.
Osakekauppa Helsingissä jatkuu, ja myös Viron ja Latvian pörssit tulevat Hexin
omistuksen kautta mukaan fuusioon.
Neljä kymmenestä kreikkalaisesta ei lähde
tänä kesänä lomamatkalle

(www.flash.gr 15.05.2003)

Kreikan kuluttajaviraston INKAn mukaan neljä kymmenestä kreikkalaisesta ei tänä kesänä aio lähteä edes kotimaan lomamatkalle.
72% INKAn tutkimukseen vastanneista kertoi syyn olevan taloudelliset. 18% puolestaan kertoivat työvelvoitteiden olen lomamatkan este. Saman tutkimuksen mukaan
71% aikoo viettää lomansa joko itse omistamallaan tai sukulaisten ja ystävien ”mökillä”.
Lomamatkan tekevistä kreikkalaisista 23%
aikoo tehdä 7 päivän matkan, 35% kymmenen päivän matkan, 29% kahden viikon, 8%
20 päivän ja 5% kuukauden matkan.
INKAn laskelmien mukaan vähimmäiskustannus nelihenkisen perheen kahdenviikon
lomalla ylittää € 2.300.
INKA netissä: www.inka.gr
Suomen asuntojen hinnat euromaiden keskitasoa

(Helsingin Sanomat 18.03.2003)

Suomen asuntohinnat ovat Euroopan keskuspankin (www.ecb.int) asuntomarkkinoiden vertailussa euromaiden keskitasoa. Suomea selvästi kalliimmat hinnat ovat Irlannissa, Hollannissa ja Britanniassa. Asunnot
maksavat suunnilleen saman verran kuin
meillä Tanskassa ja Espanjassa. Selvästi halvemmalla asunnon pystyvät ostamaan itävaltalaiset, italialaiset, saksalaiset ja portugalilaiset.
Vuokrat ovat Suomessa korkeat ja ovat
nousseet selkeästi nopeammin kuin muissa
euromaissa. Selvästi halvemmalla pääsee
vuokra-asuntoon Ruotsissa, Tanskassa ja
Belgiassa.
Eniten euromaista asuntohinnat ovat heitelleet Suomessa viimeisen 20 vuoden ajan.
"Viime vuosina hintataso on vakiintumassa.
Syynä on se, että korkojen verovähennysoikeutta on pudotettu ja näin ylivelkaantumisen riskiä on pienennetty", tutkija Risto Herrala Suomen Pankista kuvaa.
Kaikkein suurimmat asuntovelat ovat nyt
hollantilaisilla. Velkaantumisaste nousee peräti 74%:iin. Myös tanskalaiset, englantilaiset ja ruotsalaiset ovat ottaneet roimasti
asuntovelkaa. "Hollannissa on suuri velkojen
korkovähennysoikeus ansiotuloista ja siksi
he ottavat suuria lainoja. Tilanne on hieman
samanlainen kuin Suomessa 1980-luvun loppupuolella. Maassa käydäänkin keskustelua
siitä, onko näin korkea korkovähennys järkevää", Herrala kertoo.
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Suomalaiset ovat nyt velkaantuneet euromaiden kansalaisista kolmanneksi vähiten.
Velkaantumisaste on vain 21 prosenttia.
"Suomalaiset maksavat velkansa nopeasti
takaisin. Jos katsottaisiin ensiasunnon ostajia, tilanne ei näyttäisi näin hyvältä", Herrala
muistuttaa.
Markkinakorkoista asuntolainaa suomalaiset
ottavat tuntuvasti hanakammin kuin muut
eurooppalaiset. "Näin korkoriski jää luotonottajalle. Muualla otetaan paljon
kiinteäkorkoista lainaa ja näin korkoriski jakaantuu", Herrala muistuttaa. Myös lainaajat ovat yhä Suomessa muita maita lyhyempiä. Muualla laina-aika vaihtelee 20:stä
30 vuoteen. "Tosin aivan viime aikoina meilläkin on alettu ottaa sentään 20 vuoden
lainoja."
Valtioiden tukipolitiikkaa yritettiin myös selvittää, mutta eri maissa on hyvin erilaisia
tukimuotoja. "Siksi ne eivät ole täysin vertailukelpoisia. Näyttää kuitenkin siltä, että
Suomi on tukien määrässä keskitasoa", Herrala linjaa.
Suomalaiset luottavat Finnairiin, Nokiaan ja
poliisiin

(Taloussanomat 14.03.2003)

Finnairin lentokoneet ja Nokian kännykät
ovat suomalaisten mielestä luotettavampia
kuin poliisi ja se on jo paljon, sillä Suomessa
poliisi on kansalaisten mielestä instituutioista
luotettavin, ilmenee 18 Euroopan maassa
tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksen tekijä
on Reader's Digest -yhtiö tarkoituksenaan
selvittää kuluttajien luottamusta 30 eri tuotealan tuote- ja palvelumerkkeihin,
instituutioihin ja ammattiryhmiin.
Luottokännykät ovat Nokian. Nokian menestys ulottui tutkimuksessa läpi Euroopan.
Merkki oli matkapuhelinten tuoteryhmässä
luotetuin kaikissa 18 maassa. Minkään muun
tutkitun tuotealueen yksikään merkki ei nouse näin laajasti luotetuimmaksi. Muita
vähintään kymmenessä maassa luotetuimman merkin asemaan päässeitä olivat
luottokorteista Visa, ihonhoitotuotteista Nivea, kameroista Canon ja hammastahnoista
Colgate.
Suomessakin Visa on luottokorttien luotetuin, mutta ihonhoitotuotteissa suomalaiset
luottavat Lumeneen, joka on täällä myös
kosmetiikkamerkkien luotetuin. Omilla linjoillaan suomalaiset ovat myös hammastahnaa
valitessaan, sillä täällä mielikuvavoittaja on
Pepsodent.
Lentoyhtiöiden ryhmässä luotettavimman
merkin asema kuuluu perinteisesti kansallisella yhtiölle.
Tutkimus osoittaa, miten vaikeaa vahvan
mielikuvan rakentaminen merkille on. Tutkituista tuotealueista peräti 17:llä ei
luotettavin merkki saanut suomalaisilta vastaajilta kuin 10-40 prosenttia äänistä.
Esimerkiksi ihonhoitomerkkinä Lumene on
luotetuin 25 prosentin osuudella kaikista
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tuotealueen merkeille annetuista äänistä ja
Hartwall virvoitusjuomien ja kivennäisvesien
luotetuin 16 prosentin ääniosuudella.

Ulkomaalaisviraston tutkija: Suomen otettava pian työvoimaa mistä saa

Luotetuimman merkin asema vaihtui tällä
kertaa neljässä tuoteryhmässä. Aiemmin
suomalaisten luotetuimpana pitämä automerkki oli Volvo, nyt Toyota, joka kiilasi
ykköseksi 18 prosentin ääniosuudella. Samansuuruinen ääniosuus nosti Compaqin
luotetuimmaksi mikrotietokonemerkiksi ohi
IBM:n.

Väitöstutkimus ehdottaa, että maahanmuuttajat pisteytettäisiin Kanadan ja UudenSeelannin tapaan

Mielikuvatason menestys näkyy myös markkinaosuuksissa. Toyota on viime vuodet
johtanut ensirekisteröintitilastoja.
Suomalaisten luottoinstituutioita ovat poliisi,
puolustusvoimat ja sähköiset tiedotusvälineet. Näitä pitää luotetuimpina yli 80
prosenttia kansasta. Ammattiryhmistä suomalaiset äänestävät yli 90-prosenttisesti
luotetuimmiksi lentäjät, palomiehet, sairaanhoitajat, apteekkarit ja lääkärit.
Uusia lentoyhtiöitä Lapin-reiteille

(Helsingin Sanomat 05.03.2003)

Finnair sai maaliskuussa kilpailijoita kotimaan lentoreiteille, kun uudet suomalaiset
lentoyhtiöt Air Finland (www.airfinland.fi) ja
Flying Finn Airways (www.flyfi.net) aloittivat
toimintansa lentämällä Lapin lomakohteisiin.
Halpalentoyhtiö Flying Finn tuo toukokuusta
alkaen oman koneensa myös kotimaan suosituimmalle reitille eli Oulun ja Helsingin välille. "Tarkoituksenamme on aloittaa toukokuussa säännöllinen reittiliikenne Oulun ja
Helsingin välillä", vahvistaa Flying Finn Airwaysin toimitusjohtaja Pasi Nopanen yhtiön
suunnitelmat.
Flying Finn Airwaysin ensimmäinen kaupallinen lento lähtee Helsingistä Rovaniemelle sunnuntaina 16. maaliskuuta. Air
Finland aloitti kotimaan lennot sunnuntaina
30. maaliskuuta Kittilän-lennoilla.
Useat suomalaiset tarvitsevat EU:n tukiruokaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 09/2003)

Suomi jakaa tänäkin vuonna noin kaksi miljoonaa kiloa EU-ravintoa hädässä oleville.
Suomen siivu EU:n elintarvikehuollosta on
tänä vuonna € 3,6 miljoona. Viime vuonna
vastaava summa oli hitusen pienempi, noin
€ 2,9 miljoonaa.
Tuhannet suomalaiset ovat edelleen riippuvaisia ruoka-avusta. Ruoka-avun vastaanottajien määrä on pysynyt ennallaan. Yhä
useamman nuoren liittyminen leipäjonon
jatkoksi on kuitenkin huolestuttava piirre.
Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa jakelua,
mutta käytännön työn tekee parisenkymmentä eri organisaatiota. Apua jakavat
muun muassa kirkko, pelastusarmeija sekä
työttömien yhdistykset.

(Helsingin Sanomat 15.04.2003)

Suomen kannattaa joidenkin vuosien kuluttua lopettaa maahanmuuton rajoittaminen
tulijoiden lähtömaiden perusteella. Suurten
ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle vierastyövoimaa on otettava sieltä, mistä sitä saa.
Rajoja ei kuitenkaan tule aukaista suinpäin,
vaan maahanmuuttajat on valittava työmarkkinoiden tarpeen perusteella.
Nämä toimenpiteet ovat ulkomaalaisviraston
tutkijan Arno Tannerin tuoreen väitöskirjan
mukaan tarpeen, jos Suomi aikoo ratkaista
vuosikymmenen loppupuolella uhkaavan työvoimapulan ulkomaisilla työntekijöillä.
Tanner on vertaillut suuren ulkomaalaisväestön omaavien Sveitsin, Kanadan ja
Uuden-Seelannin maahanmuuttopolitiikkoja.
Väitöskirjassaan hän toteaa, että Suomen
tulisi ottaa mallia Kanadasta ja UudestaSeelannista, ei Sveitsistä.
Kanadasta ja Uudesta-Seelannista Tanner
toisi Suomeen maahanmuuttajien pistelaskujärjestelmän, joka arvioi maahanmuuttajan
mahdollisuudet työllistyä ja sopeutua saapumismaassa. Tulija saa pisteitä muun
muassa koulutuksen, kielitaidon ja iän perusteella. Jos pisteitä kertyy riittävästi, hän
saa luvan muuttaa maahan. Lähtömaa ei
vaikuta pisteisiin.
Pistelaskujärjestelmä edellyttää, että Suomi
ensin kartoittaa, mille aloille syntyy työvoimapulaa. Mitä enemmän maahanmuuttajan ammattitaidolla olisi kysyntää, sen
enemmän hän saisi pisteitä. Turvapaikanhakijoita pistelaskumalli ei koskisi.
Sveitsi on pyrkinyt rajoittamaan työvoiman
maahanmuuton tietyistä valtioista saapuviin
kausityöntekijöihin, joiden ei ole tarkoituskaan jäädä pitkäksi aikaa maahan. Sellaista
politiikkaa Tanner ei väitöskirjassaan suosittele Suomelle. Tannerin mukaan Sveitsiin on
tullut joko pakolaisina tai laittomasti paljon
ulkomaalaisia maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta vääristä maista. Suurta osaa heistä
Sveitsin on ollut vaikea työllistää.
Marimekko tekee kovaa tulosta

(Suomen Sillan Uutisviikko 19/2003)
Vaatteita ja sisustustarvikkeita valmistavan
Marimekko-konsernin tammi-maaliskuun tulos kasvoi rahoituserien jälkeen viimevuotisesta lähes 700%. Voitto nousi 583.000
euroon 74.000 eurosta. Liikevaihto kasvoi
27,2% € 12,1 miljoonaan. Jo viime vuonna
Marimekko teki hienon tuloksen. Liikevaihdon arvioidaan tänä vuonna kasvavan noin
15 prosenttia.
Marimekko netissä: www.marimekko.fi
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Finnairin matkustajamäärä putosi huomattavasti

(Suomen Sillan Uutisviikko 19/2003)

Finnairin reiteillä matkusti huhtikuussa noin
90.000 matkustajaa vähemmän kuin vuosi
sitten. Tämä vastaa 14% romahdusta matkustajamäärissä. Lasku koskee niin kotimaan
lentoja kuin ulkomaiden reittilentoja ja lomalentoja.
Kaukoidän reiteillä oli huhtikuussa tuntuvasti
vähemmän matkustajia kuin aiemmin. Reiteillä matkustavien määrä laski 28% vuoden
2002 huhtikuusta. Liikemiesluokassa matkustajia oli alle puolet entisestä.
Kysynnän hiljenemisen takia Finnair on vähentänyt kapasiteettiaan Aasian-lennoilla,
mutta sen lentokoneet lensivät silti entistä
tyhjempinä. Syitä matkustajakatoon ovat
sars-kuume, Irakin sota ja maailmantalouden taantuma. Tulosta laskee myös
koventunut hintakilpailu.
Finnair netissä: www.finnair.fi
Oikeus vaatii paljastamaan Sonera-kirjan tekijät

(Helsingin Sanomat 04.03.2003)

Helsingin käräjäoikeus määräsi Art-Housen
toimitusjohtajan Heikki Haavikon paljastamaan tietonsa kohutun Sonera-kirjan kirjoittajasta sakon uhalla.
Haavikko on keskusrikospoliisin kuulusteluissa kieltäytynyt kertomasta kirjan tekijää,
mutta nyt käräjäoikeus määräsi hänet ilmoittamaan tietonsa € 5.000 sakon uhalla.
Haavikko ilmoitti heti valittavansa päätöksestä Helsingin hovioikeuteen. Ennen sen
ratkaisua hän ei joudu kertomaan tietojaan,
sillä käräjäoikeuden päätöksen mukaan uhkasakkoa ei voida panna täytäntöön ennen
hovioikeuden ratkaisua.
Nokia toimittaa kolmannen sukupolven
WCDMA -matkapuhelinverkon Telestetille
Kreikkaan

(Nokia 17.04.2003)

Nokia ja kreikkalainen Telestet ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmannen sukupolven (3G) WCDMA – matkapuhelinverkon toimittamisesta. Toimitukset ovat jo alkaneet,
ja verkko avataan kaupalliseen käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä.
Laitteiston lisäksi Nokia tukee Telestetiä projektinhallinnassa ja verkon käyttöönotossa.
Sopimukseen sisältyy myös verkon tukipalveluita, kuten koulutusta, ohjelmistonhallintaa, sekä koulutusta erityistilanteiden
varalle.
WCDMA on kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoihin tarkoitettu teknologia, joka yhdistää langattomat puhe- ja dataverkot
kustannustehokkaasti. WCDMA on jatkumo
GSM/EDGE -teknologioille ja perustuu maa-
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ilmanlaajuiseen standardiin, jossa on määritelty avoimet rajapinnat.
WCDMA tarjoaa suuret tiedonsiirtonopeudet
matkapuhelinverkkoihin. Nokia on johtava
WCDMA-verkkojen toimittaja, ja sillä on yli
30 WCDMA-asiakasta.
Nokia netissä: www.nokia.fi
Telestet netissä: www.telestet.gr
Nokia Networksin irtisanottavien määrä pysyy 1 100:ssa

(Suomen Sillan Uutisviikko 19/2003)

Nokia Networks irtisanoo aiempien suunnitelmiensa mukaisesti 1.100 työntekijää Suomen toimipisteistään. Kolmen viikon mittaisissa yt-neuvotteluissa ei pystytty alentamaan irtisanottavien määrää. Henkilöstövähennykset kohdistuvat Nokia Networksin
Helsingin ja Espoon, Tampereen, Jyväskylän
ja Oulun yksiköihin. Vähennykset toteutetaan tämän vuoden aikana. Puolet vähennyksistä tapahtuu pääkaupunkiseudulla.
Lähes puolet irtisanottavista työskentelee
tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä. Lisäksi
yhtiö vähentää 700 työpaikkaa ulkomailla.
Bridgestone osti viidenneksen Nokian Renkaista

(Helsingin Sanomat 24.02.2003)

Nokia myi omistuksensa Nokian Renkaista
maailman suurimpiin kuuluvalle rengasyhtiö
Bridgestonelle, jolle kaupan myötä siirtyy
Nokian Renkaista vajaa viidennes eli 18,9%.
Kauppahinta on yhteensä € 78,34 miljoonaa
eli € 39,17 osakkeelta.
Nokia Renkaat on Pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja. Bridegestone puolestaan
kuuluu Japanin suurimpiin rengasyhtiöihin.
Aatos Erkko jätti Sanoma-WSOY:n hallituksen

(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2003)

Mediakonserni Sanoma-WSOY:n pääomistaja
Aatos Erkko on jättänyt paikkansa konsernin
hallituksessa. Erkko, 70, päätti samalla 50
vuotta pitkän uransa Sanoma-konsernin johtotehtävissä. Toissa vuonna hän luovutti hallituksen puheenjohtajuuden vuorineuvos
Jaakko Rauramolle.
Erkon uran aikana konsernin liikevaihto on
4.000-kertaistunut. Hän perusti myös Sanomien toimittajakoulun ja kehitti voimakkaasti
konsernin tuotantolaitoksia. Erkko omistaa
28,3% konsernista.
Viikon moka: Suomalaiset unohtaneet hakea
EU-rahoja

(www.msn.fi 20.04.2003)

Talousmaailman viikon moka on se, että
Suomelta on todennäköisesti jäänyt saamatta kahdeksan unionivuoden aikana tukuittain
EU-rahoja. Miljoonia euroja on jäänyt saamatta sen takia, että niin sanottujen suorien
tukien hakeminen on unohdettu ja laiminlyöty lähes täysin.

Kokkolan seudun kehitys Oy:n yritysasiamies
Jouko Peltola sanoo, että Suomessa on keskitetty liikaa rakennerahastojen kautta
annettaviin EU-tukiin, jotka tulevat Suomeen
joka tapauksessa.
Suorat tuet haetaan eri tavoin kuin rakennerahastojen tuet. Rakennerahastojen varat
jaetaan suomalaisten virastojen kautta, ja
hakija on saanut tukea yleensä yhteen paikalliseen projektiin.
Suoraa tukea hakevilla pitää olla hakijapartneri vähintään kolmesta muusta maasta.
Partnereiden ei tosin tarvitse olla EU-maista,
mutta kansainvälisiä yhteyksiä on oltava joka tapauksessa, jos tukia aikoo saada. Siksi
suorissa tukiohjelmissa hakemukset todella
kilpailevat keskenään. Hakemuksia ei käsittele suomalaisviranomaiset, vaan ne käsitellään Brysselissä.
KOULUTUS ja KULTTUURI
EU:n epävirallinen kulttuuri- ja av-ministerikokous Thessalonikissa: Kulttuurin asema
uudessa perustamissopimuksessa keskustelutti

(Opetusministeriö 25.05.2003)

Euroopan unionin kulttuuri- ja audiovisuaalisista asioista vastaavat ministerit kokoontuivat epäviralliseen kokoukseen 24.–25.5.
Thessalonikissa. Suomen valtuuskuntaa johti
kulttuuriministeri Tanja Karpela.
Ministerit keskustelivat mm. unionin laajentumisesta, televisiomainonnasta, kulttuurista
moninaisuutta koskevasta kansainvälisestä
yleissopimuksesta sekä kulttuurin asemasta
uudessa perustamissopimuksessa.
Kulttuuriministeri Tanja Karpelan mukaan
uusi 25 maan Eurooppa antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet kulttuuri- ja avpalveluiden leviämiseen ja markkinoiden kehittymiseen. Lisäksi unionin kulttuuri- ja avohjelmilla on tärkeä merkitys uusien ja vanhojen jäsenmaiden keskinäisen yhteistyön
edistämisessä.
Ministeri Karpelan mukaan perustamissopimuksen kulttuuriartiklaa 151 voidaan pitää
nykyisessä muodossaan toimivana. Karpelan
ei pidä tarpeellisena kulttuuri- ja av-politiikkaan liittyvän lainsäädännön harmonisoimista.
”Jäsenvaltioiden tulee jatkossakin voida
määritellä ja toteuttaa itsenäisesti kulttuuripolitiikkaansa läheisyysperiaatteen mukaisesti. Mielestäni riittää, että vaihdamme aktiivisesti tietoa ja hyviä käytäntöjä kokemuksistamme”, sanoi Karpela. Päätöksenteossa
voitaisiin Karpelan mielestä luopua yksimielisyyden periaatteesta ja siirtyä määräenemmistöpäätöksiin.
Lapset ja nuoret ovat Karpelan ykkösasia

(Helsingin Sanomat 20.02.2003)

Kulttuuriministeri Tanja Karpela (kesk) painottaa edeltäjiensä tapaan lasten ja nuorten
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kulttuuritoiminnan tärkeyttä. "Lapset ja nuoret ovat hallitusohjelmankin selvä painopiste", Karpela sanoi toimittajatapaamisessa
Helsingissä.

Etelä-Suomen läänissä asuu noin 40 prosenttia maan peruskoululaisista. Koulurakentamisen valtionosuuksista alueelle tuli
viime vuonna melkein puolet.

Opetusministeriön koko toimialaa koskeva
lastenkulttuuripoliittinen ohjelma vuosille
2003-2007 valmistuu kesäkuussa. Ohjelman
tausta-aineistona ovat taiteen keskustoimikunnan esitys Kulttuuri kasvaa lapsissa ja siitä saadut lausunnot, valtioneuvoston taideja taiteilijapoliittinen periaatepäätös sekä eri
taiteenaloilta viime vuosina valmistuneet
suunnitelmat, ohjelmat sekä periaatepäätökset.

Suurimpien keskusten ulkopuolella kouluja ja
päiväkoteja on lakkautettu. Maaseudulla ja
pikkukaupungeissa keskitetään yhä kouluja
ja päiväkoteja. Kuntakeskuksen koulua saatetaan joutua laajentamaan, jotta kaikki suljettujen koulujen oppilaat mahtuvat saman
katon alle.

Muista ennen Karpelan ministeriyttä aloitetuista hankkeista ja toimista tuore kulttuuriministeri nosti esiin valtioneuvoston maaliskuussa hyväksymän taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman kokonaisuudessaan. Sen todetaan uudessa hallitusohjelmassa antavan
hyvän pohjan kulttuurin ja taiteen edistämiselle.

Helsingissä on nykyisin jo 19 vieraskielistä
päiväkotia. Helsingin Sanomien tekemän
kartoituksen mukaan kaupungissa on 11
englanninkielistä, kaksi ranskankielistä, kaksi
venäjänkielistä, yksi espanjankielinen, yksi
saksankielinen ja yksi arabiankielinen päiväkoti.

Tärkeitä painopistealueita ovat Karpelan
mielestä lisäksi taiteilijoiden toimeentuloedellytysten parantaminen, vammaisten
kulttuuripalvelujen parantaminen ja niistä
tiedottaminen, tänä keväänä valmistunut kirjastostrategia 2010 sekä tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen.
Helsinki aikoo karsia rankasti koulutilojaan

(Helsingin Sanomat 25.02.2003)

Helsingin kouluverkko on ison remontin
edessä. Viipale- eli parakkikoulujen lisäksi
kaupunki saattaa luopua joistakin kokonaisista kouluista. Lisäksi useita uusia kouluja
tai vanhojen laajennuksia aiotaan siirtää
hamaan tulevaisuuteen.
Opetusvirasto on luonnostellut muutosvaihtoehtoja, joiden tavoitteena on järkevöittää
tilojen käyttöä ja säästää rahaa. Rahapulan
lisäksi taustalla on ennuste, jonka mukaan
peruskoululaisten määrä pienenee selvästi
2003-2008.
Esim. kantakaupungissa lakkautusriski kohdistuu Snellmanin ja Tehtaankadun alaasteen kouluihin. Jos jompikumpi lopetetaan, Helsingin normaalikoulun yhteyteen
voitaisiin perustaa ala-aste. Sen ansiosta
normaalikouluun muodostuisi yhtenäinen peruskoulu. Normaalikoulusta vapautuu tilaa,
kun opettajankoulutus on muuttanut sieltä
pois.
Satoja kouluja ja päiväkoteja rakennettu
kasvukuntiin

(Helsingin Sanomat 03.03.2003)

Kasvukeskuksiin on rakennettu muutamassa
vuodessa yli 300 uutta koulua ja päiväkotia.
Pelkästään Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen nousi viiden viime vuoden aikana noin
sata uutta päiväkotia. Etenkin Espoossa rakentamisvauhti jatkuu kiivaana. Lisäksi keskuksissa on tehty satoja laajennuksia.
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Helsingissä 19 vieraskielistä päiväkotia

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2003)

Päiväkodit ovat yksityisiä. Kelalta saa lapsen
hoitoon yksityisessä päiväkodissa yksityisen
hoidon tukea, joka on € 117,3 kuukaudessa.
Lisäksi on mahdollista saada kuntakohtaista
hoitolisää ja perheen tulojen perusteella
toista hoitolisää.
Oppimishäiriöt yleistyneet

(www.valtikka.net 10.03.2003)
Vaikka lasten lukumäärä laskee, niin oppimishäiriöt lisääntyvät. Erityisopetuksen piirissä on Suomessa jo lähes 130.000 lasta eli
noin viidennes oppivelvollisista.
Oppimisvaikeuksista yleisin on tarkkaavaisuuden häiriö, josta kärsii noin seitsemän
prosenttia lapsista. Se ilmenee keskittymisvaikeuksina, yliaktiivisuutena ja impulsiivisuutena. Tarkkaavaisuuden häiriö on pojilla
kaksi kertaa yleisempi kuin tytöillä.
"Siihen liittyy usein myös ahdistuneisuutta ja
aggressiivisuutta ja käytöshäiriöitä. Jopa
puolella lapsista vaikeudet jatkuvat aikuisiässä ja ilmenevät usein mieliala- ja parisuhdeongelmina", kertoo erikoislääkäri Päivi
Olsén Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
Ylimääräisten kielten suosio laskee yhä

(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2003)

Peruskoululaisten kiinnostus ylimääräisten
vieraiden kielten opiskeluun on yhä vähentynyt viime vuosina. Helsingin Sanomien
mukaan ranskaa, saksaa ja venäjää opiskelevien peruskoululaisten määrä on laskenut
koko Suomessa. Nyt vieraista kielistä opiskellaan enimmäkseen vain pakollinen ruotsi
suomenkielisten kohdalla ja jo ala-asteella
alkava pitkä A1-kieli eli useimmiten englanti.
Myös ala-asteella alkavaa toista pitkää kieltä
eli A2-kieltä opiskelevien suhteellinen osuus
on alentunut kaikkialla Suomessa. Vuonna
2001 A2-kieltä opiskeli noin 34,4 prosenttia
viidesluokkalaisista, kun vuonna 1998 opiskelijoita oli noin 40 prosenttia. A2-kieli otettiin opetusohjelmaan vuonna 1994.

Sähköinen kirja avuksi yliopiston kirjaston
ruuhkiin

(Helsingin Sanomat 27.02.2003)

Sähköisestä kirjasta odotetaan apua Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston lainausruuhkiin. Opiskelijakirjasto on sopinut puolen
vuoden kokeilusta, joka tuo opiskelijoille
tenttikirjoja päätteeltä luettavaksi.
Ensimmäisten kurssikirjojen pitäisi olla opiskelijoiden käytössä maaliskuussa. Viisi prosenttia kurssikirjoista on verkossa vuoteen
2006 mennessä, ennakoi kirjastonjohtaja.
Tällä hetkellä opiskelijakirjastossa on 13.600
kurssikirjaa, joita jokaista on 1-170 kappaletta. Yhteensä kirjoja on noin 100.000.
Opiskelija saa sähköisen kirjan luettavakseen
määräajaksi. Sen jälkeen tiedosto katoaa ja
kirja on vapaa seuraavan lainaajan käyttöön.
Lainattua sähköistä kirjaa ei periaatteessa
pysty tulostamaan paperille, vaan se on luettava päätteeltä.
Nettipreppausta pääsykokeisiin

(Helsingin Sanomat / NYT - verkkosivut
16.04.2003)
Ekonomi-, juristi- ja lääkäriopinnoista haaveilevat voivat testailla tietojaan ennen pääsykokeita myös netissä. Www-tietokilpailu
Älypäähän (www.alypaa.com) on avattu
osio, jossa pyrkijät voivat testata omaa
osaamistaan kokeen aihepiiristä.
Kilpailun kysymykset on laadittu kyseisen kokeen valintakoekirjallisuudesta. Älypää Ekonomi preppaa kauppakorkeakouluun, 17.
huhtikuuta julkistettava Älypää Lääkäri lääkikseen sekä 23. huhtikuuta avattava Älypää
Juristi oikeustieteelliseen pyrkiviä. Yksi pelitapahtuma eli viisi pelikierrosta maksaa €
1,12. Yhdellä pelikierroksella on maksimissaan 25 kysymystä. Mikään tae yliopistoon
pääsyyn ahkera pelaaminen ei tietystikään
ole.
Naiset valtaavat hitaasti yliopistojen tiedeelämää

(Helsingin Sanomat 10.03.2003)

Naisten asema Suomen tiedemaailmassa
vahvistuu. Tohtoriksi väitelleiden naisten
määrä on 4,2-kertaistunut vuodesta 1989,
kun miestohtoreiden vuosituotanto on samaan aikaan 2,4-kertaistunut. Professorikunnassa naisten osuus on hilautunut ylöspäin kuitenkin huomattavasti hitaammin.
Presidentti Halosesta Finlandia Universityn
kunniatohtori

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2003)

Tasavallan presidentti Tarja Halonen otti
vastaan amerikkalaisen Finlandia University yliopiston kunniatohtorin arvon. Kiitospuheessaan Halonen korosti YK:n tärkeää roolia Irakin jälleenrakentamisessa, koska koko
kansainvälisen yhteisön on oltava siinä mukana.
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Vierailun aikana presidenttipari mm. tapasi
alueen suomalaisia ja tutustui suomen kielen
opetukseen. Finlandia University sijaitsee
Hancockissa, Michiganin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Suomalaiset siirtolaiset perustivat
alun perin Suomi College -nimellä toimineen
yliopiston vuonna 1896.
Esa-Pekka Salosesta kunniatohtori USA:ssa

(Suomen Sillan Uutisviikko 19/2003)

Kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salonen
saa kunniatohtorin arvonimen Kalifornian luterilaiselta yliopistolta CLU:lta. Los Angelesin
filharmonikkojen kapellimestari ja musiikillinen johtaja otti vastaan tunnustuksen 17.5.
Kesäkuussa Salonen saa kunniatohtorin arvonimen Sibelius-Akatemialta. Salonen (s.
1958) on urallaan edennyt yhdeksi maailman kysytyimmistä kapellimestareista. Hän
on mm. saanut ensimmäisenä kapellimestarina Siena Prizen.
Mattilasta ritari Ranskassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2003 )
Sopraano Karita Mattila on lyöty Ranskan
kulttuuriministeriön ylläpitämän ritarikunnan
ritariksi. Mattilan saama arvo on Chevalier
des Arts et des Lettres. Ritarikunnassa on
kaksi ylempää arvoa eli Officier ja Commandeur. Ylempään arvoon pääsee aikaisintaan
viiden vuoden kuluttua edellisestä arvosta.
Ritarikunta on perustettu 1957 ja se on
Ranskan kulttuuri- ja viestintäministeriön
alainen. Se palkitsee huomattavia taiteilijoita
ja kulttuurihenkilöitä, jotka ovat edistäneet
taiteita Ranskassa ja muualla maailmassa.
Mattila on esiintynyt usein Ranskassa uransa
aikana. Ritarin arvo antaa oikeuden käyttää
ritarikunnan kunniamitalia, joka luovutettiin
Mattilalle seremonian yhteydessä. Aiempia
palkittuja ovat olleet mm. näyttelijät Robert
Redford ja Meryl Streep, rockmuusikko David Bowie, oopperalaulaja Marilyn Horne,
kirjailija Paul Auster sekä jazzmuusikko Ornette Coleman.
Pirjo Mäkelästä ensimmäinen naisakateemikko

(Suomen Sillan Uutisviikko 07/2003)

Tutkimusprofessori emerita Pirjo Mäkelä on
saanut ensimmäisenä suomalaisena naisena
tieteen akateemikon arvonimen. Arvonimen
luovutti tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Vuonna 1930 syntynyt Mäkelä on kansanterveystyön uranuurtajia Suomessa.
Kari Kivinen rehtoriksi Eurooppa-kouluun

(Helsingin Sanomat 07.05.2003)

Luxemburgin Eurooppa-koulun apulaisrehtori
Kari Kivinen, 41, on valittu Brysselin Eurooppa-koulun rehtoriksi. Suomalaisia ei ennen
ole ollut minkään Eurooppa-koulun rehtorina. Asiasta päätti Eurooppa-koulujen johtokunta toukokuun alussa pitämässään
kokouksessa.
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Eurooppa-koulut perustettiin alun perin EYvirkamiesten lapsia varten. Niissä on koululaisia kaikista Euroopan unionin maista. Heitä opetetaan aluksi heidän omalla äidinkielellään, mutta myöhemmin yhä enemmän
vierailla kielillä. Eurooppa-kouluja on nyt
kymmenen kuudessa eri EU-maassa. Belgiassa kouluja on kolme. Kivinen siirtyy Brysselin ensimmäisen Eurooppa-koulun rehtoriksi. Koulussa on 2.100 oppilasta. Kivinen
aloittaa uudessa työssään ensi syksynä.
Kierikkikeskukselle kulttuuripalkinto

(Yle Online 09.05.2003)

Yli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus on voittanut
eurooppalaisen kulttuuriperintöpalkinnon.
Kierikkikeskus voitti arkeologisten paikkojen
sarjassa Euroopan Unionin ja Europa Nostran palkinnon, jonka arvo on € 10.000.

kuvailevat arkielämän hupaisia ja liikuttavia
yksityiskohtia. Puupäähattu-palkinto myönnetään joka vuosi ansiokkaalle suomalaiselle
sarjakuvantekijälle.
Suomen sarjakuvaseura netissä:
www.kaapeli.fi/~sarjaks/
Aku Ankka vetoaa yhä useampaan

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2003)
Joka neljäs suomalainen rentoutuu Aku Ankan parissa. Suomen ylivoimaisesti suosituimman sarjakuvalehden levikki lähestyi
viime vuonna 300.000:n rajaa, ja lukijoita
Akkarilla on jo yli 1,3 miljoonaa.
Suomessa vuodesta 1951 lähtien ilmestyneen lehden levikki nousi viime vuonna
294.125 kappaleeseen. Kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna oli yli 6.000 kappaletta.

Palkintolautakunta ylisti Kierikkikeskusta ainutlaatuiseksi ulkoilmamuseoksi, jonka alueella on ennallistettuna kivikautinen kylä,
arkeologisia löytöjä ja moderni puurakenteinen näyttelytila.

Aku Ankka on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi luetuin aikakauslehti heti Pirkan ja
Yhteishyvän jälkeen.

Kirjallisuuden valtionpalkinnot Tapperille ja
Suomiselle

04.05.2003 Ateenan Rodon klubilla esiintyi
suomalainen heavy-bändi Stratovarius. Stratovarius netissä: www.stratovarius.com

Kirjailija Harri Tapper ja kääntäjä Oili Suominen on palkittu tämän vuoden kirjallisuuden ja kääntäjien valtionpalkinnoilla. Tapperille tunnustus tuli romaanista Pitkäsuisten
suku ja Suomiselle W.G. Sebaldin teoksen
Austerlitz suomennoksesta.

08.05.2003, Eurooppa-päivää edeltävänä
päivänä esiintyi Ateenassa Haidarin
kaupunginosassa suomalaisyhtye Rautarouvat.

Valtion kirjallisuustoimikunta sanoo palkintoperusteluissaan Tapperin romaanin laajan
eeppisyyden ja kerrontatavan muistuttavan
islantilaista saagakirjallisuutta. Tapperin kieltä kehutaan herkulliseksi ja nautittavaksi.
Suomista puolestaan kiitellään saksankielisen kaunokirjallisuuden oivaksi tulkiksi. Palkintoperusteluissa Suomisen sanotaan sisäistäneen Sebaldin lauseparren niin, että siitä
suomeksi syntyvä kokonaisuus on hypnoottisen vaikuttava.

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2003)

(Yle Online 13.05.2003)

€ 13.000 palkinnot luovutti kulttuuriministeri
Tanja Karpela valtioneuvoston juhlahuoneistossa järjestetyssä tilaisuudessa.
Puupäähattu-palkinto Katja Tukiaiselle

(Helsingin Sanomat / NYT - verkkosivut
15.04.2003)
Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattupalkinto on annettu sarjakuvapiirtäjä-kuvataiteilija Katja Tukiaiselle (s. 1969). Seuran
mukaan Tukiaisen sarjakuville on ominaista
hyvää tuuli, villi irrottelu ja terävät huomiot.
Tukiaisen maailmassa kyynisyys ja kylmäkiskoisuus saavat tehdä tilaa hellyydelle ja
ymmärtämykselle. Tukiainen on piirtänyt ja
käsikirjoittanut muun muassa sarjakuvaalbumit Tyttöjen leikit, Tyttö ja Mummo ja
Postia Intiasta. Hän on käsitellyt teoksissaan
muun muassa tyttöjen ja vanhusten elämää.
Osin omaelämäkerralliset sarjakuvatarinat

Suomalaisia esiintyjiä Kreikassa

Suomirockin Hall of Fame suunnitteilla Tampereelle
Suomirockin Hall of Fame on sopinut alustavasti vuokraavansa vanhan Kino-Palatsielokuvateatterin Tampereen keskustasta.
Ensimmäisen näyttelyn on määrä aueta
vuoden 2004 alussa.
Näyttelyiden lisäksi Hall of Famessa aiotaan
järjestää konsertteja ja gaaloja. Tarkoituksena on myös kerätä kattava alan tietokanta. Hall of Famen ideaan kuuluu myös kunniagalleria, johon nostetaan säännöllisin väliajoin uusia artisteja. Hall of Fameen kerätään rockin historiaa valottavaa esineistöä
50-luvulta tähän päivään. Tarkoituksena on
kohottaa suomalaisen rockmusiikin arvostusta.
Tuomari Nurmiolle Eino Leino -palkinto

(Yle24 Online 25.02.2003)

Pitkänlinjan rockmuusikko Tuomari Nurmio
on saanut tämänvuotisen Eino Leino -palkinnon. Rocklyriikkaa ei ole aikaisemmin palkittu näin merkittävällä kirjallisuuspalkinnolla.
Tuomari Nurmio on tehnyt uransa aikana
useita kuolemattomia lauluja.
Oikeustieteellisen kautta musiikkialalle suunnannut Tuomari Nurmio on tehnyt uransa
aikana 15 levyä. Niihin mahtuu monenlaisia
sanoituksia, mutta hallitsevana tekijänä
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Nurmion lyriikassa on kaupunki ja sen ilmiöt.
”Olen huomannut, että mä en voi asua kaupungissa. Silti mun täytyy kuitenkin olla lähellä kaupunkia. Se on jonkinlainen perustarve”.
Pitkä ura palkittiin Eino Leino -palkinnolla.
Arvostettu palkinto menee ensimmäistä kertaa rocklyyrikolle. Ovatko rock-sanoitukset
siis tämän päivän Eino Leinoa? ”Kyllä, ne
ovat Eino Leinon perintöä. Nämähän ovat
kappaleita, jotka soivat suomalaisten sydämissä ja suomalaiset osaavat laulaa niitä ulkoa, aivan niin kuin Eino Leinon runotekstejä”, vahvistaa palkintoraadin jäsen Tomi
Kontio.
Tuomari Nurmio Netissä:
www.saunalahti.fi/~leinoju/tuomarinurmio/
Trio Niskalaukaus ja Gimmel kahmivat Emma-palkintoja

(Helsingin Sanomat 08.03.2003)

Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus sai eniten kevyen musiikin Emma-palkintoja vuoden 2002 tuotannosta: neljä. Yhtye nimettiin
Vuoden yhtyeeksi, albumi Rajaportti sai sekä
Vuoden pop/rock-albumin että Vuoden albumin Emman ja Surupuku valittiin Vuoden biisiksi. Kwanin tavoin yhtye oli ehdolla
kuudessa sarjassa. Kwanin saalis jäi kuitenkin yhteen Emmaan.
Emma-palkinnot myöntää Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry. Palkittujen määrä
on paisunut vuosi vuodelta, mutta uusia kategorioita ei ole enää ÄKT:n mukaan tulossa.
Uusimpana joukkoon on liitetty nyt ensi kertaa jaettu hardrock/metalli-Emma.
Tuore pop-tulokas Gimmel-yhtye, jonka tietä
menestykseen seurattiin ja silotettiin Popstars-ohjelmassa pitkin syksyä, menestyi
sekin hyvin. Yhtye sai Lentoon-albumillaan
sekä Vuoden debyyttialbumin palkinnon että
Vuoden myydyimmän albumin Emman ja valittiin pop/rock-tulokkaaksi.
Emma-palkinnot netissä: www.emmagaala.fi
Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro
palaavat Senaatintorille

joita ei vielä paljasteta", sanoo Leningrad
Cowboysin johtohahmo Sakke Järvenpää.

URHEILU

Yhtye kuitenkin esittää kymmenen vuoden
takaisesta ohjelmistostaan kaksi kappaletta,
jotka yleisö sai valita internet-äänestyksellä
Helsingin juhlaviikkojen nettisivuilla. Leningrad Cowboys aikoo äänittää myös tulevan
levynsä populaarikonsertissa. Konsertista
tehdään myös dokumenttielokuva.

(Yle Online 11.05.2003)

Anssi Kelalta albumi elokuussa

(Helsingin Sanomat / NYT - verkkosivut
11.04.2003)
Debyyttialbumillaan Nummela viisinkertaista
platinaa saavuttanut Anssi Kela julkaisee toisen albuminsa elokuussa. "Ensimmäiselle levylle löytyi oma tyyli tehdä biisejä, ja haluan
jatkaa samalla linjalla. Uusi levy ei kuitenkaan tule olemaan hiilipaperikopio Nummelasta, vaan siitä rakentuu ihan oma kokonaisuutensa. Biisien toteutuksessa voi kuulla
uusiutumista, mutta kyllä tarinoista ja tyylistä edelleen minut tunnistaa", Anssi Kela
luonnehtii vielä toistaiseksi ilman nimeä valmistuvaa pitkäsoittoaan.
Anssi Kela netissä: www.anssikela.com
HIM albumilistan ykkönen Saksassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2003)
HIM -yhtyeen neljäs albumi Love Metal ehti
julkaisuviikollaan suoraan albumilistan ykköseksi Saksassa ja Suomessa. Sveitsissä
levy on neljännellä sijalla ja Ruotsissa listasijoitus on yhdestoista.
Ensimmäisen kerran HIM on herättämässä
kiinnostusta myös Britanniassa, missä uusi
levy on albumilistalla sijalla 55. Yhtyeen Euroopan-kiertue alkaa 3. toukokuuta Lontoon
Astoria-klubista, joka myytiin loppuun kuukausi ennen keikkaa. Kesällä yhtyettä
kuullaan useilla festivaaleilla, ja se jatkaa
keikkailua klubikiertueella ympäri Eurooppaa
vuoden loppuun asti. Suomessa HIM esiintyy
kesällä Ruisrockissa ja Ankkarockissa.
HIM netissä: www.heartagram.com

Kolmatta kertaa järjestettävän ylipormestarin populaarikonsertin päätähtinä ovat tänä
vuonna Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro vahvistettuna UMO Jazz
Orchestralla. Konsertti avaa Helsingin juhlaviikot Senaatintorilla lauantaina 23. elokuuta. Tapahtuman nimenä on Global
Balalaika Show.

Ozzy Osbourne ja HIM kimppakeikalle Suomeen

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kanada voitti jääkiekon maailmanmestaruuden Helsingissä. Kanada nujersi MM-loppuottelussa Ruotsin jatkoerässä luvuin 3-2 (12,0-0,1-0,1-0).

Leningrad Cowboys netissä:
www.leningradcowboys.fi

(Helsingin Sanomat 06.03.2003)

Viimeksi Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro esiintyivät Senaatintorilla kymmenen vuotta sitten, jolloin paikalla oli yli
60.000 kuulijaa. "Missään tapauksessa emme lähde lämmittämään vanhaa kahvia ja
pullaa. Teemme tyystin uudenlaisen keikan,
jossa mukana on myös kuubalaisia ja afrikkalaisia muusikoita sekä ulkomaisia vieraita,

Kanada juhlii MM-kultaa

(Iltalehti 28.05.2003)

Ozzy Osbournen Euroopan-kiertue saapuu
Helsinkiin ensi syyskuun 13. päivä. Mukana
turneella nähdään HIMin ohella jo aikaisemminkin Ozzy-kiertueilla mukana ollut
amerikkalainen Godsmack. ”Orkesteria nimeltä HIM ei olisi syntynyt ilman Black
Sabbathia ja Ozzy Osbournea, jonka musiikin tahdissa käytiin läpi nuoruuden
kulmikkaimmat kriisit”, HIM:in keulakuva Ville Valo paljastaa.

Helsingin 2003 Jääkiekon MM-kisojen maskotti

Ottelun Kanadalle ratkaisi Anson Carter vanhanaikaisella ajassa 73.49. Maailmanmestaruus oli Kanadalle kaikkien aikojen 22:s.
Slovakia sijoittui kisojen 3., Tshekki 4. ja
Suomi vasta 5.
Juha Tiainen kuollut

(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2003)
Olympiavoittaja, vanhempi konstaapeli Juha
Tiainen on kuollut. Hän menehtyi ilmeisesti
sairauskohtaukseen kotonaan Lappeenrannassa. Tiainen oli 47-vuotias.
Juha Tiainen voitti moukarinheiton olympiakultaa vuonna 1984 Los Angelesissa. Samana vuonna hän teki moukarinheiton Suomen ennätyksen, joka rikottiin vasta viime
vuonna.
Suomi hyväksyi Wadan säännöstön

(Helsingin Sanomat 05.03.2003)

Suomi hyväksyi urheilun yhtenäisen dopingsäännöstön. Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg vahvisti Suomen kannan Maailman
antidopingtoimiston (Wada) kokouksessa
Kööpenhaminassa maaliskuun alussa.
Suomi allekirjoitti hallituksia koskevan poliittis-moraalisen julistuksen yhdessä muiden
EU:n maiden kanssa. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) odottaa, että olympiakisoihin osallistuvat maat ovat
allekirjoittaneet julistuksen viimeistään Torinon talvikisoihin 2006 mennessä. Kyse on
siis varsin pitkästä hankkeesta.
Julistus ei sido hallituksia juridisesti mihinkään, mutta se osoittaa, että maa haluaa
taistella dopingia vastaan. Tämä oli perustava syy, miksi muun muassa Suomi oli valmis
sen hyväksymään. "Suomi on ollut aktiivisesti kehittämässä säännöstöä, joten on
luonnollista, että olemme mukana", Dromberg sanoi. Dromberg myös muistutti lähes
tuhannelle kokousvieraalle, että Suomi on jo
hoitanut oman osuutensa Wadan vuosittaisesta budjettimaksusta. Suomen osuus on €
57.000. "Toivon, että muut seuraavat esimerkkiämme", Dromberg sanoi.
Wada netissä: www.wada-ama.org
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Pääkaupunkiseudulle urheiluakatemia

(Helsingin Sanomat 24.02.2003)

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea
auttaa lähes tuhatta nuorta yhdistämään
huippu-urheilun ja opiskelun. Urhea on pääkaupunkiseudun urheilijoiden, lajiliittojen,
oppilaitosten ja valmennuksen tukipalveluja
tarjoavien tahojen verkosto, joka toimii yhteistyössä Suomen olympiakomitean kanssa.
Koulutuspuolella tavoitteena on kehittää urheilijoiden opintomahdollisuuksia peruskoulun jälkeen ja mahdollistaa samalla huippu-urheilun vaatimusten mukainen päivittäinen harjoittelu. "Koulunsa lopettaneet
nuoret urheilijat joutuvat liian usein vaikeaan tilanteeseen. Joko urheilu-ura tai
opinnot jäävät. Urhean tavoitteena on tukea
nuorten opintoja niin toisella kuin korkeaasteellakin", Urhean puheenjohtaja Seppo
Pitkänen sanoi.
Kansainvälisen tason urheilijoista pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminnan
piirissä ovat muiden muassa pikajuoksija
Markus Pöyhönen, uimari Hanna-Maria Seppälä sekä purjehtija Sari Multala.
Urhea netissä: www.urhea.net
Suomen naisille MM-viestihopeaa

(Helsingin Sanomat 24.02.2003)

Suomen naisten viestijoukkue Riikka Sirviö,
Virpi Kuitunen, Kaisa Varis ja Pirjo Manninen
hiihti hopealle Val di Fiemmen MMkilpailujen 4 x 5 kilometrin viestissä.
Suomi hävisi kilpailun voittaneelle Saksalle
23 sekuntia. Kolmanneksi hiihtänyt Norja jäi
Suomesta puolestaan runsaat kahdeksan sekuntia. Venäjä oli neljäs yli minuutin Saksalle
hävinneenä.
Hanna-Maria Seppälä altaan kuningatar

(Helsingin Sanomat 03.03.2003)

Keravan Hanna-Maria Seppälä, 18, on Suomen uintikuningatar. Hän kruunasi lyhyiden
ratojen SM-urakkansa 200 metrin vapaauinnin Suomen ennätykseen. Seppälä teki neljässä päivässä kolme SE-aikaa ja kaappasi
viisi henkilökohtaista mestaruutta.
Kolme vuotta sitten Seppälä edusti Suomea
Sydneyn olympia-altaassa. Hän oli kaikkien
aikojen nuorin suomalaisurheilija kesäolympialaisissa.
Seppälä SE-vauhdissa Ateenassa

(Yle Online 18.05.2003)

Hanna-Maria Seppälä huipensi Ateenan uintikilpailut 18.05 sunnuntaina 100 metrin
vapaauinnin Suomen ennätykseen 54,86.
Tulos alittaa myös Ateenan olympialaisten Atulosrajan ja oli Seppälän neljäs Suomen ennätys kisoissa.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomi hävisi lentopalloilun EMkansintaottelun Kreikalle

(Helsingin Sanomat 10.05.2003)
Suomen lentopallomaajoukkue hävisi lauantaina 10.05 miesten EM-karsintaottelun
Kreikalle 1-3.
Neljän karsintalohkon voittajat ja kaksi parasta kakkosta selviytyvät syyskuussa
Saksassa pelattavaan EM-turnaukseen.
Suomi on tällä hetkellä oman lohkonsa toisena.
Ahokas paini EM-kultaa

(Yle Online 25.05.2003)
Juha Ahokas voitti jatkoajan ristivyötaistelun
jälkeen kreikkalais-roomalaisen painin Euroopan mestaruuden.
Sarjan yli 120 kiloa finaalissa Unkarin Mihaly
Deak-Bardos taipui pistein 2-3. Jatkoaikaa
ehdittiin painia vain 16 sekunttia. Ahokkaan
kulta jäi kisoissa Suomen ainoaksi mitalliksi.
Lahtela varmisti maailmancupin voiton

(Helsingin Sanomat 03.03.2003)

Freestylen kumparelaskun maailmancupin
viimeinen osakilpailu laskettiin Norjan Vossissa suomalaisittain juhlavasti, sillä Janne
Lahtela varmisti parikumpareiden kokonaiscupin voiton kolmannella sijallaan.
Suomen hyvähenkinen nelikko toi historian
seitsemännen joukkuekullan

(Helsingin Sanomat 24.02.2003)

Suomen mäkihurmurit olivat ylivoimaisia Val
di Fiemmen MM-kisojen joukkuekilpailussa.
Nelikko Janne Ahonen, Tami Kiuru, Arttu
Lappi ja Matti Hautamäki jättivät toiseksi sijoittuneen Japanin peräti 36,1 pisteen
päähän (1046,6-1010,1). Pronssia vienyt
Norja jäi jo eri tuhatluvulle kuin kärkipari
(991,9).
"On se vaan hienoa, nähdä Finlandin vilkkuvan valotaululla", Suomen mäkihypyn ja
yhdistetyn lajijohtaja Janne Marvaila sopersi
ääni väristen.
Italialaislehdistö julistaa Kimi Räikkösen olevan Michael Schumacherin ykköshaastaja.

(Iltalehti 14.03.2003)

Hyvän esimerkin tästä tarjoaa miljoonalevikkinen italialainen urheilulehti La Gazzetta
dello Sport pääkirjoituksessaan Australian
kilpailun jälkeen.
Tv-toimittajat eivät siedä häntä. Hän ilmaisee itseään vain parisanaisilla lauseilla, eikä
hymyile koskaan. Hänen suustaan on vaikea
saada selvempää vastausta kuin banaali
”yes”, La Gazzetta dello Sport kirjoittaa.
Täydellistä lausetta ei irtoa ja ne vähätkin
hän lausuu ankkamaiselta kuulostavalla
kvaak-äänellään.

Eikä hän tee vaikutusta ulkonäölläänkään.
Look on aina yhtä matalaa profiilia. Hänellä
on joka tilanteessa hattu päässä kuin
Eminemillä ja hänen pieni päänsä katoaa
hattuun. Kukaan ei voi huomata, onko hän
muuttanut kampaustaan. Välillä hän on tiettävästi leikannut päänsä kaljuksikin, välillä
hänellä taas on vaalea letti. Sitä on mahdoton tietää.
Kukaan – ei edes tavallinen F1-kannattajakaan – ei tunnistaisi häntä kadulla. Hän
on täysin anonyymi kuljettaja formula 1 sirkuksessa. Vain kiihkein fani voi tunnistaa
hänet...
Pääotsikossaan La Gazzetta dello Sport ei
sentään piikitellyt Räikköstä: ”Moraalinen
voittaja”. Lehti ylistää Kimin taidot korkealle.
Räikkönen on hyvä kuljettaja. Se on selvää
viimeistään Australian kilpailun jälkeen.
Kimi paljasti kykynsä myös Michael Schumacherille. Schumacher luuli pääsevänsä
röyhkeydellä Räikkösen ohitse, mutta hänet
työnnettiinkin ulos radalta. Juuri kuten hän
itsekin olisi tehnyt ahdistajalleen. Suomalainen on Schumacherin ykköshaastaja.
Hän on suurempi uhka kuin Juan Pablo Montoya, johon Williams panostaa.
MUUT UUTISET
Suomi pitää sotaa valitettavana

(Helsingin Sanomat 20.03.2003)
Suomi pitää valitettavana, että Yhdysvallat
ja sen liittolaiset ovat ryhtyneet sotilaallisiin
toimiin Irakia vastaan. Suomi katsoo, että
voimankäyttö ilman YK:n turvallisuusneuvoston nimenomaista valtuutusta ei ole
hyväksyttävää. Suomi katsoo myös, että
YK:ta ei saa syrjäyttää Irakin kriisissä.
Presidentti Halonen piti tiedotustilaisuuden,
jossa hän ilmoitti Suomen kannan. Halonen
totesi sodan olleen ennakoitavissa.
Helsingissä 15.000 osoitti mieltään sotaa
vastaan

(Helsingin Sanomat 16.02.2003)

Tuhannet suomalaiset 15 paikkakunnalla
osoittivat mieltään Irakin sotaretkeä vastaan
lauantaina 15 helmikuuta. Helsingissä oli poliisin mukaan koolla 15.000 ihmistä. Aleksin
leveydeltä edennyt joukko tuntui loputtomalta.
Inhimillinen hätä, jonka sota aiheuttaisi, korostui puheissa Rautatientorilla. Köyhät,
naiset ja lapset kärsisivät taas eniten, muistutti Irakin pakolainen Omar Bahaaldin
Mielenosoituksen yleistunnelma oli asiallinen.
Liikkeellä oli paljon ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet julkisiin mielenilmauksiin.
Johanneksen kirkossa kävi rauhanrukouksessa kolmesataa kansalaista.
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Suomalainen Teijo Saddamin ihmiskilpenä

(Iltalehti 27.02.2003 ja 15.05.2003)

Riihimäkeläinen opiskelija Teijo Virolainen yllätti lähipiirinsä lähtemällä ihmiskilveksi Bagdadiin. Hän on tarvittaessa valmis jopa kuolemaan rauhan puolesta. "Olemme täällä siksi, ettei sota alkaisi. Sodan vastustus lisääntyy varmasti, kun brittiaktivisteja kuolee brittien omista pommeista", Teijo järkeilee.
Teijo Palasi Irakista 14.05 ja antaa itselleen
nyt kesän aikaa suunnitella tulevaisuuttaan.
”Ensi syksynä voin sitten päättää, jatkanko
opiskeluja Teknisessä korkeakoulussa. Automaatiotekniikka kyllä kiinnostaa, mutta on
paljon muutakin. En ole enää sama ihminen
kuin neljä kuukautta sitten. Olen oppinut
avoimempaa ajattelua”, Teijo sanoo.
Teijo ei pidä mahdottomana, etteikö hän tulevaisuudessakin lähtisi liikkeelle rauhanaktivismin nimissä. ”Maailmassa tapahtuu paljon
asioita, joihin ulkopuolisten pitäisi puuttua.
Palestiina on yksi, siellä on jo nyt samoja ihmiskilpiä, joita oli Irakissakin. Yksi näistä
naisista kuoli siellä äsken. Sitten täytyy katsoa, yrittääkö Yhdysvallat miehittää seuraavaksi Syyrian, sitten Iranin. Ei ole mahdotonta, ettenkö menisi vielä mukaan”.
Maanjäristyksiä Kouvolan seudulla

(Yle Online 10.05.2003)

Kouvolan seudulla sattui lauantain 10.05
vastaisena yönä maanjäristysten sarja, joka
tärisytti rakennuksia ja helisytti ikkunoita.
Suurimmillaan järinän voimaksi mitattiin 1,6
Richteriä. Räjähdyksiltä kuulostanut sarja
sattui Kouvolan lähistöllä, suunnilleen Elimäen, Anjalankosken, Iitin ja Kouvolan
rajaamalla alueella.
Suurimman maanjäristyksen voimaksi mitattiin 1,6 richteriä, eikä se Suomenkaan mitassa ollut kovin voimakas. ”Meillä on mitattu
jopa 3,7 - 3,8 Richterin maanjäristyksiä”,
seismologisen laitoksen johtaja Pekka Heikkinen sanoo.
Maa järisee Suomessa vain harvoin, ja
maanjäristysten sarjat ovat erityisen epätavallisia. Vuosittain Suomessa tapahtuu
muutama järistys, jonka ihmiset selvästi tuntevat. Tällaisia räjähdyksiä on ollut muun
muassa Kuusamossa sekä pohjoisessa Ruotsin ja Suomen rajalla. 1950-luvulla Lapinjärvellä sattui lauantaiöisen kaltainen järistyssarja, kohtalaisen lähellä lauantain järistyspaikkaa.
Sisäasiainministeriö suosittaa yleistä liputusta 19.3. Minna Canthin syntymäpäivän ja
tasa-arvon johdosta

(Sisäasiainministeriö 06.03.2003)

Sisäasiainministeriö määrää valtion virastot
ja laitokset liputtamaan Minna Canthin syntymäpäivän ja tasa-arvon johdosta 19.3.
Liputuspäätöksen on tehnyt alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen. Sisäasiainministeriö suosittaa myös vastaavaa yleistä liputusta.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Merkkihenkilöiden liputuspäiviä ei ole otettu
virallisiksi liputuspäiviksi, vaan ne ovat vakiinnuttaneet asemansa yleisinä liputuspäivinä. Sisäasiainministeriö suosittaa yleistä lipusta Minna Canthin syntymäpäivänä myös
tulevaisuudessa ja tulee harkitsemaan saako
liputuspäivä sellaisen yleisen hyväksynnän,
että ministeriö voisi esittää sen merkitsemistä kalenteriin liputuspäiväksi. Myös Valtioneuvoston kanslia puoltaa lausunnossaan
Minna Canthin syntymäpäivän ottamista liputuspäiväksi.

kortteja lukuun ottamatta alaikäisille ilman
huoltajan suostumusta annettavaa henkilökorttia ja väliaikaista henkilökorttia. Sähköisessä henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen myöntämä kansalaisvarmenne. Varmenteen avulla henkilö voidaan luotettavasti
tunnistaa varmennetussa sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös sähköisen allekirjoittamisen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Korttia haettaessa riittää
yksi käynti viranomaisen luona ja kortin voimassaoloaika on viisi vuotta.

Minna Canth syntyi Tampereella 19.3.1844.
Hänet tunnetaan erityisesti kirjailijana, joka
uudisti kirjallisuuttamme ja oli suomalaisen
realismin uranuurtaja. Canth otti rohkeasti
osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen sydäntään lähellä olivat erityisesti naisja työväenkysymys, raittiusaate sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Hän toimi
myös kauppiaana ja lehtimiehenä sekä oli
seitsenlapsisen perheen yksinhuoltaja. Minna
Canth kuoli Kuopiossa 12.5.1897.

Kesäkuun 2004 alusta on mahdollista hankkia sähköinen henkilökortti, johon on yhdistetty sosiaaliturvakortin tiedot. Yhdistettyä
korttia koskevan hakemuksen voi jättää poliisilaitoksen lisäksi myös Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen. Kortin myöntää aina
poliisi. Yhdistettyä korttia voi käyttää kaikissa viranomaisten sähköisissä palveluissa
mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon
sähköiset palvelut.

VR alkoi myydä internetissä junalippuja

(Helsingin Sanomat 04.03.2003)

VR alkoi myydä kaukoliikenteen junalippuja
internetissä. 4 maaliskuuta avatusta verkkokaupasta voi hankkia yleisimmät junaliput
intercity-, pendolino-, pika- ja taajamajuniin.
Sen sijaan pääkaupunkiseudun lähiliikenteen
lippuja ja sarjalippuja verkosta ei saa.
Matkaliput varataan ja maksetaan saman
tien. Niitä ei kuitenkaan voi tulostaa suoraan
internetistä, vaan ne on noudettava asemalta automaatista tai lipunmyynnistä. Viimeistään viikkoa ennen matkaa ostetut liput voi
myös tilata postitse kotiin kahden euron lisämaksusta.
Nettilippu sisältää istumapaikan, jota matkustaja ei kuitenkaan voi itse valita. Esimerkiksi ikkunapaikkaa tai vierekkäisiä istuimia
ei voi toivoa. Varausjärjestelmä ei myöskään
ilmoita erikseen, löytyykö junasta vierekkäisiä paikkoja. Paikkanumerot näkyvät vasta varsinaisessa matkalipussa. Näin ollen voi
käydä niin, että asiakas on tietämättään ostanut perheelleen paikkoja eri puolilta
vaunua tai jopa eri puolilta junaa.
Ostoksia voi tehdä joka päivä kello 06.00 23.30, VR:n internetsivuilla www.vr.fi. Liput
voi ostaa kahdeksaa viikkoa ennen junan
lähtöpäivää, kuitenkin viimeistään kaksi tuntia ennen junan lähtöaikaa.

Uusi yhdistetty henkilökortti toimii nykyiseen
tapaan myös matkustusasiakirjana, jollaisena sitä voi passin sijasta käyttää 15 LänsiEuroopan maassa.
Sähköinen henkilökortti otettiin käyttöön
1.12.1999. Kortteja on myönnetty noin
16.000.
Todistajan suojaa parannetaan

(Yle Online 15.05.2003)

Todistajia voidaan pian kuulla oikeudenkäynnissä niin, ettei syytetty ole läsnä tai että todistaja esiintyy oikeudessa videoneuvotteluteitse. Lokakuun alusta voimaan tulevalla
lailla halutaan varmistaa, että todistaja voi
kertoa tietonsa ilman uhkaa tai häirintää.
Todistajaa tai muuta henkilöä, esimerkiksi
rikoksen uhria, voidaan vastedes kuulla oikeudenkäynnissä ilman vastapuolen läsnäoloa, mikäli tämä on tarpeen todistajan tai
tämän läheisen suojaamiseksi henkeen tai
terveyteen kohdistuvalta uhalta.
Todistajaa voidaan joissain tapauksissa kuulla myös puhelimitse, mikäli esimerkiksi sairaus estää oikeuteen saapumisen tai jos todistajan kertomuksen uskottavuutta pystytään luotettavasti arvioimaan ilman hänen
läsnäoloaankin.

(Sisäasiainministeriö 10.04.2003)

Jatkossa myös alle 15-vuotiasta lasta voidaan kuulla oikeudessa, jos tällä on keskeinen merkitys asian selvittämiseksi eikä kuuleminen todennäköisesti vahingoita lasta tai
hänen kehitystään. Tarvittaessa tuomioistuimen on määrättävä lapselle tukihenkilö, jonka palkkion maksaa valtio.

Kaikki uudet henkilökortit ovat sähköisiä
henkilökortteja 1.9.2003 alkaen. Hallitus
päätti 10.4.2003 esittää, että Tasavallan
Presidentti vahvistaisi muutokset henkilökorttilakiin. Muutokset tulevat voimaan kahdessa vaiheessa.

Myös lapsen esitutkinnassa kertomaa voidaan käyttää tuomioistuimessa todisteena,
jos kertomus on videoitu. Näin esimerkiksi
seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneen lapsen ei tarvitse todistaa uudelleen oikeudenkäynnissä.

Sähköinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti
yhdistyvät 1.6.2004 alkaen

Syyskuun 2003 alusta poliisin myöntämät
henkilökortit ovat aina sähköisiä henkilö-
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Rikosrekisteriote internetistä

(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2003)
Oikeusrekisterikeskuksen uusilta Internetsivuilta voi pyytää itsestään rikostaustaotteen. Sivuilta voi tulostaa lomakkeen, jonka avulla rikosrekisteriotteen voi pyytää.
Rikostaustaote tarvitaan mm. siinä tapauksessa, että henkilö työskentelee lasten
parissa
Oikeusrekisterikeskus ylläpitää rikosrekisteriä, jonka tiedot ovat salassa pidettäviä.
Otteisiin merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja. Tietoja kerätään
ja talletetaan, ja niitä luovutetaan rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja
täytäntöönpanoa varten sekä henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä varten. Otteen saa
yksityinen henkilö viisumia, työlupaa ja oleskelulupaa varten.
http://eportti.tietopalvelut.com/
Poliisille voi tehdä rikosilmoituksen sähköisesti

(Sisäasiainministeriö 03.03.2003)

Omaisuus- ja vahingontekorikoksia koskevien sähköisen rikosilmoitusten tekeminen
Internetissä on tullut mahdolliseksi 28.02 alkaen. Rikosilmoituslomakkeet anastetusta
omaisuudesta (yleislomake), anastetusta tai
kadonneesta ampuma-aseesta, anastetusta
tai kadonneesta poliisiviranomaisen myöntämästä asiakirjasta, anastetusta matkapuhelimesta ja anastetusta polkupyörästä sekä
vahingonteosta löytyvät poliisin www-sivuilta
osoitteesta www.poliisi.fi/rikosilmoitukset.
Mikäli rikosilmoituksen tekijä ei tiedä tapahtumapaikkakuntaa tai rikos on tapahtunut
ulkomailla, rikosilmoituksen tekeminen Internetissä ei ole mahdollista. Sähköinen
rikosilmoitus ei sovellu kiireellisiä toimenpiteitä vaativiin tapauksiin, vaan näissä tapauksissa tulee soittaa poliisin hälytysnumeroon 10022.
Uuden järjestelmän toivotaan helpottavan
asiakkaiden asiointia poliisin kanssa sekä tasaavan ruuhkahuippuja poliisiasemilla. Asiakas voi halutessaan aina asioida poliisiasemalla henkilökohtaisesti.
Rikosilmoituksen tekijän on syytä muistaa,
että väärän ilmoituksen tekeminen poliisille
on rikos, josta on säädetty rikoslaissa rangaistus.
Poliisi varoittaa vastaamasta sähköisiin "nigerialaiskirjeisiin"

(www.poliisi.fi 27.02.2003)

Poliisi kehottaa olemaan vastaamatta afrikkalaisperäisiin "avunpyyntöihin" tai liiketoimia koskeviin ehdotuksiin, joita tulee tuntemattomilta henkilöiltä esim. sähköpostilla.
Kyseessä on suora jatko toistakymmentä
vuotta sitten alkaneelle, nigerialaiskirjeinä
tunnetulle ilmiölle, jossa hyväuskoisilta ihmisiltä yritetään huijata rahaa erilaisilla
peitetarinoilla.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Poliisi toivoo yhteydenottoja henkilöiltä, jotka ovat vastanneet kirjeisiin ja ryhtyneet niiden johdosta toimiin. Joissakin tapauksissa
poliisi on onnistunut estämään vahinkojen
syntymisen saatuaan riittävän ajoissa tiedon
meneillään olevista neuvotteluista.
Internetissä leviää epämääräinen lottopeli

(Sisäasiainministeriö 20.02.2003)

Internetin välityksellä levitetään epämääräistä lottopeliä. Suomalaisiin sähköpostiosoitteisiin tulleiden viestien mukaan postin vastaanottaja on voittanut Golden Strike -nimisessä lottopelissä € 640.000. Voiton saaneita
kehotetaan ottamaan yhteys viestissä mainittuun yhteyshenkilöön saadakseen rahat
talletetuksi tililleen. Viestissä kerrotaan myös
mahdollisuudesta osallistua arvontaan, jossa
voittona on € 1,83 miljoonaa.
Sisäasiainministeriön arpajaishallinto kehottaa ihmisiä olemaan antamatta omia pankkitili- tai luottokorttitietojaan viesteissä mainituille yhteyshenkilöille. Kysymyksessä ei ilmeisestikään ole kysymys rahapelistä, vaan
aiemmin liikkeellä olleisiin "nigerialaiskirjeisiin" rinnastettavasta huijausyrityksestä.
Suomen ensimmäinen vientilähettiläs

(Expatrium Uutiskirje 2/2003)

Senaattori Marutei Tsurunen (ent. Martti Turunen) on nimitetty Suomen ensimmäiseksi
vientilähettilääksi. Tsurunen on ensimmäinen länsimaalaissyntyinen, joka on valittu Japanin parlamentin ylähuoneeseen.
Vientilähettilään pesti kestää tämän vuoden
ja siihen kuuluu myönteisen Suomi-kuvan
vahvistaminen Japanissa.
Venäjä aikoo leventää rajavyöhykettä

(Helsingin Sanomat 08.05.2003)

Venäjä on hiljattain tehnyt rajalakiin muutoksen, joka leventää Suomen ja Venäjän
välistä rajavyöhykettä, kertoo sanomalehti
Kaleva. Vyöhykealue saattaa lakimuutoksen
myötä laajentua kymmenillä kilometreillä.
Nykyisellään rajavyöhyke on noin viisi kilometriä leveä.
Kainuun rajavartioston komentaja, eversti
Hannu Etu-Seppälä kertoo kuulleensa rajalain muutoksesta Kalevalan alueen rajavaltuutetuilta. Heidän mukaansa laki ei vaikuta
matkustuskäytäntöihin. Venäläiset ovat perustelleet päätöstä tarpeella laajentaa rajamiesten toimivaltuuksia. Uuden lain mukaan
he voivat valvoa muun muassa rajataajamiin
johtavia teitä nykyistä huomattavasti laajemmalla alueella. Etu-Seppälän mukaan Venäjä
haluaa lakimuutoksella puuttua raja-alueella
tapahtuvaan rikolliseen toimintaan, muun
muassa salakuljetukseen.
Suomi johtaa IT:n käytössä

(Tekes 20.02.2003)

Sveitsiläisen World Economic Forumin (WEF)
tuore informaatio teknologia raportti 20022003 sijoittaa Suomen maailman kärkeen

tietotekniikan käytössä ja hyödyntämisessä.
Toisen kerran laadittu raportti vertailee 82
maata ja niiden suhdetta tietotekniikkaan ja
sen sovelluksiin. Viime vuoden raportissa
(2001–2002) Suomi sijoittui sijalle 3.
Suomi sai kiitosta erityisesti uuden teknologian laajasta ja tehokkaasta käytöstä.
WEF:n raportti toteaa, että Suomessa yritykset, viranomaiset ja kansalaiset käyttävät
tietotekniikkaa enemmän kuin muissa maissa. Suomi johti tilastoja myös muun muassa
langattomien internet-liittymien saatavuudessa, IT koulutuksen tasossa ja sähköisten
maksupalvelujen käytössä. Parantamisen varaa sen sijaan olisi esimerkiksi yritysten sähköisessä kaupankäynnissä.
Suomi pudotti tänä vuonna USAn johtopallilta kakkostilalle. Kolmanneksi sijoittui Singapore ja neljänneksi Ruotsi. Espanja sijoittui sijalla 25., Italia 26., Portugali 31. ja
Kreikka 42.
Suomi ja USA kilpailukykyisimmät

(Yle Online 14.05.2003)

Suomen ja Yhdysvaltain taloudet ovat maailman kilpailukykyisimmät, kertoo sveitsiläinen
liiketalousoppilaitos IMD (www.imd.ch) kilpailukyvyn vuosikirjassaan. Molemmat yltävät kärkisijalle kansallisen tason kaupankäynnissä ja tehokkuudessa.
Suomi ja Yhdysvallat ovat saavuttaneet kärkitilan, vaikka talouden uudelleenjärjestelyt
ovat vaikuttaneet molempien perinteisiin
vahvoihin aloihin - informaatioteknologiaan
ja rahoitusalaan.
IMD jakoi tutkimuksessaan ensimmäistä kertaa taloudet pienten ja suurten maiden sarjoihin. Raja kulki noin 20 miljoonassa asukkaassa. Pienten talouksien listakärkeen nousivat myös Singapore, Tanska, Hong-Kong,
Sveitsi ja Luxemburg. Suurten talouksien
kärjessä ovat Australia, Kanada, Malesia,
Saksa ja Taiwan. Yhdysvallat on listakärjessä
kuluttajien talousinnon ja korkojen laskun
takia.
IMD kuitenkin varoittaa, että Yhdysvaltain
talous voi heiketä. Tämä johtuu muun muassa odotettavissa olevasta budjettialijäämästä
ja presidentti George W. Bushin kaavailemista jättimäisistä veronalennuksista.
Koko maailman yleisestä taloustilanteesta
koulun johtaja Stephane Garelli sanoo yksinkertaisesti: "Hyvä uutinen on se, että maailman talous ei ole lamassa. Huono uutinen
on se, ettei kukaan näy tajuavan sitä".
Suomi maailman vesirikkain

(Yle Online 13.05.2003)

Suomi valittiin hiljattain vesivaroiltaan maailman rikkaimmaksi maaksi. Tulos tosin saatiin juuri, kun Suomessakin on saatu esimakua kuivuudesta. Tämän vuoden kuivuus lähentelee vaikeusasteeltaan vuosien 1941-42
ennätyskuivuutta.
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Vesirikkaimman maan tulos saatiin aikaan
ns. vesi-köyhyysindeksin avulla: vertailussa
oli mukana 147 maata. Valinnan suorittivat
World Water Council ja brittiläinen Centre
for Ecology and Hydrology.
Kuluva vuosi on julistettu YK:n Makean veden vuodeksi, ja tarkoituksena on jälleen
kerran nostaa vesiongelmat esille.
YK:n tuoreen vesiraportin mukaan vuonna
2050 jopa 7 miljardia ihmistä – kolme neljäsosaa maapallon väestöstä voi kärsiä
veden riittämättömyyden aiheuttamista ongelmista.
Sekä veden tarve että väestö kasvavat. Lisänä vielä ilmastonmuutos ja sen osin
arvaamattomat vaikutukset.
Helsinki maailman 2. turvallisin kaupunki

(Mercer Human Resource Consulting Internetsivut 03.03.2003)
Sveitsin Zürichissä asuvilla on paras elämänlaatu (pistemäärällä 106.5), tuore tutkimus
kertoo. Toiselle sijalle tutkimuksessa tulivat
Sveitsin Geneve, Kanadan Vancouver ja Itävallan Wien (106).
Mercer Human Resource Consulting -yritys
vertaili 215 maailman kaupunkia 39 kriteerin
perusteella. Mukana oli mm. terveydenhuolto-, koulutus- ja liikennepalvelujen taso.
Vertailussa seuraaviksi tulivat Sydney, Aucland, Kööpenhamina, Frankfurt, ja Bern,
(105).
Suurimmat pudotukset listalla, verrattuna
edellisen vuoden tuloksiin, kokivat Tukholma
(103.5,) Helsinki (102) ja Oslo (101.5). Pudotus johtui siitä, että ne uudelleen arvioitiin
myös päivänvalon puutteesta johtuvien kausiluontoisten mielialahäiriöiden pohjalta.
Ateena puolestaan nousi viime vuoden 87.
sijalta, sijalle 79. (pistemäärällä 85), mm.
parempien julkisten palvelujen ja vakaamman poliittisen tilanteen johdosta.
Listan perää pitivät puolestaan Kongon Brazzaville ja Keski-Afrikan tasavallan Bangui.
Listan 20:sta häntäpään kaupungista 17 sijaitsee Afrikassa.
Sama tutkimuslaitos listasi kaupungit myös
henkilökohtaisen turvallisuuden perusteella.
Tällä listalla ensimmäisenä on Luxemburg
(pistemäärällä 133.5), ja jaetulla toisella sijalla Helsinki sekä Sveitsin kaupungit Bern,
Zürich ja Geneve (126.5).
Länsi-Euroopan vähiten turvalliset kaupungit
olivat Milano sijalla 83. (93.5), Ateena sijalla
93. (91) ja Rooma sijalla 99. (86.5).
Maailman vähinten turvallinen kaupunki on
Keski-Afrikan tasavallan Bangui (21.5).
Ulkomaisten yöpymisissä kasvua viime
vuonna

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

(Suomen Sillan Uutisviikko 08/2003)
Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin viime
vuonna hieman alle 16 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Ulkomaisten matkailijoiden
yöpymiset lisääntyivät kolme prosenttia, kun
taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset
vähenivät kaksi prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä väheni vajaan prosentin edellisvuoteen
verrattuna.
Ulkomaisten matkailijoiden osuus yöpymisten kokonaismäärästä kasvoi
prosenttiyksikön verran 27 prosenttiin. Ruotsalaiset pysyivät suurimpana ulkomaisten
matkailijoiden ryhmänä viime vuonna lähes
600.000 yöpymisvuorokaudella. Määrä väheni edellisvuodesta vajaan prosentin.
Venäläiset olivat toiseksi suurin ryhmä
526.000 yöpymisellä ja saksalaisten yöpymisiä oli kolmanneksi eniten, 514.000
vuorokautta.
Hotellihuoneiden käyttöaste oli viime vuonna
48,2 prosenttia. Vuonna 2001 se oli 49,3 %.
Maakunnista korkein käyttöaste oli Uudellamaalla, 57,7%. Suurimmista kaupungeista
korkein käyttöaste oli Oulussa, 66,5 %. Helsingissä käyttöaste oli toiseksi korkein, 65,1
prosenttia.
Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli viime vuonna € 76,98 vuorokaudelta, kun se
vuotta aiemmin oli € 75,01.
Praha suomalaisten suosikki

(Helsingin Sanomat 05.03.2003)
Praha on tehnyt todellisen rynnäkön suomalaisten suosikkikohteiden joukkoon. Kuusi
sijaa noussut kulttuurikaupunki majailee nyt
lomakohteiden kolmosena heti sijansa säilyttäneiden Australian ja Rooman jälkeen.
Sen sijaan vanhat suosikit Pariisi ja Lontoo
elävät selvää laskukautta. Kumpikin kaupunki on menettänyt asemiaan ihmisten
mielissä, käy ilmi Taloustutkimuksen Tampereen- toimiston tekemässä selvityksessä.
Lomasuomalaisen mieliteot jakautuvat matkan mukaan. Eksoottisiin kaukomatkoihin
yhdistetään harrastukset ja huvit, eurooppalaisilta kaupunkilomilta metsästetään
kulttuurielämyksiä ja nähtävyyksiä. Niiden
ohella hintataso muokkaa merkittävästi matkakohteista omaksuttuja mielikuvia.
Naantali suosituin matkailukaupunki

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2003)
Naantali oli jälleen suosituin suomalainen
matkailukaupunki Taloustutkimuksen tekemässä imagotutkimuksessa. Tutkimuksessa
oli mukana 31 kaupunkia.
Tutkimuksessa toinen oli Tampere ja kolmas
Turku. Muut kymmenen kärkeen yleisarvosanojen mukaan sijoittuneet ovat Porvoo,
Savonlinna, Maarianhamina, Helsinki, Kuopio, Kuusamo ja Tammisaari. Yksityis-

kohtaisten arviointien perusteella kärjessä
olivat Helsinki, Tampere ja Turku.
Matkailukaupunkien imagoa tutkittiin nyt
kuudennen kerran. Myös edellisessä tutkimuksessa vuonna 2001 Naantali sijoittui
ykköseksi. Tutkimukseen osallistui 4.000
suomalaista.
Nauvon vesillä toinenkin aarrehylky

(Suomen Sillan Uutisviikko 08/2003)
Nauvon vesillä oleva hylky on osoittautunut
toiseksi aarrelaivaksi samoilla vesillä olevan
Vrouw Marian rinnalle. Kyseessä on 1700luvun lopulla uponnutta Vrouw Mariaa vanhempi alus, josta on löydetty mm.
Hansaliiton ajan huipputavaraa olevia astioita.
Paikalta on löydetty täysin käyttämätön
1300-luvun alkupuolen juoma-astiasto, johon kuuluu useita kymmeniä kivikeraamisia
kaatokannuja ja pulleita pikareita. Kymmeniä
esineitä on säilynyt täysin ehjinä maattuaan
vuosisatoja merenpohjassa.
Palkassa syrjitty nainen sai € 20.000 korvauksia

(Helsingin Sanomat 14.03.2003)

Nainen sai vuosikaudet runsaat tuhat markkaa pienempää palkkaa kuin kaksi mieskollegaansa, vaikka teki samaa työtä. Hän vaati
useita kertoja vuodesta 1988 lähtien, että
palkkaa korotettaisiin, mutta työnantaja ei
tähän suostunut.
Nainen vei jutun käräjille vuonna 2000 ja
vaati hyvitystä syrjinnästä ja vahingonkorvauksia saamattomista palkoista. Se
kannatti. Pari viikkoa sitten Turun hovioikeus
päätyi samaan kuin Hämeenlinnan käräjäoikeus vajaa kaksi vuotta aiemmin: nainen
oli oikeutettu ensinnäkin 30.000 markan tasa-arvolain rikkomisesta syntyneeseen
hyvitykseen ja toiseksi noin 89.000 markan
vahingonkorvaukseen, yhteensä siis €
20 000. Lisäksi työnantaja, kuntayhtymä,
joutuu maksamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa, noin € 10.000.
Kuntayhtymän mielestä palkkauksesta päättäminen ei ole julkisen vallan käyttöä eikä
taloudellinen vahinko siten voinut tulla korvattavaksi.
Käräjäoikeuden mukaan selvää oli, että nainen sai sukupuolensa vuoksi alempaa
palkkaa. Koulutusero ei selitä palkkaeroa,
koska naisella oli kova kokemus alasta ja taitoa. Oikeus laski, että kuukaudessa nainen
sai 700 markkaa vähemmän palkkaa ja palkanmaksukuukausia oli kaikkiaan 127.
Molemmat oikeudet katsoivat, että palkasta
päättäminen on julkisen vallan käyttöä, koska kyse on virkasuhteesta ja sen ehdoista.
Kyseessä ei ole aivan vapaasti sovittava asia.
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Hovioikeus lisäsi vielä, että palkkaa koskevalla ratkaisulla on laajasti tulkiten puututtu
naisen oikeusasemaan. Kunnallisvirkamiesliiton lakiasiainpäällikkö Sakari Muilu pitää
hovioikeuden ratkaisua merkittävänä siksi,
että kun palkan maksamisen katsottiin kuuluvan julkisen vallan käyttöön, siitä saattoi
tuomita vahingonkorvauksia. Hän arvelee,
että samanlaisia palkkasyrjintäjuttuja piilee
työpaikoilla enemmänkin. "Monesti ihmiset
eivät halua juosta oikeuksiensa perään. Pelätään ehkä työpaikalla jotakin rangaistusta",
Muilu sanoo.

muistomerkki paljastetaan Mikkelin Jalkaväkimuseon puistossa toukokuussa. Sotakoirapatsaan paljastaa hankkeen suojelija
Elisabeth Rehn.

Varusmiesten herätys kesken yöunien johti
rikostutkintaan

Suomalaisnuorten uimataito on kehno. Tuoreen kyselyn mukaan kolmannes 12-vuotiaista ei täytä uimaopetusliiton kriteerejä
uimataitoiselle ihmiselle. Liitossa ihmetelläänkin koulujen uimaopetuksen vähyyttä.

(Aamulehti 25.02.2003)

Pääesikunnan tutkintaosasto selvittää tapausta, jossa esimiehen epäillään koulutukseen kuulumattomalla tavalla herättäneen
koko yksikön keskellä yötä Karjalan prikaatissa Valkealan Vekarajärvellä. Parin viikon
takainen epäilty rikos on esimiesaseman
väärinkäyttäminen.
”Juttuun liittyy muutakin toimintaa, mutta
tässä vaiheessa en halua sitä kommentoida”,
tutkintaa johtava sotilaslakimies Jari Peltonen sanoo.
Tutkinta on melkoinen urakka, sillä asianomistajina on 137 varusmiestä. Epäilyksenalainen esimies on määräaikaisena sopimussotilaana palvellut kersantti.
Peltosen kertoman mukaan tutkintaan menee vielä joitakin viikkoja. Sen jälkeen päätetään, lähteekö tapaus syyteharkintaan vai
ei. Yksi vaihtoehto on jutun käsitteleminen
kurinpitomenettelyssä.
Kosovon keskinen prikaati Suomen johtoon

(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2003)

Kosovon Kfor-operaation keskinen monikansallinen prikaati on siirtynyt Suomen johdettavaksi. Prikaatia komentaa prikaatikenraali
Paavo Kiljunen. Hänen alaisuudessaan toimii
noin 2.900 rauhanturvaajaa, jotka edustavat
kahdeksaa kansallisuutta.
Koskaan aiemmin ei Natoon kuulumaton
maa ole johtanut prikaatitason joukkoa Kosovossa. Kenraali Kiljunen on myös ensimmäinen suomalainen, joka saa johdettavakseen suoraan Naton komentoketjussa
olevan prikaatin.
Suomen mahdollisuus tulla prikaatin johtoon
Kosovossa tuli esille ensimmäisen kerran
viime kesänä, ja hallitus hyväksyi asian syksyllä. Kenraali Kiljusen mukaan kyseessä on
täysin irrallinen tapahtuma, jolla ei ole mitään tekemistä esim. Suomen Nato-jäsenyyden kanssa.
Sotakoirille patsas Mikkeliin

(Helsingin Sanomat 25.02.2003)
Suomen sodissa palvelleet koirat saavat patsaan päämajakaupunki Mikkeliin. Suomen
Palveluskoiraliiton keräysvaroin toteuttama
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Saksanpaimenkoiraa luonnollisessa koossa
esittävän patsaan on suunnitellut taiteilija
Pekka Ketonen. Mikkelin kaupunki tuki hanketta lahjoittamalla patsaalle jalustakiven ja
sijoituspaikan.
Joka kolmas 12-vuotias uimataidoton

(Yle Online 14.05.2003)

Peruskoulun kuudesluokkalaisista jopa kolmannes on uimataidottomia, arvioi Suomen
uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Järjestö
katsoo uimataitoiseksi henkilön, joka osaa
uida vähintään 200 metriä. Tuoreen uimaopetusliiton tekemän kyselyn mukaan täysin
vailla uimataitoa on ikäluokan tytöistä kaksi
ja pojista kolme prosenttia.
Neljäsosa 12-vuotiaista osaa uida ainakin 50
metrin matkan, mutta ei yllä täyden taidon
vaatimaan 200 metriin. Noin 25 metriä pystyy uimaan viisi prosenttia ikäluokasta.
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto
pitää valitettavana, että 21 prosenttia alaasteen ja 34 prosenttia yläasteen kouluista
ei anna lainkaan uimaopetusta.
Nuorten tyytyväisyys elämäänsä kasvanut

(Helsingin Sanomat 24.03.2003)

Nuorten tyytyväisyys omaan elämäänsä on
selvästi kasvanut. Noin 80% Nuorten Suomi
-tutkimukseen vastanneista nuorista on tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseensa. Vuonna 1996 tyytyväisten osuus oli huomattavasti pienempi eli 66%. Kuntaliiton ja Allianssi
ry:n tutkimukseen vastasi vuoden 2002 alussa noin 4.000 iältään 18-26 -vuotiasta
nuorta.
"Tyytyväisyyden kasvun takana on lähinnä
parantunut työllisyystilanne, vaikka vielä se
ei tarpeeksi hyvä olekaan", arvioidaan Kuntaliitosta. Nuoret eivät ole kiinnostuneita
poliittista puolueista, mutta suora yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa. Noin
puolet tutkimukseen vastanneista kertoi allekirjoittaneensa vetoomuksia tai muuttaneensa kulutuspäätöksiään. Lähes puolet
(43 %) nuorista pitää kuitenkin äänestämistä hyvänä vaikuttamiskeinona.

kuinen langanpäässä on ainut, jonka kanssa
jakaa arjen tavallisia kuulumisia ja lievittää
yksinäisyyttä.
Lasten yksinäisyyttä ja aikuisten puutetta on
tuotu esille jo pitkään, mutta myös nuoret
tarvitsevat aikuisten läsnäoloa. Vaikka nuori
saattaa olla ulkoiseltaan olemukseltaan kuin
aikuinen, hän ei vielä selviä yksinään. Teiniikäinenkin tarvitsee vanhempiaan ja yleensä
aikuisia kehittääkseen omat keinonsa selviytyä elämässä ja kasvaakseen inhimilliseksi
ja tasapainoiseksi ihmiseksi sanoo Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen
piirin toiminnanjohtaja Raija Haataja-Nurminen.
Suomalaisten itsemurhat ovat taas lisääntyneet

(Helsingin Sanomat 19.05.2003)

Itsemurhat näyttävät taas yleistyvän. Ne vähenivät koko 1990-luvun ajan mutta
kääntyivät naisten tilastossa nousuun kolme
ja miesten tilastossa kaksi vuotta sitten.
Naiset tekivät toissa vuonna vähemmän itsemurhia kuin huippuvuonna 2000 mutta silti
enemmän kuin 1990-luvulla keskimäärin. Ero
ei tosin ole iso.
"Itsemurhien väheneminen on ehkä pysähtymässä", arvioi Kansanterveyslaitoksen professori Jouko Lönnqvist. "Trendin näkemiseen tarvittaisiin vielä vuoden, kahden
luvut."
Itsemurhaan johtaviksi tiedettyjen tekijöiden
määrä on kasvanut. "Viinan kulutus lähti
nousuun 1995, ja se heijastuu itsemurhiin
jollakin viiveellä", Lönnqvist kertoo. "Masennus on itsemurhan suurin vaaratekijä,
alkoholi toinen."
Ihmisen perimän koko kartta on täysin valmis

(Helsingin Sanomat 15.04.2003)

Ihmisen perimän kartoitus on valmis, ilmoitti
joukko maailman johtavia geneetikkoja Washingtonissa. Ihmisen koko perimästä on
selvitetty erittäin tarkasti yli 98,5%. Tämä
tarkoittaa, että suurella kohulla vuonna 1990
aloitettu ihmisen perimän kartoitus on saavuttanut tavoitteensa. "Pidimme 98,5-prosenttista karttaa työn maaliviivana, kun hanke alkoi", muistutti kartoituksen yhdysvaltalainen johtaja, geneetikko Francis Collins.

(www.valtikka.net 12.3.2003)

Perimämme kartoittajat julkaisivat ihmisen
perimän kartan valmiin työversion jo kesäkuussa 2000. Tuolloin kartta oli vasta noin
95-prosenttisesti valmis. Kiivaan kartoituskisan takia kilpailevat osapuolet julkistivat
kartan jo tuolloin yhdessä. Sopu syntyikin
vaivalloisesti.

Lasten ja nuorten yksinäisyyden lisääntymisestä ja aikuisen nälästä kertoo se, että lasten ja nuorten puhelimesta on tullut yhä
useammalle lapselle ja nuorelle väylä purkaa
tuntojaan ja saada neuvoja pieniin ja suuriin
ongelmiin. Luvattoman monelle nimetön ai-

Perimämme karttaan jää edelleen kohtia,
joissa geenikartan tarkka emäsjärjestys jää
auki. Tässä riittää työmaata juuri lääketehtailla. Koloissa on myös tukulti ns. snipsejä
eli dna-nauhan yhden emäksen tai yhden
kirjaimen eroja. Juuri nuo erot tekevät

Nuorten yksinäisyys lisääntynyt
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ihmisistä ulkoisesti erilaisia. Siksi kartta ei
voi ollakaan 100-prosenttisesti kaikille sama.
Joskus snips kantaa mukanaan myös perinnöllistä tautia, joita tunnetaan noin 7.000
erilaista. Snipsejä on löytynyt yli 1,4 miljoonaa. Työssä on käyty lävitse kirjainten luettelo, joka vastaa noin 200:aa täyteen pakattua Helsingin kaupungin puhelinluetteloa.
Kartta on luettavissa vapaasti internetissä:
www.ncbi.nlm.nih.gov-mapview
Geenisalapoliisien todellinen työ vasta alkaa
nyt. Geneetikot haluavat selvittää, miten ja
mitkä geenit toimivat elimistössä yhdessä
verkottuneesti. Yksi geeni ei koodaa elimistöön yhtä proteiinia, kuten vielä 1990-luvulla
geneetikot luulivat, vaan geenit toimivat yhdessä ja erikseen verkostona.
Työstä avautuu lupaavia näkymiä esimerkiksi parempien lääkkeiden kehittämiseen.
Arkisia lääkkeitä ja hoitoja perinnöllisiin tauteihin voitaneen odottaa joko tämän vuosikymmenen lopulla tai vasta 2010-luvulla.
Turun sars-tartunta jäi todennäköiseksi

(Helsingin Sanomat 15.05.2003)

Suomen ensimmäinen todennäköinen sars ei
osoittautunut uusissa tutkimuksissa sarsiksi.
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidetusta potilaasta otetuista näytteistä tehtiin
muutamia kymmeniä testejä geenimonistukseen perustuvalla pcr - tekniikalla, mutta
toista positiivista tulosta ei tullut. Varma sars
- luokitus vaatii kaksi positiivista tutkimusta.
Suomi jää Maailman terveysjärjestön WHO:n
kartalla keltaiselle alueelle, todennäköisten
sars - tapausten joukkoon.
Kymenlaaksossa mahdollinen sars - tapaus

(Yle Online 19.05.2003)

Kansanterveyslaitoksen mukaan Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa on keuhkokuumepotilas, joka täyttää Maailman terveysjärjestön WHO:n sars - keuhkosairauden kriteerit. Nuoren miespotilaan kerrotaan
palanneen viime viikolla Suomeen Filippiinien-matkaltaan.
WHO: Sars saattaa olla vasta alkua

(Helsingin Sanomat 20.05.2003)

Maailman terveysjärjestön WHO:n vuosikokoukseen kokoontuneet 192 maan asiantuntijat kehottivat hallituksia valmistautumaan
uusien tappavien tautien ilmaantumiseen ja
tehostamaan yhteistyötään niiden torjumiseksi.
WHO:n tarttuvien tautien osaston johtaja
David Heymann arvioi, että uudenlaisten
tappavien virusten leviäminen maailmalla on
lähes väistämätöntä. "Sarsin kaltaiset epidemiat jatkuvat ilman muuta", BBC:n
lainaama Heymann sanoi.
Heymannin mukaan paljon sarsia vakavampi
uhka on kuolettavan infuenssan puhkeami-
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nen. Viimeksi maailmalla riehui vakava influessa vuonna 1919 ja vaati 40 miljoonan
ihmisen hengen, hän muistutti.
Sarsiin on tähän mennessä sairastunut noin
8.000 ihmistä ja tautiin on kuollut yli 600.
Helsingissä synnyttävien hoidossa muutoksia

(Helsingin Sanomat 06.03.2003)

Helsingin Kätilönopistossa lopetetaan synnyttäjien vastaanottopiste ja synnyttäjät
menevät suoraan synnytyssaliin. Potilaita
pyydetään soittamaan ennen sairaalaan lähtöä. Naistenklinikalla erillinen vastaanottopiste jatkaa.
Naistentautien viikonloppupäivystys keskitetään Naistenklinikalle iltaisin ja viikonloppuisin. Kätilöopistolla toimii päivystys vain
maanantaista perjantaihin kello 7-15. Päivystykseen pääsee vain yleislääkärin lähetteellä
tai jos vaiva vaatii todella kiireellistä hoitoa.
Muutokset ovat osa Husin Helsingin sairaaloiden sopeuttamista taloustilanteeseen. Ne
astuivat voimaan 06.03.2003
Joka toisella suomalaisella on allergiaa

(Yle Online 13.05.2003)

Tilastojen mukaan allergiat ovat lisääntynet
nopeasti viimeisten 30 vuoden aikana. Arviolta jo joka toinen suomalainen kärsii jossain elämänsä vaiheessa allergisista oireista.
Suomen allergia- ja astmaliitosta arvioidaan,
että tälläkin hetkellä miljoona suomalaista
kärsii erilaisista allergioista. Tätä voi kutsua
jo kansantaudiksi.
Yli puolet suomalaisista käyttää silmälaseja

(Helsingin Sanomat 21.02.2003)

Optisen alan tiedotuskeskuksen teettämän
tutkimuksen mukaan vuoden 2001 lopussa
58 prosenttia suomalaisista käytti silmälaseja.
Suomalaisten kanssa samanlaista rillikansaa
ovat norjalaiset, mutta ruotsalaisista, saksalaisista ja ranskalaisista silmälaseja käyttää
alle puolet.
Syy silmälasien korkeaan käyttöasteeseen
selittyy Suomen väestörakenteella. "Suomalaisten silmät eivät ole huonompia kuin
muilla. Kyse on väestön ikärakenteesta.
Suomessa suuret ikäluokat ovat 50 vuoden
pinnassa ja yli sen. Näissä ikäluokissa silmälasien käyttöaste lähentelee jo sataa. Se
nostaa kokonaislukua", sanoo Optisen alan
tiedotuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka
Liukkonen.
Unilääkkeillä kova kysyntä Suomessa

(Yle24 Online 25.02.2003)

Suomessa käytetään nykyään selvästi enemmän unilääkkeitä kuin muissa Pohjoismaissa.
Suomalaiset käyttävät unilääkkeisiin rahaa
noin € 20 miljoonaa vuodessa. Unilääkkeiden
kulutus kasvaa meillä parin prosentin vuosivauhtia, kun Ruotsissa ja Norjassa käyttö on

pysynyt suunnilleen tasaisena, kirjoittaa Helsingin Sanomat.
Suomessa otetaan päivittäin 53,5 unilääkeannosta tuhatta ihmistä kohti. Alueelliset
erot ovat suuret: kun Ahvenanmaalla selvitään 37 pillerillä tuhatta asukasta kohti,
Etelä-Pohjanmaalla pillereitä kuluu 64. Myös
Itä-Savossa ja Etelä-Karjalassa tullaan toimeen kohtuullisilla annoksilla.
Tuoreet tutkimuksen osoittavat, että jatkuvasti käytettynä unilääkkeet heikentävät
ihmisen toimintakykyä ja nopeuttavat dementian kehittymistä. Unilääkkeiden teho
häviää viimeistään vuoden käytön jälkeen.
Amfetamiinilääkkeen suosio kasvaa ylivilkkaiden lasten hoidossa

(Helsingin Sanomat 05.03.2003)

Amfetamiinipohjaisten lääkkeiden käyttö
tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivien ylivilkkaiden lasten hoidossa on yleistynyt huimaa
vauhtia Suomessa. Viime vuosikymmenen
puolivälissä Lääkelaitos oli myöntänyt 27 erityislupaa Ritalin-nimisen lääkkeen käyttöön,
mutta viime vuonna lupia oli jo käytössä
927.
Lääkkeiden käyttö jakaa lasten kanssa työskentelevien mielipiteitä jyrkästi. Osa pelkää,
että lääkkeillä turrutetaan lapsia ja että lääkkeitä käytetään harkitsemattomasti. Jyrkimmät vastustajat katsovat, että ylivilkkaiden
lasten hoitaminen lääkkeillä on pahimmanlaatuista medikalisaatiota luonteenpiirteiden muuttamista kemiallisesti.
Amfetamiinijohdannaisten mahdollisiksi sivuvaikutuksiksi mainitaan ruokahalun
väheneminen. Siksi niitä esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään myös laihdutuslääkkeinä.
Joidenkin tutkimusten mukaan amfetamiinilääkkeet voisivat lisätä myös nikotiini- ja
kokaiiniriippuvuuden riskiä.
Tarkkavaisuushäiriöisiä lapsia hoitavat lastenpsykiatrit taas ovat enimmäkseen sitä
mieltä, ettei lääkkeitä ainakaan Suomessa
käytetä liikaa, pikemminkin päinvastoin.
Muissa Pohjoismaissa amfetamiinijohdannaisia käytetään niin sanottua ADHD-oireyhtymää potevien lasten moninkertaisesti Suomeen verrattuna, Yhdysvalloissa jopa 50
kertaa enemmän.
Yliaktiivisia ja tarkkaavaisuushäiriöistä kärsiviä on lapsista noin viisi prosenttia. Pojat
kärsivät ongelmasta moninkertaisesti useammin kuin tytöt.
Amfetamiinilääkitys aloitetaan usein lapsille
koulun alkaessa ja sitä jatketaan useamman
vuoden ajan. Tarkkavaisuushäiriö jää noin
puolelle siitä kärsivistä lapsista riesaksi aikuisuuteen asti. Aikuisilla se usein määritellään
persoonallisuushäiriöksi.
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Osteoporoosin hoitoon tulossa uusi lääke

kautta sijoitettiin adoptioperheisiin yhteensä
34 lasta.

Osteoporoosin hoitoon on tulossa luun tiheyttä ja massaa kasvattava lääke. Uuden
lääkkeen voima perustuu normaalisti lisäkilpirauhasen tuottamaan parathormoniin, jota
osataan nyt valmistaa synteettisesti.

Eniten lapsia adoptoitiin Venäjältä ja toiseksi
eniten Kiinasta. Muita kohdemaita ovat Thaimaa, Filippiinit ja Puola. Laki ei aseta yläikärajaa adoptiovanhemmille, mutta lapsen ja
adoptiovanhemman välinen ikäero on haluttu pitää korkeintaan 45 vuodessa.

(Yle24 Online 26.02.2003)

Merkittävimpänä tutkimustuloksena erikoislääkäri Hannu Väänänen Ortonin osteoporoosiklinikalta pitää uusien nikamamurtumien vähentymistä jopa 69 prosentilla. Keskivaikeiden ja vaikeiden nikamamurtumien
riski pieneni noin 90 prosenttia.
Noin 400.000 suomalaista kärsii osteoporoosista. Suomen markkinoille luuta kasvattava osteoporoosilääke tulee huhtikuun aikana. Lääke annostellaan päivittäin insuliinin
tapaan ihonalaisena ruiskeena. Yhdysvalloissa lääke on jo myynnissä.
Halvimmat lääkkeet loppumassa apteekeista

(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2003)

Lääkkeiden vaihto halvempiin rinnakkaisvalmisteisiin on aloittanut kovan hintakilpailun
lääketeollisuudessa. Huhtikuun alkupäivinä
kymmenien lääkkeiden hintoja on alennettu,
jotta ne mahtuisivat vaihtokelpoisten listalle.
Nyt noin 40 halpaa lääkettä on loppumaisillaan lääketukuista. Lääkevaihto on alentanut
noin 400 lääkkeen hintaa.
Suomen Apteekkariliiton uudesta ilmaisesta
verkkopalvelusta voi katsoa lääkkeiden hinnat ja lääkevaihdon piirissä olevat lääkkeet.
Hinnat ovat aina ajan tasalla. Apteekkiliitto
internetissä www.apteekkariliitto.fi
Lääkevaihdoista kuukaudessa jo miljoonien
säästöt (Yle Online 21.05.2003)
Apteekeissa tehdyistä lääkevaihdoista tuli
viime kuussa noin 4,5% säästöä korvauksen
piiriin kuuluvien lääkkeiden kokonaiskustannuksissa. Kelan korvausrekisterin mukaan
kokonaiskuluissa eli lääkeyritysten hintakilpa
huomioiden tuli asiakkaille säästöä € 2,3 miljoonaa ja lääkekorvausmenoissa € 3 miljoonaa. Eniten säästöä oli sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä (€ 2,8 miljoonaa) ja
depressiolääkkeissä (€ 0,7 miljoonaa).
Alle 15-vuotiaiden abortit lisääntyneet

(Helsingin Sanomat 15.03.2003)

Alle 15-vuotiaiden tyttöjen teettämien aborttien määrä on lähes kolminkertaistunut
1990-luvun puolivälistä. Viime vuonna 89 alle 15-vuotiasta lasta turvautui aborttiin.
Jälkiehkäisy on hankalaa, sillä lääkettä ei
myydä nuorimmille ilman reseptiä.
Viime vuonna ennätysmäärä adoptioita

(Suomen Sillan Uutisviikko 07/2003)

Suomeen adoptoitiin viime vuonna ennätysmäärä lapsia ulkomailta. Kaikkiaan lapsia
adoptoitiin 246, joista suurin osa, eli 117 lasta, Pelastakaa lapset -järjestön kautta.
Kotimaassa puolestaan samaisen järjestön
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Joka kolmas työntekijä kaipaa kuntoutusta

(Yle24 Online 12.03.2003)

Työvoimatutkimuksen yhteydessä todettiin,
että suomalaisten työntekijöiden tarve kuntoutukseen on korkealla, etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tutkimuksessa havaittiin, että alkoholin kohtuukäyttäjillä oli paljon pienempi riski kärsiä
mielenterveysongelmista kuin paljon juovilla
tai täysin raittiilla. Beth Israel Deaconess
Medical Centerin tutkijat kertoivat, että todennäköisyys sairastua Alzheimerin tautiin
tai dementian lievempään muotoon on kohtuukäyttäjillä 54% pienempi kuin täysin raittiilla. Sen sijaan paljon juovilla näyttäisi olevan 22 suurempi todennäköisyys sairastua
dementiaan kuin niillä, jotka eivät lainkaan
käytä alkoholia. Paljon juovat nauttivat viikossa vähintään 14 annosta alkoholia.
Alkoholinkulutus uhkaa kasvaa lähes neljänneksellä lähivuosina

(Helsingin Sanomat 24.02.2003)

Lähes kolmasosa työssäkäyvistä katsoo tarvitsevansa kuntoutusta ja apua kyetäkseen
käymään töissä. Toisaalta työkyvyttömien ja
pitkäaikaissairaiden keskuudessa on paljon
heitä, joilla olisi mahdollisuuksia töihin. Näin
todetaan vuoden 2002 työvoimatutkimuksen
yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa, joka
selvitti vajaakuntoisten työllisyyttä. Eniten
ilmoituksia kuntoutustarpeesta tuli maatalousyrittäjiltä.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes laski Viron EU-jäsenyyden ja mahdollisen veroalen vaikutukset:
Alkoholin hinnan alennus lisäisi alkoholikuolemien määrää 600:lla

Itsemurhien määrän lasku pysähtynyt

Suomalaiset voivat tuoda alkoholia omaan
käyttöönsä rajoituksetta EU-maista ensi vuoden alusta lähtien ja Virostakin todennäköisesti toukokuusta 2004 lähtien, jolloin maa
liittynee unioniin.

(Helsingin Sanomat 15.03.2003)

Itsemurhien määrän kymmenen vuotta kestänyt lasku on Suomessa pysähtynyt. Vuonna 2001 itsemurhaan päätyi 1 204 suomalaista, joista valtaosa oli edelleenkin miehiä.
Tuoreimpien kuolinsyytilastojen mukaan
etenkin psykotrooppisten lääkkeiden käyttö
itsemurhan välineenä on ollut kasvussa niiden käytön yleistymisen kanssa. Jo joka kolmas itsemurhan tehneistä toteutti sen lääkkeillä, ja hieman enemmän tilastoihin kirjataan hirttäytymisitsemurhia.
Melkein 80% itsemurhaan päätyvistä on
miehiä. Lukumäärissä eniten itsemurhia tekivät 40-55-vuotiaat miehet ja 35-55-vuotiaat naiset. Alueellisesti itsemurhia tehdään
edelleenkin eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa.
Isoin suhteellinen itsemurhakuolleisuus on
Kainuussa, Lapissa, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa, mutta naisten itsemurhia tapahtuu suhteellisen paljon myös
Uudellamaalla.
Alkoholin kohtuukäyttö saattaa suojata dementialta

(Helsingin Sanomat 20.03.2003)

Kohtuullinen alkoholin käyttö saattaa suojella henkisiltä sairauksilta vanhuusiässä, selviää tänään julkaistusta amerikkalaisesta tutkimuksesta. Kohtuukäytöksi lasketaan
enintään kuusi annosta alkoholia viikossa.
The Journal of the American Medical Association -lehti kertoi tutkimuksesta. Pitkällä aikavälillä tehtyyn tutkimukseen osallistui yli
700 ihmistä, jotka olivat 65-vuotiaita tai sitä
vanhempia.

Suomalaiset juovat Stakesin ennusteen mukaan alkoholia lähes neljänneksen nykyistä
enemmän, jos valtio alentaa alkoholiveroa
puoleen ensi vuonna.

Stakesin mukaan vain huomattava veronalennus vähentäisi alkoholin tuontia
ulkomailta.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus netissä: www.stakes.fi
Valtakunnansyyttäjä haluaisi rattijuopot pois
oikeudesta

(Yle24 Online 26.02.2003)

Rattijuopumukset lohkaisevat noin kolmanneksen tuomioistuinten vuosittaisesta
60.000 rikosasian käsittelystä. Niistä noin
20.000 on törkeitä tai tavallisia rattijuopumuksia.
Valtakunnansyyttäjä Kuusimäen mukaan
kuormitus kevenisi, jos syyttäjä pystyisi rankaisemaan rattijuoppoa esimerkiksi sakolla.
Näin voitaisiin keskittyä vaikeampiin rikosasioihin.
Oikeusministeriön tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea etsii parhaillaan keinoja
keventää tuomioistuinten taakkaa. Tavoitteena on saada muitakin asioita pois käräjäoikeuksien käsittelystä. Sellaisia olisivat
muun muassa kiinteistöjen kirjaamisasiat,
riidattomien saatavien perintää koskevat
asiat ja avioerot.
Kossu 50-vuotta

(Iltalehti 15.05.2003)
Koskenkorva tuli markkinoille heinäkuussa
1953. Hyvissä ajoin ennen juhlapäivää Kossun tekijä Altia julkaisi sille juhlakirjan.
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Suomen kansallisjuoma Koskenkorva syntyi
tarpeeseen. Takana oli sota ja jälleenrakennus, raskaat sotakorvaukset. Ja toistakymmentä vuotta sulfiittijäteliemestä tehtyä viinaa. Kossu oli sotien jälkeen ensimmäinen
viina, joka tehtiin maataloustuotteesta, silloin vielä perunasta.

vuoden 2004 alusta, kuten on kaavailtu.
Asukkaita uudessa kunnassa, jonka nimeksi
esitetään Pieksänmaata, tulee olemaan reilut
9.000.

Suomessa erityistä huolta aiheuttaa öljyturmien riski, koska Suomenlahden öljykuljetukset ja muu meriliikenne ovat lisääntyneet.

Suomen ympäristön tila kohentunut

Nimensä kirkas juoma sai silloisen Alkon Ilmajoen tehtaasta, joka sijaitsi Koskenkorvan
kylässä. Jaakko ja Elisabet Koskenkorvalta
ostetuilla mailla. Samoilla Koskenkorvan
mailla käytiin 1597 nuijasodan viimeinen
taistelu.

Tutkijat Harri Hakala ja Jari Välimäki ovat
julkaisseet tutkimuksen Suomen ympäristön
tilasta. Sen mukaan ympäristön tilaa on saatu parannettua, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja ekotehokkuuden
lisäämisessä on vielä työtä.

Euroopassa toimet jätteiden vähentämiseksi
eivät ole tuottaneet merkittävästi tulosta. Jätettä syntyy vuosittain yli 3 000 miljoonaa
tonnia. Suurin osa siitä viedään kaatopaikalla, mutta myös polttaminen lisääntyy. Myös
ongelmajätettä syntyy Euroopassa yhä
enemmän.

Viidessäkymmenessä vuodessa Kossusta on
tullut Suomen suosituin väkevä alkoholijuoma, kautta aikojen eniten myyty. Kossupullo
korkataan useammin kuin joka toinen sekunti.

Tutkimuksen mukaan ympäristönsuojelu on
kehittynyt Suomessa, toisaalta kieltojen ja
rajoitusten, toisaalta tekniikan kehittymisen
ansiosta. Tutkijat huomauttavat kuitenkin,
että Suomen ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin ja materiaalien kokonaiskulutus on maailman huippuluokkaa.

Tätä nykyä Kossua tekee Altia Oyj, joka
muodostettiin, kun vanha Alko EU:n myötä
hajotettiin. Nyt yhtiö on julkaissut kirjan
Seitsemän tarinaa Koskenkorvasta. Kirjan
rungon muodostaa seitsemän novellia, joihin
kaikkiin kietoutuu juhlakalu. Tekijät ovat
eturivin sanankäyttäjiä ja tarinat täysipainoista proosaa. Mukana ovat Vexi Salmi,
Harri Nykänen, Aulikki Oksanen, Jari Tervo,
Jaakko Heinimäki, Katja Kallio ja Kari Hotakainen.
Alkuaikojen peruna-Kossu muuttui kokonaan
ohrajuomaksi 60-luvun alussa, Siitä pitäen
se on tehty pelkästään kotimaisesta ohrasta,
jonka vuotuisesta sadosta peräti kymmenen
prosenttia uppoaa Kossuun. Muiden tuottajien kirkkaat tehdään muitten maitten etanoleista.
Kossun pullo oli alkuun nykyistä pitkäkaulaisempi, mutta muuttui yhä käytössä olevaksi
1962. Tällä hetkellä Kossua saa jo useammassa annoskoossa. Juhlapullona on 1,5
litran lesti, jossa ladot ovat kohokuviona pullon kyljessä.
Etiketti on vaihdellut vuosien aikana jonkin
verran, mutta aina siinä on ollut tuttu pohjalainen latomaisema, jossa latoja on
tietokilpailuista tutut 11. Ladoista Kari Hotakainen sanoo novellissaan kauniisti: "Pullon
pinta on vielä kattojen yllä. Meidän täytyy
juoda ladot turvaan. Pohjanmaa on kärsinyt
jo riittävästi tulvista."
Altia netissä: www.altia.fi
Etelä-Savoon tulossa uusi kunta

(Suomen Sillan Uutisviikko 08/2003)
Pieksämäen maalaiskunnan, Virtasalmen ja
Jäppilän kunnanvaltuustot hyväksyivät yksimielisesti esitykset niiden yhdistymisestä
uudeksi kunnaksi. Myös Pieksämäen maalaiskunnan valtuusto hyväksyi liitospaketin
ilman äänestyksiä.
Seuraavaksi yhdistymisprosessi etenee sisäasianministeriöön, ja valtioneuvoston päätös
on saatava viimeistään kesäkuun lopussa,
jotta uusi kunta voi aloittaa toimintansa

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2003)

Ilman häkäpitoisuus vähentynyt Suomessa

(Yle Online 22.04.2003)

Ilman hiilimonoksidi- eli häkäpitoisuudet laskivat selvästi 1990-luvulla, kertoo Ilmatieteen laitos. Syynä on autojen häkäpäästöjen
väheneminen. Lähes puolet Suomen häkäpäästöistä on silti edelleen peräisin autoliikenteestä.
Häkäpitoisuudet alittivat vuosina 1997 2001 selvästi ilmanlaadun raja-arvon kaikkialla Suomessa.
Myös bentseenipitoisuudet ovat Ilmatieteen
laitoksen tutkimuksen mukaan nykyisin alhaisia kautta maan. Bentseenipäästöistä yli
puolet aiheuttaa kotitalouksien, maatalouden
ja palvelusektorin puulämmitys. Kaupunkialueilla merkittävin päästölähde on liikenne.

Uusi raportti kattaa 52 maata. Mukana ovat
ensimmäistä kertaa koko Venäjä sekä 11
muuta Itä-Euroopan, Kaukasuksen ja KeskiAasian maata.
Euroopan ympäristökeskus internetissä
http://org.eea.eu.int/
VTT kehitti pellavalla lujitetun biomuovin

(Yle Online 22.04.2003)

VTT on kehittänyt uuden biokomposiittimuovin, jonka nykyisiä parempi kestävyys
on saatu aikaan luonnonkuitujen avulla. Uuden muovin luonnossa kokonaan uusiutuva
yhdistelmämateriaali, biokomposiitti, tukee
kestävää kehitystä ja materiaalista tehtyjen
tuotteiden jätemaksu on pieni.
VTT teki biokomposiitin käyttäen pellavaa
biomuovin lujiteaineena. VTT kehitti myös
menetelmät, joilla kokonaan uusiutuvasta
biokomposiitista valmistettavien tuotteiden
ominaisuudet voidaan räätälöidä tuotteen
käyttötarpeen mukaan. Lisäetu on, että uusia biomuovituotteita voidaan valmistaa samoilla laitteilla, joilla nykyisin tehdään vain
osittain uusiutuvia muovituotteita.

Suomessa käytetään paljon luonnonvaroja

VTT:n tutkimuksessa saatiin biomuoviraakaaineen ja pellavan sopivilla yhdistelmillä biomuoville halutut mekaaniset lujuusominaisuudet. Lisäksi tutkittiin uuden biomuovin
lämmön-, kosteuden- ja UV-säteilykestävyyttä ja kehitettiin sen valmistusprosessia.

Suomessa käytetään luonnonvaroja noin
kaksi kertaa enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin. Euroopan ympäristökeskuksen tuoreen raportin mukaan luonnonvarojen ja energian käyttö on kasvanut 1,4-kertaiseksi 1980-luvun alusta.

Perinteisesti muovien lujitteina on käytetty
lasikuitua. Lasikuitu on vaikeasti kierrätettävää ja sen käsittely saattaa olla terveydelle
haitallista. Keski-Euroopassa erityisesti autoteollisuus käyttää myös lujitteena pellavakuitua, mutta uusiutumattomaan muoviraaka-aineeseen seostettuna.

Euroopassa ja sen lähialueilla ympäristön tila
on kohentunut kymmenen viime vuoden aikana. Raportin mukaan talouskasvun aiheuttama ympäristön kuormitus uhkaa kuitenkin
nakertaa ympäristönsuojelun tuloksia. Tie- ja
lentoliikenteen kasvu kiihdyttää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuosi sitten biomuoville määritettiin EUnormi, ja lähivuosina etenkin Keski-Euroopan
markkinoille on tultava kompostoitavia pakkauksia. Suomi on kokonaan uusiutuvan biomuovin tutkimuksessa Euroopan kärkimaa
pääasiassa Tekesin biopolymeeriohjelman
ansiosta.

Suomessa liikenteen kasvu on ollut muihin
Euroopan maihin verrattuna maltillista, mutta viime vuosina etenkin henkilöautoliikenteen kasvu on jälleen nopeutunut. Siksi
myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöt
ovat kääntyneet kasvuun.

VTT netissä: www.vtt.fi

Ilmatieteenlaitos netissä:
www.ilmatieteenlaitos.fi

(Yle Online 12.05.2003)

Auton alkoholilukon kokeilu vireille

(Yle Online 24.03.2003)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut
työryhmän valmistelemaan auton alkolukon
kokeilemista. Alkolukko on laite, joka
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tunnistaa uloshengityksen alkoholipitoisuuden ja estää ajoneuvon käynnistämisen jos
promilleraja ylittyy. Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi toivoo, että kokeilu voitaisiin käynnistää jo ensi vuonna. Kokeilun
taustalla on 128 kansanedustajan viime
vuonna allekirjoittama lakialoite.
Alkolukon käytöstä rattijuopumuksen ehkäisyssä on myös tehty esiselvitys, jossa ehdotetaan alkolukkokokeilun järjestämistä.
Alkolukkoa on käytetty Yhdysvalloissa jo
vuodesta 1986 ja Kanadassa vuodesta 1990.
Ruotsissakin sitä on kokeiltu kolmen vuoden
ajan.
Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on selvittää kokeilun kesto ja kohderyhmä, lukon
käyttöehdot sekä mahdollisuus yhdistää tukitoimia alkolukon käyttöön. Lisäksi työryhmä
selvittää mm. tarpeet muuttaa lakeja ja arvioi mahdollisuuksia edistää alkolukon
vapaaehtoista käyttöä ammattiliikenteessä.
Suomalaista elekäyttöliitymää testataan autosuunnittelussa Italiassa

(Tekes 27.03.2003)

VTT:n kehittämää, ihmisen eleiden perusteella toimivaa tekniikkaa otetaan parhaillaan tutkimuskäyttöön italialaisessa autoalan
suunnitteluyrityksessä Italdesign-Giugiaro
S.p.a:ssa. Samaa tekniikkaa käytetään myös
langattoman päätelaitteen käyttöliittymätutkimuksessa Hollannissa, Philipsin tutkimuskeskuksen kotilaboratoriossa, HomeLab:ssa.
Tämä VTT:n nk. elekäyttöliittymä-tekniikka
on kehitetty pienen hotellisaippuan kokoista
laitetta, ns. SoapBoxia käyttäen. Sen anturien avulla voidaan tunnistaa ihmisen eleitä
ja ohjata langattomasti ympäristössä olevia
laitteita ja esineitä. Siten ihminen ohjaa käsieleillään vaikkapa televisiota tai esimerkiksi
Internet-liittymää mistä tahansa kodin sisällä.
Älykkään ympäristön perusosia VTT on tutkinut lähes kahden vuoden ajan 14 henkilötyövuoden tutkimus- ja kehitystyössä, jossa
ovat mukana Tekes, CCC Software Professionals Oy ja NetHawk Oy. Tämä VTT:n
johtama työ sisältyy peräti 180 henkilötyövuoden Eureka-hankkeeseen, johon
osallistuvat Philips, Thomson ja France Telecom sekä 16 muuta tahoa Euroopasta.
Hankkeeseen liittyen VTT:n Esa Tuulari työskentelee parhaillaan vierailevana tutkijana
Philipsin tutkimuskeskuksessa Eindhovenissa.
Esimerkiksi lentoterminaali voisi toimia tulevaisuudessa älykkäänä ympäristönä. Kun
matkustaja astuu ulos lentokoneesta, terminaalin älykäs, langaton tilajärjestelmä tunnistaa hänet ja opastaa seuraavan lennon
lähtöportille. Matkustajan astuessa toiseen
lentokoneeseen lentoterminaalin älykäs ympäristö kytkee pois päältä hänen
matkapuhelimensa.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

”Tulevaisuudessa esimerkiksi kodinkone
tarkkailee omaa tilaansa, ja vikatilanteessa
se saadaan kutsumaan huoltohenkilö. Älykkyyttä tulee lähes kaikkiin laitteisiin, ja
älykkäiden ympäristöjen hallintaan kehitettävien sovellusten tarve kasvaa lähivuosina
voimakkaasti. Tämä VTT:n tutkimushanke
luo yrityksille erinomaisen mahdollisuuden
kehittää markkinoille kansainvälisesti kilpailukykyisiä älykkäiden ympäristöjen
sovelluksia”, CCC Software Professionals
Oy:n tuotekehityspäällikkö Jouko Kaasila sanoo.
Älyvaatetutkimukselle laboratorio

(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2003)
Tampereen teknilliseen yliopistoon on perustettu älyvaatetutkimukseen keskittyvä tutkimuslaboratorio SmartWearLab. Laboratoriossa kehitetään puettavaa teknologiaa sekä
toiminnallisia vaatteita, jalkineita ja älytekstiilejä.
Laboratorio hakee uusia innovaatioita yhdistämällä vaatetus-, tekstiili- ja materiaalitekniikkaan elektroniikkaa ja signaalinkäsittelyä.
Perustutkimuksen ohella laboratorio tekee
tuotekehitystä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Laboratorion varustukseen kuuluvat mm. säähuone ja hikoileva
lämpönukke. Laboratorio on osa TTY:n kuitumateriaalitekniikan laitosta.
Insinöörityöpalkinto bensiinin parantajille

(Yle Online 21.05.2003)

Vuoden 2003 Suomalainen insinöörityöpalkinto on myönnetty ympäristöystävällistä
bensiiniä kehittäneelle työryhmälle. Suomalaisryhmä on ensimmäisenä maailmassa
kehittänyt ratkaisun, jolla bensiinissä käytettävä MTBE-lisäaine voidaan korvata
harmittomalla kemikaalilla, iso-oktaanilla.
Suomalainen insinöörityöpalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus poikkeuksellisista ansioista tekniikan kehittämisen alalla.
Palkinto on myönnetty vuosittain vuodesta
1981 alkaen, ja siitä on kehittynyt yksi arvostetuimmista tunnustuksista alallaan
Suomessa. Palkintosumma on tänä vuonna €
17.000.
Suomalaiset viljelijät lopettavat nuorina

(Helsingin Sanomat 04.03.2003)

Suomalaiset viljelijät luopuvat tiloistaan nuorina. Suomessa on EU-maista vähiten yli 55vuotiaita maanviljelijöitä. Heidän osuutensa
on Suomessa 25,4 prosenttia, kun EU:n keskiarvo on 52,5 prosenttia.
Suomessa syödään karkkia ennätysmäärät

(Helsingin Sanomat 12.03.2003)

Namipäivä on kadonnut, ja makeaa syödään
koko ajan. Suomalaiset syövät nyt makeisia
enemmän kuin koskaan. Tutkijoiden viesti
on selvä: suomalaisen karkkikassi painaa
vuosi vuodelta puolisen kiloa enemmän. Arviot viime vuoden kulutuksesta vaihtelevat

vajaasta kahdestatoista jopa kolmeentoista
kiloon henkeä kohden.
Cloetta Fazerin myyntijohtajan Urpo Eskolan
mukaan makeisten kulutus kääntyi voimakkaaseen nousuun 1990-luvun jälkipuoliskolla. Markkinatutkimuspäällikkö Juhana
Lounela Leafistä toteaa, että 1990-luvun
alun lamavuodetkaan eivät kääntäneet kulutusta laskuun.
Eskolan mukaan kuluttajatutkimukset kertovat, että makeisten syönti on arkipäiväistynyt: kyseessä ei enää ole harvinainen herkkuhetki.
Ilmiön taustalla näkyy väestörakenne. Suuret ikäluokat varttuivat aikana, jolloin
makeisia ostettiin harvoin. Nyt kuluttajiksi
nousevat ikäluokat, jotka ovat tottuneet
syömään karkkia pienestä pitäen jopa päivittäin. Makeiskauppaa on kiihdyttänyt myös
se, että makeisvero poistettiin vuonna 2000.
Se alensi hintoja, Lounela huomauttaa.
Kansa ostaa yhä uskollisesti suomalaisia
klassikoita kuten Marianneja, mutta myös
sekoitepussit menevät hyvin kaupaksi. Ryhmän nopeimpia kasvajia olivat 2002 TV-mix
ja Dumle. Suklaalevyt pitävät yhä pintansa,
mutta viime vuonna suklaapatukoiden menekki notkahti hieman. Eskola arvelee, että
euro- ja senttihinnoitellut patukoiden nipputarjoukset eivät ole auenneet kuluttajille
yhtä helposti kuin vanhat markkahinnoitellut
tarjoukset.
Irtokarkkien suosio kasvoi huikeasti 1990luvun loppupuolen, mutta kasvu taittui viime
vuonna. Suomalaiset innostuivat irtokarkeista vajaat kymmenen vuotta sitten, kun
kaupat asettelivat ne näyttävästi kuluttajien
ulottuville. Irtomakeisten osuus koko makeismarkkinoista on nyt noin 13 prosenttia,
Lounela kertoo.
Lapset opettelivat lumilinnan tekoa Espoossa

(Helsingin Sanomat 24.02.2003)

Lumilinnan rakentaminenkin on kaupunkilaislapsille katoavaa kansanperinnettä, jota
on elvytettävä ennen kuin alan paras tietotaito häviää. Espoolaislapset saivat
helmikuussa oppia lumirakentamisen nikseistä Espoon kaupungin järjestämässä
talvileikkitapahtumassa Villa Elfvikissä.
Sara ja Eetu suosikkietunimet vuonna 2002

(Väestörekisterikeskus 24.02.2003)

Sara ja Eetu ovat vuonna 2002 syntyneiden
lasten suosituimmat etunimet, kun edellisvuoden suosikit olivat Laura ja Eetu. Laura,
joka on ollut useana vuonna suosituin tytönnimi, ei mahtunut enää viiden suosituimman
joukkoon. Eetu sen sijaan on nyt toista kertaa kaikkein yleisimmin annettu poikavauvojen etunimi. Saran sai ensimmäiseksi nimekseen 379 tyttöä ja Eetu annettiin etunimeksi
531 pojalle.
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Saran jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet viime vuonna olivat Viivi,
Emma, Anni ja Nea. Pojille useimmin annetut etunimet Eetun lisäksi olivat Juho, Niko,
Jere ja Veeti.
Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat Maria, Emilia, Sofia, Katariina
ja Johanna. Pojilla vastaavat nimet olivat Juhani, Mikael, Johannes, Matias ja Oskari.
Jokin näistä nimistä on 29 %:lla kaikista viime vuonna nimen saaneista tytöistä ja 26
%:lla pojista.
Matti Ijäksestä Vuoden Matti

kasteluun vähentää, raportin kirjoittajat vaativat. He myös korostavat, että hallitusten ja
kuluttajien tulisi yritysten sijaan hallita vedenkäyttöä.
Monilla maailman köyhimmistä maista on
suuret vesivarat. Vähiten vettä on Lähi-idän
rikkailla öljyvaltioilla. Hupenevista vesivaroista käytäviä sotia YK:n tutkijat pitävät
epätodennäköisinä. Uusi "vesidiplomatia"
vaatii kuitenkin kehittämistä. ”Väkivalta ei
ole strategisesti perusteltua, tehokasta tai
taloudellisesti kannattavaa, kun on kyse vedestä”, raportissa todetaan.

(Helsingin Sanomat 24.02.2003)

YK netissä: www.un.org

Elokuvaohjaaja Matti Ijäs on valittu Vuoden
Matiksi. Valinnan teki Kansallinen Matinpäivätoimikunta, joka on perustettu vaalimaan
tämän Suomen yleisimmän etunimen perinteitä.

Ruotsi paras maa lapsiperheille, Suomi 5.
paras ja Niger huonoin

Helsingistä kotoisin oleva Matti Ijäs on kansainvälisesti arvostettu elokuva- ja tv-ohjaaja, jonka töistä monet on palkittu myös ulkomailla. Matinpäivätoimikunta korostaa, että
Ijäs on töissään ansiokkaasti kuvannut suomalaisia ihmisiä lämmöllä ja ymmärtämyksellä.
Internetin kotikäyttö kovassa kasvussa

(Helsingin Sanomat 17.03.2003)

Internetin kotikäyttäjien määrä on ylittänyt
kahden miljoonan rajan eli jo joka toinen 1579-vuotias suomalainen käyttää internetiä
kotonaan.
Kotikäyttäjien määrän kasvu perustuu laajakaistaliittymien yleistymiseen, kertoo Suomen Gallupin tuore mielipidetiedustelu.
Vuoden aikana kotikäyttäjien määrä lisääntyi
14 prosenttia ja kotitalouksien laajakaistaliittymien määrä yli kaksinkertaistui.
Työpaikoilla internetin käytön kasvu on sen
sijaan hidastunut ja nousi vuodessa enää
kolme prosenttia.
Lähes kaikki 15-24-vuotiaat nuoret olivat
käyttäneet internetiä edellisen kolmen kuukauden aikana. Nopeinta kasvu oli kuitenkin
50-64-vuotiaissa, joista yli puolet oli tutustunut internetiin. Vanhuksia internet sen sijaan
ei edelleenkään tavoittanut.
Suomen vesi maailman parasta

(Yle24 Online 05.03.2003)

Suomen vesi on maailman puhtainta, kertoo
tuore YK:n raportti, jossa on vertailtu veden
laatua ja määrää 122 maassa. Huonoin tilanne on Belgiassa, jossa vesivaroja pilaavat
maatalouden päästöt ja muut saasteet.
YK:n mukaan maapallon asukasta kohden
käytettävissä olevat vesivarat hupenevat
kolmanneksen seuraavien kahdenkymmenen
vuoden aikana. Vesivarojen tulevaisuus riippuu muun muassa väestönkasvusta ja hallitusten toimista saasteiden vähentämiseksi.
Ympäristönsuojeluun pitäisikin panostaa nykyistä enemmän ja juomaveden käyttöä
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(Yle Online 06.05.2003)

Neljä Pohjoismaata ovat maailman parhaita
paikkoja lapsille ja heidän äideilleen, ilmenee
Pelastakaa lapset -järjestön tutkimuksesta.
Pelastakaa lapset -järjestö oli tutkinut lapsiperheiden tilanteen 117 maassa. 19 maata
kuului teollisuusmaihin ja 98 kehitysmaihin.
43 maassa oli käynnissä tai hiljattain päättynyt aseellinen konflikti. Järjestö tutki kymmentä lapsiperheiden asemaa ilmentävää
mittaria. Niihin kuuluivat mm. vastasyntyneiden eloonjäämisprosentti, lasten hyvinvointi,
äitien ja lasten terveys, naisten koulutustaso
sekä poliittiset oikeudet. Tärkeänä pidettiin
myös äitien mahdollisuutta saada perhesuunnittelupalveluita.
Ruotsi osoittautui parhaaksi maaksi lapsiperheille. Ruotsin jälkeen tulivat Tanska,
Norja, Sveitsi, Suomi, Kanada, Hollanti,
Australia, Itävalta, ja Britannia. Yhdysvallat
oli 11.
Listan huonoimmat olivat Niger, Burkina Faso, Etiopia, Guinea-Bissau, Angola, Tsad,
Mali, Jemen, Sierra Leone ja Guinea.
Ruotsissa vain yksi nainen kuudesta tuhannesta kuolee raskauden tai synnytyksen
aiheuttamiin ongelmiin. Osissa Afrikkaa luku
on yksi seitsemästä.
Ruotsissa, samoin kuin useimmissa muissakin Pohjoismaissa käytännössä kaikki äidit
ovat lukutaitoisia. Nigerissä lukutaito on vain
kahdeksalla prosentilla naisista.
Pelastakaa lapset on tehnyt konfliktialueille
arviointilistan, joka osoittaa poliittisille päättäjille, minkä epäkohdan korjaaminen on
kaikkein kiireellisintä.
Pelastakaa Lapset Ry netissä: www.pela.fi
Kansainvälinen arvio kiittää Suomen joukkoliikennettä

(Helsingin Sanomat 07.03.2003)

Kansainvälisen arvion mukaan suomalainen
joukkoliikenne on tehokasta ja palveluiltaan
korkeatasoista, vaikka maa on harvaan asuttu ja välimatkat pitkiä. Sen sijaan julkisen

liikenteen kehittämisessä tavoitteet ovat vähän hukassa, ja arvioijat kaipaavat aktiivisempaa otetta.
Suomen kannalta hyviä uutisia ovat myös,
että julkista rahaa menee joukkoliikenteeseen vähemmän ja lipputulojen osuus on
suurempi kuin vertailumaissa.
Arvioinnin tekijät ovat Belgiasta, Britanniasta, Hollannista ja Sveitsistä, ja he vertasivat Suomen joukkoliikennettä Ruotsin, Norjan, Hollannin, Belgian, Itävallan ja Irlannin
vastaavaan toimintaan. Näitä maita pidettiin
kokonsa, liikenteen järjestämisen, kilpailuttamisen ja liikennepalvelujensa osalta vertailukelpoisina Suomen kanssa.
Raportin mukaan joukkoliikenteen tila Suomessa on kadehdittava ja kansainvälisesti
jopa esimerkillinen. Ruuhkia on vähän, matkustajat ovat tyytyväisiä ja junaliikenteen
täsmällisyys erittäin hyvä. Liikenteen vapauttaminen kilpailulle on edennyt, ja kuluja on
leikattu.
Mietinnössä arvioidaan, että liikenteen kokonaismarkkinat kasvavat Suomessa, vuoteen
2010 mennessä kymmenen prosenttia. Joukkoliikenteen ennuste ei kuitenkaan ole
myönteinen, sillä sen osuuden uskotaan laskevan kolmisen prosenttia. Arviointiryhmä
katsoo, että kehityksen kääntäminen voi olla
vaikeaa.
Junaliikennettä ryhmä pitää hyvin tehokkaana. Julkinen tuki on pientä ja lipputulojen
osuus hyvä. Raportti mainitsee Suomen esimerkkinä onnistuneesta junien täsmällisyyden parantamisesta, ja suomalaiset kaukojunamatkustajat ovat EU-komission barometrissä neljänneksi tyytyväisimpiä 15 maan
joukossa.
Kaukoliikenteen bussien merkitys seuduille,
joilla ei ole junayhteyksiä, on raportin mukaan ilmeinen. Busseissa kulkee viidennes
junien matkustajamäärästä, mutta matkoilla
mitaten liikenteen merkitys on rajallinen:
suomalainen tekee vuodessa 1,5 kaukobussimatkaa.
Kaukoliikenne on kuitenkin taloudellisesti
vahvaa eikä julkisia tukia tarvita, vaikka bussissa istuu keskimäärin alle 11 matkustajaa.
Pääkaupunkiseutujen vertailussa olivat mukana Amsterdam, Bryssel, Oslo, Tukholma ja
Wien. Joukkoliikenteen tarjonta on asukaslukuun verrattuna Helsingissä toiseksi suurinta Tukholman jälkeen.
Saapuvien shoppailu loppui

(Expatrium Uutiskirje 2/2003)
Verohallinto on tiukentanut laintulkintaansa,
joka johtaa siihen, että ainoastaan lähtevät
lentomatkustajat voivat tehdä ostoksia lentokenttämyymälöissä. Schengenin sopimuksen voimaantulon jälkeen myymälöissä saivat asioida kaikki, mutta nyt palataan ruotuun eli kolmen vuoden takaiseen malliin.
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Finnair suosittelee laukkujen jättämistä lukitsematta

nee liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksesta. Kasvua tekstiviestien luvuissa on
18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Finnair suosittelee, että matkustajat eivät lukitsisi ruumaan meneviä matkatavaroitaan
turvatarkastusten takia. Laukut avataan, mikäli niissä havaitaan kiellettyjä esineitä tai
epäilyttäviä paketteja. Mm. elektroniikka,
särkyvät tavarat sekä tulitikut ja tupakansytyttimet kannattaa kuljettaa käsimatkatavaroissa. Sakset, veitset ja vastaavat
tavarat kuljetetaan ruumaan menevässä
laukussa.

Ministeriö tutki tekstiviestimarkkinoita nyt
neljättä kertaa. Edellisvuosien tapaan tutkimus vertaili tekstiviestimarkkinoita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Italiassa. Ahkerimmin
tekstiviestejä lähetettiin Norjassa, keskimäärin 45 viestiä kuukaudessa jokaisesta liittymästä. Laiskimmin viestittivät ruotsalaiset,
keskimäärin 15 viestiä kuukaudessa.

(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2003)

Ilmailulaitoksen mukaan matkalaukkujen
lukkoja ei murreta laukun perusteellisempaa
tarkastusta varten, vaan epäselvissä tapauksissa laukkua ei kuormata lentokoneeseen. Epäilyttäviksi luokitellut matkalaukut
pyritään kuitenkin avaamaan lukkoa ja laukkua rikkomatta.
Finnairin koneisiin hengityssuojaimet sarstaudin varalle

(Iltalehti 02.04.2003)

Finnair on toimittanut koneisiinsa hengityssuojaimia mahdollisten sars-tautiin sairastuneiden matkustajiensa varalle. Suojaimet on
tarkoitettu lähinnä henkilökunnalle ja epäillyille potilaille. Finnairin tiedotuspäällikkö
Usko Määttä korostaa, että sarsin suhteen ei
ole syytä hysteriaan tai ylireagointiin.
Kampin pommin uhrista luvattiin satatuhatta
markkaa

(Helsingin Sanomat 08.03.2003)

Kampin autopommitapaus näyttää entistä
selvemmin harkitulta palkkamurhalta. Asiasta tuli uutta tietoa perjantaina, kun poliisi
ilmoitti saaneensa jutun kahdeksan kuukautta kestäneen esitutkinnan valmiiksi. Samalla kävi ilmi, että tekijälle, ns. Audi-miehelle oli luvattu teosta poliisin tietojen mukaan 100.000-200.000 markan palkkio.
Mäntän ja Jämsän kirkot saivat suojelupäätöksen

(Aamulehti 26.02.2003)

Mäntän ja Jämsän kirkot ovat nousseet ensimmäisten joukossa uuden ajan arvokirkkojen kaartiin. Kirkkohallitus on määrännyt
ne ja kymmenen muuta kirkkoa kirkkolain
nojalla suojeltaviksi.
Kirkkorakennuksia määrättiin suojeltaviksi
nyt ensimmäisen kerran. Suojeluesityksen
teki Museovirasto. Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ovat suojeltuja ilman erillistä
päätöstä. Myöhemmin on luvassa lisää päätöksiä, kunhan Museovirasto on saanut
suojeluesityksistään seurakuntien lausunnot.
1,4 miljardia tekstiviestiä Suomessa viime
vuonna

(Helsingin Sanomat 16.04.2003)

Suomessa lähetettiin viime vuonna noin 1,4
miljardia tekstiviestiä, mikä merkitsee noin
27 viestiä liittymää kohti kuukaudessa, ilme-
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Lifestyles –raportti: suomalaiset haluavat
jatkossa lisää mobiilipalveluja

(Tekes 01.04.2003)

Vuoden 1975 jälkeen syntyneet suomalaiset
ovat suurimpia mobiilipalvelujen käyttäjiä
maailmassa, todetaan tulevaisuuden kulutustottumuksia arvioivan Lifestyles –projektin Suomea käsittelevässä raportissa. Suomea pidetäänkin loistavana laboratoriona
mobiiliteknologioille.
Nuoret suomalaiset ovat tämän päivän tärkeimmät mobiilipalveluiden kuluttajat. Tulevaisuudessa suurin ja potentiaalisin kuluttajaryhmä ovat ikääntyvät suuret ikäluokat,
jotka haluavat enemmän elämänlaatua parantavia palveluita.
Raportissa tarkastellaan myös Suomen elinkeinoelämän tulevaisuudennäkymiä. Raportti
arvelee Suomen yrittävän selvitä edessä olevasta työikäisten määrän vähenemisestä automatisoimalla tuotantoa ja siirtämällä myös
toimistotyötä ulkomaille.
Raportti tekee monenlaisia havaintoja Suomesta ja suomalaisista. Suomalaisista 61%
asuu kaupungeissa, mikä on selvästi vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Suomalaiset syövät poikkeuksellisen terveellistä
ruokaa, ja lukevat runsaasti lehtiä ja kirjoja.
Suomea pidetään edelleen porttina Venäjälle.
Social Technologies yrityksen Lifestyles -projektissa tutkitaan mitä kuluttajat haluavat
vuonna 2013. Projektin rahoittavat useat yritykset kuten Coca-Cola ja Ford Motor
Company. Tekes on kolmatta vuotta mukana
projektissa, jossa tuotetaan kymmeniä raportteja eri maista ja teknologioista.
Kännykkä yhä useamman ainoa puhelin

(Yle Online 25.04.2003)

Tuoreen Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan 39 prosenttia 15 - 74-vuotiaista
suomalaisista käyttää ainoana puhelimenaan
kännykkää. Kaikkiaan matkapuhelimen omistaa jo 87% suomalaisista. 15 - 24-vuotiaista
ainoastaan kännykkää käyttäviä on jopa
66,9%. Liki samoihin lukuihin yltävät 25 24- vuotiaat, heistä 61,5% kertoi käyttävänsä ainoastaan matkapuhelinta.

11,3% suomalaisista kertoo käyttävänsä
vain lankapuhelinta.
Gsm-puhelimet auttavat kadonneiden etsinnöissä

(Yle Online 23.04.2003)

Gsm-puhelimet ovat osoittautuneet hyviksi
apuneuvoiksi, kun pelastusviranomaiset etsivät kadonneiksi ilmoitettuja henkilöitä,
kertoo Aamulehti.
Lehden mukaan Rajavartiolaitos käytti gsmpaikannusta viime vuonna 41 kertaa, jolloin
kateissa oli 47 henkilöä. Paikannus auttoi
oleellisesti etsintää yli 30:ssä tapauksessa.
Tänä vuonna paikannusta hyödynnetään
enemmänkin. Teleoperaattori voi saada tiedon puhelimen olinpaikasta, jos puhelin on
päällä. Jos puhelin on kiinni, katsotaan mihin
tukiasemaan se viimeksi oli yhteydessä.
Oikeus hyödyntää gsm-paikannusta on poliisilla sekä pelastus- ja meripelastusviranomaisilla. Tämä edellyttää, että liittymän
käyttäjän oletetaan olevan hengenvaarassa.
Paikannus voidaan tehdä ilman puhelimen
omistajan suostumusta.
Kalakuolemia 300 järvessä

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2003)
Kalakuolemia on talven aikana tapahtunut
moninkertaisesti normaalitalveen verrattuna.
Happikato on tappanut kaloja vähintään 300
järvessä. Tilanne on pahin Uudellamaalla ja
Hämeessä, missä kalakuolemia on löytynyt
yli sadasta järvestä.
Kalakuolemia on myös Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Viime syksynä järvissä oli paljon
kasvillisuutta ja vähän vettä, eivätkä syksyn
heikot tuulet ehtineet sekoittaa ja hapettaa
vesiä ennen pakkasia. Happikato surmaa kaloja etenkin pienissä ja rehevissä järvissä.
Arajärvestä muotokuva presidentinlinnaan

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2003)

Tasavallan presidentin Tarja Halosen puolisosta tohtori Pentti Arajärvestä on valmistunut muotokuva, joka sijoitetaan presidentinlinnaan muiden presidenttien puolisoista
maalattujen muotokuvien joukkoon. Muotokuva on perinne, ja teoksen tilaa presidentin
kanslia.
Arajärven muotokuvan on maalannut Artti
Pohjanheimo. Perinteiseen tyyliin maalatussa
muotokuvassa Arajärvi esiintyy muumisolmiossa. Niin Halonen kuin Arajärvi olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Muumisolmiota Halonen piti "arajärvimäisenä juttuna", jolla tämä
halusi tuoda "vähän väriä harmaaseen juristityyliin".
Tasavallan presidentin kotisivut:
www.tpk.fi/suomi/

Ainoastaan lankapuhelimen varassa olevien
suomalaisten määrä laskee edelleen. Nyt
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Valotaulu Sörnäisissä kertoo Suomen ajantasaisen asukasluvun

Käy tutustumassa näköislehteen osoitteessa:
http://www.keskisuomalainen.net/nakoisleht
i

Roses, ilmestyy 15. syyskuuta ja seuraava
kirja 15. marraskuuta. Loput kolme ilmestyvät vuoden 2004 kuluessa.

Suomen asukasluvun muutokset näkyvät nyt
valotaululla Helsingin Sörnäisissä. Ajantasainen tieto päivitetään taululle arkipäivisin
noin klo 12.00. Samalla asukasluku päivitetään Väestörekisterikeskuksen internetsivuston aloitussivulle
www.vaestorekisterikeskus.fi.

Kansanedustaja epäilee Veikkauksen huijaavan arvonnoissaan

Madonnan tarinat ovat kansansatua muistuttavia tarinoita, jotka sopivat pienillekin lapsille. Kukin kirja on 48-sivuinen ja eri taiteilijan kuvittama. Kuvituksen tyyli vaihtelee
1960-luvun muotikuvitustyylistä klassiseen
venäläiseen satukuvitukseen.

(Väestörekisterikeskus 23.05.2003)

Rekisteritilanteen mukaisen väkilukutiedon
sisältävä valotaulu sijaitsee Väestörekisterikeskuksen uuden toimitalon Lautatarhankadun puoleisella seinällä, joten se näkyy
Sörnäisten rantatien suuntaan ja Itäväylälle.
Väestörekisterikeskus muutti vuodenvaihteessa uusiin tiloihin Sörnäisiin, Tynnyrintekijänkatu 1:een.
Maamme virallinen asukasluku lasketaan väestötietojärjestelmän vuodenvaihteen tilanteesta. Väestörekisterikeskus julkaisee tilastollisia lukumäärätietoja Suomen asukasluvun lisäksi mm. kuukausittain kuntien asukasmääristä (rekisteritilanteen mukaisina)
sekä tietoja sukunimien yleisyydestä ja lapsille annetuista suosituimmista etunimistä.
Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista
Suomen kansalaisista ja Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä. Maistraattien ja
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kuntien ja
valtion viranomaiset.
Tilastotiedot löytyvät Internetistä
www.vaestorekisterikeskus.fi kohdasta Tilastot. Kuntakohtaisia asukaslukutietoja voi
kysyä myös maistraateista. Maistraattien yhteystiedot ovat Internetissä
www.maistraatti.fi.
Keskisuomalainen julkaisi näköislehden ensimmäisenä Suomessa

(Expatrium uutiskirje 04/2003)

Keskisuomalaisen koko sisältö Internetissä
lukijoille jo keskiyöllä.
Jyväskylässä ilmestyvä sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi tiistaina 6.5. ensimmäisenä lehtenä Suomessa näköislehden.
Näköislehti sisältää täydellisen sanomalehden sisällön Internetissä ja se voidaan siirtää
sähköisesti minne tahansa maailmassa hyvin
nopeasti.
Näköislehdessä lukija saa tietokoneensa
näytölle lehden sivut, ilmoituksen tai kuvan.
Kaikki tapahtuu yksinkertaisesti hiiren avulla
eikä mitään erityisosaamista tarvita.
Lehden on arvioitu sopivan erityisesti ulkomailla asuville ja Suomessakin varhaisjakelujen puutteesta kärsiville alueille. Siirtovaatimuksena ovat ainoastaan asiallinen tietokone internetyhteydellä sekä kohtuullinen
liikennöintinopeus.

(Iltasanomat 24.05.2003)

Nimismies-kansanedustaja Raimo Vistbacka
on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Veikkauksen pelien luotettavuudesta.
Kysymyksessään Vistbacka epäilee, että
Veikkaus jotenkin kepulikonstein ohjailisi
atk-pohjaisesti arvottavien pelien tuloksia.
Vistbacka haluaisi hallitukselta toimia, joilla
Veikkauksen kaikki pelit arvottaisiin jatkossa
käsin.
”Asia on nyt noussut esille kansalaisten keskuudessa. Viime aikoina olen saanut paljon
aiheeseen liittyviä kirjeitä, ainakin kolme”,
Raimo Vistbacka kuvailee. ”Tämä on sellainen asia, että tietokonenerot ovat heränneet
pohtimaan, josko Veikkaus kasvattaisi voittopotteja vedättämällä”, hän selittää.
Veikkaus kommentoi asiaa "mätäkuun jutuksi".
Papà Giovanni palkittiin jälleen

(Helsingin Sanomat / NYT - verkkosivut
15.04.2003)
American Express -kortin haltijat äänestivät
helsinkiläisen Papà Giovannin yhdeksi Suomen parasta palvelua tarjoavaksi ravintolaksi. Valinta tehtiin 2 400 suomalaisen
ravintolan joukosta.
American Express Service Award -kunniamaininta on myönnetty italialaista ruokaa
Wolrd Trade Centerissä tarjoavalle Papà
Giovannille myös vuosina 1999 ja 2000. Asiakkaat arvostavat Giovannissa palvelua,
ruokaa ja ruoan hinta-laatusuhdetta. Aiemmin tänä vuonna City-lehden lukijat äänestivät paikan Helsingin parhaaksi ruokaravintolaksi jo seitsemännen kerran peräkkäin. Sarjoissa Paras ravintola ja Paras henkilökunta
Papá Giovanni tuli toiseksi. Ravintolan uutena keittiömestarina toimii Petri Simonen.
Yli 230.000 kävijää on tutustunut Helsingin
Merimaailmaan

(Helsingin Sanomat 16.03.2003)

Helsingin Merimaailma on tuijottelijan paratiisi. Linnanmäen maaperään louhitussa
näyttelytilassa on peräti 28 akvaariota. Kesäkuussa avatussa Merimaailmassa on
vieraillut jo liki neljännesmiljoona kaloista ja
muista merenelävistä kiinnostunutta.
Madonnan lastenkirjat julkaistaan suomeksi

(Helsingin Sanomat 16.04.2003)

Poptähti Madonnan kirjoittamat lastenkirjat
julkaistaan suomeksi. Kuvakirjojen oikeudet
on myyty yli 30 maahan ja ne ilmestyvät
samanaikaisesti kaikkialla maailmassa.
Kirjat kustantaa WSOY ja suomentaa Kristiina Rikman. Ensimmäinen kirja, The English
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Taksikuskit käytöskouluun Ateenassa

(Helsingin Sanomat 02.04.2003)

Ateenan olympialaisten järjestäjät aikovat
laittaa pääkaupunkinsa taksikuskit käytöskouluun. Heille on tarkoitus opettaa, miten
olympialaisiin tulevia kisavieraita kohdellaan
ystävällisesti, ammattitaitoisesti ja rehellisesti. Lisäksi osa taksikuskeista joutuu kielikouluun oppiakseen englannin alkeet.
"Meitä pidetään pikkukonnina, jotka polttavat ketjussa tupakkaa ja käyttäytyvät töykeästi asiakkaita kohtaan. Meitä ei edes yritetä arvostaa rehellisinä ammattilaisina, jotka ajavat taksia työkseen", ateenalainen taksinkuljettaja Efthymios Liberopoulos kritisoi
olympiajärjestäjien suunnitelmia.
Turistin näkökulmasta käytöskoululle on kuitenkin perusteita. Monet ateenalaiset taksikuskit viittaavat kintaalla asiakkaan reittitoiveille, laskuttavat ylimääräistä ja suhtautuvat muutenkin ylenkatseella asiakkaaseen.
Olympialaisten aikana töissä saa olla vain
valikoitu joukko taksikuskeja, noin 1.500 kuljettajaa kaupungin 30.000 ammatinharjoittajasta. Seulan ulkopuolelle jäävät kuskit
joutuvat ottamaan kisojen ajaksi lomaa tai
saavat ajaa vain kaupungin laitamilla.
Ateenan kisajärjestäjät aloittavat valintaprosessin vuoden lopussa, ja mukaan hyväksyttyjen pitää varmistaa olympiakelpoisuutensa
koulutuksessa. Taksikuskeista 600 saa kisojen ajaksi erikoisluvan, jolla pääsee ajamaan
olympiareittejä. Taksikuskin keskimääräiseksi päiväansioksi arvellaan olympialaisten aikana noin € 130.
Kreikka takavarikoi Jeesus-kirjaa

(Helsingin Sanomat 04.03.2003)

Kreikan poliisi takavarikoi kaupoista itävaltalaisen pilapiirtäjän Gerhard Hadererin kirjaa nimeltä "Jeesuksen elämä", jossa Jeesus
esitellään hippinä ja viimeinen ateria kuvataan varsinaiseksi ryyppyillaksi. Lisäksi teos
esittelee edesmenneen rock-tähti Jimi Hendrixin Jeesuksen parhaaksi kaveriksi taivaassa, lehdistöpalvelu Newsfox.com raportoi .
Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen takavarikko lajissaan Kreikassa kahteenkymmeneen vuoteen.
Teoksen tekijän Gerhard Hadererin mukaan
teos on hauskuutta tavoitteleva tarinaversio
Jeesuksesta. Hän ei halua loukata ihmisten
uskonnollisia tunteita, vaan auttaa heitä
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suhtautumaan iloisemmin tarinaan Jeesuksesta ja "päästä siten lähemmäksi Jumalaa".

lat joihin kaikki voivat mennä – köyhät ja
rikkaat, miehet ja naiset.

Kreikan uskonnolliset piirit pitävät teosta rienaavana, ja teoksen tekijää, sen kääntäjää
ja kustantajaa uhkaa syyte jumalanpilkasta.

Mervi ja Tuula ihastuivat Thessalonikiin, erityisesti heitä viehätti vanha kaupunki. Meille
täällä oleville muistutukseksi, että asumme
mielenkiintoisessa kaupungissa, jonka mahdollisuuksia emme varmasti aina kiireiltämme edes muista!!!

Vieraita naapurista
Naapurimaamme Turkin pääkaupungista Ankarasta saapuivat vappulomalle Thessalonikiin Mervi Nousiainen ja Tuula Porvari. Istuimme yhdessä iltaa seuramme kantapaikassa tavernassa 1901.
Mervi asuu Turkissa yhdettätoista vuotta, on
naimisissa turkkilaisen miehen kanssa ja hänellä on yksi jo aikuinen tytär. Mervi on töissä Ankaran Suomen suurlähetystössä konsuliasioiden hoitajana. Työhön kuuluu viisumeiden myöntäminen mutta myös kulttuuriasiat. Tuula on puolestaan ollut kolme vuotta Ankarassa , jossa hänen miehensä on
suurlähetystössä sotilasasiamiehen avustajana. Kolmen vuoden työkomennus päättyy
nyt heinäkuussa ja perhe, johon kuuluu
myös kolme tytärtä, palaa takaisin Suomeen.
Tuliaisina Suomeen Tuula kertoi vievänsä
turkkilaisia taitoja, hän on opetellut mm napatanssia ja kilimin kutomista.

Kuvassa vasemmalta: Tuula Porvari ja
Mervi Nousiainen.

Ankarassa pysyvästi asuvia suomalaisia on
vain alle kymmenen. Tämän lisäksi siellä
asuu lähetystön väkeä, joka vaihtuu aina
työkomennusten mukaan. Istanbulissa suomalaisia on vähän isompi yhteisö, kaupungissa on toiminut Suomi-koulukin aikoinaan.
Turkin turistirannikolla asuu myös pysyvästi
suomalaisia, joilla on jonkinlaista yhteistä
toimintaa. Järjestäytyneempään toimintaan
tuntuu olevan mahdollisuuksia ja Mervi
kuuntelikin kiinnostuneena miten me olemme täällä Pohjois-Kreikassa yhteisiä asioita
hoitaneet. Toivottavasti Turkissakin suomalaiset saavat muutaman innostuneen ihmisen kautta organisoitua toimintaansa – meille ainakin täällä Kreikassa Suomi-seuramme
on henkireikä, virkistymisen paikka.
Turkki ja Kreikka, naapurimaat, idän ja lännen välissä kummatkin kuten keskusteluissamme kävi ilmi. Samanlaisia ruokia syömme, samaa kahvia juomme. Suurimmat erot
johtuvat varmasti uskonnosta. Kreikassa elämä on vapaampaa, Turkissa sosiaaliset erot
ja naisten ja miesten väliset suhteet rajoittavat erilailla elämää kuin täällä. Turkista
puuttuu kaupunkikuvasta kahvilat ja ravinto-
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Mielenkiintoisen keskustelumme lopuksi totesimme että olemme yhä suomalaisia vaikka olemme jo kreikkalaistuneet ja turkkilaistuneet mutta meillä on myös tämä - kuten
Mervi sanoi – yhteinen kolmas ulottuvuus:
olemme ulkosuomalaisia!
Kiitos Merville ja Tuulalle – pidämme yhteyttä!

Jaana Karhunen
Artikkeli: Kosteusvauriot ja home
Faktaa kosteusvaurioiden syistä ja seurauksista :
- Rakennettu ympäristö ja sen sisäilmasto
on ihmisen TÄRKEIN ympäristö, sillä oleskelemme suurimman osan ajastamme erilaisissa sisätiloissa kuten kotona, työpaikalla, koulussa, päivähoitopaikassa ja harrastuspaikoissa. Sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen, viihtyisyyteen ja työntekoon.
- Kosteusvaurioiden tavallisimpia syitä ovat
katto- ja putkivuodot, puutteellinen kosteus- tai lämpöeristys, huono salaojitus,
riittämätön ilmanvaihto, liian matalat perustukset ja kosteuden tiivistyminen.
- Kosteusvaurio ilmenee joko suoranaisena
vesivuotona tai kosteusläiskinä, pinnoitteen irtoamisena tai vioittumisena. Seurauksena voi olla näkyvää homekasvustoa.
- Tavallista kuitenkin on, että homekasvu
on näkymättömissä pintamateriaalien alla.
Kosteusvaurion seurauksena syntyneeseen homeongelmaan viittaavat esim.
rakennuksen epämääräisen tunkkainen
ilma, maakellarin tai homeen haju.
- Kosteuden aiheuttamat homevauriot rakennuksissa kehittyvät nopeasti, jopa
muutamassa päivässä. Helposti uusittavat
materiaalit kannattaisi uusia kosteusvaurion jälkeen. Edelleen materiaalin vaihtaminen tuo aina varmemman lopputuloksen kuin putsaaminen.
- Rakenteiden uusiminen vesivaurioiden jälkeen kannattaa, koska tutkijoiden mukaan
hidas kuivatus aiheuttaa elinkykyisten
mikrobien säilyvyyttä. Lisäksi eräiden homeiden kasvu kiihtyy materiaalin kuivatusvaiheessa.
- Kosteus- ja homevaurioiden sekä nopea
että järjestelmällinen hoito tuo huomattavia kustannussäästöjä.
Seuraava haastattelu käsittelee kodin mahdollisia kosteus- ja home-vaurioita. Haastateltavana on seuran jäsen ja Thessalonikin
Suomi-koulun opettaja, Riitta Douhaniaris,
jolla on henkilökohtaisia kokemuksia asiasta.

1. Suomessa on keskusteltu vilkkaasti viime
vuosina rakennusten kosteus- ja homeongelmista. Entäpä tilanne täällä Kreikassa, voisitko kuvailla muutamalla sanalla, onko mielestäsi ongelmia tiedostettu asunnoissa ja
rakennuksissa ?

Tietääkseni Kreikassa esiintyy kosteus- ja
homeongelmia yhtä suuressa määrin kuin
Suomessa, johtuen todennäköisesti ilman
suhteellisen kosteusprosentin korkeasta
määrästä ja monista rakennusvirheistä. Asian vakavuus ei silti ole mennyt perille täällä
kuten Suomessa.
2. Olet avoimesti kertonut kodissanne ilmenneestä kosteusvauriosta. Miten ongelma
ilmeni alkujaan?

Kun lämmitys alkoi talvisin toimia, rupesi ikkunoiden sisäpuolilta valumaan vettä ja
seinät ikkunoiden ympäriltä mustumaan.
3. Millaisia toimia päätitte tehdä vaurioiden
korjaamiseksi? Oliko mielestäsi vaivatonta
saada tietoa kotisi kosteus- ja homevaurioiden laajuudesta?

Emme edes ymmärtäneet moneen vuoteen,
mikä oli kyseessä, joten kosteus- ja homevaurioiden laajuudesta ei ollut mitään tietoa.
Aluksi vaihdoimme kaikki ikkunat tiiviiksi
kaksoislasiksi, jonka jälkeen kosteus puski
läpi seinistä ja moniin huoneisiin ilmestyi
mustaa hometta seiniin. Seuraavaksi puhdistimme seinien sisäpuolet ja käsittelimme ne
homeenestomaalilla. Sitten eristimme ulkoseinät ohuella styroksilla, jonka päälle rakennettiin uusi ulkoseinä. Kaiken tämän jälkeen
kosteus (varsinkin sateisena aikana) rupesi
puskemaan katon läpi, kun asuntomme on
ylimmässä kerroksessa. Olikin vuorossa eristää koko kerrostalon katto. Siihen käytettiin
tervaeristystä. Näiden toimenpiteiden jälkeen kosteus ja home on pysynyt loitolla
kodistamme.
4. Mistä Kreikassa saa selvitysapua kosteusja homevaurioepäilyissä?

Homemittauksia ei Kreikassa vielä tunneta,
itse on etsittävä apua joltakin kunnon rakennusalan ammattilaiselta. Jonkin verran asiaa
on alettu tiedostaa.
5. Miten ryhdyit selvittämään perheesi terveydentilaa homealtistuksen ilmettyä
kodissanne? Miten lääkärinne suhtautui asiaan?

Jouduin itse kärsimään usean vuoden ajan
sitkeästä nuhasta, yskästä ja jatkuvista poskiontelotulehduksista, joihin lääkärit eivät
löytäneet syytä eikä parannuskeinoa. Samoin alkoi pojallani, Mikiksellä , toistuvat
nuhat ja korvatulehdukset. Monenlaisten
hoitojen ja parin leikkauksen jälkeen, jo epätoivon partaalla, löysimme erään allergialääkärin, joka antoi hyvät terapiaohjeet ja
teki meille molemmille allergiatestit. Tuloksista ilmeni, että olemme kumpikin allergisia
homeitiölle. Mikiksen nuoren iän ansiosta
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hoito on tehnyt tehtävänsä, eikä hän enää
ole sairastellut. Itse jatkan jokapäiväisiä nenähuuhteluita ja –suihkeita, jotka auttavat
minua pysymään suhteellisen normaalissa
olotilassa, enkä enää ole sairastunut poskiontelotulehduksiin.
6. Osaatko arvioida, kuinka mittavat kustannukset aiheutuivat kosteusvaurioiden korjaamisesta kiinteistössänne? Kattaako kotivakuutus mitään korjauskuluja tapauksessanne?

Ikkuna- ja sisäseinäremonteista maksoimme
n. € 4.000, ulko-seinien eristyksestä n. €
1.500 ja katon eristyksestä n. € 300 (kattoremonttiin osallistui koko taloyhtiö). Meillä ei
ollut kotivakuutusta, joten en osaa sanoa
vakuutusyhtiöiden suhtautumisesta asiaan.
7. Millaisia käytännön ohjeita antaisit toisille
kohtalontovereille? Mikä olisi parasta ensiapua tuoreelle homekasvulle seinäpinnalla?

Asia kannattaa HETI ottaa vakavasti ja etsiä
asiantuntija-apua, eikä uskoa pelkkiin kloriittipesuihin. Ne ovat vain väliaikaisratkaisuja.
8. Homevauriot saattavat aiheuttaa monia
muitakin sairauksia kuin hengenahdistusta,
astmaa, nuhaa ja käheyttä. Oletko saanut
kohdallasi tarpeeksi asiatietoa homevaurion
vaikutuksesta terveyteen?

Monetkaan lääkärit täällä Kreikassa eivät ole
tietoisia home-vaurioiden vaikutuksista, olkapäitä kohautellaan ja asiaa vähätellään.
Tietääkseni monet hometaloissa asuvat kärsivät lisäksi keuhkokuumeesta, päänsäryistä,
iho-oireista, väsymyksestä ja erilaisista infektioista. En juurikaan ole saanut muuta
asiatietoa aiheesta kuin suomalaisista lehdistä lukemiani satunnaisia artikkeleita ja
oman allergialääkärimme kommentit ja ohjeet.
Tiedotteen toimikunta odottaa lukijoilta lisää
omakohtaisia kokemuksia ja juttuja liittyen
tähän aiheeseen.
Kosteus- ja homevaurioista löydätte lisää
verkosta sivuilta:
www.hengitysliitto.fi (Heli hengitysliitto ry)
www.tekn.helsinki.fi/Tiedotus/Homeohje.ht
ml (Helsingin yliopisto - tekninen osasto –
toimintaohjeet kosteus- ja homevaurioissa)
Kesä Suomen menovinkit

tyjiä Purppuripelimanneista Värttinään sekä
Pekka Kuusistosta Leningrad Cowboys goes
Folk-konserttiin asti. Ja niin kuin aina ennenkin: penkit ja puskat täyttyvät pelimanneista!

Puu kulttuurissa ry haluaa edesauttaa ja
vaalia perinteeseen liittyvien kestävien arvojen jatkumista myös kansainvälisellä tasolla.
http://www.spiritofnature.net/pages/wood/fi
nnish_wood_in_culture.htm

Ohjelmassa mm.: Kreikkalaisen, Kreetan
saarelta tulevan kansantanssiryhmä Psiloritis, Maria Farandouri maailmankuulu
kreikkalainen laulajatar ja Mikis Theodorakisin arvostetuin tulkitsija, yhtyeineen esiintyy,
musiikkinäytelmä suuresta kreikkalaista oopperadiivasta Maria Callaksesta, Jannis
Lakopoulos ja Odysseia-orkesteri rebetikamusiikin parissa sekä kreikkalaisen kansalaulun 'Grand Old Lady' Domna Samiou kuusihenkisen orkesterinsa säestämänä.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja
aineellisen viljelyn tukeminen ja kehittäminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen
maassamme.
www.karjalaisenkulttuurinedistamissaatio.fi

”Mammuttien maailma” -näyttely
Kesällä Suomeen? Tässä mielenkiintoinen
näyttely: ”Mammuttien maailma” -näyttely,
järjestetään Helsingin Valkoisessa Salissa
27.6. – 7.9.2003. Samalla Suomessa on alkanut ”Löydä mammutti” -kampanja.
http://www.fmnh.helsinki.fi/mammutit/defau
lt.htm
Kesän kulttuurikalenteri
Kesän kulttuurikalenteri 2003 esittelee kesäisen Suomen tapahtumia toukokuusta elokuuhun, etelästä pohjoiseen ja pienistä tapahtumista tai näyttelyistä suuriin! Tilaa paperinen omaksi info@kvs.fi tai katso netistä
www.kansanvalistusseura.fi/index.phtml?cha
pter_id=933
Finland Festivals
Finland Festivals, lähes seitsemänkymmentä
korkean tason perusteella valittua festivaalia, kaikki taiteenalat ja yli 20.000 esiintyjää
sekä aito suomalainen ympäristö. Näistä
syntyy kiehtova festivaalitunnelma, joka jää
mieleen. www.festivals.fi
Toimitus surffaili Internetissä
Ketohovi, uusi korkeatasoinen paritalo, vuorattavana Tahkovuorella.
www.freshhouse.fi/vuokralla.htm
Suomen perustuslaki suomeksi
www.om.fi/perustuslaki/3312.htm
Kreikan perustuslaki englanniksi
www.hri.org/MFA/syntagma

Kreikka Kaustisella

(www.kaustinen.net)

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen kotisivut
www.viestintasuunnittelupolicon.fi/anneli/

Kaustinen Folk Music Festival järjestetään
tänä vuonna 36. kerran, 19 – 27.07.2003.

Kulttuuriministeri Tanja Karpelan kotisivut
www.tanjakarpela.net

Kaustinen Folk Music Festivalin maateema
on tänä vuonna Kreikka, joka tuo Kaustiselle
maan koko kansanmusiikin kirjon tanssia ja
kreikkalaista ruokakulttuuria unohtamatta.
Muu tarjontamme on yhtä laajaa ja kattavaa
kuin aiemminkin: Kansantanssia, laulua ja
soittoa riittää Järvelästä Nepaliin, KeskiPohjanmaalta Pohjois-Amerikkaan ja esiin-

Riitta Uosukaisen kotisivut
www.uosukainen.com
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Naisten Valmiusliitto ry toimii maanpuolustustyötä tekevien valtakunnallisten
jäsenjärjestöjensä yhteistyöelimenä.
www.naistenvalmiusliitto.fi

Työharjoitteluun Euroopan Komissiossa?
Katso lisää EU nettisivuilta
europa.eu.int/comm/stages/index_fi.htm
Julkishallinnon verkkopalvelujen käytöstä
kiinnostuneille on avattu verkko-opas, jonka
päämääränä on selkeyttää, mitä viranomaisasioita kansalainen voi jo hoitaa internetin
kautta ja miten. www.asiointiopas.fi
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston uudistetut nettisivut on avattu.
www.europarl.fi
Club Finlandia Milanon Internetsivut
www.finland.it
Seattlen suomalaisten www-sivut
www.finnsnw.com
San Diegon suominaisten sivut
www.suominaiset.com
Ranskan Rivieran Suomi-seuran sivut
www.rivieran-suomi-seura.org
http://etusivun.linkki.info/ linkkejä monille
suomalaissivuille.
www.ugri.net Suomalais-ugrilaiset kielet ja
niiden puhujat. Sivuilta löytyy laaja tietopaketti uralilaisista kielistä. Nettisivuilta aukeavat sukukielten omat ikkunat: saamelaiset,
suomalaiset, virolaiset, karjalaiset, mordvalaiset, marit, udmurtit, komit, hantit, mansit,
nenetsit ja unkarilaiset.
Tarvitsetko käännösapua suomesta englantiin tai päinvastoin? Hyvä On-line sanakirja
löytyy osoitteesta
www.tracetech.net/db.htm
Mahtava kokoelma englanti-suomi ja muitakin erikoissanakirjoja
www.messagemood.fi/englanti/glossaries.ht
m
Sanakirjoja monilla kielillä
www.yourdictionary.com/languages.html
Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja
Suvi on avattu Internetissä.
http://suvi.viittomat.net
Suomenkielen verbien taivuttaja, taivuttaa
minkä hyvänsä verbin.
www.verbix.com/languages/finnish.shtml
Monikulttuurisessa avioliitossa oleville tai aiheesta muuten kiinnostuneille on olemassa
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omat Internet sivut joita ylläpitää Ritva Viertola-Cavallari Italiasta.
http://groups.yahoo.com/group/Rakkauden_
takia/
Pietarin kaupungin 300-vuotisjuhlista voi
nauttia ympäri maailman internetissä. Suoraa kuvaa tapahtumapaikoilta pääsee
seuraamaan osoitteessa www.flyaway.ru.
Tuoreimmat tiedot juhlatapahtumista ja niitä
sivuavista uutisista löytyvät osoitteista
www.spb300.com ja www.ipc-spb.ru.
Suomen Ensiapuopas, maksutonta tietoa ensihätään. www.ensiapuopas.com
Suomen Internetopas on maksuton sisältöpalvelu, joka on tarkoitettu kaikkien tietoa
hakevien käytettäväksi.
www.internetopas.com
Suomen Kaupunkiopas tarjoaa yleistietoa
Suomen suurimmista kaupungeista.
www.kaupunkiopas.com
Maksuton Suomen Kuljetusopas on tarkoitettu kaikkien kuljetusalan yritystietoa hakevien
käytettäväksi www.kuljetusopas.com
Suomen Lakiopas tarjoaa lakialan tietoa ja
asiakirjamalleja ilmaiseksi.
www.lakiopas.com
Pop-opas www.pop-opas.com tarjoaa katsauksen tämän päivän pop-musiikkiin.

Suomen Rakennusopas tarjoaa alan yritykset
ja yleistietoa. www.rakennusopas.com
Suomen Teollisuusopas on jokaisen yritystietoa hakevan palvelu.
www.teollisuusopas.com
Suomen Uutisopas www.uutisopas.com on
uuden talouden uutispalvelu.
Suomen Yritysoppaasta www.yritysopas.com
yli 285.000 yritystä helposti, nopeasti ja ilmaiseksi.
Vitsejä
Mies lähti lumen täyttämiltä kaduilta lomalle
etelään. Hänen vaimonsa oli liikematkalla ja
suunnitteli tapaavansa miehensä siellä seuraavana päivänä. Kun mies saapui hotelliinsa, hän päätti lähettää vaimolleen pikaisen sähköpostiviestin.
Kykenemättä löytämään paperinpalasta, johon hän oli kirjoittanut vaimonsa sähköpostiviestin, hän teki parhaansa kirjoittaessaan
sen ulkomuistista. Valitettavasti häneltä jäi
pois yksi kirjain ja hänen ilmoituksensa ohjautui sen sijaan papin vaimolle, jonka mies
oli sattunut kuolemaan vain päivää aikaisemmin.
Kun sureva leski tarkisti sähköpostejaan,
hän katsoi kerran monitoriin, päästi vihlovan
kiljaisun ja kaatui lattialle tajuttomana. Kuul-

tuaan kiljaisun, hänen perhe ryntäsi huoneeseen ja näki seuraavan viestin ruudulla:
Rakas vaimo,
Kirjoittauduin juuri sisään.
Kaikki on valmiina huomista tuloasi varten.
PS. Täällä alhaalla on todella kuuma
____________
Mitä kalsareita Eino Grön käyttää?
- Ikivihreitä tangoja.
____________
Tasa-arvo voidaan tarkastella monelta kannalta:
- vangeista 95 % on miehiä
- asunnottomista 90 % on miehiä
- alkoholisteista 90 % on miehiä
- itsemurhaajista 80 % on miehiä
- väkivaltaisesti kuolleista 90 % on miehiä
- vakavien pahoinpitelyjen uhreista 80 %
miehiä
- miehet kuolevat seitsemän vuotta nuorempina kuin naiset
--------------------------------------------------KORJAUS
Tiedotteen no 1/2003 tapahtumakalenterissa kerrottiin että vuosi 2003 on karkausvuosi. Tämähän ei pidä paikkaansa,
vaan karkausvuosi on vasta 2004. Toimitus pahoittelee tapahtunutta.
Seuran seuraava tiedote ilmestyy syys-

Tapahtumakalenteri
01.06
02.06

PERUTTU seuran viides vuoden 2003 kuukausitapaaminen, seuraavan päivä ruokafestivaalien johdosta.
Thessalonikin ruokafestivaalit, Aretsou:n rannassa, maanantaina klo. 20.30. Lisätietoja Päivi Pulkki-Georgopoulou, puh. 2310
950879 tai seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis 2310 860555.

04.06

Suomen puolustusvoimain lippujuhla

05.06

Maailman ympäristöpäivä

07.06

Thessalonikin Suomi-koulun kevätjuhlat klo. 11.00, osoitteessa Mitr. Kallidou & Papagou, Apollon-Kalamarian urheilukentän
vieressä. KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN!

08.06

Helluntai. Jos ei heilaa helluntaina...

15.06

Pyhän kolminaisuudenpäivä

16.06

Pyhän Hengen päivä Kreikassa. Seuran johtokunta vetäytyy kesätauolle ja palaa virkistyneinä tehtäviinsä elokuun aikana.

19-20.06 EU:n huippukokous Halkidikissa Porto Carrasissa. Thessalonikiin odotetaan paljon mielenosoittajia.
20.06

Juhannusaatto.

21.06

Kesäpäivänseisaus.

06.07

Eino Leinon päivä.

18-24.07 Viikko 29. ja 30. naisten “viikko”.
27.07

Unikeonpäivä.

15.08

Neitsyt Marian taivaaseen astumisen päivä. Pyhäpäivä Kreikassa.

07.09

Seuran kuudes, vuoden 2003, kuukausitapaaminen, tavernassa “1901”, klo. 20.00

13.09

Alustavien tietojen mukaan Suomi-koulu aloittaa syyslukukauden. Tarkistakaa päivämäärä vielä myöhemmin Suomi-koulun
opettajilta.
kuussa 2003. Toimitus odottaa jälleen lu-
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kijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
Tapahtumakalenteri
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